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1 MAYIS ALANI
B‹Z‹MD‹R!
ALANIMIZI ‹ST‹YORUZ, ALACA⁄IZ!

Sindirme Operasyonlar›na,
Faﬂist Teröre, Gözda¤›na,
Komplolara Karﬂ›
1 May›s Alan›’nda
Birleﬂelim! Hesap
Soral›m!

HALKIMIZ
Açl›¤a, ‹ﬂsizli¤e,
‹ﬂkencelere,
‹ﬂbirlikçili¤e Karﬂ›
1 May›s’ta Taksim’e,
1 May›s Alan›’na!

Gelece¤iz ve
zaptedece¤iz
Yine gelece¤iz!
Kentin yoksul semtlerinden
Fabrikalar›ndan okullar›ndan
dökülerek yollara
ak›n ak›n gelece¤iz..
Yine gelece¤iz!
Ony›llar›n hasretiyle
yan›p tutuﬂan yüre¤imizin
gö¤üs kafesini parçalayarak
Ve soluk solu¤a
koﬂar ad›m gelece¤iz
Yine gelece¤iz!
‹ﬂci, ö¤renci, memur
Kad›n erkek
Genç yaﬂl›

Her dilden
her dinden
yurdun dört bir yan›ndan
Toplan›p gelece¤iz...
Yine gelece¤iz!
Ayaklar›m›z› yere vura vura
ve ayak tak›m›n›n sesiyle
titreterek yeri gö¤ü
Bayraklar›m›z› dalgaland›rarak
Dilimizde en coﬂkun marﬂlar
ve sloganlarla gelece¤iz

Ad›m ad›m
Gelece¤iz
ak›n ak›n
Ça¤laya ça¤laya
Ço¤ala ço¤ala gelece¤iz
Dalc›lar’la gelece¤iz
Ve dünyan›n bütün
Kardeﬂ meydanlar› gibi
Gelecek ve..
Ve seni zaptedece¤iz.

Yaﬂ›yorlar

Serpil YILMAZ

Gelece¤iz!

Dersim’in Pertek ilçesine ba¤l›
Ard›ç Köyü Karabay›r Mezras› ile Alt›nçevre Köyü yak›nlar›nda 4 May›s
1994’te umudun gerillalar›yla jandarma ve özel tim aras›nda çat›ﬂma
ç›kt›. 15 saat süren çat›ﬂmalar sonunda Serpil YILMAZ ve Ayten Yüksel KELEﬁ ﬂehit düﬂtü.

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›.

Bekle bizi Taksim
Bekle bizi 1 May›s Alan›m›z

Yine gelece¤iz!
‹hanet kap›lar›n› k›rarak
Dikti¤iniz engelleri bir bir aﬂarak
etraf›m›za örülen demirden
tecriti
da¤›tarak gelece¤iz

Ayten Yüksel KELEﬁ

1 M AYIS
7 M AYIS

Serap ﬁ‹MﬁEK

Halil ATEﬁ

Solmaz KARABULUT

Ankara Dikmen’de bir evde kuﬂat›lan dört devrimciydiler. 4 May›s
1992’de, kuﬂatma alt›nda tereddütsüz direndiler. Çat›ﬂmalar sonunda
Solmaz Karabulut ve Fikri Keleﬂ evde
ﬂehit düﬂerken, Halil Ateﬂ ve Ali Y›lmaz kuﬂatmay› yar›p çat›ﬂmay› sokaklarda sürdürerek ﬂehit düﬂtüler.
Halil ATEﬁ, 1960 Sivas Zara do¤umluydu. Devrimci mücadeleyle 12
Eylül öncesinde tan›ﬂt›. 1988’de devrimci harekete kat›ld›.

Fikri KELEﬁ

Ali YILMAZ

Solmaz KARABULUT, 1965 Bal›kesir Bigadiç do¤umluydu. Okul y›llar›nda baﬂlad›¤› mücadelesine ö¤retmenli¤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›.

20.
Say›s›
Ç›kt›

‹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 dergi, büyük heyecan yaratm›ﬂt›. Sonraki Devrimci Sol dergilerinin hemen
tamam›nda da Day›’n›n do¤rudan denetimi, yönlendirmesi söz konusuydu. 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 dönemleri, ideolojik politik boyutlar›yla tarihsel bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›n›yor, bu tarihin bugün için yükledi¤i görevler ortaya konuluyor. Dergide bunlar›n d›ﬂ›nda, yoksulluk, silahlanma, örgütlenme gibi çeﬂitli baﬂl›klarda yaz›lar da yeral›yor.

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›.

6 May›s 1972’de Ankara’da idam edilen ‹nan,
Gezmiﬂ ve Aslan,
1960’lar›n sonlar›nda geliﬂen mücadelenin içinde
yeralan, önder nitelikleriyle öne ç›kan devrimcilerdi. Bu mücadele içinde
önlerine devrim hedefini
koyduklar›nda, devrimi
gerçekleﬂtirmek için
gençlik örgütlenmesinin
ötesine geçerek, devrimci
Deniz GEZM‹ﬁ
bir cüretle Türkiye Halk
Kurtuluﬂ Ordusu’nu oluﬂturup silahl› mücadeleye
baﬂlad›lar.
12 Mart cuntas› koﬂullar›nda tutsak düﬂtüler.
Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›, onlar›n idam edilmesini önlemek için Ünye radar üssündeki üç ‹ngiliz
ajan›n› kaç›r›p bu eylem
içinde K›z›ldere’de ﬂehit
düﬂerken, Deniz, Yusuf ve
Yusuf ASLAN
Hüseyin de 6 May›s
1972’de Ankara Merkez
Kapal› Cezaevi avlusunda idam edildiler.
Üç devrimci, dara¤açlar›nda son nefeslerinde
halk›n kurtuluﬂ mücadelesine ba¤l›l›klar›n› ve
inançlar›n› hayk›r›rken,
tarihe ﬂu ça¤r›y› b›rakt›lar: " B ü t ü n Yurtseverler:
ﬁerefsiz yaﬂamaktansa
ﬂerefle ö lm ek, y alvarmak
Hüseyin ‹NAN
yerine zora baﬂvurmak,
baﬂkas›na de¤il kendine ve kendin gibi olanlara gü venmek, nerede ve nas›l olursa olsun, hainlere boyun
e¤memek parolam›zd›r.”
Bugün Marksist-Leninistlerin önderli¤indeki anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelede, onlar›n ça¤r›s›na
verilen tek devrimci cevap olmaya devam ediyor.

Mehdi ALKAN
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›nda yaralanmas›ndan sonra bunal›ma girerek 5 May›s
1998 günü hayat›na son verdi.

Ahmet ÖZDEM‹R

Boby SANDS

‹rlanda Kurtuluﬂ Ordusu (IRA) önderlerindendi. IRA ve ‹NLA'n›n tutsak
üyelerinin hapishanelerdeki tek tip elbise ve tecrit uygulamalar›na karﬂ› baﬂlatt›klar› açl›k grevinde, Boby Sands 5
May›s 1981’de, direniﬂin 66. gününde
ﬂehit düﬂtü. Sands, açl›k grevini sürdürürken yap›lan seçimlerde parlamento
üyeli¤ine seçilmiﬂ, fakat ‹ngiltere hükümeti bunun üzerine tutsaklar›n seçilme
hakk›n› da ellerinden alm›ﬂt›. Bu direniﬂte toplam ON ‹rlandal› yurtsever ﬂehit verildi.
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1 May›s’› Bölmenin Tarihsel Sorumlulu¤u
A¤›r, 1 May›s Alan›’n› Kazanman›n
Tarihsel Onuru Büyüktür...
ürkiye devrimci hareketi ad›na,
ülkemiz emekçileri ad›na, somut bir tarihsel kazan›m›n coﬂkusunu ve gururunu taﬂ›yoruz bugün.
Yaklaﬂ›k 30 y›ll›k bir mücadeleydi
bu; 1 May›s’› yasaklad›klar›, unutturmay› denedikleri, içini boﬂaltmaya çal›ﬂt›klar› dönemleri geçtik;
alanlara ç›kman›n iﬂkenceye al›nmakla, kurﬂunlanmakla özdeﬂ hale
getirildi¤i günleri yaﬂad›k. Bunlara
ra¤men büyük bir irade ortaya koyduk. 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 kazan›m› ve bu politikan›n do¤rulu¤unun tarihsel kan›t›d›r.

T

26
Nisan
2009
Say›:
11

aﬂta iﬂçiler, köylüler, memurlar
olmak üzere, tüm emekçilerin,
tüm halk›m›z›n, her kesimiyle Türkiye solunun bu tarihsel kazan›m›n
ertesinde coﬂkuyla, kendine güvenle ataca¤› yeni ad›m bellidir: 1 May›slar konusunda 30 y›ld›r nas›l bir
irade ve kararl›l›k sergilenmiﬂse, 1
May›s mücadelesini o do¤rultuda
sürdürmek...

B

009 1 May›s›nda irade ve kararl›l›¤›n ad›, 1 May›s Alan›’na sahip ç›kmak olacakt›r. 1 May›s’› kazand›¤›m›z gibi, 1 May›s Alan›’n›
da kazanabiliriz.

2

ep vurgulad›¤›m›z gibi, 1 May›s Alan› kavgas›, sadece bir
alan meselesi de¤ildir. Emekçiler
aç›s›ndan ka z a n› l a c a k, oligarﬂi aç›s›ndan kaybedilecek olan yaln›zca
bir alan da de¤ildir.

H

May›s Alan›’n›n kazan›lmas›,
haklar ve özgürlükler mücadelesinde bir mevzi kazan›lmas›d›r. 1

1

4

May›s Alan›’n›n kazan›lmas›, mücadelede ›srar›n, kararl›l›¤›n belirleyici öneminin görülmesidir; düﬂünün, 31 y›l önce gasbedilen bir hakk›n›zdan 31 y›l boyunca vazgeçmiyor ve onu yeniden kazan›yorsunuz! 1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›, haklar›n söke söke al›nabilece¤ine dair, uzun zamand›r emekçilerde
zay›flayan bir inanc›n yeniden güçlendirilmesidir. Bu inanc›n güçlenmesi ise, yeni mevzilerin kap›s›n›n
aç›lmas› demektir... Hat›rlay›n, daha bir y›l önce, Baﬂbakan, Taksim’in 1 May›s’a aç›lmas› için verilen 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 yükleyecek 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 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.

‹

ugün Türkiye solunun çok büyük bölümü, belli baﬂl› ilerici
iﬂçi memur konfederasyonlar›, 1

B

May›s’›, tarihsel 1 May›s Alan›m›z
olarak ad› konulan Taksim’de kutlamak konusunda hemfikirdir. Fakat,
bu hemfikirli¤i bozan çeﬂitli güçler
de var. Bunlar›n baﬂ›nda Türk-‹ﬂ ve
Hak-‹ﬂ geliyor. Bunlar›n d›ﬂ›nda,
devrimcilerin önderli¤indeki bu militan mücadelenin böyle bir kazan›ma ulaﬂmas›n› hazmedemeyen reformistler, “iﬂçicilik” ad›na, Türk-‹ﬂ
sa¤c›l›¤›n›n kuyru¤undan kopamayanlar, grupçuluktan gözlerini karartanlar da 1 May›s’› bölmeye en
az›ndan “aday” durumundalar.
aksim d›ﬂ›nda herhangi bir alana baﬂvuru yapmak, baﬂka bir
alanda kutlama yapmak, 1 May›s’›
b ö l m e k t i r, kimse bunu savunamaz.
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ veya EMEP veya
baﬂkalar›, her kim ki 1 May›s’› bölmeye soyunursa, bunun tarihi sorumlulu¤unun alt›nda kalacakt›r. ‹ster gerici düzen sendikalar›ndan, ister sol’dan, kim ve her ne gerekçeyle olursa olsun Taksim d›ﬂ›nda baﬂka bir alana baﬂvuru yapanlar, iktidar›n manevralar›na ve sald›r›lar›na
zemin haz›rlam›ﬂ olurlar. Türk-‹ﬂ’in
herkesten ayr› Taksim’e baﬂvuru yap›p, daha baﬂtan “izin verilmezse
Kad›köy’de kutlayaca¤›z” diyerek
herkesi Kad›köy’e ça¤›ran aç›klamalar yapmas›, polise, iktidara manevra alan› sa¤layan, Taksim’e ç›kmak isteyen güçleri “yasad›ﬂ›” konuma 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.

T

ligarﬂi 1 May›slar’› bölmek
için bu manevralara geçmiﬂte
de çok baﬂvurdu, bu do¤rultuda
Türk-‹ﬂ’i, Hak-‹ﬂ’i hatta MGK politikalar›na yedeklendikleri süreçlerde ilerici sendikalar› bile kulland›.
Hiçbir sendika bu oyuna gelmeme-

O

lidir. Konfederasyon merkezlerinin
1 May›s’› bölen politikalar›, hiçbir
ilerici sendika taraf›ndan kabul edilmemelidir.
aha önceki çeﬂitli y›llarda oldu¤u gibi, yine Türk-‹ﬂ’e yedeklenmeyi düﬂünenler varsa, onlar da
yeniden düﬂünmelidirler. 1 May›slar’› 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 zorunda kald›lar. 1 May›s’ta Türk‹ﬂ’in peﬂine tak›l›p Kad›köy’e gitmeyi düﬂünenler varsa, Abide-i
Hürriyet kapan›na dönmeyi düﬂünenler varsa, yeniden düﬂünmelidir.

D

May›s› kazand›k, 1 May›s Alan›n› da kazanabiliriz; bu kazan›m,
halk›m›z›n, emekçilerin mücadelesine ivme kazand›racak bir kazan›m
olacakt›r. Oligarﬂiyle çat›ﬂmadan
kaçanlar, mücadelenin önünü açamaz. Baz›lar›, o alanda verdi¤imiz
ﬂehitleri unutturmak istiyorlar; çünkü o ﬂehitlerin verilmesinde kendi
sorumluluklar› da var. ﬁehitleri ve
sorumluluklar›n› unutturmak için, o
alan› da gündemlerine almak istemiyorlar. Ama biz ﬂehitlerimizi
unutamay›z.

1

ki y›ld›r 1 May›s Alan›’na ç›k›lmas›n› engellemek için sald›r›yor
oligarﬂi. Yine bedeller ödüyoruz.
Hiçbir konuda böyle militanca bir
mücadelede yeralmayan, tarihlerinde böyle bir mevzi mücadelesinin
örne¤i olmayanlar, mücadele kaçk›nl›klar›n› örtbas etmek için devrimcileri “alan fetiﬂizmi” ile eleﬂtirmektedirler. Ki buna eleﬂtiri demek de fazlad›r.
lan fetiﬂizmi nakarat›n› tekrarlayanlardan bir Evrensel yazar›
ﬂöyle diyor: “Öyle bir pat›rt› yapmaktad›rlar ki, en temel s›n›f gerçekleri bile gürültüye getirilmektedir.” (Evrensel, ‹hsan Çaralan, 20
Nisan 2009) Yaz›k! Kendisini komünist olarak nitelendiren bir yaza-

‹

A

r›n emekçilerin, sendikalar›n, devrimcilerin 1 May›s kavgas›n› “ p a t › r t › ” 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›” yaparken düﬂmediler.
eformistlerin, pasifizmlerini
perdelemek ve savunmak üzere
kliﬂeleﬂmiﬂ kavramlar› vard›r. “ P rovokasyon teorisi” bunlardan biridir.
Ne zaman ki resmi veya sivil faﬂist
teröre karﬂ› mücadele yükselir, bu
cenahtan da devrimci eylemleri pro-

R

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 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.

vokasyon olarak gören teoriler ortal›¤a yay›l›r, bu arada kendileri de
“aman provokasyona gelmeyelim”
diyerek köﬂelerine çekilip ortal›¤›n
durulmas›n› beklerler. Provokasyon
teorisi, onlar›n faﬂizmle çat›ﬂmakt a n kaç›ﬂ›n›n teorisidir.. Bu teorilerin 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 kitlelerin kuyru¤unda olacaklar? Hay›r, mesela, Gazi ayaklanmas› gibi
dönemlerde kitle kuyrukçulu¤una

ara verip, kitleleri yat›ﬂt›rmaya yönelirler. Onlar kitlelerin en geri e¤ilimlerinin kuyrukçusudurlar.
May›s konusunda da yine ayn›
söylemle ç›k›yor karﬂ›m›za reformizm: “ Ama s›n›f›n gerçe¤i tamamen 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 dönemlerde o gündeme iliﬂkin ne yapt›? Bu
sat›rlar›n yazarlar›, tecriti gündemlerine almay›p “s›n›f›n gündemine tabi olarak” neler yapt›lar? Bunlar bizim ilk kez sordu¤umuz sorular de¤il. Reformizmin bu sorulara bir cevab›n›n olmad›¤›n› da biliyoruz.
Tekrar sormaktaki amac›m›z ﬂudur:
Bu taktik ve politikalar, iﬂçi s›n›f›
mücadelesini ileri mi götürdü?.. Bugün geçmiﬂi de kapsayacak ﬂekilde
1 May›s politikalar› konusunda da
sorulmas› gereken budur.

1

evrimcilerin önderli¤indeki 1
May›s mücadelesi, sürecin
önünü açan, kitlelere güven veren,
moral veren, onlar› e¤iten ve bilinçlendiren ve neticede tarihsel bir kazan›m elde eden bir mücadele olurken, sar› sendikac›l›¤›n, reformizmin 1 May›s politikalar›, sonuç yaratmayan, emekçilere, halka, mücadeleye bir ﬂey katmayan politikalar
olarak geçtiler tarihe. Hükümsüz
hükmündedir ortak o politikalar;
kazanan devrimci politikalard›r.
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iz ne derseniz deyin, genel olarak Türkiye solu, tarihini unutmayan emekçiler, Taksim’in öneminin, anlam›n›n fark›ndad›rlar. Reformizme ra¤men baﬂlat›lan 1 May›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.

S

mekçiler, yoldaﬂlar, halk›m›z;
ﬂimdi zaman, 1 May›s Alan›’n›
kazanmak için yönümüzü Taksim’e
dönüp, coﬂkuyla, kararl›l›kla yürümek zaman›d›r.

E
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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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‹ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk,
sefalet herkesi ad›m ad›m
içine çekerek büyüyor. 10
milyona yak›n insan›m›z
açl›k, 40 milyonun üzerinde insan›m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂam
mücadelesi veriyor. AKP
iktidar› ise sadakaya muhtaç etti¤i halk›n sorunlar›n› görmek bir
yana adeta yok say›yor. AKP için
varsa-yoksa kendi iktidar› ve tekelci burjuvazi. Tekellerin krizi
için “tedbir” üstüne tedbir al›n›rken, halk için; “sosyal patlama”
korkusuyla “bask›, ﬂiddet ve terör” tedbirlerinden baﬂka bir ﬂey
düﬂünmüyorlar. Haklar, özgürlükler, demokrasi sadece kendileri
için. Halk›n taleplerini dile getirmesi bile yasak. AKP iktidar›, sisteme, iktidarlar›na muhalif tüm
kesimleri sindirmek istiyor.

Susmayal›m Sinmeyelim!
1 May›s alanlar› gücümüzü
birleﬂtirdi¤imiz yerlerdir. Her kesimden halk›n gücünü gösterdi¤i
alanlard›r. Üretimde emekçileri
ili¤ine kadar emen, bölüﬂümde
onlar› yok sayan patronlar›n sömürüsüne, bask›s›na, zulmüne
boyun e¤meyelim. Güçlü Olan
Biziz, Biz Milyonlar›z! 1 May›s
alan›nda sorunlar›m›z›, taleplerimizi, öfkemizi, inançlar›m›z› hay-

6

murlar› zekat’a muhtaç hale getirdi. 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.

EMEKL‹LER! Y›llarca çal›-

k›ral›m. Y›llard›r bize yasaklad›klar› 1 May›s Alan›’m›z› zapt edelim, 1977 ve sonraki y›llarda katlettikleri arkadaﬂ›m›z›n hesab›n›
soral›m.

‹ ﬁ Ç ‹ L E R ! Günde onbinin
üzerinde iﬂçi iﬂini kaybediyor. Yar›n iﬂini kaybeden siz olabilirsiniz,
bu yak›n›n›zdaki bir ihtimaldir;
patronlar ekonomik krizi, iﬂsizler
ordusunu, çal›ﬂanlara karﬂ› tehdit 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›lacaklar. Ç›kartt›klar› yasalarla var
olan k›smi haklar›m›z da gasp
ediliyor. ‹ﬂ güvencemiz, örgütlenme hakk›m›z fiilen elimizden al›n›yor. ‹ﬂimize, ekme¤imize, gelece¤imize, onurumuza sahip ç›kmak için, bize açl›¤›, sefaleti, zulmü reva görenlerden hesap sormak için 1 May›s’ta gücümüzü
birleﬂtirelim. 1 May›s Alan›’n›
zapt edelim.
MEMURLAR! ‹ktidar me-

ﬂ›p eme¤inizi verdiniz. Ancak
devlet sizleri s›rt›nda bir yük gibi
görüyor. Y›llarca sizden emeklilik
için kesilen primlerinizi bile, maaﬂ olarak vermek zoruna gidiyor.
‹ktidarlar, çal›ﬂanlar› mezarda
emekli etmek isterken, emekli
olanlardan da bir an önce kur tulmak istiyor. Verdi¤i emekli maaﬂ› 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:
Ya ﬂ a m a k h a k k › m › z ! Can›m›za
kastedenlerden hesap soral›m.

K ÖY L Ü L ER ! Eskiden ﬂehirlerde yaﬂayan insanlar iﬂsiz de
kalsa köyünü bir güvence olarak
görürdü. Art›k b›rakal›m ﬂehirdekilere güvence olmay›, en büyük
yoksullu¤un ve iﬂsizli¤in yaﬂand›¤› yerlerden biri haline geldi köyler. Hayvanc›l›k çoktan bitirildi,
tar›m h›zla tasfiye ediliyor. Gübresi, tohumu, mazotu, ilac› derken
kald›r›lan ürün masraflar› karﬂ›lam›yor. Bugün 1 May›s alan›nda
en çok bulunmas› gereken kesimlerden biri de sizsiniz. Sesinizi

1 May›s’›
Kazand›k!

tüm emekçilerin sesine kat›n.

YOKSUL GECEKON DULULAR! ‹ﬁS‹ZLER! Açl›¤›n, iﬂsizli¤in, yoksullu¤un sonuçlar›n› as›l yaﬂayanlar sizlersiniz. Baﬂ›n›z› sokmak için yapt›¤›n›z iki göz evinizi baﬂ›n›za y›k›yorlar. Devlet nezdinde ço¤unlukla potansiyel “ t e r ö r i s t ” olarak
görülüyorsunuz; polis bask›s›, terörü eksik olmuyor mahallelerinizden. 1 May›s’ta gücümüzü birleﬂtirelim ve 1 May›s Alan›’ndan
hayk›ral›m: ‹ﬂs izlik, yoks ulluk
kaderimiz de¤ildir. ‹nsanca yaﬂamak istiyoruz. Bizi, iﬂsizli¤e, açl›¤a, yoksullu¤a mahkum edenlerden, mahallelerimizde terör estirenlerden, evimizi baﬂ›m›za y›kanlardan hesap soral›m.

sormak için, gücümüzü, 1 May›s’ta 1 May›s
Alan›’nda emekçi halk›m›z›n gücüyle birleﬂtirelim.

ESNAFLAR,
Z A N A AT K A R L A R ! Sürekli tekelle-

“Ben olmasam ne olur”
demeyin! Be n o lursam,
sen olursa n, herkes olur s a , b ü y ü k , y e n i l m e z, y› k ›l maz bir güç olur uz diye
düﬂünün.
Ha l k › n i r a d e si n i k a bu l
e t t i r m ek i ç i n , b ü y ü k b i r
g ü ç o lm al ›y ›z .

rin ç›karlar›n› koruyan
politikalar nedeniyle
Zulme direnebilmek,
yüzbinlerce esnaf iflas sömürüye dur diyebilmek
etmiﬂ, kepenk kapatiç in , b ü yü k b ir g ü ç
m›ﬂt›r fakat iktidar›n
olmal›y›z. Ve iﬂte bu
umurunda bile de¤ildir.
Üstelik bir de “onlar iﬂi- yüzden, sen, siz, hepimiz,
ni bilmeyenler” diye
o rad a o lmal›y›z!
“beceriksizlikle” suçlan›yor. 1 May›s’ta, 1
May›s Alan›’nda yeriniz emekçilerle omuz omuza alanlarda olmakt›r. Bu kez kepenklerimizi
hesap sormak için kapatal›m.

AYDINLAR, DOKTORLAR,
MÜHEND‹SLER,
AV U K ATLAR, Ö⁄RET‹M
ÜYELER‹!.. Bu düzen, namus-

GENÇLER, Ö⁄RENC‹ LER! E¤itimi sat›l›k bir meta haline getirip, üniversite kap›lar›n›
yoksul halk çocuklar›n›n yüzüne
kapatanlardan, üniversiteleri bilimin de¤il, her türlü gerici düﬂüncenin boy verdi¤i yerler haline getirenlerden, bilimi tekellerin hizmetine sokanlardan, düﬂünmemizi, örgütlenmemizi engelleyip
gençli¤i apolitikleﬂtirenlerden,
aç›lan soruﬂturmalarla e¤itim
hakk›m›z› gasp edenlerden hesap
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lu, onurlu, halk›n›n yan›nda olan
ayd›n›n› katleden, hapislere atan,
özgürce üretmenin önünde engel
olan bir düzendir. Bu düzen; bilgiye, e¤itime, meslek onuruna de¤er vermeyen bir düzendir. ‹nsanlar›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, tekellere, sisteme kul köle olmak, kiﬂili¤ini, onurunu satmakt›r. ‹kinci
yol, bu düzene karﬂ› tüm emekçilerle gücümüzü birleﬂtirerek mücadele etmektir. Ayd›nlar, her
meslekten serbest meslek sahipleri olarak, 1 May›s’ta Taksim
Alan›’nda birleﬂen halk›n gücüne
gücümüzü katal›m.

Alevi Sünni, Kür t ,
T ürk, Ar ap, La z , Çerk ez
de¤iﬂik milliyetlerden ve
inançlardan,TÜM HALKI M I Z ! Oligarﬂik düzen resmi ›rk,
resmi dil, resmi din, hatta resmi
mezhep d›ﬂ›nda kalan tüm halklar›n ulusal kimliklerini, inançla

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

r›n› inkar ve asimilasyon üzerine
kurulmuﬂ bir devlettir. Hiçbir halk›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 biçimleridir. Tek çaremiz; oligarﬂiye karﬂ› özgürlük mücadelesini daha
da yükseltmektir. 1 May›s’ta 1
May›s Alan›’nda halklar›n birlikte
kurtuluﬂu için güçlerimizi birleﬂtirelim!
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HA L KI MI Z! Bize reva görülen iﬂsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu¤un, sefaletin, iﬂkencelerin, bask›n›n, zulmün tek sorumlusu emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidarlard›r. Bunlar, tüm halk›n düﬂmanlar›d›r. ‹nsanca yaﬂamak
için, sadakaya, onursuzlu¤a
mahkum olmamak için, bunlara
karﬂ› mücadele etmeliyiz. 1 May›s Alan›’nda yükselecek her sesin bu mücadeleyi güçlendirece¤ini bilmeliyiz.
1 May›s Alan›, tüm halk kesimlerinin sesini, gücünü birleﬂtirdi¤i yerdir. Orada, hep birlikte
olal›m. Oradan ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye, sosyalizme yürüyelim.
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1 MAYIS’TA
HALK CEPHES‹ SAFLARINDA
B‹RLEﬁEL‹M!
Kardeﬂler, yoldaﬂlar, dostlar›m›z; eme¤in kavgas›nda burjuvaziye bir darbe vurmak, haklar›m›z›
söke söke alacak gücü kazanmak,
devrim bayra¤›m›z› yükseltmek için

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.

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

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

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

NEDEN H ALK C EPHES‹?
ünkü 1 May›s’ta devrimin ve sosyalizmin k›z›l
bayra¤› a lt›nda y ürüyece¤iz.

Ç
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Bu bayrak; iﬂçi, köylü, memur, esnaf, tüm emekçilerin, her milliyetten, her inançtan tüm halklar›n gerçek ve tek kurtuluﬂ bayra¤›d›r. Bu
bayrak, tüm dünyan›n, tüm insanl›¤›n tek kurtuluﬂudur. Emperyalizmin dünya hakimiyetini ilan etti¤i
son 20 y›ll›k süreçte bir kez daha
görülmüﬂtür ki, k a p i t a l i z m ; dünya
halklar›na açl›k, yoksulluk ve zulümden baﬂka bir ﬂey vermemiﬂtir
ve veremez.
H a l k C e p h e s i , karﬂ›-devrim
rüzgârlar›n›n en güçlü esti¤i zamanlarda, tarihin sonunu ilan edenlere
ra¤men, sosyalizmin de¤erlerinden
uzaklaﬂarak emperyalizmle uzlaﬂanlara ra¤men, çok büyük bedeller
pahas›na da olsa sosyalizmin bayra¤›n› en yükseklerde dalgaland›rma
onuruna sahip olmuﬂtur. Devrim ve
sosyalizmde ›srar ederek, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadeleyi yükselterek karﬂ›-devrim rüzgârlar›n› tersine çevirmekte dünya çap›nda bir rol oynam›ﬂt›r. Halk Cephesi, tek baﬂ›na da kalsa bu bayra¤›
kurtuluﬂa kadar taﬂ›yacak olan harekettir.

H

alk C ephesi b ir kurtuluﬂ v aadidir. ‹ﬂçi, köylü,

tüm emekçilerin, her milliyetten her

8

C ephesi b ir kurtuH alk
luﬂ h areketidir.

Bugün
hiç kimse ba¤›ms›z bir ülke oldu¤umuzu iddia edemez. Topraklar›m›z
emperyalistlerin askerleri taraf›ndan aç›ktan iﬂgal edilmemiﬂ görünse de, ekonomik, askeri, siyasi anlaﬂmalarla ülkemiz emperyalizmin
yeni-sömürgesi yap›lm›ﬂt›r. Açsak,
yoksulsak, milyonlarcam›z iﬂsizsek,
faﬂizm alt›ndaysak, iﬂte bu ba¤›ml›l›¤›n sonucudur. Halk Cephesi, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n hareketidir. Halk Cephesi, s ö m ü r ü d e n k u r t u l u ﬂ u n hareketidir. Halk
Cephesi, tüm halk kesimlerinin en
temel, en meﬂru, en demokratik
haklar›n› bask›yla, terörle, zulümle
gasp eden faﬂist iktidarlara karﬂ› de m o k r a s i mücadelesinin ad›d›r.
Halk cephesi, emekçileri KIRINTILARA raz› etmeye çal›ﬂanlara karﬂ›,
tüm dünyay› isteyen bir hareketin
ad›d›r.

