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Say›: 3

1977 Katliam›n›n
Hesab›n› Soral›m!

Türkiye Çap›nda Tek Merkezi 1 May›s

Halk›m›z;
Birlikten güç do¤ar.
Bu y›l 1 May›s’ta 1977 1
May›s’›nda emekçilerin
kanlar›n›n ak›t›ld›¤›, Taksim Meydan›’na ç›k›yoruz.
Taksim’e ç›kmak demek 1977’de katledilen
emekçilerin hesab›n› da sormakt›r.
Taksim’e ç›kmak demek, 500 bin
emekçinin kavgas›n›n yok edilemedi¤ini göstermektir.
Taksim’e ç›kmak demek, 500 bin
emekçinin ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin
sindirilemedi¤ini göstermektir.
Halk›m›z;
Bundan 31 y›l önce, o alanda, 500
bin emekçi B‹RL‹K OLUP eme¤in sömürüsüne karﬂ› ç›kt›klar› için, ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye istedikleri ve
bunun için mücadele ettikleri için sald›r›ya
u¤rad›lar; 34 emekçi katledildi.
Bu mücadelede akan kanlar›m›z›n hesab›n› sormad›¤›m›z sürece, kan›m›z›n daha fazla ak›t›lmas›n›n önüne geçemeyiz. Katillerin bulunmas›n› ve cezaland›r›lmas›n› is-

temekten, aradan
ony›llar da geçse
de vazgeçemeyiz.
Adalet için 1 May›s
günü Taksim’de
olal›m.
Maddi imkanlar›m›z
k›s›tl› olabilir. Fakat tüm imkanlar›m›z›
zorlay›p, o gün orada olmay› kendimize bir görev bilmeliyiz. Çevremizle,
içinde bulundu¤umuz örgütlülüklerle kolektif bir dayan›ﬂma içinde
Taksim’i zaptetmeye hepimiz kat›lmal›y›z.
31 y›l önce 1977’de, Taksim’in
ortas›ndaki o an›tta dalgalan›yordu bayra¤›m›z. Taksim’de dalgalanan bayrak, kurtuluﬂumuzun
simgesidir. O bayra¤›n etraf›nda,
onbinlerle toplanmak, sömürü ve zulüm düzenine son verme kararl›l›¤›n›n
ilan edilmesidir. 1 May›s alan›, umudun,
kurtuluﬂun bayra¤› alt›nda toplanmam›z için
bizi bekliyor.
Tüm emekçi halk›m›z›, hep birlikte kavga, mücadele halaylar›m›z› çekmeye 1 May›s alan›na ça¤›r›yoruz.
Birleﬂelim, Taksim’i zaptedelim!

‹stanbul Taksim’de
1 May›s Alan›’nda Buluﬂal›m!

Ça¤r› /Duyuru
Adana’dan Ça¤r›:
MAHKEMEYE
ÇA⁄RIMIZDIR!
DÜﬁÜNCEYE YASAK
KONULAMAZ!
BASIN AÇIKLAMASINA
KATILDIKLARI ‹Ç‹N
TUTUKLANANLAR
SERBEST BIRAKILSIN!
Tarih: 21 Nisan 2008
(Pazartesi)
Yer : Adana Adliyesi
Saat : 10.00

1 May›s Pikni¤inde
Buluﬂal›m

Ülkemizde

Temel Haklar
Federasyonu

Gelecektir

Tarih: 27 Nisan 2008
Yer: Mehmet Akif
Ersoy Piknik Alan›Sar›yer
Program:
Grup Yorum
Burhan Berken
‹dil Çocuk Korosu
‹dil Tiyatro Atölyesi
Tiyatro Simurg
Skeçler ve Yar›ﬂmalar
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Haftalık Süreli Yerel Yayın Fiyatı: 1 YTL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Ünal Ç‹MEN
Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
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Gençlik
Dergisi

Özgür
Karadeniz’in
Sesi
Gazetesi
23. Say›s›
ÇIKTI

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San.
ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Faks: 0212 241 11 16
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad. Altay
Sokak No:10 Çobançeﬂme/

Mehdi
ALKAN
Tokat Zile ‹lçesi Karﬂ›yaka Köyü’ndendi. KTÜ
ö¤rencisi ve
TÖDEF’liydi. ‹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›.

inanc›m›z›n sesidir
ﬂehitlerimizden kalan
öfkemizin mayas›d›r
türkümüzü sonsuz k›lan
iﬂte bizim son sözümüz
kan›m›zla yaz›yoruz
özgür do¤acak günlerin
bedelini ödüyoruz

KAYIP
Recep GÜLER
Devrim mücadelesinin emektarlar›ndand›. Defalarca iﬂkencelerden geçirilmesine, 8 y›ll›k tutsakl›¤›na ra¤men, kavgan›n içinde olmaya devam etti. 1989’da Yeni Çözüm Dergisi’nin ‹zmir Temsilcili¤i’ni yapt›. ‹zmir’de 12 Eylül’ün ölü topra¤›n›n
aﬂ›lmas›nda onun önemli katk›lar› oldu. 1994 Nisan'›n›n ilk günlerinde ‹stanbul'da gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.
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Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02

Tel: 0212 241 26 41
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Fehime ÖZTÜRK
Samsun’da Devrimci Gençli¤in ilk sempatizanlar›ndand›. Bölgede tasfiyecili¤e karﬂ› tav›r alan bir
kaç kiﬂiden biri idi. Samsun Devrimci ‹ﬂçi Köylü
Gençlik Derne¤i’nin emektarlar›ndand›. Her saatini devrimci mücadeleye adam›ﬂ, coﬂkusuyla tan›nan bir devrimciydi. Nisan 1978’de yakaland›¤›
hastal›ktan kurtulamayarak aram›zdan ayr›ld›.
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S›dd›k ÖZÇEL‹K
Güven KESK‹N
Esma POLAT
30 Nisan 1992’de Adana’da bulunduklar› evin polis taraf›ndan kuﬂat›lmas› karﬂ›s›nda büyük bir direniﬂ yaratarak ﬂehit düﬂtüler.
S›dd›k ÖZÇEL‹K, 1970 Çorum Mecitözü do¤umlu, yoksul bir köylü ailesinin çocu¤uydu. Devrimci yaﬂam› lise y›llar›nda baﬂlad›. Bu y›llarda baﬂka bir siyasi hareket içindeydi. 1988 y›l›nda Devrimci Harekete kat›ld›. Gecekondularda faaliyet
yürüttü. Ocak ‘92’de askeri örgütlenmede yer ald›. ﬁehit düﬂtü¤ünde komutand›.
Güven KESK‹N, 1973 Adana Kozan do¤umluydu.
Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›. Gecekondu bölgelerinde çal›ﬂt›. 1991’de askeri örgütlenmede
yer ald›.
Esma POLAT, 1971 Kars Sar›kam›ﬂ do¤umluydu.
‹ﬂçi ailesinin k›z›yd›. ‘86’da devrim mücadelesine
kat›ld›. Gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde yer ald›. ‘92 baﬂlar›nda savaﬂç› olarak görev ald›. ﬁehit düﬂerken örgütünün ismini
duvara kanla yazarak yeni bir gelene¤in yarat›c›lar›ndan oldu.

Fatma KOYUPINAR
27 Nisan 2006’da direniﬂin 122. ve son ﬂehidi
olarak ölümsüzleﬂti.
22 ﬁubat 1972 Gaziantep do¤umluydu Fatma.
Kürt-Alevi bir ailenin on çocu¤unun dokuzuncusuydu. Lisedeyken Gaziantep Özel Tip Hapishanesi'ne aç›k görüﬂlere gitmeye baﬂlad›. Devrimci
Sol tutsaklar›yla tan›ﬂmas› onun yaﬂam›n› de¤iﬂtirdi.
Gaziantep Üniversitesi MYO ‹nﬂaat Bölümü’nü kazand›. TÖDEF, Dev-Genç çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1990 6 Kas›m YÖK boykotu çal›ﬂmalar›ndan dolay› tutukland›. 1991'de tahliye oldu. '91
sonbahar›nda illegal örgütlenme içinde yer ald›. 16-17 Nisan
operasyonunda tutukland›. Ve uzun tutsakl›k y›llar› baﬂlad›.
2001'de tahliye oldu¤unda mücadelenin içindeydi yine. 2003
Ekim’inde 3. kez tutsak düﬂtü. Art›k F Tiplerine, tecrite karﬂ›
direniﬂ içinde, her yeni ölüm orucu ekibinde gönüllü oldu¤unu
iletti hareketine. Ve nihayet 12. Ölüm Orucu ekibinde k›z›l
band›n› kuﬂand›. Direniﬂinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi,
direniﬂini d›ﬂar›da, ﬁiﬂli direniﬂ evinde sürdürerek, 354. gününde ölümsüzleﬂirken, direniﬂ bayra¤›n› ayn› evde ondan Av. Behiç Aﬂc› devralacak ve Fatma, dedi¤i ve diledi¤i gibi direniﬂin
“en son” ﬂehidi olacakt›.

Fatma Hülya TÜMGAN
5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü ‹lçesi’nde
do¤du. Samsun 19 May›s Üniversitesi ö¤rencisiyken Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip bir
süre ö¤retmenlik yapt›, sonra Mücadele Dergisi
temsilcisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Birçok kez gözalt›na al›nd›, iki kez tutukland›, her
seferinde yeniden mücadeleye koﬂtu. 1994 baﬂ›ndan itibaren
tutsakt›. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar›n temsilcisiydi.
19 Aral›k katliam›nda zulmü durdurmak için en öne ç›kan feda
savaﬂç›lar›ndan biriydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan
2001’de ölüm orucu direniﬂçisi olarak ölümsüzleﬂti.

Selma KUBAT
Selma Kubat, Malatya Arguvan Koyuncuköyü'nde 1978'de do¤du. Lise y›llar›nda devrimcileri tan›d›. Gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar ald›.
F Tiplerine karﬂ› Armutlu'da direniﬂe destek
eylemi yaparken 13 Kas›m 2001'de gözalt›na al›n›p tutukland›. Destekleyeni oldu¤u direﬂinin bir
direniﬂçisiydi ﬂimdi. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 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.

Sadettin
Emir
ÇINARO⁄LU
Yüksek ö¤renim için geldi¤i Bursa’da
devrimci mücadeleye kat›ld›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadele
günü 1 May›s 1977’de katledildi.

Hasan
KARAGÖZ
28 Nisan
1980’de Malatya Taﬂtepe’de faﬂistlerin kurdu¤u bir pusu sonucu aram›zdan ayr›ld›. Hasan katledildi¤inde 25 yaﬂ›nda devrimci
hareketin bir militan›yd›.
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May›s; coﬂku dolu, umut dolu, özlem dolu bir gündür. Hangi koﬂullarda olursak olal›m, bu duygular›
yarat›r. Çünkü 1 May›s, bu düzenin böyle sürüp gitmeyece¤inin,
sömürünün devam edemeyece¤inin ezilenler taraf›ndan en aç›k ﬂekilde ilan›d›r. 1 May›s tüm dünya
çap›nda yüzy›l› aﬂk›n süredir böyle
bir misyonu yerine getirir.
u y›l, 2008 1 May›s’›nda da dünyan›n hemen her yerinde, bir kez
daha ç›kaca¤›z alanlara ve bunu bir
kez daha ilan edece¤iz. Ülkemizde
ise, bu sene 1 May›s’›, ülke çap›nda merkezi bir ﬂekilde, tarihsel 1
May›s Alan›’m›zda kutlamak istiyoruz. Bu, emekten yana tüm güçlerin onlarca y›ll›k özlemidir. Bu,
ülkemiz iﬂçi s›n›f›n›n tart›ﬂ›lmaz,
meﬂru hakk›d›r. Bu meﬂru hak, onlarca y›ld›r, bask›yla, zulümle, yasaklarla engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Geçmiﬂ y›llar bir yana, sadece geçen y›l› hat›rlay›n; ‹stanbul’u iﬂgal
etmiﬂlerdi adeta. Tüm polisi halka
karﬂ› seferber ettiler, vahﬂice sald›rd›lar. Yine engellemeye çal›ﬂacaklar belki. Fakat bilinmeli ki, bu
konudaki kararl›l›¤›m›z kesindir ve
hiçbir ﬂey art›k halk›n 1 May›s
Alan›’n› zaptetmesinin önünde duramayacakt›r.
ugün, D‹SK ve KESK’in ard›ndan
TÜRK-‹ﬁ’in de 1 May›s’› Taksim’de kutlayaca¤›n› aç›klamas›,
devrimcilerin önderli¤inde 1980’
lerin sonlar›ndan bugüne sürdürülen 1 May›s mücadelesinin sonucudur. Bu mücadelenin meﬂrulu¤u, 1
May›s’› kutlama hakk› ve 1 May›s’› 1 May›s Alan›’nda kutlama
hakk›, tüm kesimlere kabul ettirilmiﬂtir. Bedel ödedik bunun için.
Dalc›lar’›, U¤urlar’›, ﬁengüller’i,
Yalç›nlar’› ﬂehit verdik. Sadece 1
May›slar’da yüzlerce tutsak verdik.
Kazanan biz olduk. Do¤rulanan
devrimci politika oldu.
KP’liler, CHP’liler, 1 May›s’la ilgili, 1 May›s’›n resmi tatil olmas›, dayan›ﬂma günü kabul edilmesi
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için peﬂpeﬂe yasa teklifleri veriyorlar. Bu, bizim 1 May›s konusundaki ›srar›m›z›n, kararl›l›¤›m›z›n sonucundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
De¤ilse, ne AKP’nin, ne CHP’nin
özünde böyle bir ﬂey istemeyece¤i
aç›kt›r. Unutturabilselerdi, unutulmaya terk edeceklerdi. Ama unutturma politikalar› iflas etti.
1988’de dönemin devlet bakan› ve
bugün de ayn› mevkide olan Bakan
Cemil Çiçek 1 May›s’a iliﬂkin ﬂöyle demiﬂti: “ Ta r i h i t a k v i m l e r d e n
d e¤ i l , z i h i n l e r d e n ç › k a r m a k g e r e k i r...” Evet, onlar›n as›l düﬂünceleri budur. Ama “resmi tatil” takvimlerinden ç›karsalar da, zihinlerimizden silemediler. ﬁimdi mücadelenin sonucunu kabul etmek zorundad›rlar.
ugün gelinen nokta, oligarﬂinin
onlarca y›ll›k politikalar›n›n, 1
May›s 1977 katliam›yla amaçlad›klar›n›n, yasaklar›n›n ve sar› sendikac›l›¤›n 1 May›s’› unutturmaya,
içini boﬂaltmaya yönelik politikalar›n›n da iflas›d›r.
eçen y›l, k›smen de olsa k›rd›k
Taksim yasa¤›n›. Bu y›l art›k bu
meydan› zaptetmeliyiz. Taksim,
bir yer ad› de¤il, bir simgedir. Bu
alan öyle bir anlam kazanm›ﬂt›r ki,
Taksim’i zaptetmek, oligarﬂiye
karﬂ› “biz var›z, biz halk›z!” demektir. Halk›n iradesinin somut ve
maddi bir güç olarak ortaya konulmas›d›r.. S›n›flar mücadelesinin
sürdü¤ünü ve sürece¤ini dünya
aleme ilan etmektir. Taksim’i zaptetmek, 500 bin emekçinin kavgas›n›, Dalc›lar’›n kavgas›n› sürdürmektir. Taksim’i zaptetmek, 12
Martlar’›n, 12 Eylüller’in politikalar›n›n iflas ettirildi¤ini, kazanan›n
devrimci politika ve halk oldu¤unu
ilan etmektir. “Biz var›z”, d e m e k
için Taksim’i zaptedelim!
lkemizi yönetenlerin iﬂçileri,
köylüleri, yoksullar›, esnaflar›,
ayd›nlar› ne kadar kaale ald›¤›n›
hepimiz biliyoruz. AKP hükümetinin Baﬂbakan’›, ekonomik, demok-
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ratik taleplerini dile getiren her
kesimi azarl›yor, yalanc›l›kla, teröristlikle, provokatörlükle, marjinallikle suçluyor; AKP iktidar›n›n polisi, jandarmas›, mahkemeleri, düzenin uygulamalar›na,
adaletsizliklerine karﬂ› ç›kanlar›
copla, panzerle, hapishanelerle
susturmaya çal›ﬂ›yor. K›sacas›
bizi yok say›yorlar ve sesimizi
bo¤mak istiyorlar. ‹ﬂte bu yok
sayma politikas›na karﬂ› 1 May›s
Alan›’nda halk› n i rades ini ortaya koymal›y›z.
aksim, Türkiye halk›n›n mücadelesi için, bir devaml›l›k simgesidir ayn› zamanda. Oligarﬂi, 1
May›s Alan›’n› yasakl› hale getirirken, halk›n yükselen mücadelesini bir yerde durdurmak istiyordu. Taksim’e yüzbinlerin ç›k›ﬂ›n› engellemek de bu aç›dan
simgesel bir anlam taﬂ›yordu oligarﬂi için. Ve ayn› nedenle de
halk aç›s›ndan da simgesel bir
anlam kazand›.
977 uzak bir tarih gibi gözüküyor belki. Bugünkü gençler için
“tarih”tir bir anlamda. Fakat asl›nda 1977, b u g ü n ü m ü z d ü r .
Bugünümüzdür çünkü, bu ülke,
hala ayn› anlay›ﬂ taraf›ndan, ayn›
oligarﬂik diktatörlük taraf›ndan
yönetiliyor. Ç›plak olarak görülmüyor belki, ama herkes bilmeli
ki, bizi yönetenlerin elinde 1
May›s 1977’de katledilen 35
emekçinin kan› vard›r. AKP’nin
eline de ayn› kan bulaﬂm›ﬂt›r.
AKP’nin bu suçun orta¤› oldu¤unun kan›t›, ülkemizin tarihindeki böyle bir katliam› aç›¤a ç›karmak için k›l›n› bile k›p›rdatmamas›d›r. Tam tersine, AKP iktidar› da, öncekiler gibi, halka,
devrimcilere, muhaliflere karﬂ›
yeni cinayetler, katliamlar, provokasyonlar ekliyor Türkiye tarihine. Ve iﬂte “1977 bugünümüzdür” derken kastetti¤imiz
bir yan›yla da budur. Taksim’de
›srar, 35 emekçinin dökülen kan›n›n hesab›n› sormakta ›srard›r.
Adalette ›srard›r. Taksim’de ›srar, o günden bu yana süren, ad›
kah Susurluk, kah Ergenekon

fkumuz ne tek bir
günle, ne tek bir
alanla s›n›rl› de¤ildir;
bizim ufkumuzda ülkemizi n b ü t ü n m e y d a n l a r › n ›
zaptetmek, bütün yasaklar› k›r›p aﬂmak, bütün
statükolar› parçalamak,
devrim yürüyüﬂünü
h › z l a n d › r m a k v a r d › r.
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olan faﬂizme karﬂ› mücadeledir.
eden özel olarak 1 May›s 1977
katliam›n›n hesab›n›n sorulmas›na vurgu yap›yoruz? Emekçilerin, halk›m›z›n “daha önemli sorunlar›” yok mu?.. Emekçilerin
tüm yaﬂamlar› sorunlarla kuﬂat›lm›ﬂt›r. Fakat 1 May›s’a iliﬂkin
soruyu böyle sormak yanl›ﬂt›r.
Yan›lg›l›d›r. Mesele ﬂudur; bir
ülkede e¤er adalet yoksa, baﬂka
haklar›n ve özgürlüklerin varl›¤›
pamuk ipli¤ine ba¤l›d›r. Adalet
yoksa, hiçbir ﬂey güvencede de¤ildir. Adalet yoksa, ekme¤in de
tad› tuzu yoktur. Emekçiler, tarih
boyunca ekmek ve adalet mücadelesini birlikte ele alm›ﬂlard›r.
Do¤rusu da budur. Emekçilere
tersini önerenler, sadece “ekonomik” talepleriyle ilgilenmesini
söyleyenler veya kapitalist sömürüyü es geçip sadece baz› demokratikleﬂme beklentilerine
sevkedenler, emekçilere yanl›ﬂ
bir bak›ﬂ aç›s› sunmuﬂ olurlar;
emekçilere de¤il, düzenin sürmesine hizmet ederler.
May›s 2008, 500 bin emekçinin
coﬂkusuna, kitleselli¤ine yak›ﬂ›r
olmal›; belki 500 bin emekçi olmam›z zor gözüküyor bugün
için, ama o görkemi yeniden yaratmak ve yaﬂamak için gecemizi gündüzümüze katarak o güne
yak›ﬂ›r bir 1 May›s yaratabiliriz
yine de... 1 May›s 2008, bir y›l
önce ayn› alanda onlarca emekçinin katledilmiﬂ olmas›na ra¤men 1978 1 May›s’›nda alan›
dolduran 200 bin emekçinin cesaretine, mücadele azmine yak›ﬂ›r olmal›. Bask›lar, soruﬂturmalar, davalar, iﬂten ç›karma tehditleri, polis terörü, klasik “olay ç›kacak” demagojileri, hiçbir ﬂey,
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ama hiçbir ﬂey... o alana ç›k›ﬂ›m›z› engellememelidir... 1 May›s 2008, 1989’da 1 May›s Alan›’n› kazanmak için militanca
kavga veren genç iﬂçi Akif Dalc›lar’›n coﬂkusuna, kararl›l›¤›na
yak›ﬂ›r olmal›; belki ellerimize
taﬂ almak gerekmez -ki buras›
Türkiye, yine de hiç belli olmazama Akif Dalc›’n›n coﬂkusunu
cüretini ve 1 May›s Alan›’n› zaptetme kararl›l›¤›n› kuﬂan›p gelmeliyiz 1 May›s Alan›’na...
ligarﬂinin art›k al›ﬂ›lm›ﬂ 1 May›s politikas›d›r. Son güne, son
ana kadar yasa¤›, tehdit ve gözda¤›n› öne ç›kararak, 1 May›s’a
halk›n kat›l›m›n› mümkün oldu¤unca s›n›rlamak istemektedirler. Böylelikle 1 May›s’› sadece
devrimcilerin kutlad›¤› bir güne
dönüﬂtürmüﬂ olmaktad›rlar çünkü. Nitekim, ‹stanbul Valisi yapt›¤› aç›klamayla “yasakç›” politikay› bir kez daha ortaya koydu.
Ama bu yasak halk› Taksim’i
zaptetme kararl›l›¤›ndan döndüremeyecektir.
May›s bizim gibi ülkelerde elbette ki as›l itibariyle bir bayram
günü olmaktan çok, kavga günüdür, mücadele günüdür. Fakat bu
“bayram” özelli¤inin hiç sözkonusu olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Dünya halklar›n›n yüzy›llard›r kazand›¤› tüm zaferleri kutlayaca¤›z 1 May›s alanlar›nda. Bir
baﬂka aç›dan; dünyan›n onmilyonlarca yoksuluyla, ayn› gün,
ayn› saatlerde ayn› sloganlar› at›yor olmak baﬂl› baﬂ›na bir güçtür. Alanlar› doldurmak, bu gücü
büyütmektir.
uﬂku yok ki ufkumuz ne tek bir
günle, ne tek bir alanla s›n›rl›
de¤ildir; bizim ufkumuzda ülkemizin bütün meydanlar›n› zaptetmek, bütün yasaklar› k›r›p aﬂmak, bütün statükolar› parçalamak, devrim yürüyüﬂünü h›zland›rmak vard›r. Taksim’i zaptetmek, bunun bir ad›m›d›r. Zaptedelim Taksim’i ve hiç durmadan
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm ufkuyla yürüyüﬂümüzü
sürdürelim.
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1 May›s’ta Taksim’e

Ça¤›r›yoruz!
‹ﬂçi, köylü, memur, ö¤ren ci, ayd›n, esnaf, avukatlar,
m ü h e n d i s , d o k t o r, hemﬂire,
ev kad›n›,
Alevi Sünni, Kürt, T ü r k ,
Arap, Laz, Çerkez de¤iﬂik
inanç ve milliyetlerden,
Tüm Halk›m›z;
Açl›k ve sefalet içinde, adaletsiz
ve bizleri insan yerine koymayan
bir düzende yaﬂamak istemiyorsak,
bask› ve zulümle yöneten bu sisteme öfke doluysak,
her seferinde onlarcam›z› katleden düzenden, baﬂta 1977’de katletti¤i 35 emekçinin olmak üzere, döktü¤ü kanlar›n hesab›n› sormak istiyorsak,
Ve art›k sömürü ve zulme son verip, insan gibi yaﬂamak istiyorsak,
1 May›s’ta hep birlikte Ta ksim’de olmal›y›z! A t › l a n s l o g a n v e
söylenen marﬂlara sesimizi, Ta ksim alan›n› zapteden yürüyüﬂe
ad›mlar›m›z› katmal›y›z!

Tüm halk›m›z;
1 May›s Alan›, bizim, hepimizin
alan›d›r, 1 May›s hepimizin bayram›d›r. 1 May›s, ezenlerin gösterdi¤i
gibi, sadece devrimcilerin kutlad›¤›
bir bayram de¤ildir. 1 May›s, ezi len, eme¤i sömürülen, yoksul tüm
h a l k › n b a y r a m › d › r.
1 May›s Alan›, halk oldu¤umuzun bilincine vard›¤›m›z aland›r. 1
May›s Alan›, kendi saflar›m›z› gördü¤ümüz ve gösterdi¤imiz bir aland›r. 1 May›s Alan›, dostlar›m›zla
birlikte omuz omuza oldu¤umuz ve
düﬂmanlar›m›za karﬂ› gücümüzü
gösterdi¤imiz bir aland›r.
‹ﬂçiler, M e m u r l a r ; düzen sa¤c›,
solcu ayr›m› yapmadan hepimizin
eme¤ini sömürüyor, hepimizi aç ve

yoksul b›rak›yor.
Hiçbir düzen partisi bizim temsilcimiz de¤ildir. Onlar›n yaﬂamlar›
ile bizlerinki aras›nda uçurumlar
vard›r. Çünkü, onlar sömüren saflarda, bizler ise sömürülen, ezilenlerin saflar›nday›z. Onlar, eme¤imizi sömürenler, bizler eme¤i sömürülenleriz.
Yeri miz, kendi sa fl ar›m›z d› r, 1
May›s A l a n› ’d › r.
Bizleri, açl›k s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂamaya mahkum edenlerden,
SSGSS yasalar›yla asgari düzeydeki haklar›m›z› da elimizden alanlardan, iﬂyerlerinden her gün kald›r›lan cenazelerinizi, dolara çevirip
kasalar›n› dolduranlardan, y a p t › klar›n›n hesab›n› sormak için, güc ü n ü z ü 1 M a y › s ’ t a Ta k s i m
Alan›’nda birleﬂtirmeliyiz!
Ö ¤ re n c i l e r ; faﬂist sald›r›lar›n
sorumlular›ndan, 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 bir avuç tekelin
hizmetine sokanlardan hesap sormak için, gücümüzü, 1 May›s’ta
Taksim Alan›’nda emekçi halk› m›z›n gücüyle birleﬂtirmeliyiz.
Yo k s u l K a d › n l a r › m › z ; taciz
edilmemizin, tecavüze u¤ramam›z›n, töre cinayetlerinin, gördü¤ümüz bask› ve aﬂa¤›lanman›n as›l sorumlusu bu düzendir.
Bu düzen, erkek egemen kültürü
üreten, tecavüzcüler yetiﬂtiren, kad›n› sat›l›k bir mal, bir meta olarak
gören bir düzendir.
Ülkemizde bu sistemden ba¤›ms›z herhangi bir kötülük yoktur. Bu
nedenle, ezilmiﬂli¤imize, ikinci s›n›f görülmeye karﬂ› mücadele edeceksek, bunu ancak bu düzene karﬂ›

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim

mücadele ederek, gücümüzü ezilen
emekçi kardeﬂlerimizin gücüyle birleﬂtirerek baﬂarabiliriz. Bunun için,
1 May›s’ta yerimiz Taksim Ala n › ’ d › r, o alanda birlikte olmal›y›z.
D o k t o r, Mühendis ve
Av u k a t l a r › m › z ;
Bu düzen; bilgiye, e¤itime, meslek onuruna de¤er vermeyen bir düzendir. ‹nsanlar›n› iﬂsiz b›rakan,
üretme, halka hizmet etme olana¤›
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. Te rcihimiz mücadeleden yana
o l m a l › , 1 M a y › s ’ t a Ta k s i m
Alan›’nda birleﬂen halk›n gücüne
bizler de gücümüzü katmal›y›z.
1977’de, Ta k s i m A l a n › ’ n d a
Katledilen 35 Emekçinin Hesab› n› Sormak ‹steyen T ü m H a l k ›m›z;
‘77’de Taksim’de yap›lan katliam, 30 y›ld›r sorulmay› bekleyen
hesab›m›zd›r. Hesap sormak için,
Taksim Alan›’na ç›kmal›, katil düzene gücümüzü göstermeliyiz.
ﬁehitlerimizi ve katillerini unutmad›¤›m›z›, unutturmayaca¤›m›z›,
Taksim Alan›’nda sloganlar›m›zla,
hayk›rmal›,
sesimizi
Taksim
Alan›’nda onbinlerin sesleriyle birleﬂtirmeliyiz!
Tek baﬂ›m›za bu düzende bir ﬂey
de¤iﬂtiremeyiz, ama biraraya geldi¤imizde büyük bir gücüz, bu gücün
önünde hiçbir sömürü düzeni duramaz. Bu gücü, 1 May›s’ta Taksim
Alan›’nda birleﬂtirmeliyiz.
Evde oturarak ezenleri de¤il,
alanlara ç›karak kendi saflar›m›z › g ü ç l e n d i r elim !
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1 may›s
Nas›l katledildik?
Neden katledildik?
Neden unutmamal›y›z?
Taksim Alan›’n›, ülkemiz s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan, emekçiler
aç›s›ndan, sendikalar aç›s›ndan özel
bir alan haline getiren 77 katliam›,
birçok ﬂeyi -devletin yap›s›n›, oli garﬂinin yöntemlerini, faﬂizmden
kurtuluﬂ yolunu...- aç›¤a ç›karan,
saflaﬂt›ran bir iﬂlev görmüﬂtür.
Büyük siyasal eylemler, olumlu
veya olumsuz, büyük siyasal sonuçlara gebe olurlard›. 1 May›s 1977
mitingi de büyük bir eylemdi.
Türkiye solunun tüm kesimleri,
yüzden fazla sendika, onlarca demokratik kitle örgütü vard› alanda.
Kat›lan kitlenin say›s› ise, yar›m milyonu bulmuﬂtu. Ülkemizin tüm tarihi aç›s›ndan devrimci bir eylemde
biraraya gelmiﬂ en büyük kitleydi
bu. Halk›n devrimci mücadelesinin
yükseldi¤i bir süreç olmas› itibariyle
bu kat›l›m do¤al, olmas› gerekendi.
12 Martlar, K›z›ldereler halk›n
yükselen mücadelesini durduramam›ﬂt› iﬂte ve halk›n devrime ak›ﬂ›
gitgide güçleniyor, büyüyordu.
Devrimciler 1 May›s’› büyük bir
anti-emperyalist, anti-faﬂist eyleme
dönüﬂtürmek için haftalar öncesinden çal›ﬂmaya baﬂlad›lar. Haftalar
öncesinden çal›ﬂmaya baﬂlayan sadece devrimciler de¤ildi elbette. Oligarﬂi de 1 May›s’› engellemek,
1976’da aç›¤a ç›kan, bu sene daha
görkemli olaca¤› baﬂtan belli olan bu
geliﬂmeyi önlemek için her zamanki
yöntemleriyle çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.
Kendini adeta iﬂçi s›n›f›n›n ve
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“1 May›s’›n sahibi” gibi gören TKP, solun çeﬂitli kesimlerini alana sokmayaca¤›n› aç›klad›,
bunun karﬂ›s›nda bu kesimlerin de
“ne pahas›na olursa olsun girece¤iz” aç›klamalar›yla “solun birbirine girdi¤i” bir tablo oluﬂtu. ‹ﬂte bu
tablo oligarﬂinin aray›p da bulamad›¤› f›rsat› vermiﬂ oldu. Burjuva bas›nda çarﬂaf çarﬂaf 1 May›s’a iliﬂkin
“kanl› senaryolar” yay›nlan›r. Oligarﬂi “1 May›s’ta olay ç›kacak” ,
“ortal›k kan gölüne dönecek” söylentileriyle bir yandan kat›l›m› engellerken, bir yandan da gerçekten
de ortal›¤› kan gölüne çevirmek için
haz›rl›klar›n› sürdürdü. 1 May›s gününe iﬂte bu ortamda gelindi.

Halk›n coﬂkun akan seli
Ta k s i m M e y d a n › ’ n d a
Oligarﬂinin tehditleri, gözda¤›,
provokasyon söylentileri, halk›n kat›l›m›n› engellemeyi baﬂaramad›. 1
May›s sabah›nda toplanma yerlerinden biri olan Beﬂiktaﬂ’ta, 250-300
bin kiﬂilik bir kitle toplanm›ﬂt› bile.
Taksim’e do¤ru yürümeye baﬂlayan
yüzbinler, geçtikleri yerleri kelimenin gerçek anlam›yla sars›yor, sloganlarla gökyüzüne o görkemli hayk›r›ﬂlar› sal›yorlard›. Böyle bir yürüyüﬂ görülmemiﬂti.
D‹SK’in revizyonist yöneticileri,
içlerinde Dev-Genç’lilerin de oldu¤u
bu büyük kitle henüz alana ulaﬂmadan mitingi alelacele baﬂlatt›. Amaçlar› kortej s›ralamas›nda en sona b›-

rakt›klar› Dev-Genç’liler alana gelmeden mitingi bitirmekti. DevGenç’liler bu oyunu boﬂa ç›kar›p
farkl› bir güzergahtan alana ulaﬂt›lar.
Coﬂkulu bir meydand›r bu meydan. Görkemi sözlerle anlat›lamaz
bir meydand›r. 500 bine yak›n
emekçi vard›r ve fakat asl›nda, 40
milyonu aﬂk›n halk oradad›r. 40
milyonu aﬂk›n emekçinin talepleri,
özlemleri oradad›r. Emekçilerin,
devrimcilerin billincini büyük bir
coﬂku, inanç doldurmuﬂtur; bu devrim inanc›, sosyalizm inanc›d›r.
Miting sürerken, Saraçhane taraf›nda toplanan ve D‹SK’in “sokmayaca¤›z” dedi¤i H a l k › n K u r t u l u ﬂ u ,
H a l k › n Yolu, Halk›n Birli¤i gruplar›n›n da içinde yer ald›¤› kortej
Taksim’e yaklaﬂ›r. Bu anda karﬂ›l›kl› “sosyal emperyalizm”, “Maocu
bozkurt” sloganlar› at›lmaya baﬂlan›rken, silah sesleri duyulur.

Kontrgerilla iﬂbaﬂ›nda!
‹lk ateﬂ Taksim Meydan›’na bakan S u l a r ‹ d a resi’nin üzerinden
aç›lm›ﬂt›r. Ateﬂ edenler adeta aç›ktad›r. Ateﬂ aç›lan bir baﬂka yer, ‹ntercontinental Oteli'dir. Ve bak›n ki,
otelin önüne de polis dizilmiﬂtir.
O s›rada ortaya ç›kan bir beyaz
R e n a u l t ve mavi renkli, plakas›z bir
Anadol’dan kitleye ateﬂ aç›l›r; Re n a u l t S›raselviler yönünde, Anadol
da Gümüﬂsuyu yönünde gözden
kayboldu. Sular ‹daresi’nin üstünde
duran kiﬂi, el kol hareketleriyle ade-

ta katliam› yönetmektedir. Sözkonusu kiﬂi yaklaﬂ›k dakikalar boyunca orada durur. Alanda polisler bu
kiﬂiye müdahale etmezler.
D‹SK’in kürsü sorumlusu olarak
görevlendirdi¤i kiﬂi, ilk ateﬂ baﬂlad›¤›nda, kürsüden ﬂu anonsu yapar:
"Sular ‹daresi üzerinde ateﬂ eden
insanlar var. ‹htar ediyoruz. Bun lar›n etkisiz hale getirin." Alanda
çok güçlü bir ses düzeni vard›r, bu
ça¤r› alan›n her taraf›ndan duyulur
ama polisler "duymaz"dan gelir.
Zaman›n ‹stanbul Belediye Baﬂkan› Ahmet ‹svan da oradad›r. Polise giderek ﬂöyle der: " B u d u v a r › n
üz eri nde elinde si lahla ba k› n bi r

‹ﬂte S ular ‹daresi’nin üstünden
ateﬂ eden ve katliam› yöneten iki
katil. Y üzleri a ç›k! K aranl›kta
bir ﬂey yok... Onlar bugün n erede? Belki yaﬂlanm›ﬂ, emekli olmuﬂlard›r, ama emin olun ki, onlarla a yn› g örevi yapan yeni elemanlar istihdam edilmiﬂtir devlet taraf›ndan. Kontrgerilla ﬂ efi
A¤ar’›n dedi¤i gibi ‘deﬂifre olmam›ﬂ” e lemanlar, k ontrgerilla
operasyonlar›n› s ürdürmektedirler... Ve h ükümetlerden,
M‹T’ten, polisten, Genelkurmay’dan 1977’deki gibi himaye
görmektedirler.
31 y ›l a radan sonra Taksim
Meydan›’nda olmak, 1977 katliam›n›n hesab›n› sormak, iﬂte b unun için önemli v e zorunludur.
Bu yap›y› yok etmeden, bu hesab› - hesaplar›- s ormadan b irgelece¤imiz olmayacakt›r.
2008’de Taksim’e ç›kmak, gelece¤imize sahip ç›kmakt›r.

adam dolan›yor, oradan ateﬂ edildi
biz e . B un la r› k imli¤ i s iz c e m a lu m
mudur? Bunlar polis midir, görev li midi r? .. Bunl ar › niçi n t espit et mi yo rs u n uz , n iç in bi r ﬂ e y ya pm › yorsunuz?" Ahmet ‹svan'›n bu sorusuna ald›¤› cevap, polis taraf›ndan coplanmakt›r.
Katliam planlanm›ﬂ, polisin himayesinde uygulanmaktad›r. Sular
‹daresi’nin çat›s›ndan aç›lan ateﬂ
susarken bu defa do¤rudan polis ve
panzerler kitleye sald›r›r. Kurﬂunlar
alt›nda pani¤e kap›l›p da¤›lmaya
baﬂlayan kitle, panzerlerin hücumuyla darmada¤›n olur...
Alanda da¤›lmayan tek bir grup
vard›r: Dev-Genç’liler. Onlar bir
yandan s›n›rl› imkanlar›yla ateﬂ eden
kontrgerillac›lar› etkisizleﬂtirmeye
çal›ﬂ›rken, bir yandan pani¤in büyümesini engellemeye çal›ﬂ›yorlar, yaral›lara ilk müdahaleleri yap›yorlard›.
Pani¤i bir noktadan sonra durduran
Dev-Genç’liler, polisin alanda kalanlara yönelik sald›r›s›n› da püskürtür;
panzerlerin baz›lar› etkisizleﬂtirilir.
Taksim An›t›’nda k›pk›z›l dalgalanan
Dev-Genç pankart›, alandaki o iradenin resmi olarak tarihe kal›r.

1 May›s 1 977 ’de ‘Me çhul ’
h i ç b i r ﬂey yoktur
35 emekçi katledilmiﬂti o gün
meydanda(*).
1 May›s’›n hemen ertesi günü
baz› gazetelerin baﬂl›klar› ﬂöyleydi:
"Maocu vatan hainleri iﬂçi bay r a m › n › k a n a b u l a d › . " (2 May›s
1977, Günayd›n)
“Maocular›n baﬂlatt›¤› çat›ﬂ maya mitinge kat›lanlar›n da kar ﬂ › l › k v e r m e s i y l e a de t a b i r i ç s a v a ﬂ
yaﬂand›." (2 May›s 1977, Hürriyet)
"Kanl› olaylar miting alan›na
s›zmak isteyen Maocu grubun ateﬂ
açmas› sonucu baﬂlad›:" (2 May›s
1977, Milliyet)
Oligarﬂinin gerici, faﬂist kalemleri, 1 May›s’›n kana bulanmas›ndan her aç›dan çok memnundular.
Her zamanki gibi yalanc›yd›lar. Kalemlerini, manﬂetlerini kontrgerillan›n hizmetine vermiﬂlerdi. Baz›lar›,

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim
“kürsüden
kitleyi
D‹ SK yöne ti ci l er ini n
tarad›¤›n›” yazacak kadar alçak ve
aﬂa¤›l›kt›.
Oligarﬂi, gerçekleﬂtirdi¤i katliam› “Sol”un üzerine y›karak hem
kitlelere gözda¤› vermiﬂ, hem kendini temize ç›karm›ﬂ olacakt›. O
günlerde bu propagandan›n etkili
olmad›¤›n› da söylemek mümkün
de¤ildir. Solun belli kesimlerindeki
aymazl›k ve sorumsuzluk, oligarﬂiye istedi¤i f›rsat› vermeye devam
ediyordu.
O kadar ki, revizyonist TKP ve
“Maocu" kesim, oligarﬂinin provokasyonunu aç›¤a ç›karacaklar›na,
hala birbirlerini suçlamak peﬂindeydiler. "Sokmayaca¤›z-girece¤iz" çat›ﬂmas›n›n bir taraf› durumundaki
revizyonistlerden örne¤in TKP‹GD tam bir siyasi körlük ve sorumsuzluk içinde ﬂöyle yazabiliyordu:
"Olaylar› CIA'n›n bir oyunu olarak
nitelemek, Maocu faﬂistlerin kanl›
halk düﬂman› yüzünü perdelemek
demektir..."
Di¤er kesim de TKP’yi suçlamaktan ne kendi sorumluluklar›n›n
fark›na var›yorlar, ne de oligarﬂinin
oyununu bozmay› düﬂünebiliyorlard›. Dev-Genç, bu noktada da iﬂte yine devrimci tavr›n temsilcisiydi.
Dev-Genç, "sokmayaca¤›z-girece¤iz" sorumsuzlu¤undan dolay›
oportünizmi ve revizyonizmi eleﬂtirirken, katliam›n gerçek sorumlular›n› da ortaya koymaktan geri durmaz. Solun çeﬂitli kesimlerinin bu
sorumsuzluk ve aymazl›klar› karﬂ›s›nda, provokasyonu aç›¤a ç›karmak, katliamc›lar› deﬂifre etmek
görevi de devrimcilerindir. Bu görev üstlenilir ve tarih bunu böyle
kaydeder: "... Karﬂ›l›kl› suçlama ve
eleﬂtiriler süredursun, Dev-Genç
konuya farkl› bir yaklaﬂ›m getirdi:
Dev-Genç'e göre 'Bu kanl› olaylar
sol içinde bir çat›ﬂma de¤ildi; bizzat CIA taraf›ndan ve sistemli bir
ﬂekilde düzenlenmiﬂti!..." (TürkiSay›: 3 / 20 Nisan 2008
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ye’de Gençlik Hareketleri, s. 313)
Kuﬂkusuz ki, katliam, kontrgerillan›n katliam›yd›. Bunda hiçbir
ﬂüpheye yer yoktu.
Eski Baﬂbakan Yard›mc›s› Sadi
Koçaﬂ, 1 May›s katliam›na iliﬂkin
sonraki y›llarda ﬂunu söylemiﬂtir:
“(...) Bunu tertipleyenler vard›.
‹ç ve d›ﬂ mihrakl›, isteyenler vard›.
(...) Kontr-Gerilla, gerillaya karﬂ›
biz Kontr-Gerillay›z diyen bir tak›m
insanlardan oluﬂan bir örgüt. Bunlar›n, gerilla, komando olduklar›
kendilerinden menkul, ama bunlar
bir makamdan yetki al›yorlar. Nedir
o makam? Belki Cumhurbaﬂkan› ve
Genelkurmay Baﬂkan›’n›n emri var,
bilemiyorum, ama Milli ‹stihbarat
Teﬂkilat› oldu¤u kesindir. (...) Baz›
isimleri tan›yorum, bunlar›n içinden o zaman bu iﬂleri yapan Binbaﬂ›, Yarbay ve Yüzbaﬂ› gibi rütbeli
kimselerden bahsedilirdi. Hat›rlad›klar›m, M‹T’de çal›ﬂ›yorlard›.
(...) ama as›l suç emri verenlerindir." (8 May›s 1987, Hürriyet)
Katliamdan sonraki geliﬂmeler
de kuﬂkusuz Sadi Koçaﬂ’› do¤rulamaktayd›. Birçok olgu aç›k olmas›na ra¤men, 1 May›s katliam›yla ilgili aç›lan davalardan kelimenin
gerçek anlam›yla H ‹ Ç B ‹ R ﬁ E Y
ç›kmad›. Ne tetikçiler, ne katliam›n
polis ve asker sorumlular›, ne siyasi
sorumlular› ve azmettiricileri, H ‹ Ç B ‹ R ‹ ortaya ç›kar›lmad›. Hepsi

Kurﬂunlar ya¤›yor, p anzerler
yürüyor üstüne 500 bin emekçinin... L akin o na r a¤men s usturamad›lar, sindiremediler bizi.
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devlet taraf›ndan korundu. Hiçbir
iktidar bu konuda farkl› bir ﬂey yapmad›.
Kontrgerillan›n aç›k bir katliam›yd› 1 May›s 1977. Denilebilir
ki, kontrgerillan›n halka karﬂ› o güne kadar ki en cüretli ve boyutlu
sald›r›s›d›r. Nedeni, halk›n devrimci
mücadelesinin oligarﬂi taraf›ndan
iktidar›na karﬂ› güçlü bir “tehdit”
olarak görülmeye baﬂlanmas›d›r.
Halka karﬂ› “gözda¤›” etkisini sürdürmek için de katliama ve katliamc›lara iliﬂkin göstermelik bir dava
bile aç›lmam›ﬂt›r.
1 May›s katliam› davas›na bakan
ilk savc›n›n “görevlerini kötüye kullanan kamu görevlileri hakk›nda dava aç›lmas›n›” istemesi üzerine, hemen g ö re v d e n a l › n d › . Katillerin
ateﬂ açt›¤› yerlerden biri de I n t e rcontinental Oteli idi (bugün The
Marmara). ‹lginçtir, bu otel, CIA ile
iliﬂkili oldu¤u aleni olan ve ﬁili'de
Allende'ye karﬂ› darbeyi finanse
eden A m e r i k a n I T T ﬂirketine aitti.
I n t e rcontinental, 1 May›s'tan üç
gün önce boﬂalt›lm›ﬂ ve bu sürede
hiçbir müﬂteri kabul edilmemiﬂti.
Otelin tek müﬂterisi, 5. ve 6. katlarda alana hakim birkaç odadaki “yetkililer” ve “yabanc›”lard›, “yabanc›”lar muhtemelen Amerikal›’yd›lar.
Sonradan otelde yap›lan incelemelerde, otelin 5. ve 6. katlar›n›n
pencerelerinin kurﬂun delikleriyle

Aradan b unca z aman g eçtikten
sonra, b ir kez d aha, o nlar›n
üzerine k urﬂunlar›n y a¤d›r›ld›¤›
yerde göstermeliyiz sinmedi¤imizi.
Taksim’i bizden ç alanlara
boyun e¤meyece¤imizi göstermeliyiz. o gün
kanlar›m›zla
k›z›llaﬂan meydan›, ﬂimdi yine
bayraklar›m›zla k›z›llaﬂt›rmal›y›z.

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim
dolu oldu¤u görüldü; kurﬂunlar, d›ﬂar›dan de¤il, içeriden d›ﬂar›ya at›lm›ﬂt›!
Sular ‹daresi’nin üzerinden kitleye ateﬂ aç›lanlar›n resimleri bile
çekilmiﬂti, ki o resimlerden birini
bu sayfalarda da göreceksiniz; ancak resimler incelenmesi için gönderildikleri adli t›pta kayboldu...
Ve çok daha ilginci, Türkiye tarihinde belki ilk kez, o günün polis telsiz
kay›tlar› da kaybolmuﬂtu... Peki
tüm bunlar›n anlam› neydi?
Tüm bunlardan ç›kan tek bir sonuç vard›: Katliam›n sorumlusu ve
organizatörü oligarﬂiydi.

P ro v o k a s y o n ’ a “ s o l ” d a n
o r t a k o l a n l a r vard›..
Ta r i h o n l a r d a n , o n l a rca
y›ld›r ö z ü r bekliyor
Bu provokasyon haz›rl›klar›na
ra¤men, solun baz› kesimlerinde de
büyük bir sorumsuzluk hüküm sürüyordu. ‹ki uç vard›: G i rece¤izsokmayaca¤›z...
Biri s›rt›n› Sovyetler Birli¤i’ne
dayam›ﬂt›; di¤erleri Çin-Arnavutluk
çizgisini savunuyorlard› ve uluslararas› plandaki ayr›ﬂmay›, onlar 1
May›s Alan›’na taﬂ›yorlard›. Halk
umurlar›nda de¤ildi. Oligarﬂinin
provokasyonunu bozmak sorumlulu¤u umurlar›nda de¤ildi.
Bütün burjuva gazeteler provokasyonun geldi¤ini ba¤›ra ba¤›ra
haber veriyordu adeta. Bütün devrimci, demokrat gruplar, bu çevreleri devrimci sorumlulu¤a davet ediyordu. Ama onlar dinlemedi, provokasyona çanak tutan tav›rlar›ndan
vazgeçmediler.
Aradan ony›llar geçti. Özür dilemediler. Tart›ﬂmaya, muhasebeye
yanaﬂmad›lar. Bunun yerine unutmay› ve unutturmay› tercih ettiler.
Çeﬂitli zeminlerde solu bu konuda
tart›ﬂmaya ça¤›rd›k. Gelmediler.
Ama halka, devrime karﬂ› sorumlu-

luk, bunu unutmamay› gerektirir.
Çünkü bu tav›r er ya da geç muhasebesinin yap›lmas› gereken bir
olumsuzlu¤un sonucudur. O olumsuzluk, sonraki y›llarda kendini çok
çeﬂitli biçimlerde sürdürmüﬂtür. Ayn› anlay›ﬂ devrimcilere kurﬂun s›kan
anlay›ﬂt›r. Ayn› anlay›ﬂ komplo teorilerini çabucak benimseyen anlay›ﬂt›r. Ayn› anlay›ﬂ oligarﬂinin ideolojik yönlendirmelerine aç›kt›r. Bu
anlay›ﬂ, muhasebesi yap›lmad›¤›,
mahkum edilmedi¤i için de¤iﬂmemiﬂtir ve bir biçimde beyinlerinde
yaﬂamaktad›r. 1977 1 May›s’› bir
anlamda bu gruplar›n beyinlerinin
de resmidir. Ne yaz›k ki, bu resimde
çok övünülecek ﬂeyler yoktur. Bu
tablo, onlar›n halka, s›n›fa nas›l
bakt›klar›n› gösteriyor. Dillerinden
emekçileri, iﬂçi s›n›f›n› hiç düﬂürmeseler de o s›n›fa karﬂ› sorumlu
davranmad›klar› aç›kt›r. 1 May›s
1977, s›n›fa karﬂ› sorumluluk s›nav›yd› ve onlar bu s›nav› geçemediler. Türkiye tarihine, iﬂçi s›n›f›n›n
tarihine böyle bir provokasyonun
yaz›lmas›na ortak oldular.
Bu sorumsuzlu¤un bir taraf›nda
yer alan TKP’nin sonunu gördük.
Ya di¤erleri? Bu anlay›ﬂ, bu politika
yap›ﬂ tarz› de¤iﬂmedi¤i, bu tarz›n

sonucu olan olumsuzluklar›n özeleﬂtirisi yap›lmad›¤› noktada, onlar
nerelere savrulacaklar? Meseleye
oligarﬂiyle halk aras›ndaki mücadele aç›s›ndan de¤il, kendi grupçu
penceresinden bakanlar›n “girerizsokmay›z” anlay›ﬂ›, devam ediyor.
“Falanca siyaset yok olsun” anlay›ﬂ› ayn› beyinden ç›k›yor. Grupçuluklar, rekabetçilikler ayn› beyinden
ç›k›yor.
1 May›s 1977’deki bu provokasyona zemin haz›rlayanlar H A L K TA N Ö Z Ü R D ‹ L E M E L ‹ D ‹ R L E R . Bu özür tarihi de¤iﬂtirmez
belki ama böyle bir özür, onlar›n
Türkiye halklar›n tarihsel borcudur.
Bu borcu ödemedikleri sürece, her
may›sta bu onlara hat›rlat›lmaya devam edilecektir.

1 May›s 1977, uzaktaki
b i r tarih de¤il,
Türkiye’nin bugününe
iliﬂkin bir o l a y d› r
1 May›s 1977, do¤rudan halka
yöneltilmiﬂ bir sald›r›yd›. Halk›n
sindirilmesi için baﬂvurulan faﬂist
katliamlar zincirinin de baﬂlang›c›yd› bir yerde. 16 Mart katliam›, Ma-

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim
raﬂlar, Sivaslar, izledi
1 May›s’›.
1 May›s, iﬂte bu anlamda da oligarﬂiyle halk aras›ndaki temel çeliﬂkinin ve mücadelenin bir arenas›d›r.
Katliama iliﬂkin bu kadar ayr›nt›y›, katliamc›lar bilinsin, sorumlular bilinsin, halka karﬂ› gerçekleﬂtirilen bu büyük katliam sürecindeki
sorumluluklar ve sorumsuzluklar
bilinsin diye yeniden hat›rlatt›k.
Taksim’i yeniden zaptetmeye ça¤r›m›z, iﬂte bu anlamdad›r ki, sadece
bir katliam›n de¤il, bir bütün olarak
ony›llard›r bize bu ac›lar› yaﬂatan
düzenden, faﬂizmden hesap sormaya ça¤r›d›r.
(*) Burada ﬂunu da belirtelim ki, 1
May›s 1977’de katledilenlerin tam say›s› kesinleﬂtirilememiﬂtir. Ne D‹SK,
ne polis, ne mahkemeler net, kesin bir
say› ortaya koyamad›lar. 1 May›s ﬂehitlerinin say›s› ço¤unlukla 34-37 aras›nda telaffuz edildi. Biz elimizde somut
olarak ismi bulunan ﬂehitler itibariyle
35 rakam›n› kullan›yoruz.

kutlamalar›na izin vermeyecekleri aç›klamas› yaparak, halk› korkutmaya,
1 May›s’a kat›lmalar›n›
engellemeye çal›ﬂ›yor.
Emekçilerin karﬂ›s›na
geçiyor, 1 May›s kutlamalar›n› engelleyece¤ini söylüyor. Neye dayanarak!
Valinin meﬂru bir dayana¤› yoktur, o halka düﬂmanl›¤›yla bu aç›klamay› yap›yor.
Fakat, Vali’ye 2007 y›l› 1 May›s’›nda düﬂtü¤ü durumu hat›rlay›p, hat›rlamad›¤›n› soruyoruz. Çünkü, zaman geçirmeden, kendisini kameralar›n önüne at›p, 1
May›s kutlamalar›na Taksim’de izin verilmeyece¤ini
aç›klamas› için haf›zas›nda sorununun olmas› gerekir.
Taksim halka kapat›lamaz Say›n Vali. Kendini zorlama. Bir alan›n, nas›l kullan›laca¤›na, Osmanl› Padiﬂah› edas›yla sen karar veremezsin. Karar, halk›n mücadelesi ile verilir ve bu karar verilmiﬂtir. Daha fazla zorlamay›n, çekilin halk›n önünden! Aç›n Taksim
Meydan›’n› halka!

‹stanbul Valisi Hala Ayn›
Yerde, Ayn› Kafada
Sendikalar, odalar, devrimci örgütler
ve kitle örgütleri 1 May›s’› Taksim’de kutlama kararlar›n› aç›klad›lar.
17 Nisan’da ise, ‹stanbul Valisi Muammer Güler ekranlar›n karﬂ›s›na geçti ve y›llard›r üzerine bir kelime
eklemedikleri cümleleri tekrarlad›; “Ya s a l a rca düzenlenmiﬂ gösteri yerleri içinde Taksim Alan› yok!”
Fakat, Taksim Alan›, polislerin yürüyüﬂlerinde gösteri yeri haline gelebiliyor, maçlar sonras›nda, y›lbaﬂ›lar›nda, müzik dinletilerinde gösteri yeri haline gelebiliyor. Vali Güler, o durumlarda yasalar› unutuyor, 1
May›s gündeme geldi¤inde, emekçilere duydu¤u s›n›fsal kinle Taksim’in gösteri yeri olmad›¤›n› buyuruyor.
Vali, iﬂçilerin, emekçilerin, halk›n 1 May›s’› Taksim’de kutlama kararlar›na ra¤men, Taksim’de 1 May›s
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1 May›s üzerine bir çarp›tma
12 Eylül sonras›nda 1 May›s’›n
yeniden pratik bir görev olarak devrim mücadelesinin gündemine girmesinden bu yana, diyebiliriz ki,
hemen her 1 May›s’ta iki (bazen üç)
anlay›ﬂ karﬂ› karﬂ›ya oldu. Ço¤u y›l
“iki 1 May›s” kutland›. Ayn› alan
içinde oldu¤umuzda dahi, iki farkl›
anlay›ﬂla gerçekleﬂti 1 May›s eylemleri.
Bu farkl›l›k, elbette sadece 1
May›s’a iliﬂkin bir farkl›l›k de¤ildi.
Hatta tersine, hayat›n her alan›n›
kapsayan bir anlay›ﬂ farkl›l›¤›, kendini 1 May›s’ta da gösteriyordu.
Statükocu, uzlaﬂmac›, reformist anlay›ﬂla devrimci anlay›ﬂ aras›ndaki
ayr›ﬂma, “iki 1 May›s” gerçe¤inin
de maddi zeminidir.
1 May›s konusunda 1988’den bu
yanaki bütün ileri ad›mlar, kazan›mlar, devrimci politika çerçevesinde gerçekleﬂmiﬂ olsa da, statükolar›n, uvriyerist, kuyrukçu politikalar›n k›s›r döngüsüne hapsolan
oportünizm ve reformizm burnundan k›l ald›rm›yor hala.
Evrensel Gazetesi yazarlar›ndan
‹. Sabri Durmaz, Türk-‹ﬂ, D‹SK ve
KESK’in 1 May›s’› Taksim’de kutlama karar› üzerine bak›n ne yaz›yor:
“Türk-‹ﬂ, D‹SK ve KESK’in Taksim karar›, her 1 May›s’tan önce
“devrimci 1 May›s” m›, “iﬂçilerin 1
May›s”› m›, “Taksim’de mi yoksa
baﬂka alanda m› kutlama” tart›ﬂmalar›n› gereksiz hale getirdi.” (11
Nisan 2008)
Türk-‹ﬂ, D‹SK ve KESK’in 1
May›s’› Taksim’de kutlama karar›,
elbette birçok aç›dan üzerinde durulmas› gereken bir karard›r. Fakat
hiç üzerinde durulmayacak bir yan›
varsa, o da Evrensel yazar›n›n sözünü etti¤i yand›r.
Ç ü n k ü : “Devrimci 1 May›s
m›?”, “iﬂçilerin 1 May›s’› m›?” diye
bir tart›ﬂma ve ayr›ﬂma hiç olmam›ﬂt›r. Bu tamamen Evrensel yazar›n›n kurgusu, daha tam bir deyiﬂle
de uydurmas›d›r. Bir tart›ﬂma vard›
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kuﬂkusuz. Bu tart›ﬂma Evrensel yazar›n›n belirtti¤inden farkl› olarak,
“ D e v r i m c i 1 M a y › s m › ”, “ re f o r mistü, uzlaﬂmac›, statükocu veya
teslimiyetçi 1 May›s m›?” ﬂeklinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Bu ayr›m en baﬂta
da iﬂaret etti¤imiz gibi, hemen her
dönem olmuﬂtur.
Bugün de vard›r.
Türk-‹ﬂ “Taksim” dedi diye, y›llard›r “Türk-‹ﬂ neredeyse biz oraday›z” tavr›n› 1 May›s politikas› haline getirenler de bu nedenle Taksim
dedi diye, devrimci 1 May›s ve reformist 1 May›s ayr›m› ortadan
kalkm›ﬂ veya kalkacak de¤ildir

Soru sormak,
iyi ve ger e k l i b i r ﬂ e y d i r
En baﬂta belirtilmelidir ki,
EMEP, kimsenin 1 May›s politikas› hakk›nda söz söyleyecek bir konumda de¤ildir. Çünkü söz söylemeden önce, EMEP’in kendi 1 May›s prati¤i, her aç›dan sorgulanmaya, muhasebeye muhtaçt›r. Her y›l,
tamamen baﬂar›s›z, iflas etmiﬂ 1
May›s politikalar›n› savunagelmiﬂtir. Asl›nda EMEP’in kendi özgün
politikas› da olmam›ﬂt›r. O daha çok
“s›n›ftan kopmamak” ad›na, konfederasyonlar›n, en baﬂta da Türk‹ﬂ’in kuyru¤unda olmuﬂtur.
Bu anlay›ﬂ Türk-‹ﬂ’e bak›yor,
Türk-‹ﬂ de burjuvaziye bak›yor...
Bu mu iﬂçi s›n›f›n›n yan›nda olmak?
‹ﬂçi s›n›f› Türk-‹ﬂ üyesi birkaç on
bin iﬂçi demek de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f›
politik bir olgudur, bir ideolojidir,
bir niteliktir.
Bu ülkede 1 May›slar’› diﬂe diﬂ,
gö¤üs gö¤üse kazanma kavgalar›
verilirken, mesela 1988’de, ‘89da
neredeydi EMEP? Hangi “taktikleri” savunuyordu, hangi prati¤in
içindeydi?.. O gün aç›kt›r ki iﬂçi s› n › f › n › n t e m s i l c i s i D a l c › l a r ’ d › r.
EMEP Dalc›lar’› yok sayarak 1 May›s tarihi yazabilir mi? Mesela ﬂu
soru EMEP için son derece çarp›c›
olacakt›r: EMEP kendi politikalar›

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim

üzerinden bir
1 May›s tarihi
yazabilir mi?
S ü r e ç ,
EMEP’in politikalar›na
g ö re ﬂekillen seydi e¤er, ne
yasaklar k›r›labilir, ne alanlar kazan›labilir, ne May›s Alan›’na yönelinebilirdi...
Acaba EMEP hiç düﬂünmüyor
mu, y›llard›r “iﬂçi s›n›f›ndan kopmamak” ad›na yan›ndan ayr›lmad›¤› Türk-‹ﬂ, ne oldu, nas›l oldu da
Taksim Meydan›’na ç›kmaktan söz
etmeye baﬂlad›? EMEP’in etkisiyle
olmuﬂ olamaz. Çünkü EMEP’in
kendisi de adeta yeminliydi 1 May›s
Alan›’n›n ad›n› a¤z›na almamaya.
Taksim’e ç›kmaktan, 1 May›s Alan›’ndan söz etmek, “goﬂistlerin”
iﬂiydi ona göre. Peki ﬂimdi Türk‹ﬂ’e ne oluyordu du Taksim’den söz
ediyordu? Anlaﬂ›lan Türk-iﬂ,
EMEP’ten daha fazla goﬂistlerden
etkileniyordu... EMEP politikalar›na kalsayd›, Türk-‹ﬂ, de¤il Taksim’den söz etmek, alanlardan bile
sözetmez, hala 1 May›slar’› salonlara hapsetmeye çal›ﬂ›yor olurdu...
E M E P bunlar› tart›ﬂabiliyor
m u ? Gerisi Türk-‹ﬂ kuyrukçulu¤unu gizlemeye yönelik spekülasyonlar olmaktan öteye geçmez.

S›n›fa karﬂ› sorumluluk,
düzen sendikac›l›¤›n›n
p e ﬂ i n de sü r ü kl e nm e k d e ¤ i l ;
alanlar› militanca
mücadeleyle kazanmakt›r
Sanki iﬂçi s›n›f› onlar›n tekelinde. ‹lgileri birkaç sendikan›n ötesine geçmez. “‹ﬂçi havzalar›”ndan söz
ederler ikide bir. Fakat ne onlar›n iﬂçi havzalar›yla bir ba¤› vard›r, ne iﬂçi havzalar›n›n onlardan haberi...
Emekçilerden bahsederken, “s›n›fa karﬂ› sorumlu politika”dan söz
ederken, hiç geçmiﬂi hat›rlam›yorlar anlaﬂ›lan arkadaﬂlar. ‘77’deki

emekçilere, o meydandaki iﬂçi s›n›f›na karﬂ› da sorumluluk duymak
gerekmiyor muydu? O zaman nas›l
bu kadar “s›n›ftan kopuk” çat›ﬂmalara girebildiniz?
Ve ayn› beyin, dün iﬂçi s›n›f›n›,
solu pervas›zca bölüp çat›ﬂmas›na
zemin haz›rlarken, bugün gayet masum bir ﬂekilde “iﬂçi s›n›f› bölünmesin” bahanesiyle sar› sendikac›l›¤›n yede¤inde politika yap›yor.
Herkes ayaklanm›ﬂ Taksim der,
o baﬂka yere gider; s›n›ftan kopmamak ad›na!
S›n›f›n önemli bir bölümü, Saraçhane’ye ç›kar (2004 1 May›s’›n›
hat›rlay›n), ama oras› “çat›ﬂma” ihtimali olan bir aland›r, EMEP anlay›ﬂ› yine “ s a k i n s u l a r › ” tercih eder.
Sakin sular, Türk-‹ﬂ’in yan›, yak›n›d›r.
EMEP’in 1977 katliam›n›n hesab›n› sormak gibi bir gündemi de
yoktur. Bu hesaplaﬂmadan kaçman›n teorisini de “1977 1 May›s’› iﬂçilerin gündeminde de¤il” deyip ç›kar iﬂin içinden. De¤ilse, sen iﬂçilerin gündemine taﬂ› katliam›?
Peki katliam, peki Taksim?...
Evrensel’e göre önemsiz bunlar.

Önemli olan “ekonomik” taleplerin
formülasyonudur.
1 May›slar her ülkede, her dönem ayn› rolü üstlenmez, ayn› politika ve taktiklerle ﬂekillenmez. Dönemlere göre de¤iﬂiklikler gösterir
1 May›s’›n üstlenece¤i misyon.
Ama Evrensel ﬂabloncudur. ﬁablonunda zaman-mekan yoktur do¤al
olarak.
‹ki sendikac›y› kafalama derdinden ötesini göremeyen EMEP, iﬂçilerin 1 May›s’› m›, devrimci 1 May›s m› gibi ikilemlerle masal anlat›yor.
“Kahramanlar ça¤› kapand›,
kitleler ça¤› baﬂlad›” teorisi yap›yor bir baﬂka EMEP’li. Yine sahte
bir ikilem, yine çarp›k bir k›yas. S›n›f mücadelesi hep ikisini de içermedi mi? Tarih, ikisini de s›n›f mücadelesi içinde yerine oturtabilenlerin zaferlerini yazd›; “kahramanlar›”, militanca kavgay›, illegaliteye,
silaha sar›lmay› “ça¤d›ﬂ›” ilan edenlerin zaferine ise, bugüne kadar hiçbir yerde, hiçbir zaman tan›k olamad›k. Bundan sonra da olamayaca¤›m›z besbelli. Kime ne anlat›yor o
zaman Evrensel yazarlar›?
1 May›s mücadelesinde Devrim-

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim

ci Hareketin
politikalar›n›n
tart›ﬂmas›z bir
belirleyicili¤i
ve yol aç›c›l›¤›
vard›r. ‘87, ‘88,
‘89’da devrimci hareket 1
May›s’›
ve
alanlar› kazanman›n somut
politika ve taktiklerini gündeme
getirirken, EMEP’in de içinde oldu¤u çeﬂitli çevreler, karars›z, tutars›z,
tereddütlü, sendikac›lar›n kuyru¤una tak›lan, ald›¤› kararlara sahip ç›kamayan bir konumdad›r. En kitlesel 1 May›slar, ‘88-89 dahil, “s›n›ftan kopmama”ktan çok söz eden
EMEP’in politikalar›n›n de¤il, devrimci politikan›n etraf›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. EMEP’in bu rakamlar
konusunda bilgisi var kuﬂkusuz.
Ama baﬂta dedi¤imiz gibi, burunlar›ndan k›l ald›rm›yorlar yine de.
Türkiye solunun birçok aç›dan 1
May›slar’dan ç›karacak dersleri oldu¤u kesindir. 1 May›s ‘77’den baﬂlayarak bugüne kadarki 1 May›slar’›n muhasebesi, sol için çok ufuk
aç›c› olacakt›r.

Türk-‹ﬂ, D‹SK, KESK:

AKP ve CHP’lilerden Yasa Teklifi:

“1 May›s Eme¤in
Bayram› Olmal› Taksim
Meydan› Emekçilere
Aç›lmal›”

“1 May›s Resmi Tatil Olsun!”

Türk-‹ﬂ, D‹SK ve KESK Genel Sekreterleri taraf›ndan 16 Nisan’da yap›lan ortak
aç›klamada, 1 May›s’› Taksim’de kutlama iste¤i ve
karar› bir kez daha tekrar edilerek ﬂunlar belirtildi:
“Biz 500 bin emekçi olarak ellerimizde karanfillerimizle. özgürlük türkümüzü hep birlikte söylemek
üzere 1 May›s’ta Taksim’de olaca¤›z. 1 May›s Eme¤in
Bayram› olarak kabul edilmeli ve Taksim Meydan›
emekçilere aç›lmal›d›r. ”
Vali Muammer Güler, Taksim’in ‹stanbul’da top-lant› ve gösteri yürüyüﬂü yap›lacak alanlar aras›nda
say›lmad›¤›n› sadece çelenk koymak ve sayg› duruﬂu
için izin verildi¤ini, emekçiler kutlamada ›srar ederse "nizam› sa¤lamak" için gerekeni yapacaklar›n›
belirtti.

AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas 1 May›s’›n
“ B i rlik ve Da ya n›ﬂm a G ün ü ” olarak resmi tatil ilan
edilmesi için TBMM Baﬂkanl›¤›'na bir yasa teklifi verdi.
Kafkas, TBMM'de düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda 1 May›s'›n “dünya iﬂçi hareketi için önemli bir gün oldu¤unu”
belirtip ayn› içerikte bir yasa teklifini daha önce de verdi¤ini hat›rlatt›.
1 May›s’la ilgili bir baﬂka teklif de CHP ‹zmir Milletvekili Bülent Baratal› taraf›ndan gündeme getirildi. Baratal›,
1 May›s’›n ‘‹ﬂçi Bayr am›’ olarak kutlanmas›n› teklif etti.
Hayat dayat›yor. 1 May›s’tan kaçam›yorlar art›k. Biz
buna benzer manevralar› daha önceleri de çok gördük.
TBMM arﬂivi benzeri birçok yasa teklifiyle doludur. 1
May›s’›n arifesinde s›k s›k böyle teklifler gündeme getirilir, sonra öteki 1 May›s’a kadar unutulur. Ama unutamayacaklar. Bu oyunu daha fazla sürdüremeyecekler. 1
May›s’›n resmi tatil ilan edilmesi de, 1 May›s Alan›’n›n
halka aç›lmas› talebi de gerçekleﬂinceye kadar 1 May›s
mücadelesinin gündeminde olacak.
Say›: 3 / 20 Nisan 2008
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1 May›s ﬁehitlerimiz
Yolumuzu açt›lar
taﬂ›nacak bir bayrak,
sorulacak bir hesap b›rakt›lar
1 May›s kavgas›, dünyada da ülkemizde de zorlu olageldi. Gün geldi, kan›m›z›n döküldü¤ü, gün geldi zaferlerimizi kutlad›¤›m›z bir gün oldu.
Ezilenlere birlik olman›n, proletaryaya s›n›f›n›n bilincini taﬂ›yan bir gündü sonuçta ve böyle oldu¤u için de hep
engellemeye çal›ﬂt›lar.

Sürücü, Hüseyi n K›rk›n, Nazmi Ar›, J a l e Yeﬂilnil, Kenan
Çatak, Rasim Elmas, Diran Nigiz, H a m d i Toka, Ziya Baki, Bayram Eyi...
Farkl› mesleklerden, her milliyetten emekçiler vard›
aralar›nda. Birlikte halkt›lar.


Cunta y›llar›n›n ard›ndan 1 May›s’› yasaklayanlara karﬂ› mücadelenin her biçimini, tüm araçlar› kullanarak mücadeleye giriﬂtik.
Ö z t ü r k ACAR‹ ve Salih KUL zor
y›llarda mücadeleyi sürdüren iki Devrimci Sol militan›yd›lar. 1 M a y › s
1988’in haz›rl›klar› içindeyken 30 Ni san’da, ‹stanbul Okmeydan›’nda katledildiler. Öztürk ve Salih, onlar da 1
May›s eylemine haz›rlan›yorlard›. 1
May›s’› yasaklayanlara söyleyecek
sözleri vard›. ‹stanbul Okmeydan›
Mehmet Akif DALCI
Gürsel Mahallesi’nde kald›klar› evde
kuﬂat›ld›lar. Teslim olmay› reddetti
Öztürk ve Salih, ertesi gün 1 May›s
alan›na onlar›n direniﬂ ruhu taﬂ›nd›...



Gün oldu yasaklarla, gün oldu katliamlarla engellemeye çal›ﬂt›lar. ‹ﬂte bu sayfada ad› olanlar› bu sald›r›larda ﬂehit verdik. Onlar, kavgan›n içinde, proleteryan›n en özel
gününde, k›z›l bayraklar›n en çok yak›ﬂt›¤› bir kavga gününde ﬂehit düﬂtüler.


1 May›s’taki ilk ﬂehitlerimizi 1 May›s 1977’de ‹ s t a nbul Ta k s i m’de verdik.
Kontrgerillan›n kurﬂunlar› ald› onlar› aram›zdan. 35 ﬂehit verdik o gün
Taksim Meydan›’nda ve o gün 1 May›s
Alan› oldu oras›. ‹ﬂte 1 May›s Alan›’n›
1 May›s Alan› yapan ﬂehitlerimiz:
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 l t e z i m O l t u l u ,
Öztürk ACAR‹
Mahmut Atilla Özbelen, Ö m e r N a rh a n , Bayram Ç›tak, K a h r a m a n Al sancak, Aleksandros Konteas, M e r a l
C e b ren, Kadriye Duman, Leyla Alt› p a r m a k , Ahmet Gözükara, E rc ü m e n t
G ü r k u t , Garabet Ayhan, Sibel Aç›ka lan, Nazan Ünald›, Hatice Altun, Ali
Yeﬂilgül, Niyazi Dar›, Mehmet Ali
Genç, H a c e r ‹ p e k S a m a n , Bayram
Salih KUL
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Y›l 1989’du. Binlerdik Taksim
önünde. Bir iﬂçiydi M e h m e t Akif
D A L C I. 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 elinde taﬂlar›
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. Ya ﬂ a r KILIÇ ve ﬁengül Y I LDIRAN, ‹YÖ-DER’li iki devrimci
ö¤renciydiler. Ertesi gün 1 May›s’ta
taﬂ›yacaklar› pankart› yazarken, 30 Ni s a n ’ d a ‹stanbul Moda’da kald›klar›
evde katledildiklerinde, 1993 1 Ma y›s’›n›n arifesiydi.
U ¤ u r, ‹.Ü.Veteriner Fakültesi ö¤rencisiydi. 1992-1993 ö¤retim y›l›nda
kat›ld› mücadeleye. K›sa sürede ‹YÖDER yöneticilerinden biri oldu.
30 Nisan’da infazdan 6-7 saat önce
Belediye-‹ﬂ Sendikas› Beyo¤lu ﬁubesi’ndeki iﬂçi temsilcileriyle yap›lan 1
May›s konulu toplant›da gençli¤i temsil etti. 6-7 saat sonra “ t e r ö r i s t ” denilerek katledildi.

U¤ur Yaﬂar KILIÇ

ﬁengül YILDIRAN

Dursun ODABAﬁ

Hasan ALBAYRAK

Yalç›n LEVENT

Ak›n RENÇBER

ﬁengül, örgütlü
mücadele ile ‘8990 y›l›nda ‹.Ü.’de
tan›ﬂt›. Dev-Genç
çal›ﬂmalar› içinde
yer ald›. Onlar›
katlederek gençli¤i y›ld›rmay› hedefledi düﬂman.
Ertesi gün 1 May›s’ta yoldaﬂlar›,
“U¤urlar› ﬁengülleri T ü k e t e mezsiniz” pankart›yla yürüdüler.



1990’larda 1
May›s yasaklar›n› k›rm›ﬂ, alanlar› kazanm›ﬂt›k. H›zla kitleselleﬂiyordu 1 May›slar. Devrim, devrimci hareket kitleselleﬂiyordu.
1996 1 May›s’›nda iﬂte bunun
için kurﬂunlar ya¤d›rd›lar üzerimize.
Gecekondular, ‹stanbul’un
dört bir yan›ndan Kad›köy’e akm›ﬂt› o gün. Onbinler toplanm›ﬂt›. Yüzbini aﬂk›n emekçinin yürüyüﬂü baﬂlayacakken sald›rd› katiller. Toplanma yerlerinden biri
olan Hasanpaﬂa’da polisin kitlenin üzerine açt›¤› ateﬂ sonucunda
D u r s u n O D A B A ﬁ ve H a s a n
ALBAYRAK ﬂehit düﬂtü.
Buna ra¤men sürdü yürüyüﬂ,
buna ra¤men kutland› 1 May›s.
Ateﬂ alt›nda! Mitingin da¤›l›ﬂ›nda yeniden sald›rd› düﬂman. Kurtuluﬂ okuru Yalç›n LEVENT ﬂehit düﬂtü bu sald›r›da da.
Onlarca kiﬂi gözalt›na al›nd›
sonras›nda. Onlardan biri olan
A k › n R E N Ç B E R, k›sa süre sonra gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda
ﬂehit düﬂtü ve 1996 1 May›s ﬂehitlerinin say›s› dört oldu.


Baﬂta dedi¤imiz gibi; Yolumuzu açt›lar. Taﬂ›nacak bir bayrak, sorulacak bir hesap b›rakt›lar. Açt›klar› yoldan yürüyece¤iz . Devr e t t i k l e r i b a y r a ¤ › t a ﬂ › yacak, b›rakt›klar› hes ab› soraca ¤ › z !