May›s, p olitik o larak
emekçilerin tüm dünyay›
zapt etme ve fethetme eylemidir. 1 May›slar; ödenen bedellerle,

1

emekçilerin ve sosyalistlerin kararl›l›¤›yla, devrime yürüyüﬂün, kurtuluﬂun, sosyalizmin simgesel mücadele günlerinden biri haline geldi.
Bunun içindir ki, oligarﬂi 1 May›s’larda terör estirdi, katliamlar
yapt›, y›llarca yasaklad› alanlar›
emekçilere. 1 May›s’› özüne uygun

olarak kutlamak
için alanlara ç›kmakta
›srar
eden devrimcilere karﬂ›
sar› sendikac›lar›n›
devreye
sokarak
emekçileri salonlar a
hapsetmeye çal›ﬂt›lar. 1 May›s’lar› özünden sapt›rmak, içini boﬂaltmak istediler. Ancak hiçbir politikalar› iﬂe yaramad›. Ne alanlar› zapt etmemizi
engelleyebildiler, ne de içini boﬂaltabildiler. Alanlar› devrim mücadelesinde bir mevzi olarak söke söke
kazand›k.

H

alk Cephesi, 1 May›s’›
kazanan ç izginin a d›-

d›r. 1 May›slar ne reformistlerle, ne
icazetçi sendikal anlay›ﬂla, ne onlar›n kuyru¤undan kopamayan oportünistlerle kazan›ld›.1 May›slar
devrimcilerle, devrimcilerin do¤ru
taktik ve politikalar›yla kazan›lm›ﬂt›r. Devletin her türlü terörüne ra¤men ad›m ad›m inatla, sab›rla, ›srarla, kararl›l›kla her türlü bedel göze
al›narak, ateﬂ çemberleri alt›nda yürünerek 1 May›slar’›n alanlarda
kutlanmas› meﬂrulaﬂt›r›ld›. Oligarﬂinin katliamlar›, infazlar›, gözalt›
ve iﬂkenceleri, yasaklar› hiçbir dönem eksik olmad›. ‘88’de Öztürk
Acari ve Salih Kul’u, ‘89’da Mehmet Akif Dalc›’y›, 93’de U¤ur Yaﬂar K›l›ç ve ﬁengül Y›ld›ran’›,
96’da Dursun Odabaﬂ, Hasan Albayrak ve Yalç›n Levent’i ﬂehit verdik. Binlercemiz gözalt›na al›nd›,
iﬂkencelerden geçirildik, fakat hiç-

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 Cephesi, haklar› söke
söke a lman›n a d›d›r. Oligarﬂi,
hiçbir ﬂeyi kendili¤inden bahﬂetmiyor. 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¤ümüz diﬂe diﬂ bir mücadele sonucunda bir hakk›n teslim edilmesidir.
ﬁimdi hedefimiz ﬂehitlerimizin
kan›yla k›z›llaﬂan 1 May›s Alan› m›z› kazanmakt›r, 1 May›s alan›m›z› onbinlerle doldurmakt›r.

a h a b ü y ü k k a z an › ml a r için, daha baﬂka
z a f e r l e r için ve nihai zafer
için Halk Cephesi saflar›nda
birleﬂelim. Halk Cephesi, milli-
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yetler, inançlar temelinde de¤il, her
milliyetten, her inançtan tüm halk›,
s›n›fsal temelde birleﬂtiren bir harekettir. Çünkü hangi milliyet ve
inançtan olursa olsun, tüm halk›n
gerçek anlamda kurtuluﬂu halk›n
kendi iktidar› olan sosyalizmdedir.
Halk Cephesi halk›n devrimci iktidar› 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 ça¤›r›yoruz; egemenler, iﬂçi s›n›f›n›n tüm kazan›mlar›n›
gasp etmeye çal›ﬂ›yor. ‹ﬂten at›lmalarla, sendikas›zlaﬂmaya, kölelik
ücretine, raz› olmam›z›, ses ç›kartmamam›z› istiyorlar. Buna raz› olmak kendi gelece¤imizi kendi ellerimizle karartmakt›r. Buna elbette
raz› olmayaca¤›z fakat bütün mesele, bunlara karﬂ› nas›l mücadele
edece¤imizdir. ‹cazetçi, devletçi
sendikalar, parlamenterist reformist
örgütler, bu mücadeleyi veremezler.
Bu, bugüne kadar yeterince kan›tlanm›ﬂt›r. Haklar›m›za, eme¤imize

ancak örgütlü mücadeleyle ve militan, direniﬂçi bir anlay›ﬂla sahip ç›kabiliriz. Devrimci bir iﬂçi hareketi,
devrimci bir sendikal anlay›ﬂ› güçlendirmeliyiz. Devrimci sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›n savunucular› Halk
Cephesi’nde vard›r. Bir çok iﬂçi direniﬂine önderlik eden Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, Halk Cephesi’nin bir
parças›d›r. Bunun için Halk Cephesi’ne ça¤›r›yoruz.

Memurlar› ç a¤›r›yoruz; memurlar, kölelik zincirlerini 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren diﬂe diﬂ bir
mücadele sonucunda k›rm›ﬂlard›r.
Elbette bu zincir de reformist anlay›ﬂlarla de¤il, bedel ödemeyi göze
alan Devrimci Memur Hareketi’nin
öncülü¤üyle k›r›lm›ﬂt›r. Kölelik zincirlerini k›ran memur hareketinin
öncüleri Halk Cephesi kortejindedir. Memurlar›, Halk Cephesi kortejine; Devrimci Memur Hareketi saflar›na ça¤›r›yoruz.

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

Emeklileri ça¤›r›yoruz; onca
y›ll›k eme¤inin karﬂ›l›¤› olarak açl›¤a ve ölüme mahkumiyeti kabul etmemeniz için ça¤›r›yoruz. Halk
Cepheli emekliler, “Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz” diyerek eme¤ine, onuruna, sahip ç›kan emeklileri, Halk Cephesi saflar›na ça¤›r›yorlar.

‹ﬂsizleri ça¤›r›yoruz; tekeller
kendi krizlerinin faturas›n› biz
emekçilere ç›kartmak istiyor. ‹ﬂsizlik her geçen gün büyüyor. Onbinlerce emekçi çolu¤uyla çocu¤uyla
açl›¤a mahkum ediliyor. ‹ﬂsizlik,
umutsuzluk, çaresizliktir; fakat emekçiye umutsuzluk yasakt›r. H a l k
C e phe si umud u n s a fla r › d › r. Tüm
ezilenler için orada mutlaka bir
umut vard›r.

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

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Ö¤rencileri ça¤›r›yoruz; ülkemiz devrim mücadelesinde, militanl›¤›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›ndad›r. Tüm gençlerimizi DevGenç’imizin yan›na, Halk Cephesi
saflar›na ça¤›r›yoruz.
Yoksul gecekondulular› ça¤›r›yoruz; halk› sadakalara mahkum eden AKP iktidar›, seçimler
geçti¤i günden beri evlerimizi baﬂ›m›za y›k›yor. Bu, ony›llard›r hep
ayn› olmuﬂtur. Zenginler orman arazilerine kaçak villalar›n› dikerken
sesini ç›kartmayan iktidarlar, yoksulun bir göz kondusunu baﬂ›na y›km›ﬂt›r. Halk Cephesi, ony›llardan
beri devletin dozerine, kepçesine,
polisine, jandarmas›na, zab›tas›na,
arazi mafyas›na karﬂ› yoksul kondulular›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.
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afere k adar yürümek
Z
için Halk Cephesi saflar›nda b irleﬂelim!

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 kavga uzun süreli bir kavgad›r. Gerçek
kurtuluﬂumuzun yolu bu kavgadad›r, bu kavga Halk Cephesi saflar›ndad›r. Bunun için sizi gerçek kurtuluﬂa, Halk Cephesi saflar›na ça¤›r›yoruz.
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1 May›s Alan› Taksim Meﬂru Hakk›m›zd›r
Korku y ayanlar, tehdit edenler, hakl›l›¤›m›z, meﬂrulu¤umuz
ve k ararl›l›¤›m›z karﬂ›s›nda a cze düﬂenlerdir...
Taksim Alan› 1 May›s’› kutlamak için meﬂru bir aland›r. Taksim’in meﬂruiyetine hiç kimse gölge düﬂüremez, dil uzatamaz.
Taksim meﬂrudur, çünkü Taksim
35 ﬂehidimizin kan›yla kazan›lm›ﬂt›r. Taksim alan› meﬂrudur çünkü,
Taksim’de 1976-77-78 1 May›slar’›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, devrimcilerin bilincinde meﬂruydu, onun
içindir ki, y›llarca 1 May›s’› kutlaman›n mücadelesini verdik. ‹stanbul’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 kendileri ç›kar›yor, sonra da o “olay›” bahane edip alan› kendileri yasakl›yorlar.
Ama ayn› alan, orada kan› dökülen emekçilere yasakken, emek düﬂmanlar›na da serbesttir.
12 Eylül faﬂist rejimi kendi mitinglerini Taksim’de yap›yordu. 12
Eylül cuntas›n›n takipçileri de Taksim’de say›s›z miting, yürüyüﬂ, konuﬂma, ﬂölen yapt›lar. AB kutlamalar›, spor kutlamalar› orada yap›labiliyor. K›sacas›, görülen odur ki,
Taksim’de miting gösteri toplant›
yapman›n kriteri e me kt en ya na olmamakt›r. Bu kabul edilemez.
Taksim 1 May›s Alan›’n›n emekçilerin kanlar›yla kazan›lm›ﬂ meﬂru
bir alan oldu¤unu unutamay›z.
Unutturmayaca¤›zda. Taksim’in
meﬂrulu¤una inanmamak, Taksim’de ﬂehit düﬂen 35 emekçiye, 1
May›s Alan›’n› kazanma mücadelesinde kan› dökülen Akiif Dalc›lar’a
sayg›s›zl›kt›r. Her ﬂeyden önce

eme¤in 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›mlar›m›z direniﬂlerimiz, mücadelemiz
sonucu olmuﬂtur. Siyasi iktidarlar
bu konularda bize birﬂey bahﬂetmezler.

1 May›s'› kazand›k,
s›ra 1 May›s A l a n › ’ n d a !
1 May›s, 22 Nisan günü
TBMM’de yap›lan oylama sonucu
''Emek ve Dayan›ﬂma Günü''
ad›yla resmi tatil ilan edildi.
1 May›s’› elinden gelse t a k v i m lerden bile ç›karacak olan 12 Eylül
cuntas›n›n amac›, 1 May›s’› esas
olarak zihinlerden ç›karmakt›. Ama
baﬂaramad›lar. ‹ﬂte bak›n, tam tersine, unutmad›k, unutturmad›k, kavgas›n› sürdürdük ve sonunda 1 May›s’› resmi tatil ilan etmek zorunda
kald›lar. Oysa daha geçen y›l Baﬂbakan Erdo¤an 1 May›s’› tatil ilan
etmemek için bin dereden su getirmiﬂti. Ama AKP de gelinen aﬂamada daha fazla dayanamad›.
1 May›s'›n resmi tatil ilan edilmesi bir sonuçtur. Bu, 1 May›s 1977
katliam› da dahil olmak üzere
emekçilere yönelik yap›lan katliamlardan hesap sorma bilinciyle verilen devrimci mücadelenin bir sonucudur. 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 edilmesi, neredeyse 30 y›l sonra gerçekleﬂti. Uzun bir zaman dilimi,
ama mücadele etmeden, emek har-

camadan, bedel ödemeden de olmuyor. ﬁimdi Taksim Alan›’n› kazanma mücadelesine kararl›l›kla devam
etmeliyiz.

A ci z l i ¤ i n 3 0 0 - 5 0 0 k i ﬂ i
pazarl›¤›
‹stanbul Valisi, dergimiz yay›na
haz›rland›¤› s›rada yapt›¤› aç›klamada Taksim’de kutlamalara izin
vermeyece¤ini aç›kl›yordu yine o
bildik kliﬂe sözleriyle.
Her y›l 1 May›s yaklaﬂ›rken ‹stanbul’da en çok konuﬂan kiﬂi olan
emekçi düﬂman› Vali Muammer
Güler, kuﬂku yok ki, “sahibinin sesi” olarak iktidar›n politikalar›n› dile getiriyor.
Bu arada 1 May›s’›n nerede kutlanmas› gerekti¤i üzerine de “tavsiyelerde” bulunmay› ilhmal etmiyor;
“1 May›s için Kad›köy, Ça¤layan,
Kazl›çeﬂme meydanlar›n› tahsis etmeye haz›r olduklar›n›” aç›kl›yor.
Sanki babas›n›n meydanlar›n› lütfediyor. Kimse sizden birﬂey istemiyor. Boﬂuna çenenizi yormay›n.
‹stanbul Valili¤i, sendikalar küçük bir grupla gelip Taksim An›t›’na
çiçek koysunlar diye yol da gösteriyor. Çal›ﬂma Bakan› Faruk Çelik de
valiyi destekleyip, “iﬂçi sendikalar›
1 May›s’ta Taksim’e 500-1000 kiﬂiyle gelip çiçek b›rak›rsa, kutlamaya
ben de gelirim” diyor.
Oysa onu ça¤›ran yok oraya. Olmayacak 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’›
Kazand›k!

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

Ülkemizin Her Taraf›nda
Dalga Dalga Umudun Ad›
Gökyüzünden kuﬂlamalar ya¤›yor üstüne. Birini tutuyor eliyle, birini tutarken bir di¤eri düﬂüyor, sonra birini daha tutuyor. Her birinde
bir baﬂka slogan...
Halk Cephesi, 30 Mart-17 Nisan
Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama Günleri’nde ülkemizin dört bir yan›na bildirileriyle, kuﬂlamalar›yla, pankartlar›, bayraklar› ve duvar yaz›lamalar›yla umudun ad›n› taﬂ›d›.
Bu kampanya kapsam›nda
tam 1 Milyon kuﬂlama bas›lm›ﬂt›.
Özel say›lar›n say›s› ise
100 bin’di.
Meydanlardan, apartmanlar›n otobüslerin üzerle-

380, ﬁiﬂli bölgesinde 300, Gazi’de
40 olmak üzere, 1070 k›z›l bayrak
as›ld›.
Binyetmiﬂ k›z›l bayrak selamlad›, milyonlarca emekçiyi. Baz› yerlerde tek bir k›z›l bayrak dalgalan›yordu, baz› yerlerde beﬂi, onu bir
arada...
‹stanbul’un duvarlar›nda, meydanlar›nda 90 pankart dalgalan›-
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lar›n› kapatm›ﬂlard›. Fakat bu
önemli de¤ildir bu mücadelede. Bunu sadece bir durum tesbiti olarak
belirtiyoruz. De¤ilse, ﬂuras› çok
aç›k ki, kitlelere burjuva bas›n yay›n üzerinden gitmeyi düﬂünen herhangi bir siyasi hareketin asla baﬂar› ﬂans› yoktur.
Biz kitlelere kendimiz gidece¤iz, kendimiz anlataca¤›z... 1 milyon kuﬂlaman›n, 100 bin bildirinin
anlam› budur.
Ve budur ki, asl›nda Cepheliler, bu rakamlar› da yeterli
bulmamal›d›rlar. 70 milyonluk
bir ülkede, sadece ‹stanbul’u
ele alacak olursak, 11 milyonluk bir ﬂehirde, bu rakamlar hem
önemli büyük rakamlard›r, ama
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rinden, bir milyon kuﬂlama ulaﬂt› halka.
Pankartlar as›ld› ‹stanbul’un her
köﬂesine. K›z›l bayraklar dalgaland›
‹stanbul’un özellikle yoksul semtlerinde.
Pankartlar›n rakamlar› ﬂöyleydi:
Topkap› bölgesinde, 25 adet, Anadolu yakas›nda 25 adet, ﬁiﬂli bölgesinde 30, Gazi’de 10 olmak üzere,
toplam 90 pankart as›lm›ﬂt› birkaç
gün içinde.
K›z›l bayraklar› saymak da zordu; say›labilen kadar›yla topkap›
bölgesinde 350, Anadolu yakas›nda

yordu, ‹stanbul’un göklerinde bini
aﬂk›n k›z›l bayrak dalgalan›yordu
ve elbette burjuva bas›n yay›n organlar› için bunun bir “haber” de¤eri yoktu.
Çünkü bu iki farkl› dünyan›n
aç›k bir çarp›ﬂmas›yd›.
Bu çarp›ﬂmada, burjuvazinin ile tiﬂim organlar›, devrime, sosyalizme dair hiçbir ﬂeyi “iletmeme” üzerine ﬂekillendirilmiﬂti.
Onlar, devrimin ve sosyailzmin
KIZILLI⁄INA sayfalar›n› ve ekran-

ayn› zamanda yetersiz rakamlard›r.
Bilelim ki, rakamlar bir sonuçturlar.
‹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› büyütün yeter. Eme¤inizi yo¤unlaﬂt›r›n yeter. Rakamlar kendili¤inden
büyür o zaman. Büyür ve sarar tüm
gecekondular›. Büyür ve sarar tüm
ülkeyi...
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Sibel Yalç›n’da Anma
ve Kutlama
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30 Mart- 17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu 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 itibaren flamalarla, pankartlarla süslenmeye baﬂlanan parkta haz›rl›klar
gün boyu sürdü. Program›n yap›laca¤› saate do¤ru ise parka yoksul ‹stanbul'un dört bir yan›ndan insanlar
gelmeye baﬂlad›lar. Kimi o ﬂehitlerle ayn› sofraya diz k›rm›ﬂ, kimi birlikte slogan atm›ﬂt›, kimi ise hiç tan›mam›ﬂt› belki. Ama insanlar yine
de ayn› duygu ve düﬂünce u¤runa
omuz omuza bir aradayd›. Saatler
akﬂam› buldu¤unda deyim yerindeyse parkta ad›m at›lacak yer kalmam›ﬂt›. ﬁehitleri anman›n, önderleri selamlaman›n; umudun coﬂkusunu yaﬂ›yor olman›n rahatl›¤› tüm
insanlar›n yüzlerinden okunuyordu.
Anadolu topraklar›nda dile kolay 39 y›ld›r yürütülen, tarihin en temiz sayfalar› ile dolu devrim ve
sosyalizm mücadelesi, ﬂark›larla,
türkülerle, tiyatroyla, filmlerle anlat›l›yordu. Önderlerimizden ö¤rendiklerimiz, ﬂehitlerimizden bize kalan miras bir kez daha bilince ç›kar›l›yor, 39 y›ll›k yolculu¤un bir etab› daha coﬂkuyla tamamlan›yordu.

“ Merhaba dostlar,
30 Mart- 17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun kuruluﬂunu Kutlama Günleri çerçevesinde, “ Ya Özgür Vatan Ya Ölüm" ad›n› verdi¤imiz etkinli¤imize onur
verdiniz, hoﬂgeldiniz!
Bizi burada birleﬂtiren bir araya
getiren kuﬂkusuz ki ayn› ailenin ferdi olmak ve yüreklerimizde taﬂ›d›¤›m›z ayn› umuda ve sevdaya ba¤l›l›kt›r.
Gelecek güzel günlere olan
umudumuzu ﬂehitlerimiz büyütmüﬂtür. Onlar›n ö¤rettikleriyle bugüne geldik.
Mahir'in ve Day›m›z’›n gösterdi¤i yolda yürüdük.
Hepsi kalbimize gömüldüler.
ﬁimdi sizleri ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› ve sosyalizm düﬂümüz için
topra¤a düﬂen ﬂehitlerimiz için sayg› duruﬂuna davet ediyorum.” konuﬂmas› ile sayg› duruﬂuna kalkan
yumruklar gö¤e uzan›rken, Day›'n›n
cenaze töreninde yap›lan sayg› duruﬂunda okunan “ Sen Yürürsün
Rüzgar Yürür" ﬂiiri okunuyordu...
Sonra, gecenin anlam›n› ve Cepheliler için taﬂ›d›¤› önemi vurgulayan 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 manifestoya
dönüﬂtürmüﬂlerdir.
THKP- C önderlerinin 60'lar›n ikinci yar›s› boyunca süren yo¤un ideolojik mücadeleleri sonucunda
70'lere gelindi¤inde devrimin yolu,
art›k netleﬂtirilmiﬂ, devrimin kimlerle ve kime karﬂ› yürüyece¤i demek olan “ s›n›flar mevzilenmesi"
büyük ölçüde belirlenmiﬂti. Netleﬂtirilmiﬂ olan Türkiye devriminin yolu, K›z›ldere'de yolu ayd›nlatan bir
manifestoya kavuﬂmuﬂ oldu. Bu tarihsel ç›k›ﬂ› al›p bugüne getiren ise,
Day›'d›r...
Böyle bir tarihe sahip olmak, sadece moral de¤il, ideolojik, politik
bir güçtür, bu güç bugün tüm Cepheliler'in elindedir. Onu s›n›flar mücadelesinde maddi bir güce dönüﬂtürmek; önderlerimizin, ﬂehitlerimizin ve umudumuzun iyi ö¤rencileri
olabilmek demektir. Daha çok emek
harcayarak bu yolda daha sa¤lam,
daha h›zl› ad›mlar atabilmek demektir. Ama hepsinden önemlisi,
kitlelere daha çok gidebilmek demektir. Bu lekesiz tarihi, bu riyas›z
sözleri, bu ideolojiyi, iddiam›z›,
ideallerimizi en geniﬂ kitlelere tekrar ve tekrar götürmek demektir.
Mahir'i, Day›'y›, ﬂehitlerimizi bugünkünü misli misli aﬂan kitlelere
tan›ﬂt›rabilmek demektir. Her gün
biraz daha Mahir, her gün biraz daha Day› olabilmek demektir. ﬁehitlerimizi anman›n, önderlerimizi selamlaman›n ve umudumuzu kutlaman›n en iyi yolu da budur.”
Metnin okunmas›ndan sonra, gecemize davet etti¤imiz sanatç› dostlar›m›zdan Ercan Ayd›n, K›z›ldere'yi, Mahirleri ve ON'lar›n mücadelesini anlatan türkülerle ç›k›yordu
sahneye... Hüznü ve coﬂkuyu birlikte 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

ve sosyalizm mücadelesi anlat›yordu... Oyunun en dikkat
çeken yanlar›ndan biri, K›z›ldere'deki o kerpiç evin neredeyse ayn›s› olan bir maketinin sahnede dekor olarak kullan›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 filmin gösteriminin ard›ndan bu kez Nurettin Güleç sahne
al›yordu gecede. Ve söyledi¤i türkülere 2000 yürek, coﬂkuyla 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... Halkoyunlar› oynan›rken, umudumuzun kuruluﬂu, gö¤e f›rlat›lan havai fiﬂeklerle kutlan›yordu. Gök rengarenk ›ﬂ›klarla kaplanm›ﬂt› o an. Gelece¤imiz de, böyle ayd›nl›k olacakt›; o ›ﬂ›klara bakan tüm yüreklerin içinden geçen buydu... Çoluk çocuk, genç yaﬂl›, kad›n erkek hep birlikte alk›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 kardeﬂli¤inin, birlikteli¤inin en güzel örneklerinden biri oluyordu gecede.
30 Mart-17 Nisan günleri için haz›rlanan kurgunun
gösteriminin ard›ndan, 24 y›ld›r ezgili yürekleriyle, devrimci müzik alan›nda bu ülkede alternatifsiz olan, dünyada belki eﬂine rastlan›lamayacak bir tarihe sahip olan
Grup Yorum ça¤r›l›yordu sahneye... Ac›lar›m›z›, hüzünlerimizi 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 yaﬂad›klar›m›z asl›nda... Mahirler’in ﬂehitli¤e eriﬂirken yazd›klar› manifestoyla b›rakt›klar› miras, iﬂte bu yüzden gö¤üs kafesimize s›¤maz yap›yor yüreklerimizi... 16-17 Nisan'da Çiftehavuzlar'da dalgalanan sosyalizmin k›z›l bayra¤›, iﬂte bu yüzden bitmez, bitirilemez yap›yor umudumuzu... Day›m›z, 38 y›ll›k kesintisizli¤in mimar› olarak,
fiziken ayr›l›rken aram›zdan, bize ö¤rettikleriyle apayd›nl›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...
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‹stanbul'da
K›z›l Bayraklar
16 Nisan sabah› ‹stanbul'da ﬂafak k›z›l bayraklarla karﬂ›land›. Sabah saat 7.00'de ‹stanbul'un
emekçi semtlerinde Halk Cepheliler yüzlerce k›z›l
bayrak ast›lar.
Sar›gazi : 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 havas› yaratmaya çal›ﬂt›lar. Duraktakilere, yoldan geçen halka ve esnaflara bunlar› kimlerin ast›¤›n›
sordular.
G ü l s u y u : Umudun ad›n› ve ﬂehitlerini selamlayan Halk Cepheliler, minibüs yolu üzerini umudun
k›z›l bayraklar›yla donatt›lar ve "BAYRA⁄IMIZ
ÜLKEN‹N HER YER‹NDE DALGALANACAKHALK CEPHES‹" yaz›l› pankart ast›lar.
1 May›s Mahallesi: Halk Cepheliler belirledikleri yerleri sosyalizmin simgesi olan k›z›l bayraklarla donatt›lar. K›z›l bayraklar, 3001. Cadde boydan boya, otoban yanyol, Necatibey ‹lkö¤retim
Okulu önü, ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’na as›d›..
Alibeyköy: Cengiz Topel Caddesi, Akﬂemsettin
ve Saya Yokuﬂu bölgelerine toplam 9 flama as›ld›.
N u r t e p e : 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›.
O k m e y d a n › : Sa¤l›k Oca¤›, Mahmut ﬁevket
Paﬂa, Piyalepaﬂa Yola¤z› bölgelerine k›z›l bayraklar as›ld›.
E s e n y u r t : 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.
E s e n l e r : Çiftehavuzlar Nam›k Kemal Caddesi'ne 10, Çiftehavuzlar Köprüsü'ne 5, Yenimahalle
Park›'na 5, Sanayi'ye 5, Karabay›r'a 25 olmak üzere toplam 50 k›z›l flama as›ld›.
‹kitelli: Aﬂ›k Veysel Caddesi 4. ve 6. sokaklara
100 adet bayrak as›ld›.
Ba¤c›lar: Halk Cepheliler bayra¤›m›z ülkemizin her taraf›nda dalgalanacak ﬂiar›yla Yenimahalle'nin 2 ayr› yerine, Mevlana Caddesi üzerindeki
okulunun giriﬂine ve Dörtyol a¤z›na, Yavuzselim
Mahallesi park›na, Kirazl› Mahallesi'nde 2 ayr› yere, Güneﬂli Mahallesi Evren Caddesi'ne ve Güneﬂli Park›'na, Demirkap› Mahallesi'nin 2 ayr› yerine,
Fatih Mahallesi'nin 2 ayr› yerine k›z›l bayraklar ast›lar. As›lan k›z›l bayraklar›n bir k›sm› gün boyu
as›l› kald›.
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11 Nisan günü Göztepe Otoban 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.sokaktan 11.soka¤a ve Birlik Caddesi üzerine ﬂehitlerimiz ve Umudumuz kuﬂlamalar yap›larak selamland›.
Ayr›ca yine 16 Nisan günü Yenibosna Zafer Mahallesi'nde sabah saatlerinde 10 bin kuﬂlama yap›ld›.
G a z i : 12 Nisan sabah› Day›'n›n
mezar› baﬂ›na gidilece¤i gün Yenimahalle'de kuﬂlama yap›ld›.

30 Mart-17 Nisan
ﬁehitleri A nadolu'da
An›ld›...
A d a n a : Halk Cepheliler ﬁakirpaﬂa mahallesinde gerçekleﬂtirdi¤i program ile devrim ﬂehitlerini
and›. 12 Nisan günü ﬁakirpaﬂa Özgürlükler Derne¤i önünde gerçekleﬂtirilen programda “30 Mart-17
Nisan Ya Özgür Vatan Ya ÖlümHalk 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 sahiplenme 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 program sona erdi. Programa yaklaﬂ›k
70 kiﬂi kat›ld›. Ayr›ca Adana'n›n
ﬁakirpaﬂa, Hürriyet, Yurt, PTT Evleri mahalleleri ile Ali Münif ve
‹bo Osman caddelerine kuﬂlamalar
yap›ld›.
1992’de katledilen Güven Keskin’in mezar›n› 17 Nisan günü ziyaret eden ailesi ve Halk Cepheliler önce mezar› temizleyip, karanfillerle süsledi. Saat 13.30’da yap›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 Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada
“Onlar Obamalar, Bushlar ve askerlerinin postallar› ile ülkemiz
topraklar› kirletilmesin, açl›k yoksulluk kalmas›n diye mücadele
ediyorlard›. Onlar›n mücadelesine
sonuna kadar ba¤l› kalacak, sonuncumuza kadar sürdürece¤iz”
denildi. Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Güven Keskin Ölümsüzdür 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 çekimleri de yapt›lar.

A n k a r a : 17 Nisan günü Dikmen Ahmet Arif Park›'na, K›z›lay'da Mithatpaﬂa Caddesi yaya
üst geçidine, Mamak'ta Tuzluçay›r, Tekmezar Park› ve ﬁirintepe 1.
Caddeye as›lan bayraklarla devrim
ﬂehitleri selamland›.

‹ z m i r : Halk Cepheliler 11 Nisan günü Do¤ançay Mahallesinde
bildiri da¤›tt›lar. Yap›lan konuﬂmalarda Mahir Çayanlar’›n K›z›ldere'de Amerikan emperyalizmine
karﬂ› olduklar› için katledildi¤ini
anlatan Halk Cepheliler “Mahir
Çayanlar Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂu için mücadele ettiler ve ﬂehitlerimize sahip ç›kmak bizim
görevimizdir” dediler. 10 Nisan
günü de Do¤ançay mahallesinde
kuﬂlamalar yap›ld›. 17 Nisan günü
sabah saatlerinde Narl›dere Mithatpaﬂa Caddesi üzerine as›lan
pankartta “ 30 Mart – 17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudun Kuruluﬂunu 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 Önderimizi selaml›yor Umudu Büyütüyoruz Halk Cephesi" yaz›l› pan-

kartlar as›ld›.
Uzundere de üzerinde “Önderlerimiz 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›.
M a l a t y a : 17 Nisan günü Yeﬂilyurt caddesine Halk Cephesi imzal›
“Mahir'den Day›'ya Sürüyor Bu Kavga” yaz›l› pankart as›ld›. Ayn› hafta
içinde Çavuﬂo¤lu, Zaviye, Paﬂaköﬂkü
ve Hasan Varol mahallelerinde kuﬂlamalar yap›ld›. 16- 17 Nisan günleri
Zaviye Mahallesi, Emeksiz ve Yeﬂilyurt caddelerinde Halk Cephesi imzal› bildirileri da¤›t›ld›.