‹stanbul Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu:
“GÖREV, emekçilerin ve yoksul halk›n umudunu
yeﬂertecek inançl› ve kararl› tutum sergilemektir”
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasa Tasar›s›’n›n geri çekilmesi için eylem ve etkinlikler örgütleyen, 76 sendika, meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve
insiyatiften oluﬂan HERKESE SA⁄LIK /GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU olarak; halen mecliste görüﬂülmekte olan bu gayri vicdani yasaya tepkimizi göstermek üzere 15
N‹SAN SALI GÜNÜ ANKARA’DA
olaca¤›m›z› ve TBMM’ye giderek
taleplerimizi iletip, tepkimizi gösterece¤imizi; emek ve meslek örgütlerinin üst yönetimlerinden de eylemi
etkili k›lacak ve yayg›nlaﬂt›racak kararlar bekledi¤imizi kamuoyuna ve
ilgili üst yönetimlerine duyurmuﬂtuk.
(...)
Bu ülkenin D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB, TEB, TDB gibi ilerici emek örgütlerine, her ﬂeye ra¤men direnç gösteren baz› Türk-‹ﬂ
sendika ve ﬂube yöneticilerine ihtiyac› vard›r. Daha zorlu sald›r›lara
karﬂ› durabilmek için bu örgütlerimizin birleﬂik mücadeleyi geliﬂtirmesi
önemlidir. Platformun Ankara Meclis önü eylemi konusundaki kararl›l›¤› karﬂ›s›nda illerde defalarca yap›lan eylemlerin tekrarlar›na baﬂlanm›ﬂ olmas› ve baz› üst yönetimlerin
‹stanbul bileﬂenleri karﬂ›s›ndaki “tutumu” HSGG Platformu’nun Ankara
Meclis önüne gitme eyleminin “iptal” edilmesi ile sonuçlanm›ﬂt›r. Aylard›r yürüttü¤ü mücadelede ayr›ﬂt›r›c›l›¤› de¤il, birleﬂtiricili¤i kendisine düstur edinmiﬂ olan platformun
bu koﬂullarda böyle bir karar almas›ndan daha do¤al bir ﬂey olamaz.
Mücadelenin kendi aram›zda de¤il, yasay› ç›karmaya çal›ﬂan AKP
ve onun temsil etti¤i siyasi çizgi ile
sürdürülmesi gerekti¤inden hareketle, merkez örgütlerimizi bir kez daha yasa meclisten ç›kmadan önce
ortak irade göstermeye ve tarihsel
sorumluklar›n›n gere¤ini yerine getirece¤ini umuyoruz.
Bu do¤rultuda;

1 . D a h a ö n c e d e k l a r e e di l di ¤ i
g i b i E m e k P l a t f o r m u ’n u “ g e n e l
g rev genel direniﬂ eylemi”yle ilgili
olarak h›zla toplant›ya ça¤›rmaya,
2. D‹SK, KESK, T M M O B ,
T T B , TEB ve TD B ’y i eyl emler de
s ü re k l i y e r a l a n T ü r k - ‹ ﬂ b i l e ﬂ e n l e r in i d e k a p s a y ar a k , t ü m d em o k r atik kurumlar›n kat›l›m›yla meclis
önünde kitlelerle birlikte olma eylemini hayata geçirmeye davet
ediyoruz.
‹stanbul Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek P l a t f o r m u bileﬂenleri olarak; Emek Platformu sürecinde
yaﬂanan s›k›nt›lar›n, hükümetle yap›lan görüﬂmelerde ortaya ç›kan durumun eleﬂtirisi ve özeleﬂtirisinin
ancak eylemli bir süreçle verilebilece¤ini ve her iki eylemle ilgili Emek
örgütlerinin merkezi kararlar›n› etkili bir ﬂekilde destekleyece¤imizi
ve gere¤ini yerine getirece¤imizi
deklare etmiﬂtik
Meclis görüﬂmelerinde “varsay›lan mutabakat”›n bile dikkate al›nmad›¤›n›, her bir maddesinin AKP hükümetinin haz›rlad›¤› tasla¤a göre ilerledi¤ini, milletvekillerinin önergelerle
“kendilerini ve bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂileri” yasa kapsam› d›ﬂ›na
ç›kararak asl›nda vahim bir yasa ç›kard›klar›n›n kendilerinin de fark›nda
oldu¤unu gösterdikleri bir süreçte,
G Ö R E V, emekçilerin ve yoksul halk›n umudunu yeﬂertecek inançl› ve
kararl› tutum sergilemektir. Bu görev
halen muhataplar›n› beklemektedir.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu aylard›r sürdürdü¤ü kararl› ve mücadeleci tutumunu tüm
bileﬂenlerinin ortak eme¤iyle yo¤urmaya, dün oldu¤u gibi yar›n da sürdürmeye kararl›d›r.
B‹Z KARﬁI ÇIKARSAK
YAPAMAZLAR!
15 Nisan 2008
HERKESE SA⁄LIK GÜVENL ‹ G E L E C E K P L AT F O R M U
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cesi sendikac›lar› tehdit etmesi de
al›ﬂ›lm›ﬂ bir durumdu.

K›sa Tarihi
2
1927 1 May›s’›, ‘Ta k r i r-i Sü k u n ’ u n gölgesinde, tüm ilerici güçlerin bask› yasalar›yla kuﬂat›ld›¤› koﬂullarda kutland›. Fakat bu 1 May›s
ayn› zamanda belli bir dönem için
“son 1 May›s kutlamas›” da olacakt›. Ülkemizde 1 May›s’›n yeniden
kutlanmas› için aradan çok çok uzun
y›llar›n, -50 y›l- geçmesi gerekecekti.
Yaz› dizimizin ilk bölümünün sonunda 1927 1 May›s kutlamas›na yer
vermiﬂtik. Yaz› dizimizin ikinci bölümüne 50 y›l sonraki 1976’daki 1 May›s kutlamas›yla devam ediyoruz.
Eksik b›rakt›¤›m›z, atlad›¤›m›z herhangi bir 1 May›s yoktur. Bu büyük
eksiklik, Türkiye’nin 1 May›slar tarihindeki eksikliktir.
Ony›llar boyunca elbette
unutulmuﬂ de¤ildi 1 May›s. ‹lerici iﬂçiler, sosyalistler, bazen fabrikalarda, bazen piknik alanlar›nda s›n›rl›
toplant›larla 1 May›s’› yaﬂatmaya devam ettiler. Bildiriler da¤›tt›lar ve salt
o bildirilerden iﬂçiler, ayd›nlar hapishanelere at›ld›lar. Bu bildiriler bir yana b›rak›l›rsa, bu daha çok 1 May›s’›
“kendi içinde” bir yaﬂatmayd›. Böyle
de olsa bir unutmama tavr› sözkonusuydu. Unutmayan bir di¤er kesim de
oligarﬂiydi.
Hemen her 1 May›s öncesinde tan›nan sosyalistlerin bir k›sm› gözalt›na al›n›yor, 1 May›s günü h ü c relerd e t u t u l u y o r l a r, sonraki gün de b›rak›l›yorlard›. M‹T’in her 1 May›s ön-
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2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n ard›ndan çok partili düzene geçiﬂ
ve 27 May›s müdahalesi, ülkedeki siyasi ortam› belli ölçülerde de¤iﬂtirdi.
1950’lerden itibaren sendikalar
yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›. Fakat sendikal geliﬂmenin baﬂ›n› “ A m e ri k a n
s e n d i k a c › l › ¤ › n › n ü l k e m i z d ek i t e m si l cisi” olan Türk-‹ﬂ çekiyordu. Türk‹ﬂ, 1 May›s’› unutturmak veya içini
boﬂaltmak konusunda burjuvaziyle
ve devletle hemfikirdi.
1960’da 1 May›s " B a h a r
B a y r a m › " olarak ilan edildi.
Egemen s›n›flar, 1 May›s ony›llard›r
meydanlarda kutlanm›yor olsa da, iﬂçilerin gündeminden ç›kmad›¤›n›n
fark›ndayd›lar. Bu anlamda 1 May›s’›n “iﬂçi s›n›f›n›n birlik, mücade le, dayan›ﬂma günü” olmas›ndansa,
“ b a h a r b a y r a m › ” olmas› ye¤dir diyerek ellerini çabuk tutmuﬂlard›.
24 Temmuz 1963; Toplu
Sözleﬂme Grev ve Lokavt
Kanunu yürürlü¤e girdi.
Bu nedenle, 1963’de Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalarla ilgili yasalar›n yürürlü¤e giriﬂ
günü olan 24 Temmuz'u, “iﬂçi bayr a m › ” olarak kutlamak, Türk-‹ﬂ’in
uzun y›llar savundu¤u politika oldu.
Fakat, 24 Temmuz’u iﬂçilere kabul
ettiremediler.
1960’lar›n ikinci yar›s›nda iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi önemli bir geliﬂme gösterdi. Bunun bir ifadesi olarak
da 13 ﬁ u b a t 1967’de Devrimci ‹ﬂçi
Sendikalar›
Konfederasyonu
(D‹SK) kuruldu.
Bu dönemde iﬂçi s›n›f›n›n tarihine
yaz›lan büyük iﬂçi direniﬂleri gerçekleﬂtirildi. Bunlar›n en önemlisi 15-16
H a z i r a n d i reniﬂiydi. Bu yo¤un dönemde, 1 May›s fazla öne ç›kan bir
gün olmad›. Oligarﬂinin 1 2 M a r t
C u n t a s › ’ n a baﬂvurmas›yla yeniden
yasakl› bir dönem baﬂlad›. ‘70’li y›llarda ise, mücadele çok daha kitlesel,

devrim hedefini netleﬂtirmiﬂ, iktidar
perspektifini pekiﬂtirmiﬂ olarak yeniden ve daha güçlü geliﬂti. 1 May›s
mücadeleleri de iﬂte bu dönemde öne
ç›kan bir gün oldu.
D‹SK, 1976’da 1 May›s’› kutlama karar› ald›. ‹stanbul Taksim Meydan›’nda yüzbin kiﬂi vard› o gün. Ülkemizin tarihi aç›s›ndan s›k görülmeyen büyük bir kitlesellikti bu.
Oligarﬂinin K›z›ldere’de, dara¤açlar›nda yoketti¤ini sand›¤›
devrimciler, emekçilerle birlikte
meydanlardayd›lar.
1977’de ülkemiz tarihinin gördü¤ü en büyük kalabal›klardan
biri topland› Taksim Meydan›’na: 500 bin emekçi! Sendikalar›n, devrimci örgütlerin,
gençlik örgütlerinin, çeﬂitli
meslek kuruluﬂlar›n›n, gecekondu
semtlerinin pankartlar› arkas›nda
toplanm›ﬂt› yüzbinler.
O gün alan, pankartlar, bayraklarla k›z›la boyand›. O gün, ilk kez böyle bir ‹stanbul vard› ve ‹stanbul ilk
kez böyle bir kalabal›¤› gördü.
Ancak mitingin sonunda, katliam
sald›r›s› yaﬂama geçirildi. Alan› dolduran 500 bin emekçinin üzerine sürülen panzerlerden ve çevre binalar›n
üzerinden aç›lan ateﬂlerle 35 emekçi
ﬂehit oldu. Kay›plar›n daha fazla olmas›na engel olan ise, alanda pani¤i
önlemek için ola¤anüstü bir çaba
harcayan Dev-Genç’lilerdi. ‘77 1
May›s’›, ülkemiz tarihine en kanl› 1
May›s olarak geçti.
1978’de 1 May›s’a karﬂ›
yine bildik propaganda yürütüldü, burjuva bas›n provokatif yay›nlar yapt›. ‘777’de yaﬂanan katliama karﬂ›n, yaklaﬂ›k 250
bin kiﬂi Taksim’e, 1 May›s Alan›’na
ç›kt›. 1 May›s ‘77’de katledilenlerin
an›s›na Taksim Meydan› art›k, 1 May›s Alan› ismiyle an›l›yordu.
Mitinge, onbinlerle ifade edilen
bir kortejle kat›lan Devrimci Hareket
için de, ‘78 1 May›s’›n›n ayr›ca bir
önemi vard›. DY tasfiyecili¤ine karﬂ›
“ Yo l u m u z Ç a y a n l a r › n Yo l u d u r ”

pankart› ile alana ç›karak kendisini
ifade etti.
1 May›s, sadece ‹stanbul’da de¤il,
ülkenin dört bir yan›nda düzenlenen
mitingler, yürüyüﬂler, gösteriler ve
eylemlerle coﬂkulu bir ﬂekilde kutland›.
1979’da ‹stanbul dahil 13 ilde s›k›yönetim vard›. ‹stanbul'da
1 May›s yasakland›, tüm ‹stanbul'da
soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi.
Taksim ve ‹stanbul’un merkezi yerleri asker ve polisler taraf›ndan iﬂgal
edildi. 1 May›s kitlesel olarak baz›
Anadolu illerinde kutlan›rken, ‹stanbul’da semtlerde çeﬂitli gösteriler
yap›ld›.
S›k›yönetim d›ﬂ›nda kalan ‹zmir,
‹skenderun, Mersin, Tarsus vb. illerde kitlesel 1 May›s mitingleri düzenlendi. 1 May›s tüm bask› ve yasaklara ra¤men kutland›.
1980’de oligarﬂinin cunta haz›rl›klar› gündemdedir. Egemen s›n›flar›n korkusu art›k çok daha büyüktü.
‹stanbul’da s›k›yönetim sürüyordu.
1 May›s’ta yine ‹stanbul’da soka¤a
ç›kma yasa¤› ilan edildi, 1 May›s
Alan›’n› yine iﬂgal alt›na al›nd›.
Her tür gösteri yasaklanm›ﬂt›.
Buna ra¤men oligarﬂi, 1 May›s’tan günlerce öncesinden

baﬂlayan gösterileri, as›lan pankartlar› ve 1 May›s’›n yasaklanamayaca¤›n› dile getiren binlerce bildirinin
da¤›t›lmas›n› engelleyemedi. Devrimci hareket taraf›ndan ‹stanbul’un
de¤iﬂik bölgelerinde gösteriler yap›ld›.
1 May›s öncesinde ‹zmit’te yap›lan miting ise kitlesel olarak gerçekleﬂti. Devrimciler, mitinge 5 bin kiﬂilik bir kortejle kat›ld›lar.
12 Eylül Cuntas›’ndan sonra
uzun bir süre 1 May›s kitlesel olarak
kutlanamaz. Ancak devrimciler pankartlar›, bildirileri ile 1 May›s’›
unutmad›klar›n› ve unutturmayacaklar›n› gösterirler.
1986’lardan itibaren gençlik ile
baﬂlayan toplumsal muhalefet her
alanda geliﬂmeye baﬂlad›. 1987 1
May›s’› reformist sendikac›lar ve
ayd›nlar taraf›ndan salonda kutland›.
Daha sonraki y›llarda da devrimciler
ile reformizmin temel ayr›ﬂmalar›ndan biri olarak karﬂ›m›za “salon 1
May›s’›” ç›kacakt›.
1987’de Devrimci Hareket
önderli¤inde gerçekleﬂen M‹GROS
grevi cunta sonras› iﬂçi hareketinin en
güçlü ç›k›ﬂ›d›r. 1 May›s, grev sonucunda yap›lan sözleﬂmeye, “iﬂçilerin
ve emekçilerin bayram›” olarak geçti ve ciddi bir kazan›m olarak moral
yaratt›.

1988

19 88, 1 May›s’›nda devrimciler; “1 May›s Salonlarda De ¤i l, 1 M a y ›s A l a n l a r d a K u t l a n m a l › d › r ” slogan› ile ç›kt›lar. Ve 1
May›s’›n tekrar alanlarda kutlanmas›
sürecini baﬂlatt›lar.
Cunta y›llar›nda gasbedilen haklar
tekrar kazan›lacakt›. Bunun ad›mlar›ndan birisi 1 May›s’ta Taksim Alan›’na
ç›kmak, 1 May›s’› Taksim’de kutlamakt›.
Devlet 1 May›s’› engellemek için,
1 May›s haz›rl›¤› yapan Ö z t ü r k A c a r i
ve Salih Kul isimli Devrimci Solcular› Okmeydan›’nda kald›klar› evi yakarak katletti.
Tüm bask›lar, yüzlerce gözalt›na
ra¤men 1 May›s günü 5 bin kiﬂi 1 May›s Alan›’na yürüdü. Alana ulaﬂ›lama-

sa da 1 May›s’› kutlama kararl›l›¤› bir kez daha gösterildi.
O gün, 1978’den tam on y›l
s o n r a , Taksim yeniden binlerin
ad›mlar›n›n kararl›l›¤›yla sars›ld›.
1 9 8 8 y › l › n d a , Taksim Alan›’na
ç›kma kararl›l›¤› gösterilmesi, 1 May›s’› salonlardan al›p, hak etti¤i ﬂekilde, alanlara taﬂ›man›n da ad›m› oldu. Devrimcilerin 1 May›s Alan›’n›
zorlayarak, mücadele içinde 1 May›s
kutlamas› yapt›¤› koﬂullarda, reformizm de daha fazla 1 May›s’› salonlara hapsedemezdi. 1988 1 May›s’›n›n da tarihsel önemi bu oldu.
Ayn› y›l, ‹zmir’de de Devrimci
Sol Güçler, alana ç›karak 1 May›s
bildirisini okudular.

Devrimciler 1980’den sonra ilk
kez 1988’de kitlesel olarak 1 May›s
Alan› olan Taksim’e girmeyi zorlad›lar.
1989 y›l›nda 1988’de gösterilen kararl›l›k ellerde taﬂ, sokak sokak, barikat ve çat›ﬂma oldu. Devrimciler her koﬂulda Taksim’e ç›kma
kararl›l›¤›ndayd›. Reformizm salt bir
“bayram” olarak kutlayacakt› 1 May›s’›. Bir k›sm› o gün “polise karanfiller atmay›” planlam›ﬂt›. Bir k›sm›
ise akﬂam P e r a P a l a s’ta 1 May›s
kutlama kokteyli yapacaklard›. Bir
k›sm› ise, düzen sendikac›lar›n›n peﬂinden, Abide-i Hürriyet Alan›’nda 1
May›s’› kutlamaya gidecek, daha
toplanmaya baﬂlamadan, sendikac›lar›n kendilerini, eylemi iptal ettiklerini aç›klayarak polisle baﬂbaﬂa
b›rakt›¤›n› göreceklerdi.
1 May›s’ta devrimci hareketin
Taksim’i zaptetme mücadelesinde
Mehmet Akif Dalc›, hedef gözetilerek yap›lan ateﬂle ﬂehit düﬂtü. Mehmet’i katleden trafik polisi Kaz›m
Çakmakç› daha sonra devrimciler taraf›ndan öldürüldü. Art›k M. Akif
Dalc› her 1 May›s’da dalgalanan pankartlarla alandaki yerini alacakt›.
1990’da Türk-‹ﬂ’in salonda
kutlama çabas› d›ﬂ›nda herkes Taksim konusunda hemfikirdi. Hükümet, göstericilere ateﬂ aç›laca¤›,
gözalt›na al›naca¤› tehditlerini savurdu. Bu tehdit baz› sendikalar›n
üzerinde etkili oldu. Tehditlere ald›rmayan sendikac›lara yönelik ise
gözalt› furyas› baﬂlat›ld›. 1 May›s
sabah› ‹stanbul’un de¤iﬂik yerlerinden, yollardan 1 May›s’a gitti¤inden ﬂüphelenilen herkes gözalt›na al›nd›. Gözalt› say›s› 5 bin ki ﬂi olmuﬂtu.
Devrimciler polisin tüm sald›r›lar›na ra¤men Tarlabaﬂ›’ndan ﬁiﬂhane’ye kadar yürüyerek 1 May›s’›
kutlad›lar. Ancak binlerce kiﬂinin
gözalt›na al›nmas› ve polisin ateﬂ
açmas› sonucu 1 May›s Alan›’na
girilemedi. Polisin açt›¤› ateﬂte çok
say›da insan yaraland›. Gülay Be c e ren isimli ö¤renci s›rt›ndan vurulmas› sonucu felç oldu.
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Taksim Karar› Almak Yetmez

1 May›s’a Kat›l›m›
Örgütlemeliyiz
Sendikalar, siyasal ve demokratik kitle örgütleri, 1 May›s’a kat›l›m› kendili¤indencili¤e b›rakmak,
sadece ç a ¤ r › l a r l a yetinmek, 1 May›s’ta 1 May›s Alan›’na ç›kabilecek
kitlenin yar›s›n›, alan›n d›ﬂ›nda b›rakmak olacakt›r. Ça¤r›larla yetinmemeli, 1 May›s’› örgütlemeliyiz.
1 May›s’ta Taksim’e ç›kma karar› almak, önemli bir karard›r. Bugüne kadar izlenilen politikalarla
k›yasland›¤› zaman, cüretli bir
ad›md›r. Fakat kesinlikle yeterli de¤ildir.
Taksim karar› almak, politik bir
sorumluluktur. Hep birlikte bu sorumlulu¤un alt›ndan, aln›m›z aç›k
bir ﬂekilde ç›kmas›n› bilmeliyiz.
Taksim karar› sisteme bir meydan okuyuﬂ, mücadele kararl›l›¤›n›n gösterilmesidir.
Fakat, salt Taksim karar› almak,
mücadeleyi büyütmek için yeterli
olmayacakt›r. Taksim karar›n›,
Taksim’e büyük kitleleri taﬂ›ma
iradesi ile birleﬂtirmeliyiz.

Büyük kitleleri, 1 May›s
Alan›’na katmak, ancak
kitleleri 1 May›s için
örgütlemekle baﬂar›labilir
Bugüne kadar örgütlenen eylemler göstermiﬂtir ki, kitleler tek
baﬂ›na yap›lan ça¤r›larla sokaklara
dökülecek örgütlülük ve bilinç düzeyinde de¤ildir. Kitleleri alanlara
ç›karmak, büyük bir emek istemektedir. Ça¤r›lar›m›z›n ulaﬂaca¤› kesimler çok s›n›rl›d›r, oysa geniﬂ kitlelerin 1 May›s Alan›’na ç›kmak
için, çok önemli nedenleri vard›r.
Ezilen, yoksul, eme¤i sömürülen, düzenle çeliﬂkisi olan, en geniﬂ
kesimleri 1 May›s Alan›’nda topla-
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yabilmeliyiz.
Bunu baﬂarabilmek, s›n›rs›z say›da kitle toplant›s› yapmay›, evlerde, kahvelerde, fabrikalarda, sokaklarda, sendikalarda, derneklerde, kitlelerin oldu¤u ve kitleleri
biraraya getirebilece¤imiz her yerde say›s›z toplant› örgütlemeli, kitlelere 1 May›s’›, Taksim’e ç›kman›n önemini anlatmal›y›z.
Tek tek insanlar› ikna etmeli,
kafalar›ndaki sorular› cevaplamal›,
tereddütlerini gidermeli, kat›l›mlar›n› örgütlemeliyiz.
1 May›s çal›ﬂmas› için, seferber
edebildi¤imiz tüm güçleri harekete
geçirmeli, örgütleme çal›ﬂmas›na
katmal›y›z. 1 May›s’a kat›l›m› örgütlemek, sadece belli say›daki örgütlerin aktif çal›ﬂanlar›n›n de¤il,
en geniﬂ kitlelerin çal›ﬂmas› olmal›d›r. Tüm iﬂçiler, tüm memurlar,
tüm gençlik, tüm kad›nlar, ulaﬂ›labilen, etkilenebilen herkes, 1 May›s’a kat›lmaya ikna edilmekle yetinilmemeli, ayn› zamanda 1 May›s’a kitle katmak için bir çal›ﬂan
haline getirilmelidir.
1 May›s’a kat›l›m›, eksiksiz bir
çal›ﬂmayla öyle örgütleyebilmeliyiz ki, 1 May›s’a kat›labilecek kimse, ulaﬂ›lamad›¤›, emek harcanmad›¤› için 1 May›s Alan›’n›n d›ﬂ›nda
kalmamal›d›r.
Emekçiler olarak, iﬂyerlerinde
harcad›¤›m›z eme¤in, döktü¤ümüz
terin çok daha fazlas›n› 1 May›s’ta
alanlar› doldurmak için dökmeliyiz.
1 May›s mücadele günü tek bir
gün de¤ildir. Mücadele baﬂlam›ﬂt›r.
Mücadelenin bir yan›, Taksim alan›na kitleleri toplama mücadelesidir. As›l olarak bu mücadeleyi baﬂarmal›y›z.

May›s’ta
Taksim’i
Zaptedelim
Bunun için, grupçuluklar›, rekabetçilikleri aﬂarak, bir avuç zengine, oligarﬂiye karﬂ› halk›n gücünü
birleﬂtirebilme sorumlulu¤uyla hareket etmeliyiz.

T ü m Anadolu’yu
Taksim’e Y›¤mal›y›z
Elbette, tüm 1 May›s mücadele
günleri önemlidir, fakat Taksim’e
ç›kman›n, Taksim’de 1 May›s kutlaman›n ülkemiz koﬂullar›ndaki özgünlü¤ü görmezden gelinemez.
Taksim, tüm Türkiye’nin tek bir
alanda toplanmas›n›n adresi olma
özelli¤indedir. Bu nedenle, Taksim
alan›na, tüm Anadolu’dan kat›l›m›
örgütlemeliyiz.
Kim nas›l gelecek, nas›l toplanacak, nas›l yola ç›kacak, önlerine
ç›kar›lan engelleri nas›l aﬂacak...
ayr›nt›lar›yla örgütlemeli, en geniﬂ
kitleyi Taksim alan›nda toplamay›
baﬂarmal›y›z.
Oligarﬂi, Taksim alan›nda kutlama karar› karﬂ›s›nda, engeller ç›kararak, kat›l›m› düﬂürmeye çal›ﬂarak, mücadelenin gücünü yans›tmas›n› engellemeye çal›ﬂacakt›r.
Bizler de, ayn› zamanda oligarﬂinin önümüze dikti¤i engelleri de
aﬂarak, kitlesel ve emekçilerin taleplerini yans›tan, mücadele kararl›l›¤›n›, düzene öfkelerini yans›tan
bir 1 May›s örgütleme sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yay›z.
1 May›s Emekçilerin Mücade le Günü Olman›n Yan›nda, Ayn›
Z am a n d a E m ek ‹s te y e n M ü c a d el e G ü n ü d ü r. Ne kadar e m e k h a rc a r sa k , 1 M a y› s o k a dar görkemli
v e o k a d a r e mekçilerin mücadele sini büyüten bir gün olacakt›r.

SSGSS’YE KARﬁI
ALANLARA...
M‹T‹NGE Ç A⁄RI
Adana/ Adana’da E¤itim-Sen
‹nönü Park›’nda bir eylem yaparak
12 Nisan’da düzenlenecek olan mitinge kat›l›m ça¤r›s› yapt›. HÖC’ün
de destek verdi¤i eyleme 60 kiﬂi kat›ld›.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu bileﬂenleri de 10 Nisan
günü 5 Ocak Meydan›’nda biraraya
gelerek direnenlerin kazanaca¤›n›
vurgulayarak “çal›nan haklar›m›z›
geri alaca¤›z” dediler. Taleplerini
hayk›ran sloganlar›yla AKP il binas›na yürüyen emekçiler AKP’nin soka¤›nda polis barikat›yla karﬂ›laﬂt›lar. Emekçiler yar›m saat oturma eylemi yaparak bu tutumu ve SSGSS’
yi protesto ettiler. 200 emekçinin kat›ld›¤› eylemde 12 Nisan’da yap›lacak olan mitinge ça¤r› yap›ld›.
‹zmir/

10 Nisan’da D‹SK,
KESK, TTB, TMMOB, Türk Diﬂ
Hekimler Birli¤i SSGSS Yasa
Tasar›s›na karﬂ› Kemeralt› giriﬂinde
biraraya gelerek “mücadeleye devam” ça¤r›s› yapt›lar.
D‹SK Bölge Temsilcisi Azad
Fazla’n›n yapt›¤› aç›klamada “Bu
yasay› geçirtmeyece¤iz” denildi.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu’nun da destek verdi¤i eyleme kat›lan 200 kiﬂi “‹ﬂçi Memur
Elele Genel Greve” sloganlar›n› hayk›rd›.
E¤itim-Sen üyeleri 12 Nisan’da
gerçekleﬂtirdi¤i bölgesel mitinglerle
alanlara ç›karak SSGSS Yasa Tasar›s›na ve hak gasplar›na karﬂ› ortak
mücadele ça¤r›s› yapt›lar.

Adana- ‹nsanca

Yaﬂam Demokratik Türkiye mitingi düzenleyen E¤itim-Sen Adana ﬁubesi 12

Nisan günü Mimar Sinan Aç›khava
Tiyatrosu önünden U¤ur Mumcu
Meydan›’na yürüyerek taleplerini
dile getirdi. Eyleme aralar›nda
HÖC’ün de bulundu¤u devrimci
kurumlar, sendikalar DKÖ’ler kat›ld›. HÖC’lüler “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” pankart› ve “SSGSS
Yasas› Geri Çekilsin, Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleriyle mitingdeki yerini ald›. Tüm kortejlerin
alana girmesiyle baﬂlayan mitingte
E¤itim-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Berbero¤lu bir konuﬂma yaparak paras›z e¤itim, paras›z
sa¤l›k ve güvenli gelecek taleplerinin takipçisi olduklar›n› göstermek
için topland›klar›n› dile getirdi.
E¤itim-Sen Adana ﬁube Baﬂkan›
Güven Bo¤a'n›n da konuﬂma yapt›¤› mitinge 3 bin emekçi kat›ld›.

‹zmir-SSGSS’ye

karﬂ› bir ses
de ‹zmir’den 10 bin emekçiden
yükseldi. Konak Sümerbank önünde biraraya gelen emekçiler “Genel
Grev Genel Direniﬂ” slogan›yla tepkilerini dile getirdiler. Gündo¤du
Meydan›’na sloganlarla yürüyen
emekçiler ad›na KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali
R›za Özer bir konuﬂma yapt›. Grup
Arteﬂ’in müzik dinletisi verdi¤i mitingde emekçiler haklar›na sahip
ç›kmaya devam edeceklerinin alt›n›
çizdiler. “Siyanüre Geçit Yok, Siyanür Öldürür” yaz›l› kefen giyen
‹nay köylüleri de ellerinde çanlar›yla siyanüre karﬂ› yükselttikleri seslerini duyurmaya çal›ﬂt›lar.

Samsun-Samsun’da gerçekleﬂtirilen miting de coﬂkulu geçerken emekçiler miting boyunca mücadele kararl›l›klar›n› vurgulad›lar.
Tren Gar› karﬂ›s›nda bulunan Ray
Apartman› önünde 2000 emekçi
SSGSS Yasa Tasar›s›’n› protesto et-

ti. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu üyeleri ve birçok DKÖ
üyesinin kat›ld›¤› mitinge HÖC
üyeleri “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ve
“SSGSS Yasas› Geri Al›ns›n” yaz›l›
HÖC imzal› pankartlar›yla kat›ld›lar. Samsun Meydan›’nda gerçekleﬂtirilen miting de yap›lan konuﬂmalarda mücadelenin zorunlulu¤una ve sald›r› yasalar›n›n kapsam›na
de¤inildi. Miting tulum eﬂli¤inde
çekilen halaylar ve horonlarla sona
erdi

Diyarbak›r-Ayn› gün Diyarbak›r ‹stasyon Meydan›’nda düzenlenen mitingle de SSGSS sald›r›s›
protesto edildi. Urfakap›’dan ‹stasyon Meydan›’na düzenlenen yürüyüﬂte “E¤itim ve Bilim Emekçileri;
Kamunun Tasfiyesine, ‹ﬂsizli¤e,
Yoksullu¤a, Güvencesiz Çal›ﬂt›r›lmaya, Anti Demokratik Uygulamalara Hay›r Diyor” pankart› taﬂ›nd›.
Van-E¤itim-Sen Van ﬁubesi de
“E¤itim-Sen Bölge mitinglerine” ‹tfaiye Kavﬂa¤›’nda yapt›¤› mitingle
destek verdi. Yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂinin
kat›ld›¤› miting de E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer bir konuﬂma yapt›.

Sald›r› Yasas› Meclis Genel
Kurulu’nda Kabul Edildi!
Sosyal Güvenlik Reformu ol a r a k
t a n› ml a na n S o s y a l S i go r t a l a r ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›, 18
Nisan 2008 tarihinde M eclis Genel
K u r u l u ’ n d a g ö r ü ﬂ ü l e re k k a b u l e d i l di v e y a s a l a ﬂ t › .
A K P hükümeti, SSGSS’ye karﬂ›
emekçilerin yüzbinlerin hayk›r›ﬂ›n›
görmezden geldi birkez daha. Ve b i r
kez daha halka karﬂ› IMF’nin,
emperyalistlerin ç›karlar›n› savunmakta kararl› oldu¤unu gösterdi.
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Türkiye’nin Her Yerinden
SSGSS’ye Karﬂ›
Mücadeleye Devam Ça¤r›s›
E m e k ç i l e r A K P ‹l Binas›
Ö n ü n d e Topland›

SSGSS Yasa Tasar›s›na
karﬂ› emekçilerin eylemleri
devam ediyor. 10 Nisan
günü Türkiye’nin pek çok
ilinde DKÖ’ler, sendikalar
ve Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu taraf›ndan yap›lan protesto
eylemleriyle yasa tasar›s›na
karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›l›rken 12 Nisan’da mitingler yap›ld›. 15 Nisan’da ise
faks gönderme eylemleri
yap›ld›.
“Mücadeleye Devam”
‹ZM‹R- 10 Nisan’da D‹SK,
KESK, TTB, TMMOB, Türk Diﬂ
Hekimler Birli¤i üyeleri Kemeralt›
giriﬂinde biraraya gelerek SSGSS
yasa tasar›s›na karﬂ› “mücadeleye
devam” dediler.
Eylemde E¤itim-Sen’in 12 Ni-san günü Gündo¤du Meydan›’nda
düzenleyece¤i mitinge kat›l›m ça¤-r›s› yap›ld›. Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformunu’nun da destek
verdi¤i eyleme 200 kiﬂi kat›ld›.
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ADANA- Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu taraf›ndan
yap›lan eylemle SSGSS Yasa
Tasar›s› protesto edildi. 10 Nisan
günü yap›lan eylem, E¤itim-Sen’in
sloganlar eﬂli¤inde pankart, flama
ve dövizlerle 5 Ocak Meydan›’na
gelmesiyle baﬂlad›. Burada yap›lan
konuﬂmalarda direnenlerin kazanaca¤› vurgulanarak “çal›nan haklar›m›z› geri alaca¤›z” denildi.
Sloganlarla AKP il binas›na do¤ru yürüyüﬂe geçen kitle AKP il binas›n›n oldu¤u soka¤›n baﬂ›nda polisin engeliyle karﬂ›laﬂt›. Polis engeline emekçiler yar›m saat oturma
eylemiyle cevap verdi. Bunun üzerine kitlenin ilerlemesine izin vermek zorunda kald› polis. Yap›lan
aç›klamada yasa tasar›s› protesto
edilirken 12 Nisan günü yap›lacak
mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Yaklaﬂ›k 200 emekçinin kat›ld›¤› eylem
1 saat sürdü.

I M F Politikalar›na Hay›r!
ANTALYA-10 Nisan günü K›ﬂlahan Meydan›’nda biraraya gelen
KESK, D‹SK, TMMOB, TTB ve
TDB ortak bir eylem yaparak “IMF
Politikalar›na SSGSS Yasas›na Hay›r” dediler. 55 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde mücadelenin sürece¤i vurguland›.

Se n d i k a l a r d a n SGSS’ye
Karﬂ› Faks Eylemleri
D‹SK, KESK, TMMOB, TTB
ve TDB’liler 15 Nisan günü Türki-ye genelinde yapt›klar› eylemlerle
milletvekillerine faks göndererek

SSGSS yasas›na onay vermemeleri-ni istediler.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Antalya,
Dersim, Hatay baﬂta olmak üzere
merkez postaneler önünde biraraya
gelen yüzlerce emekçi "Oylar›n›zla
gelece¤imizle oynad›¤›n›z›n fark›n-da m›s›n›z" baﬂl›kl› metinleri millet-vekillerine göndererek yasa tasar›s›-n›n meclisten geri çekilmesi ça¤r›s›
yapt›lar.
Diyarbak›r, ﬁanl›urfa, Gazian tep, Kilis gibi illerde de yap›lan eylemlerle yasa protesto edilerek milletvekillerine faks gönderildi.

Meslek Odalar›ndan
Nispi Seçim
Sistemine Tepki
AKP taraf›ndan, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i
(TÜRMOB) için haz›rlanan ve meslek
örgütleri için “nispi seçim sistemini” getiren, meslek yasa tasar›s›, meslek odalar› ve birliklerin tepkisi ile karﬂ›laﬂt›.
Nispi seçim sistemi ile, bir çok odada yönetimi kaybeden, AKP’ye yak›n
çevrelerin de yönetimlerde temsil edilmeleri amaçlan›yor.
TÜRMOB, TTB, TBB, Türk Eczac›lar Birli¤i, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i, yapt›klar› bir aç›klama ile, tasar›y› AKP’nin
odalar› ele geçirme politikas›n›n bir ad›m› olarak de¤erlendirip, karﬂ› ortak tav›r göstereceklerini aç›klad›lar.
Odalar taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “AKP hükümetinin meslek örgütlerini iﬂlevsiz k›lacak düzenleme yapmas›n›, demokrasinin temel dayana¤› olan
çok seslili¤in yok edilmesi giriﬂimiyle
eﬂ anlaml› olarak de¤erlendiriyoruz” denildi.

laikli¤i savunmas›n› ister. Yani,
“AKP’yi de¤il, beni destekle” der.
MHP, AB’nin Kürt sorunu, K›br›s gibi konularda kimi politikalar›na tepki gösterir.
Fakat, bir AB yetkilisinin ülkemize gelerek,
sömürge valisi
gibi davranmas›na hiçbirisinin sesi ç›km›yor. Ba¤›ml›l›ktan, sömürülmemizden bir
rahats›zl›k duymuyorlar.