M e r s i n : 30 Mart-17 Nisan “Ya
Özgür Vatan Ya Ölüm” haftas› dahilinde devrim ﬂehitlerini anmak için
Bedii Cengiz'in mezar› baﬂ›nda anma
yap›ld›.
Kazanl›'da bulunan Bedii Cengiz'in mezar› baﬂ›ndaki anmadan önce bahur yak›ld›. Yak›lan bahurla birlikte flamalar taﬂ›nd›. ﬁehitlerimiz
için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan Bedii Cengiz hakk›nda k›sa bir
konuﬂma yap›ld›. Mahir Çayan ve
Ümit ‹lter'den ﬂiirlerin okundu¤u anma, Bize Ölüm Yok ve Haydi Tenruh
marﬂlar›n›n söylenmesiyle sona erdi.
30 Mart -17 Nisan haftas› dolay›s›yla ﬂehitlerimizden Zeynep Gültekin, Bülent Durgaç, U¤ur Türkmen,
Kemal Askeri, Altan Berdan Kerimgiller'in mezarlar› ile aileleri de ziyaret edildi. Ayr›ca Orhan Gül ile Aygün U¤ur'un aileleride ziyaret adildi.

S a m s u n : Halk Cephesi, 30
Mart-17 Nisan Günleri Umudun Kuruluﬂunu kutlama ve ﬂehitleri anma
günleri kapsam›nda Samsun ﬂehir
merkezinde yayg›n olarak kuﬂlamalar, bildiri da¤›t›mlar› gerçekleﬂtirdi.
17 Nisan günü de sahil yolu üzerinde bulunan bir üst geçide "30 Mart
17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Önderimizi Selaml›yor Umudu Büyütüyoruz / Halk Cephesi" imzal› pankart
as›ld›.
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Avrupa’da
"Umudu Büyütüyoruz"
Almanya'n›n Hamburg ve
Stuttgart ﬂehirlerinde 18 Nisan
2009 Cumartesi günü, "30 Mart17 Nisan ﬁehitleri Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama Günleri'
nedeniyle eylemler düzenlendi.
Hamburg Halk Cephesi taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ, saat
20.00'de, Sternschanze Bahnhof'unda baﬂlad›. Türkçe ve Almanca "ﬁehitlerimizi An›yor, Önderlerimizi Selaml›yor, Umudu
Büyütüyoruz-Halk Cephesi" imzal› pankart taﬂ›nd›. Mahir Çayan
ve Dursun Karataﬂ'›n resimleri ile
k›z›l bayraklar›n aç›ld›¤› yürüyüﬂte Halk Cephesi imzal› Almanca
bildiriler de da¤›t›ld›. Meﬂaleli yürüyüﬂ boyunca slogan at›ld›.
Stuttgart kentinde, devrim ﬂehitlerini anma ve partinin kuruluﬂunu kutlama amac›yla bir miting
düzenlendi.
"30 Mart-17 Nisan devrim ﬂehitlerimizi 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 Türkiye'li devrimci önderlerin resimlerinin 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›ndan, 19 Nisan Pazar günü Kreuzberg 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 "ﬁehitlerimiz, Önderlerimiz, Partimiz,
Gelece¤imizdir" baﬂl›kl› parti bülteni okundu.
Topluca yenilen yemek ve sohbetle program devam etti. Yeni ç›kan "Devrimci Sol" dergisi ve içeri¤i hakk›nda bilgi verilerek, der-

Hamburg

ginin giriﬂ yaz›s› okundu.
Day› ﬂehit düﬂtü¤ünde Kottbussertor'da duvara yap›lan Day›’n›n ç›karma resminin önüne gidilerek, 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 taraf›ndan 19 Nisan günü 30 Mart-17
Nisan Devrim ﬁehitlerini anma etkinlikleri çercevesinde yürüyüﬂ
düzenledi. Borsig Platz Meydan›’nda saat 15.00'de baﬂlat›lan yürüyüﬂ boyunca "Önder Yoldaﬂ
Dursun Karataﬂ; Mahir, Hüseyin,
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Mahir’den Day›’ya Kavga Sürüyor,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede,
Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür"
sloganlar› at›larak marﬂlar söylendi. Çarﬂ› merkezine kadar sloganlar at›larak k›z›l bayraklar dalgaland›r›larak yüründü. Yap›lan konuﬂmalardan ve sayg› duruﬂunun
ard›ndan, saat 17.30'da son buldu.
Belçika Halk Cephesi 30 Mart17 Nisan ﬂehitlerini and› ve Umudun kuruluﬂunu selamlad›. Liege
ve Brüksel ﬂehirlerinde cuma günü pankartlar as›ld›.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

özüne uygun kutlad›lar 1 May›slar›.
Yani 1 May›s’›n
nerede ve nas›l yap›laca¤› tart›ﬂmas›
gerçekte 1 May›slar
temelinde s›n›f çat›ﬂmas›n›n yans›mas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Bugün yine her 1 May›s öncesinde oldu¤u gibi her cephede tart›ﬂmalar sürüyor.
‹ktidar cephesinde, 1 May›s tatil günü ilan edilerek, bu kazan›m
emekçilere bahﬂedilen bir hak
olarak sunuluyor. Ve ayn› zamanda daha ileri ad›mlar›n önünü

Pek çok durumda devrimcilere
“sa¤duyu” ça¤r›s› yaparak, devrimci irade ve kararl›l›¤› zay›flatmaya çal›ﬂanlar, kendi reformist,
oportünist tutumlar›yla en büyük
sorumsuzlu¤u göstermiﬂlerdir. Ve
bu sorumsuzluk da ço¤u kez kazan›mlar›m›z› gölgede b›rakm›ﬂ,
bedelleri büyütmüﬂ, iktidar›n sal1 May›slar mücadelede kararl›d›rganl›¤›na zemin yaratm›ﬂt›r.
l›¤›n ve ›srar›n ifadesidir. Çünkü 1
Devletin sald›rganl›¤› ve terörü
May›s özünde iki s›n›f›n iradesinin
üzerine politika yapanlar, “devlet
çat›ﬂmas›d›r. Bu çat›ﬂma bazen 1
sald›racak, terör uygulayacak
May›s’›n alanlarda m› yoksa kapaemekçiler buna zemin sunmamal› salonlarda m› kutlanaca¤›nda,
l›” diyerek tav›r belirleyenler,
bazen hangi alanda kutlan›p kutkendi meﬂrulu¤unu, s›n›fsal hakl›lanmayaca¤›nda, bazen de hangi
l›¤›n› kaybetmiﬂ demektir. Böyle
içerik ve ﬂiarlarla kutlanaca¤›nda
düﬂünenler söylemleri ne
somutlan›r.
olursa olsun kazan›mlaÜlkemiz s›n›flar müca1 May›s’a say›l› günler kald›. r›n oda¤›na mücadeleyi,
delesi tarihinde 1 May›sdiﬂe diﬂ çat›ﬂmay› koylar’da bu çat›ﬂmalar›n tüBiz devrimciler ve onlara
mazlar. Onlar izin verilmü yaﬂand›. Gün oldu, yadi¤i ölçüde ve izin veinananlar olarak, tüm
sakland› 1 May›slar. Gün
rildi¤i kadar düﬂünüp
oldu, “kutlay›n ancak
kararl›l›¤›m›zla, coﬂkumuzla
hareket eden iflah olmaz
alanlarda de¤il” denildi.
son
güne
kadar
ayn›
disiplin
ve
reformistlerdir.
Gün oldu, “kutlay›n ancak
1 May›s’a say›l› günler
ruhla çal›ﬂmal›y›z. Oligarﬂinin
k›z›l bayraklarla, tek tipkald›. Biz devrimciler ve
lerle, berelerle de¤il,” deve onlar›n sözcülerinin hiçbir
onlara inananlar olarak,
nildi. Gün oldu, “kutlanatüm kararl›l›¤›m›zla, coﬂsöylemi,
reformizm
ve
düzen
cak alan bellidir, Takkumuzla son güne kadar
sim’de kutlanamaz” deniliçi güçlerin emek güçlerini
ayn› disiplin ve ruhla çadi. Ve gün oldu, 1 May›slabölen,
çat›ﬂmadan
kaçan
l›ﬂmal›y›z. Oligarﬂinin ve
r›n tarihe kaz›nm›ﬂ ve
onlar›n sözcülerinin hiçkanla yaz›lm›ﬂ anlam›n›
tutumlar› çal›ﬂmalar›m›z›
bir söylemi, reformizm
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. 1
gevﬂetmemeli,
bir
belirsizlik
ve düzen içi güçlerin
May›s’› “bahar bayram›”,
emek güçlerini bölen, çado¤urmamal›d›r.
“bar›ﬂ ve kardeﬂlik günü”
t›ﬂmadan kaçan tutumlaolarak kabul ettirmeye
r› çal›ﬂmalar›m›z› gevﬂetçal›ﬂt›lar. Devrimcilerin “1
kesmek
amaçlan›yor.
1
May›s’›
memeli,
bir belirsizlik do¤urmaMay›s ‘77 Katliam›n›n Sorumlulatatil ilan edenler, hemen ard›ndan
mal›d›r.
r›ndan Hesap Soral›m” afiﬂlerini
“Taksim yasak haaa!” diyorlar.
savaﬂ ça¤r›s›’ yapar gibi afiﬂ diye“‹nançla yürü yolunda
Ancak
bu
gayri
meﬂru
ve
haks›z
rek yasaklayanlar bar›ﬂtan, karÖzgürlük senin kan›nda
dayatmay› hakl› göstermek için
deﬂlikten söz ediyorlar. DevrimciAslolan yürümektir
ﬂimdi “üçyüz, beﬂyüz kiﬂiyle gidip
leri, emekçileri alçakca katledenIﬂ›k varsa sonunda”
anmalar›n› yaps›nlar” diyorlar.
ler, tüm düﬂmanl›klar›n› sergileSondaki ›ﬂ›k, tarihsel hakl›l›¤›yenler, bizlerin hesap soraca¤›z
Emekçiler cephesinde ise net,
m›zla kazanaca¤›m›z ba¤›ms›zl›k,
söylemlerimiz karﬂ›s›nda “bakararl› tutumlar yan›nda iktidar›n
demokrasi ve sosyalizmdir. Ve
r›ﬂtan, kardeﬂlikten” bahsediyorsald›rganl›¤›ndan etkilenen, 1 Mahakl› olanlar ancak bu yolda yülar.
y›s›n devrimci özünü, s›n›fsal özürüyerek kazanabilirler. Kararl›l›k
nü kavramayan bulan›k tutumlar
1 May›s’› unutmay›, içini
ve mücadelede ›srarla kazand›k.
da
görülüyor.
boﬂaltmay› dayatanlar, emekçileKazan›mlar›m›z› da böyle büyütere bu dayatmalar› kabul ettirmek
S›n›f çat›ﬂmas›nda iradesizli¤e,
ce¤iz.
için en azg›n bask› ve terörü de
belirsizli¤e, karars›zl›¤a, tereddüte
Tüm emekçilerin 1 May›s Birlik
uygulad›lar. Ve emekçiler devyer yoktur. Emekçiler bunu tarihMücadele Dayan›ﬂma Günü Kutlu
rimcilerin öncülü¤ünde bedeller
sel bilinçleriyle, mücadele tarihinpahas›na, bugünün anlam›na ve
Olsun!
de ödedikleri bedellerle bilirler.

1 MAYIS VE
SINIF B‹L‹NC‹ - 3

Kars Belediyesi’nde
‹ﬂçi K›y›m›

Türkiye genelindeki üniversitelerde çal›ﬂan araﬂt›rma
görevlileri,
YÖK Yürütme Kurulu’nun 31 Temmuz 2008 tarihli yönetmeli¤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›yorlar" ana konulu bir eylem gerçekleﬂtirildi.
Yönetmeli¤in iptal edilmesini talep eden ‹TÜ Araﬂt›rma 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 Teknik, Y›ld›z Teknik, Marmara, Kocaeli, Uluda¤, Dokuz Eylül, Ege, Bo¤aziçi, Ankara, ODTÜ, Hacettepe üniversiteleri araﬂt›rma görevlileri ayn› anda eylem yaparak, üniversitelerin özerkli¤ini ve iﬂ güvencesini hedef haline getiren
YÖK kararlar›n› k›nad›lar.

Araﬂt›rma Görevlileri
Eylem Yapt›

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 etmeye ça¤›rd›.
E¤itim Sen Ankara 5 No’lu ﬁube’nin ça¤r›s›yla Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde buluﬂan farkl› üniversitelerden asistanlar, “Biz kal›yoruz, YÖK gitsin” dediler.
Eylemde Ankara Üniversitesi’nde Araﬂt›rma Görevlisi
olan Zafer Y›lmaz, YÖK’ün üniversiteyi piyasa süreçlerine dahil ederken, di¤er yandan üniversite emekçilerinin iﬂ
güvencelerini yok eden düzenlemeler yapt›¤›na dikkat
çekti. Y›lmaz, YÖK’ün 31 Temmuz 2008 tarihli yönetmelik ve 26 Kas›m 2008 tarihli karar›n›n “asistan k›y›m›” anlam›na geldi¤ine dikkat çekti.

Kars’da, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren
beton santrali BELTAﬁ ﬂirketinde çal›ﬂan 50 iﬂçinin iﬂine son verildi.
29 Mart yerel seçimlerinin ard›ndan Kars Belediye Baﬂkanl›¤›n› kazanan AKP’nin “icraatlar›ndan” biri de iﬂçileri iﬂten ç›kartmak oldu. Göreve
gelir gelmez Kars’taki sanat festivallerini yasaklayan 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 Mucuk olaya tepki gösterince bu kez görevliler taraf›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 baﬂkan› ile görüﬂme taleplerinin kabul edilmemesine
ve tartaklanarak d›ﬂar› ç›kar›lmalar›na tepki gösterdiler.

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 giden iﬂçilere destek vermek için 19 Nisan günü Orhangazi Belediyesi önünde bir eylem yapt›.
“Asil Çelik ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde; bütün ekonomik krizlerin sorumlusunun tekeller ve onlar ad›na ülkeyi yönetenler oldu¤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 iﬂçilerde kat›ld›lar.
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Öğrendiklerimiz
KOLAYDIR.

ASLINDA OLMAYAN SADECE BUNLAR MI GERÇEKTEN?

B‹Z HANG‹ SORUNU, NASIL
ÇÖZECE⁄‹M‹Z‹ B‹L‹YORUZ.
GÜCÜMÜZ BURADAN GEL‹YOR.

Keﬂke zaman olmasa.

‹deolojimiz vard›r; yüzlerce
y›ll›k tarihsel kökleri olan ideolojimiz.

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.

Say›:
11

Ama gerçekten olmayan
bunlar m›?
Hay›r, olmayan bunlar de¤il.
EKS‹K OLAN DEVR‹MC‹ ‹STEKT‹R.
OLAN

Deneylerimiz vard›r; her biri-

ölürler.
Alman faﬂizmini, dünyan›n
tüm emperyalist güçlerini dize
getirmek için; tam yirmi milyon
Sovyet insan› ölmüﬂtür.
Yirmi milyon!
Saya saya bitiremezsiniz. Yirmi milyon kiﬂi ölerek faﬂizmi
yenmiﬂ ve ülkelerini kurtarm›ﬂlard›r. Deneyin, say› sayarak kaça kadar sayars›n›z içinizden...
Yirmi milyonu sayamazs›n›z.
Eksik olan ruh ve motivasyonu devrimcilere verecek olan
da halkt›r.

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

‹ﬂ çoksa, bir yerden baﬂlayacaks›n
yapmaya demektir.

EKS‹K
RUHTUR.

DEVR‹MC‹

KÜBALILAR 12 K‹ﬁ‹ ‹LE B‹R
ÜLKE KURDULAR.
SADECE 12 (ON‹ ‹K‹) K‹ﬁ‹
‹LE...
Baﬂlang›çta 82 devrimciydiler.
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, zaman, iﬂ sorunlar›n› çözmek
mümkündür.
"HER SORUNU HEMEN ÇÖZER‹Z" G‹B‹ B‹R ‹DD‹AMIZ
YOKTUR.

18

B‹LD‹KTEN
SONRA
ÇÖZÜM

‹ﬂ çok... Adam yok... Zaman
yok...

Keﬂke öyle olsa.
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AMA HER SORUNUN
NASIL
ÇÖZÜLECE⁄‹N‹
B‹L‹R‹Z.

nin bedelini yaﬂam›m›zla ödedi¤imiz, canl›, dinamik deneylerimiz.
Nas›l çözece¤iz?

Onlardan ö¤renece¤iz.
Onlara ö¤retece¤iz.
Bilgi halk için
hayati öneme
sahiptir.

T›pk› susuzluk gibi, öldürür insan› bilgisizlik.
Cahillik, susuzluk kadar tehlikelidir.

‹deolojimize, tarihimize ve
kendimize güvenece¤iz.

Ö¤retin onlara, anlat›n. B›kmadan yorulmadan anlat›n.

Kendimize güvenece¤iz elbette, ama yetmez.

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

En az kendimize güvendi¤imiz kadar halka da güvenece¤iz.
Sorunlar›n çözümünün kayna¤› burada, HALKA GÜVENMEKTED‹R.
Halka güvenmek, halk› e¤itmektir.
Halka güvenmek, halka ö¤retmektir.
Siz ona neyi, nas›l yapaca¤›n› kavrat›rsan›z, anlat›rsan›z;
onlar SINIRSIZ YARATICILIKLARI ‹LE sizin eme¤inizi kat be
kat öderler.
YARATICILIKLARIN SINIRSIZLI⁄I ‹LE DEVR‹MLER‹ YAPAN ONLARDIR.
Gerekti¤inde milyon milyon

Devrimcilerde bunlardan çok
daha ötesi ve fazlas› vard›r. Onlarda k›r›lmayan bir cesaret vard›r, kimse k›ramaz bu cesareti.
Bazen korkutur, sindirirler
belki. Ama ﬂimdiye kadar bu
cesareti k›rmay› baﬂaran zorbay› duymad›k, görmedik. Hep
yeniden yeniden denerler. Çünkü 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.

‘ 77 1 M ay ›s
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›llardan bir fark› var; iktidar, 1 May›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 sonucudur. ‹ﬂte bu sayfada gördükleriniz,
ödedi¤imiz bedelleri anlat›yorlar.
‹ﬂte tarih huzurunda aç›kt›r ki; 1
May›s’› ﬂehitlerimizle kazand›k.
Tarihin huzurunda diyoruz ki,
ﬂehitlerimizin verdi¤i can, döktükleri kan›n bir damlas› bile, boﬂa gitmedi ve gitmeyecek.
1 May›s’tan vazgeçmeyece¤iz.
Taksim’den, 1 May›s Alan›’ndan vazgeçmeyece¤iz.
Ve bu kavgada onlar, 1
May›s ﬂehitlerimiz, 1 May›s
kavgas›n›n bayraktarlar› olmaya devam edecekler.
Her 1 May›s’ta, alanlarda
onlar da aram›zda olacak.
Öztürk
*

ACAR‹

Salih KUL

Mehmet Akif
DALCI

Ta k s i m
1 May›s A l a n › ’ n ›
1 May›s Alan› Ya p a n
1977 ﬁehitlerimiz:
Ali Sidal, Kadir Balc›,
H a s a n Y › l d › r › m , Hikmet
Özkürkçü, R a m a z a n S a r › ,
M. Elmas, M ü lt e zi m Ol t ulu, Mahmut Atilla Özbelen,
Ö m e r N a r h a n , Bayram Ç›tak, K a h r a m a n Alsancak,
Aleksandros Konteas, Me r a l C e b ren, Kadriye Duman, L e y l a A l t › p a r m a k ,
Ahmet Gözükara, E r c ü m e n t G ü r k u t , Garabet Ayhan, Sibel Aç›kalan, Nazan

1 May›s’›
Onlarla
Kazand›k
Ünald›, Hatice Altun, Ali Yeﬂilgül,
Niyazi Dar›, Mehmet Ali Genç,
H a c e r ‹ p e k S a m a n , Bayram Sürücü, Hüseyin K›rk›n, Nazmi Ar›,
J a l e Yeﬂilnil, Kenan Çatak, R a s i m
Elmas, Diran Nigiz, H a m d i Toka,
Ziya Baki, Bayram Eyi...
Ö z t ü r k ACAR‹
Salih KUL
1 May›s 1988’in haz›rl›klar›
içindeyken 30 Nisan’da, ‹stanbul
Okmeydan› Gürsel Mahallesi’nde
kald›klar› ev polis taraf›ndan kuﬂat›ld›. Salih ve Öztürk, katliamc›lar›n kuﬂatmas›na silahlar›yla direndiler. Cuntan›n ölü topra¤›n›n at›lmaya baﬂlad›¤› o y›llarda, teslim olmama gelene¤ini sürdürerek cüret ve
direniﬂin örne¤i oldular. Salih Kul
ve Öztürk Acari, zor y›llarda önemli görevler üstlenen iki Devrimci
Solcu’ydular.
M e h m e t Ak i f D A L C I
Bir iﬂçiydi Mehmet,, 1989 1 May›s’›nda Taksim önündeki binlerden
biriydi. Öfkesini, s›n›f bilincini kuﬂan›p gelmiﬂti 1 May›s Alan›’na.
Çat›ﬂmada en öndeydi. Kortej
Kas›mpaﬂa’ya yöneldi¤inde elindeki taﬂlar›yla savaﬂ›yordu Mehmet.
‹ﬂte tam o anda, elindeki taﬂ› f›rlatmaya haz›rlan›rken vuruldu.
4 May›s günü yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂi
kat›ld› cenazesine. 1 May›s’ta savaﬂand› Mehmet, kavgay› ö¤retendi...
U ¤ u r Ya ﬂ a r K I L I Ç
ﬁen gül Y I L D I R A N
‹stanbul Moda’da 30 Nisan
1993’te kald›klar› ö¤renci evine polis taraf›ndan yap›lan bask›nda katledildiler.
Katledildikleri o gece, 1 May›s

U¤ur Yaﬂar
KILIÇ

ﬁengül
YILDIRAN

haz›rl›klar› yap›yordu ‹YÖ-DER’li
U¤ur ve ﬁengül. Silahs›z ve korumas›zd›lar, 1 May›s alan›nda taﬂ›yacaklar› p a n k a r t › y a z › y o r l a r d › . ..
U¤ur, 1974 do¤umluydu. ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisiydi.
1992’de ‹YÖ-DER bünyesinde mücadeleye kat›ld›. ‹YÖ-DER yöneticilerinden biri oldu. ﬁengül, 1970
do¤umluydu. Lise y›llar›nda devrime sempati duymaya baﬂlad›. Örgütlü mücadeleye 89’da ‹stanbul
Üniversite’sinde kat›ld›. ‹YÖ-DER
yöneticilerinden biri oldu.
Ertesi günkü 1 May›s’ta, yoldaﬂlar›, “ U ¤ u rlar›, ﬁengülleri T ü k e t e m e z s i n i z ” pankart›yla
yürüdüler. Pankart, gerçe¤i anlat›yordu; o gün d e n b u y a n a U ¤ u r l a r,
ﬁengüller h i ç t ü k e n m e d i l e r.
Dursun
ODABAﬁ

Dursun ODABAﬁ
H a s a n ALBAYRAK
Yalç›n LEVENT
Ak›n RENÇBER
1996 1 May›s’›nda
Kad›köy’e akan yüzbini
aﬂk›n emekçinin yürüyüﬂü baﬂlayacakken sald›rd›
ölüm mangalar›. Toplanma yerlerinden Hasanpaﬂa’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› sonras›nda. Onlardan biri
olan Ak›n Rençber, k›sa
süre sonra gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda ﬂehit
düﬂtü ve 1996 1 May›s ﬂehitlerinin say›s› dört oldu.

Hasan
ALBAYRAK

Yalç›n
LEVENT

Ak›n
RENÇBER
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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 3
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1 9 9 5 1 M a y › s ’ › n d a Kad›köy
Meydan›’nda 70 bin emekçi vard›
ve Umudun kortejinde 15 bin kiﬂi
yürüyordu.... Yaz› dizimizin önceki
bölümünün sonunda 1995 1 May›s’›n› anlatm›ﬂ ve bölümü ﬂu sözlerle bitirmiﬂtik: “Umut her 1 May›s’ta büyümeye devam edecekti.”
Ve zulmün bekçileri, bunu engellemek için kana bo¤acaklard› yine
topland›¤›m›z meydanlar›...

‘9 6; A teﬂ A l t › n d a Y ü r ü y ü ﬂ
Hay›r, hiçbir mecaz yok bu tan›mlamada. 1996 1 May›s’› kelimenin gerçek anlam›yla böyleydi.
‘95 sonlar›nda kurulan ANAYOL hükümeti halka karﬂ› savaﬂ açm›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›. Devrimciler buna ra¤men sürdürdüler haz›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 yollarda durdurulup yüzlerce insan gözalt›na al›n›yor, alana giriﬂ yollar›na
kurulan kontrol noktalar›nda gözalt› ve sald›r›lar yaﬂan›yordu. Polis,
p rovokasyon yaratmak için her türlü yönteme baﬂvuruyordu.
Kitle daha toplanma yerindey-

20

ken, H a s a n p a ﬂ a’da polisin ilk sald›r›s› gerçekleﬂti. Kitlenin üzerine
ateﬂ açan polis, D u r s u n O d a b a ﬂ ve
H a s a n A l b a y r a k’› katletti.
‹ﬂte o an, Türkiye s›n›flar mücadelesindeki 1 May›slar aç›s›ndan
son derece çarp›c›, karakteristik and›. ‹ki ﬂehit verilmiﬂti, a¤›r bir bedel
ödenmiﬂti yine 1 May›s için ve ﬂimdi ne yap›lacakt›?
Legal sol partiler, sendika a¤alar›, gözalt› terörünü aﬂ›p kitle katliam›na dönüﬂen bu sald›r›y› görmezden geldiler. Sanki onlar ayr› bir
dünyada, a y r › b i r 1 May›s’tayd›lar.
Devrimciler çat›ﬂ›yordu. ‹ki ﬂehide, üzerlerine ya¤an kurﬂunlara ve
panzerlere ra¤men kitle da¤›lmad›.
Devrimci irade, ateﬂ alt›nda alana
ç›kma karar› ald›; hay›r vazgeçilmeyecekti 1 May›s’tan. Ateﬂ alt›nda
oluﬂturulan kortejler akt› Kad›köy’e. Bu faﬂist devlet terörü ortam›nda Kad›köy Meydan›’nda 100
bini aﬂk›n kitle vard› ve bunun yaklaﬂ›k 30 bini Cephe bayraklar› arkas›nda, temsili gerilla birlikleriyle
birlikte Umudun ad›n› hayk›r›yordu. Nas›l oluyordu da devletin “terörist” 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 grubunu Dev-Sol oluﬂturuyordu(...) Alan›n yar›s› bile dolmam›ﬂ... Biz tekrar Alt›yol’dan akan korteje yöneliyoruz. Hala Dev-Sol geliyor. Yasad›ﬂ› bir örgütlenmenin nas›l bu kadar kitleselleﬂmiﬂ olaca¤›na ak›l s›r
erdirmek kolay de¤il.”
S›r, iradedeydi, ›srardayd›, ödenen bedellerdeydi, do¤ru politikalardayd›... 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 Yalç›n Levent katledildi.
Sald›r›larda daha fazla kiﬂi ölebilirdi. Ancak bu, devrimcilerin paniklemeden sald›r›y› geri püskürtmeleriyle engellenmiﬂtir. Buna ra¤men, burjuva bas›n yay›n organlar›,
1 May›s’›n ard›ndan katledilen üç
iﬂçiden bahsetmezken, birkaç grubun sorumsuzlu¤u ve kitlelerin katliama öfkesi sonucu meydana gelen
birkaç olay› öne ç›kard›lar. Demagoji o kadar alçakçayd› ki, üç iﬂçinin katledilmesini yok sayanlar, bir
kiﬂinin bir çiçe¤i tekmelemesini
gösterdiler günlerce. Legal particiler ve düzen sendikac›lar› da ayn›
telden çal›p katledilenleri görmüyor, cenazelere sahip ç›km›yor, ama
polisin sald›r›lar›na karﬂ› direnen
devrimcilere burjuvaziyle ayn› dilden eleﬂtiriler yap›yordu.
Oysa, katliam oligarﬂinin planl›,
iradi bir katliam›yd› ve ‹stanbul Valisi Kemal Yaz›c›o¤lu, bu iradili¤i
“Sak›n bir daha karﬂ›m›za ç›kma y›n” tehdidiyle somutluyordu.
Peki ne olacakt›?
Kitleler, devrimciler, ç›kmayacak m›yd› bir daha alanlara?