Hepsi AB’nin
Karﬂ›s›nda Hizada
Burjuva politikac›s›, kimi konularda, özellikle ne söyledi¤inin anlaﬂ›lmamas›n› ister. Ülkemizdeki
burjuva partilerinin, Avrupa Birli¤i
konusundaki yaklaﬂ›mlar› da böyledir.
Örne¤in, milliyetçi, muhafazakar, ulusalc› geçinen partiler, çeﬂitli
konularda AB’ye yönelik tepkiler
gösterirler, bunlar›n AB’yle iliﬂkilerden rahats›z olduklar› düﬂünülür.
Fakat bir baﬂka politikalar› tersini
düﬂündürür.
K›sacas›, ikiyüzlüdürler, fakat
ikiyüzlülükleri AB’ye karﬂ› de¤il,
halka karﬂ›d›r. Çünkü, AB’yi kand›ramazlar, kand›rd›klar› halkt›r.
10 Nisan’da, AB Komisyonu
Baﬂkan› Jose Manuel Barroso’nun
ülkemize gelmesi de, ülkemizdeki
burjuva partilerin iﬂbirlikçi yüzlerini gösteren bir somutluk oldu.
Barroso, Türkiye’ye ad›m›n› att›¤› gibi, tüm düzen partilerinin liderlerini görüﬂme s›ras›na dizdi. ‹lk
s›rada Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül ve arkas›ndan Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an’la görüﬂtü.
Sonra geçti, TBMM Genel Kurulu’nda bir konuﬂma yaparak, ruhlar›na iﬂbirlikçilik iﬂleyenlerin çok
sevdikleri kelimeyle “ödevlerini”
s›ralad›, bolca alk›ﬂ ald›. Devam›nda, görüﬂme s›ras›nda düzen partilerinden CHP ve MHP liderleri Deniz
Baykal ve Devlet Bahçeli vard›.
Hepsinin AB’ye yönelik çeﬂitli
yak›nmalar› vard›r. Örne¤in, Baykal
AB’nin, AKP’nin arkas›nda durmas›ndan ﬂikayetçidir ve AKP’ye karﬂ›

H e p s i n i n AB Politikas›n›,
Temsil Ettikleri S›n›flar›n
Ç›karlar› Belirliyor
Barroso, gerek mecliste yapt›¤›
konuﬂmalarda, gerekse de tek tek
parti liderleriyle yapt›¤› görüﬂmelerde, y›llard›r sürdürdükleri yalan›
tekrarlad›. “AB’ye kat›l›m için büt ü n k r i t e r l e r yerine getirilmeli d i r.” Oysa, AB’nin Türkiye’yi üyeli¤e alma gibi bir gündemi yoktur.
Zaten Gümrük Birli¤i anlaﬂmas› ve
AB’ye uyum ad› alt›nda ç›kartt›rd›¤› yasalarla istedi¤ini alm›ﬂ durumdad›r. Dolay›s›yla, Türkiye’nin
mevcut pozisyonunu kendileri için
yeterli görüyorlar. Fakat, “AB’ye
k a t › l › m” masallar› ile istedikleri gibi Türkiye’nin politikas›na istedikleri müdahaleyi yapmay› sürdürüyorlar.
Bunun karﬂ›s›nda, iﬂbirlikçi partilerin bir tepkisi olmuyor. Hiçbirisi
“Biz ba¤›ms›z bir ülkeyiz, AB bi zim iç iﬂlerimize kar›ﬂamaz” diyemiyor. Çünkü, ba¤›ms›zl›k gibi bir
düﬂünceleri hiçbirisinin yoktur.
Hangisi iktidar olurlarsa olsunlar,
AKP’nin sürdürdü¤ü iliﬂkiyi sürdürecekler. Bu kavramlar›, en çok iç
politika malzemesi olarak birbirlerine karﬂ› kullan›rlar.
Yine, hiçbirisinin, AB ile kurulan iliﬂkilerin, ülkemizi emperyalizmin sömürgesi haline getirdi¤inden
bir ﬂikayeti yoktur. Oysa, emperyalizmle geliﬂtirilen iliﬂkilerde karﬂ›

ç›k›lmas› gereken en önemli yan bu
olmal›d›r. Çünkü, hiçbirisi halk›n
temsilcisi de¤ildir.
AB ile iliﬂkilerde, oligarﬂinin ç›karlar›n› hep birlikte savunmaktad›rlar. Çünkü, hepsi de tekellerin
partisidir.
Hepsi, iktidar kavgalar›nda
AB’yi arkalar›na almak istiyorlar.
Bunu baﬂarmak için, yeri geliyor,
AB’ye tepki gösteriyorlar, yeri geliyor yaltaklan›yorlar. Demek ki, AB
ile iliﬂkilerde, kendi partilerinin ç›kar›n› da düﬂünüyorlar.
Ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunmuyorlar, vatan›n emperyalizme parça
parça sat›lmas›ndan ﬂikayetleri yok.
Çünkü, hiçbirisinin halk ve vatan
sevgisi yoktur.
Bu özellikleri nedeniyledir ki,
Barroso geldi¤inde, hepsi görüﬂme
kuyru¤una girerek, emperyalizme
kendilerini kan›tlayabilmenin telaﬂ›na düﬂmektedirler.
Bak›n “milliyetçi” Devlet Bahçeli, Barroso’ya, “sen kim oluyorsun da, gelip ülkemizdeki geliﬂmelere kar›ﬂ›yor, iliﬂkileri keseriz diye
tehdit ediyorsun” demiyor. Kendisinin de, AB’nin kabul edebilece¤i
görüﬂlere sahip oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
Keza, Baykal, “ A B p rojesini
desteklediklerini”
söylemeden
edemiyor.
AKP iktidar› ise, AB’nin deste¤ini arkas›na alarak, di¤er partileri
tehdit ediyor, bu pozisyonunu AB
ile iliﬂkilerden ç›kar› olan kesimleri
iktidar çat›ﬂmas›nda yan›na almak
için kullan›yor.
Birbirleriyle iktidar çat›ﬂmas›
yaﬂ›yorlar. Halka karﬂ› zaten hepsi
düﬂmanlar, hepsi çat›ﬂma içindeler.
Fakat, emperyalizmle hepsi dosttur.
Öyle ki, içteki çat›ﬂmalar›nda deste¤ini arkalar›na almaya çal›ﬂacak kadar dostturlar.
Bu partilerin herhangi birisinin
ulusal bir yan› kalm›ﬂ m›d›r? Hay›r,
çünkü onlar, iﬂbirlikçili¤in gere¤i
olarak tüm de¤erlerini satt›lar, gözleri iktidar koltu¤una oturmaktan
baﬂka bir ﬂey görmüyor.
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Barroso’dan
‹ki Büyük Yalan
AB Komisyonu Baﬂkan› Jose
Manuel Barroso ve AB Komisyonu’nun Geniﬂlemeden Sorumlu
Üyesi Olli Rehn 10 Nisan’da Türkiye’ye geldiler. Devlet Baﬂkan› protokolü ile karﬂ›land›lar. AKP’sinden, MHP’sine düzen partilerinin
hepsini s›raya dizerek AB politikalar›n› dikte ettiler, ayr›ca Barroso
TBMM’de de bir konuﬂma yapt›.
Barroso, AKP’nin kapat›lmas›na
iliﬂkin aç›lan davadan, laikli¤in nas›l kavranmas› ve “AB’ye uyum reformlar›”na kadar geniﬂ bir çerçevede Türkiye’nin ne yapmas› gerekti¤ini, bir sömürge valisi üslubuyla
anlatt›.
Barroso’nun yapt›klar› AB’nin
Türkiye oligarﬂisi ve AKP iktidar›
ile sürdürdü¤ü iﬂbirlikçilik iliﬂkisine uygun oland›. Sömürgecilik iliﬂkilerinin do¤as› budur.
Barroso’nun konuﬂmalar› içinde
halk olarak bizleri kand›rmaya yönelik iki temel yalan da vard›. Barroso
bu yalanlarla, AB’yi bizlere oldu¤undan farkl› tan›t›yor, gerçek amaçlar›n› gizliyordu. ‹ﬂte Barroso’nun
iki büyük yalan› ve gerçekler:

Yalan 1: “AB, Savaﬂ,
N e f re t v e Ö n y a r g › l a r ›
Aﬂmak ‹çin Kuruldu”
Birinci yalan AB’nin kuruluﬂuna
iliﬂkindi, Barroso TBMM’de yapt›¤› konuﬂmada ﬂöyle diyordu: “ B u nd a n e l l i y › l ö n ce v i zy o n s a h i b i l i derler, Avrupal› milletler ve halklar
aras›nda yüzy›llarca sür en savaﬂ,
nefret ve önyarg›lar› aﬂma karar›n›
ald›lar.”
Yaland›r. Tersine, AB, Av r u p a
emperyalistlerinin halklar› daha
fazla s ömürme ara c› ola ra k kurd u k l a r › b i r b i r l i k t i r.
AB, Avrupa emperyalistlerinin
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güçlerini birleﬂtirme aray›ﬂlar›n›n süreç içinde ald›¤›, mevcut haldeki son
biçimdir. Birlik do¤rultusunda ilk
önemli ad›m, 25 Mart 1957’de Roma’da, Almanya, Belçika, Fransa,
‹talya, Lüksemburg ve Hollanda’n›n
Avrupa Ekonomik Teﬂkilat› (AET)’
nin kurulmas› anlaﬂmas›n›n imzalanmas› ile at›ld›. Süreç içinde di¤er Avrupa ülkelerinin kat›l›m› ve kapsam›n›n geniﬂletilmesi ile Avrupa ülkelerinin tamam›na yak›n›n› içine alan
günümüzdeki biçimini ald›.
Amaç, kendi pazarlar›n› özellikle ABD ve Japon emperyalizmine
karﬂ› korumak, güçlerini birleﬂtirerek bu devletlerle rekabette daha
avantajl› hale gelmek ve yeni-sömürge pazarlar›nda daha fazla pay
elde etmekti.
Nitekim bu iﬂlevini de yerine getirdi. AET, 1975’ten sonra yeni-sömürge ülkelerle iliﬂkilerini yo¤unlaﬂt›rmaya baﬂlad›. Yeni-sömürgelerin, AET ülkelerine gümrüksüz sanayi mallar› ihraç etmesini kabul
ederek, bir yandan enerji ve hammadde ihtiyaçlar›n› karﬂ›larken, di¤er yandan bu ülkeleri Avrupa emperyalizminin üretti¤i mallar›n üçte
birini ihraç ettikleri bir pazar haline
getirdi. Örne¤in AB ülkeleri, enerji
ihtiyaçlar›n›n yar›s›n› ve hammadde
ihtiyac›n›n yaklaﬂ›k yüzde 90’›n›
yeni-sömürge ülkelerden sa¤lamaktad›r.
Bu politikalar çerçevesinde,
1963 y›l›ndan itibaren, 17 Afrika
ülkesi ve Madagaskar’la bir ortakl›k anlaﬂmas› imzalanarak Fransa’n›n bu ülkelerle yapt›¤› ticarette avantaj elde etmesi sa¤land›. ‹ngiltere’nin sömürgeleri ile AET
aras›ndaki ticari iliﬂkileri düzenlemek amac›yla, 1975’te Afrika, Karayipler ve Pasifik’te bulunan 46
‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u üyesi ülke ile sözleﬂme imzaland›. Bunu
1979’da imzalanan ve 60’dan faz-

la yeni-sömürge ülkeyi AET’ye
ba¤layan di¤er bir sözleﬂme izledi.
Ayr›ca, topluluk, Cezayir, Fas,
Tunus, M›s›r, Ürdün, Suriye, Lübnan, ‹srail, Yugoslavya ile iﬂbirli¤i
anlaﬂmalar› imzalad›, Latin Amerika ve Asya’daki yeni-sömürgelerle de çeﬂitli düzeylerde iliﬂkiler
kurdu. Türkiye, K›br›s ve Malta
ise AET’ye ortakl›k anlaﬂmalar› ile
ba¤lanm›ﬂlard›r.
Peki AB gerek, AB’ye üye ülkelerin halklar› ve gerekse de kendi
d›ﬂ›ndaki ülkelerin halklar› aras›nda, bar›ﬂ›, dostlu¤u mu geliﬂtirdi?
H a y › r, t e r s i n e h a l k l a r a r a s › n d a
d ü ﬂ m a n l › ¤ › k ö r ü k l e d i l e r.
Keza, Avrupa’da bulunan yabanc› ülke halklar›na yönelik ›rkç›l›k
geliﬂtiriliyor, göçmen halklar devaml› olarak ›rkç› bask› alt›nda tutuluyor, ›rkç› sald›r›lara u¤ruyorlar.
Ayn› Avrupa, sömürgeci amaçlar› için, Yugoslavya’da birarada yaﬂayan farkl› milliyetlerden halklar
aras›nda düﬂmanl›¤› körükledi, Yugoslavya’y› parçalad›, kendisine ba¤›ml› sömürge ülkeler kurdu.
Afganistan ve Irak’›n iﬂgalinde
Amerika ile birlikte hareket etti.
Milyonlarla ifade edilen say›da insan› katlettiler, milyonlarcas›n› göç
ettirdiler, keza milyonlarcas›n› açl›¤a mahkum ettiler. Bugün halen, bu
iki ülkede iﬂgalci durumundad›rlar.
Keza, ‹srail’in Filistin topraklar›ndaki iﬂgalinin y›llard›r destekçisi
durumundad›r.
Afrika’da halen, daha rahat sömürmek için kabileler aras›nda düﬂmanl›klar› körüklemekte ve birbirleriyle çat›ﬂt›rmaktad›r.
Tüm bunlar› emperyalist ç›karlar› için yapt›lar.
Avrupa emperyalistlerinin birli¤i
olan, AB’nin gerçek yüzünü bunlar
oluﬂturmaktad›r. Sömürgecili¤in
do¤as›na uygun olan da budur. Sö-

mürgeciler, halklar aras›ndaki savaﬂlar›, düﬂmanl›klar›, önyarg›lar›
ortadan kald›rmazlar, tersine bunlar› daha fazla körüklerler.
Bugün AB emperyalizminin getirdi¤i bar›ﬂ, AB emperyalist ülkelerinin sömürge ülke pazar›n› birli¤in
kurallar› çerçevesinde paylaﬂmalar›n›n, kendi aralar›nda sömürge
paylaﬂ›m› savaﬂ›na girme ihtiyac›
duymamalar›n›n getirdi¤i emperyalistler aras› “ b a r › ﬂ ”t›r. Ki, emperyalistler aras› savaﬂlar da oldu¤u gibi,
emperyalistler aras›ndaki bar›ﬂ da
halklar için, açl›k, yoksulluk ve
ölüm getirmektedir.
Ve tüm bunlar›n üzerine, AB
emperyalizminin ikiyüzlü ve yalanc›l›¤›n› eklemek gerekir. Kendisini,
savaﬂlara, halklar›n ezilmesine karﬂ›, insan haklar›n›n, özgürlüklerin
savunucusu gibi pazarlamaya çal›ﬂmaktad›r.

Ya l a n 2 : “Ortak
Gelece¤imiz Va r ”
Barroso, 12 Nisan’da Türkiye’den ayr›lmadan önce düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, “ T ü r k i y e ’ d e
g e l iﬂ m e l e re i l g is i z k a l a m a y › z , o r tak gelece¤imiz var, bu nedenle fi kirlerimizi söylüyoruz” dedi.
Yaland›r. AB emperyalizmi ile
bizlerin ortak bir gelece¤imiz yoktur. Bizim halk olarak gelece¤imiz,
emperyalizme ve iﬂbirlikçileri oligarﬂiye karﬂ› mücadelededir.
Kuﬂkusuz ülkemizde, AB ile gelece¤i ortak olan bir kesim vard›r.
Bu kesim, baﬂta tekelci burjuvazi
olmak üzere emperyalizmin iﬂbirlikçisi oligarﬂidir. Ve onlar›n ortak
gelecekleri, halk olarak bizim gelece¤imizin karart›lmas› üzerine inﬂaa edilmektedir.
Türkiye oligarﬂisi, kendi ç›karlar›n› halk›n ç›kar› imiﬂ gibi göstermektedir. AB ile iliﬂkilerde, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ç›karlar› sözkonusudur. AB’ye girerek, baﬂta
Türki Cumhuriyetler olmak üzere,
emperyalizmin icazetiyle yeni pazarlara aç›labileceklerini ve üretimlerini geniﬂletebileceklerini, ABD

Bizim gelece¤imiz,
emperyalizmle geliﬂtiri len ba¤›m l› l›k iliﬂkilerine,
sömürü ve talana
s o n v e rec ek ola n
Halk ‹ktidar›’n›n
k u r u l m a s › n d a d › r.

emperyalizmi karﬂ›s›nda, gerekti¤inde AB kozunu kullanarak, pazarl›k ﬂanslar›n› art›rabileceklerini, üye
olduklar›nda ekonominin uyumlu
hale getirilmesi çerçevesinde alacaklar› ekonomik yard›mlar›, ülkemizdeki iﬂsizlerin bir bölümünün
AB ülkelerine giderek, yük olmaktan ç›kaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Fakat, bu iﬂbirlikçilik iliﬂkilerinden halk olarak bizlerin pay›na düﬂen, daha fazla yoksulluk, daha fazla bask› ve yasaklar, daha fazla ekonomik, sosyal her alanda hak gasplar›, özgürlüklerin daha fazla yok
edilmesidir. Gümrük Birli¤i baﬂta
olmak üzere, AB ile imzalanan tüm
ekonomik anlaﬂmalar daha fazla sömürülmemize, ülkemizdeki tüm
zenginliklerin emperyalizmin eline
geçmesine, ülkemizin emperyalizmin istedi¤i gibi kullanabilece¤i pazar› haline getirilmesine, halk›n
önemli bir bölümünün geçimini
sa¤lad›¤› tar›m, hayvanc›l›k gibi
alanlarda üretimin büyük oranlarda
gerilemesine hizmet etmiﬂtir.
Bununla birlikte, örne¤in tekstil
ve g›da gibi Türkiye’nin rekabet
ﬂans›n›n oldu¤u sektörlerde kota
uygulamas› sürdürülmüﬂtür.
AB emperyalizminin bizlere
verdi¤i zararlar, sadece ekonomik
de de¤ildir. Hak ve özgürlüklerimizin k›s›tlanmas›nda da AB emperyalizminin rolü vard›r.
San›lan›n aksine, AB emperya-

lizmi, ülkemizde daha fazla hak ve
özgürlüklerin savunucusu da de¤ildir. AB’nin Türkiye’den demokratikleﬂme ad›na istedi¤i ﬂeyler, salt
faﬂizmin üzerine makyaj çekme düzeyindeki isteklerdir.
Demokratikleﬂme noktas›nda
esasta Türkiye’ye yönelik bir bask›s› yoktur.
Örne¤in, iﬂçilerin, emekçilerin,
gençli¤in, kad›nlar›n örgütlenme
haklar›n› kullanmalar›n›n önünde
önemli engeller, bask›lar vard›r.
AB’nin gündemine bunlar ancak laf
olsun diye kimi zaman girer. Neredeyse her gün “iﬂ kazas›” ad› alt›nda insanlar›m›z›n ölümleri üzerine
bir AB yetkilisinin tek bir aç›klamas›n› duyan olmam›ﬂt›r. Emekçilerin
can güvenlikleri olmadan, sigortas›z kay›ts›z çal›ﬂt›r›lmas›ndan da
AB’nin ﬂikayeti yoktur. Çünkü bu
da iﬂlerine gelmektedir.
Kürt sorununda, hapishaneler
sorununda da, faﬂizmin katliamlar›nda tutumlar› farkl› olmam›ﬂt›r.
Tepkileri göstermelik olmuﬂtur. Hak
ve özgürlükleri, Türkiye oligarﬂisi
ile yapt›klar› pazarl›klarda kulland›klar› malzeme olarak görmüﬂlerdir.
Fakat, tüm bunlar›n ötesinde,
AB emperyalizminin, ülkemizdeki
demokrasi mücadelesine verdi¤i zarar çok daha temeldir. Bu zarar, demokrasi mücadelesini AB’ye havale
eden bir kültürün yarat›lmas›d›r.
Bunda AB ve ülkemizdeki AB’cilerin rolü belirleyici önemdedir. Bu
konumuyla AB emperyalizmi, demokrasinin savunucusu de¤il, demokrasi mücadelesini zaafa u¤ratan
konumdad›r.
Bunlardan dolay›d›r ki, AB emperyalizmiyle ortak bir gelece¤imizin oldu¤unu söylemek büyük bir
aldatmacad›r. AB emperyalizmi de,
ABD ve di¤er emperyalistler gibi,
halklar›n baﬂ düﬂman›d›r. Hal k ola r a k bizim gelece¤imiz ise , ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesin de, e m p e r y a l i z m l e g e l i ﬂ t i r i l e n b a ¤›m l›l›k iliﬂkilerine, sömürü ve ta l a n a s o n v e re c e k o l a n H a l k ‹ k t i d a r › ’ n › n k u r u l m a s › n d a d › r.
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Bu utanç
bu namussuzluk
sistemindir!
B i r ‹t a lya n s ana t ç› , Pippa Bacca,
“dünya bar›ﬂ›” amac›yla ç›kt›¤› yolculu¤un Türkiye dura¤›nda tecavüz
edilerek öldürüldü. 33 yaﬂ›ndaki
‹talyan sanatç› Pippa Bacca, bir baﬂka sanatç› arkadaﬂ›yla birlikte otostopla Filistin’e kadar gidip dünyaya
‘bar›ﬂ ve güven’ mesaj› vermeyi
amaçl›yordu. Ve o, bar›ﬂ›n da, güvenin de bizzat emperyalizm ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan yok edildi¤i bir
dünyan›n kurban› oldu.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
ideolojileriyle, ekonomileriyle, politikalar›yla, e¤itimleriyle, kültürleriyle, dünyay› Bacca’n›n sand›¤›ndan daha fazla bozmuﬂlard›. Olay›
do¤ru tarif etmeliyiz en baﬂta. Bacca,
bir psikopata rastlad›¤› için de¤il,
emperyalizmin ve faﬂizmin yoz kültürünün yozlaﬂt›r›p psikopatlaﬂt›rd›¤›
birine rastlad›¤› için öldü.
Dünyan›n bu haber karﬂ›s›nda
“ﬂok” oldu¤unu bildirdi burjuva bas›n. Fakat ülkemiz burjuva bas›n›n›n
kendisi “ﬂok” olmam›ﬂt›. Çünkü –ve
ne yaz›k ki– ülkemiz aç›s›ndan tecavüz olay›, o kadar “ender” rastlanan
bir durum de¤ildi.
Gazetelerin “3. sayfalar›”nda her
gün en az bir ve bazen daha fazlas›na
rastlamak mümkündür bu tür haberlerin. Ülkemizi yönetenlerin, ülkemizin
ekonomisini, politikas›n›, e¤itimini,
kültürünü belirleyenlerin ise bu durumdan ne kadar rahats›z oldu¤u ﬂüphelidir. Keza burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›n›n da rahats›zl›¤› ﬂüphelidir.
Bu ﬂüphenin ne kadar yerinde bir
ﬂüphe oldu¤una, ‹talyan sanatç›n›n
tecavüz edilip öldürülmesi karﬂ›s›nda
gösterilen tepkilerde bir kez daha tan›k olduk. Düzenin birçok kesiminin
as›l tepkileri, olay›n kendisine de¤il
de, “Türkleri ve Türkiye’yi rezil etmiﬂ olmas›na” yöneliyordu. Kurduklar› cümleler bu ruh hallerini ele veriyordu. Zaten öyle olmasayd›, bugü-
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Bacca’y› suçlu görmesine
de tan›k olduk. Baﬂta Hürriyet Gazetesi olmak üzere, bu zihniyetin temsilcileri utanmadan “böyle ola ca¤› belliydi” baﬂl›klar›n›
öne ç›kararak, o klasik ve
Pippa Bacca’y› öldüren, sadece klasik oldu¤u kadar da baMurat K. adl› psikopat olsayd›,
ya¤› “kanc›k köpek kuyruk sallamasa...” nakarasorunun ç özümü b asitti. M urat
t›n› tekrarlad›lar...
K.’y› cezaland›r›r, b ir de psikoloErkek egemen bir küljik tedaviye gönderirdik, biterdi.
türün hakim oldu¤u, feFakat n e y az›k k i b u k adar basit
odalizmin en gerici yanlar›n›n sistemli olarak korude¤il... M urat K .’n›n suç o rtaklar›
nup sürdürüldü¤ü bir düvar: Feodalizm, kapitalizm,
zende baﬂka bir anlay›ﬂ›n
emperyalizm, burjuvazi, oligarﬂi,
geliﬂmesi de beklenemezburjuva medya... Hepsi suç
di. Ülkemizde f u h u ﬂ u n
alabildi¤ine yayg›nlaﬂt› orta¤›... Dahas›: Sistem daha çok
¤›, cinsel suçlar›n da artMurat K . ü retecektir... Yani
t›¤› bir gerçek. Bu gibi olkayna¤› k urutmak g erekiyor...
gular›, kuﬂku yok ki tek
bir nedene, etkene ba¤lane kadar ülkemizde vahﬂice yüzlerce
mak, olgunun tamam›n› aç›klay›c› oltecavüz cinayeti iﬂlenirken de seslerimayabilir.
ni yükseltmeleri gerekmez miydi?
Tecavüzün ülkemizde bu kadar
Ama tam tersine...
s›k görülür ve bu kadar “çarp›k” karﬂ›lanan bir olgu haline gelmesinde
Tecavüzü meﬂru ve
emperyalizmin yoz kültürünün, fe odalizmin bask›c› karakterinin, k a m a z u r g ö s t e re n k ü l t ü r
pitalizmin körükledi¤i tüketim külSorun o kadar derin bir sorun oltürünün
ve dü ze ni n her kanaldan
du¤u halde, egemen s›n›flar›n bir kecinselli¤i
körüklemesinin çeﬂitli desimi “böyle olaylar her ülkede olabirecelerde
pay›
vard›r. Ve kuﬂku yok
liyor” diyerek kendini avutmay› terki
bunlar›n
hiçbiri,
tecavüz suçunu ve
cih ederken, “Bir sap›¤›n hatas› ültecavüzcüleri
mazur
görmeyi gerekkeye mal edilemez” kliﬂesine baﬂvutirmez.
rup gerçeklerden kaçmaya çal›ﬂanlar
Tecavüz suçunu, sistem içinde
da vard›. Kimileri ise “ Ad›na bar›ﬂ
besleyen,
k›ﬂk›rtan etkenleri görmezan›t› yapmay› düﬂünüyoruz” diyerek
den
gelenler,
bu konuda hiçbir ﬂey
soruna biçimsel yaklaﬂmay› aﬂam›söyleyemez.
Söyledi¤inin
de k›ymeti
yordu.
yoktur. Bacca olay›n› tart›ﬂ›rken sanBir “an›t” elbette olabilir; ama soki böyle bir olay ilk kez oluyormuﬂ
runun asl›n›, esas›n› tart›ﬂmak kaygibi davranmak da, bu olaylar her üld›yla.
kede olabilir deyip küçümsemek de
Peki nedir sorunun asl›, esas›?..
yanl›ﬂt›r. ﬁunlar› kimse unutmamal›Tecavüzü meﬂrulaﬂt›ran, mazur
d›r.
gösteren, t e c a v ü z c ü y ü k u r b a n , teÜlkemizin yasalar›nda tecavüz cavüze maruz kalan› ise suçlu olarak
cü, tecavüz ett i¤i k›zl a evl enirse ,
gören bir kültür, bu düzenin her kuruaffediliyordu... Böyle bir yasal dümu taraf›ndan bugüne kadar savunuzenleme ve meﬂru görülen böyle bir
lup yaﬂat›lan bir kültür olmuﬂtur.
gelenek, tecavüze aç›kça verilen bir
onay de¤il de nedir?.. Ülkemiz yasa(Ayn› zihniyetin Bacca’n›n katledillar›n›n, “a¤›r tahrik” gibi nedenlerle
mesinde de aç›kça veya örtülü olarak

veya baﬂka sudan “hafifletici” sebeplerle tecavüzcüleri en alt s›n›rdan cezaland›rd›¤› bilinen bir durumdur.
Ülkemizin yasalar›nda, “cinsel
tacizde” çocu¤un r›zas›n›n(!) olabilece¤i ve e¤er r›zas› varsa da tacizcinin cezas›n›n indirilmesi söz
konusuydu... Ülkemizin yasalar›nda, evlilik içi tecavüz, suç bile say›lm›yordu...
Y›lbaﬂ›nda, kameralar›n ve binlerce kiﬂinin önünde turist kad›nlara
yönelik taciz olaylar› yaﬂanmad›
m›? Özü itibariyle Bacca’ya yönelik
ahlaks›zl›k ve vahﬂetten farkl› bir
ﬂey miydi o gece yap›lan? Peki o tacizleri yapan ahlaks›zlar, komik para cezalar›yla sal›verilmediler mi?..
Böyle bir düzenin taciz ve tecavüzü önlemeye çal›ﬂt›¤›ndan söz
edilebilir mi?
Ülkemizin nas›l bu hale geldi¤i
sorusunu sorarken, hiç unutulmamas› gereken noktalardan biri de,
bu yozlaﬂman›n, çürümenin, ülkemiz 50 y›ld›r “ m u h a f a z a k a r, islamc›, dinci” vb. olarak nitelenen
hükümetler taraf›ndan yönetilirken
yaﬂanm›ﬂ olmas›d›r.
Ahlaktan, namustan, manevi de¤erlerden en çok söz eden bu düzen
partileri, ahlak›, namusu, manevi de¤erleri en pervas›zca tahrip eden veya edilmesinin zeminini haz›rlayan
partiler olmuﬂlard›r. Emperyalizmin
yoz kültürü, bizzat bunlar›n açt›¤›
kap›lardan girmiﬂtir içeri. Cuma namazlar›na gidip ﬂov yapan burjuva
politikac›lar, Amerikan kültürünü
ülkemize en fazla sokanlard›r. Ayn›
Tayyip Erdo¤an iktidar› gibi...

Polisin “görev anlay›ﬂ›”
ve suçluluk telaﬂ›
Bu utanç verici olay›n en dikkat
çekici yanlar›ndan biri de gazetelerde polisin suçluyu “hemen yakalad›¤›na” dair polis övgülerine yer
verilmesi oldu. O kadar ki Baﬂbakan’dan di¤er yetkililere kadar herkes polis teﬂkilat›n› övdü, teﬂekkür
etti. Oysa;
B i r ; polis, kendi topraklar›nda

‘AB’ye rezil olduk!’
Bunu en baﬂta kim söylüyor biliyor musunuz? ‹talyan sanatç›y› vahﬂice öldüren katilin kendisi... Evet,
Murat K. adl› namussuz, yakalanmadan önce televizyonda ‹talyan sanatç›n›n öldürülmesiyle ilgili haberi
dinlerken aynen böyle diyor...
O kültürünü ald›¤› düzenin zihniyetini temsil ediyor.
O zihniyete sahip olan Bakan da
olsa, köﬂe yazar› da olsa, iﬂadam› da
olsa, katille ayn› tepkiyi veriyor.
H e r ﬂeye “ülkemizin d›ﬂ itibar›”
gözünden bakanlar, faﬂizmin zalim liklerinin ve ahlaks›zl›klar›n›n savunucular›d›rlar. Bu olaya sadece
“Türkiye’nin d›ﬂ dünyadaki imaj›
bir eylem gerçekleﬂtiren kiﬂinin can
güvenli¤ini sa¤layamam›ﬂt›. Sadece
bu aç›dan bile suçluydu.
‹ k i : ‹talyan sanatç›yla iliﬂki kopmuﬂ ve 11 gün boyunca “Türk Polisi” en küçük bir iz bile bulamam›ﬂt›, bu muydu baﬂar›?
Üç: 11 gün sonra sanatç›n›n ancak “ölüsünü” bulabilmiﬂti polis ve
katile de ancak ‹talyan sanatç›n›n
telefonunu kulland›¤› için ulaﬂabilmiﬂti? Bunun neresinde polisiye bir
baﬂar› var?!
Ortada bir baﬂar› de¤il, suç var
ve dolay›s›yla polisin baﬂar›s›na yönelik haberler de bunu örtbas etmeyi amaçl›yor. Vatan Gazetesi’nde
Güngör Mengi iktidar› ve polisi
eleﬂtirip ﬂöyle yaz›yordu:
“Pippa’n›n gazetelerde ç›kan
rotas› üstünde mesle¤ine âﬂ›k bir
polis müdürü veya jandarma komutan›, ‹talyan “gelin”e bir koruma
verebilirdi.
Onu da geçtik, Turizm Bakan›
“Koruyun bu kad›n›” diye emir verebilirdi. Bütün halkalar k›r›k ç›kt›.
Hiçbiri olmad›, rezil olduk.”
Onun da en önemli derdi “rezil
olmak” anlaﬂ›lan. Ama ondan önce
söyledikleri de önemli.
“Görevine aﬂ›k” bir polis müdürü veya jandarma komutan› olsayd›,

bozuldu... Türkiye’nin d›ﬂ tan›t›m›
aç›s›ndan hiç iyi olmad›... Bizi Avrupa’ya rezil ettiler...” diye üzülenler,
iﬂkenceyi de, tecavüzcülü¤ü de “ d › ﬂ a
y a n s › m a ma k k o ﬂ u l u y l a ” savunan,
normal görenlerdir. Özellikle 12 Eylül Cuntas›’ndan itibaren ve özellikle
de ayd›nlara karﬂ› aç›lan soruﬂturmalar›n en s›k rastlananlar›ndan biri,
“Türkiye’nin d›ﬂ düny ada itibar›n›
düﬂürmek” diye tarif edilen suç nedeniyle aç›lan soruﬂturmalard›. Ki bu
nedenle say›s›z insana y›llarca hapis
cezalar› verildi. “Türkiye’nin d›ﬂ
dünyadaki itibar›n› korumak” ise,
her türlü bask›y›, ahlaks›zl›¤› saklamakt›r. Kol k›r›lsa da yen içinde kalmal›d›r. Bacca olay›nda düzenin
sahiplerinin üzüldü¤ü budur, ne
yaz›k ki ört bas edilecek türde bir
olay de¤ildir..
bir koruma verebilirdi... diyor. Ne
kadar boﬂ bir beklenti, ne kadar boﬂ
bir temenni.
Güngör Mengi, “görevine aﬂ›k”
polis ve jandarma ﬂeflerinin görev
anlay›ﬂ›n›n ne oldu¤unu bilmez mi?
Mesela, ülkemize gelen Kürt sorunu için veya hapishaneler konusunda görüﬂmeler yapmak için veya
solla ortak eylemler örgütlemek için
gelmiﬂ bir ‹talyan olsayd›, o ‹talyan,
hiç merak etmesin, sadece bir de¤il,
birçok kurumun “korumas›na” mazhar olurdu. M‹T’i, polisi, J‹T’i onu
ayr› ayr›, ad›m ad›m izlerler, ald›¤›
nefesleri bile sayarlard›.
Bu ülkede polisin, jandarman›n
görevi, “insanlar›n politik, sosyal
kültürel etkinliklerini güvenlik içinde gerçekleﬂtirmelerini sa¤lamak”
olarak görülmemiﬂtir hiçbir zaman.
Ya nas›l görülmüﬂtür?
Polis ve jandarma asli görevinin
bu tür eylemleri “engellemek” oldu¤unu düﬂünür, görev anlay›ﬂ› da öyle ﬂekillenmiﬂtir. Bu anlay›ﬂta oldu¤u için de, e¤er “zarars›z” bir eylem
sözkonusuysa da, o eylemin ve eylemcilerin güvenli¤ini sa¤lamay›
düﬂünmez, “bize ne” deyip ç›kar
iﬂin içinden... Ç›kar ve Baccalar sap›klar taraf›ndan öldürülür... Ve elbette unutmay›n; sap›¤›n suç orta¤›
oligarﬂinin düzenidir.
Say›: 3 / 20 Nisan 2008
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‘Mevsimlik’
Bir Türkiye
Gerçe¤i
12 Nisan’da Afyonkarahisar’da
mevsimlik iﬂçileri taﬂ›yan kamyon
devrildi, 9 iﬂçi öldü ve 35 iﬂçi yaraland›. ‹ﬂçiler günlük 25 YTL ücretle
çal›ﬂmak için, çocuklar›yla birlikte
ﬁanl›urfa’dan Ege illerine gidiyorlard›. Hepsi akrabayd›lar.
Kazada hayat›n› kaybeden iﬂçiler,
A¤ustos 2007’de kendileri gibi yaﬂamlar›n› çal›ﬂmaya giderken yitiren,
18 kiﬂi ile ayn› mahallelerdendiler.
ﬁanl›urfa’n›n Yeﬂildirek ve Karﬂ›yaka mahallelerinden...
Bu mevsimlik iﬂçilerin, bir kamyona ya da benzeri bir araca bal›k istifi gibi doldurulup, uzun yola götürüldü¤ü ilk kaza de¤il. Çok kez, iﬂçiler bu ﬂekilde öldü. Fakat, iﬂçilere
baﬂka bir ﬂans tan›nmad›¤› için, ayn›
ﬂekilde ölümün koynunda ekmek aray›ﬂ› sürdü.
Bir mevsimlik çal›ﬂma için, Türkiye’yi bir uçtan öbür uca katederler
onlar. Ald›klar› maaﬂlar, bir sonraki
mevsime kadar geçinmelerine yet-

Ekim 2002: H a t a y K › r › k h a n ' d a
tar›m iﬂçisi taﬂ›yan traktör k a z a
yapt›, 1 kiﬂi öldü, 10 kiﬂi yaraland›.
Eylül 2003: B a t m a n ' d a 5 3 p a muk iﬂçisini taﬂ›yan kamyon kaza
yapt›, 3 kiﬂi öldü.
Kas›m 2005: M e r s i n ' d e i ﬂ ç i t a ﬂ › yan kamyon kaza yapt› 10 kiﬂi öl dü, 32 kiﬂi yaraland›.
ﬁ u b a t 2 0 0 7 : C e y l a n p › n a r ’da 42
tar›m iﬂçisinin bulundu¤u kamyon
mez. Fakat, onlar da AKP iktidar›na
göre çok para almaktad›r.
Halk› yoksul b›rakan, eme¤inin
karﬂ›l›¤›n› vermeyen iktidar, bu
ölümlerin de do¤rudan sorumlusudur. Katilleri AKP iktidar›d›r. Bilerek, isteyerek, daha fazla kar etmek
için katletmiﬂtir. Fakat, ülkemizdeki
yasalar bu katliamlar›n sorumlular›n›
yarg›lam›yor.
Fabrikalarda, tersanelerde, yolculuklarda iﬂçiler emekçiler katlediliyorlar. Fakat, bu ölümleri izleyen,
önlem almayan, zemin haz›rlayan iktidar ne bu ülkenin yasalar›, ne de
mahkemeleri taraf›ndan suçlu sandalyesine oturtulmuyor.
Ne yasalar, ne mahkemeler emekçilerin kanlar›n›n bile hesab›n› sormuyor. Ve katliam durmaks›z›n sürüyor. ‹ﬂçiler emekçiler, ölümlerini ha-

kaza yapt› 10 kiﬂi öldü.
Te m m u z 2 0 0 7 : A f y o n k a r a h i sar'da iﬂçileri taﬂ›yan midibüs kaza
yapt›, iki ölü, 35 kiﬂi yaraland›.
A¤u sto s 2 00 7: ﬁ a n l › u r f a ’ d a i ﬂ ç i leri taﬂ›yan kamyonet kaza yapt›,
18 kiﬂi öldü, 13 kiﬂi yaraland›.
A¤ ustos 2007: S i v a s ’ t a f › n d › k i ﬂ çilerini taﬂ›yan minibüs kaza yapt›,
24 kiﬂi öldü.
z›rlayan çal›ﬂma koﬂullar›nda, iﬂ yerlerine gitmeye devam ediyorlar.
Halk›n yaﬂam›na bunca duyars›zl›¤›n, önemsememenin, halk düﬂmanl›¤› d›ﬂ›nda bir izah yolu var m›d›r?
Hay›r halka düﬂman olanlar d›ﬂ›nda
kimse, elinde iktidar olana¤› oldu¤u
halde bu tabloya seyirci kalamaz.
Halk›n böylesi yoksullu¤una ra¤men, hala elindeki ekme¤ini çalmaya
çal›ﬂan bir iktidar› halk düﬂmanl›¤›
d›ﬂ›nda tan›mlamak mümkün de¤ildir.
Peki bu adaletsizli¤in hesab› nas›l
sorulacak? Bu ülkede, adalet olmayacak m›?
‹ﬂte, halk›n karﬂ›laﬂt›¤› her ac›n›n
arkas›ndan gündeme gelen soru budur? Bu ac›lara nas›l “dur” denilecek?
Kuﬂkusuz bu sorular›n bir cevab› vard›r.