1997; Susurluk’la
Hesaplaﬂma
‘96 Kas›m’›nda Susurluk’ta
meydana gelen kazada, kontrgerilla
aç›¤a ç›km›ﬂt›. 1 May›s çal›ﬂmalaSusurluk Devlettir H es ap
r›nda “S
Soral›m” talebi öne ç›kt›. Aylard›r
“Ayd›nl›k için 1 dakika karanl›k”
eylemini yapan, mahallelerin meydanlar›na toplanan halk, hesab› ﬂimdi 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’›
Kazand›k!

kulup, “1May›s’ta kan dökülecek”,
“olaylar ç›kacak” yalanlar› pompaland›. Yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›... ‹ktidar ve ‹stanbul polisi taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda, hiçbir
koﬂulda d e v ri mc i l e ri a l a n l a r a s o km a y a c a k l a r › ilan ediliyordu. Bir
önceki y›l, Cephe’nin görkemli yürüyüﬂü ürkütmüﬂtü onlar›. MGK
sendikac›lar› ise iﬂte bu noktada polisle anlaﬂm›ﬂt› ve devrimcileri alana sokmamak için her türlü zorlu¤u
ç›kart›yordu.
Sendika a¤alar› l May›s’› salonlara hapsetmeye çal›ﬂ›rken alanlar›n
kavgas›n› veren, bunun için bedeller ödeyen devrimciler ﬂimdi alanlardan 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:
“ Alanlar› MGK Sendikac›lar›na
Terk Etmeyece¤iz.”
MGK sendikac›lar›, “geçen seneden 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 etmiﬂlerdi. Binlerce polis alan giriﬂinde y›¤›nak yapm›ﬂt›. Cephe kortejinde ise bu aç›k devlet terörüne
ra¤men o n b i n l e r toplanm›ﬂt›. ‹ﬂte o
noktada MGK sendikac›l›¤› iﬂbirlikçili¤ini yapt›; daha kortejler yürüyüﬂe bile geçmeden mitingi baﬂlat›p k›sa sürede de bitti¤ini duyurup
kitleyi da¤›tt›lar. Ama bu kaç›ﬂlar›
1 9 9 6 1 Ma y › s

bile, devrimcilersiz 1 May›s yapamayacaklar›n›n ifadesiydi. Cepheliler, bu 1 May›s’ta ayn› zamanda
Taksim hedefini de kitlesel bir ﬂekilde dile getirdiler.
Nitekim, bu ça¤r› bir sonraki y›l
yank›s›n› buldu. “‹nsiyatifi kapt›rmamak” isteyen TÜRK-‹ﬁ, D‹SK,
HAK-‹ﬁ ve KESK, “Mutlaka Taksim’i alaca¤›z” aç›klamas› yapt›lar.
Ancak 1 May›s’a 1 hafta, evet
s a d e c e 1 h a f t a k a l a , yapt›klar›
aç›klamada, konuda ›srarc› olmay›p yine Abi de-i H ürri ye t Alan›’n›
kabul edecekleri anlaﬂ›ld›.
Oligarﬂi ise 1 May›s’tan günler
önce yüzlerce ev ve demokratik kuruma bask›nlar düzenledi, yüzlerce
insan› gözalt›na ald›. 12 Eylül havas› hakim k›l›nmak istendi. ‹ktidar,
sendika a¤alar›n› ve reformistleri
yedekleyerek yine 1 May›s’tan devr i m c i l e r i d › ﬂ t a l a m a peﬂindeydi.
“ S i z e - d e v r i m c i l e re- 1 M ay› s ya p t › rmaya c a¤› z ” diyordu polis ﬂefleri.
Cephe “Alanlar Halk›nd›r Ya s a kla n a ma z ! 1 Ma y›s C e ph e dir E n gellenemez!” kararl›l›¤›yla oligarﬂinin oyununu boﬂa ç›kartmaya çal›ﬂt›.
1 May›s günü alan tamamen polis taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂt›. Alan›n
en kitlesel grubu binlerce kiﬂinin oldu¤u Cephe kortejiydi yine. Kortej,
alana do¤ru yürüyüﬂe geçti¤i anda
polis azg›nca sald›rd›. Ç›kan çat›ﬂmada yüzlerce kiﬂi yaraland›, yüzlercesi gözalt›na al›nd›, 49 kiﬂi tutukland›. Cephe; “‘99 1 May›s’›nd a Yine Yürüyece¤iz, Cesaretleri
Va r s a Yine S al d› rs› nla r!” aç›klamas›yla 1 May›s’a ve alanlara sahip
ç›kmaktaki kararl›l›k ve
›srar›n› ortaya koydu.
1999 1 May›s ’›nda
ayn› kavga, hemen hemen ayn› biçimde devam
etti: “Olay ç›kacak”, “1
May›s Yasakland›” gibi
söylentiler manﬂetlere
taﬂ›nd›. 1 May›s’tan ikiüç gün önce birçok dergi
bürosu, kültür merkezi,
parti binas› bas›ld›.
MGK sendikac›lar› devletin 1 May›s taktiklerine

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

sadakatlerini sürdürüyorlard›. Devletle anlaﬂarak eylemi kapal› salonl a r d a yapacaklar›n› aç›klad›lar. Buna ra¤men devrimciler 1 May›s’ta
alanlardayd›. Estirilen terörle ve sar›
sendikac›lar›n manevralar›yla alanlar› devrimcilere kapatamad›lar ancak kitlede k›smi bir tereddüt yaratt›lar. ﬁiﬂli Abide-i Hürriyet’teki mitinge toplam 25 bin kiﬂi kat›ld›. Cephe,
düﬂman›n dayatt›¤› gibi de¤il kendi
istedi¤i ﬂekilde binlerle alanlardayd›.
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1 May›slar
Abide-i Hürriyet’te
1997’de baﬂlayan ﬁiﬂli Abide-i
Hürriyet’teki 1 May›slar; 2000,
2001, 2002, 2003 y›llar› boyunca
sürdü.
Öncesinde yine demokratik kurumlara bask›nlar›n ve gözalt›lar›n
yaﬂand›¤› 2000 1 May›s’›nda 27
bin polis alan› iﬂgal etti. Bütün bunlara ra¤men alanda 35 bin emekçi
vard›. Oligarﬂinin devrimcileri alanlardan silme politikas› boﬂa ç›kart›lm›ﬂt›; bundan sonraki süreç, ad›m
ad›m alanlar› yeniden onbinlerle
doldurmakt›.
20 0 1 1 May ›s’ ›, ü lk em iz dek i en
büyük hapishaneler katliam›n›n
ard›na denk geliyordu. 19 Aral›k
2000’de 28 devrimci tutsak katledilmiﬂti; ancak direniﬂ sürüyordu. Oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda reformizm ve düzen sendikac›lar› büyük
oranda sinmiﬂti. O sene 1 May›s alan›na giriﬂte polisin en temel “önlemi”, d i reniﬂle ilgili en küçük bir
dövizi dahi içeriye sokmamakt›.
Belediye-‹ﬂ ve Genel-‹ﬂ’teki devrimci iﬂçilerin kendi kortejlerinde
taﬂ›d›klar› tecritle ilgili dövizlere bile el koydular. Ancak buna ra¤men
Cepheliler, direniﬂe dair tüm pankart, döviz ve ﬂehit resimlerini alana
sokup k›z›l bayraklar›yla birlikte yürüdüler. Direniﬂin sesini alanlara taﬂ›d›lar. 2001 1 May›s’› bu anlamda
direniﬂin iradesinin ve yenilmezli¤inin ilan›yla geçti tarihimize.
2002 1 May›s’›nda da ölüm orucu direniﬂçilerinin al›nlar›ndaki k›z›l bantlar, binlerin elinde bayrakt›.
5 bin kiﬂiyi aﬂk›n Cephe korteji, Bü-
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yük Direniﬂ’in 1 May›s alanlar›na
taﬂ›nmas›n›n simgesiydi. F Tipleri’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›. 2002 1
May›s’›n›n 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 dediniz; ‹ﬁTE ALANLARDAYIZ!”
2003 1 May›s’›nda alandaki toplam 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›lmazd›. 2003 1 May›s›yla birlikte
devrimci hareket art›k yeni bir hedef
koyman›n gerekti¤ini gündeme getirdi. Art›k emekçiler, devrimciler
için bir “ k a p a n ” a dönüﬂtürülmüﬂ
durumdaki Abide-i Hürriyet Meydan›’ndan ç›k›p 1 May›s’› kendi meydan›nda kutlaman›n zaman› gelmiﬂti. 1 May›s’›n ard›ndan devrimci hareket taraf›ndan yap›lan aç›klamada
söylenen ﬂuydu: “2004 1 MA YIS’INDA H E D E F TA K S ‹ M
ALANI OLMALIDIR!”

2 00 4; S t a t ü k o A ﬂ › l › y o r ;
“Hedef Ta k s i m ! ”
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›maktad›r. Oligarﬂinin gerekçesi ne güvenlik 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 Ta k sim’i kazanma perspektifinde net
olmal›yd›; ama reformistler ve baz›
devrimci yap›larda böyle bir netlik
yoktu. Oysa, devrimcilerin kararl›l›¤› sendikalar› ve di¤er kitle örgütlerini de Taksim hedefine yöneltecekti er geç.
Bu geliﬂmeler üzerine D‹SK ve
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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 kopamayanlar yarat›yorlard›.
Süreç, devrimci politikayla reformist olan› ayr›ﬂt›racak önemdeydi. 1 May›s’›n bir ay öncesinden
devrimci harekete karﬂ› Avrupa emperyalistleriyle oligarﬂinin ittifak›yla Türkiye ve baz› Avrupa ülkelerinde ortak bir operasyon düzenlenmiﬂ, yüzün üzerinde devrimci gözalt›na al›n›p, tutuklanm›ﬂt›. Ancak
devrimci hareket buna ra¤men Taksim hedefini ortaya koyand›.
Oligarﬂi “Taksim” diyenlere tehditler savurmaya baﬂlamakta gecikmedi. Çünkü, Taksim hedefi, oligarﬂinin icazetinin d›ﬂ›na ç›kmakt›.
Sonuçta 1 May›s 2004’te, iki ayr› yerde miting yap›ld›. Devrimciler
Abide-i Hürriyet kapan›ndan ç›kt›.
Y›llar sonra yeniden Taksim tart›ﬂmalar›n›n yaﬂanmas› coﬂku ve kararl›l›¤› yükseltti. Taksim’e ç›k›lamad›
ancak 1 May›s fiili bir mitingle Saraç h an e’ de kutland›. O gün Saraçhane’de toplananlar, günlerdir süren
devletin tehditlerine ald›rmayan, direnmeyi, çat›ﬂmay› göze alan onbinlerdi. Bedel ödemek göze al›nm›ﬂt›.
Art›k hedefe daha güvenli ve güçlü
ad›mlarla yürünebilirdi.
Di¤er miting ise, Abide-i Hürriyet 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 somutlanm›ﬂt›. Kitlenin ve devrimcilerin kararl›l›¤›ndan, cüretinden etkilenen D‹SK ve KESK yönetimleri, 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
belirleyicisi oldu.
Saraçhane’de ortaya konulan kararl›l›k sonucunda, 2005 ve 2006 1

M a y › s l a r › ; ’96 1 May›s› sonras›nda, 1 May›slara kapat›lan Kad›köy
meydan›nda yap›ld›. 1 May›s öncesinde Haklar ve Özgürlükler Cephesi ve çeﬂitli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla Devrimci 1 May›s Platform u kuruldu. Platform, bir kez daha
herkesin gündemine Taksim’i getirdi. 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› parçalam›ﬂ; reformistlerin, sar› sendikac›lar›n kaç›ﬂ yollar›n› kapatm›ﬂt›.
Nitekim, 2006 1 May›s’›n› da,
“seneye Taksim’deyiz” aç›klamalar› izledi.

2007, 2008; Yasa¤›
K›r›yoruz, Kazanma
Yolunday›z!
Do¤ru politikalar çerçevesinde
özellikle 2003 1 May›s’›ndan itibaren yeniden güncelleﬂtirilip kararl›l›kla sürdürülen “Taksim hedefi”,
2007 1 May›s’›na yaklaﬂ›rken art›k
tart›ﬂ›lm›yordu. Devrimciler aç›s›ndan hedef, netti. D‹SK ve KESK de
Taksim’de ›srarl› bir tutum sergilediler. TÜRK-‹ﬁ Kad›köy’de kutlayaca¤›n› aç›klad›; ancak bunun art›k
hiçbir belirleyicili¤i yoktu. Sadece,
tercihini netleﬂtiremeyen reformistler, “iki cami aras›nda beynamaz”
misali, “s›n›ftan kopmamak” ad›na
Avrupa yakas›ndaki kitlelerinin Taksim’e, Anadolu yakas›ndaki kitlelerinin de Kad›köy’deki 1 May›s’a kat›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!

tulmuﬂ, 1 May›s için gelenler ﬂehre sokulmuyordu. ‹lk çat›ﬂmalar
da buralardan baﬂlad›. Kurtköy giriﬂindeki giﬂelerde durdurulan
binlerce kiﬂi polisle saatlerce çat›ﬂt›.
‹stanbul’un yoksul mahallelerinden Taksim’e hareket edenlerin bir
k›sm› da daha mahallelerinden ç›kamadan durdurulmuﬂtu ve buralarda
da çat›ﬂmalar yaﬂan›yordu.
Polisin tüm ablukas›na, önlemlerine ra¤men yine de binlerce kiﬂi
Taksim civar›nda toplanmay› baﬂard›. Meydan ise binlerce polisin iﬂgali alt›ndayd›. Dolmabahçe’den toplan›p Taksim’e yürüyüﬂe geçen yaklaﬂ›k bin kiﬂilik kitleye polis sald›rd›. Kitle tekrar toplan›p polis kordonu alt›nda Taksim Meydan›’na ç›kt›.
‹nsanlar, Taksim Meydan›’na ç›kan
tüm sokaklardan devrimcilerin önderli¤inde alana girmeye çal›ﬂt› ve
sokak sokak çat›ﬂmalar saatlerce
sürdü. Di¤er taraftan O k m e y d a n ›
taraf›nda toplan›p Taksim’e yürüyüﬂe geçen yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂilik kitlenin önü de Okmeydan› ç›k›ﬂ›nda kesildi ve burada da saatlerce sürecek
olan çat›ﬂmalar baﬂlad›.
Çat›ﬂmalarda yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›nd› ve yaraland›. Bedeller
ödüyorduk ama ad›m ad›m k›r›l›yordu Taksim’deki iﬂgal ve yasak...
2007 1 May›s’›nda, 1 May›s ve
Taksim üzerindeki yasa¤›n kald›r›lmas› 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 May›s Alan›’nda olma kararl›l›¤› baﬂka
alan tart›ﬂmas›n› ortadan kald›rm›ﬂt›. 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 geniﬂ kesimlere maletmeye yönelikti.
AKP de s›k›ﬂm›ﬂt›, karﬂ›s›nda
geniﬂ bir 1 May›s ve Taksim ittifak›

oluﬂmuﬂtu. AKP Hükümeti, “ Bakanlar Kurulu karar›yla, 1 May›s’›
Emek ve Dayan›ﬂma Günü kabul ettik!” 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 May›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›lacaklar›n› aç›klad›lar. ‹stanbul Valisi
“nizam› sa¤lamak” için 30 bin polis
ve takviye jandarma birliklerinin görev alaca¤›n› aç›klad›. 30 Nisan akﬂam›ndan Taksim Meydan›, ﬁiﬂli,
Mecidiyeköy gibi kilit noktalara polis y›¤›na¤› yap›ld›. Taksim istikametindeki belediye otobüslerinin, metronun çal›ﬂmayaca¤›; vapur seferlerinin iptal edilece¤i, Beyo¤lu, ﬁiﬂli,
Ka¤›thane ilçelerindeki okullar›n tatil 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 ‹stanbul’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 baﬂlamadan 06.30’da D‹SK binas› önündeki
iﬂçilere oldu. ‹zleyen saatlerde
D‹SK binas›na gelmek veya Taksim’e yürümek isteyen herkese sald›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 konuﬂma yapan Süleyman Çelebi, 1
May›s Platformunun iradesi d›ﬂ›nda

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

Taksim’e ç›kmayacaklar›n› aç›klayarak 1 May›s eyleminin bitti¤ini ilan edip kitleyi da¤›tt›.
Sendikac›lar bitirdi fakat
d e v r i m c i l e r d i re n m e y e d e v a m
etti. 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 çal›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› devrimci gruplar taraf›ndan Taksim’e
ç›kan sokaklardan alana giriﬂ yeniden zorland›. Çat›ﬂmalar Taksim’in
ara sokaklar›nda saat 14.30’a kadar
sürdü.
Polis, binlerce gaz bombas› ve
plastik mermi kulland›. Yüzlerce kiﬂi yaraland›. 38 kiﬂi hastanelik oldu.
530 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Devrimci hareket 1 May›s’›n ard›ndan o y›l› ve 1 May›slar’›n gelece¤ini ﬂöyle de¤erlendirmekteydi:
“Taksim 1 May›s Alan›’d›r. Bunun
hakl›l›¤›, meﬂrulu¤u en geniﬂ kesimler 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 geri ad›m atmayarak do¤ru politikalar›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.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

26
Nisan
2009
Say›:
11

- bitti-

23

O B‹R ‹NSANDI
Ama ONU TUTUKLAYAN
DÜZEN ‹NSANLIKTAN
NAS‹PS‹ZD‹!
Metris Hapishanesi Doktoru’nun ‹fadesinden

26
Nisan
2009
Say›:
11

“Bana revirde hasta oldu¤u bil dirilmedi, tesadüfen gördüm. ”
E n g i n Ç e b e r ’in katledildi¤i
günlerde Metris Hapishanesi’nin
doktoru olan Yemliha Söylemez,
mahkemeye gönderdi¤i ifadede
böyle söylüyordu.
B i r i n s a n, 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 duymam›ﬂlard›.
Bir insan, iﬂkence yata¤›nda h›r›lt›lar içinde ölüme gidiyordu.
‹nsan›n ad› Engin’di.
Onu oraya atan, doktora bile haber vermeyen hayvanlar›n ad›...
“gardiyan ..... .....”d›.
*
Engin Çeber ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›ktan sonra, ‹stinye Polis
Merkezi’nde iﬂkence gördü. Ard›ndan tutuklan›p götürüldü¤ü M e t r i s
Ha p i s ha n e s i’nde iﬂkenceyle komaya sokulup katledildi. Engin’in iﬂkence ile katledildi¤i bir çok kan›tla
ortaya ç›km›ﬂt›r ve tart›ﬂmas›zd›r.
Engin’i Metris’te yap›lan iﬂkence sonucu komaya girdi¤i gün gören 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 tesadüf yok!
Çeber’in komaya girdi¤i ve has-
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taneye sevk edildi¤i 7 Ekim 2008
gününe iliﬂkin Doktor Söylemez’in
ifadesi ﬂöyle:
“Engin’in komaya girdi¤i gün
sab ahleyi n revire gir di¤ imde, no r mal olmayan bir horlama sesi iﬂit tim. Yapmakta oldu¤um iﬂi b›rakarak r evi re yönel dim. Engin’in ko maya girmekt e oldu¤unu gördüm.
Yan çevirerek dilinin solunum yo lu nu t›kamas ›n› en gelledim. So lu numu düze l inc e pupi l le rine (göz beb ek ler i) bak t› m. Pu p ill er d ila te
(geniﬂlemek) idi, ›ﬂ›k refleksi yok tu. Derhal oradaki herkesin elle rindeki i ﬂi b›rakmalar›n› is te dim.
Süratle hastaneye sevk ini sa¤ la d›m. Bana rev ird e h asta o ld u¤u
bil dir ilm edi, t esa dü fen gö rd üm .”
Engin Çeber bir insand› ama onu
tutuklayan düzen insanl›ktan nasibini almam›ﬂt›.
Bir hapishanede kendilerine teslim edilmiﬂ ve can güvenli¤ini sa¤lamakla görevli olduklar› tutuklu,
gardiyan k›l›kl› insanlarca öldüresiye iﬂkence yap›larak komaya sokulmuﬂ, sonra da doktora bile haber
vermeden insanl›ktan ç›km›ﬂ bir
pervas›zl›kla revirde bir yata¤a at›lm›ﬂt›r.
“Kazaen” ölmüﬂ de¤ildir Engin.
Ö l d ü resiye iﬂkence yap›lm›ﬂt›r zaten Engin’e. Onun için öylesine at›lm›ﬂt›r.
Doktorun onu öyle görmesi tesadüftür 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 yapabilmekte, bunun sonucudur ki, sorumlulu¤u alt›ndaki tutukluyu, revirde 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›ktan ç›karan, sistemin bu ö¤retisidir.
Onlar› birer iﬂkenceci, birer katil
haline getiren bu faﬂist düzendir.
*

Kesintisiz iﬂkence,
doktorun belgelerinde
Doktor Yemliha Söylemez ifadesinin bir baﬂka yerinde
“Engin Çeber, Özgür Karakaya
ve Cihan Gün’ün hapishaneye getirildikleri gün, kendisinin yapt›¤› ilk
muayenede, Karakaya’n›n el, dirsek, göz ve al›n çevresinde; G ü n ’ ü n
el ve dirseklerinde k›zar›kl›k tespit
etti¤ini, Çeber ’in baﬂ a¤r›s› ﬂikayetini rapora geçirdi¤ini” belirtiyor.
Tutsaklar iﬂkence alt›ndad›r.
Ama o noktada söz konusu doktorun iﬂkenceyi tespit edip rapora
geçirmenin ötesinde ne yapt›¤›, bir
ﬂey yap›p yapmad›¤› da meçhuldür!
Hat›rlanaca¤› gibi, Metris Hapishanesi yönetimi, iﬂkencenin sorumlulu¤unu üzerlerinden atabilmek için Çeber’in hapishaneye iﬂkence yap›lm›ﬂ olarak getirildi¤ini
iddia ediyorlard›.
Çeber’e hapishaneye getirilmeden önce de iﬂkence yap›ld›¤› do¤ruydu ama bunun Metris’te hiç iﬂkence yap›lmad›¤›n›n kan›t› olarak
sunulmas› çarp›tmayd›.
Nitekim, Doktor Söylemez, hapishane yönetiminin “Çeber’in hapishaneye getirildi¤i ilk gün kafas›n›n ﬂiﬂ oldu¤unu belirtmelerini” ya-

lanlayarak, böyle bir durumun olmad›¤›n›, “Bu durumda cezaevi
idaresi taraf›ndan acil hasta var
di y e ç a ¤ r › l m a m g e r e k i y o r d u . B ö yl e
bir ça¤r› almad›m” demektedir.
*

Tutuklu insandan
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¤unu belirten Doktor Söylemez, hapishanedeki tutuklu fazlal›¤›ndan
dolay› nöbet sisteminin oluﬂturulmas› için 1 2 d o k t o r u n g e rekli ol d u ¤ u n u belirtiyor ifadesinde. Ama
yok.
Faﬂist devlet, insana de¤er vermez. 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: Rehabilitasyon!
Herkes devletin dedi¤ini yapacak, boyun e¤ecektir. Engin Çeber’in katledilmesi sadece kendini
bilmez birkaç gardiyan›n iﬂi de¤ildir. Bu, devletin faﬂist anlay›ﬂ› ve
merkezi politikas›n›n bir sonucudur.
Devlet hapishaneye girenleri bu
“e¤itilmiﬂ” iﬂkenceci katillere emanet ediyor. Tutuklu ve hükümlülerin
“can güvenli¤i”, iﬂkence için e¤itil-

Hapishane’de
güvenli¤in ad›
‘iﬂkence’dir
Hapishanelerdeki “güvenlik” görevlileri asker
ve gardiyanlardan oluﬂur.
D›ﬂ güvenli¤i sa¤layan
asker de, içerdeki güvenlikten sorumlu gardiyanlar da iﬂkence yaparlar.
Böyle
e¤itilmiﬂlerdir.
“Güvenlik” onlara göre böyle sa¤lanmaktad›r.
Engin Çeber’in katledilmesi davas›n›n son duruﬂmas›nda gösterilen kamera görüntülerinden anlaﬂ›l›yordu ki, tutuklular, daha hapishaneye 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›rayla 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 karﬂ› ise, yapaca¤› ilk iﬂ, özür’den de önce, tecrite son vermektir.
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miﬂ bu katillere emanet ediliyor.
Bu koﬂullarda hapishanedekilerin 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 veremeyeceklerini, ancak serbest kal›nca tan›kl›k

Engin Çeber için Adliye önünde aç›lan defterden
Merhaba Engin,
Yine seninleyiz. Seni katledenlerin yarg›land›¤› sözde Adalet(!) Saray›’n›n önünde adalet istiyoruz. Sana yap›lan iﬂkencenin görüntülerini izledik dün televizyonlarda. 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.

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 günden bu yana hiçbir ﬂey de¤iﬂtirmemiﬂlerdir. Ve de¤iﬂtirmeyeceklerdir
de.

*
S ev gi li Engi n,
Merhaba. Bugün yine adalet istemek için Bak›rköy
Adalet Saray›’n›n önündeyiz. Ad›na Adalet Saray› demiﬂler ama a d a l e t i n A’s› bile uygulanm›yor. Aylard›r iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› için gidip geliyoruz. Sana
yap›lan iﬂkencenin bu kadar aleni yap›ld›¤› halde bir türlü iﬂkenceciler yarg›lanm›yor.
Halk›m›z›n adaletsiz b›rak›ld›¤› bir dünyada yaﬂ›yoruz. Emperyalistler ve onlar›n yerli iﬂbirlikçileri halka
bu dünyada kan ve gözyaﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey vermemiﬂtir. ‹ﬂte s›rf bu yüzden daha fazla mücadele etmemiz gerekti¤ini düﬂünüyorum, susaca¤›m›z bir an düﬂünemiyorum. Çünkü insanl›¤›n sonu olacakt›r...
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Burjuva Demokrasisi
Ve ‹ﬁKENCE

Obama yönetimi, geçen hafta
yapt›¤› aç›klamada "terör zanl›lar›na iﬂkence uygulayan CIA elemanlar›n›n yarg›lanmayaca¤›n›” aç›klad›.
‹ﬂkence vard›, yapanlar belliydi
ve fakat yarg›lanmayacaklard›. Burjuva demokrasisinin bugün ne durumda oldu¤unu görmek için kuﬂku
yok ki bundan daha aç›k ve çarp›c›
bir baﬂka örnek bulmak zordur.

‹ﬂte burjuvazinin
‘yasal’ iﬂkenceleri!
Burjuva demokrasisiyle yönetilen ABD'de iﬂkence yasallaﬂt›r›l m › ﬂ t › r. ABD taraf›ndan yasal olarak
yap›labilece¤i kabul edilen iﬂkence
çeﬂitleri ﬂunlard›r:
“Yiyecekleri k›s›tlama (sadece
s› v› g› da ver me) ,
- ç›plak tutma,
- duvara çarpma,
- karn›na darbe,
- duvara dayama,
- tazyikli so¤uk su s›kma,
- uykusuz b›rakma,
- gözleri ba¤layarak bo¤az›n dan içeri su dökme,
- h ü c re y e b ö c e k s o k m a . ”
Kuﬂkusuz bu yöntemlerin d›ﬂ›nda fiilen baﬂvurulan bir çok iﬂkence
yöntemi oldu¤u da tahmin edilebilir. Ama burada önemli olan,
ABD’de YASAL olarak “‹‹NSAN LARA B U ‹ ﬁ K E N C E L E R YA P I-
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L A B ‹ L ‹ R ” izni verilmiﬂ olmas›d›r.
Obama, bunlar› yapan iﬂkencecilerin yarg›lanmamas› gerekti¤ini savunuyor. Gerekçesini de ﬂöyle aç›kl›yor: "CIA yetkilileri, George W.
Bush yönetimi taraf›ndan kendilerine verilen yetkiyi kulland›lar. Bu nedenle de soruﬂturmaya tabi tutulmalar›na gerek yok." Yani k›sacas›
Obama diyor ki, emirle iﬂkence
yapt › kl ar › i çi n CI A e l e m a n l a r › n a
soruﬂturma yok. Ama o zaman ﬂunu
sormam›z gerekiyor. Peki E M R ‹
VERENLER yarg›lanacak m›?
Hay›r, o da yok!
Tam tersine, Obama; Bush yönetiminde CIA taraf›ndan uygulanan 4
iﬂkence yönteminin k u l l a n › l m a y a
devam edilmesine de izin veriyor.
‹ﬂte emperyalizmin, burjuva demokrasilerinin günümüzdeki as›l
yüzü, burada ortaya ç›k›yor.
‹ﬂkence, emperyalizmin ihtiyac›
üzerine yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r, emperyalist tekellerin politikas›d›r, yar›n yine uygulanacakt›r. Obama bu yüzden ne uygulayanlar› ne de emri verenleri y a r g › l a y a m › y o r. 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 hareket eden CIA yetkilileri yarg›lanmayacak.”
Gerçekte bu sözde, emperyalizmin tüm m a n t › ¤ › n › , z i h n i ye t i n i ,
k ü l t ü r ü n ü görebilirsiniz. ‹ﬂkenceyi
“iyi niyetle yap›lm›ﬂ” bir eylem olarak nitelendirmek, faﬂist diktatörlüklerde bile zor görülür; ama emperyalistler aç›k s›n›fsal bak›ﬂ aç›lar›yla böyle görmekte ve bunu da cüretle dile getirmektedirler.
ABD y›llarca yeni-sömürge ül-

kelerin asker ve polislerine iﬂkence, 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 iﬂkence merkezleri kurmuﬂtur. Vietnam, Kore, Latin Amerika ve daha birçok ülkede, yüzbinlerce insan
Amerikal›lar taraf›ndan iﬂkenceden
geçirilmiﬂtir. ABD iﬂkencehanelerinin son örnekleri, G u a n t a n a m o ve
Irak’taki E b u G a r i p hapishaneleridir. Ayr›ca aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, CIA'nin dünyan›n bir çok yerinde gizli iﬂkence merkezleri de bulunmaktad›r.

Hukukun
iﬂkencenin
hizmetine sokulmas›
Fakat bütün bunlar›n ötesinde
yaﬂad›¤›m›z dönem aç›s›ndan özgün ve önemli olan, iﬂkencenin yasallaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›d›r. CIA istasyonlar›nda, “zanl›lara” hangi gözalt› ve sorgulama yöntemlerinin kullan›laca¤› “yasal izne” ba¤lanm›ﬂt›r. “ H u ku k d e v l e t i ” iﬂte böyle iﬂkencecili¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›na
hizmet eden bir kavrama dönüﬂtürülmüﬂtür.
“‹nsan haklar›na sayg›” vaadiyle
iﬂbaﬂ›na gelen Obama, iﬂkencecileri
yarg›lamama ve “yasal iﬂkence”yi
sürdürme karar›yla kendisini tekellerin ç›karlar›ndan baﬂka hiçbir ﬂeyin ba¤lamad›¤›n› dünyaya bir kez
daha gösterdi.
Bütün emperyalist yönetimler,
tekellerin karlar› için iﬂkenceye,
katliamlara, provokasyonlara baﬂvurmakta tereddüt etmezler. Onlar›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 gasplar›na karﬂ› kitleleri denetim alt›na
alacak yeni yasalar gerektirdi¤inde,
infazlar› yasallaﬂt›ran, en temel haklar› rafa kald›ran yasalar ç›karmakta

bir an bile tereddüt etmediler.

Avrupa demokrasisinin
iﬂkence ‘hoﬂgörüsü’
‹ﬂkence konusunda ortaya ç›kan
bu durum, sadece Amerika için geçerli de¤ildir. Bugün Avrupa emperyalist yönetimlerinde de “iﬂkencenin meﬂru görüldü¤ünü” gösteren
örnekler ço¤almaktad›r.
Bunun günümüzdeki en aç›k kan›t›, CIA’n›n iﬂkence uçaklar›n›n
Avrupa hava sahas›nda ve ülkelerinde serbestçe dolaﬂabilmesidir. Bu
dolaﬂ›m›n, hem tek tek Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin hem de AB
yetkililerinin bilgisi ve onay› dahilinde oldu¤u aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Yani
yukar›da örneklenen “CIA’n›n yasal
iﬂkence metodlar›”, Av r u p a e m p e ryalizmi taraf›ndan da fiilen onayl a n m › ﬂ t › r.
Irak’ta, Afganistan’da iﬂkencehaneler kuran sadece Amerika de¤ildir. Ebu Garip’te aç›¤a ç›kan iﬂkence foto¤raflar›n›n hemen ard›ndan B a s r a h a p i s h a n e l e r i n d e ‹ n g i liz emperyalizminin yapt›¤› iﬂkencelerin foto¤raflar› aç›¤a ç›km›ﬂt›.
Peki AB’nin bu iﬂkencecili¤e tepkisi ne oldu?
Hiç!.. Avrupa emperyalizmi, bu
durumla K o p e n h a g k r i t e r l e r i aras›nda bir çeliﬂki görmedi.
Danimarka’n›n 2002’de gözalt›na ald›¤› 34 Afganl›y›, iﬂkence yap›laca¤›n› bilerek Amerikal›lara teslim 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,
“sorguda iﬂkence yap›labilece¤i ne” 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? Hay›r!.. Ve bir baﬂka ilginç
yan, parlamentosunda böyle bir yasa ç›karan bir devletin emperyalistler ve kimi aymaz ayd›nlar taraf›ndan hala “Ortado¤u’nun tek de -

‹ ﬂ t e e m p e r y a l i z m e g ö re
‘yasal’ b i r i ﬂ ke n ce ! .. H a ng i
demokrasiyi görüyorsunuz
b u re s i m d e , h a n g i i n s a n
haklar›n›?..
u
Sizin ne gördü¤ünüz ayr›
b i r konu, fakat, gerçek ﬂu
k i ; Amerikan ve Av r u p a
emperyalistleri, demokrasiyle iﬂkence aras›nda bir
ÇEL‹ﬁK‹
GÖRMÜYORLAR!
mokrasisi” olarak adland›r›lmakta
oluﬂudur.

Demokrasinin
iﬂkenceyle
ba¤daﬂabilirli¤i!!!
Bu adland›rmay› devam ettirmeleri de, demokrasi ve iﬂkence ara s › n d a b i r “ z › t l › k” g ör mü yor olmal a r › n › n bir göstergesidir.
Bugün baﬂta Almanya olmak
üzere, Avrupa emperyalist ülkelerinin bir ço¤undan, iktidarlar, burjuva
bas›n yay›n ve faﬂist örgütlenmeler
arac›l›¤›yla “ t e rö ri s t l e re z o ru n l u
kal ›nd›¤›nda iﬂkence yap› labil ece ¤i” yönünde aç›kça “kamuoyu oluﬂturmaya” çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu karﬂ›devrimci ve insanl›k d›ﬂ› propagandada, en uç örnekler, insanlar›n en
hassas oldu¤u unsurlar kullan›lmaktad›r... (‹ﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂan bu giriﬂimlerin bugün dünya
çap›nda bir kampanya halinde sürdürüldü¤ünü söylemek hiç de yanl›ﬂ
de¤ildir. Burjuva politikac›lar, hukukçular, filmler, televizyon dizileri, el birli¤iyle iﬂkencenin “baz› du-

rumlarda” hakl› ve zorunlu olabilece¤ini iﬂlemektedirler sürekli olarak.) “Kamuoyu” oluﬂturuldu¤unda,
bunu ABD’de oldu¤u gibi “ﬂu ﬂu iﬂkenceler yap›labilir” 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” oluﬂturularak, bütün demokratik hak ve
özgürlüklerde k›s›tlamaya gidilmiﬂ,
›rkç›l›k bizzat devlet eliyle körüklenmiﬂtir. Devrimcilere, “Marksist
düﬂüncelerinden vazgeçmedi¤i”
için cezalar verilmiﬂtir. ‹nsanlar›
(elbette özellikle de yabanc›lar›) aylarca, y›llarca sorgusuz sualsiz hapis tutabilecek yasalar ç›kar›ld›. ‹nfazlar›n önü aç›ld›. “Demokrasinin
beﬂi¤i” diye adland›r›lan Avrupa'n›n
ortas›nda, Londra'da, Amsterdam'da
iﬂkence aletleri fuarlar› aç›lmaktad›r.
Üstelik Avrupa ülkelerinde “iﬂkence yap›labilece¤ine” dair bu tart›ﬂmalar, bu ülkelerde iktidar› tehdit
eden bir mücadelenin olmad›¤› koﬂullarda yap›lmaktad›r. Böyle bir
mücadelenin ve örgütlenmenin geliﬂmesi durumunda burjuvazinin neler yapabilece¤i, bugün "Kopenhang kriterleri" haline getirilen haklar ve özgürlükleri nas›l a y a k l a r al t›nda çi¤neyece¤i tahmin bile edilemez. ﬁu unutulmamal›d›r ki, dünyan›n en vahﬂi iﬂkenceleri, en vahﬂi
katliamlar› burjuva iktidarlar›n karar ve politikalar› sonucunda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Burjuvazinin s›n›fsal ç›karlar› gerektirdi¤inde herﬂeyi
ama herﬂeyi yapabilirler.
Emperyalist ülkelerin burjuva
demokrasisiyle yönetiliyor olmalar›
iﬂkenceciliklerine engel de¤ildir. ‹ﬂkence her zaman bir zulüm yöntemi
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Çünkü, onlar›n demokrasileri esas›nda " b u r j uv a d i k t a t ö r l ü ¤ ü " d ü r. Burjuvazinin
hümanizmi de "insan haklar›" söylemi de demagojik ve sahtekarcad›r.
‹ﬂkence konusunda ortaya ç›kan
tüm bu tav›r ve politikalar da bunun
kan›t›d›r.
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Adalet, Sap›klar›n,
Sorumsuzlar›n, Ç›karc›lar›n Eline
Teslim Edilemez!
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Adli T › p K u r u m u, kuruluﬂ yasas›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 bilgiler 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. Ay t e n E r d o ¤ a n, 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 gazetesi’nin 14 yaﬂ›ndaki k›z çocu¤una
cinsel istismardan yarg›lanan sap›k
yazar› Hüseyin Üzmez'i aklayan yeni bir rapor verilmek istenmesiydi.
Ama kurumda bak›n daha baﬂka neler vard›...

Adli t›p serbest
b›rakt›rd›, yine yapt›lar
“B.Ç.'nin [Hüseyin Üzmez’in istismar etti¤i k›z çocu¤u] cinsel istismara u¤rad›¤› aç›k. Ruh sa¤l›¤›n›n
bozulmamas› imkans›z. Ama bu görüﬂümü belirtince, kurulun di¤er
üyelerinden bask› gördüm... B. Ç.
hakk›nda yine öncekinin ayn› raporun verilece¤i izlenimi edindim...”
Doktor Erdo¤an’a, Üzmez’i korumak için bask› yapan doktor müsveddelerinin Üzmez’in sap›kl›¤›n›
onaylayan, meﬂru gören bir kafa yap›s›na sahip olduklar› aç›k. Ve iﬂte
bu kafa yap›s›, tüm Üzmezler’e ayn› onay› veriyor:
“B.Ç. d›ﬂ›nda yüzlerce olayda
yanl›ﬂ raporlar verildi... Yanl›ﬂ raporlar sayesinde serbest b›rak›lan
tutuklular, yeniden çocuklar› istismar ederken tutukland›.”
“Cinsel istismara u¤rayan çocu-
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¤un ruh sa¤l›¤› bozuldu¤unda cezan›n alt s›n›r› 15 y›l hapis cezas›d›r... ‘Çocu¤un ruh sa¤l›¤› bozulmam›ﬂt›r’ yönünde verilen raporlar
üzerine tutuklu kiﬂiler serbest b›rak›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, Y Ü Z L E R C E kez
yanl›ﬂ(!) rapor verildi¤inden söz
ediliyor. Fakat daha vahimi, burada
bir “yanl›ﬂl›k” yok. Sistemli olarak
sap›klar›n korunmas› söz konusu.
Adli T›p, bilimi, psikolojiyi bir yana atm›ﬂ, tacize, tecavüze u¤rayan
kad›nlar›n, k›zlar›n bunlardan “hiç
etkilenmediklerine” hükmediyor!
Ne için? Sap›klar›n daha az ceza almas› için.
Adli T›p Kurumu aleni bir ﬂekilde çocuk istismar›na göz yumuyor.
A. Erdo¤an, Adli T›p Kurumu'ndaki
tek çocuk psikolo¤u oldu¤u için,
yaln›zca çocuklarla ilgili olan istismar› dile getiriyor. Buna kad›nlara
yönelik ﬂiddet, tecavüz vakalar›yla
ilgili verilen raporlar› da ekledi¤imizde, tablo çok daha vahim bir hale 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›rak›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.

Bu n un a d› s ap › kl ›k
de¤i lse ned i r?
“Çocuklar›n, eski sistemde oldu¤u gibi 15-20 kiﬂinin ortas›nda muayene edilmesi istendi... Ben anne
ve babalar› muayene ederken, kimi-

leri sohbet etmekte, kimi gülüﬂmektedir.”
Kendinizin, çocu¤unuzun ya da
bir yak›n›n›z›n böyle bir muameleye maruz kald›¤›n› gözünüzün önüne getirin. Bu uygulaman›n çocuklar, hatta yetiﬂkinler üzerinde nas›l
bir etki yarataca¤›n› bilmek için psikolog olmaya da gerek yok. Her
ﬂeyden önce çocuklar›n 15-20 kiﬂi nin önünde muayene edilmesi ah laks›zl›k, düpedüz sap› kl›kt›r.
Bu, cinsel istismar›n Adli T›p
eliyle devam ettirilmesidir. Adli T›p
Kurumu insan haklar›na sayg›l›, bilimsel, namusa ve meslek ahlak›na
sahip doktorlar yerine, bunlar›n
hepsini istismar eden “uzmanlarla”
doldurulmuﬂtur. Böyle bir zihniyete
sahip olanlar elbette Hüseyin Üzmez gibilerin yapt›klar›n› "normal"
görüp, onlar› kurtarmaya çal›ﬂ›rlar.

Böyle bir yerden adalet
be k le ne b ilir mi ?
Psikiyatrist Doç. Dr. Ay t e n E rdo¤an anlatmaya devam ediyor:
“Birçok hastan›n bir y›l gibi
randevu bekleyerek muayene gelmesine karﬂ›n baz›lar›n›n hiç bekletilmeden geldi¤i gün muayeneye
al›nmas›, eﬂitlik ilkesine ayk›r›d›r. ”
Eﬂitli¤in(!) neyin karﬂ›l›¤›nda
bozuldu¤unu tahmin etmek güç olmasa gerek. Adaletsizli¤in, ç›karc›l›¤›n, kay›rmac›l›¤›n bu kadar aleni
oldu¤u bir yerden adalet nas›l beklenecek? Adam› olan›n, paray› bast›ran›n istedi¤i raporu haz›rlatt›rd›¤›, her türlü pisli¤in ört bas edildi¤i
bir yerde adaletten söz etmek bile
abestir.

Devrimcilere
‘k at li va cipti r’ ra porl ar›
veren de buras›!
Adli T›p Kurumu'nda sap›kl›k,

sorumsuzluk, ç›karc›l›k, kay›rmac›l›k, ne ararsan›z var. Bu anlat›lanlar,
kurumun niteli¤ini gözönüne sermesi aç›s›ndan çarp›c›d›r. Ama Adli
T›p yaln›zca istismarlar›, tecavüzleri aklayan yüzlerce raporun alt›na
imza atm›ﬂ bir kurum de¤ildir. Devrimcilere, ilericilere, demokratlara
karﬂ› onlarca y›ll›k hapis cezalar›n›n
verilmesini sa¤layan raporlar da haz›rlam›ﬂt›r ve haz›rlamaya da devam etmektedir. Onun, düzen aç›s›ndan esas iﬂlevi de budur zaten.
ﬁili’nin faﬂist diktatörü Pinochet’in
yönetimindeki Adli T›p Kurumu,
Pinochet’in “ K a n l › h a v l u s u ”
olarak adland›r›lacak kadar, sistemin suçlar›n› aklayacak bir iﬂlev
yüklenmiﬂtir.
Devrimcilere iliﬂkin incelemelerinde, bilimin ne dedi¤ine b a k m a z l a r ; devrimcilere hapis cezas› verebilmek için nas›l bir rapor gerekiyorsa, öyle rapor verirler. Öte yandan, iﬂkencecileri aklarlar. Ölüm
orucu gazileri, onlar›n keyfi raporlar› nedeniyle tekrar tutuklanm›ﬂ,
sakat sakat tecrit alt›nda yaﬂamlar›n› sürdürmeye mahkum edilmiﬂlerdir. Onlar› mahkum eden, iﬂte bu sap›klar güruhudur. Onlar, bilimi iﬂkencecilerin hizmetinde, devrimcilere karﬂ› kullananlard›r.

B ili m, h uk uk h ak geti r e !
Bilimi paspas etmekte o kadar
pervas›zd›rlar ki, A‹HM, Adli T›p'›n
Wernicke Korsakoff hastal›¤›na yakalanan direniﬂçilerle ilgili raporla-

Onlar,
bilimi,
iﬂkencecilerin
hizmetinde,
devrimcilere karﬂ›
kullananlard›r.
u
Adli T›p’ta y›llard›r
sürdürülen faﬂist ve islamc›
kadrolaﬂma sonucunda iﬂte
böyle, iﬂkencecileri, katilleri
ve sap›klar› koruyan bir
kurum ç›km›ﬂt›r ortaya... Bu
da sistemin niteli¤iyle son
derece uyumlu bir olgudur.
r›n “ t a r a f l › v e b i l i m s e l l i k t e n
u z a k ” oldu¤unu aç›klam›ﬂt›.
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Sema Piﬂkinsüt,
Ulucanlar’la ilgili Adli T›p Raporu’na iliﬂkin ﬂu de¤erlendirmeyi
yapm›ﬂt›: “Bilimsel, t›bbi hiç bir
kurala uyulmad›...”
Türk Tabipler Birli¤i, ayn› nedenle, yani bilimi, h u k u k u a y a k l a r
alt›nda çi¤nemeleri nedeniyle,
Adli T›p 6. ‹htisas Kurulu Baﬂkan›
Cemal Yalç›n Ergezer'e, 3. ‹htisas
Kurulu Baﬂkan› Nur Birgen ve 4 arkadaﬂ›na çeﬂitli sürelerle meslekten
men cezalar› vermiﬂti. Birgen, iﬂkence görenlere “ s a ¤ l a m ” raporu
verirken, Susurlukçu ‹brahim ﬁahin'e “ h a s t a ” raporu veren bir

Bu Kontrgerillac› Kimin Emrinde?
Geçen hafta Sabah gazetesinde bir kontrgerilla eleman›n›n
“itiraflar›” yay›nland›.
Ad›, Y›ld›r›m Be¤ler. ‹ddias›na
göre, 14 y›l Genelkurmay'a tercü-manl›k yapm›ﬂ, yüzlerce sorguya ve
infazlara, kaybetmelere kat›lm›ﬂ.
Y›ld›r›m Be¤ler a n l a t › y o r d a
a n l a t › y o r : “Ölenleri helikopterden
at›yorlard›. At›ld›klar› yerleri biliyorum. ‹ki tane pilot vard›. Biri o
zamanlar yüzbaﬂ›, biri üste¤mendi.

‹kisi de ha la görevde diye biliyorum.”
Be¤ler a y r › n t › d a v e r i y o r : “ O
zamanlar yüzbaﬂ› olan›n isminin
baﬂ harfi "M", üste¤men olan›n isminin baﬂ harfi ise "T". Herkes de
biliyor bu pilotlar›. Cesetlerin at›ld›¤› yeri de biliyorum.
Kontrgerillac› a n l a t › y o r : “‹ﬂkence normal bir ﬂeydi. ‹ﬂkenceden
a rt›k yorulmuﬂtuk.”
“Kuyular acemi iﬂiydi. Biz iﬂ-

“doktor” bozuntusuydu.
‹ﬂte oligarﬂi, yarg›lad›¤› insanlar›n kaderini böyle bir kurumun iki
sat›rl›k raporlar›na havale etmiﬂtir.
Bu kurumun yetkilerini, özellikle
de devrimciler söz konusu oldu¤unda nas›l kulland›¤› ise bellidir.
Adli T›p’ta y›llard›r sürdürülen
faﬂist ve islamc› kadrolaﬂma sonucunda iﬂte böyle, iﬂkencecileri, ka til le ri ve sap› klar› koruyan bir kurum ç›km›ﬂt›r ortaya. Bu da sistemin niteli¤iyle S O N D E R E C E
UYUMLU bir olgudur. Öyle ya; ülkemizde y›llard›r milliyetçi, muhafazakar iktidarlar iﬂbaﬂ›ndad›r ve
ba¤›ml›l›k, yozlaﬂma, çürüme, onlar›n yönetiminde alabildi¤ine boyutlanm›ﬂt›r. Adli T›p da, milliyetçi, is lamc› kadrolar›n elinde, iﬂkencecilere ve sap›klara k o r u m a k a l k a n ›
görevini üstleniyor.
Adli T›p'›n icraatlar› oligarﬂinin
bilime, hukuka, adalete bak›ﬂ›n›n
da göstergesidir. Devrimciler, y›llarca bu kurumun bir iﬂkence aklay›c›s› oldu¤unu anlatm›ﬂt›. Üzmez
gibilerle ilgili raporlar›, bu kurumun iﬂkencecili¤inin yan›nda sap›kl›¤›n› da gözler önüne sermiﬂtir. En
büyük ahlaks›zl›k iﬂkenceyi savun m a k , i ﬂ k e n c e c i l e r i k o r u m a k t › r. ‹ﬂte bu nedenle de t›p bilimini iﬂkencecilerin hizmetinde, devrimcilere
karﬂ› kullanan, sap›klar› aklayan bu
kurumun haz›rlad›¤› raporlar›n hiçbir meﬂrulu¤u ve hukukili¤i yoktur.
Bu raporlara dayanarak verilen tüm
cezalar, iptal edilmelidir.
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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. E r d a l S i p a h i ’ d e n H a s a n
K u n d a k ç › ’ y a kadar generallerin
isimlerini veriyor. A K P ve Genelk u r m a y Aç›klamal›d›r? Kim bu
pilotlar? Havadan at›lan, kazan
d a i re l e r i n d e y a k › l a n l a r k i m l e r d i ?
K i m b u “ k o n t r a t e rc ü m a n › ? Ve
kimin emrindeydi?..
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kamlar, son 18-19 y›l›n, yoksullu¤un ve gelir adaletsizli¤inin en derin ﬂekilde artt›¤› bir dönem oldu¤unu gösteriyor. Bugün art›k yoksulluktan öte, do¤rudan açl›ktan sözediyoruz. Emperyalist sistemin sa-

ZENG‹NLER VE YOKSULLAR
ARASINDAK‹ DUVARLAR YÜKSEL‹YOR
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Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde zengin semtleriyle, yoksullar›n oturdu¤u semtleri ay›rmak üzere
bir duvar örülmeye baﬂland›.
Birbuçuk kilometre uzunlu¤unda üç metre yüksekli¤inde olacak
duvar›n üzerine dikenli teller çekilecek ve duvar boyunca polis gözetiminde giriﬂ-ç›k›ﬂ yap›lacak kap›lar
konulacak... Daha önce de Brezilya'n›n Rio de Janeiro kentine de
benzer bir duvar örülmüﬂ.
Duvar›n örülmesinin gerekçesi,
“yoksul semtlerden insanlar›n gelip
zengin semtlerinde h›rs›zl›k yapmas›” olarak aç›klan›yor. Duvar, h›rs›zl›¤› önlemek için sistemin buldu¤u tek çözüm!
Sistemin üretebilece¤i baﬂka da
bir “çözüm” yoktur. Oysa, yoksullu¤u yaratan kendisi, bu korkunç
zengin-yoksul fark›n› yaratan k e ndisi, tüketim kültürüyle h›rs›zl›¤›
teﬂvik eden kendisi... Ve bunlar devam etti¤i sürece, hiçbir duvar›n
yoksullar› durdurmas› mümkün de¤ildir. Yoksullaﬂt›r›lan ve ayn› zamanda tüketim özlemleri k›ﬂk›rt›lan
insanlar›n içinde o tüketim nesnelerine sahip olmak için h›rs›zl›k yapanlar mutlaka ç›kacakt›r.
Bu çark tüm yönleriyle görülmeden b›rak›n sorunu çözmeyi, sorunu
a n l a m a k bile mümkün de¤ildir;
Kapitalist sömürü alabildi¤ine pervas›zlaﬂmaktad›r günümüzde. Sistem insanlar› korkunç düzeyde yoksullaﬂt›r›rken bir taraftan da sürekli
tüketimi, yozlaﬂmay›, ahlaks›zl›¤›,
fuhuﬂu, bireycili¤i körüklüyor. Sonra, bunun sonuçlar› kendisini de ra-

hats›z etmeye baﬂlad›¤›nda bu tür
“çözümler” üretmeye kalk›ﬂ›yor.
Gerçek sorunu görmüyor bile. Sorunu ortaya koyarken de yoksulluk,
a d a l e t s i z l i k olarak koymuyor,
“h›rs›zl›k” diyor. H›rs›zl›k, sebep
de¤il, sadece sonuç.
‹ﬂte bu noktada burjuvazi, bu sonucun “kendisine uzanan” yan›n›
törpülemeye çal›ﬂ›yor esas olarak.
D u v a r l a r bunun için.
Yoksullar, burjuvazi için; rahatlar›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 ﬂehirlerde zenginler ve yoksullar›n
oturdu¤u semtler, h›zla ve keskin
bir ﬂekilde ayr›ﬂ›yor. Bir yandan gelir farkl›l›¤› u ç u r u m l a r a dönüﬂürken, öte yandan burjuvazinin yoksullardan korkusu büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Nas›l büyümesin? Sömürü büyüyor, yoksulluk
büyüyor, adaletsizlik büyüyor. Bir
tarafta alabildi¤ine lüks tüketim,
lüks villalar, siteler, konutlar, yatlar,
al›ﬂveriﬂ merkezleri… Lüks yaﬂamlar televizyon ekranlar›ndan, magazin sayfalar›ndan, reklamlardan insanlar›n gözüne sokulurcas›na sergileniyor, vitrinler, lüks tüketim
malzemeleriyle dolu. Hemen bunlar›n yan› baﬂ›nda ise bunlar›n hiçbirine ulaﬂamayan ve durmaks›z›n büyüyen bir yoksullar ordusu.
Ekonomi “t›k›r›nda” oldu¤unda
da, “kriz”de oldu¤unda da, yoksulluk büyümeye devam ediyor. Ra-

hipleri, iﬂsizlik ve açl›¤›n bu boyutlara ulaﬂm›ﬂ olmas›n›, kendi siktemleri için de potansiyel bir tehdit olarak görmeye baﬂlad›lar.
H›rs›zl›k, kapkaçç›l›k, gasp,
s o y g un l a r, her geçen gün art›yor.
Ne oligarﬂinin ç›kartt›¤› yeni ceza
yasalar›, ne de ﬂehri bir a¤ gibi saran 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› sa d a k a politikalar› da art›k yeterli
olam›yor. ‹nsanlar, bir tüketim toplumunun orta yerinde, kendi açl›¤›yla zenginlerin toklu¤unu –bilinçsizce de olsa- k›yaslad›kça bu tür
yöntemlere baﬂvuruyor.
Ve bunun sonucunda, görünmeyen ama z a t e n v a r o l a n d u v a r l a r,
giderek daha da yükseliyor ve görünür hale geliyor.

Yoksullu¤u yoketmek
yerine gizlemek ve
tecrit etmek!
Ülkemizde ve tüm dünyada burjuvalar, bir yandan devrimciler için
“yüksek güvenlikli” hücre tipi hapishaneler inﬂa ederken, kendileri
için de yüksek güvenlikli “site”ler,
“residence”ler inﬂa ediyorlar. ‹çlerinde, 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 elemanlar›yla denetlendi¤i bu korunakl› bi-

nalar, adeta burjuvazi
için bir tür “kale”ye
dönüﬂmektedir. Burjuva, orta burjuva kesimler için oluﬂturulan
sitelerin art›k hemen
hemen tamam›n›n duvarlarla çevrilmesi, her
birinin giriﬂinin bir k›ﬂla nizamiyesine çevrilmesi, yoksullara karﬂ› örülen bir duvar de¤il mi?
Hat›rlanacakt›r, mesela bir çok
ülkede düzenlenen uluslararas› toplant›larda, zirvelerde, fuarlarda,
olimpiyatlarda, yönetimlerin ilk
yapt›¤› iﬂlerden biri de yoksul semtleri gözden ›rak tutmakt›r. Bunu kimileri güzergah de¤iﬂiklikleriyle,
kimileri, caddeye bakan evleri badana boya yaparak, kimileri yoksul
semtlerin d›ﬂ taraflar›na, üzerlerinde manzara resmi bulunan geçici
duvarlar örerek yapm›ﬂt›r.

Ördü¤ünüz
tüm d uvarlar›
y›kaca¤›z;
Meydanlar›yla,
caddeleriyle
tüm ﬂ ehirler
bizim olacak!
Ülkemizde de
Ankara Esenbo¤a
havaalan› giriﬂindeki gecekondulardan ‹zmir’in, ‹stanbul’un “anayol
üzeri” gecekondular›na kadar bu
yoksulluk rahats›z etmiﬂtir burjuvalar›. Rahats›zl›klar›, insanlar›m›z›n o
koﬂullarda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂ olmas›ndan de¤ildir; rahats›zl›klar›n›n tek nedeni yoksul kondular›n“ülkemizin imaj›n› kötü gösteriyor” olmas›d›r. Yaratt›klar› yoksulluktan utanm›yorlar fakat bu yoksullu¤un gözükmesinden rahats›z oluyorlar.

Gecekondular›m›zdan
ç›k›p
ﬂehrin meydanlar›n›
zaptedelim!
Ellerinden gelse, bizi zengin semtlerine sokmayacaklar. Ellerinden gelse, bizi ﬂehirlerin caddelerine,
meydanlar›na hiç ç›karmayacaklar. Fakat bize muhtaçlar. O, ﬂatafatl› yal›lar›n›, villalar›n›, köﬂklerini yapt›r›rlarken de, lüks içinde sefalar›n› sürerlerken de iﬂçi, bekçi, hizmetçi, bahç›van, garson olarak bize muhtaçlar.
Bizim onlar›n “en güvenlikli” dedikleri binalar›na girmemizi, isteseler de sadece bu nedenle engelleyemezler.
Ve bunun içindir ki, en güvendikleri gettolar›nda da korkuyu 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
e k o n o m i k , s o s y a l , s i y a s a l , k ü l t ü re l u ç u r u m u n o l u ﬂ t u r d u ¤ u g ö r ü n m e z d u v a r l a r d › r. Korkunç boyutlara
ulaﬂan zenginlik ve yoksulluk fark›, bu duvarlar› kendili¤inden oluﬂturmuﬂtur. Zenginlerin yaﬂam›yla yoksullar›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 bile mümkün de¤ildir yoksullar için. Halk›n durumu o
hale gelmiﬂtir ki, evinden, mahallesinden d›ﬂar› ç›kamaz duruma geldi. Yo k s u l l a r, ﬂehirlerin güzellikle r i n d e n , z e n g i n l i k l e r i n d e n y o k s u n b › r a k › l m a k t a d › r.
‹stanbul'da ony›llarca oturup da denizi göremeyen in

Bu rahats›zl›k s›n›fsal bir korkuyla içiçedir.
Gecekondulardan gelip
g›rtlaklar›m›z› kesecekler diye kabuslar gören
burjuvazi, çareyi halktan yal›t›lm›ﬂ gökdelenlerde, sitelerde, yoksullarla 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 F ‹ Z ‹ K S E L olarak ayr›ﬂ›yor. Bu do¤al bir süreçtir; açl›k,
yoksulluk büyüdükçe, gelir da¤›l›m›
adaletsizli¤i büyüdükçe, çeliﬂkiler
keskinleﬂtikçe, zenginler ve yoksullar, yerleﬂim aç›s›ndan, yararland›klar› tüm mekanlar aç›s›ndan çok daha keskin s›n›rlarla ayr›lacaklar.
Adaletsizlik ve dünyalar›n farkl›l›¤›
daha görünür hale gelecek.

sanlar›m›z, iﬂte bu görünmez duvarlar›n
kan›t›d›r.
Yoksul Halk›m›z!
Zenginler
tüm
zenginliklerini bize
borçludur. Fakat her
f›rsatta bizi küçümsemekten, aﬂa¤›lamaktan geri durmazlar. Varl›¤›m›zdan bile rahats›z olurlar.
Bu ﬂehirleri kuran, bu binalar›, bu caddeleri, meydanlar› yapan biziz. Tüm bu de¤erleri yaratan bizim
eme¤imizdir. Ve onlar, bize kendi ﬂehirlerimizi, meydanlar›m›z› yasaklamaya kalk›yorlar. Buna izin vermeyelim. Bizi hapsettikleri görünmez duvarlar›n ard›ndan 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-görünmez 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 sömürenlerden, görünmez duvarlar›n arkas›na mahkum edenlerden hesap soral›m.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

26
Nisan
2009
Say›:
11

31

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

AKP Y›k›m Sald›r›lar›na
Devam Ediyor
AKP'li belediyeler seçim sonras›nda h›zla y›k›m sald›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 sonra “seçim döneminde yap›lan kaçak yap›lar› y›k›yoruz”
demagojileriyle tekrar baﬂlat›ld›. Arnavutköy'de, Ümraniye'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 çevik 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 gözalt›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

26
Nisan
2009
Say›:
11

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 sald›r› düzenlenmiﬂti. Yap›lan
sald›r›y› anlatan bir bildiri
haz›rlayan Dogançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i 16 Nisan günü yap›lan sald›r›y› mahalle halk›na anlatt›. “ Do¤ançay'da
uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele etti¤imiz
için sald›r›ya maruz kald›k.
Bu sald›r› hepimize yap›lm›ﬂt›r sessiz kalmamal›y›z
derne¤imize sahip ç›kal›m”
diyen dernek üyeleri ev ev
dolaﬂarak 200 bildiriyi da¤›tt›lar.
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akﬂam saat 18.00'de serbest b›rak›ld›.

Belediye Önce Göz
Yumdu ﬁimdi Y›k›yor

Sabah›n köründe polis araçlar›, 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 himayesinde “görevini” yerine getirmek için harekete geçtiler.
Belediye yetkilileri, mahkemeden “Tedbir karar›” alm›ﬂ olanlar›n bu karar›n› dahi dikkate almad›. Kaçak oldu¤unu söyledikleri evleri y›kmaya baﬂlad›. Evlerinin
y›k›lmas›na direnen halk, t a ﬂ l a r ve ellerine geçirdikle r i h e m e n h e r ﬂeyle karﬂ› koydular. Halk›n direniﬂiyle
karﬂ›laﬂan polis önce geri çekildi. Mahalleyi kuﬂatt›ktan
sonra tekrar sald›rarak y›k›m ekiplerinin kaçak dedikleri 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 evleri y›k›p, direnenlerin bir k›sm›n› gözalt›na ald›ktan sonra, halk›n protestolar› aras›nda mahalleyi terkettiler.