Davutpaﬂa Raporu Aç›kland›: Suçlu Belediye Ve Bakanl›k
31 Ocak’ta
Davutpaﬂa’da
23 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i ve 116 kiﬂinin yaraland›¤›, bir iﬂyerindeki
patlamayla ilgili tamamlanan bilirkiﬂi raporu aç›kland›.
Raporda, patlamadan dolay› Çal›ﬂma Bakanl›¤› ile Büyükﬂehir ve Zeytinburnu belediyeleri, yasayla verilen
denetim görevlerini yapmad›klar›, ihmal ettikleri gerekçesiyle suçlu bulundu.
‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ)
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ö¤retim görevlilerinden oluﬂan 5 kiﬂilik heyetin sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar sonucu haz›rlanan rapor 10 Nisan’da soruﬂturmay› yürüten Bak›rköy Cumhuriyet Savc›s›’na sunuldu. Bilirkiﬂi raporunda, patlaman›n oldu¤u 5 katl› iﬂhan›n›n iskan izninin olmad›¤› da ifade edildi.
Suç sabit, suçlular da sabitti, fakat
ﬂimdi raporla da tespit edilmiﬂ durumda. Bu durumda, 23 kiﬂinin yaﬂam›na,
116 kiﬂinin yaralanmas›na neden olan
suçlar›n›n karﬂ›l›¤› olarak cezaland›r›lmalar›n› beklemek, do¤al oland›r.
Fakat, ülkemizdeki adalet sistemini bildi¤iniz halde, böyle bir beklenti
içinde olmak mümkün de¤il. Çünkü,
bizim ülkemizde, iktidardakileri iﬂle-

dikleri suçlardan dolay› cezaland›rman›n bir örne¤i yoktur.
Dahas›, onlarca insan›n ölümü ile
sonuçlanan böylesi suçlar›n, mevcut
yasalarda cayd›r›c› bir cezas› da yoktur. Oysa, bilerek, ç›karlar nedeniyle
onlarca insan›n ölümüne gözyummak,
halk›n yaﬂam›na de¤er veren bir adalet anlay›ﬂ›nda a¤›r suçtur.
Dolay›s›yla, bilirkiﬂi raporu, bu
düzende suçu ve suçlular› belgelemenin ötesinde bir iﬂlev görmeyecektir.
Fakat, suç ve suçlular tarihe bir kez de
bu rapor arac›l›¤›yla kaydedilmiﬂtir.
Olur ki, bir gün ülkemizde de, halk›n
yaﬂam›na de¤er veren bir düzen kurulur!

Açlar›n Eylemleri Yay›l›yor

Bunlar Henüz Baﬂlang›ç...
Baﬂbakan› görevden ald›... Halk›n
öfkesinin hedefindeki bir di¤er isim
olan Devlet Baﬂkan› Rene Preval,
pirinç fiyatlar›nda yüzde 15'lik
b i r indirime gidildi¤ini aç›klayarak koltu¤unu korumaya çal›ﬂt›.
M › s › r : Ülkede süt ürünlerinin fiyat› yüzde 20, sebze fiyat› yüzde 15
artt›. Son birkaç ayda ekme¤in fiyat› beﬂ kat›na, yemeklik ya¤ ve pirincin fiyat› iki kat›na ç›kt›. Uzun ekmek kuyruklar› oluﬂtu.
On binlerce iﬂçi ve iﬂsiz gösterilerle ekonomi politikalar› protesto
etti. Mahalle el Kübra’da ekmek
kuyruklar›nda baﬂlayan eylemlerde
polisin sald›r›lar› sonucu 11 kiﬂi öldü, 100’ün üzerinde kiﬂi yaraland›.
Tun us : Redeyef kentinde pahal›-

Son birkaç ay içerisinde onlarca ülkede açl›¤a, yoksullu¤a, ekmek, tah›l zamlar›na karﬂ› eylemler
gerçekleﬂti. Halk›n sömürücü s›n›flara karﬂ› öfkesinin aç›¤a ç›kt›¤› eylemler yay›l›yor, yer yer ayaklanmalar baﬂ gösteriyor. Öfke giderek
ﬂiddetleniyor. Eylemlerde ma¤azalar, tekelci kuruluﬂlar hedefleniyor
yer yer. Emperyalist kurumlar›n askerlerine, binalar›na ve araçlar›na
sald›r›l›yor. ‹ﬂte eylemlerin özet bir
dökümü:
B u r k i n a F a s o (Bat› Afrika ülkelerinden):: Ocak-ﬁubat aylar› içinde
birçok kentte eylemler düzenlendi.
Hayat pahal›l›¤›n›
protesto etmek ve
K o r k u n b u r j u v a l a r , k o r k u n!
ücretlerin art›r›lmaBu gördükleriniz henüz
s› talebiyle 8-9 Nik›smi, henüz kendili¤inden
san’da genel grev
ve henüz do¤ru hedeflere
yap›ld›. Eylemlerde
yönelememiﬂ tepkilerdir...
yaklaﬂ›k 300 kiﬂi
tutuklanmas›na
karﬂ›n, iktidar, eylemlerin sürmesi
karﬂ›s›nda, yoksullar›n baz› taleplerini kabul ederek temel g›da maddelerindeki
gümrük
l›¤› ve iﬂsizli¤i protesto eylemleri
vergilerini d ü ﬂ ü r d ü .
yap›ld›. Polisle yoksul halk aras›ndaki çat›ﬂmalar üç gün boyunca sürdü.
H a i t i : Baﬂkent Port au Prince’de
eylemler haftalard›r sürüyor. ‹ktidar
K a m e r u n : Açl›¤›n en a¤›r biBM korumas›nda. Özellikle genç
çimde yaﬂand›¤› ülkelerden biri
iﬂçi ve iﬂsizler, kent merkezindeki
olan bu ülkede, ﬁubat ay› içinde
birçok bölgeyi ele geçirdiler. Halk,
ayaklanma vari eylemler meydana
yiyeceklere el koymak amac›yla
geldi.
‹ktidar›n
sald›r›lar›yla
ambarlara, iﬂyeri depolar›na ve hü100’den fazla kiﬂi hayat›n› kaybetti,
kümet binalar›na sald›rd›. Baﬂkan1671 kiﬂi tutukland›. Fakat sonunl›k binas›na yürüyen yoksullar, BM
da, Devlet Baﬂkan› Paul Biya, kamu
askerlerinin ateﬂi ve gaz bombal›
ücretlerini yüzde 15 art ›rma y› ve
sald›r›s›yla durduruldu. Sonunda
bal›k, pirinç, yemeklik ya¤ gibi tehalk›n eylemleri ilk sonucunu verdi
mel g›da maddelerine de gümrük
vergisini kald›rmay› kabul etmek
ve Senato, 13 Nisan’da eylemleri
zorunda kald›.
durdurmak, halk› yat›ﬂt›rmak için

P e r u : Amerika ile “serbest ticaret” anlaﬂmas›na karﬂ› ç›kan ve borç
aff› talep eden çiftçiler, tepkilerini
tren yollar›n› ve otobanlar› trafi¤e
kapatarak gösterdiler.
Ü r d ü n : Yaklaﬂ›k 7 bin BM çal›ﬂan›, ülkede dolar›n de¤erinin düﬂmesi ve benzin fiyatlar›n›n artmas›
sonucu gelen zamlar nedeniyle maaﬂlar›n›n iyileﬂtirilmesi iste¤iyle
greve gitti.
K a m b o ç y a : Pirinç fiyatlar›n›n
zamlanmas›n› protesto gösterileri
yap›ld›.
En do ne z y a : Açl›¤a karﬂ› binlerce insan sokaklara döküldü.
A r j a n t i n : Çiftçiler, baﬂl›ca g›da
ürünlerine konulan vergilerin art›r›lmas›n›
protesto
için üç hafta boyunca
eylemler yapt›lar.
Bangladeﬂ: Pirinç
ve di¤er g›da fiyatlar›n›n iki ya da üç kat
artt›¤› ülkede, onbinlerce iﬂçi, g›da fiyatlar›n›n artmas›na karﬂ›, ücretlerine zam talebiyle gösteri düzenledi. Baﬂkent Dakka
yak›nlar›ndaki eyleme polis sald›rd›.
F i l i p i n l e r : G›da
fiyatlar›ndaki yükseliﬂe karﬂ› gösteriler yap›ld›. Tah›l
sat›ﬂlar›n›n yönetimi, askeri birliklere devredildi...
Fildiﬂi Sahilleri, Moritanya,
Mozambik, Senegal, Etiyopya,
Özbeki stan, Yemen ve Bolivya açl›k ve yoksullu¤a karﬂ› gösteriler
yap›ld›¤› belirtiliyor.
IMF, 33 ülkenin “g›da fiyatlar›ndaki aﬂ›r› art›ﬂ nedeniyle sosyal
kar›ﬂ›kl›k ‘tehlikesi’ ile yüz yüze oldu¤unu” belirtiyor.
ﬁimdilik 33 ülke...
Peki yar›n?
Say›: 3 / 20 Nisan 2008

25

Açlar›n Öfkesi Büyüyor...

HERKESE EKMEK VE ADALET!

“Açl›k dünyay› sarsacak!” diyor
burjuva ekonomistler ve politikac›lar. “ G›da savaﬂlar› baﬂl›yor” öngörüsünde bulunuyor kimileri. Oysa bu kavga hiç bitmeyen bir kavgad›r. S›n›flar mücadelesinin bir aya¤›
her zaman ekmek kavgas›yd›. Fakat
elbette açl›¤›n ve açl›¤›n yaratt›¤›
hoﬂnutsuzlu¤un, öfkenin bugün daha boyutland›¤› ve daha da boyutlanaca¤› da güncel bir gerçek.
Birçok ülkede do¤rudan açl›¤a,
yoksullu¤a karﬂ› eylemlerin gündeme gelmesi bu durumun bir sonucudur ve ayn› durumdaki ülkelerin say›s›n›n giderek artaca¤› da aç›kt›r.

Emperyalist sald›rganl›¤›n
ekonomi cephesi
Son bir y›lda temel g›da maddelerinin fiyatlar›ndaki art›ﬂ oranlar›,
bu sorunun halklar için ne kadar vahim oldu¤unu göstermeye yetmektedir. Son bir y›lda temel g›da maddelerindeki art›ﬂ oranlar› ﬂöyle oldu:
M›s›r- yüzde 31
Pirinç- yüzde 74
Soya- yüzde 87
Bu¤day- yüzde 130
BM “insani iﬂler” yetkilileri
“yazdan bu yana fiyatlar›n dünya
genelinde ortalama yüzde 40 artt› ¤›n›” belirtirken, Dünya Bankas› rakamlar›na göre de, son üç y›lda te mel g›da maddelerindeki art›ﬂ
yüzde 83’ü buldu. Yüzde 83 oran›nda artan dünya g›da fiyatlar› nedeniyle de onlarca ülkenin yoksul
halklar› açl›k içinde ölmeye mahkum edildi.
Bu ekonomik sald›rganl›k, asl›nda emperyalizmin siyasi, askeri sald›rganl›¤›yla bir bütündür ve “meydan› boﬂ bulmuﬂ olman›n” pervas›z-
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l›¤›n›n sonucudur.
Bu fiyat art›ﬂlar›n›n tüm dünya
çap›nda iﬂçilerin, köylülerin gerçek
gelirlerinin azald›¤› koﬂullarda gerçekleﬂti¤i de gözönüne getirildi¤inde sorun daha da vahimleﬂmekte,
açl›¤›n nedeni daha aç›k hale gelmektedir.
Bir baﬂka aç›klama: FAO, g›da
maliyetlerinin 2006’dan 2007 y›l›na
kadar dünya genelinde yüzde 23
artt›¤›n› bildiriyor. Bu dönemde tah›l fiyatlar› yüzde 42, yemeklik ya¤›n fiyat› yüzde 50, süt ürünlerinin
fiyat› ise yüzde 80 yükseldi.
Neden açl›k var? Tar›m alanlar›
m› yetersiz, üretilen tah›l m› yetersiz? Bunlar›n hiçbirinin cevab› evet
de¤il. Hepsi yeterli, sorun baﬂka
yerde. Bu rakamlar, “tt e k k u t u p l u
muzafd ü n y a”da, emperyalizmin “m
f e r tek sistem” olarak kald›¤› dünyada, halklara reva görülen açl›¤›n,
yoksullu¤un sonuçlar›d›r. Açl›¤›n
bilançosu, emperyalizmin vahﬂetinin aynas›d›r. De¤ilse, sonda söyleyece¤imizi baﬂta da söyleyelim: E kmek herkese yeter; yeter ki, yeryüzü adil bir yönetime kavuﬂsun...

Sorun, ‘yard›m’la,
‘sadaka’yla çözülecek
sorun mu?
Sorun öyle bir halde ki, halk›n
tepkisinin en yo¤un oldu¤u yerlerin
baﬂ›nda gelen Haiti’de Baﬂbakan
Jacques-Edouard Alexis, “halka 42
milyon dolarl›k yard›mda bulunulaca¤›n›” aç›klad›.
Bir Baﬂbakan, kendi halk›na
“ y a r d › m d a ” bulunuyor.
Bu aç›klamada, baﬂka bir kavram›n de¤il de “ y a r d › m ” kavram›n›n
kullan›lmas›, sömürü mekanizmas›ndaki ac›mas›zl›¤› ve kapitalist
mant›¤› ortaya koyuyor. Baﬂbakan
büyüyen açl›k sorunu karﬂ›s›nda fiyatlar› düﬂürmüyor veya iﬂçilerin
ücretlerini art›rm›yor, onun yerine

“bir defaya mahsus” yard›mda bulunuyor.
Halklar› yard›mlarla aciz, muhtaç halde tutman›n bir baﬂka örne¤i.
Ki bizim ülkemizde de durum özü
itibariyle benzer de¤il mi?
Milyonlarca kiﬂi kömür, g›da
yard›m›yla, yeﬂil kartla, Fak Fuk
Fonla yaﬂamak zorunda b›rak›lm›ﬂ,
ve onlar› bu durumdan kurtaracak
düzenlemeler yapmak yerine, sadaka niyetine yard›mlar yap›l›yor.
Bugün açl›k sorununun dünya
çap›nda gündeme geliﬂi ve ele al›n›ﬂ› da farkl› de¤il. Birleﬂmiﬂ Milletler’e ba¤l› Dünya Beslenme Program› (WFP), çeﬂitli ülkelerde yaﬂanan
g›da sorununa dikkat çekerek, “açl›¤a karﬂ› program”›n tehlikeye girmemesi için AB, ABD ve Japonya’n›n 500 milyon dolar e k y a rd›m vermelerini talep etti.
Dikkat edin, istenen miktar 1
milyar dolar bile de¤il. Fakat, emperyalistler bu kadarc›k bir paray›
bile vermekte ayak sürürken, öte
yandan vermeleri durumunda da paran›n sorunun çözümünde ciddi bir
katk›s›n›n olmayaca¤› ortada. Aç›klamalarda, mevcut duruma iliﬂkin
tespitlerde sorunun kayna¤›, gerçek
nedenleri yok. Dolay›s›yla gerçek
manada bir çözüm de yok. Önerebildikleri tek ﬂey, y a r d › m l a r, zenginlerin daha “ccö m e r t” davranmas› gibi
geçici ve yüzeysel çözümlerdir.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
halklar›n eylemlerinin artt›¤›, “sosyal patlamalar›n yak›n tehlike” haline geldi¤i bu durumda ne yapacaklar, ya da daha do¤ru bir soruyla
ne yapabilirler?
Yapt›klar› ve yapabilecekleri iki
ﬂey var: B i r ; yard›m programlar›n›
devreye sokarak, tepkileri geçici
olarak etkisizleﬂtirmeye, nötralize
etmeye çal›ﬂacaklar. ‹ k i ; halklar ve
onlar›n örgütlülükleri üzerindeki
bask›y›, yasaklamalar› ve her türlü
muhalefete, baﬂkald›r›ya karﬂ› ceza-

lar› iyice art›rarak, açl›¤›n daha fazlas› karﬂ›s›nda bile halklar› baﬂ kald›ramaz hale getirmeye çal›ﬂacaklar. ‹zleyin, görün, baﬂka hiçbir ﬂey yapmayacaklard›r.

Onlar›n as›l kayg›lar›,
korkular› baﬂka
Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), “k›tl›k artt›kça
ve fiyatlar yükseldikçe, g›da fiyatlar›nda art›ﬂ›n yol açt›¤› kar gaﬂ an ›n,
yay›labilece¤i” uyar›s›nda bulundu.
FAO’nun genel müdürü Jacques
Diouf, yoksul ülkelerde ailelerin gelirlerinin yar›s›ndan fazlas›n› zaten
g›daya harcad›¤›n›, g›da fiyatlar›n›n
bu ﬂekilde art›ﬂ›n›n sürmesi halinde
toplumsal istikrars›zl›¤›n büyümesi
riski bulundu¤unu belirtiyor.
Dünya Bankas› Baﬂkan› Zoellick
ve Uluslararas› Para Fonu (IMF)
Baﬂkan› Kahn, yapt›klar› aç›klamalarla bir anlamda sorunun gündemleﬂmesine vesile oldular.
I M F Baﬂkan› D. Strauss K a h n

Aç l›¤›na, yoksullu¤una sebep
olanlara do¤ru teﬂhis koyan
b i r yo k su l , öfk esi n i ﬂi md i li k,
elindeki sopayla ifade edi y o r... Yar›n, onlar›n cümlesini ülkesinden kovacak...
ﬂöyle dedi: “Son 3 y›lda g›da fiyatlar›nda yüzde 83 art›ﬂ yaﬂand›... Fiyatlar artmaya devam ederse, Afrika baﬂta olmak üzere yüz binlerce
insan açl›k çekecek.”
Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert
Zoellick ise daha aç›k koyuyordu
sorunu ortaya;; “Baz›lar› yak›t depolar›n› doldurma konusunda kayg›l›yken dünya genelinde di¤er baz›lar› da midelerini doldurmaya çal›ﬂ›yorlar ve bu her gün daha da zor
oluyor.... 100 milyon kiﬂi dibe vura-

AKP Hükümeti: “ Bir s›k›nt› yok”
Günlerdir herkes açl›¤›n yayg›nlaﬂmas›n›, tah›l konusunda yaﬂanan
s›k›nt›lar› ve spekülasyonlar› konuﬂuyor. AKP ise, oral› de¤il. Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker, “Bizim aç›m›zdan ne bu¤dayda, ne pirinçte bir s›k›nt› söz konusu de¤il”
deyip kapat›yor konuyu.
Sonra da ﬂöyle devam ediyor Bakan: “Baz› spekülatörler bu durumdan istifade edip daha fazla kâr etmek istiyorlar. Bütün mesele bu. Bu
spekülasyon psikolojik bir durum.”
Neymiﬂ, demek ki sorun “psikolojik”miﬂ.
Yar›n, bu “psikolojiyi” k›rmak
için iki ﬂarlatan›n ç›k›p, bu¤day silolar›nda, bu¤daylar›n içinde yuvarlanarak poz vermesi ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r. Ülkemiz burjuva politikac›lar›
al›ﬂ›kt›rlar böyle pozlara. Radyasyonlu çaylar içer, kuﬂ gribine karﬂ› tavuk
eti yerler.

Peki b u k uyruk n e?
Fakat Toprak Mahsulleri Ofisleri
önünde oluﬂmaya baﬂlayan pirinç
kuyruklar›, baﬂta pirinç olmak üzere
tah›l ürünlerine yap›lan zamlar, sorunun salt “psikolojik” olmad›¤›n› gösteriyor.
AKP’nin her konudaki politikas›
burada da geçerli; AKP “yok sayarak” sorundan kurtulma politikas›
uyguluyor. Oysa ekonomiye iliﬂkin
aç›klanan her rakam, AKP’yi yalanl›yor.
Son olarak geçen hafta, Ocak ay›n›n iﬂsizlik rakamlar› yay›nland›.

cak, g›da savaﬂlar› ç›kabilecek...”
Halk›n açl›¤›, umurunda
de¤il emperyalistlerin. Ama
açlar›n kendisi korkutuyor onlar›.
Son günlerde emperyalist
kurumlar›n yöneticilerinin ardarda
yapt›¤› uyar›lar, iﬂte bu korkunun
ifadesidir. Ki yukar›da aktard›¤›m›z
gibi bu uyar›lar› yapanlar›n içinde,
bu ekonomik programlar› dikte ettiren Dünya Bankas› ve IMF de yer
al›yor. B u r j u v a z i n i n b ü ro k r a t l a r › ,
b u r j u v a z i y i u y a r › y o r. Ayn› ﬂekilde
ülkemizde oldu¤u gibi, iﬂbirlikçi
burjuvazinin ak›l hocalar› da “tehlike çanlar›n›” çalmaya baﬂlad›lar.
Birden halk›n açl›¤›n›, yoksullu¤unu farkettiler. Hepsinin tekelci burjuvaziye sesleniﬂi ayn›; a m a n ö nlem al ›n , d üze n teh lik eye g ir mesin !
Hepsinin aç›klamas›nda as›l
kayg›lar›n›n açl›k de¤il, açlar›n öfkesi oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Yani, açlar
isyan etmeseler, gösteriler yap›p
ya¤malamalara giriﬂmeseler, tekellere yönelmeseler, “sorun yok”tu!
Ocak ay›nda iﬂsizlik oran› yüzde
11.3’e yükselmiﬂti. b u sa de c e b i r
ay içinde re s m i r a k a m l a r a g ö re, iﬂsizlere 59 bin kiﬂinin eklendi¤ini
gösteriyordu.
Ama AKP’ye göre “s›k›nt› yok!”
K›tl›k ihtimali, vurgun f›rsat›
Pirinç fiyatlar›n›n yükselece¤i
belliyken, TMO, geçen hafta 30 bin
ton çeltik satt›. Sat›ﬂ›n büyük bölümü
de dört büyük firmaya yap›ld›. Firmalar›n “AKP’ye yak›n” kiﬂilerin
firmas› oldu¤unu tahmin etmek için
kahin olmaya gerek yok.
Sat›ﬂ›n duyulmas› üzerine gazeteciler Bakan› s›k›ﬂt›r›yorlar. Ama bakan piﬂkin. Sat›ﬂ›n büyük ço¤unlu¤unun dört firmaya yap›ld›¤›n› yalanlayam›yor; “bu ﬂirketlerin kapasite
meselesi” deyip meseleyi kapat›yor.
Yoksulluk, açl›k, tüm sömürücü
iktidarlar gibi, AKP için de vurgunculuk vesilesinden baﬂka bir ﬂey
de¤il!
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Burjuvazi bir yandan aç, yoksul b›rak›yor, bir yandan ezilenlerin mücadelesinin bu nedenle
yükselmesinden korkuyor ki bu
da onun en önemli açmazlar›ndan
biridir.

“Tanr› bile
aç bir insana
ekmekten baﬂka
bir ﬂekilde görünmeye cesaret
edemez.”
(M. Gandhi)

As›l sorumlular kimler,
as›l nedenler nerede?
Karﬂ›m›zda bir sistem var. Bu
sistem, kollar›n› dünyan›n dört bir
yan›na uzatm›ﬂ bir ahtapotu and›ran
emperyalist sistemdir. Bu anlamda
da birincisi; açl›k, yoksulluk sorunlar› bölgesel, lokal de¤ildir. ‹kinci si, sorun iyi yönetim, kötü yönetim
meselesi de¤il, bizzat ü re t i m t a r z › n›n kendisine iliﬂkindir.
Dünya çap›nda gelir da¤›l›m›
adaletsizli¤i tart›ﬂ›lmadan açl›k sorunu tart›ﬂ›lamaz ve elbette çözülemez. Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin
bu boyutlara ulaﬂmas› ise, sadece
teknik bir durum tespiti de¤il, emperyalist politikalar›n tart›ﬂ›lmas›d›r.
Borsalar›n, piyasalar›n bugünkü
emperyalist ekonomi içinde kazand›¤› “dokunulmazl›k” tart›ﬂ›lmadan
bu sorunlar tart›ﬂ›lamaz. ﬁöyle bir
hat›rlay›n; tüm iktidarlar “ b o r s a e t kilenmesin, piyasa tedirgin olma s›n” diye yat›p kalk›yor.
Fakat çok “hassas” olan, hemen
her ﬂeyden etkilenen bu borsa ve piyasalar, yüzmilyonlar›n açl›¤›ndan
zerre kadar etkilenmiyorlar.
Kapitalizmin do¤ay› tahrip eden
sald›rgan karakteri nedeniyle dünyadaki ekilebilir arazi giderek azal›yor. Fakat hemen belirtelim ki bugünkü sorunun ekilebilir arazilerin
yetersizli¤iyle ilgisi yok. Tam tersine, bugün ekilebilir arazilerin bütünü yine emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin tasarruflar› nedeniyle
de¤erlendirilememektedir.
Dünya nüfusu her y›l yaklaﬂ›k
70 milyon kiﬂi art›yor. Dünyan›n
yeralt› ve yerüstü kaynaklar›, teknolojinin bugün ulaﬂt›¤› seviye, 70
milyon kiﬂiyi de, daha fazlas›n›n da
beslenme ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek düzeyde. Ancak karﬂ›lanam›yor. Sebep yine ayn›d›r.
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Emperyalist tekellerin dayatmalar› sonucunda, tüm yeni-sömürge
ülkelerde tar›m giderek yok ediliyor. Bu dünya çap›nda genel bir politikad›r ve ülkeler g›da anlam›nda
giderek daha fazla emperyalist tekellere muhtaç olmaktad›r. Öyle ki,
ülkeler, ony›llard›r, yüzy›llard›r “ e n
b ü y ü k ü retici” durumunda olduklar› ürünlerde bile d›ﬂa, yani emperyalistlere muhtaç ve ba¤›ml› hale
gelmiﬂtir.
Emperyalist tekellerin dayatmalar›n› kabul eden iﬂbirlikçi iktidarlar, tar›m› ad›m ad›m tasfiye etmekte, tah›l üretimini en az›ndan ayn›
seviyede tutacak sulama, altyap› yat›r›mlar›n› yapmamaktad›r. Son 1015 y›lda daha da pekiﬂen bu durum
nedeniyle, tekeller fiyatlar› belirlemekte geçmiﬂe göre daha güçlü konumdad›rlar.
FAO Genel Müdürü Diouf’un
aç›klamalar›nda dikkat çeken iki
nokta daha var: Diouf, dünya tah›l
stoklar›n›n sadece “8 ila 12 hafta l›k” talebi karﬂ›layabilecek durumda oldu¤unu ve t a h › l a r z › n › n
1980’lerden beri en düﬂük seviye sinde oldu¤unu belirtiyordu.
Emperyalist tekeller, gerek dayatmalar›yla, gerekse de ihracat-ithalat politikalar›yla ve keza, sermaye gücünü ve teknolojik üstünlüklerini kullanarak Afrika’da, Asya’da
tar›m› öldürüyor ve sonra da o ülkelerin halklar›n› açl›¤a mahkum ediyor.
Temelinde emperyalist tekellerin
doymak bilmez kar h›rs› olmak üzere, açl›¤›, bu boyutlara t›rmand›ran
etkenlerden baz›lar› da ﬂunlard›r:
- Seller ve kurakl›k... Ki, bu sonuca da kapitalizmin “daha çok, daha çok kar” politikas›yla dünya ikli-

mini de¤iﬂtirmesinin yol açt›¤› biliniyor.
- Tar›m ve g›da tekellerinin üretim ve ticaret üzerinde gerçekleﬂtirdikleri stoklar, spekülasyonlar..
- Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ
tohum tekni¤iyle tekellerin
yeni-sömürge tar›mlar› üzerinde ek bir üstünlük ve tahakküm daha kurmalar›...
- Baﬂta m›s›r olmak üzere, baz›
temel g›da maddelerinin insanlar›n
beslenmesi için de¤il, etanol ve biyoyak›t elde edilmesi için kullan›lmas›.

Açl›¤›n bir baﬂka boyutu:
Biyoyak›t üretimi
Yukar›da belirtildi¤i gibi, tah›l
yetersizli¤inin bir nedeni de giderek
daha çok tah›l ürününün “petrole alternatif” olarak piyasaya sürülen biyoyak›t ürünlerinin üretiminde kullan›lmas›d›r. Sadece ABD’de m › s › r
ü re t i m i n i n d ö r t t e b i r i , t a h › l › n
yüzde 18’i “biyolojik benzin” üretiminde kullan›l›yor. BM G›da Hakk›
Raportörü Jean Ziegler, yerinde bir
tespitle dünyada büyük miktarda biyoyak›t üretiminin ' i n s a n l › ¤ a k a r ﬂ ›
iﬂlenen suç' oldu¤unu belirtiyor.
Ziegler, biyoyak›t üretiminin g›da ürünlerinin fiyat›n› yükseltti¤ine
dikkat çekerek, “ g›da fiyatlar›n›n
artmas› ve g›da s›k›nt›s›n›n baﬂgöstermesi yüzünden isyan ça¤›na do¤ru ilerlenmekte oldu¤u” nu söylüyor.
232 kilo m›s›rdan 50 litrelik bir
depo benzin ç›k›yor. Baﬂka bir deyiﬂle “Bat›l›” tüketicinin arabas›na
bir depo benzin koymak için beﬂ,
belki on Afrikal›, Asyal› yoksul ölüme terk ediliyor.. Fakat burada çok
önemli bir nokta var: O m›s›r, biyoyak›t üretiminde kullan›lmasa, o
yoksullara ulaﬂacak m›?
Hay›r! O m›s›r›n yoksullara
ulaﬂmas›n› engelleyen emperyalist
tekellerin politikalar› ve dayatmalar›d›r. Sorun da buradad›r. Sorunun
kayna¤›n› do¤ru görmek, açl›¤a
karﬂ› do¤ru çözüm için, zorunlu ilk
ﬂartt›r.

Emek Platformu Tutanaklar›’ndan
sar› sendikac›l›¤›n gerçek yüzü
Kamuoyunu kand›racak bir formül bulmal›y›z...
Emek Platformunun
SSGSS ile ilgili toplant›s›nda Türk-‹ﬂ Baﬂkan›
Kumlu’nun sözlerinin
tam anlam› bunlar.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Iﬂ›k Kansu Emek
Platformu’nun toplant›
tutana¤›n›n bir k›sm›n› yay›nlad› (12 Nisan 2008). O k›sa özette, sar› sendikac›l›¤›n yüzü tüm ç›plakl›¤›yla görülüyor.
Mesela; Emek Platformu’nun toplant›s›nda prim ödeme gün say›s›n›n 7
bine düﬂürülmesi önerisi karﬂ›s›nda
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Mustafa Kumlu ﬂöyle
diyor:
“Emeklilikte 60-65 yaﬂ hükmü durdukça prim gün say›s›n› düﬂürmenin bir
anlam› yoktur. ”
Asl›nda AKP ne diyorsa ona evet diyelim diyecek, ama diyemiyor. Platformdaki tart›ﬂmalar sonucunda “6 vazgeçilmez m a dde” belirleniyor:
1- Emeklilik yaﬂ›n›n 65 olmas› kabul
edilemez. 2- Ayl›k ba¤lama oranlar›nda

hak kayb› olmamal›d›r. 3- Fiili hizmet
zamlar›n›n kapsam› daralt›lmamal›d›r.
4- Temel teminat paketi, ilaç fiyatland›rma komisyonlar›na meslek örgütleri
temsilcileri al›nmal›d›r. 5- Emekli ayl›klar›n›n hesaplanmas›nda refah pay›n›n
tamam› yans›t›lmal›d›r. 6- Katk›-kat›l›m
paylar› kald›r›lmal›d›r.”
Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ’in baﬂ›n› çekti¤i
komisyon, hükümet ile görüﬂmelerden
sonra toplanan Emek Platformu’na da,
kamuoyuna duyurduklar› aç›klamay›
yap›yorlar:

“Vaz ge çil mez le r i miz ko n u s u n d a
h ü k ü met le yüz de 80-90 mu t a b a k a t a
v a r d › k. ”
Fakat; görüﬂme sonuçlar›na madde
madde bak›ld›¤›nda anlaﬂma olmad›¤›
görülüyor.
Platform üyelerinin baz›lar› bu durumda eylemlerin sürmesi gerekti¤ini
söylüyorlar.
Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu, eylemlerin karﬂ›s›na ilk engeli ç›kar›yor:
“Sosyal Güvenlik Kur ulu’nun yönetimindeki çal›ﬂan temsilcileri görevler i nden istifa etmedikçe Hak-‹ﬂ hiçbir eyleme kat›lmaz.”
Yani Uslu; Türk-‹ﬂ, KESK ve iﬂçi

emeklilerinin Sosyal Güvenlik Kurulu
yönetiminden istifas›n› isteyerek eylemleri olmayacak bir koﬂula ba¤lam›ﬂ oluyor.
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Mustafa Kumlu da
tahmin edilece¤i gibi, eylemlere devam
edilmesine karﬂ›.
Ama onun derdi, kendi taban›n› ve
halk› nas›l aldataca¤›. Toplant›da aynen
ﬂöyle diyor:
“Bu saatten sonra eylem filan olmaz. Ama bun u k amuoyuna aç›klayamay›z. Bir formül bulmal›y›z. Örne¤in,
aktif izleme yap›laca¤›n› söyleyelim.”
Amerikanc› sendikac›l›¤›n temsilcisi
Türk-‹ﬂin tarihi boyunca en iyi bildi¤i
iﬂ; oyalamak, kand›rmak.
“Aktif izleme” iﬂte bunun sonucunda
uydurulmuﬂ bir kavram.
Ne aktiflik sözkonusu, ne izleme...
IMF’nin ve AKP’nin dayatt›¤›n› kabul
edecekler. Geri kalan her ﬂey, aç›klamalar, pazarl›klar, hatta mecburen yap›lan
eylemler, kullan›lan kavramlar, sadece
bu teslimiyeti perdelemenin araçlar› olarak devrededir.
Halk, açl›¤›n, sefaletin içine yuvarlan›rken, sar› sendikac›l›k, iktidar iﬂbirlikçisi “dinci sendikac›l›k”, halk›n aç,
yoksul, sefil b›rak›lmas› politikalar›na
payanda oluyor.
Yaz›klar olsun onlara.

Tekeller Palazlanmaya Devam Ediyor
Ülkemizdeki adaletsizli¤in boyutunu, ço¤u
günlük bas›n›n ayn› sayfalar›na yans›yan haberlerden ç›karabilirsiniz.
Sayfalar›n bir yan›nda, tekellerin milyar dolarl›k servetlerini katlad›klar›n›n, di¤er yan›nda
bir parça ekmek u¤runa
verilen canlar›n, açl›¤›n haberleri vard›r.
Aradaki fark uçurumdur, adaletsizlik de uçurum gibi derindir.
12 Nisan tarihli gazete sayfalar›nda, Hac› Ömer Sabanc› Holding'in
2007 y›l›nda, bir önceki y›la göre yüz-

de 96 art›ﬂla 969 milyon YTL net kar
elde etti¤i haberleri vard›.
Dünyada açl›k yaﬂan›yor, ülkemizde açl›k yaﬂan›yor. Neden? ‹ﬂte Sabanc›lar’›n karlar›n› büyütmesi içindir.
Bu nedenledir ki, dünyadaki ve ülkemizdeki açl›¤a, yoksullu¤a üzüldü¤ünü söyleyenler, samimi iseler, Sabanc›lar’›n milyar dolarlar›n› büyütmeleri
karﬂ›s›nda da öfkelenmeleri gerekir.
Fakat, her iki habere sayfalar›nda
yer veren burjuva bas›n›n aradaki uçurumu gündeme getirdi¤ine pek rastlanmaz, dolay›s›yla samimi de¤illerdir.
Örne¤in, AKP iktidar›na muhalefet
eden burjuva bas›n›n da, bu uçurum

nedeniyle AKP’yi
eleﬂtirdi¤ine tan›k
olamazs›n›z.
Sözkonusu olan, tekellerin ç›karlar› oldu¤unda, burjuva
bas›n›n ad› üstünde, saflar› tekellerden
yanad›r. Halk için üzüntüleri sahtedir.
Fakat, hem halktan yana olup da,
hem de tekellerin karﬂ›s›nda olmad›¤›n› söyleyenlerin samimiyeti de sorgulanmaya muhtaçt›r.
Zira, halk›n açl›¤›n›n tek çözümü
vard›r, tekellerin palazlanmas›n›n durdurulmas›d›r.
Ülkemizde, tekellerin palazlanmad›¤› bir dönem olmad›. Çünkü, ülkemizdeki tüm iktidarlar, tekellerden yana ve halk›n karﬂ›s›nda idi. AKP, bunlar›n içinde en fazla tekellerden yana
olan›d›r.
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Akdeniz Üniversitesi’nde Sald›r›, Polis ve Yarg› Taraf›ndan Sürdürülüyor

Medya At ‹zi ‹le ‹t ‹zini Kar›ﬂt›r›yor
Tutuklananlar›n Ço¤u Devrimcidir
6 Nisan’da Antalya Akdeniz
Üniversitesi’nde devrimci-demokrat ö¤rencilere faﬂistler taraf›ndan
silahla ateﬂ aç›larak sald›r›lm›ﬂ, polis de sald›r›ya coplar›yla kat›lm›ﬂt›.
Öncelikle olay, faﬂist sald›r› ﬂeklinde de¤il, üniversitelerde ö¤renciler aras›nda sa¤-sol çat›ﬂmas› ﬂeklinde yans›t›ld›.
Sald›r›da, devletin, polisin rolü
sakland›.
Öyle oldu¤unda, sorunun çözüm
yolu da, üniversitelerde faﬂist ve gerici örgütlenmeleri, bunlar›n ö¤rencilere yönelik sald›r›lar›n› engellemek, üniversitelerde faﬂist bask›n›n
ayaklar›ndan birisi olan polisleri ve
“özel güvenli¤i” ç›karmak de¤il,
“ g ü v e n l i ¤ i a r t › r m a k ” olacak, bu
vesileyle üniversitelerde polislerin
ve özel güvenli¤in daha pervas›z
davranmas›n›n önü aç›lm›ﬂ olacakt›.
Di¤er yandan sa¤-sol çat›ﬂmas›
gibi sunulan olaylar›n arkas›ndan
devrimci ö¤rencilerin gözalt›na al›n›p tutuklanmas› da, soruﬂturma
aç›larak devrimci ö¤rencilerin okuldan uzaklaﬂt›r›lmas› da meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂ olacakt›.
Devletin politikas›, olaylar› yans›tma biçiminden de görülmektedir.
Görünürde halk›n tepkisini çeken,
faﬂist sald›r›ya tav›r al›nmaktad›r,
fakat esasta, düzenin hedefinde de
devrimciler vard›r.
Nitekim, geliﬂmeler de bu ﬂekilde yaﬂand›. Sald›r›ya karﬂ› direnen
devrimci-demokrat ö¤rencilerden
onlarcas› da polis taraf›ndan gözalt›na al›nm›ﬂt›.

D e v r i m c i Ö ¤ re n c i l e r Ü z e r i n deki Bask›lar S ü r ü y o r
Gözalt›na al›nan ö¤renciler 8 Nisan günü Antalya Adliyesi’ne ç›kart›ld›lar. Ö¤rencilere destek olmak
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* 8 Nisan’da 3 devrimci
ö ¤ re n c i t u t u k l a n d ›
* 13 Nisan’da 6 devrimci
ö ¤ re n c i t u t u k l a n d ›
* 5 2 ö ¤ re n c i y u r t t a n
uzaklaﬂt›r›ld›
* Rektörlük üniversiteye
s ü re s i z o l a r a k p o l i s s o k m a
karar› ald›
Kitle örgütleri;
- Tu t u k l a m a l a r › n s e r b e s t
b›rak›lmas›n›
- Yu r t t a n a t › l a n ö ¤ rencilerin geri al›nmas›n›
- Polisin üniversiteden
ç›kar›lmas›n› istedi
ve sahiplenmek için HÖC, DTP,
DHP, EMEP, Antalya E¤itim-Sen
ve Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri
ve aileleri mahkeme önündeydi.
Mahkeme önünde toplanan yaklaﬂ›k
100 kiﬂi “Üniversitelerde Faﬂist
S a l d › r › l a r a S o n ” pankart› açarak
sald›r›lar› protesto etti. Gözalt›na
al›nan 45 ö¤renciden 33 ö¤renci
savc›l›ktan serbest kal›rken 12 ö¤renci Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne tutuklanmas› talebi ile sevk
edildi. Tutuklanma hakimli¤ine ç›kart›lan 12 kiﬂiden 6 kiﬂi mahkemeden serbest b›rak›l›rken DGH’dan
Münir Aktan, Mehmet Çelik ve Ayvaz Ötekk›v›lc›m kamu mal›na zarar verme, silahla tehdit, b›çakla
adam yaralama, polise mukavemet
ve insanlar› tahrik etti¤i gerekçesiyle tutuklanarak Antalya E Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili 3 faﬂistte tutukland›.
11 Nisan’da Antalya Gençlik
Derne¤i Baﬂkan› Ümit Çimen ve
D H P üyesi Hasan Alpdo¤an oto-

büs dura¤›nda gözalt›na al›n›rken,
12 Nisan’da da evleri bas›larak Su a t D o ¤ a n , M u z a f f e r Çelebi,
PSAKD’nden Cem Y›lmazer ve
Ç a ¤ r › B u l u t polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nan 6
ö¤renci 13 Nisan’da Antalya Adli yesi’nde kavgaya kar›ﬂma, kamu
mal›na zarar verme, suça tahrik, suç
ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle
tutukland›.
Olaylar›n baﬂ›ndan beri, sald›r›lar›n içeri¤ini “k›z meselesi”ne kadar indirebilen burjuva bas›n, en
son gözalt›na al›nan, aralar›nda Antalya Gençlik Derne¤i Baﬂkan›
Ümit Çimen’in de bulundu¤u, 6 kiﬂiyi silahl› ülkücü faﬂist Ömer Ulusoy’la ba¤lant›l› olan ö¤renciler
ﬂeklinde vermiﬂ, gözalt›ndaki ö¤rencilerin devrimci-demokrat kimliklerini gizlemiﬂtir. Peki bu ö¤rencilerin asl›nda kim oldu¤unu ö¤renmek ve do¤ru haber vermek zor
mudur? Ahlakl› habercilik do¤ru
söylemeyi gerektirmez mi? Elbette
ki gerektirir. Fakat burjuva bas›n
yay›n organlar›, do¤ru, ahlakl› habercilikten bihaberdir. Çünkü onlar
düzenin medyas›d›r. Bu nedenle
Akdeniz Üniversitesi baﬂta olmak
üzere pek çok üniversitede geliﬂen
olaylar› sa¤-sol kavgas› olarak vermiﬂ, faﬂist sald›rganl›¤›n üstünü örtmek istemiﬂtir.

Konuyla ilgili 14 Nisan’da
“ Med ya At ‹zi ‹le ‹t ‹zini Kar›ﬂt›r › y o r Tu t u k l a n a n l a r D e vri m c i di r”
baﬂl›kl› bir aç›klama yapan Gençlik
Federasyonu; “‹lk önce faﬂistleri
kullan›yorlar daha sonra soruﬂturmalarla tüm muhalif ö¤rencileri
okullardan at›yorlar, tutukluyorlar.
Bugün b u sald›r›lara sessiz kalmak,
g el ec e¤ im i zi f aﬂi zm in el in e b ›r ak mak demektir” sözlerine yer vererek
tutuklamalar› protesto etti.
Sald›r›lara ve tutuklamalara yönelik bir protesto eylemi de kitle örgütleri taraf›ndan 12 Nisan’da Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›ld›.
Aç›klamaya, HÖC, KESK Antalya
ﬁubeler Platformu, EMEP, ÖDP,
DTP, TKP, Halkevleri, PSAKD, Hac› Bektaﬂ Veli Kültür Derne¤i, E¤itim Emekçileri Derne¤i, DHP, Yeniden Sosyalist Kuruluﬂ Meclisi, 78’liler Giriﬂimi, D‹P Giriﬂimi, Bar›ﬂ Giriﬂimi, ÇHD ve Genç-Sen kat›ld›.
“ B a s k › l a r Bizi Y › l d › r a m a z ” ,
“ F a ﬂ i s t S a l d› r› l a r a S o n ” pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada, sald›r›n›n planl› faﬂist bir
sald›r› oldu¤u ve amac›n ö¤rencileri
sindirmek, bask› alt›na almak oldu¤u
belirtilerek, ﬂunlar ifade edildi:
“Akdeniz Üniversitesi’ndeki sorunlar›n çözümü için; baﬂta Rektör
olmak üzere, Yüksek Ö¤renim Kredi
ve Yurtlar Müdürlü¤ünü ve tüm yetkilileri ve ilgilileri sorumlu davranmaya ça¤›r›yoruz.
Çeﬂi tl i ma ¤dur iye tle re u¤r ayan
ö¤re nc ile ri n ma¤duriye tle ri gide ri l melidir.
52 ö¤renciye yönelik al›nan
yurttan uzaklaﬂt›rma karar› geri

al›nmal›d›r ve hiçbir ö¤renci yurt tan at›lmamal›d›r.
Re k t ö r l ü k t a r a f › n d a n a l › n a n
ü n iver sitey e sü resi z o lara k po lisin
ça¤›r›lmas› karar› geri al›nmal› ve
p ol i s ün i ver si t ed en t ümde n ç e ki l melidir.
Üniversite yönetimi ve ö¤retim
üyeleri, ö¤rencilerine ve üniversitelerine sahip ç›kmal›d›r...
Bizler de DKÖ’ler olarak geliﬂmelerin ad›m ad›m takipçisi olaca¤›z. Buradan bir kez daha Akdeniz
Üniversitesi Ö¤rencilerinin sonuna
kadar yan›nda olaca¤›m›z› ve gerekenleri yapmaktan geri durmayaca¤›m›z› duyuruyoruz.”.
Aç›klaman›n ard›ndan sloganlar›n at›ld›¤› eylemde gözalt› ve tutuklamalar›n serbest b›rak›lmas› ve yalan, çarp›tma haberler yap›lmas›ndan vazgeçilmesi ça¤r›s› da yap›ld›.
Edirne Gençlik Derne¤i de 13
Nisan’da yapt›¤› aç›klamada sald›r›lar›n gençli¤in hakl› mücadelesinin
önüne geçemeyece¤inin vurgusunu
yapt›.

S o r u ﬂ t u r m a N e d e n G i z li ,
K i m d e n Gizli?
Faﬂist sald›rganlardan, devrimcidemokrat ö¤rencilerin üzerine silahla ateﬂ açan Ömer Ulusoy'un yakalanmas›n›n ard›ndan devam eden soruﬂturman›n bundan sonraki aﬂamas›na iliﬂkin, Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n “ gi zl i l i k ka rar› ” talebi oldu
ve Antalya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi soruﬂturmayla ilgili gizlilik karar› verdi. Ayr›ca, faﬂist sald›r›ya
iliﬂkin yay›nlara da yasaklama karar› al›nd›.

“Teﬂkilata Bahçeli Ayar›” M›?
Faﬂistlerin her sald›r›s› sonras›nda, al›ﬂ›lagelen görüntülerden birisi, faﬂist ﬂef Devlet Bahçeli’nin ç›k›p sald›r›lara tepki göstermesi ve burjuva bas›n›n att›¤›, “Teﬂkilata
Bahçeli Ayar›” içeri¤indeki haberler oldu.
Faﬂistler sald›r›yor, MHP ve burjuva
medya ortaklaﬂa faﬂist terörü aklama ma-

Mahkemenin, soruﬂturmay› gizli
yürütmesi ve yay›n yasa¤› devrimcilerin tutuklanmas›yla birlikte anlaﬂ›l›r olmaktad›r. Elbette, bunu halktan
saklamak gerekir. Faﬂist sald›r›n›n
as›l sorumlular›n›n gizlenmesi için
de, yarg›lamalar›n gizli sürdürülmesinde düzen için yarar vard›r.
Dikkat edilirse, devletin hangi
olayda suçu sabitse, o olaylar›n yarg›lanmas›nda soruﬂturman›n veya
yarg›laman›n “ g i z l i l i k k a r a r › ” vard›r. Gizlilik kararlar›, adaletsizli¤i,
suçlular› gizlemek ve suçsuzlar› cezaland›rmak içindir.

F › r s a t t a n Ya r a r l a n a n
Faﬂist Y Ö K
16 Nisan’ta yap›lan YÖK Genel
Kurulu’nda da, yeni sald›r› kararlar›
al›nd›. Kararlar›n özü, okullardaki
polis bask›s›n› art›rmak oldu.
YÖK, kendisinin de sorumlusu
oldu¤u faﬂist sald›r›lar› bahane ederek, ö¤rencileri daha fazla bask› alt›na alacak kararlar ald›.
Kararlar, “üniversiteler için yeni
güvenlik önlemleri paketi” ﬂeklinde
ifade edildi. Bu çerçevede, üniversiteleri kamera sistemi ile donatmak,
polisin an›nda müdahalesini sa¤layacak biçimler gündeme getiriliyor.
Yani okullara, daha fazla polis,
daha fazla özel güvenlik birimi yerleﬂtirilecek, her f›rsatta polisin üniversitelerin içine girmesi meﬂrulaﬂt›r›lacak.
Bunun anlam› ise, devrimci ö¤renciler üzerindeki faﬂist bask›lar›n
artmas›, faﬂist ve gerici kesimlerin
daha fazla korunup kollanmas›d›r.

nevralar› yap›yorlar. Böylece, faﬂist sald›r›lar›n sorumlusunun MHP içindeki baz› “denetlenemeyen” kiﬂiler oldu¤u görüntüsü yarat›l›yor.
Faﬂist hareket içinde denetlenemeyen kiﬂiler sald›r›lar› gerçekleﬂtirmiyorlar. Tersine, faﬂist hareket ›rkç›l›¤›,
halk düﬂmanl›¤›n› örgütlüyor, yay›yor, dolay›s›yla da, bu
zeminlerde gerçekleﬂtirilen sald›r›lar›n merkezlerinden
birisi oluyor. Bu kesimler, faﬂist MHP içinde itibar
görüyor, ödüllendiriliyorlar. Ve bu gerçekleri çarp›tan
burjuva bas›n da, suça ortakl›k yapm›ﬂ oluyor.
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Faﬂizm
“Sana Düﬂman, Bana Düﬂman,
Düﬂünen ‹nsana Düﬂman”
Bir dönemdir devrimci ö¤rencilere yönelik sivil faﬂistler ve gerici
kesimler taraf›ndan sürdürülen sald›r›lar, Akdeniz Üniversitesi’nde
yaﬂanan son örnekle birlikte daha
fazla gündeme geldi. Fakat, bu sald›r›lar›n burjuva bas›n yay›n organlar›nda gerek haber yap›l›ﬂ ve gerekse de yorumlan›ﬂ tarz›, gerçekleri çarp›tan bir içerikte oldu.
Çarp›tma noktalar›ndan birisi,
olaylar›n “sa¤ ve sol görüﬂlü ö¤r enciler a r a s › n d a ç a t › ﬂ m a ” yüzeyselli¤inde yans›t›lmas› idi. Kuﬂkusuz, görünürde çat›ﬂman›n bir taraf›nda faﬂistler, di¤er taraf›nda devrimci demokrat ö¤rencilerin olmas›
yan›yla sa¤ ve sol görüﬂlü ö¤renciler aras›nda bir çat›ﬂma oldu¤u da
söylenebilir. Fakat, bu tan›m “ çat›ﬂ m a n › n n e d e n ç › k t › ¤ › n › ” , “ kimin
hangi amaçlar ve kimlerin yönlen dirmesi ile sald›rd›¤›n›” gizlemektedir.
Oysa, gerçeklerin ortaya ç›kar›lmas›, yaﬂananlar›n tam olarak kavranabilmesi için bunun üzerinde durulmas› gerekir.
Çarp›tma noktalar›ndan birisi
de, çat›ﬂman›n muhtevas› idi.
Yaﬂanan, faﬂistlerin okullarda
devrimci-demokrat ö¤rencileri sindirerek egemenlik kurma sald›r›s›d›r. Ve bunun karﬂ›s›nda devrimcidemokrat ö¤renciler direnmektedir.
Fakat, faﬂizmin ve gericili¤in
egemenlik kurma çabas›, yarataca¤›
sonuçlar aç›s›ndan salt orada bulunan devrimci demokrat ö¤rencileri
ilgilendiren de¤il, tüm ö¤renci
gençli¤i ve daha geniﬂ aç›dan bakarsak, tüm halk›m›z› ilgilendiren
bir sorundur.
Her iki aç›dan sald›r›lar›n kavranmas›, halk olarak faﬂizme ve gericili¤e karﬂ› verece¤imiz mücadelemiz aç›s›ndan önemlidir. Bu noktalar›n kavranmas›, birincisi, faﬂizme ve gericili¤e karﬂ› mücadelenin,

32

20 Nisan 2008 / Say›: 3

faﬂist düzene karﬂ› mücadeleden kopar›lamayaca¤› gerçe¤ini, ikincisi
ise, bu mücadelenin, tüm gençli¤in
ve tüm halk›n ortak mücadelesi oldu¤unu gösterir.

S i v i l F a ﬂ i s t H a re k e t , F a ﬂ i s t
Devletin Bir P a r ç a s › d › r
Ülkemizde sivil faﬂist ve gerici
sald›r›lar ilk kez yaﬂanmamaktad›r.
Yak›n tarihimizde, sivil faﬂistlerin
devrimci-demokrat kesimlere ve
Kürtler’e yönelik linç sald›r›lar›n›
yaﬂad›k, ›rkç›l›k zemininde, ayd›nlar›, di¤er inançlardan halklar› katlettiklerini gördük.
Biraz daha geçmiﬂe gitti¤imizde,
ayn› kesimlerin, Mad›maklar’da,
Maraﬂ, Sivas, Çorum’da Alevi ayd›nlar› ve halk› hedef ald›¤›n›, 16
Martlar’da, “kanl› pazar”larda ve
onlarca örnekte devrimci-demokrat
ö¤rencilere sald›rd›¤›n› gördük.
Ve tüm bu sald›r›lar, oligarﬂik
düzen taraf›ndan birkaç gericinin,
faﬂistin ya da ba¤l› olduklar› hareketin, partilerin iﬂi olarak gösterilmek istendi. Oysa, hiçbir zaman sivil faﬂist hareketin örgütlenmesi,
halk›n üzerine sal›nmas› bu ifadelerdeki yüzeysellikte olmam›ﬂt›r.
Sivil faﬂist hareket ve ülkemizdeki gericilik, her zaman faﬂist düzenin, kapitalist sömürü mekanizmas›n›n bir parças› olmuﬂtur. Anlatt›¤›m›z örneklerden de görülece¤i
gibi, siyasal arenada düzenin bir
parças› olarak yer alm›ﬂt›r. Gerek
örgütlenmeleri, gerekse de sald›r›lar›, her dönem oligarﬂinin politikalar›na paralel olarak ﬂekillenmiﬂtir.
Oligarﬂi nereye, kimlere, nas›l yönelecekse, sivil faﬂist harekete o
çerçevede görevler verilmiﬂtir.
Bugün de ayn›s› geçerlidir. Linç
sald›r›lar›nda da, üniversitelerdeki
sald›r›larda da devletin kulland›¤›
as›l güç faﬂist hareket ve gericiliktir.

Sald›r›lar›n düzenin sald›r›s› oldu¤u öyle aç›kt›r ki, Akdeniz Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r› sonras›nda, polis ve mahkemeler de sald›r›y› sürdürdüler. Kameralara görüntüleri tak›lan faﬂistleri gözalt›na
al›p tutuklamak zorunda kalan düzen, bu zemini f›rsat olarak de¤erlendirip as›l olarak yine devrimcidemokrat ö¤rencilere yöneldi. Sald›ran, silah, sat›r, b›çak kullanan faﬂistlerdi, fakat tek suçu faﬂist ve gerici sald›r›lar karﬂ›s›nda sinmeyerek, mücadele etmek olan devrimci
demokrat ö¤renciler gözalt›na al›narak tutukland›.
Çünkü, oligarﬂik düzenin ç›kar›,
devrimci demokrat ö¤rencilerin
üniversitelerden ve yurtlardan uzaklaﬂt›r›lmas›nda, buralarda faﬂizmin
ve gericili¤in (baﬂka aç›dan söylersek; ﬂovenizmin ve dincili¤in) egemenli¤inin kurulmas›ndad›r. Ki bu
politika, soruﬂturmalar, okuldan atmalarla üniversite yönetimleri taraf›ndan geçmiﬂten günümüze sürdürülüyor.
Bu nedenlerledir ki, sivil faﬂist
harekete ve gericili¤e karﬂ› mücadelemiz, oligarﬂik düzene karﬂ› mücadeledir, tersinden düzene karﬂ› mücadele de, faﬂizme ve gericili¤e karﬂ› mücadeledir. Sömürü düzenlerinin olmad›¤› yerde, faﬂizm ve gericilik de olmayacakt›r.

Sald›r›lar›n Hedefinde
Tüm Gençlik Va r d › r
Düzenin, “sa¤a sola bulaﬂma,
s e n o k u l u n u b i t i r ” cümlesinde ifadesini bulan politikas›, gençli¤in
önemli bir bölümünü etkilemiﬂtir.
Gerçekte ise, bu söylem, faﬂizm
ve gericili¤in sald›r›lar› karﬂ›s›nda,
devrimci-demokrat ö¤rencileri yaln›zlaﬂt›rmay›, kitleleri mücadelenin
uza¤›nda tutmay› amaçlar. Oysa, faﬂizm ve gericilik do¤as› gere¤i, sa-
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aﬂizm in bir g ün
k a p › m › z › ç a l m a s› n ›
be kl e m e d e n , g üç l e r i m i z i
b i r l e ﬂ t i r m e li v e Hi t l er ’i n
ülkemizdeki uzant›s› fa ﬂist düzenin, sivil faﬂistler
v e h e r t ü r l ü g e r i ci l i ¤ i n
e g em e n l i ¤ i n e k a r ﬂ ›
m ü c ad e l e e t m e l i y i z
dece devrimcileri de¤il, tüm gençli¤i tehdit etmektedir.
Çünkü, faﬂizm ve gericilik, ilerici
düﬂüncelerin, hak ve özgürlüklerin
düﬂman›d›r. Halk›n her türlü ilerici
demokratik örgütlenmesi ve haklar›
için mücadelesinin karﬂ›s›ndad›r.
De¤iﬂik inançlara, milliyetlere düﬂmand›r, her türlü terörle halk›n taleplerini bask› alt›na almak ister.
Ülkemizdeki resmisi, siviliyle
faﬂizmin ve gericili¤in, geçmiﬂten
günümüze yapt›¤› da budur.
Örne¤in, ülkemizde 12 Eylül öncesi yaﬂananlar, sivil faﬂist hareketin giderek tüm gençli¤i ve halk› hedef alaca¤›n›n da önümüzdeki örnekleriyle doludur. Faﬂizm, iﬂgali
alt›ndaki okullarda, salt devrimci
demokrat ö¤rencileri de¤il, kendilerinin d›ﬂ›nda kalan tüm ö¤rencileri
tehdit etmekteydi. Ve, ancak devrimci demokrat ö¤rencilerin denetimi alt›na ald›¤› üniversitelerde ö¤renci gençli¤in can güvenli¤i olabiliyordu.
Ve faﬂizmin gençli¤e düﬂman
yüzünü gösteren en iyi örneklerden
birisi de 12 Eylül’ün kendisidir.
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n öncelikli hedeflerinden birisi gençlik olmuﬂtur. Gençli¤in teslim al›nmas›
için iﬂkencehaneler, hapishaneler,
s›n›rs›z çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Fakat, daha
önemlisi, apolitik, faﬂizme, zulme,
sömürüye, emperyalizme, iﬂbirlikçili¤e, adaletsizli¤e karﬂ› ç›kmayan,
halk› düﬂünmeyen, bencil bir gençlik hedeflenmiﬂtir.
Bu faﬂizmin gençli¤e yönelik en
büyük sald›r›s›d›r. Çünkü, bu do¤rudan gençli¤in beynini hedef alan
bir sald›r›d›r.
Yine Hitler dönemi Almanyas›

da bizlere faﬂizmin, tüm halk›
hedef ald›¤›n›
gösteren en belirgin tarihsel
örneklerdendir.
Alman halk›n›n
büyük bölümü,
faﬂizmin ideolojik etkisi alt›nda,
dünya halklar›na karﬂ› düﬂmanlaﬂt›r›lm›ﬂ, böylesi bir ülke tablosu içinde, faﬂizme karﬂ› olanlar›n sesleri
k›s›lm›ﬂ, bilim, düﬂünce, üretim her
ﬂey emperyalist tekellerin ve faﬂizmin hizmetine sokulmuﬂtur.
‹taat eden, sorgulamayan, düﬂünmeyen bir gençlik yarat›lm›ﬂ,
robotlar gibi, tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda dünya halklar›na
karﬂ› savaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ve Hitler faﬂizmine iliﬂkin hep
bir örnek anlat›l›r. Hitler faﬂizmi de,
öncelikle komünistleri, devrimcileri
hedef al›r, örnekteki kiﬂi gözünün
önünde yaﬂanan bu olaylara karﬂ›
duyars›zd›r, komünistlerden sonra
s›rada baﬂkalar› vard›r ve en nihayetinde s›ra, örne¤imizdeki kiﬂiye gelmiﬂtir. Bir gün, Hitler faﬂizmi onun
da kap›s› çalar. Ve bu kiﬂi kendisini
sahiplenecek kimseyi bulamaz,
çünkü art›k müdahale edecek kimse
kalmam›ﬂt›r.
Ç›kar›lmas› gereken sonuç ﬂu olmal›d›r; faﬂizmin bir gün kap›m›z›
çalmas›n› beklemeden, henüz birlikte mücadele edebilece¤imiz bir ço¤unlu¤u oluﬂturuyor iken, güçlerimizi birleﬂtirmeli ve Hitler’in ülkemizdeki uzant›s› faﬂist düzenin, sivil faﬂistler ve her türlü gericili¤in egemenli¤ine karﬂ› mücadele etmeliyiz.

Sald›r›lara Karﬂ› Mücadele,
Tüm Gençli¤in
O m u z l a r › n d a k i G ö re v d i r
Bunlar›n anlam›, faﬂizm ve gericili¤in tüm gençli¤e de düﬂman oldu¤udur. Bu nedenlerledir ki, “ s a ¤ a
sola bulaﬂmadan okulu bitirme”
düﬂüncesi, sadece üniversitelerin,
yurtlar›n bu kesimlere terk edilmesi
anlam›na gelmez, ayn› zamanda
tüm hak ve özgürlüklerden vazgeçmek anlam›na da gelir.

Gençli¤in, bu politikalar›n etkisinden kendisini korumas›n›n tek
yolu, direnmek ve mücadele etmektir. Düzenin, “12 Eylül öncesine
d ö n m e k ” sözleriyle ifade etti¤i
korkular›ndan birisi de, faﬂizme
karﬂ› mücadele eden gençlikten
duydu¤u korkudur. 12 Eylül öncesinin anlam›, sivil ve resmi faﬂizmin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda gençli¤in apolitik bir tutum içinde olmamas›d›r.
Bu yan›yla, 12 Eylül öncesi halk
ve gençlik olarak bizim de¤il, faﬂist
düzenin korkusudur. Bizim yapmam›z gereken ise, 12 Eylül öncesinde
oldu¤u gibi, faﬂizme karﬂ› mücadeleyi kitleselleﬂtirmek, büyütmektir.
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n önemli oranda elimizden ald›¤›, duyarl›,
politik, vatan›n› ve halk›n› seven
gençli¤i yeniden yaratmakt›r.
Ki, düzen, bir yandan gençli¤i
mücadelenin d›ﬂ›nda tutmaya çal›ﬂ›rken, kendisi sürekli olarak egemenli¤ini pekiﬂtirmeye çal›ﬂmakta,
bu amaçla ihtiyaca göre çeﬂitli kesimleri kullanmakta ve de¤iﬂik politikalar› uygulamaya koymaktad›r.
Yani, oligarﬂi bir yandan gençli¤e sald›r›lar›n› sürdürürken, di¤er
yandan sald›r›lar karﬂ›s›nda sessiz
kalmas›n›, tepki göstermemesini
ö¤ütlemektedir.
Gençlik, üniversitelerinde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar, gerici örgütlenmeler karﬂ›s›nda izleyici konumda
olmamal›d›r. Mücadelenin d›ﬂ›nda
kalmak, kavgalara kar›ﬂmamak bir
erdem de¤ildir, apolitiklik, duyars›zl›k ve bencilliktir.
Gençlik, düzenin kendisine yöneltti¤i apolitikleﬂtirme sald›r›s›na
teslim olmamal›, faﬂizme ve her türden gericili¤e karﬂ› mücadelenin
tüm gençli¤in ortak mücadelesi oldu¤u bilinciyle, devrimci-demokrat
saflardaki yerini almal›d›r.
Say›: 3 / 20 Nisan 2008

33

Kürtçe Yay›n Oyalamas›
AKP iktidar› Kürt halk›n›n hakl›
taleplerini oyalama yoluyla geçiﬂtirmeyi sürdürüyor.
Bu oyalamalardan birisi, Kürtçe
üzerinedir. Kürt halk›n›n dili de do¤al olarak Kürtçe’dir, fakat oligarﬂik düzende, Kürt halk›n›n dilini
kullanmas› yasakt›r.
Tayyip Erdo¤an, “Anadilde e¤i t i m ” taleplerini, hakaret ederek cevapl›yor ve talepleri bast›rmaya çal›ﬂ›yorken, di¤er yandan TRT’de
yap›lan Kürtçe yay›nlarla göz boyamaya çal›ﬂ›yor.
Kimi bas›n›n yazd›¤›na göre,
TRT yasas›na eklenen “ K u r u m u n
yay›nlar› T ü r k ç e o l a r a k y a p › l › r.
Ancak kanunlara ayk›r› olmamak ﬂart›yla farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir” hükmü ile,
24 saat yay›n yapabilecek olan
Kürtçe TV’nin önü aç›lm›ﬂ.
Ve zaten Tayyip bu konuda ad›m
at›laca¤›na dair de zaman›nda söz
vermiﬂ.
Tayyip’in verdi¤i sözler TRT’de
Kürtçe yay›n yapma ile s›n›rl› de¤ildir ve yalanc› oldu¤u için sözlerini
tutmamaktad›r. Örne¤in, Kürt soru-

nunun oldu¤unu kabul etti¤ini ve
çözece¤ini de söylemiﬂti, fakat takiyye uzman› oldu¤u için, bu sözlerini iﬂine gelmedi¤inde hat›rlamaz.
Di¤er yandan, Kürt sorunu,
TRT’de yap›lacak Kürtçe yay›nla
çözülemez. Bunlar, Kürt sorununun
geldi¤i aﬂamada, hangi iktidar olsa,
atmak zorunda olduklar› ad›mlard›r
zaten. AKP iktidar› hem Kürt halk›n›n taleplerini bast›r›yor, terörle
Kürt halk›na “ K ü r t k ö k e n l i T ü r k ”
oldu¤unu, e¤itim dilinin Türkçe oldu¤unu kabullenmeye zorluyor, di¤er yandan, TRT’de Kürtçe yay›n›n
önünü açmay›, Kürt halk›n›n sorunlar›n›n çözümü imiﬂ gibi kullanmak
istiyor.
Hay›r, Kürt halk›n›n ulusal talepleri, devletin Kürt halk›na TRT
elinden ya da bask› alt›na al›nm›ﬂ
TV kanallar›ndan, Kürtçe’yi kullanarak propaganda yapmas› de¤ildir.
Bir halk›n dilini, kültürünü, kimli¤ini yasaklama, ulusal taleplerini
bask› alt›na alma onursuzlu¤u kendisinden öncekiler gibi AKP iktidar›na da aittir.
AKP iktidar› kendisinden önce-

kilerden farkl› olarak, Kürt halk›n›n
taleplerini en fazla istismar eden
iktidar olmuﬂtur.
TRT’de Kürtçe yay›n karar› da
bu istismar ad›mlar›ndan birisidir.
AKP iktidar›n›n da, oligarﬂinin
de, Kürt sorunundan oyalamayla,
ertelemeyle, bask› alt›na almayla
kurtulamayacaklar›n› görmesi gerekmektedir.
Kürt halk›n› yok edemeyeceklerine göre, Kürt halk›n›n taleplerini
de yok etmek mümkün olmayacakt›r. AKP iktidar› oyalamay› ve katliam politikas›n› terk ederek, Kürt
halk›n›n ulusal taleplerini kabul etmelidir.
AKP iktidar› da, oligarﬂi de,
Kürt halk›na bir ﬂey bahﬂeder durumda de¤ildir. Kürt halk›, haklar›
için büyük bedeller ödemiﬂtir. Oligarﬂi talepleri için mücadele eden
Kürt halk›n›n, hangi haklar› olup olmad›¤›na karar verme konumunda
de¤ildir.
Kürt halk›n›n ulusal haklar›, ulus
olman›n gere¤i olarak, tarihsel olarak olmas› gereken haklard›r. Sorun, Kürt halk›n›n haklar›n›n bask›
alt›nda yok edilmesidir. Dolay›s›yla, oligarﬂinin yapmas› gereken de,
Kürt halk› üzerindeki bask›s›na son
vermektir.
rununun
çözümünü
savunan
bir iktidar olarak pazarlanmaya çal›ﬂ›l›yor.
AKP iktidar›n›n demokrasi ile
de, herhangi bir demokratik hakk›n
savunulmas› ile de ilgisi yoktur.
Kürt halk›n›n Newroz kutlamas›na ve taleplerini dile getirmesine bile tahammül edemeyen AKP iktidar›n›n, düﬂünce özgürlü¤üyle, hak ve
özgürlüklerle de ilgisi yoktur.
Yaﬂananlar AKP iktidar›n›n, gerici, halk düﬂman› yüzünü göstermektedir. Bu özellikleri nedeniyle,
oligarﬂinin ve emperyalizmin deste¤iyle iktidar koltu¤unda oturabilmektedir.

ﬁedal, Newroz’da Katledilen 4. Kiﬂi Oldu
Hakkari’nin
Yüksekova ‹lçesi’nde Newroz kutlamalar›na
polisin
sald›r›s› sonucunda,
gö¤sünden kurﬂunla
yaralanan ve Van
Yüzüncü Y›l Araﬂt›rma Hastanesi'nde
tedavi gören Fahrettin ﬁedal, 10
Nisan’da yaﬂam›n› yitirdi.
ﬁedal’›n ölümüyle birlikte, AKP
iktidar›n›n 2008 Newroz’unda katletti¤i kiﬂi say›s› 4’e yükseldi. ﬁedal’dan önce de, Van’da Ramazan
Da¤ ve Zeki Erinç, Yüksekova’da
‹kbal Yaﬂar yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
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Fahrettin ﬁedal’›n cenazesi,
Yüksekova’da onbinlerce kiﬂinin
kat›ld›¤› görkemli bir cenaze töreniyle 11 Nisan’da topra¤a verildi.
Cenaze töreninde konuﬂma yapan DTP Yüksekova ‹lçe Baﬂkan›
Vahit ﬁahino¤lu, “Biz bu insan›m›z › d a o n u r l u b i r ﬂ e k i l d e t o p r a¤ a v e riyoruz. Fahrettin ﬁedal arkadaﬂ› m›z da Newroz ﬂehididir. Bunlar
onurlu ve ﬂerefli insanlard›r” dedi.
Cenaze törenine kat›lan kitle,
AKP ve AKP’nin bölgedeki milletvekillerini sloganlarla protesto etti.
Bir Newroz kutlamas›nda bile,
böylesi bir terör estiren AKP iktidar›, demokrasiyi savunan, Kürt so-

TAYAD’l›
Aileler; Adalet Bakanl›¤›
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
‹nsan Haklar›
Komisyonu üyesi milletvekillerine verilen brifingte F
Tipi hapishanelerde sohbet hakk›n›n uyguland›¤› yalan›na tepki göstererek AKP’ye bu yalanla ilgili haz›rlad›klar› raporu sundular.

TAYAD’l› Aileler’den AKP’ye:

YALANA SON VER‹N!
17 Nisan günü AKP ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤› önünde
yap›lan eylemde “Yalana Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” ve Cezaevleri Tevkif Evleri Genel Müdürü Kenan
‹pek’in yalanlar›n›n yaz›l› oldu¤u pankartlar› açan aileler ad›na TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel bir aç›klama
yapt›. 22 Ocak 2007’de yay›nlanan genelgenin 13 hapishaneden sadece bir tanesinde uyguland›¤›n›, sohbet
hakk›n›n genelgede olmamas›na ra¤men tretman ﬂart›na
ba¤lanmaya çal›ﬂ›ld›¤›na dikkat çeken Güvel, sohbet
hakk›n›n büyük bedellerle kazan›ld›¤›na ve yalanlarla
bu hakk›n gasbedilemeyece¤ine vurgu yaparak “AKP
hükümeti yalana son vermeli tutuklu-hükümlülere tan›nan 10 saatlik sohbet hakk›n› söz verdi¤i ﬂekilde uygulamal›d›r” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan AKP il yönetim idari amiriyle görüﬂen aileler, ÇHD ile TAYAD’l› Aileler’in haz›rlad›¤› hapishane idaresine iliﬂkin Adalet Bakanl›¤›’n›n
yalanlar›n› ortaya koyan raporu sundular.

ÇHD: Kenan ‹pek Yalan Söylüyor!
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i üyesi avukatlar 15 Nisan günü Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› eylemle
Cezaevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek’in hapishanelerdeki sohbet hakk›n›n uygulanmas› konusunda yalan
söyledi¤ini belirterek ‹pek’i Adalet Bakanl›¤›’na ﬂikayet etti.
“Sohbet Hakk› Uygulans›n” yaz›l› pankart taﬂ›yan
ÇHD’liler ad›na Avukat Behiç Aﬂc› yapt›¤› aç›klamada
Kenan ‹pek’in TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’na
17.02.2008 tarihinde verdi¤i brifingdeki sözlerini kastederek “o zaman sormak gerekli; biz mi yalan söylüyoruz? Müvekkillerimiz yalan m› söylüyor? Aç›k ki birileri yalan söylüyor ve o biz de¤iliz” dedi.
Avukatlar eylemin ard›ndan konuyla ilgili ﬂikayet
dilekçelerini Galatasaray Postanesi’nden Adalet Bakanl›¤›’na gönderdiler.

Sivas’ta Soruﬂturma Bask›s›
Sivas Gençlik Derne¤i Giriﬂimi üyesi ‹brahim Karataﬂ
ve Ali Ekber Kalender'e Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan izinsiz afiﬂ asmak gerekçesi ile soruﬂturma
aç›ld›.
Birçok üniversitede oldu¤u gibi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlü¤ü de, devrimci demokrat ö¤renciler üzerinde bask› kurmak için her f›rsat› de¤erlendirmekte, kafas›
bir bilim adam› de¤il, bir polis gibi çal›ﬂmaktad›r. Bu soruﬂturma da bunun bir sonucudur.
Fakat, ayn› rektör, faﬂistlerin sald›r›lar› karﬂ›s›nda sessizdir. Sivas Meslek Yüksek Okulu ö¤rencilerinden Bar›ﬂ Karabulut, ülkücü faﬂist Mustafa Burak Yaz›c› taraf›ndan sürekli olarak tehdit edildi¤ine iliﬂkin, Rektörlü¤e dilekçe verdi. Görece¤iz, bir ö¤renciyi aç›ktan tehdit eden faﬂistlere bir
yapt›r›mlar› var m›?

Malatya 19 Aral›k Davas› Sonuçland›:

Katillere De¤il Katledilenlere Ceza
Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan 2001 y›l›nda aç›lan 19 Aral›k Davas›’nda tüm san›klara tam 7 y›l
sonra 6 Mart tarihinde ceza verildi.
Malatya E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde Türkiye’nin
20’ye yak›n hapishanesinde oldu¤u gibi “Hayat Dönüﬂ”
ad› alt›nda katliam operasyonu yap›lm›ﬂt›. 28 tutsa¤› katleden, yüzlercesini de a¤›r yaralayanlar bu da yetmezmiﬂ
gibi 8 y›la yak›nd›r hukukun ayaklar alt›na al›nd›¤› davalarla bu katliam› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Bu hukuksuzlu¤un son örne¤i Malatya’da yaﬂand›. Katliam s›ras›nda
Malatya Hapishanesi’nde bulunan tüm devrimci tutsaklara aç›lan dava sonuçland›. Davada aralar›nda hayat›n› kaybetmiﬂ tutsaklar da dahil olmak üzere 55 tutuklu ve hükümlüye “görevli memura mukavemet, kamu mal›na zarar
vermek” iddialar›yla 3’er y›l hapis ve 141’er YTL para cezas› verildi.