Çayan Devrimcileri
Bizim
Çocuklar›m›zd›r
15 Mart'ta MHP seçim konvoyunun
mahallelerinden geçmesine tepki gösteren Nurtepe-Güzeltepe halk›na polis
sald›rm›ﬂ ve 24 devrimciyi gözalt›na alm›ﬂt›. Polisin öldüresiye dövdü¤ü devrimcilerden 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 serbest 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 Olacak” , “Çayan Mahallesi Bizim Mahallemizdir”, “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Ali Taﬂ taraf›ndan okunan aç›klamada yokluklar içinde devrimcilerle yarat›lan Nurtepe Mahallesi'nin faﬂizme bo-

yun e¤meyece¤i vurguland›. Aç›klamada ayr›ca ﬂunlar vurguland›: “Çayan'›
devrimciler yaratm›ﬂt›r. Bundan dolay›d›r ki tüm devrimciler Çayan'›n çocuklar›d›r. Bu gerçe¤i hiç kimse de¤iﬂtiremez. Faﬂist sald›r›lar, boyun e¤erek
de¤il, direnenlerle birlikte olarak püskürtülebilir. Çayan devrimcileri faﬂist
sald›r›lara karﬂ› ne yap›lmas› gerekti¤ini pratikte göstermiﬂlerdir. Onlar›n
gösterdi¤i yolun halk taraf›ndan sahiplenilmemesi için tutuklanm›ﬂlard›r. Faﬂist sald›r›lara barikat olmak Çayan
devrimcilerini sahiplenmekten geçer. ”

ABD hala ayn› sak›z› çi¤niyor: ‘Küba d emokratikl eﬂsin’

DEMOKRAT‹KLEﬁMEYE ‹HT‹YACI OLAN K‹M?
ABD yönetimi, 17-19 Nisan’da
Trinidad ve Tobago’da yap›lan 5.
Amerikan Zirvesi vesilesiyle, Küba-ABD iliﬂkilerine iliﬂkin aç›klamalar yapt›. Obama yönetimi, Küba'yla iliﬂkileri geliﬂtirmek istedi¤ini söylüyor ama, bunun için " K üba 'd a ge rçek bir de mokratikle ﬂme
ge r ç e kl eﬂ m e si . .. s iy as i m a hkum la r›n sal›verilmesi" gibi ﬂartlar öne
sürüyordu. Venezüella Devlet Baﬂkan› Chavez, ABD’nin bu “ﬂartlar›na” ﬂu cevab› vermiﬂti zirvede: "Hilary Clinton, Küba ambargosunun
kalkmas› için demokratikleﬂmenin,
siyasi mahkumlar›n sal›verilmesinin 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
iﬂkenceyi yasallaﬂt›ran, Ebu Garipler’i, Guantanamolar’› yaratan
ABD, hala bu sak›z› çi¤nemeye devam ediyor.
Daha önce de ABD'nin Havana'daki temsilcili¤ine ‹nsan Haklar›
Evrensel Beyannamesi'nden cümlelerin yer ald›¤› bir pano asma ukalal›¤›n› sergileyen Amerikal›lar, Fidel
Castro’nun ﬂu cevab›yla a¤›zlar›n›n
pay›n› alm›ﬂlard›: “Bir avuç haydut
taraf›ndan yönetilen ABD'nin in san haklar›ndan bahsetmeye hakk›
yoktur.”
Yeryüzünde, Küba’ya veya baﬂka bir ülkeye “demokratikleﬂme, insan haklar›na uyma” ça¤r›s› yapacak 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. Dünya çap›nda demokrasiye, insan haklar›na karﬂ› faaliyetlerini saymaya
kalk›ﬂmak ise, bir dergiye s›¤mayacak iﬂtir. Ama özeti ﬂudur ki; iﬂine
gelince demokratikleﬂmeden yana
olan Amerika, dünyan›n neresinde

‹ﬂkencenin kitab›n› yazan,
tüm yeni-sömürge
ülkelere e¤itimini
veren, ﬂu iﬂkenceler yap›labilir
diye yasas›n› ç›karan,
iﬂkencecileri
yarg›lamayan ve Ebu
Garipler’i,
Guantanamolar’›
yaratan Amerika...
“Filler ve Eﬂekler”
aras›nda iki partiyi iktidar
yap›p tekellerin demokrasisini,
gerçek demokrasi diye yutturmaya çal›ﬂan Amerika...
Küba’ya söyleyecek tek bir
sözünüz olamaz!
demokrasi ra f a ka l d › r› l m› ﬂ s a , büyük ihtimal, o operasyonun içindedir. E¤er emperyalist tekellerin ç›kar› demokrasinin rafa kald›r›lmas›nda ise, Amerika onda da hiç tereddüt etmez.
ABD'nin “demokrasi” anlay›ﬂ›nda baﬂka ülkelere terörist sald›r›lar
düzenlemek, komplolar örgütlemek, karﬂ›-devrimler tezgahlamak
ve darbeler yapmak vard›r.
“Demokratikleﬂme”
isteyen
ABD, Küba'ya da, olsa olsa, Irak'a
getirdi¤i tarzda bir demokrasi getirmek istiyordur. Ama kendisindeki
demokrasiyi getirmek istese bile,
kendi demokrasisinin en “ m ü k e mmel” hali bile, Küba demokrasisinin yan›nda “ilkel” kal›r.
*
K ü b a b i r d e m o k r a s i d i r. Hem
de dünyan›n en geniﬂ ve geliﬂmiﬂ
demokrasilerinden biri durumundad›r. Dünyan›n baﬂka hiçbir ülkesinde ﬂu anda halk›n kat›l›m› Küba'daki kadar yayg›n, süre kl i v e ku rumsal de¤ildir. Çünkü Küba insanl›k

tarihinin ﬂu ana kadarki en demokratik sistemi olan sosyalizmle yönetilmektedir. Demokrasi anlay›ﬂ› da buna göre
ﬂekillenmiﬂtir.
Küba
demokrasisi, Amerika’daki tekelci burjuvazinin iki
partili “ t a h terevalli
de m o k r a s i s i ” gibi,
biçimsel bir demokrasi de¤ildir.
ABD yöneticileri, Avrupa'daki
"çok partilili¤i" bile lüks görüp,
“biz iki partiyle zor idare ediyoruz”
diyebilecek kadar uzakt›rlar demokrasi anlay›ﬂ›ndan. Amerikan demokrasisi, zenciyi d›ﬂlar, yoksulu
d›ﬂlar. Seçimlerin herhangi bir temel politikay› etkileme ihtimali o
kadar düﬂüktür ki, bu da otomatik
olarak seçimlere kat›l›m› düﬂürmüﬂtür. 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 Parlamentosu'nda eﬂit bir ﬂekilde temsil
edilmektedir. Küba'da seçmenlerin
hemen hemen t a m a m › seçimlere
kat›l›r. Oy verme yaﬂ› 16'd›r. Beﬂ
y›ll›¤›na seçilmiﬂ temsilciler, y›lda
2 kez halka hesap verir. Gerekli durumlarda, halk›n seçtiklerini görevden alma hakk› vard›r. Halk›n tamam› yönetimde, politikalar›n belirlenmesinde s ö z v e k a r a r hakk›na
sahiptir. Halk örgütlüdür, siyasi,
sosyal, mesleki kitle örgütlerine sahiptir. Sendikalaﬂma oran› % 9 5'dir
(Acaba böyle bir orana sahip baﬂka
bir ülke var m›?). Küba Anayasa's›
dünyan›n en demokratik ve kat›l›mc› bir ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ anayasas›d›r...
Bütün bunlar› alt alta dizdikten
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sonra sormakta haks›z m›y›z: Gerçekte demokratikleﬂmeye ihtiyac›
olan kim? ABD m i , K ü b a m › ?
*
Küba'daki "siyasi mahkum" lardan söz eden Amerikan yönetimi;
kendi ülkesinde iﬂkenceyi yasallaﬂt›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 emperyalistler, “insan haklar› raporlar›” haz›rlamaya baﬂlad›klar›ndan bu
yana, bu konuda alabildi¤ine, piﬂkin, riyakar ve pervas›zd›rlar.
Küba'da, emperyalizmle iﬂbirli¤i
içinde h a l k i k t i d a r › n a karﬂ›, karﬂ›devrimci komplolar düzenleyenler
var hapishanelerde. Üstelik onlara
da sosyalist ilkeler ve politikalar
çerçevesinde davran›lmaktad›r. Küba yönetimi kendi ahlak›, ilkeleri
konusunda tutarl› ve iddial›d›r. Fidel 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 mangalar› 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.
Ha ngi emperyal is t li der, hangi
f a ﬂ i s t d i k t a t ö r, hangi yeni-sömürge hükümeti, kendi ülkesi hakk›nda bunlar› söyleyebilir?
Bunlar› söyleyebilecek bir tek
ülke bile yoktur.
Üstelik Castro’nun anlatt›¤› bu
Küba, emperyalizmin ambargolar›na, terör sald›r›lar›na, Fidel'e yönelik bitmek bilmeyen suikast giriﬂimlerine, ekonomik, siyasi büyük emperyalist kuﬂatmaya ra¤men yarat›lm›ﬂt›r.
Amerika, Küba'n›n iﬂte böyle
b i r demokrasiden vazgeçmesini
istiyor. Vazgeçilmesi istenen; sosyalizmdir, halk›n yönetime kat›l›m›d›r. Vazgeçilmesi istenen; ücretsiz
e¤itim ve sa¤l›k hakk›d›r.
Dünyan›n en büyük ekonomisine sahip olmas›na ra¤men, Amerika'daki iﬂsizlik, açl›k, hastal›k, yoksullaﬂma, fuhuﬂ, ahlaki çöküntü
durmaks›z›n artmaktad›r. Amerika,
dünyan›n en çok suç iﬂlenen ülkesi-

dir. ABD'de iﬂkence ve ﬂiddet, devlet 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 % 42' si s iyah l a r d › r. En çok iﬂkenceye maruz kalanlar s i y a h l a r, k a d › n l a r ve göç m e n l e r d i r. ABD'de çocuk haklar›
çi¤nenmekte, 13 milyon yoksul çocuk açl›k çekmektedir. Düﬂünce özgürlü¤ü yaland›r. Komünist düﬂüncelere 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›laﬂt›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 “ b i r avuç
h a y d u t ”, baﬂkalar›na demokratikleﬂme ça¤r›s› ukalal›¤› yapmadan
önce, dünya halklar›na, Küba’ya ve
kendi halk›na karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n
hesab›n› vermelidirler.

Nurhan, Ahmet ve Cengiz'e Özgürlük

“Emper y a l i z m e v e
Faﬂizme Karﬂ› Mücadele
Meﬂr u d u r ”
Almanya'da Anadolu Federasyonu tutsak edilen çal›ﬂanlar› için özgürlük taleplerini yineledi.
18 Nisan günü Belçika’n›n baﬂkenti B r ü k s e l'de
Avrupa Parlamantosu'nun önünde pankart aç›ld›,
bildiri da¤›t›ld›.
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu ve Cengiz Oban’a Özgürlük istendi. Özgürlük Komitesi'nin eylemlerine 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 tutsaklar›m›z›n sesini, özgürlük ça¤›r›m›zla beraber duyurmaya devam ediyoruz.”
denilirken, ayn› günlerde aç›klanan Avrupa emperyalizminin “ t e r ö r ö r g ü t l e r i r a p o rl a r › ” eleﬂtirildi. Bu listelerin devrimcileri y›ld›rmay› amaçlad›¤› ama bunun nafile
oldu¤u vurguland›.
Almanya'n›n Köln 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›.
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“‹lker
Alcan ve
ﬁefik
Sar›kaya'ya
Özgürlük!”
Blo is
Fransa'n›n
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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Feminizmle, Marksizm-Leninizm
Aras›ndaki S›n›rlar Kal›nd›r!
“Yürüyüﬂ erkek egemenli¤iyle
mücadelenin neresinde?” diye sormuﬂ At›l›m. Baﬂtan söyleyelim:
“Erkek egemenli¤iyle mücadele”nin tam ortas›nday›z!
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›¤› baz› t e s p i t l e r, bu soruyu gerekli k›l›yor.
At›l›m, 4 Nisan 2009 tarihli 252.
say›s›nda, Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ’ün 7. say›s›nda
yay›nlanan “ K a d › n l a r › n M ü c a d e lesi Hangi Bayrak A l t › n d a S ü r m e li?” baﬂl›kl› yaz›m›z› ele ald›¤› “Polemik” baﬂl›kl› köﬂede bize soruyor:
“Yürüyüﬂ erkek egemenli¤iyle mücadelenin 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 Zorla
Eksiklik A r›yor
ﬁöyle deniliyor yaz›da:
“Yürüyüﬂ ... ‘erkek egemenli¤i’
kavram›n› gönül rahatl›¤› ile kullan›yor olmas›na karﬂ›n, kad›nlar› ve
devrimci hareketi erkek egemenli¤ine karﬂ› mücadeleye ça¤›ram›yor.
Dahas› ‘erkek egemenli¤i’ kavram›yla mesafeli duruyor. ”
Bu kavramla aram›zda belli bir
mesafe oldu¤u do¤rudur. Fakat, Yürüyüﬂ’ün kad›nlar› ve devrimci hareketi erkek egemenli¤ine karﬂ› mücadeleye Ç A ⁄ I R A M A D I ⁄ I N I
öne sürmek için, bu yaz›y› kaleme
alanlar›n devrimci hareketin tarihinden, 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 ﬂehitlerimizin say›s›, mücadelede oynad›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›ysa, 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, sözkonusu yaz›m›zda eleﬂtirebilece¤i bir
eksiklik bulamay›p, anlamlar›, kavramlar› zorluyor adeta ve ortaya
ﬂöyle cümleler ç›k›yor:
“Kad›n sorununun çözümü ‘erkek egemen’ anlay›ﬂ›n ortadan kald›r›lmas›na ba¤l›d›r’ deniyor denmesine, fakat burada apaç›k ve dolays›z biçimde erkek egemenli¤inin
varl›¤› ve ortadan kald›r›lmas› sorun ve görevi ortaya konmuyor. ”
Zorlama o kadar bariz ki, Yürüyüﬂ’ten aktard›¤› cümlede “kad›n
sorununun çözümü erkek egemen’
anlay›ﬂ›n ORTADAN KALDIRILMASINA ba¤l›d›r” diye yazd›¤›n›
unutup, iki sat›r sonra “erkek egemenli¤inin ORTADAN KALDIRILMASI görevi ortaya konmuyor.” di-

Biz ufku komünizme
kadar uzanan
Marksist-Leninistleriz.
Bu a nlamda b u k onudaki
devrimci d önüﬂümü
sa¤laman›n o ny›llara
yay›lan b ir emek ve
önderlik g erektirdi¤i
bizim için aç›kt›r. Dünya
ve ülkemiz solunun bu
konudaki yetersizliklerini
de b u a nlamda c üretle
ortaya k oyar›z.

ye yazabiliyor.
At›l›m’› ikna etmek için daha ne
yapmal›y›z acaba? Yukar›daki cümleyi yazd›ktan sonra, anlamayanlar
olabilece¤ini düﬂünüp vallahi de
billahi de erkek egemenli¤inin ORTADAN KALDIRILMASI hedefini
ortaya koyuyoruz mu deseydik?
At›l›m’›n yaz›da dönüp dolaﬂ›p
dedi¤i, erkek egemenli¤i kavram›n› “ y e t e r i n c e ” kullanmad›¤›m›z.
Mesela bir yerde de diyor ki: “Yürüyüﬂ’ün bütün bu gerçekleri görmedi¤ini... sanmak do¤ru olmaz,
ancak bu gerçe¤in ad›n› koymaktan
erkek egemenli¤i olarak tan›mlamaktan... kaç›nd›¤› da bir gerçektir. ”
Ama bizim ayr›m noktam›z ve
At›l›m’›n savruluﬂu iﬂte tam da orada.
E¤er ne kadar çok “erkek egemenli¤i”nden söz edilirse, o kadar
do¤ru politika oluyorsa, kad›n sorununda en do¤ru politikay› kuﬂku
yok ki feministler savunuyor olurdu. At›l›m, feminizmle aras›ndaki
s›n›rlar› inceltmesini sorgulamal›d›r. Bunu sorgulayaca¤›na, o, Yürüyüﬂ’ün feminizmle aras›na kesin ve
kal›n s›n›rlar çizmesini “kaba feminizm eleﬂtirisi” olarak de¤erlendirerek kendi gerçe¤ine s›rt›n› dönüyor. Yüz defa “ E r k e k e g e m e n ” yaz›nca “kad›n sorunu”nu en çok sahiplenen, en do¤ru politikay› savu-
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nan olunmuyor...

Eleﬂtiride reformist t arz
ve üslup tercihi
At›l›m, Yürüyüﬂ’ün “çok kaba
bir f e miniz m e le ﬂ tiris i ya p t›¤›n ›”
söylüyor. Feminizmle kesin s›n›rlar
çizmemizi “kaba feminizm eleﬂtirisi” olarak görüyor arkadaﬂlar. At›l›m’›n “ k a b a l › k ” olarak gördü¤ü,
bizim feminizmle aram›za çizdi¤imiz kal›n çizgilerdir. At›l›m bu kal›n çizgilere sahip olmad›¤›, tersine,
yer yer feminizme öy kün dü ¤ü, on dan etkilendi¤i için, eleﬂtirilerimizi
böyle alg›lamakta ve böyle tan›mlamaktad›r. Ama yine de biz, bu eleﬂtiri tarz›n› At›l›m aç›s›ndan do¤al
bulmad›¤›m›z› belirtelim. Bu eleﬂtiri tarz›, esas olarak r eformizmin
eleﬂtiri tarz›d›r. Reformizme göre
hiçbir ﬂey kesin s›n›rlarla belirlenmiﬂ, kal›n çizgilerle ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ ol m a m a l › d › r. Bu yaklaﬂ›m›n bir ürünü olarak da reformistler, sadece
kad›n sorununda de¤il, örgüt anlay›ﬂ›ndan disiplin anlay›ﬂ›na, sosyalizm anlay›ﬂ›ndan ahlak anlay›ﬂ›na,
Kürt sorunundan Alevi sorununa
kadar hemen her konudaki yaklaﬂ›m›m›z› “ k a b a ” bulurlar. Devrimcilerin bu konuda düzen içi çözüm ve
beklentilere yönelik devrim vurgusuna karﬂ›l›k, devrimcileri “herﬂeyi
devrime ertelemekle” eleﬂtirirler.
At›l›m da ayn› eleﬂtiriyi kad›n sorunu konusunda yap›yor. Hay›r,
Marksist-Leninist aç›dan sorun, ertelemecilik de¤ildir, e s a s o l a n › n
vurgulanmas›d›r. At›l›m’›n eleﬂtirmeye soyundu¤u Yürüyüﬂ’teki
“Kad›nlar›n Mücadelesi Hangi
B a y r a k A l t › nd a S ür me l i ? ” yaz›s›n›n iﬂlevi de budur.
Burjuva, küçük-burjuva çarp›k
bak›ﬂ aç›lar›na karﬂ›, kad›n sorununda ﬂunu vurgulamakta her zaman yarar görmüﬂüzdür: “Sadece
‘erkek egemenli¤i’ne karﬂ› de¤il,
egemen s›n›flara karﬂ› mücadele
vermeden kad›n›n özgürlük mücadelesinden söz edilemez.”
“Kad›na “ikinci s›n›f”l›¤› reva
gören, “eegemen s›n›f” ideolojisidir.
Egemen s›n›fa karﬂ› mücadele edil-

meden, bugün ülkemizde egemen s›n›flar oligarﬂi oldu¤una göre, oligarﬂiye 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 figüran olunur. ” (Ekmek
ve Adalet, say› 101, 7 Mart 2004)
Erkek egemenli¤ine karﬂ› mücadele, bu zemine oturtulmad›¤› sürece, sapmalara, savrulmalara aç›kt›r.
At›l›m’›n yaﬂad›¤› da iﬂte böyle bir
savrulmad›r. Devrimci yaklaﬂ›mla
f e m i n i z m a r a s › n d a gidip gelen
m e v c u t e k l e k t i z m , devrimci bir
tarzla yerine oturtulmazsa, kuﬂku
yok ki, bu eklektizmden reformizm
galip ç›kar.

At›l›m k ad›n s orununu
nereye koyuyor?
Yaz›daki bir çok bölümden, At›l›m’›n konuya “abart›l›” yaklaﬂt›¤›,
abart›n›n da ötesinde, politik mücadelesini yeniden ﬂekillendirmeyi
gerektirecek bir misyon yükledi¤i
görülebiliyor. Mesela ﬂöyle deniyor:
“Devrimci hareket, kad›n kurtuluﬂ mücadelesi ba¤lam›nda tarihi
bir devrimcilik s›nav›ndan geçiyor.
... Kad›n sorunu ... devrimci hareketin dönüﬂme-yenilenme-devrimcileﬂme e¤iliminin temel bir baro metresi olarak rolünü oynuyor. ”
Devrimci hareket, niye ﬂu anda
kad›n kurtuluﬂu mücadelesi aç›s›ndan bir devrimcilik s›nav›ndan geçiyor? Bu s›nav 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
“ b a ro m e t re” rolü oynad›¤›n› da
anlayam›yoruz.
Bunlar temelsiz tespit ve söylemlerdir. Fakat bu abart›l› söylem,
At›l›m’›n konuya yaklaﬂ›m›n› orta-

ya koymaktad›r.
Yaz›n›n daha ilerisinde bu abart›l› yaklaﬂ›m daha da teorileﬂtiriliyor ve bak›n hangi noktalara var›yor:
“... devrimci yap›lar, bugünden
baﬂlayarak erkek egemenli¤ine, erkek egemen, ideolojik-kültürel de¤erler sistemine karﬂ› mücadeleyi
g e n e l ve t e me l b i r s o r u n v e g ör e v leri olarak kabul edecekler mi, etmeyecekler mi?
“20. yy boyunca sosyalistler,
devrimciler bu soruya olumlu bir
yan›t vermediler, veremediler. Hatta
olumlu yan›t›n mücadeleyi sapt›raca¤›n›, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin,
ezilenlerin gücünü bölece¤ini...
varsayd›lar, düﬂündüler...”
At›l›m buradan nereye varacak?
Erkek egemenli¤ine karﬂ› mücadeleyi “genel ve temel bir s o r u n
k a b u l e t m e k ” feminizmin yaklaﬂ›m›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ya
burada “maksad› aﬂan” bir ifade
vard›r veya At›l›m’da ciddi bir sapma söz konusudur.
Evet, sosyalistler 20. yüzy›l boyunca erkek egemenli¤ine karﬂ›
mücadele genel ve temel bir sorundur demediler. Sosyalistler, 21. yüz y›lda da bunu demeyecekler.
Erkek egemenli¤i meselesini sistemden kopar›p, kapitalizme karﬂ›
mücadeleden, s›n›fsal kökeninden
kopar›p, genel ve temel sorun olarak görenler, 20. yüzy›lda feministler 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.
E r k e k e g e m e n s i s t e m e karﬂ›
mücadeleyi bir yana koyup mücadeleyi “erkek egemenli¤ine” karﬂ›
mücadele olarak tan›mlamak, mücadeleyi zay›flat›r, zay›flatman›n
ötesinde yolundan ç›kar›r. At›l›m,
20. Yüzy›l boyunca devrim mücadeleleri içinde, sosyalist inﬂa süreçlerinde ve sosyalist üretim tarz›nda
kad›n sorununa iliﬂkin geliﬂtirilen
Marksist-Leninist tecrübeyi bir yana b›rak›p, bu tarihsel birikimi ve

Marksist-Leninist teoriyi adeta külliyen yok say›p mahkum ediyor. Peki yerine ne koyuyor: “erkek ege m e nl i¤ in e kar ﬂ › m üc ade l ey i, t e m el
v e g en el b ir sor un olar ak gö rm ek .”
Biz ufku komünizme kadar uzanan Marksist-Leninistleriz. Bu anlamda bu konudaki devrimci dönüﬂümü sa¤laman›n ony›llara yay›lan
bir emek ve önderlik gerektirdi¤i
bizim için aç›kt›r. Dünya ve ülkemiz solunun bu konudaki yetersizliklerini de bu anlamda cüretle ortaya 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 mücadelesini, örgütlenmesini, özgürleﬂmesini ve nihayetinde kad›n sorununun çözümünü geliﬂtirecek en
küçük bir dinamik görmüyoruz.
Tam tersine gördü¤ümüz bariz bir
kay›ﬂt›r.

Marksist-Leninist tutum,
çizgileri kal›nlaﬂt›rmak,
kad›n özgürleﬂmesinin
as›l yolunu göstermektir
At›l›m’›n kad›n sorunundaki
yaklaﬂ›m›n› belirleyen ve genel olarak politikalar›nda giderek daha ön
plana ç›kmakta olan bir yan; özellikle küçük-burjuva kesimlere cazip
gelebilecek söylemleri tercih etmesidir. Feminist söylemin bu kadar
hakim olmas›n›n bir nedeni de budur muhtemelen. At›l›m, bu yaklaﬂ›m› içinde bu zoraki Yürüyüﬂ eleﬂtirisini de belki sadece grupçu bir
propogandan›n arac› olarak görü-

yor. Fakat bu noktadaki açmaz› da ﬂu ki, kad›n mücadelesi, kad›n›n erkek egemenli¤ine karﬂ› direniﬂi aç›s›ndan propagandas›n› yapaca¤› tarihsel somut sonuçlar da yok ortada.
En baﬂta söylemiﬂtik;
Yürüyüﬂ’e “kad›nlar› erkek
egemenli¤ine karﬂ› mücadeleye ça¤›ram›yor” eleﬂtirisini yöneltmek, herﬂeyden önce t a rih bilgisizli¤idir. Bu anlamda yaz›m›z› baz› hat›rlatmalarla bitirmekte yarar var. Bu hareketin tarihinde
Sabolar var. Türkiye solunda olmayan bir örnektir onlar. Bu tarihte,
kad›nlar› “daha çok yard›mc› iﬂlerde görevlendirmek” gibi solda da
süren erkek egemen bak›ﬂ aç›s›n›
paramparça eden, bu konudaki statükolar› y›k›p atan kad›n komutanlar, yöneticiler, 17 yaﬂ›ndaki kad›n
kahramanlar var. Bu tarihte dünyan›n ilk kad›n ölüm orucu ﬂehidi ‹diller vard›r. Bu tarihte ölüm orucu ﬂehidi analar, Gülsümanlar, ﬁenaylar
vard›r. Peki soral›m, erkek ege menli¤ine karﬂ› tav›r (hatta daha
do¤ru bir deyimle erkek egemenli ¤ine karﬂ› bir aya¤a kalk› ﬂ) aç›s›ndan 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, ‹diller’de, Gülsümanlar’da somutlanan
bu köklü meydan okuyuﬂ ve özgürleﬂme, kendili¤inden mi ortaya ç›k›yor?.. Sabolar nas›l ki kendili¤inden
ortaya ç›kmam›ﬂsa, ‹diller, Gülsümanlar da kendili¤inden ortaya ç›kmad›.
Baﬂta feministler olmak üzere,
kad›n sorunu üzerine kafa yoran, bu
konuda ﬂu veya bu biçimde mücadele vermeye çal›ﬂanlar›n MarksistLeninistlerden bu konuda ö¤renecekleri çok ﬂey vard›r; en baﬂta bu
tarihin incelenmesi, özümsenmesi
onlara çok ﬂey ö¤retecektir. Bunu
de¤erlendirmeyen herhangi bir feminist hareketin feministli¤i de, erkek egemen sistem karﬂ›tl›¤› da tart›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›nlar›nda çok yaz›l›p çizilmiﬂtir; bunlar görülmeden erkek egemenli¤ine
karﬂ› mücadele üzerine kalem oynatmak bile, mutlaka sorunun bir
yan›n› eksik b›rakmakt›r.
ﬁenay ve Gülsüman’›n bir resimlerinin alt›na yaz›lan ﬂu sat›rlar At›l›m’a bir ﬂey anlatm›yor mu acaba:
“Emekçiydiler,
Kad›nd›lar...
Mücadele içinde özgürleﬂtiler!
Erkek egemen düzen üzerlerinde ‘tahakküm’ kurmaya kalk›nca,
‘eeﬂ’ k›l›¤›na bürünmüﬂ o tahakkümü de parçalay›p att›lar bir kenara; yollar›na devam ettiler...” (Yürüyüﬂ, Say›: 141, 2 Mart 2008)
Bu tarih, bu sat›rlar ortada dururken, “Yürüyüﬂ kad›nlar› erkek
egemenli¤ine karﬂ› mücadeleye ÇA⁄IRAMIYOR” diye yazmak, nas›l
mümkün olabiliyor acaba?
Acaba yine Yürüyüﬂ’ten aktaraca¤›m›z ﬂöyle bir cümle At›l›m’›
tatmin eder mi?
“Devrimciler olarak, sizleri,
kad›n› ezen kapitalist sömürüye,
faﬂizme, fuhuﬂ pazarlar›nda kad›nlar› m›z›n aﬂa¤›lanmas›na, evde erke¤in her türlü ihtiyac›n› karﬂ›lamaya mahkum eden ‘erkek ege m e n ’ k ö l el e ﬂt ir m e y e k a r ﬂ› k av g a et meye ça¤›r›yoruz.”
Ne diyor Lenin:
“K›lavuz ilkeler, gerçek kad›n
özgür le ﬂmesi nin anc ak komüni zm le olabilece¤ini kesinlikle dile getirmelidir. Kad›n›n toplumsal ve insani konumu ile üretim araçlar›nda
özel mülkiyet aras›ndaki çözülmez
ba¤l›l›k kuvvetle belirtilmelidir. Bununla, k ad ›n h a k ç › l › ¤ › o y u n u n a
karﬂ› kal›n, silinmez ayr›m çizgisi
çekilir.” (Kad›n ve Aile, syf. 261)
Marksist-Leninistler olarak biçim yapt›¤›m›z da budur. At›l›m’›n,
bu ayr›m çizgilerini belirsizleﬂtirer ek kad›n sorunundaki MarksistLeninist bak›ﬂ› ve devrimci politikay› güçlendirmedi¤i kesindir.
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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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AKP tüm muhalif kesimlere sald›r›yor; Kürt yurtsever hareketine
karﬂ› operasyonlar, devrimcilere yönelik operasyonlar, silahl› islamc›
harekete yönelik operasyonlar, laik
ayd›nlara yönelik operasyonlar birbirini izliyor. Tüm ülke adeta bir
“operasyon sahas›” görünümünde.
‹ktidar, bütün olarak, klasik bir faﬂist iktidar›n do¤as›na uygun biçimde " k e n din den olma yan herke s i "
sindirme politikas› izliyor. Öncelikler ve yo¤unluk zaman zaman de¤iﬂse de, özü budur.
AKP, iktidara geliﬂ sürecinde demokrasi, insan haklar›, özgürlükler
gibi söylemlere s›kça baﬂvurdu. ‹ktidar›n›n belli dönemlerinde de “iﬂkenceye s›f›r tolerans” gibi sloganlarla bu görünümünü sürdürmeye
çal›ﬂt›. Ama faﬂist bir iktidar, yüzünü ne kadar gizleyebilir ki?
Bu sald›r›lara al›ﬂk›n olmayan
kesimler ﬂaﬂk›nl›k, panik ve kimileri de korku içindeler. Devrimciler
her dönem yaﬂ›yordu bunlar›, yaﬂad›klar›n› durmaks›z›n anlat›p yaz›yorlard›. Dikkate almad›lar ço¤unlukla. Ya lan de m o kr a si ler i kendilerini vurmaya baﬂlay›nca ﬂaﬂ›rd›lar.
Evlerin sabaha karﬂ› silahl› timlerce bas›lmas›, talan edilircesine
aranmas›, bilgisayarlara, kitaplara,
cd'lere tam bir keyfilikle el konulmas›, hücrelerde gözalt›nda tutulmalar, günlerce sorgulamalar, düzmece ifadeler, ilk defa yaﬂanm›yor
bu ülkede. Demokratik güçler cephesinde bunlar ony›llard›r adeta kesintisiz süregelmiﬂtir.
Bask›larla ilk defa yüzyüze gelenler, devrimciler bunlar› yaﬂarken

ço¤unlukla seslerini ç›karm›yorlard›. Bugün yaﬂananlar, 12 Ey lül dönemine benzetiliyor. 12 Eylül ülkemizde hiç bitmemiﬂti ki. AKP'nin
hedefi durumuna gelen baz› muhalif
kesimler, bu sald›r›lar›n oda¤›nda
devrimciler oldu¤unda, onlara “terö rist” gözüyle bak›yor, oligarﬂinin
“demokrasisine” çok güveniyorlard›. Bugün herkes görüyor ki, “terörist” damgas› yemek için teröre baﬂvurmuﬂ olmak gerekmiyor. Faﬂizmin kendinden olmayan herkese
düﬂman oldu¤u gerçe¤ini, bir çok
kesim yaﬂarak görüyor. AKP'nin demokratikleﬂme manevralar›n›n sahteli¤iyle yüz yüze geliyorlar.

Oligarﬂinin h alka k arﬂ›
sald›r› i ttifak› sür üyor
Bir yanda Ergenekon'da iç çat›ﬂma devam ederken, di¤er yandan da
devrimcilere, Kürt yurtseverlere
karﬂ› tam bir mutabakat halinde sald›r›yorlar. Onlar› kendi aralar›nda
uzlaﬂ›labilir k›lan, sistemdeki ç›karlar›d›r. AKP de, Genelkurmay da s›n›fsal olarak ayn› saftalar ve ç›karlar›, oligarﬂik düzenin devam›ndad›r. Kapitalist sömürünün ve emperyalizmle iliﬂkilerin devam etmesini
istiyorlar.
Emperyalizm ve oligarﬂinin tüm
kesimleri, halk›n ba¤›ml›l›¤a, talana
karﬂ› muhalefetini geliﬂtirebilecek
hiçbir ﬂeye izin vermek istemiyorlar. Kendi içlerinde çat›ﬂ›rken bile,
ittifak halinde sald›rabilmeleri bundand›r.
Tüm muhaliflerin, devrimcilerin
tasfiye edilmesi özünde Ameri-

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

Suçluluk b ask›lanmas›yla
meﬂr uluk bilincini
yoketmek istiyorlar
Genelkurmay baﬂkan›n›n geçen
haftaki aç›klamas›nda PKK'ye yönelik olarak "asl›nda terörist kriminal suçludur" deyiﬂi, terör demagojisiyle yürütülen psikolojik savaﬂ
yönteminin içeri¤ini de ortaya koyuyor. Devrimcileri, mücadele eden
tüm güçleri, eski deyimle “kriminalize” etmek, yani suçlu konuma düﬂürmek, burjuvazinin özel bir politikas›d›r. Böylelikle bir yandan tüm
ilerici, devrimci kesimleri "suçlu"
göstererek halktan tecrit etmeye çal›ﬂ›yorlar. "Yasad›ﬂ›", "terörist" dedi
mi orada devrimcilere karﬂ› yap›lacak her ﬂey kan›ksat›lm›ﬂ oluyor.
Mücadeleyi, halktan bu zeminde
tecrit ediyor. Di¤er yandan ise, bizzat bu mücadeleyi yürütenler üzerinde suç lul u k b a s k› l a nm a s› yaratarak, onlar› hakl›l›k, meﬂruluk zemininden geri çekilmeye zorluyor.
Bu noktada ilerici, devrimci, demokrat hiçbir güç, h a kl› l›k meﬂr uluk ze mi n i n d e n b i r mi lim bi le ger i a d › m a t m a m a l› d › r. Ödenen bedellere, tehditlere ra¤men haklar ve
özgürlükler mücadelesinden vazgeçilmemelidir. Esas olan devrimci,
ilerici tüm güçlerin mücadelede ka-

rarl› olup olmamas›d›r. Her alanda
operasyonlara, tutuklamalara ve
tüm faﬂist sald›r›lara karﬂ› direnece¤imizi göstermeliyiz.

içindeki örgütlenmelerinin da¤›t›lmas›, halk›n devrim mücadelesinden uzaklaﬂt›r›lmas›yd›. Devrimciler iﬂçi, memur, gecekondulu, ö¤renci, köylü, mimar-mühendis her
kesim içinde örgütleniyorlar. As›l
korkulan, devrim mücadelesinin ülke çap›nda yay›lmas›d›r. “3 ‹lde
operasyon” diye verilen haberler,
psikolojik savaﬂ›n bir parças› olmakla birlikte, oligarﬂinin de korkusunu gösteriyor.
" Ü ç ‹ l de DHKP-C ope r a s yon u " diye sunulan, bir ilde demokratik mücadele içinde yeralan, sürekli
gözönünde olan bir grup ilerici devrimcinin tam bir keyfilikle, düzenin
yasalar›na göre bile bir “suç unsuru” 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. Silmeli ki, her yerde meydan faﬂistlerle islamc›lara kals›n. “DHKP-C
operasyonu” da bu çerçevede bir ildeki devrimcileri tasfiye sald›r›s›d›r. Oligarﬂi her zaman devrimcileri
tasfiye etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r, bunda elbette yeni bir ﬂey yok. AKP, bu terörist politikay› sürdürmek için hak
hukuk ihlalinde s›n›r tan›m›yor.

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›nAs›l hedefleri h er zaman
dan at›lan ö¤renciler, ürünü tarlada
oldu¤u gibi devrimcilerdir
kalan köylüler, iﬂsizler herkes
Devrimciler yok olmal› ki, oliAKP'den ﬂikayetçidir. Düzene veya
garﬂi istedi¤i gibi sömürebilsin.
AKP iktidar›na ﬂu veya bu biçimde
Çünkü devrimciler halka karﬂ› sürkarﬂ› ç›kan hemen her kesim bask›
dürülen psikolojik savaﬂ›n, demaalt›ndad›r. Bu zeminde, oligarﬂi
gojinin, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›n karcephesine karﬂ›, halk›n cephesini
ﬂ›nda barikat oluyor. Devrimciler
kurabilmeliyiz. Halk›n birlikteli¤ini
var oldu¤u sürece, gerçeklerin üzeve direniﬂini örgütleyebilmeliyiz.
rine örtmek o kadar kolay de¤il.
Muhalif bütün kesimlere yönelik
Katliam politikalar›n› uygulayanlarsüren gözalt› ve tutuklama terörü,
la, devrimcileri yan yana getirerek,
sistemin adalet çark›n›n nas›l iﬂlediherﬂeyi birbirine kat›p kar›ﬂt›rarak,
¤ini, “ba¤›ms›z” denilen yarg›n›n
bütün gerçekleri çarp›tacaklar›n›
nas›l faﬂizmin hizmetinde oldu¤unu
zannediyorlar. Amaç halkta, devgözler önüne seriyor. Yaﬂanan adarimcilere karﬂ› bir güvensizlik, moletsizlikliklere, hukuksuzluklara
ralsizlik yaratmakt›r. Devrimciler
karﬂ› tüm muhalif kesimleri, haklar
ise oligarﬂinin politikalar›n› teﬂhir
ve özgürlükler mücadelesinin içine
etmekten vazgeçmiyorlar. Gerçekçekmenin yollar›n› bulabilmeliyiz.
leri halka aç›klayarak, kontrgerillaHalk›n her kesiminin tepkisini tek
n›n oyunlar›n› boﬂa ç›kar›yorlar.
bir potada birleﬂtirip, örgütlülü¤e
Devrimciler d›ﬂ›nda kalan kesimledönüﬂtürdü¤ümüzde, sald›r›lar›n
rin tasfiye edilmesi çok da zor dekarﬂ›s›na daha güçlü ç›kabiliriz. De¤ildir. As›l sorun y›llard›r bunca salmokrasi beklentisiyle AKP’yi desd›r› yaﬂanmas›na ra¤men devrimcitekleyenler, “ulusalc›”l›k yan›lg›lerin yok edilememesidir. Devrims›yla generalleri destekleyenler,
cileri tasfiye etmek için açt›klar› F
e¤er gerçekten demokrasiden ve baTipleriyle de amaçlar›na ulaﬂamad›¤›ms›zl›ktan yana iseler, ba¤›ms›zlar.
Sindirme
l›k ve demokrasi mücadelesinin veDevrimciler emperyalizmle iﬂrilebilece¤i tek yerin, halk›n cepheoperasyonuna k arﬂ›
birli¤inin önündeki en büyük engelsi oldu¤unu görmelidirler.
birleﬂelim, direnelim!
dir. Devrimciler faﬂizme, kontrgeSald›r›lara karﬂ› birlik olmak,
Nas›l oligarﬂi kendi iç çeliﬂkilerillaya karﬂ› mücadelede en tutarl›
haklar ve özgürlükler mücadelesinrini bir tarafa b›rak›p devrimci, ilegüç durumundad›r. Devrimciler kade asgari müﬂtereklerde birleﬂmek
rici, yurtsever tüm güçlere karﬂ› salpitalist sömürüye karﬂ›
bugün bir ihtiyaçt›r. Oligarﬂi
ç›kt›¤›, sosyalizmi savucephesini daraltmal›, halk
narak, oligarﬂik iktidar›
Sald›r›lara karﬂ› birlik olmak, haklar
cephesini geniﬂletmeli, memtemelden y›kmay› hedefve özgürlükler mücadelesinde asgari
nuniyetsizli¤i örgütlülü¤e döledikleri için oligarﬂinin
nüﬂtürebilmeliyiz. Mücadelemüﬂtereklerde birleﬂmek bugün bir ihtias›l düﬂman› durumundanin meﬂrulu¤unu düzenle çeyaçt›r. Oligarﬂi cephesini daraltmal›, halk
d›rlar. O nedenle de yok
liﬂkisi olan bütün halk güçlecephesini geniﬂletmeli, memnuniyetsizliedilmesi gerekenler listerine kavratabilmeliyiz. Bunu
¤i örgütlülü¤e dönüﬂtürebilmeliyiz. Müsinin en baﬂ›nda yer al›baﬂarabildi¤imiz oranda, olicadelenin meﬂr ulu¤unu düzenle çeliﬂkisi
yorlar.
garﬂinin demokrasicilik maolan bütün halk güçlerine kavratabilmeliDevrimcilere yönelik
nevralar›na karﬂ›, faﬂizmin
yiz. Bunu baﬂarabildi¤imiz oranda, oliy›llard›r onlarca operaszulmüne karﬂ›, daha kararl›,
garﬂinin demokrasicilik manevralar›na
yon, katliam yap›ld›, yüzbilinçli, iradi, örgütlü mücaka r ﬂ › , f a ﬂ i zm i n z ul m ün e k a r ﬂ › , d a ha k a lerce insan kaybedildi.
dele edebilen bir güç ortaya
rarl›, bilinçli, iradi, örgütlü mücadele
Amaç, devrimcilerin halk
ç›kacakt›r.
edebilen bir güç or taya ç›kacakt›r.
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KORKUYLA, PAN‹KLE, UMUTSUZLUKLA
FAﬁ‹ST SALDIRILARA D‹REN‹LEMEZ!

26
Nisan
2009
Say›:
11

Halk›m›z›n bir sözü
vard›r “korkunun ecele faydas› yoktur” denir. Faﬂist terörün amac› zaten kitleleri
korkutmak ve sindirmektir. Susarak, korkarak, sinerek kimse faﬂizmin sald›r›lardan kurtulamaz.
Y›llard›r, devletin faﬂist terörü karﬂ›s›nda meydanlardan hayk›rd›k;
“Susma sustukça s›ra sana gelecek!” Bugün yaﬂananlar bir anlamda bu slogan›n tezahürüdür. Y›llard›r biz devrimciler katliamlara, gözalt›lara, iﬂkencelere, her türlü bask›ya karﬂ› direndik, direniyoruz.
Bugün AKP sald›r›lar›na maruz
kalan baz› kesimler, uygulanan yöntemleri “darbe dönemlerinin uygulamalar›” olarak adland›r›yorlar.
Evet öyledir ve faﬂist terörden kaçarak, korkarak, sinerek kimse kurtulamaz. Faﬂizme karﬂ›ysan›z ve onu
geriletmek istiyorsan›z, direnmek
zorundas›n›z. Örgütsüzlük ve halktan kopukluk, umutsuzluklar› büyü-

◆ Susurlukçularla, kontrgerillayla iliﬂkisi olmay›p da sadece AKP gericili¤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›flara de¤il, halka, halk
güçlerine çevirmelidirler.
◆ Herkes ö¤renecek ki, emperyalizme, faﬂizme direnmenin tek yolu halka gitmektir. S›rt›n›z› genelkurmaya yaslayarak emperyalizme,
s›rt›n›z› AKP’ye vererek faﬂizme karﬂ› mücadele edemezsiniz.
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ten en temel nedenlerden biridir.
E¤er faﬂizmden bahsediyorsan›z,
demokrasi istiyorsan›z, halka gitmekten, 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:
Devrimciler.
Susurlukçularla, kontrgerillayla
iliﬂkisi olmay›p da sadece AKP gericili¤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›flara de¤il, halka, halk güçlerine çevirmelidirler.
Herkes ö¤renecek ki, emperyalizme, faﬂizme direnmenin tek yolu
halka gitmektir. S›rt›n›z› genelkurmaya yaslayarak emperyalizme,
s › r t › n › z › A K P ’ y e v e re rek fa ﬂiz me
karﬂ› mücadele edemezsiniz.
Ne “ulusalc›” güçler, ne A‹HM
kimseyi, faﬂist terörden kurtaramaz.
A‹HM, neyin çözümü olabilir? Ülkemizde halka karﬂ› uygulanan her
türlü bask›n›n, zulmün emperyalizmin d›ﬂ›nda oldu¤unu düﬂünenler,
bir kez daha yan›l›yor.

De m o k r as i ya n › l g ›s ›
içind ekilerin karﬂ› s›ndak i
gerçek: Faﬂizm!
Bask›lar› eleﬂtiren ayd›nlardan
Toktam›ﬂ Ateﬂ ﬂöyle diyor mesela:
“12 Eylül sonras›nda, buna benzer
uygulamalar görmüﬂtük. Kimi arkadaﬂlar›m›z; ciddi bir suçlama olmaks›z›n tutuklan›yor ve inan›lmaz
biçimde, fiziksel iﬂkence görüyorlard›. ... Fakat, ‘Bu yaﬂananlar, faﬂist bir cuntan›n eseri. Yar›n öbürgün, demokrasiye geri döneriz’, diye düﬂünüyor ve katlan›yorduk. Bugün ise; ﬂöyle, ya da böyle, bir de-

mokraside yaﬂ›yoruz.” (Bugün, 18
Nisan 2009)
Hay›r, Ateﬂ’in ve benzer düﬂünceye sahip tüm ayd›nlar›n yan›ld›klar› nokta tam da buras›. Siyasi partilerin olmas›n›, üç-beﬂ y›lda bir yap›lan seçimlerde sand›¤a gidip oy
kullanmay› y›llard›r halka “demokrasi” diye yutturmaya çal›ﬂ›yor sistem. “‹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 olmad›. Bahsedilen bask›lar›n katmerlisi,
12 Eylül sonras› dönemde de dizginsizce devam etti. Fakat bir çok
kesim, faﬂist terör kendilerine dokunmad›¤› sürece görmezlikten geldi.
O siyasi körlük içinde, halk› da,
kendilerini de “ﬂöyle, ya da böyle”
bir demokrasinin oldu¤una inand›rmaya çal›ﬂt›lar. Binlerce faili meçhul, yüzlerce gözalt›nda kay›p, iﬂkencede öldürülenler, evlerde, sokaklarda yap›lan infazlar, katliamlar, yak›lan, y›k›lan köyler… bunlar›n hepsi “ﬂöyle ya da böyle” dedikleri “demokrasi” içinde gerçekleﬂtirildi.
Devrimcilere yönelik faﬂist terör
tüm ﬂiddetiyle sürerken, burjuva,
küçük-burjuva çevreler, AKP’nin
ülkeyi “AB Uyum Yasalar›” çerçevesinde nas›l demokratikleﬂtirdi¤inden dem vuruyorlard›. Yine reformist çevreler de, AB eliyle “demokratikleﬂme” beklentisi içinde
AKP’ye do¤rudan veya dolayl› destek veriyor, devrimcilere yönelik faﬂist terörü yok say›yorlard›.
“‹yi kötü demokrasi” tan›m›ndaki yan›lg›n›n büyüklü¤ünü görmek
için, AB uyum yasalar›yla “demokratikleﬂme” rüzgarlar›n›n estirildi¤i
bir dönemde mesela, sadece hapishanelerde tecrit politikalar›yla katledilen 122 insan› hat›rlamak yeter-

lidir.
‹ﬂkence tüm iktidarlar döneminde hep sürmedi mi? ﬁu son bir y›l
içinde sadece “ d u r i h t a r › n a u y m a d›¤›” gerekçesiyle sokak ortas›nda
vurulanlar› hat›rlay›n. Velhas›l, Türkiye gerçe¤inin gösterdi¤i gayet
aç›kt›r: “ﬁöyle ya da böyle” bir de mokrasi yok ve hiç olmam›ﬂt›r.

Sistemden beklentiler e
s o n v e r i l m e l i d ir
Ergenekon operasyonunun “12.
Dalgas›”n›n ilk günü, Kürt yurtsever bas›nda “Irkç› rektörler gözalt›nda” diye baﬂl›k at›lm›ﬂt›. Bu “Ergenekon Operasyonu”nun oligarﬂi
içi bir çat›ﬂma oldu¤unu görmezden gelen ve AKP operasyonuna
onay veren bir üsluptu... AKP iktidar› ›rkç›l›¤a karﬂ› bir tav›r içinde
miydi? Rektörler ›rkç› olduklar› için
mi gözalt›na al›nm›ﬂt›? Elbette hay›r! Onlar›n kavgalar› oligarﬂi içi
iktidar kavgas›yd›. Peki, bu baﬂl›k
neden seçilmiﬂti? AKP iktidar› “Ergenekon” çerçevesinde sürdürülen

iktidar savaﬂ›nda halk›n, küçük-burjuvazinin çeﬂitli kesimlerini de kendine 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›llard›r edindikleri tecrübelerine ra¤men, tekrar tekrar ayn› yan›lg›lara
düﬂmekten kurtulam›yorlar.
Kürt yurtsever bas›ndaki bu baﬂl›ktan sadece bir gün sonra, “Irkç›
rektörler”i gözalt›na alan ayn› iktid a r, ayn› savc›lar, bu kez DTP’ye
yöneldi. Parti binalar› bas›ld›.
250’nin üzerinde Kürt yurtsever gözalt›na al›nd›, tutukland›.
Düzenden beklentiler üzerine
yap›lan her tahlilin ak›betinin böyle
olmas› kaç›n›lmazd›r. Ergenekondan “ayd›nlanma” bekleyenler de
her gün bu yan›lg›y› yaﬂ›yorlar.
“Türkan Saylanlar’la Ergenekon’un
pusulas› ﬂaﬂt›” diyorlar. Hay›r Ergenekon’un pusulas› baﬂtan beri ayn›yd›. AKP, oligarﬂi içi iktidar sava-

DTP’yi Sindirme Sald›r›s›
DTP’ye yönelik 14 Nisan’da baﬂlat›lan sald›r›larda,
gözalt› ve tutuklamalar geniﬂleyerek devam ediyor. Bugüne kadar aralar›nda üç genel baﬂkan yard›mc›s›, PM
üyesi, partinin çok say›daki il ve ilçe yöneticileri, belediye 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 sürdürülüyor.

Tu t u k l a m a l a r a Te p k i l e r
Genel Baﬂkan Ahmet Türk ve eﬂ baﬂkan Emine Ayna baﬂta olmak üzere DTP yöneticileri taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda geri ad›m atmayacaklar› ve arkadaﬂlar› 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› yerlerde çeﬂitli bas›n aç›klamalar›, yürüyüﬂler, oturma eylemleri gerçekleﬂtirdiler.
DTP milletvekileri 22 Nisan’› 23 Nisan’a ba¤layan
gece, TBMM’de oturma eylemi gerçekleﬂtirerek sald›-

ﬂ›nda iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmak
için ad›m ad›m ilerliyor. Ve kendisine muhalif gördü¤ü, politikalar›na
engel olabilecek tüm kesimlere sald›r›yor.
Oligarﬂinin faﬂist terörü, öncelikle devrimcilere yönelse de, hiçbir
zaman sadece devrimcilerle s›n›rl›
kalmam›ﬂt›r. Devrimciler nezdinde
halk›n tüm kesimleri sindirilmek istenmiﬂ, sald›r› halka halka yay›lm›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 hedefleyen, halktan, emekten yana güçler, düzen güçlerine s›rt›n› dönmelidir 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 sürdürülür. Bu mücadele öyle ucuz ve kolay bir mücadele de¤ildir. O mücadelenin nas›l bir cüret, kararl›l›k, fedakarl›k ve bedelle sürdürülebilece¤ini herkes devrimcilerin prati¤inden ö¤renebilir.

r›lar› protesto ettiler.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

26
Nisan
2009
Say›:
11

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 Nisan’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›, gözalt›na al›nan DTP kadro ve üyeleri serbest b›rak›lmal›d›r” dedi.
KESK Ankara ﬁubeler Platformu da; operasyon
kapsam›nda Ankara SES üyesi Seher Tümer’in tutuklanmas›n› Yüksel Caddesi’nde protesto etti.

41

Genelkurmay “aç›l›m›”n›n
ömrü bir hafta!
Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤’un 14 Nisan günü
‹stanbul’da Harp Akademileri Komutanl›¤›'nda yapt›¤› konuﬂmada,
Mustafa Kemal’in bir sözünü dayanak göstererek “Türk halk›” yerine
“ T ü r k i y e H a l k › ” denilebilece¤ini
belirtmesi, çeﬂitli kesimler taraf›ndan bir “aç›l›m” olarak de¤erlendirilmiﬂti.
Baﬂbu¤’un konuﬂmas›n› “aç›l›m” olarak de¤erlendiren baz› yazarlar da Türkiye Halk› kavram›n›n
“ T ü r k i y e l i l i k ” anlam›na da geldi¤ini, art›k bu kavram›n da kullan›labilece¤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
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sitesinde ‹lker Baﬂbu¤’un konuﬂmas›nda belirtti¤i ‘Türkiye halk›’ sözü
ile ilgili bir aç›klama yapt›.
Yap›lan aç›klamada, bu kez
Mustafa Kemal’in bir baﬂka cümlesi hat›rlat›larak, “Atatürk’ün kendi
el yaz›s›yla ifade etti¤i “Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye
halk›na Türk milleti denir” tan›m›ndan ‘Türkiyelilik’ gibi bir sonucun düﬂünülmesinin yanl›ﬂ oldu¤u”
belirtildi.
Genelkurmay “aç›l›m yapt›” diye övgüler al›rken, hiç de öyle bir
ﬂey yapmad›klar›n›, buna niyetleri
de olmad›¤›n› gayet anlaﬂ›l›r biçimde ortaya koydu.
Genelkurmay sitesine konulan
aç›klamada söylenen aç›kt›: “Ulusdevlet yap›s› içinde, bu ﬂekildeki
düﬂüncelerin yeri olamaz!”

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 helikoptere 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 “ a k redite edilmemiﬂ” olmas› nedeniyle da¤
baﬂ›nda b›rak›lmas›, hangi ahlaka, hangi askeri gerekçeye s›¤ar acaba?
Genelkurmay›n tavr›n›n bizce sürpriz bir yan› yoktur. Genelkurmay’›n ahlak› budur. Kendi halk›na düﬂmanlaﬂm›ﬂ, durmadan halk çocuklar›n› katleden, her
türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamaya tabi tutan, asit kuyular›na atan bir genelkurmaydan “ i n s a n l › k ” beklenebilir
mi?
Bazen gazetelerde ç›kar, Güneydo¤u’da bir yerlerde 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› katletmek için harcad›¤›n› örtbas etmenin araçlar›d›r. De¤ilse, halk da genelkurmay taraf›ndan “akredite” edilmemiﬂ ve hiçbir zaman da edilmeyecek bir güçtür.

Bir zamanlar faﬂist ﬂef Alpaslan
Türkeﬂ’e Türkiye bir
mozaik midir sorusu
soruldu¤unda, Türkeﬂ “Ne mozai¤i ulan” diye cevap
vermiﬂti. Genelkurmay da “Ne Türkiyelili¤i Ulan!” dercesine bir cevap veriyor ve Türkiyelilik’ten söz
edenleri de “Atatürk’ün ‘Türk milleti’ tan›m›n› niçin yapt›¤›n›, ‘ulus
devlet’ kavram›n›n ne anlama geldi¤ini anlayamamak, konuyu sapt›rmakla” suçluyor.
Neticede Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n herkesi “ T ü r k m i l l e t i ” kal›b›na sokan politika ve zihniyetten
hiç uzaklaﬂmad›klar›n› bir kez daha
ortaya koydu. Baﬂbu¤’un konumunda bir de¤iﬂiklik yok; ama Baﬂbu¤’un iki kelimelik “Türkiye halk›” deyiﬂinden Kürt aç›l›m› sonuçlar› ç›karan, o iki kelimeden hareketle çözüm beklentisine girenler
neden bu kadar kolay yan›labildiklerinin muhasebesini yapmal›d›rlar.

Alevi Bezirganlar›,
Alevi Katillerle Birlikte
Cem Vakf› taraf›ndan Ankara’da Ambassador Otel’de
18 Nisan’da düzenlenen ''Tarihten Bugüne Alevilik'' konulu sempozyuma, MHP Genel baﬂkan› Devlet Bahçeli
de ça¤r›lm›ﬂt›. Toplant›dan sonra faﬂist ﬂef Bahçeli, ‘Verimli bir toplant› oldu’ aç›klamas›n› yapt›.
Kimdir Bahçeli, Alevilerin toplant›s›nda ne iﬂi var?
Bahçeli, Maraﬂ, Sivas, Çorum gibi katliamlar›n sorumlular›ndan olan bir faﬂisttir. Alevilerin katledilmesinden 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› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an bir Alevi bezirgan›d›r. Misyonlar›,
Alevileri düﬂmanlar›yla “bar›ﬂt›rmak”t›r. Bahçeli’ye davet 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 bezirganlar› iyi tan›mal› ve onlar›n peﬂlerinden gidenleri o bataktan kurtarmal›d›rlar.

Gençli¤in Sesi

KAVGAMIZIN
BAYRAMINDA
KAVGAMIZIN ALANINA

A¤›zlar›nda sloganlar, ellerinde
pankartlar alana giriyor DEVGENÇ’liler. Ülkemiz gençli¤inin; anti-faﬂist, anti-emperyalist gençli¤imizin onurlu temsilcisi DEV-GENÇ selamlan›yor kürsüden. 1 May›s Alan›nda, 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. DEVGENÇ’ de bütün kitleselli¤i, coﬂkusu ve disipliniyle
alanda. 1 May›s coﬂkuyla kutlan›rken silah sesleri bölüyor kutlamay›. Halk›n üstüne kurﬂunlar s›k›l›yor, panzerler insanlar›n üstüne sürülüyor. Devlet eliyle düzenlenen bu provokasyon sonucunda onlarca insan kurﬂunlarla veya panzer alt›nda, darac›k sokaklarda ezilerek
ölüyor. ‘77 1 May›s’› böyle kana bulan›yor. Emperyalistler, iﬂbirlikçiler y›llarca sömürdükleri eme¤i bir de
böyle kanat›yorlar.
Ama o gün alanda DEV-GENÇ var. Halka sald›ranlar 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 çocuklara siper olan da pani¤i engelleyerek ölümlerin artmas›n›n önüne geçen DEV-GENÇ oluyor o gün. DEVGENÇ baﬂtan sona örnek bir tav›r sergiliyor.
Gençlik olmas› gereken yerde disiplinini bir an kaybetmeden, meﬂrulu¤undan ald›¤› güçle tarihe unutulmayacak bir not düﬂüyor.
DEV-GENÇ’in bu tavr› emperyalizme, 1 May›s’ ›n
içini boﬂaltmaya çal›ﬂan tüm anlay›ﬂlara bir cevap niteli¤i de taﬂ›yor. ﬁimdilerde 1 May›s Alan› Taksim’den
vazgeçmenin teorisini yapan statükocu çevrelere, 1 May›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. Ülkemizde de 1 May›s’ ›n anlam›na uygun, ad›na yak›ﬂ›r kutlanmas› 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 etmeme iradesinin bir göstergesidir. DEV-GENÇ gelene¤inin günümüzde devam›d›r. Y›llarca süren yasaklara,
sald›r› ve katliamlara karﬂ› koyuﬂtur. Bu esnada direnenlere, 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 May›s’›n iﬂçi bayram› oldu¤u, gençli¤in alanda bir iﬂinin
olmad›¤› yönündeki söylemlerdir. Bu, neresinden tutulsa elde kalacak bir anlay›ﬂt›r. Çünkü gençlik o en bilinen 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 özleminin savaﬂ›n› veren devrimci gençli¤in, en do¤al hakk›d›r
1 May›s’› kutlamak. Gençlik mücadelesini verdi¤i dünyada eme¤in rolünün fark›ndad›r. Bu eme¤i koyan iﬂçilerle omuz omuzad›r mücadelenin her an›nda. Fabrika
iﬂgallerinden, grevlere iﬂçi s›n›f›n›n yan›ndad›r devrimci gençlik. 1 May›s’ ta o alanda olmas› gereken kesimlerin 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 mücadeleyi de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n s›n›f bilinciyle davranmaya
baﬂlad›¤›n› anlat›r ayn› zamanda. Bunun böyle olmas›nda 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 May›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. Onlar›n marjinal dedikleri okullarda en demokratik haklar›
ellerinden al›nmak istenen, fabrikalarda iki kere sömürülen 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 katliam›ndan sonra engelleyebildiler halk›n alana ç›kmas›n›,
ne ‘89’dan sonra, ne de 2007’den sonra. Çünkü biz biliyoruz ki, 1 May›s’ta ›srar emperyalizmin ve faﬂizmin
karﬂ›s›nda dimdik cüretle durabilmektir.
Yaﬂat›lan bunca adaletsizli¤e, hukuksuzlu¤a, sömürüye karﬂ› durmakt›r 1 May›s’ta ›srar. Ve o alanlarda
DEV-GENÇ gelene¤ine yak›ﬂan ﬂekilde olmal›d›r gençlik bir kez daha. Sorumluluklar›n›n fark›nda, tüm coﬂkusu 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›nda 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 Alan›’na, Taksim’ e.
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Kampanya Sürüyor:

‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ!
p›ﬂt›r›ld›.