Lüleburgaz’da Liseli Gençli¤e Bask›!
Ö¤retmenlerin eylemlerine destek verdikleri için polisle
iﬂbirli¤i içindeki idare taraf›ndan, bask› ve sindirme politikalar›na maruz kalarak tehdit edildiklerini söyleyen Gençlik Federasyonlu ö¤renciler okul idaresinin iki ö¤renciye
k›nama cezas› vermesini protesto etti.
Gençli¤in yozlaﬂt›r›lmak, düzenin istedi¤i kal›ba sokulmak istendi¤inin vurguland›¤› aç›klamada Lüleburgazl› liselilerin derslerinden al›narak ›rkç›l›¤› ﬂovenizmi körükleyen “120” adl› bir filme götürüldüklerini, gitmeyen ö¤rencilerin ise bir gün devams›zl›k yapt›klar›n›n say›ld›¤› dile
getirildi.
Gençli¤in ﬂovenist duygularla k›ﬂk›rt›lmas›na sessiz kalmayacaklar›n› vurgulayan Federasyonlu ö¤renciler demokratik liseli mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirttiler.
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HÖC’lüler K›z›ldere ve devrim
ﬂehitlerini bulunduklar› her yerde
anmaya devam ediyorlar. Birçok
yerde polis engeliyle karﬂ›laﬂan
HÖC’lüler halka ﬂehitlerini anlatmaya, umudun sesini taﬂ›maya devam ediyor, ﬂehitlerini anarken
umudu her koﬂulda selamlayacaklar›n› hayk›r›yorlar.
HÖC’lüler 13 Nisan günü Cebeci Mezarl›¤›’nda sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂen devrimcilerin

ne ba¤l›l›klar›n› taﬂ›d›lar.
ﬁehitlerin baﬂ ucunda yap›lan
sayg› duruﬂunun ard›ndan TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel yapt›¤› konuﬂmada “onlar özgürlükleri, ba¤›ms›zl›¤› dara¤açlar›nda, mahkeme kürsülerinde, iﬂkence tezgahlar›nda, tecrit alt›nda arayanlard›r...
Onlar› mücadelemizde yaﬂataca¤›m›za and içiyoruz” derken ölüm
orucu ﬂehidi Canan ve Zehra’n›n
babas› Ahmet Kulaks›z da “ﬂehitle-

A n t a l y a Temel Haklar’da 8
Nisan 2007’de Dersim Hozat ‹lçesi’nde ﬂehit düﬂen Ergani Aslan, Yunus Gündo¤du, Gülender Çakmak
ve Solmaz Demir düzenlenen anmayla selamland›lar.
13 Nisan günü de K›z›lar›k Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. K›z›ldere ﬂehitlerinin hayatlar›n›n anlat›ld›¤› anmada ﬂiirler
okundu. Anman›n ikinci bölümünde
ise Züleyha Kurt taraf›ndan bir seminer verildi.
*
11 Nisan günü A n k a r a Sanat
Tiyatrosu’nda “K›z›ldere’den Bugüne Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Yolunda Yürüyüﬂümüz Sürüyor”
ad›yla yap›lan anma gecesinde ﬂehitler selamland›. “Umudu büyütüyoruz” denilen anmada kurtuluﬂ savaﬂ›ndan günümüze emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› ﬂehit düﬂenler,
canland›rmalar, ﬂiirlerle ve ‹dilcan
Müzik Toplulu¤u’nun söyledi¤i
marﬂ ve türkülerle an›ld›. 180 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada slayt gösterimi de yap›ld›.
Anma sonras›nda gecede kullan›lan malzemeleri taﬂ›yan Ali
Sinan Ça¤lar, Saim Balkaya ve ‹smail Cengiz Mumcu gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n malzemelerine ve foto¤raf
makinesine el konuldu. Gözalt›lar
ayn› gün serbest b›rak›l›rken gözalt›
olay› ertesi gün Yüksel Caddesi’nde
yap›lan bir eylemle protesto edildi.
HÖC’lüler 14 Nisan günü yapt›klar›
eylemde anma töreni sonras› gözalt›na al›nanlar›n elindeki foto¤raf
makinesi ve anma kullan›lan resim,
CD vb eﬂyalara incelenecek gerekçesiyle el konulup iade edilmemesine dikkat çekerek “Foto¤raf Makinesinin Suçu Ne” yaz›l› bir pankart
açt›lar. Eylemde yap›lan aç›klamada
“bask›lar hak ve özgürlükler mücadelemizi durduramayacak” denildi.
*
‹ s t a n b u l-Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde, 12 Nisan
günü bir anma töreni yap›ld›.

ﬁehitlerimizi Birgün De¤il
Hergün Anaca¤›z
mezarlar›n›n baﬂ›ndayd›.
Önde ﬂehitlere
devretti¤iniz bayra¤› taﬂ›yor miras›n›z›
yaﬂat›yoruz diye hayk›ran sancakl›
tek tipler, onlar›n hemen ard›nda
abileri-ablalar› gibi olmak isteyen
“Umudun Çocuklar›” yürürken onlar›n arkas›nda Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaﬂ Bardakç›, Sabahat
Karataﬂ, Sinan Kukul, Niyazi Ayd›n’›n resimlerinin oldu¤u pankart›
taﬂ›yan TAYAD’l› Aileler yürüdüler. “Emperyalizme Ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Mücadelede ﬁehit Düﬂenleri
An›yor Umudu Selaml›yoruz” pankart› arkas›nda da k›z›l bayrakl›
HÖC’lüler yer ald›.
HÖC’lüler yürüyüﬂ boyunca att›klar› sloganlarla devrim ﬂehitleri-
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rimiz aralar›ndan ayr›ld›lar ama tarihe adlar›n› alt›n harflerle yazd›lar
onlar› unutmayaca¤›z” sözleriyle
duygular›n› ifade etti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Grup
Yorum’un verdi¤i müzik dinletisine
yaklaﬂ›k 400 kiﬂi de eﬂlik ederek
türkü ve marﬂlar hep birlikte söylendi.
Cebeci’deki ﬂehit mezarlar› tek
tek ziyaret edilerek mezarlara karanfil b›rak›ld› ve mezarlar temizlendi.
Cebeci’de yap›lan anma sonras›nda Armutlu halk› Gazi Mezarl›¤›’na giderek Muharrem Karakuﬂ
ve Mustafa Bektaﬂ’› mezarlar› baﬂ›nda and›lar. Mezar temizlenip karanfille süslenirken yap›lan sayg›
duruﬂunun ard›ndan sloganlarla selamland› ﬂehitler.

mudu canlar›yla
büyütenler
an›l›yor, sosyalizm
bayra¤› ﬂehitlerin
kanlar›yla daha da
k›z›llaﬂ›yor,
dalgalan›yor

U

Törende konuﬂan Necdet Dernek
teslim olmama gelene¤ini anlat›p
“bu kültür ve gelenek yeni Sabolar’la, Kevserler’le devam edecektir” diyerek Mahirler’in miras›n›n
onurla ve gururla taﬂ›nmaya devam
etti¤ini söyledi. ﬁiirler ve sinevizyon programlar›yla süren anmada
Karanfiller Halk Korosunun türküleriyle halay çekildi.
*
A d a n a HÖC Temsilcili¤i 12
Nisan günü ﬁakirpaﬂa Temel Haklar
önünde gerçekleﬂtirdi¤i anmada
devrim ﬂehitlerini anarken umudun
36. y›l›n› selamlad›. Anmada “Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede ﬁehitlerimizi An›yor,
Umudu Selaml›yoruz-HÖC” pankart› ve Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaﬂ Bardakç›, Sabahat Karataﬂ, Niyazi Ayd›n ve Sinan Kukul’un resimleri taﬂ›nd›.
Bedreddinler’den Mahirler’e,

16-17 Nisanlar’a, ölüm oruçlar›na
kadar ülkemiz devrim mücadelesinin tarihinin anlat›ld›¤› anmada
Adana Gençlik Derne¤i Müzik Grubu türkülerini devrim ﬂehitleri için
söyledi.
*
Elaz›¤ HÖC’lülerin 12 Nisan
günü gerçekleﬂtirmek istedi¤i “Bahara Merhaba ve Umudu Selamlama ﬁenli¤i” keyfi bir ﬂekilde engellendi. Polisin engellemesi günler
öncesinden as›lan afiﬂlerin y›rt›lmas›yla baﬂlad›. Ancak kap› kap› gezerek halka ﬂenli¤in yap›laca¤›n› duyuran HÖC’lüler çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler. ﬁenli¤in yap›laca¤› günün
sabah›nda Temel Haklar Derne¤i’ne
gelen polisler ﬂenlik izinsiz yap›l›rsa
sald›raca¤›n›
söyleyerek
HÖC’lüleri “alanda görüﬂürüz o zaman” sözleriyle tehdit etti. Mahalleye gelen HÖC’lüleri TEM ﬁube
Müdürü karﬂ›layarak “madem ki
ben tüm gücümü y›¤aca¤›m, siz de
halk›n›z› toplay›n, cenk meydan›nda görüﬂelim” diyerek ses düzeni
sahibini gözalt›na ald›. Efkan›l Atasever’i de gözalt›na almaya çal›ﬂan
polise karﬂ› mahalle halk› Efkan›l’›
sahiplenerek gözalt›na izin vermedi.
HÖC’lüler polisin keyfili¤ini

teﬂhir eden konuﬂmalar yaparak mahallede yürüyüﬂ yapt›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan ﬂenli¤in yap›laca¤›
alana giren HÖC’lüler davul zurna
eﬂli¤inde türkü söyleyip halaya durdular. Ancak polis y›¤›na¤›n› art›rarak davulcuyu da tehdit edip zorla
alandan uzaklaﬂt›rd›. HÖC’lüler
türkülerini söylemeye, halaylar›n›
omuz omuza çekmeye devam ederken halk da halaya kat›larak
HÖC’lüleri yaln›z b›rakmad›.
Tüm engellemelere ra¤men türkülerini söyleyip halaya duran kitleye karﬂ› 4 otobüs dolusu çevik kuvvet polisi mahalleye y›¤›nak yaparak terörünü sürdürdü. 4 panzeri de
mahallede gezdirerek halka gözda¤›
veren polis terörüne ra¤men
HÖC’lüler çektikleri halaylarla ve
söyledikleri türkülerle Türkiye
halklar›n›n kurtuluﬂ umudunu selamlad›.
*
ﬁehitler ve umut B u r s a’da da
selamland›. 13 Nisan günü Semra
Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde yap›lan
anmada sinevizyon gösterimi yap›ld›. Gösterimin and›ndan yap›lan konuﬂmada “Feda ruhumuzdur yenilmezli¤imizin, destan›m›z›n s›rr›. Bu
destan›m›z› yarat›rken yüzlerce ﬂehit verdik. Tek bir amaç için verdik

rimci mücadele
hiçbir zaman bitir i l e m e m i ﬂ t i r.
Devrimci mücadelenin önderlerini Maltepe’de, Arnavutköy’de, K›z›ldere ve dara¤açlar›nda katlederek bitireceklerini
sanm›ﬂlard›. Ama bu topraklara direniﬂ tohumlar› at›lm›ﬂt›r bir kez...
bu tohumlar Yusuf ve yüzlerce yoldaﬂ›m›z olmuﬂtur teslim olmama
gelene¤ini sürdüren. Bir kez tohum
düﬂmüﬂtür topra¤a Mahirler ve bizler Pir Sultan ve Bedrettinler’in torunlar›y›z” diyerek ba¤›ms›zl›k
mücadelesini sürdüreceklerini dile
getirdi.
Türkülerin söylendi¤i anmada
“Yusuf Kutlu Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

Mahirler’in Yolunday›z...

ﬁehitlerimizin yaratt›¤›
de¤erler önünde
sayg›yla e¤iliyoruz!
‹deallerini
mücadelemizde
yaﬂataca¤›m›za
and içiyoruz!

Devrim ﬂehitlerinin mezarlar›
baﬂ›nda yap›lan anmalarda Umudun 36. y›l› selamlan›yor, ﬂehitler
an›l›yor.
Hatay HÖC Temsilcili¤i’nin
15 Nisan günü Yusuf Kutlu’nun
mezar›nda düzenledi¤i anmada
Türkiye devrim tarihinde nice kahramanl›klara imza atan ve mücadelemizin yolunu ayd›nlatan devrimci
önderlerin resimleri taﬂ›narak devrim ﬂehitlerinin mücadelesinin sürdürülece¤ine vurgu yap›ld›.
Anmada konuﬂma yapan Enis
Aras “ba¤›ms›zl›k u¤runa bu ülkede çok kan akmas›na ra¤men, dev-
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s›zl›k ve demokrasi kavramlar›ndan
bahsettikten sonra bu u¤urda verilen mücadeleyi anlatt›. Bugün bu
mücadelenin mayas›n›n K›z›ldere’de çal›nd›¤›na de¤inen Altunalev
“K›z›ldere, ülkemiz ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
aç›s›ndan bir milatt›r” dedi. K›z›ldere’de yarat›lan direniﬂ gelene¤ine
sahip ç›kman›n gereklili¤inin vurguland›¤› söyleﬂiye kat›lanlar da
düﬂüncelerini paylaﬂarak K›z›ldere’nin ö¤renilmesi gereken bir tarih
oldu¤unu dile getirdiler.
*

A d › y a m a n Temel Haklar’da
13 Nisan’da “Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve K›z›ldere” söyleﬂisi düzenlenerek devrim ﬂehitleri ve halklar›m›z›n kurtuluﬂ umudu selamland›.
36 y›ll›k tarih içinde K›z›ldere’nin
yaratt›klar› ve 16–17 Nisan direniﬂlerinin Türkiye Devrimine katt›klar›
geleneklerin konuﬂuldu¤u söyleﬂide
K›z›ldere manifestosunun devrim
yolunu gösterdi¤ine dikkat çekildi.
30 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂi söylenen
türküler ve çekilen halaylarla sona
erdi.

B u r s a ’da
üç mahallede
ﬂehitleri ve
umudu selamlayan yaz›lamalar yaHÖC’lüler 9-17 Nisan tarihleri p›l›rken bir
arasında yaptıkları el ilanı tane pankart
dağıtımı ve “Emperyalizme ve as›ld›.
Gemlik,
Oligarşiye Karşı Mücadelede
iki mahallede
Şehit Düşenleri Anıyoruz” panyaz›lamalar
kart, yazılamalarıyla şehitlerini
yap›ld›. Bir
anmaya, umudu selamlamaya
duvara çizi‹zmir
devam ettiler. len
Mahir
Dergimize ulaşan haberleri resmini k›ryayınlıyoruz: m›z› boyalarla silen polis
9 Nisan
korku ve tahammülsüzlü¤ünü bir
günü Ant a lkez daha gösterdi. 450 adet el ilan›
ya’da bildiri
da¤›t›m› da gerçekleﬂtirildi.
da¤›t›m› yap
a
n
Malatya
HÖC’lülere
“Feda ruhumuzdur
polis engel
yenilmezliğimizin,
oldu.
Siz
destanımızın sırrı.
Amerika’n›n
Bu destanımızı yaratırken
polislerisiniz” diyen
yüzlerce şehit verdik.
HÖC’lülere
Topraklarımızdan
polis “Ameemperyalizmi kovmak ve
rika bizim
sosyalizmi kurmak için.
dostumuz”
Bursa
Şehitlerimizle toprağa
diyerek ceekilen tohumlar bire
vap verdi.
Antalya’da 800 adet el ilan› da¤›t›bin vererek büyütüyor
l›rken 3 adet de pankart as›ld›.
bu savaşı. Onlardan
An t a k ya Harbiye’de HÖC’lüler
güç alıyoruz.”
650 adet el ilan› da¤›tt›lar.

‹zm i r’de 10 ayr› yere HÖC imzal› yaz›lamalar yap›l›rken 9 mahalleye de pankart as›ld›¤› bildirildi.
Malaty a ’ d a, üç ayr› mahallede
500 adet el
ilan› da¤›t›ld›. Bir pankart as›ld›. 17
ayr› yere de
yaz›lamalar
yap›ld›.
Ankar a
beﬂ adet HÖC
imzal› pankart as›ld›.
Tr a b z o n ,
iki mahallede
"Umudu Selaml›yoruz"
yaz›lamalar›
yap›ld›.
S a m s u n’da bir HÖC imzal› pankart
as›ld›.
H a t a y Samanda¤’da bir pankart
as›ld›¤› bildirildi.
A d a n a’da üç mahallede 15 yere
HÖC imzal› yaz›lamalar yap›l›rken
üç yere de pankart as›ld›.
‹s t a nb u l’da Ümr a ni ye’de 1500
adet, Eseny u r t’ta 1000 adet, ‹ k itel li’de 700 adet, B a hçeli evl e r’de
800 adet, Ba¤c› l a r’da 500 adet el
ilan› da¤›t›l›rken Ümraniye ve Ba¤c›lar’da yaz›lamalar yap›ld›. Ümraniye’de 4 yere, Ali beyköy’de 2 yere pankart as›ld›.

bu canlar›, topraklar›m›zdan emperyalizmi kovmak ve sosyalizmi kurmak. ﬁehitlerimizle topra¤a ekilen
tohumlar bire bin vererek büyütüyor bu savaﬂ›. Onlardan güç al›yoruz” sözlerine yer verildi. Anma
Grup Yar›n’›n türküleriyle sona erdi.
*
M a l a t y a HÖC taraf›ndan 13
Nisan günü Malatya Temel Haklar’da “Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Ve
K›z›ldere” konulu bir söyleﬂi yap›ld›. Söyleﬂide söz alan Malatya HÖC
Temsilcisi Samet Altunalev ba¤›m-

Tarihimizden Ald›¤›m›z Güçle
UMUDU BÜYÜTÜYORUZ
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Antalya

Elaz›¤

Konserin emekçilerinden
Suavi sahnedeydi yine. En
gür sesiyle, konuﬂmalar›yla
türkülerin neden Amerika’ya
karﬂ› yükseltilmesi gerekti¤ini vurguluyordu. Suavi’nin
halklar›n Ortak Düﬂman Amerika’d›r diyerek ba¤›ms›zl›k ve özgürlük için birli¤in önemine de¤indi¤i
konuﬂmas› “Kahrolsun Amerika”
slogan›yla karﬂ›land›.
Ve son olarak Grup Yorum türkülerini seslendirdi 1500 kiﬂiyle. Hep
bir a¤›zdan, hep bir yürekten. Emperyalizme karﬂ› halklar›n kardeﬂli¤i
için, emperyalizme at›lan taﬂ›n,
s›k›lan kurﬂunlar›n türkülerini söyledi Grup Yorum.
Konser tüm sanatç›lar›n Çav Bella marﬂ›n› konsere kat›lanlarla söylemesinin ard›ndan coﬂkuyla sona erdi.

“KAHROLSUN AMER‹KA” Sloganlar›
D‹YARBAKIR’dan Yükseldi
Ortak Düﬂman Amerika’d›r konserlerinin bir yenisi Diyarbak›r’da
yap›ld›.
‹dil Kültür Merkezi’nin “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” slogan›yla
düzenledi¤i ve Erdal Bayrako¤lu,
Suavi, Grup Yorum, ‹dil Tiyatro
Atölyesi ve Tiyatro Simurg’un kat›l›m›yla gerçekleﬂen konsere Diyarbak›r halk› yo¤un ilgi gösterdi. 11
Nisan günü Diyarbak›r Geterler Dü¤ün Salonu’nda yap›lan konserde
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r Kürt
Halk›na Özgürlük” pankart› as›ld›.
Karadeniz müzi¤inin en güzel örneklerinden bir derleme sunan Erdal

Bayrako¤lu halklar›n birarada ortak
yaﬂama duygusunu taﬂ›d›¤›n› ancak
egemenlerin bu birlikteli¤i karﬂ› oldu¤unu söylerek türkülerini seslendirdi. Dicle Gençlik Derne¤i temsilcisi Ortak Düﬂman Amerika’d›r
kampanyas›yla ilgili yapt›¤› konuﬂmada emperyalizme karﬂ› mücadele
ça¤r›s›n› yineledi. FOSEM’in haz›rlam›ﬂ oldu¤u sinevizyon gösterimi,
Amerika’y› anlatan resimler konserin temas›n› tüm aç›kl›¤›yla ortaya
koyarken Tiyatro Simurg ve ‹dil Tiyatro Atölyesi oyuncular› taraf›ndan
oynanan “Tarih Böyledir” isimli
oyun ayakta dakikalarca alk›ﬂland›.

Polis sald›r›s› ve keyfili¤i 12 Nisan’da yap›lan eylemle
protesto edildi. Taﬂbina önünde “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r Demek Suç mu?
Demokratik Mücadeleye Sald›r›ya Son”
pankart› açan Mersin HÖC Temsilcili¤i
sald›r›lar› protesto etti. “Hiçbir sald›r›
ve yasak ortak düﬂman›m›z›n Amerika
oldu¤u gerçe¤ini gizleyemez” denilen
eylemde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
Eylemden sonra Muhlis Sakar “Polis
Terörüne Son” dövizi taﬂ›d›¤› gerekçesiyle evi bas›larak gözalt›na al›nd›. Sald›r› ve gözalt›lar› protesto etmek için
aç›klamaya kat›lmak ve “Polis Terörüne
Son” dövizi taﬂ›mak suçundan gözalt›na
al›nan Sakar ayn› gün serbest b›rak›ld›.

Ortak Düﬂman Amerika’d›r
Demek Suç Mu?

Ortak Düﬂman Amerika’d›r diyen
HÖC’lülerin 6 Nisan günü Mersin Demirtaﬂ Mahallesi’nde açt›klar› sergiye
polis sald›rm›ﬂ, HÖC’lüleri gözalt›na alm›ﬂ, ev ve dernekleri basarak terörünü
sürdürmüﬂtü.

Samanda¤’da
Kampanya Afiﬂleri

Kampanya çal›ﬂmalar›
Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde yap›lan afiﬂlemelerle
sürüyor. 12 Nisan günü Samanda¤ merkezde yap›lan
çal›ﬂmalarda yaklaﬂ›k 100
afiﬂ as›l›rken afiﬂlemeye izin
vermeyen bir esnaf›n afiﬂlerin içeri¤ini ö¤renince izin
vermesi Amerika’ya olan
tepkilerinin sonucuydu.
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ren 28 Filistinli’yi katletti. 16 Nisan sabah› Gazze s›n›r›nda Hamas
savaﬂç›lar›yla ‹srail askerleri aras›nda ç›kan çat›ﬂmada da 3 ‹srail askeri ve 4 Hamas militan› öldü. ‹srail’in 10 Nisan’da Gazze ﬁeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenledi¤i hava sald›r›s›nda, Hamas'›n askeri kanad›
El Kassam ﬁehitleri Tugaylar›
üyesi Muhammed ve Amil El
Necef isimli 2 Filistinli katledildi.
11 Nisan’da El Bureyc Mülteci
Kamp›’na düzenledi¤i sald›r›larda,
aralar›nda 4 çocu¤un da bulundu¤u
8 F i l i s t i n l i k a t l e d i l d i , 1 5 k iﬂi d e
y a r a l a n d › . Gazze’ye yönelik 15 Nisan akﬂam›ndan baﬂlay›p 16 Nisan
günü de süren hava sald›r›s›nda 3’ü
çocuk, 18 Filistinli katledildi.

Filistin:
Gazze’ye Sald›r›
Ony›llard›r Filistin halk›n› katleden, abluka alt›na alan ‹srail, Filistin halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda
çaresizdir. Çaresizli¤i katliamlar›n
istedi¤i sonucu yaratamamas›ndand›r. De¤ilse, çocuk büyük, yaﬂl›
genç, kad›n erkek ayr›m› yapmadan
katletmede baﬂar›l›d›r.
Siyonizm, 10 Nisan’dan itiba-

54 ‘Göçmen’ Daha
Göç Yolunda
Katledildi
Emperyalizm halklar› yoksullaﬂt›r›yor, yoksulluk ölüm getiriyor.
Yoksul b›rak›lan halklar›n s›k karﬂ›laﬂt›klar› ölüm biçimlerinden birisi, göçmen olmakt›r. Ya t›kl›m t›kl›m doldurulduklar› bir konteynerde havas›zl›ktan, ya batan gemiden
denizde bo¤ularak onlarcas› birarada ölürler.

Fakat, onlarcas›n›n bir anda ölümü bile, göçmenli¤i engellemeye
yetmez. Bu durum, yaﬂanan açl›¤›n
boyutlar›n›n göstergelerindendir.
Geçti¤imiz günlerde de Tayland'a kaçak sokulan Myanmarl› 54
göçmen, konteynerde havas›z kalarak can verdiler. Tayland'da iﬂ bulmay› umarak yola ç›kan, 100'ün
üzerinde göçmen 6'ya 2 metrelik
konteynere s›k›ﬂt›r›ld›.
Gözümüzün önünde canlanan
tablo, sanki binlerce y›l öncesinin,
Afrika’s›ndan zincirlenerek gemilere, ka¤n›lara doldurulup emper-

Fransa: ‹ﬂgale Direnmek
Cezal›k Suç!
2006 y›l›nda Kuzey Afrika kökenli
Frans›z vatandaﬂ› üç genç, direniﬂçilerin saf›nda yer almak üzere Irak'a gitmeye çal›ﬂ›rken Suriye’de tutuklanm›ﬂlard›. Fransa’da yarg›lanan gençler,
"yasad›ﬂ› örgüte üye olmak ve terör
fa a l i ye t l e ri n e h a z › rl › k" gerekçesiyle,
2 aydan 15 aya kadar de¤iﬂen hapis cezalar›na çarpt›r›ld›. Fransa mahkemelerine göre, bir ülkenin iﬂgal edilmesi
suç oluﬂturmuyor, fakat, iﬂgale karﬂ›
direnmek “terör” kapsam›nda bir suç
oluﬂturuyor.
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‹srail siyonizmi, katliam sald›r›lar›n› ablukayla sürdürdü, Gazze
ﬁeridi’ne yak›t sevkiyat›n› engelledi. Yak›t sevkiyat›n›n yeniden baﬂlat›lmamas› durumunda, Gazze yeniden karanl›¤a gömülecek.
‹srail, ony›llard›r yapt›¤›n› sürdürüyor, katlediyor, teslim ol diyor,
fakat teslim olmayan, direnen Filistin karﬂ›s›nda katliamlar›n bir hükmü olmuyor. Onlarca y›ld›r sürdürülen katliamlara ra¤men, halen ‹srail’in katliamdan baﬂka bir silah
bulamamas› bunun göstergesidir.
yalist ülkelere taﬂ›nan köleler oluyor. Sadece özünde de¤il, biçiminde de fazla fark kalm›yor. Yine, aç
b›rakarak köleli¤e zorlananlar›n bir
ço¤u yollarda can veriyor, gidece¤i
yere ulaﬂabilenler gittikleri ülkelerde kölelik koﬂullar›nda çal›ﬂ›yor.
Ve bu ölümlerin hesab› as›l suçlu olan emperyalist ülkelerden sorulmuyor. Ya, gemi kaptanlar›, ya
kamyon ﬂoförleri suçlanarak olay
kapat›l›yor. Emperyalistlerin egemenli¤indeki dünyada, sömürü için
insan öldürmek serbest, fakat buna
isyan etmek suç olarak görülüyor.

AB: “Terör” Bahanesiyle Bask›lar›
Pekiﬂtirme Politikas› Sürüyor
“Avrupa Birli¤i” ‘Terör Yasas›’n› daha da sertleﬂtiriyor. AB
üyesi 27 ülke, bundan sonra terör eyleminde bulunmaya ça¤›ran, öven, destekleyenleri daha
a¤›r cezalara çarpt›racak. Yeni
düzenlemenin, bu hafta içinde
AB üyesi ülkelerin ‹çiﬂleri Bakanlar› taraf›ndan imzalanmas›
bekleniyor.
AB emperyalizmi, hak ve öz-

gürlükler için yasalar ç›karm›yor, bir yandan halk›n sosyal
haklar›n› gaspederken, di¤er
yandan halklar›n mücadelesini
terörizm diye damgalayarak,
bask›y› art›ran kararlar al›yor.
AB her karar›nda, her politikas›nda, kulaklar› sa¤›r edercesine
halk düﬂman› oldu¤unu, emperyalistli¤ini ilan ediyor. Duymamakta ›srar eden sa¤›r kulaklara
da duyurulur.

Avusturya: Mustafa
Kuran An›ld›

Avusturya: Irak
5 Y›ld›r ‹ﬂgal Alt›nda
Irakl› Toplum Derne¤i, Avustur
ya’n›n baﬂkenti Viyana'da Irak’ta
5 y›ldan beri devam eden iﬂgali pro
testo amac›yla, birçok kitle örgütü
ve derne¤in kat›l›m›yla, 9 Ni
san’da Stephansplatz Meydan›’nda
bir gösteri düzenledi. Gösteriye, Fi
listinli Toplum Derne¤i, Arap Filis
tinli Kulübü (APC), Linkswende,
AIK ve HÖC’lüler de kat›ld›.
-

-

-

2003 y›l›ndan günümüze iﬂledi¤i
suçlar ﬂöyle özetlendi;
* 1 milyonun üzerinde Irak’l› öl
dürüldü

-

* 5 milyonun üzerinde Irakl›
göçmen oldu

-

-

Eylemde, Irak bayraklar› taﬂ›n
d›, imza topland› ve ABD’nin suç
lar› resimlerle ve panoya as›lan ya
z›larla teﬂhir edildi. Sadece Irak’ta
-

-

-

Almanya: Afiﬂlerde
Irkç› Sald›r›lar
Anadolu Federasyonu’nun Avrupa’da göçmenlere yönelik Irkç›
sald›r›lara karﬂ› sürdürdü¤ü kampanya çerçevesinde 5 Nisan’da Almanya’n›n Köln ﬂehri, Kalk ve
Vings bölgelerinde
afiﬂleme ve halka ›rkç› sald›r›lara karﬂ›
propaganda yap›ld›.
Kampanyan›n
sürdürüldü¤ü yerlerden birisi de Duisburg oldu. Duisburg

* 5 milyonun üzerinde çocuk
yetim kald›
* 280.000'den fazla Irakl› esir
al›nd›
* 5.500 bilim adam›, üniversite
profesörü, hekim ve akademisyen
katledildi.
Anadolu E¤itim ve Kültür Merkezi,
özellikle yabanc›lar›n yo¤un yaﬂad›¤› semtlerde afiﬂleme ve Anadolu
Federasyonu’nun ç›kard›¤› gazetenin 4. say›s›n›n da¤›t›m› yap›ld›.
Afiﬂleme s›ras›nda Türkiyeliler tepkilerini “Kendilerine yap›l›nca k›yamet kopuyor, TV'leri ve gazeteleri 24 saat yay›n yap›yor, ama bizlere
yap›l›nca
hiçbirﬂey yapm›yorlar, Türkiye devleti de
bizlere sahip
ç›km›yor” diyerek dile getirdiler.
manya’da Yürüyüﬂ da¤›t›m›
yap›lan yerlerden birisi de
Berlin’di. 6-13 Nisan aras›nda Yürüyüﬂ Dergisi sokaklarda,
pazar ve evlerde tan›t›ld› ve sat›ﬂ›
yap›ld›. 11-12 Nisan’da da, Kreuzber ve Wedink pazar›nda 30 Mart 17
Nisan devrim ﬂehitlerini anma ve
umudu selamlama günleri nedeniyle
kurulan panonun önünde dergi da¤›t›m› yap›ld›.

Yürüyüﬂ Susturulamaz
Avrupa’da Yürüyüﬂ tan›t›m ve
da¤›t›mlar› sürüyor. Almanya’n›n
Duisburg Hamborn halk pazar›nda
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm
Yolunda Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. 1 saat içinde yap›lan da¤›t›mda
15 Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›ld›.
A l -

12 Nisan’da ise, Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te Türkiyeliler’in yo¤un
yaﬂad›¤› Strasburg ST. Denis'de Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan dergi tan›t›m› ve da¤›t›m›na devam edildi.

3 Nisan 2001’de yakaland›¤› hastal›k sonucu aram›zdan ayr›lan devrim emekçisi Mustafa Kuran, 7.
ölüm y›ldönümü vesilesiyle 13 Nisan’da Graz Anadolu Kültür Merkezi’nde an›ld›.
Yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤›
anmada Kuran’›n emekçili¤i, fedakarl›¤› bir kez daha an›ld›. Mustafa’n›n mücadele yaﬂam›n›n da anlat›ld›¤› anmada, devrimci faaliyetlerinden dolay› 4 y›la yak›n tutsak
kald›¤› Linz Hapishanesi’nde ba¤›rsak kanserine yakaland›¤›, tedavi olmas› için tahliye edildikten sonra,
kald›r›ld›¤› hastanede yaﬂam›n› yitirdi¤i anlat›ld›. Mustafa, hastal›¤›na
karﬂ›n, ölüm orucu direniﬂinde direnen yoldaﬂlar› için koﬂtururken hayat›n› kaybetti.

Avusturya:
Venezuella
Büyükelçili¤i’nde
Kutlama
Venezuella'da Devlet Baﬂkan›
Hugo Chavez Frias’›, 11-13 Nisan
2002'de iktidardan düﬂürmek amaçl› yap›lan darbe giriﬂiminin halk
ayaklanmas› ile boﬂa ç›kar›lmas› 6.
y›l›nda kutlan›yor.
Kutlamalar›n yap›ld›¤› yerlerden biri de Avusturya oldu. 13 Nisan’da Venezuella Büyükelçili¤i’nde düzenlenen etkinli¤e, Venezuella ve Kübal›lar’›n yan›nda,
Avusturyal›-Kübal› Dostluk Derne¤i üyeleri, Anti-emperyalist Koordinasyonu ve HÖC üyeleri elçili¤in
davetlisi olarak kat›ld›.
14 Nisan’da Viyana Bar›ﬂ Enstitüsü’nde de, “De m o kr a si n i n K u rt a r › l m a s› H a l k › n Z afe r i ” ad› alt›nda bir di¤er anma
etkinli¤i
düzenlendi.
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asker ifadeleri soruﬂturmaya iliﬂkin
“gizlilik kar a r › ” al›narak avuPeki Karataﬂ’› Katledenlerin, Çiçek’i 7 Ayd›r
Hukuksuz Bir ﬁekilde Hapishanede Tutanlar›n, Suçlu katlardan
gizlenmiﬂ‹lan Edenlerin Suçlar›n›n Karﬂ›l›¤› Olacak M›?
ti.
Bu ç›k
Hat›rlanacakt›r,
27
Eylül
hukuksuzluk sürdürülerek, yaral›
2007’de Dersim’in Hozat ‹lçesi,
haliyle Ali R›za Çiçek’i 7 ay boBoydaﬂ Köyü k›rsal›nda, odun topyunca hapishanede yat›r›ld›. Gelilamaya giden Bülent Karataﬂ ve Ali
nen noktada, savc›l›¤›n haz›rlad›¤›
R›za Çiçek, askerler taraf›ndan kuriddianame, Malatya 3. A¤›r Ceza
ﬂunlanm›ﬂ, Karataﬂ yaﬂam›n› yitirirMahkemesi taraf›ndan “suçla m aken, Çiçek a¤›r yaralanm›ﬂ, sonra
la ra iliﬂ kin de lil yok” denilerek
da Hozat Sulh Ceza Mahkemesi tareddedildi.
raf›ndan “ ö rgüt üye si ol mak ve
Mahkemenin iddianameyi redö r g ü t a d › n a f a ali yet t e b u l u n m a k ”
detme karar›, aç›k bir infaz›n ve huiddialar›yla tutuklanm›ﬂt›. Genelkuksuzlu¤un da yarg› karar› ile belkurmay Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yap›gelenmesidir. Peki, bu suçu iﬂlelan aç›klamada da “teröristlerle çayenler ne olacak? Bu suçu iﬂleyent›ﬂma ç›kt›¤›” iddias› yer alm›ﬂt›.
ler serbestçe dolaﬂarak yeni suçlar
Devlet, aç›k olarak iki köylüden
iﬂlemeleri mi beklenecek? Suçlular
birisini katletmiﬂ, birisini a¤›r yaraelini kolunu sallayarak halk›n içinlam›ﬂ ve katillerin yarg›lanmas› gede dolaﬂt›klar› sürece, halk›n can
rekirken, yaralad›¤› a¤›r yaralanan
güvenli¤inin varl›¤›ndan nas›l söz
Ali R›za Çiçek’i hukuksuz bir ﬂeedilecek? Ve hele ki, bu suç en üst
kilde tutuklam›ﬂt›.
düzeyde sahipleniliyorsa, halk bu
Yarg› ve katiller elbirli¤iyle, aç›k
devletin can›n› koruyaca¤›na nas›l
olan infaz› gizlemeye çal›ﬂm›ﬂlar,
inanacak? Elbette, bu sorular›n cedelil niteli¤inde olan giysiler kaybevaplar›n› Türkiye gerçe¤i vermekdilmiﬂ, dosyada infaz› belgeleyen
tedir!

Mahkeme Çiçek Hakk›ndaki
‹ddianameyi Reddetti

Malatya Polisinin Rahats›zl›¤›!
Malatya polisi, hak ve özgürlük
mücadelesi veren dernekleri bas›yor,
dernek çal›ﬂanlar›n›n evlerini bas›yor, gözalt›na al›yor, taciz ediyor.
Malatya’da 5 Nisan günü h›rs›zl›k
yapt›¤› iddias›yla tutuklanan Mehmet Çelikkol’a emniyette polis taraf›ndan iﬂkence yap›ld›¤› belirlendi.
Adli T›p raporlar›nda Çelikkol’un
vücudunda yara, bere, morluklar belirlenirken Malatya polisi bunlar› kamuoyu ve bas›na “Halk sald›rd› ellerinden kurtard›k” diye yans›tarak
darbelerin iﬂkence sonucu olmad›¤›n› savundu.
Mehmet Çelikkol’un Kürt ve
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yoksul olmas›n›n iﬂkence görmesine
neden oldu¤u belirtiliyor. Çelikkol’un beyanlar› ve Adli T›p raporlar›nda da görüldü¤ü üzere Çelikkol’a
yap›lan iﬂkenceler ﬂöyle s›ralan›yor:
Ç›r›lç›plak soyundurup arama, gözleri ba¤lama, a¤za bez t›kanmas› ve
yerde sürükleme, yüze poﬂet geçirme, el ve ayaklara basma, su istendi¤inde verilmeyerek üzerine dökme,
elleri ters kelepçeleme, haya burkma,
el ve ayaklara ip ba¤lanarak s›k›ﬂt›r›lma, kafay› betona vurma, kaba dayak. Tüm bu iﬂkenceler sonucunda
Çelikkol’un burnu, kaburgalar› k›r›lm›ﬂ, kaﬂ› yar›lm›ﬂ ve vücudun çeﬂitli

DERS‹M’de Katliam
Protesto Edildi
10 Nisan günü Dersim’in Nazimiye
‹lçesi Dokuz Kayalar bölgesinde gerillalar ile askeri güçler aras›nda ç›kan çat›ﬂmada 11 HPG gerillas› yaﬂam›n› yitirirken 1 kiﬂinin de yaral› olarak yakaland›¤› bildirildi.
11 Nisan günü Sanat Soka¤›’nda
DTP, EMEP, ESP taraf›ndan yap›lan
eylemde gerçekleﬂtirilen katliam k›nan›rken, öldürülen 7 HPG’li için siyah
pankart›n üzerine yedi karanfil konuldu. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme HÖC,
DHP, Partizan, E¤itim-Sen, D‹SK Genel-‹ﬂ, SES üyeleri de destek verdi.
DTP, 14 Nisan’da yapt›¤› eylemde
operasyonlar›n durdurulmas›n› ve cenazelerin ailelere teslim edilmesini istedi.
Sanat Soka¤›’ndan Yeralt› Çarﬂ›s›’na
“ﬁehit Nam›r›n” sloganlar›yla yürüyen
400 kiﬂi operasyonlar›n durdurulmas›n›
istedi. 16 Nisan günü aileler, DKÖ’ler
ve Ankara’dan gelen heyet cenazeleri
almak için savc›yla görüﬂtükten sonra
hastaneye giderek cenazelerini ald›.

yerlerinde morluklar oluﬂmuﬂtur.
Polis Çelikkol’u mahkemeye
götürürken iﬂkenceleri gizlemek için
yüzüne havlu ba¤lad›¤› belirtildi.
Malatya HÖC Temsilcili¤i yay›nlad›¤› bir bildiri ile Malatya halk›na Malatya polisinin gerçek yüzünü teﬂhir
etti. Malatya’da 10-11 Nisan günleri
Nasuhi, Antepli, Emeksiz ve Yeﬂilyurt caddeleri esnaf› ile Paﬂaköﬂkü
ve Cemal Gürsel mahalleleri halk›na
da¤›t›ld›. Polis da¤›t›mlar› engellemek için mahalleyi ablukaya al›rken
kimi yerlerde bildiri alanlar›n üstlerini de arad›¤› belirtildi. Tüm bunlara
ra¤men HÖC’lüler 2 gün boyunca
yüzlerce bildiriyi halka ulaﬂt›rarak
gerçekleri anlatt›. Polisin iﬂkencecili¤ini teﬂhir etti.