M al a ty a :
“ ‹ sti yor u z Alaca¤›z”
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. ‹stanbul’un mahallelerinde ve Anadolu’nun pek çok ﬂehrinde ö¤renciler
ve emekçiler, bu hafta da yapt›klar›
eylemlerle taleplerini dile getirdiler.

‹ s t a n b u l : Ç o c u k l a r,
2 3 N i s a n ' d a ü c re t s i z u l a ﬂ › m
haklar›n› istediler
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2009
Say›:
11

44

23 Nisan’da okullarda düzenlenen törenlere kat›lan çocuklar törenlerin ard›ndan taleplerini hayk›rmak için bu kez Okmeydan›’nda bir
araya geldiler. Halk Cephesi, çocuklar›n yo¤un olarak kat›l›m›yla
Okmeydan›’nda bir eylem yapt›.
Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤› önünde 200 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan
eylemde taﬂ›d›klar› dövizlerle taleplerini dile getiren Halk Cepheliler,
"Servis Ücreti Soygununa Son, Dilenci De¤il Halk›z Ücretsiz Ulaﬂ›m
Hakk›m›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›n› att›lar.
Eylemde aç›klamay› okuyan ilkö¤retim ö¤rencisi Özlem ﬁimﬂek,
kendilerine bayram olarak sunulan
bugünde haklar› için biraraya geldiklerini söyledi. "Yol param›z olmadan okula nas›l gidece¤iz?" diye
soran Özlem, ücretsiz e¤itimin en
do¤al haklar› oldu¤unu ve okula giderken yol paras› verme zorunlulu¤unun ortadan kald›r›lmas›, devletin kendilerini müﬂteri gibi görmemesi gerekti¤ini belirtti.
Özlem ﬁimﬂek son olarak, Halk
Cephesi’nin ö¤rencilere ücretsiz

ulaﬂ›m talebini hayk›rmak için burada olduklar›n› belirterek, "Annelerimiz, babalar›m›z, a¤abeylerimiz, ablalar›m›z... Haklar›m›za sahip ç›kal›m. Hakl›n›n, do¤runun yan›nda olal›m. Evlatlar›m›z›n, kardeﬂlerimizin göz göre göre sömürülmesine, 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›, kuﬂlamalar yap›ld›, imza topland›. Kampanya ile ilgili pullar›n da yap›ld›¤› çal›ﬂma boyunca halka kampanyaya
destek olma, haklar›m›za sahip ç›kma ça¤r›s› yap›ld›.

Lise li l e r k a mp a n yaya
des t ek v e r i y o r
Kâ¤›thane Lisesi'nde 20 Nisan
günü ö¤renciler teneffüsteyken
1000 adet kuﬂlama yap›ld›. Kuﬂlama yap›ld›¤›n› gören ö¤renciler alk›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 edilerek 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-

Halk Cepheliler ulaﬂ›m›n ö¤rencilere 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, Malatya Lisesi çevresinde ve Cemal Gürsel Mahallesi’nde kampanya bildirileri da¤›t›ld›. Bildiri da¤›t›m› esnas›nda ö¤renciler ve velilerle sohbetler edildi.

A d a n a : Ü c r e t s iz U la ﬂ › m
H a k k › iç in Aç›k l a m a v e
K a mp a nya
Halk Cephesi taraf›ndan baﬂlat›lan kampanya çerçevesinde günler
boyunca çeﬂitli araçlarla halka kampanya anlat›ld› ve talepler etraf›nda
örgütlenme ça¤r›lar› yap›ld›.
16 Nisan günü Uçak Mahallesi’nde yap›lan eylemle kampanya
duyurulurken, Ücretsiz ulaﬂ›m›n
halk›n hakk› oldu¤u vurguland›. Eylemden günler önce Halk Cepheliler
taraf›ndan Adana’n›n dört bir yan›nda “Servis Soygununa Son!” “Tüm
Ö¤rencilere Günde Bir Gidiﬂ Geliﬂ,
Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z”
baﬂl›kl› pullar yap›ﬂt›r›ld›. Belediyeye verilmek üzere imzalar topland›.
16 Nisan günü eylem öncesi esnaflar tek tek dolaﬂ›larak kampanyan›n amac› anlat›ld›. Eylemde ilk
sözü Mehmet B›ld›rc›n ald›. B›l-d›rc›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-

cadelelerini engelleyemeyeceklerini
anlatt›. Ard›ndan okunan aç›klama
metninde günden güne halk›n yoksullaﬂt›¤› belirtilerek ulaﬂ›ma yap›lan
harcamalar›n önemli bir yer tuttu¤u
anlat›ld›. Ö¤rencilerin bu yüzden yürümek 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 çözümünü istiyoruz” denildi.
Adana’da kampanya çal›ﬂmalar›
devam ederken polis ise liseliler üze-

rindeki bask›s›n› devam ettiriyor. Liseli gençli¤in imza toplad›¤› bir lisede okul idaresi bütün ö¤rencileri
konferans salonunda toplam›ﬂ terör
üzerine sunum vermiﬂ, imza toplayanlar ve imza atanlar hakk›nda iﬂlem baﬂlataca¤›n› söylemiﬂtir. Gene
bir baﬂka lisede ö¤rencilerin önü polislerce kesilmiﬂ, imza toplayanlar›n
'terörist' olduklar›n› onlara inanmamalar›n› asl›nda bu kampanyay› beyinleri y›kamak için yapt›klar› yalanlar›n› anlatm›ﬂlard›r.

Gençlik 1 May›s’a Haz›rlan›yor
Kocaeli: 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›.

Bal›kesir: 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›.

A n k a r a : 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›.
Burcu Akkaya'n›n ailesine polisin
telefon etti¤i, ancak sonuç alamay›nca bu sald›r›n›n gerçekleﬂtirildi¤i söylendi. “Adana polisi bu yapt›¤›ndan bir sonuç alamayacakt›r.
Çünkü adaletin olmad›¤› yerde direnmek, gençli¤in en meﬂru hakk›d›r.” denilen aç›klamada mücadelenin kararl›l›¤› vurguland›.

Adana’da Polis Sald›r›s›
Gençlik Derne¤i, 15 Nisan günü
yapt›¤› yaz›l› bir aç›klamas› ile Liseli 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

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

vim Özdemir ise gençli¤in mücadelede ve örgütlenmede ki sorunlar›na de¤inerek, söze devam etti. Gençli¤in ülke nüfusunun büyük
bir ço¤unlu¤unu oluﬂturdu¤u ve
gençli¤in akademik-demokratik mücadeleden di¤er toplumsal olaylara
kadar at›lganl›¤›yla ve direngenli¤iyle hep en önde oldu¤u vurguland›. Yaklaﬂ›k 30 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer soru- cevap k›sm›n›n ard›ndan son buldu.

Eskiﬂehir:
Devrimci-Demokrat
Ö¤rencilerden
Aç›klama
18 Mart günü Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi’nde yaﬂanan
faﬂist sald›r› ve geliﬂmeler sonras› 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 önünden gözalt›ndaki arkadaﬂlar›n›
sahiplenmek için eyleme kat›lanlar› Vilayet Meydan›’na götüren
devrimci-demokrat ö¤rencileri
“f›rsatç›” olarak de¤erlendirmeleri, ÖDP’nin ise devrimci-demokrat ö¤rencileri yönelik ayn›
nedenle yapt›¤› “provokatör”
benzetmesi eleﬂtirildi.
Aç›klaman›n
sonunda;
“EMEP ve ÖDP’nin tavr› devrimci yap›lara dil uzatmaya kadar varan bir tav›ra dönüﬂmüﬂ,
bununla da kalmay›p ortak iﬂ
yapmama karar›n› öneren ve bunu di¤er siyasetlere dayatan ve
bu durumu kabul eden anlay›ﬂ
devrimcileri tecrit eden ve devrimci 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 konuﬂup, düﬂman›n kulland›¤› sözlerle de¤erlendirme yapamaz.
Faﬂist sald›r›larda devrimci dayan›ﬂmay› sürdürmeye devam
edece¤iz. Ancak özeleﬂtiri verilmedi¤i takdirde EMEP ve ÖDP
nin bu tutumlar› teﬂhir edilecektir.” denildi.
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Grup Yorum Elaz›¤’dayd›
Ovac›k, Dersim, Malatya’da verdi¤i konserlerin ard›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, Konserimize Hoﬂgeldiniz” pankartlar› ve as›lan Mahir Çayan
resmi karﬂ›lad›. Halk oyunlar› ekibinin de sahne ald›¤›
gecede Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada misafirlere 1 May›s’› Taksim’de kutlama ça¤r›s› yap›ld›.

Cemevinin Y›k›m›na Karﬂ›
Nöbet

26
Nisan
2009
Say›:
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Alevi Bektaﬂi Federasyonu Genel Baﬂkan› Ali
Balk›z, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i ‹stanbul ﬂubeleri 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.

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› ﬂiiri ile baﬂlad›. “Adal›lar” ﬂiirinin ard›ndan 30 Mart-17
Nisan Haftas›na ve 1 May›s’a iliﬂkin sinevizyon gösterimi 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›.
Devrimci Alevi Komitesi Mahalle halk›yla konuﬂup sorunlar›n› dinlemek
ve bundan sonra nas›l hareket edeceklerini sormak için
gitti¤i Kaz›m Karabekir
cem evinde yönetiminin
engelleyici tav›rlar›yla karﬂ›laﬂt›.
Bütün bu engellemelere
ra¤men cem evinin inﬂaat› gezilerek çal›ﬂanlardan bilgi
al›nd›. Mahalle halk›yla sohbet edildi.

ÇHD ‹zmir: “Herkes ‹çin Hak”
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, Ergenekon’da yaﬂanan son geliﬂmeler
üzerine bu ülkenin elitlerinin,
hukukun “kendilerine uygulan›ﬂ›ndaki” adaletsizli¤i gördü¤üne de¤indiler.
“Bu yüzden de süreçteki temel slogan ‘benim için hak, benim için hukuk ve benim için
adalet’ oldu” diyen avukatlar,
Ergenekon soruﬂturmalar› s›ras›nda “sabaha karﬂ›” gözalt›na
al›nanlar›n haklar›n› savunanlar›n, insanlar›n “ölü ele geçirildi¤i” ev bask›nlar›n›, “Hayata
Dönüﬂ Operasyonlar›”n›, muhalif ö¤renci derneklerine yap›-
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lan bask›nlar›, parti kapatmalar›n›, gazete-dergi yasaklamalar›n›/ toplatmalar›n›, askeri darbelere kadar çok çeﬂitli tertip,
plan, harekât ve operasyonlar›
görmemelerini ise eleﬂtirdi.
DTP’ye yap›lan operasyonlar› da de¤erlendiren ÇHD’liler,
Ergenekon operasyonlar› da dâhil olmak üzere bu ülkede hukukun hiçbir zaman adil biçimde
uygulanmad›¤›n› savundu.
Bu nedenle ‘adalet’, dün
‘öteki’lere yap›lan ihlalleri destekleyen ya da ya da görmezden gelenlerin bugün s›ra kendisine geldi¤inde sadece kendileri için var oldu¤unu sand›klar› ﬂey de¤ildir” diyen avukatlar,
hak, hukuk ve adaletin herkes
için gerekli oldu¤unu vurgulad›lar.

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 Bayrampaﬂa 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›nda de¤il, katliamdan sa¤ kurtulanlar hakk›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 hüküm verilene kadar da zaman geçmiﬂ olmayacakt›r. Hepinizi saat 10.00’da baﬂlayacak bu tarihi ana tan›kl›k etmeye, 19
Aral›k Bayrampaﬂa Hapishanesi duruﬂmas›na ça¤›r›yoruz.” dedi.

“Ferhat’› vuranlar, Engin’i katledenler
1 May›s 1977’nin katilleridir”
Halk Cepheliler, 19 Nisan günü
Ümraniye 1 May›s ve Yenibosna Zafer Mahallesi’nde, 21 Nisan günü
Ça¤layan’da Ferhat ve Engin için
adalet isteyen seslerini yapt›klar› eylemlerle duyurdular. “Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n” yazan Halk Cephesi imzal› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemlerde bas›n
aç›klamalar› yap›ld›. Aç›klamalarda

Ferhat’› vuranlar, Engin’i katledenler 1 May›s 1977’nin katilleridir vurgusu yap›l›rken “1 May›s 1977’de
katledilenlerin hesab›n› sormak için
1 May›s ﬂehitlerinin yan›nda Taksim’de olal›m. Ferhat için, Engin
için, 1 May›s ﬂehitleri için adalet isteyelim. Tüm adaletsizliklerin hesab›n› soral›m.” denildi. Adalet isteyen
sloganlar›n hayk›r›lmas›yla son bu-

Yürüyüﬂ ‹zmir Bursa ve Malatya
Mahallelerinde

48 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Yürüyüﬂ ay‹ z m i r : 18 Nisan günü, Harmanr›ca sat›ld›¤› yerlerden biri de Medal› Mahallesi’nde dergi okurlar›
nemen Asarl›k`t›. Sat›ﬂ s›ras›nda 1
kap› kap› dolaﬂarak Yürüyüﬂ’ü halMay›s`a dönük konuﬂmalar ve Takka tan›tt›. Mahirler’in, devrim ﬂesim ça¤r›s› yap›ld›. 48 dergi halka
hitlerin anlat›ld›¤› Yürüyüﬂ sat›ﬂ›nulaﬂt›r›ld›.
da ayn› zamanda Obama’n›n TürkiB u r s a : 20–21–22 Nisan günleye’ye geliﬂi ve TBMM’de yapt›¤›
ri, Teleferik, Panay›r ve Kestel ilçekonuﬂmas› ile ilgili sohbetler yap›lsine ba¤l› Kale Mahallesi’nde, Yüd›. Yap›lan tan›t›m ve sat›ﬂta toplam
rüyüﬂ’ün tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Megafon eﬂli¤inde yap›lan dergi
Yürüyüﬂ Dergisi Viyana'da
Viyana’da 19 Nisan Pazar günü 7 dergi okuru taraf›n- sat›ﬂ›nda Yürüyüﬂ okurlar› haldan Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› yap›ld›.
Emekçi halk›n hafta sonunu de¤erlendirdi¤i Tuna neh- ka, Mehmet Akif
ri kenar›ndaki piknik alan›nda insanlarla s›cak sohbet- Dalc›’n›n, 1 Maler gerçekleﬂtirildi. Piknikteki insanlarla birçok konu- y›s 1977’de katledilen emekçilenun 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- rin, katillerinden
sormak
nikte bulunan halk, 9 May›s’ta Viyana’da yap›lacak hesap
için
1
May›s’ta
olan “Umudun Türküsü” etkinli¤ine davet edildi.

Küçükarmutlu'da
göz muayenesi
Küçükarmutlu'da Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i'nde 15 Nisan günü 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›rken halk›n ilgisinin yo¤unlu¤u, ücretsiz sa¤l›k hizmetinin zorunlulu¤unu bir kez daha ortaya koydu.

lan eylemlerin ard›ndan Ça¤layan’da
43, Yenibosna Zafer Mahallesi’nde
42, 1May›s Mahallesi’nde 75 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
Taksim’e ç›kmak gerekti¤ini, anlatt›lar. ‹lk defa Kestel’de dergiye ç›kan Yürüyüﬂ okurlar›na Kale Mahallesi’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›.
M a l a t y a : 13–14 Nisan tarihlerinde Yürüyüﬂ okurlar› her zamanki
gibi sokaklardayd›. Yeﬂilyurt caddesinde Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› YÜRÜYÜﬁ dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Okurlar, karﬂ›laﬂt›klar› her insana, çald›klar› her kap›da, katil Obama’y› ve ülkemizdeki iﬂbirlikçileri
anlat›l›p teﬂhir ettiler. Tekellerin
temsilcilerinin ve yurdumuzdaki
temsilcilerine karﬂ› mücadeleye davet edildi herkes. Malatya polisi ise
yine her zaman yapt›¤› korku ve tedirginlik yaratmaya çal›ﬂt›. Ancak
da¤›t›m devam etti.
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Aﬂ›k ‹hsani vefat etti
Diyarbak›rl› halk ozan› 77
yaﬂ›ndaki Aﬂ›k ‹hsani, evinde
özel bir prodüksiyon ﬂirketi taraf›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 tansiyonunun yükselmesi sonucu beyin
kanamas› geçirdi¤i belirlenen
Aﬂ›k ‹hsani, 21 Nisan sabah› hayat›n› kaybetti.
Aﬂ›k ‹hsani Diyarbak›r’›n ﬁe-

hitlik semtindeki mezarl›kta topra¤a verildi. Aﬂ›k ‹hsani, 1970’li
y›llardaki
devrimcilerin,
halk›n eylemlerine, gecelerine saz›yla ve
sözüyle
kat›larak,
halk›n
mücadelesindeki yerini
alm›ﬂt›r.
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
Gene m i m ünferit?
B›kmad›n›z m› bu
kelimeden?
Emniyet Genel Müdürü
O¤uz Ka¤an Köksal, polisin yasalara sayg›l› vatandaﬂlara karﬂ› yanl›ﬂ bir davran›ﬂ›n›n sözkonusu olma d›¤›n› söylemiﬂ, (olur mu
hiç!”)
Ama sonra da eklemiﬂ:
“Çevik Kuvvet polisimize
olaylara nas›l bir fiziki müdahalede bulunaca¤›n›, ...
her ﬂeyden önemlisi de sabretmesini ö¤retiyoruz. Ama
nedir, polis de bir insan;
sabretmesi gereken yerde
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bazen sabredemiyor, patl›yor. O zaman da birkaç
münferit olay oluyor. ”
Gazeteler de bu son derece masum demeci “Polis
d e i n s a n , b a z e n s a b red e m i y o r” baﬂl›¤›yla vermiﬂ.
Emniyet Müdürü’nün
iﬂkenceyi, daya¤› bu kadar
masumlaﬂt›rarak anlatt›¤›
bir ülkede iﬂkencenin,
daya¤›n bitmesi mümkün
mü?
Böyle bir Emniyet Genel Müdürü’nü koltu¤unda
tutan bir iktidar›n iﬂkenceye
toleranss›z oldu¤unu iddia
etmek mümkün mü?

Yolunuzu her gün de¤iﬂtirirseniz, gidece¤iniz yere
varamazs›n›z.
Anonim
BAM TELİ çizgiler

‹ki ﬁ›k da Vahim
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. ”
B ‹ R ; ‹ki k›z çocu¤u yak›nlar›n›n tacizine u¤ramalar›na ra¤men ruhsal durumlar› bozulmuyorsa, bu durumun kendisi zaten bir ruhsal bozukluktur ve Adli T›p
uzmanlar›n›n bunu ele almalar› gerekir.
‹ K ‹ : 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,
r a p o r u v e re n l e r i n k e n d i l e r i n d e r u h s a l b i r b o z u k l u k
veya Üzmez gibi bir s a p › k l › k v a r d › r.

E¤riye Do¤ru:
“ Diyelim ki, uzun vadede sosyalist bir devrim
gerçekleﬂtirmek hedefiniz olsun olmas›n, demokrasi mücadelesi diye
bir meseleniz var. O zaman bu sene 1 May›s’ta
Taksim’i tercih etmeniz
daha akla yak›n çünkü
y›llarca iﬂçilere yasaklanm›ﬂ bir alan›n tekrar
onlara aç›lmas›n›n mevcut 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 gökkuﬂa¤› renkli bayraklar
dalgalan›rsa kendimize,
dostlar›m›za ve dünya
aleme, bir ﬂeylerin de¤iﬂebilece¤ini, bir ﬂeylerin kazan›labilece¤ini ispat etmiﬂ olaca¤›z. Bu nun kazand›racaklar›
b i r gün ve bir a l a n d a n
çok daha fazlas›...”
Ayﬂe Düzkan,
19 N isa n 2009, Bi rgün

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 1572 çocuk hak k › n d a dava aç›lm›ﬂ.
Bir de utanmadan ar-lanmadan 23 Nisan Ço-cuk Bayram› kutluyor-lar.
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Belçika Emperyalizmi
Devrimcileri Sorgulayamaz
Belçika emperyalizminin 5 kiﬂilik
bir sorgu ekibi, geçen hafta ülkemizdeydi. Özdemir Sabanc›’n›n cezaland›r›lmas› eylemine iliﬂkin Belçika’daki devrimcileri yarg›layabilmek
amac›yla “kan›t” toplamaya gelen heyet, Sabanc› Davas›’nda ad› geçenlerle görüﬂmeye çal›ﬂt›.
Aralar›nda emniyet müdürü, yarg›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 Tipi Hapishanesi’nden ‹stanbul Beﬂiktaﬂ Adliyesi’ne getirilerek Belçikal›lar’la görüﬂtürülen Ercan Kartal, emperyalist temsilcilerin yan›nda fazla
kalmad›. Hapishaneye geri götürülmek için d›ﬂar› ç›kar›lan Kartal’a ne
konuﬂtuklar›n› soran gazeteciler, Kartal’dan tek kelimelik bir cevap ald›lar: “Reddettim!”

Belçika sorgucular›n›n bulundu¤u
odada Ercan Kartal’la birlikte Kartal’›n avukat› Taylan Tanay da bulunuyordu. Tanay, ç›k›ﬂta gazetecilere
Belçikal› emperyalistlerin “soruﬂturmas›yla” ilgili aç›klamalarda bulundu.
Tanay aç›klamas›nda ﬂu bilgileri
verdi. Ercan Kartal Belçika emperyalizminin sorgucular›na cevap vermeyi reddetti. Sabanc› eylemini örgütünün gerçekleﬂtirdi¤ini, bu konuda örgütünün aç›klamalar›n›n oldu¤unu ve
gizli kalm›ﬂ herhangi bir yan›n bulunmad›¤›n›, bu anlamda sorular›na cevap vermeyece¤ini belirtti.
Belçika emperyalizminin Türkiye’de yarg› yetkilerinin olmad›¤›n›,
üyesi oldu¤u DHKP-C’nin bir halk
hareketi oldu¤unu belirterek, kendisinin de 15 y›ld›r haks›z yere hapishanede tutuldu¤unu vurgulad›.
*

Tamil Katliam› Sürüyor
Amerika’n›n da Tamil gerillalar›n›n
bulundu¤u bölgenin uzaydan çekilmiﬂ görüntülerini Sri Lanka hükümetine vererek, katliama ortak oldu¤u
aç›¤a ç›kt›.

Halka v e g erillalara k arﬂ›
zehirli gaz

Sri Lanka ordusu, Tamil Eelam
Kurtuluﬂ Kaplanlar› (LTTE) gerillalar›n›n bulundu¤u bölgeyi yo¤un ﬂekilde bombalamay› sürdürüyor. Sri
Lanka hükümeti son y›llar›n en büyük katliam sald›r›s›n› gerçekleﬂtirerek, uzun y›llardan beri gerillalar›n
denetiminde olan baz› bölgeleri kontrolü alt›na ald›.
Sri Lanka ordusu bir yandan katliamlar›n› sürdürürken di¤er yandan
Tamil gerillalar›n›n teslim olmalar›n›
istiyor. Gerillalar, teslim olma ça¤r›lar›n› reddederek Sri Lanka ordusuyla çat›ﬂmay› sürdürüyor. Bu arada

Sri Lanka ordusu, gerilla bölgesinde yaﬂayan Tamil halk›na karﬂ›
katliam sald›r›lar›n› da sürdürüyor.
Tamil gerillalar› yapt›klar› aç›klamada, Sri Lanka hükümetinin sald›r›lar›nda zehirli gaz bombas› kulland›¤›n› belirttiler. 6 Nisan 2009’da zehirli gaz bombas› kullan›larak gerçekleﬂtirilen sald›r›da halktan binin üzerinde kiﬂinin katledildi¤i belirtildi.
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, imha sald›r›lar›n›n sürdürüldü¤ü son 3 ayda,
Tamil halk›ndan 4500 kiﬂinin Sri
Lanka ordusunun bombalar›yla katledildi¤i belirtildi. BM’nin aç›klamalar›na göre Tamil halk›ndan yaklaﬂ›k

“Sabanc›’n›n emper yalist
a vuk atl ar› n eyi n peﬂ ind e?”
Belçika emperyalizmi, Türkiye
faﬂizmiyle iﬂbirli¤i yaparak, Türkiye’de gerçekleﬂtirilmiﬂ olan baz› eylemlerle ilgili devrimcileri Belçi k a ’ d a y a r g › l a m a k istiyor.
Belçika emperyalist tekellerinin
kimbilir hangi pazarl›klar› söz konusudur ki, Türkiyeli devrimcileri yarg›lama konusunda giriﬂimlerini art›rd›lar. Belçika devleti, bu konuda öylesine yo¤un bir gayret içinde ki, Sabanc› eylemiyle ilgili olarak adeta
Türkiye faﬂizminin ve Sabanc› Ai lesi’nin a v u k a t › gibi davran›yor!
Avukatl›k ücreti olarak ne al›yor,
o ﬂimdilik belli de¤il.

100 bin kiﬂi gerilla bölgesinde bulunmaktad›r.

Katliam p rotesto ediliyor
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Sri Lanka hükümetinin gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar Avrupa’daki Tamiller taraf›ndan çeﬂitli eylemlerle protesto edildi. Norveç Meclisi önünde
protestolar›n› sürdüren Tamiller, Sri
Lanka’n›n Oslo’daki büyükelçili¤ine
karﬂ› taﬂl› sopal› bir eylem gerçekleﬂtirdiler.
Almanya’n›n Düsseldorf ﬂehrinde tren istasyonundan eyalet parlamentosuna 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 grevini sürdürüyorlar. Burada, 20 Nisan’da yapt›klar› bir protesto eyleminden dolay› 180 kiﬂi tutukland›.
Emperyalizm, katliamc› Sri Lanka
devletinin yan›nda yine.
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Gülabi Güzel
Aram›zdan Ayr›ld›
Cephe dostlar›ndan Gülabi Güzel, Fransa’n›n Nancy ﬂehrinde kanser tedavisi görmekte 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 itibaren yaﬂam›n› Fransa’da devam ettirdi. Yurtd›ﬂ›nda, devrimci 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 cenaze töreni sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Halk Cephesi’nin haz›rlad›¤› özgeçmiﬂinin okunmas›yla törene devam edildi.
Güzel, vasiyeti üzerine, k›z›lbayrak, karanfil ve marﬂlarla
20 Nisan’da ülke topraklar›na u¤urland›.

F Tiplerine karﬂ› Küçükarmutlu'da direniﬂe destek eylemi yaparken 13 Kas›m
2001'de dördüncü kez gözalt›na al›n›p tuSelma KUBAT
tukland›. Büyük direniﬂin tecrit alt›ndakiler
cephesindeydi ﬂimdi. Ölüm orucuna gönüllü oldu hemen. 10.
Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 1 May›s 2004’te, Saraçhane’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 ateﬂleriyle kat›ld› 1 May›s’a. 1 May›s günü bedenini tutuﬂturarak
ölümsüzleﬂti.

KAYIP
Soner ve Hüsamettin 80’li y›llar›n sonundan itibaren ‹stanbul
Üniversitesi’nde gençlik
mücadelesi içinde yeSoner GÜL
Hüsamettin YAMAN rald›lar. Bu dönemde
DEV-GENÇ’in bir çok faaliyetine kat›ld›lar, görevler üstlendiler. 4 May›s 1992’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›lar ve bir daha onlardan haber al›namad›.

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 kaptanl›¤›ndaki gemide hastal›k, açl›k, susuzluk baﬂgösterdi. Çünkü ‹talya da,
Malta da göçmenleri k a b u l e t m e d i .
Günlerlerdir denizde olan göçmenlerin sa¤l›k durumlar› giderek 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 oluﬂan 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 emperyalistlerdir.
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Malatya Arguvan Koyuncuköyü'nde
1978'de do¤du. Lise y›llar›nda devrimcileri tan›d›. Gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar ald›.

Ercan GÜNDO⁄DU

Sadettin Emir
ÇINARO⁄LU

Özgür KÖSE

l957 do¤umluydu. DEV-GENÇ saflar›nda yerald›, h›zla geliﬂti. So¤ukkanl›l›¤›, mütevazili¤i
ve kitle çal›ﬂmas›ndaki yetene¤i önemli özelliklerindendi. Yönetici yeteneklerinin geliﬂmesiyle birlikte Do¤u Karadeniz sorumlulu¤unu
üstlendi. 6 May›s 1980’de Aybast›’da bir
göreve giderken faﬂistlerin kurdu¤u pusuda
ﬂehit düﬂtü.

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 katledildi.

Yaﬂam›ndaki zorluklardan kaynakl› psikolojik
sorunlar› olmas›na ra¤men askere al›nm›ﬂ, askerde ise sorunlar› daha da artm›ﬂt›r. Askerlik
sonras› iﬂsizlik yoksulluk sorunlar›yla karﬂ›laﬂm›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 asarak yaﬂam›na son vermiﬂtir. Özgür’ün yaﬂam›na son vermesinin sorumlusu bu düzendir.