‹ﬂte Demokrasi Gerçe¤imiz;

MEZAR Z‹YARET‹ YAPTIKLARI
‹Ç‹N TUTUKLANDILAR
AKP iktidar› “Türkiye’de demokrasi yoktur” sözünü yeni uygulamalar›yla ispatlamaya devam ediyor. Eylemlerde taﬂ›nan resimlere,
bir infaz› protesto eylemine kat›lmaya, bas›n aç›klamas› yapmaya, mezar ziyaretine dahi tahammül edemeyen AKP’nin korkusu artt›kça
sald›rganlaﬂ›yor, pervas›zlaﬂ›yor.
AKP iktidar› özelinde DÜZEN kendi iktidar›n›n sonunu gördü¤ü için
yarg›s›yla, yasamas›yla sald›r›yor,
hak hukuku ayaklar alt›na al›yor.
13 Nisan’da Adana Buruk Mezarl›¤›’nda bulunan Güven Keskin’in

zalt›na al›nd›lar.
Adana jandarmas›na göre ölülerimize sahip ç›kmak, mezar ziyareti
yapmak suç. Jandarma de¤erlere sahip ç›k›lmas›na tahamül edemiyor.
Bunun için de mezar ziyareti sonras›nda 13 kiﬂiyi gözalt›na al›yor. Jandarman›n tahammülsüzlü¤ü bununla
da s›n›rl› kalmad›. 14 Nisan sabah›
da gözalt›na al›nanlar›n evlerine
bask›nlar düzenleyen jandarma
ekipleri, gözalt›na al›nanlar›n aileleri üzerinde de terör estirerek mezar
ziyaretlerini suç olarak göstermeye
çal›ﬂt›.

Karadeniz Temel
Haklar’a Bask›n
Samsun’da 9 Nisan günü Adalet
Mahallesi Pazar yerinde halka 30
Mart’a iliﬂkin bildirileri da¤›tan iki
HÖC üyesi Hüseyin Aktaﬂ ve Günay
Özarslan pazar ç›k›ﬂ›nda sivil TEM
polisleri taraf›ndan “bildirilerin toplatmas› oldu¤u” gerekçesiyle hiçbir
karar dahi gösterilmeden zorla gözalt›na al›nm›ﬂt›. Ayn› gün akﬂam saatlerinde Karadeniz Temel Haklar’›
basan polis dernek üyesi ‹hsan Özdil,
misafir olarak dernekte bulunan Süleyman Matur ve arama s›ras›nda derne¤e gelen Hasan To¤an’› gözalt›na
alm›ﬂt›. Soba bacas›n›n dahi “arand›¤›” araman›n ertesi günü 10 Nisan’da

mezar ziyaretinden dönen Keskin’in akrabalar›
ve HÖC’lü 13 kiﬂi
mezarl›k ç›k›ﬂ›nda
jandarma taraf›ndan keyfi biçimde
durdurularak gö-

dernek baﬂkan› Mehmet
Baﬂba¤ sokak ortas›ndan
hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›nd›.
Polis derne¤i talan ederek kitap, dergi, CD, kaset pekçok
dernek eﬂyas›na da el koydu.
11 Nisan günü HÖC’lüler “Yasad›ﬂ› DHKP/C örgütüne üye olmak ve
örgütün propagandas›n› yapmak” iddias›yla savc›l›¤a ç›kar›ld›lar.
HÖC’lülerin 1 May›s eylemleri ve
HÖC’ün düzenledi¤i “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas›na
kat›lmalar› “delil” olarak gösterildi.
Savc›l›ktaki ifadelerinin ard›ndan tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk
edilen HÖC’lüler, saat 23:00 s›ralar›nda serbest b›rak›ld›lar. Ancak Süleyman Matur baﬂka bir dava gerek-

Nurtepe Temel Haklar:
POL‹S TERÖRÜNE SON!
12 Nisan günü Ça¤layan’dan Güven Güzeller ve Nurtepe’den Devrim Sönmez isimli Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n sivil polislerce gündüz saatlerinde sokak ortas›ndan
zorla kaç›r›larak gözalt›na al›nmas› Nurtepe Temel Haklar
taraf›ndan ayn› gün saat 21:00’de Nurtepe Dilan Pastanesi önünde yap›lan eylemle protesto edildi.
“Gözalt›na Al›nan Arkadaﬂlar›m›z Serbest B›rak›ls›n-

Gözalt›na al›nan
HÖC’lülerden Metin
Keskin,
Kurtuluﬂ
Y›ld›z, Huriye Göze, Gözde Göncü, Gina Özçelik, Servet Göçmen, ﬁahin Akyol
tutukland›lar.
Yap›lan tutuklamalarla ilgili Adana HÖC Temsilcili¤i 15 Nisan’da
Adana ‹nönü Park›’nda “‹ﬂte Demokrasi Gerçe¤imiz; Mezar Ziyareti
Yapt›klar› ‹çin Tutukland›lar-HÖC”
pankart› açarak bir protesto eylemi
yapt›. Bilgen Geçgil’in yapt›¤› aç›klamada “onlar›n demokrasi ve özgürlükleri sahtedir. Onlar›n demokrasi
ve özgürlükleri sadece kendilerinedir” denildi. Eyleme BDSP, Mücadele Birli¤i ve ÇHKM destek verdi.
çe gösterilerek ‹stanbul’a gönderilmek üzere tekrar gözalt›na al›nd›.
Matur’un cumartesi günü ifadesinin
ard›ndan serbest kald›¤› ö¤renildi.

Bas k › n v e G ö zal t › l a r
P r ot e s t o E d i l d i
Dernekleri bas›lan ve gözalt›na
al›nan Karadeniz Temel Haklar üyeleri, 13 Nisan’da dernek binas›nda
yapt›klar› aç›klamayla sald›r›lar› ve
bask›n› protesto etti. Dernek üyesi
Günay Özarslan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “Samsun polisinin büyük operasyon edas›yla yapm›ﬂ oldu¤u gözalt›lar, ülkemizdeki antidemokratik uygulamalar›n ilimizdeki bir parças›d›r” denildi.

Nurtepe Temel Haklar” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde son
dönemde artan polis terörüne dikkat çekilerek gözalt›la-r›n serbest b›rak›lmas› istendi. Halk›n da alk›ﬂlar›yla
destek verdi¤i eylemde “Polis Terörüne Son, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-ganlar› at›ld›.
16 Nisan’da mahkemeye
ç›kar›lan Güven Güzeller
“örgüt üyesi” olmak iddi-as›yla tutuklan›rken Devrim
Sönmez serbest b›rak›ld›.
Say›: 3 / 20 Nisan 2008

43

Tarih
Sayfalar›
1989’da, Mehmet Akif Dalc›’yla ve
sonras›nda mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda
ﬂehit düﬂerek onlarca Dev-Genç’liyle birlikte Taksim’i zaptetme mücadelesinde
yeralan bir Dev-Genç’linin o güne dair anlat›mlar›n› sunuyoruz. Tarih böyle yaz›ld›...
‹stiklal Caddesi’nin Taksim giriﬂinde sa¤dan ilk ya da ikinci sokak
Emek Sinemas› soka¤›d›r. Toplanma yerimiz oras›yd›. O sokakta toplan›p, saati gelince ‹stiklal Caddesi’ne ç›kacak ve Taksim’e giriﬂi zorlayacakt›k.
O dönem solda hararetli bir 1
May›s tart›ﬂmas› vard›. ‹ki slogan
birbiriyle çat›ﬂ›yordu. Baﬂta DY’liler olmak üzere kimi çevreler, gruplar, “1 May›s’ta
Alanlara” diyordu. Biz ise
“1 May›s’ta 1 May›s Alan ›’ n a” ﬂiar›yla hareket ediyorduk.
Bugün bu tart›ﬂmalar
üniversite kantinlerine nas›l yans›yor ﬂu an bilemiyorum. O zaman ise kantinler gerçekten kazan gibi
kayn›yordu. Bu tart›ﬂma
da o gün çok önemliydi.
Derneklerde 1 May›s alan›na gidilmesi yönünde
karar ç›kartmay› baﬂar›
olarak kabul ediyorduk. Bu kararlar
oportünizme vurulmuﬂ birer darbe
oluyordu nitekim. Bazen tart›ﬂmalar
alevleniyordu. Biz eﬂyan›n ad›n›
koyuyor ve korkakl›klar›n›, kaçk›nl›klar›n› yüzlerine vuruyorduk haliyle. Bunlara karﬂ› altta kalmamak
ad›na “goﬂist, macerac›, sol sekter”
gibi kavramlarla karﬂ›l›k veriyorlard›. Özellikle bu “goﬂist” laf›n›n küfürsel bir t›n›s› oldu¤u için kulland›klar›nda “do¤ru konuﬂ, terbiyesizlik yapma” diye ayaklan›yorduk.
1 May›s’ta 1 May›s Alan›’n› tek
alternatif olarak sloganlaﬂt›rmamak
o y›l tam bir gericilikti. Önceki y›l,

1988’de, ‹stiklal Caddesi’nde yürünmüﬂtü. ‘89’da ise devrimciler
daha güçlü ve kitleseldi, mücadelenin ivmesi giderek yükseliyordu.
Bu durumda ‘88’in üzerine geri
ad›m atman›n bedel ödeme korkusundan baﬂka hiçbir aç›klamas›
yoktu. Gerçekten de iﬂin özeti oydu.
Oportünizm, Taksim’de coplanmaktan, tutuklanmaktansa, korsan
gösteri yap›p da¤›labilece¤i bir yer
ar›yordu kendine.
ﬁunu da belirtmek gerekir; o y›llarda henüz 1 May›s’›n yasal miting
olarak filanca alanda kutlanmas› diye bir ﬂey sözkonusu de¤ildi. Bu ancak ‘90’l› y›llarla birlikte gündeme
gelmiﬂtir. (Ki o noktaya ulaﬂ›lmas›
da elbette burada anlataca¤›m›z mücadelelerin sonucu oldu.)
Önderli¤ini devrimcilerin yapt›¤› baz› sendika ﬂubeleri d›ﬂ›nda tutulursa, sar› sendikac›l›k 12 Eylül

olarak “aman kitlelerden kopmayal›m” gerekçesi de mevzubahis de¤ildi. Kitle esasen devrimci örgütlerin kitlesiydi ve iﬂte en kitleseli olarak Devrimci Sol Güçler, “Taksim”
demiﬂti.
mek Sinemas›’n›n önüne var›p kitleye kar›ﬂ›ncaya kadar
akﬂamdan baﬂlay›p sabah ve yol boyu devam eden heyecan› iyi hat›rl›yorum. “Bayram sevinci”nden ziyade, s›nav öncesi heyecan› gibiydi.
S›n›flar mücadelesinin s›nav›yd› bu.
‹lk büyük kitlesel tecrübemizdi; üstelik biz “her ﬂeyi göze alman›n” ilk
s›ras›ndayd›k. Evet, Dev-Genç, yaln›zca ön korteji oluﬂturmakla kalmad›; bu kortejin de s›ra s›ra görevleri belirlenmiﬂti; biz de ön s›ra olarak her ne olursa olsun çevik kuvvet
barikat›na dalacak, örnek olacakt›k.
Bu kuﬂkusuz bir gurur
vesilesiydi, ayn› zamanda
da haliyle ek bir heyecan yaﬂ›yorduk. Grupta B u l u t h a n
(Kangalgil), Zeynep (Ar›kan), Hamiyet (Y›ld›z), E k r em (Ak›n Savaﬂ) de vard›lar.
Soka¤›n içi ana baba
günüydü, heyecanl› bir kalabal›k kaynaﬂ›yordu. Soka¤›n uçlar›nda oto f›rçalar›yla omuzlar›nda sopa demetleri taﬂ›yan birkaç kiﬂi
vard›. Sopalar› kitleye da¤›t›p f›rçalar› atacaklard›
muhakkak. Fakat buna f›rsat olmad›... Önce k›saca programdan bahsedeyim.

E

Böyle kazand›k
1 May›s’›
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yasaklar›na adeta gönüllü biçimde
tabi olmuﬂtu ve olmaya devam ediyordu. Henüz reformist D‹SK bile
yoktu ortada. ‹ﬂte bu durumda 1
May›s’› anlam›na uygun bir ﬂekilde
kutlamak, yaln›zca devrimcilerin
bir ayr›cal›¤›yd›. Sonradan bu durum de¤iﬂtiyse, 1 May›s’la ilgili
yerleﬂmiﬂ tüm statüleri can pahas›na
k›ran devrimci 1 May›s anlay›ﬂ›m›z
sayesindedir.
K›sacas›, o gün “1 May›s’ta 1
May›s Alan›’na” slogan›na karﬂ› ç›k›p mu¤lak sloganlara, “... Alanlara” gibi genel bir ifadeye sar›lanlar
aç›s›ndan tutunabilecekleri bir dal

stiklal Caddesi’ne ç›k›lacak,
alana yürünecek ve çat›ﬂ›lacak; muhtemelen girilemeyecek, bu
defa Tarlabaﬂ› Bulvar›’na inilip yine
kortej oluﬂturularak alana yürünecek, orada da çat›ﬂ›lacakt›... Ondan
sonras› geliﬂmelere göre sorumlu
arkadaﬂlarca belirlenecekti. Son
olarak bölgeden çekilebilen kitle
Çemberlitaﬂ’ta toplan›p Beyaz›t’a
yürüyecekti...
Bu plan›n ilk aﬂamas› beklenme-

‹

dik biçimde bozuldu. Emek Sokak’ta onca kitle, belki 2-3 bin
kiﬂi h›nca h›nç birikmiﬂ, art›k dakika sayarken, ‹stiklal taraf›ndan
“toplum polisi”nin coplu sald›r›s›na u¤rad›k ve da¤›ld›k.
Böyle bir sald›r› o kadar beklenmedik bir ﬂeydi ki, öndeki
grubun manas›z bir tereddütü ve
gerileyiﬂi, bir anda tüm sokaktaki
kitlenin durumunu belirledi. Ço¤u insan ne oldu¤unu bilmeksizin zincirleme etkiyle geriye koﬂmaya baﬂlad›. Biz o s›ra ‹stiklal
Caddesi’ndeydik. Yani kitlenin
as›l ç›kmas› gereken yerde bekliyorduk. Fakat Tarlabaﬂ›’na do¤ru
bir da¤›lma yaﬂan›yordu. Biz de
mecburen bu beklenmedik çekilmeye uyduk. Emek Sokak’taki manzara hiç hazmedilir gibi de¤ildi. Ama
böyle aksilikler de mücadelenin bir
yan›. Zaten çarp›c› olan da oydu;
Emek Sokak’ta o da¤›lmay› yaﬂayanlar, az sonra 1989 1 May›s’›n›
tarihe not düﬂecek olanlard›.
arlabaﬂ›’nda kitlemiz yine
buluﬂtu. Bu kez kortej düzeni alabildik. Taksim’e yürüyüﬂ baﬂlam›ﬂt›. Bizde de art›k heyecan filan
kalmam›ﬂt› gerçekten. Püfür püfür
rüzgara karﬂ›, çevik kuvvet barikat›na do¤ru yürüyorduk. Biraz sonra
onlar da bize do¤ru yürümeye baﬂlad›lar. Ara sokaklardan da bir iki
ekip korteji taciz etmeye kalkt›. ‹lk
çat›ﬂmalar da onlar›n da¤›t›lmas›yd›
zaten. Çevik Kuvvet yaklaﬂ›nca biz
de taﬂlar› savura savura üzerlerine
koﬂmaya baﬂlad›k. Geride barikatlar
oluﬂturuluyordu. Nitekim alana girmek teknik bak›mdan imkans›zd›.
Çevresini yakacakt›k art›k.
Bundan sonras›nda ayr›nt›ya girersek ç›kamay›z. Tarlabaﬂ›, ﬁiﬂhane, Kas›mpaﬂa, Dolapdere cadde ve
sokaklar›n›, bas›n›n meﬂhur ifadesiyle “savaﬂ alan›na” çeviren çat›ﬂmalar iki saat kadar sürdü. Devrimci Sol Güçler, “beﬂ bin Mehmet...”
‹stanbul tarihine en güzel 1 May›s
günlerinden birini yazd›lar. Kitleyi
da¤›tamayan polis ise bir noktada
ateﬂ etmeye baﬂlad›. Önce havaya...

T

met’le yoldaﬂ olan nice DevGenç’li, sonra mücadelenin de¤iﬂik alanlar›nda ﬂehit düﬂtüler.
at›ﬂmalar duruldukça,
bölgeden uzaklaﬂabilenler, Çemberlitaﬂ’a akmaya baﬂlad›lar. Çok yaral› ve gözalt› vard›
ve oradan polis kuﬂatmas›n› yar›p ç›kabilmek baﬂar›yd› gerçekten.
O hengameden ç›km›ﬂ, hem
de yayan Perﬂembe Pazar› istikametini takip ederek Eminönü’ne
geçmiﬂtik. ‹skele Meydan›’nda
duraklarda bir grup arkadaﬂla
birlikte gözalt›na al›nd›k. “ﬁüphelisiniz, bir ﬂey yoksa b›rakaca¤›z” diyorlard›. Hiçbir ﬂey tutturamazlard›, “b›rak›l›r›z” düﬂüncesiyle numara yap›p polis arac›na bindik. ﬁüphenin sebebini az sonra ö¤rendik. Bölgeden bizle birlikte
uzaklaﬂan mahalli birimden abimizin pantolonunda kan lekesi varm›ﬂ.
Biz farketmemiﬂtik. Bilsek meydana girmeden geçebilirdik asl›nda.
Fakat art›k çok geçti. Sirkeci Karokolu’nda gayet kibar muamele ettiler. Sonra ﬂubeye götürüldük, giriﬂte feci dayak yedik. Biz gitti¤imizde
ﬂube boﬂtu. Akﬂama kadar doldu.
Ertesi gün pantolonunda kan lekeleri olan abiyi, yan›nda bulunan “epilepsi hastal›¤› raporu” nedeniyle b›rakt›lar. 15 gün sonra biz de savc›l›¤a ç›kar›lacakt›k.
1 May›s’ta gözalt› çoktu ama gözalt›lar›n çoklu¤una k›yasla tutuklama o kadar fazla olmad›. Polisçe isNail Çavuﬂ
men tan›d›k olanlar (N
mesela) ve yaral›lar tutukland›. Yaral›lar aras›nda Buluthan Kangalgil
de vard›. Yaraland›ktan sonra bir
gün hastanede kalm›ﬂ ve Kas›mpaﬂa
Karakolu’nda 10 gün tutulup en son
ﬂubeye getirilmiﬂti. Onun ﬂubeye
geliﬂi, getirdi¤i haberler, baﬂl› baﬂ›na olay oldu.
Madem girdik, k›saca ﬂubeden
de söz edeyim; elbette açl›k grevindeydik. “Garaj” denilen bölümde
kalabal›k bir kitle halindeydik. Bu
yüzden ilk anlarda yapt›r›mlar dayatan polis ipin ucunu kaç›rm›ﬂt›.

Ç

Vu r u l m u ﬂ y a t › y o r ; y ü re¤i
durdu lakin, elindeki taﬂ, taﬂ
d e ¤ i l y ü re k , ç a r p m a y a d e v a m e d i y o r h a l a , k i o y ü re k
hiç susmayacak... Baﬂ›ndan
s›zan kan, gelece¤e uzanan
b i r yol çiz iyor a d e t a ; k i o
yolda yürüyüﬂümüz hiç durmayacak... Y ü r ü y o r u z M e h m e t , y ü r e ¤ i n i y ü r e¤ im iz e
koyduk, düﬂtü¤ün yerden
sürdü kavgam›z...
Sonra do¤rudan hedef gözeterek
kitleye. Bir helikopterden de ateﬂ
ediliyordu. Onlarca insan yaraland›.
ﬁiﬂhane yokuﬂu da denen Kas›mpaﬂa’ya inen cadde ve etraf›ndaki arazi üzerinde insanlar adeta t›rpanla
biçilmiﬂ gibi birer birer vurulup y›k›l›yorlard›. Yaral›lar› taﬂ›maya çal›ﬂan insanlar da yaralan›yorlard›.
Mehmet Akif DALCI da iﬂte bu
yokuﬂta baﬂ›ndan vuruldu.
Mehmet’in kuca¤›nda taﬂlarla
resmini biliyoruz. 1 May›s’la özdeﬂleﬂti art›k o resim. Vurulmadan
birkaç dakika önce çekilen o foto¤raf›n orjinalinde Mehmet’in hemen
arkas›nda Dev-Genç’li Ali Efeo¤lu
görünmektedir. Ali (Efeo¤lu),, Ayh a n (Efeo¤lu),, H ü s a m e t t i n (Yaman),, Soner (Gül),, G ü n e r (ﬁar),,
‹s ma i l (Bahçeci),, Neslihan (Uslu).... O gün alanda ter döküp Meh-
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Aya¤a kalkmamak, konuﬂmamak, duvara dönük olmak,
hatta gözba¤›; hiçbir kurallar›
geçerli de¤ildi. Garajda, ki geniﬂçe bir salon kadard›, istedi¤imiz gibi hareket ediyorduk.
Polis de bir noktadan sonra de¤iﬂik
davranmaya baﬂlad›. En dikkat çekici olan da açl›k grevi dolay›s›yla
en ufak bir rahats›zl›k (baﬂ dönmesi
dahi...) belirtisi gösterenleri hemen
hastaneye taﬂ›yorlard›. Elbette tedavi kabul edilmeden geri dönülüyordu. Bunun d›ﬂ›nda ilk baﬂlarda ifade
vermedi¤imizde kaba dayak iﬂkencesine maruz kal›rken, o da bir yana
b›rak›lm›ﬂt›. Tuvalete götürmeme
gibi eziyetleri de devreden ç›karm›ﬂlard›. Muhtemelen bizzat hükümetin müdahalesi vard›. Denildi¤ine göre Turgut Özal ﬂubede “göstericilere” yönelik iﬂkence olmayaca¤›na dair kimi demokrat milletvekillerine teminat vermiﬂti. Kendini
buna zorunlu hissetmesi ise kuﬂkusuz 1 May›s’ta iktidar›n›n vahﬂi yüzünü aç›¤a ç›kartm›ﬂ olmam›zd›. Ve
elbette hepsinden daha önemlisi,
Mehmet’in ﬂehitli¤iydi.
Buluthan’›n geliﬂiyle yeni haberler de ald›k. Karakolda tutuldu¤u s›ra ziyaretçileriyle ve avukatlar›yla
görüﬂmesine ve günlük gazete okumas›na izin verilmiﬂ oldu¤u için d›ﬂar›da olup bitenlerden haberi vard›.
Mehmet’in görkemli cenazesini anlat›yordu örne¤in.
Cenaze töreninde 1 May›s’›n
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Z e y t i n b u r n u . . . M e h m e t A kif
D a l c › ’ n › n c e n a z e t ö re n i n d e
beﬂ bin Mehmettik yine...
Daha o günden belliydi
M e h m e t ’ i n ö ¤ re t t i ¤ i k a v g a ,
büyüyecek omuzlar›m›zda..
O günden belliydi, Mehmet l e r e r ya da geç zaptedecek
1 May›s Al an ›’ n ›. ..
Mehmet uzand› taﬂa
belli ki taﬂ
taﬂ olal›
hiç böyle güze l
böyle h›rsl›
kavranmam›ﬂt›
ve
‘89’un Ta r l a b a ﬂ › ’ n d a
taﬂ
taﬂ de¤il bayrakt›
Mehmet onun gönderi...
k e n d i s i n d e n d a h a b ü y ü k bir sokak
çat›ﬂmas› yaﬂanm›ﬂt› Zeytinburnu
sokaklar›nda. Bulut gazetelerdeki
foto¤raflar› çat›ﬂmalar›n içindeymiﬂcesine anlat›yordu. Devrilip yak›lan ekip arabalar›, kitleden kaçan
çevik kuvvet sürüleri... Buluthan

ﬂubeye getirilince açl›k grevine baﬂlad›. Oysa yaral› oldu¤u için karakolda arkadaﬂlar›n müdahalesiyle açl›k
grevi b›rakt›r›lm›ﬂt›. Bizim
yan›m›zda yaral› oldu¤u halde yemeye gönlü elvermedi. Fakat
karakolda yediklerini, TAYAD’l›lar›n onlara nas›l baklava börek taﬂ›y›p durduklar›n› anlata anlata açl›k
grevindeki herkesi mahvetti!
Sonuç olarak biz b›rak›ld›k, bir
k›s›m arkadaﬂ›m›z tutukland›. 1
May›s 1989 davas›n›n ilk duruﬂmas›nda Buluthan ve Nail’in oturdu¤u
ön s›rada ikisinin aras›nda bir kiﬂilik boﬂ yer b›rak›lm›ﬂt›. Buras›
M e h m e t Akif DALCI’n›n yeriydi
ve Nail Çavuﬂ, Mehmet’in o foto¤raf›n› o boﬂlu¤a yerleﬂtirdi. Kuca¤›nda taﬂlarla Mehmet “bu dava
bensiz görülemez” diyordu oligarﬂinin yarg›çlar›na.
Bir baﬂka ve as›l 1May›s davas›nda ise Mehmet Dalc›’n›n katilini
halk›n adaleti çarpt›.
1 May›s 1989 tarihi, ﬂehidimiz
Mehmet ve nice gazimizle, beﬂ bin
Mehmet’in iﬂgal alt›ndaki Taksim’i
kuﬂatan ateﬂiyle, halk›n tecelli eden
adaletiyle yaz›ld› k›sacas›. Ve beﬂ
bin Mehmet, onbinler olup Dalc›’n›n yürüyüﬂünü düﬂtü¤ü yerden
sürdürdü bugüne kadar... Bugün yine, Dalc› gibi Taksim’in önündeyiz
iﬂte; ak›n var, güneﬂe ak›n... güneﬂin
zapt› yak›n!

EMEKL‹-SEN’liler Sendikal Haklar›
‹çin Yürüdüler

ARÇEL‹K ‹ﬂçilerinden
Oturma Eylemi

Emekli-Sen’liler 12 Nisan’da yapt›klar› eylemle örgütlenme
haklar›na sahip ç›karak bir kez daha “Emekli-Sen Kapat›lamaz”
dediler. Galatasaray Lisesi önünde toplanan Emekli-Sen’liler talepleri ve sendikal haklar› için Tramvay Dura¤›’na kadar yürüdüler.
“Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme, Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› atan emekliler
ad›na Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen bir aç›klama yapt›. Sendikalar›n› kimseden icazet almadan kurduklar›n›, her ﬂart
alt›nda fiili ve meﬂru mücadelelerini sürdüreceklerini belirten
Beysülen 20 Nisan’da Ankara’da “Emekliler ‹nsanca Yaﬂamak
‹stiyor” mitingi yapacaklar›n› duyurdu.

Direniﬂlerinin 102. gününde olan D‹SK Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›'na ba¤l› Arçelik çal›ﬂanlar›,
Taksim Yap› Kredi Bankas› önünde oturma eylemi yaparak Koç Holding'i protesto ettiler.
“Gariban Düﬂman› Koç Holding, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde D‹SK Nakliyat-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu bir aç›klama yapt›. Küçükosmano¤lu; iﬂyerinde çal›ﬂan 355 iﬂçi ad›na imzalanan
Toplu iﬂ sözleﬂmesinin tan›nmas›n›, üyelerinin
anayasal haklar›na sayg› duyulmas›n› ve iﬂten
at›lan üyelerin koﬂulsuz iﬂe al›nmas›n› istedi.
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SES ve BES’te
Yeni Yönetimler
Belirlendi

KESK'e ba¤l› Büro Emekçileri
Sendikas› (BES) 4. Ola¤an Genel
Kurulu, Ankara ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› Konferans Salonu’nda 1213 Nisan günü gerçekleﬂti. Kurula
DTP Van Milletvekili Özdal Üçer,
ÖDP, EMEP yöneticileri, KESK'e
ba¤l› sendikalar›n yöneticileri,
HÖC’lüler, PSAKD Genel Baﬂkan›
Kaz›m Genç'in de aralar›nda bulundu¤u demokratik kitle örgütleri ile
CHP Grup Baﬂkanvekili Kemal K›l›çdaro¤lu kat›ld›.
"Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Demokratik
Türkiye Mücadelemiz, ‹nsanca Yaﬂam ‹çin Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret" pankartlar›n›n as›ld›¤› genel kurul, ﬂair
ve foto¤raf sanatç›s› Mehmet
Özer'in okudu¤u ﬂiirler ile baﬂlad›.
Divan Baﬂkanl›¤›'na Nazmi Alkaya'n›n seçildi¤i genel kurulda konuﬂan BES Genel Baﬂkan› Mustafa
Ç›nar, kapitalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda emek alan›n›n ve sol kesimin
gerekli aç›l›mlar› yapamad›¤›n› belirterek, "Bunun karﬂ›s›nda grupçu
e¤ilimlerimizi aﬂam›yor, kitleye
aç›lam›yoruz" dedi.
Ç›nar konuﬂmas›nda SES MYK
Üyesi Meryem Özsö¤üt'ün serbest
b›rak›lmas›n› istedi. Salonda bulunanlar bu s›rada aya¤a kalkarak alk›ﬂlarla, Özsö¤üt'ün serbest b›rak›lmas› talebine destek verdi.
Genel kurula 13 Nisan’da devam
edildi. Zaman zaman tart›ﬂmal› anlar yaﬂan›rken DMH’l› yöneticiler
‹stanbul 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Dursun Do¤an, MYK Örgütlenme Sekreteri Abidin S›rma, MYK Hukuk
Sekreteri Kenan Akbaba da yapt›klar› konuﬂmalarda iç çekiﬂmelerden
öte emekçilerin önünde duran sald›-

r› yasalar›na karﬂ› neler yap›lmas›
gerekti¤inin tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini
1 May›s’ta Taksim talebine sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini belirttiler ve
mücadele ça¤r›s› yapt›lar.
Konuﬂmalar›n ard›ndan yap›lan
seçimlerde iki liste yar›ﬂt›. DSD,
DMH ve EMEP'in oluﬂtu¤u
'Demokratik Birlik' listesi 280 oyla
seçimi kazan›rken Yurtsever Emek
Hareketi’nin oluﬂturdu¤u liste ise
144 blok oy alabildi.

Özsö¤üt Yine SES
Yönetimi’nde
SES 6. Ola¤an Genel Kurulu da
Tes-‹ﬂ Konferans Salonu'nda 11-1213 Nisan tarihlerinde yap›ld›. Genel
Kurula, TMMOB, KESK, D‹SK,
E¤itim-Sen, ESM, Tüm Bel-Sen,
TTB, DTP, EMEP ve ÖDP temsilcileri de kat›ld›. Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan genel kurulda, SES Genel
Merkezi taraf›ndan haz›rlanan ve
geçmiﬂ dönem faaliyetlerinin anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimi sunuldu. Kongrenin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan SES Genel Baﬂkan› Köksal
Ayd›n, hükümetin politikalar›n›
eleﬂtiren konuﬂmas›nda "AKP en
ac› ekonomik politikalar›n› yerel
yönetim, vak›f, dernek ve cemaat
iliﬂkileri üzerinden toplumu kuﬂatan
siyasal islamc› ideolojinin anestezi
etkisiyle hayata geçirdi" dedi.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul da, emek hareketinin
yeniden ﬂekillendirilmesi ve tart›ﬂmaya aç›lmas› gerekti¤ine iﬂaret
ederek "AKP'nin demokrasisi
emekçilere cop ve biber gaz› ile
müdahalesidir. AKP'nin demokrasisi 13 yaﬂ›ndaki çocu¤un kolunu k›rmakt›r" diye AKP’yi eleﬂtirdi.
SES 6. Ola¤an Genel Kurulu'nda

Meryem Özsö¤üt:
Yar›ﬂ Halindeki
‹ki Listede
Tek Ortak ‹sim
11 Nisan’da yap›lan SES'in 6.
Ola¤an Genel Kurulu’nda yönetim
için yar›ﬂan iki ayr› listede, bir isim
ortakt›. Bu isim Meryem Özsö¤üt’tü.
Her iki grubun da, listesinde yer
verdi¤i Meryem, SES’in halen tutsak olan MYK üyesiydi.
Meryem Özsö¤üt, oligarﬂinin
katletti¤i bir devrimci olan, Kevser
M›rzak’›n cenaze törenine kat›ld›¤›
için gözalt›na al›n›p, tutuklanm›ﬂt›.
SES üyeleri, Meryem için, sendikal
kültür içinde örne¤ine s›k rastlanmayan bir sahiplenme gösterdiler.
Sahiplenme devrimci de¤erlerin
sahiplenilmesi olarak olumlu bir
örnek oluﬂturdu.
‹ﬂte bu sahiplenme, SES’in 6.
Ola¤an Genel Kurulu’nda da sürdürüldü. Meryem, birbiriyle yar›ﬂan iki listenin her ikisinde de aday
olarak gösterildi. Yar›ﬂan iki listeden birisi 200 oy, di¤eri 182 oy
al›rken, Meryem SES üyelerinin
bütünü taraf›ndan da sahiplenilerek, 412 oyla seçildi.
Oligarﬂi, Meryem’i tutuklayarak, tüm sendikac›lara, emekçilere
bir gözda¤› da vermeyi amaçl›yordu; fakat tersine emekçiler Meryem’i sahiplenerek, oligarﬂinin politikas›n› da boﬂa ç›kard›lar.

iki liste yar›ﬂ›rken yurtsever emekçilerin, haz›rlad›¤› liste 200 blok oy
ile seçimi kazand›. DSD, DMH ve
EMEP'in oluﬂturdu¤u Demokratik
Birlik listesi ise 182 blok oy ald›.
Kevser M›rzak'›n cenaze törenine
kat›ld›¤› için tutuklanan ve oluﬂturulan her iki listede bulunan DMH
aday› Meryem Özsö¤üt, oylamada,
412 oy alarak yeniden SES yönetimine seçildi.
Say›: 3 / 20 Nisan 2008
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K › s a c a s › ...
Küba’y›
birazc›k da
olsa, ‘model’
al›rsan?..
SHP’li Dikili Belediye
Baﬂkan› Osman Özgüven
hakk›nda, derhal Say›ﬂtay
Denetçisi, “ g ö revini kötüye
k u l l a n m a k t a n ” Dan›ﬂtay’a
suç duyurusunda bulununca

dava aç›ld›.
Ne yapm›ﬂ Baﬂkan;
belediye otobüslerini
ücretsiz hale getirmiﬂ...
Belediye sa¤l›k merkezi
kurup, 1 YTL’ye muayene, 6
YTL’ye röntgen çekme hizmeti vermeye, ucuz ekmek
satmaya baﬂlam›ﬂ, suyu
paras›z da¤›tmaya baﬂlam›ﬂ...
Hiç paras› olmayandan
sa¤l›k oca¤›nda para
al›nm›yormuﬂ.
Eh kapitalist bir düzende,
bundan daha beteri olur mu?
Bu baﬂkan “ t e r ö r i s t ” diye
tutuklansa yeridir!

Tecavüze Kültür
Bakan› Bak›ﬂ›
Turizm ve Kültür Bakan› Ertu¤rul Günay:
“Bacca olay› turisti etkilemez, aksine art›ﬂ var. ”
(16 Nisan CNN Türk)
Evet, kelimesi kelimesine böyle diyor Bakan. O
zaman birkaç tane daha
tecavüzcüyü ‘göreve ça¤›r›n’. Ki bu durumda ‘milli
görev’ sayacaklard›r.
Madem “aksine art›ﬂ

var”, Günay ve tur i z m c i l e r,
“ reklam›n
iyisi kötüsü olmaz” tezine
mi inan›yorlar acaba? Tecavüz ve turist say›s› art›ﬂ› aras›nda kimselerin bilmedi¤i bir ba¤› m› biliyor
Bakan? Bu cümleyi hangi
zihniyet kurduruyor ona?
Yoksa sadece “ne de d i¤ in i -m i- b il m iy o r” ?

tecavüzün
marka de¤eri
“ ‹talyan sanatç›ya önce tecavüz
eden sonra da ormana götürüp
bo¤arak öldüren ruh hastas› cani
Bunu yapmasayd›
sadece ‹talyan kad›n› m› öldürmüﬂtür?..
Ya Türkiye’nin itibar›, marka de¤eri ne olmuﬂtur...”
Yukar›daki sat›rlar, Akﬂam Gazetesi Yazar› Ali Saydam’a ait.
Böyle bir olayda, hala “marka de¤eri” derdinde olan birine
ne denilebilir ki? Biz de diyecek bir ﬂey bulam›yoruz “ h a l k
belan› versin!”den baﬂka...

301. Madde Hikayeleri
- 1303. Bölüm Tart›ﬂmalar, “dava açma” iznini Cumhurbaﬂkan› m›,
yoksa Adalet Bakan› m›, yoksa Devlet Su ‹ﬂleri Müdürü
mü versin noktas›nda devam ediyor...
Son Dakika: Dava açma izninin son olarak Yalova
Kaymakaml›¤›’na verilmesi önerildi...
Maddenin kendisi mi?! Onda bir de¤iﬂiklik yok.
Niye olsun ki zaten? Kafa ayn› kafa oldukça!...

Katar’da Maden?!
Son 5 ay içinde Katar’a yap›lan resmi ziyaretlere
Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ve Maliye Bakan›’ndan
Bay›nd›rl›k Bakan›’na kadar tam 8 bakan gitmiﬂ.
CHP’li bir milletvekili de bu ziyaretlerin yo¤unlu¤unu
merak edip sormuﬂ: “Katar’da ne var? Maden mi bulduk?”
Do¤ru soru, ne var hakikaten?
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Bu da baﬂ›na gelmezdi!

Kay›p

Evet Do¤ru

Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan yap›lan aç›klamada
yaklaﬂ›k 5 milyon seçmenin “kay›p” oldu¤u belirtildi.
3-5 de¤il, 5-10 bin de¤il, birkaç yüzbin bile de¤il, tam
5 milyon seçmenini kaybeden ülkenin demokrasisinden ne hay›r gelir?

657’liklerin Çete Mesaisi
Son dört y›lda gerçekleﬂtirilen 1184 çete operasyonunda gözalt›na al›nanlar›n 624’ü devlet memuru
imiﬂ!..
Demek ki, polisin sokaklarda çete peﬂinde
koﬂmas›na gerek yok. Devlet dairelerinde tarama
yap›lsa, yeterli olur!

Bukalemun!
AKP Gençlik Kollar›
Toplant›s›’nda “ O n u n c u
Y›l marﬂ›” söylenmiﬂ.
Hem de kat›l›mc›lar avaz
avaz ba¤›r›yorlar marﬂ›
söylerken...
Kapatma davas›
aç›l›nca, laik ve
Atatürkçülükleri tuttu

anlaﬂ›lan.
Biraz cesur
olun, koltuk için
bu kadar e¤ilip bükülmeyin... Böyle k›l›ktan
k›l›¤a, renkten renge girmeyin.
Böyle yaparsan›z, iktidar olursunuz ama
“adam” olabilir misiniz,
oras› ﬂüpheli!

Üç çocuk... Sonra?
Sonras›n› raporlar gösteriyor. OECD raporlar›na
göre, en çok üniversiteli iﬂsizin bulundu¤u ülke
Türkiye...
VE muhtemeldir ki, bu haline bakmadan hala oraya
buraya en fazla üniversite açan ülke de Türkiye’dir.
VE acaba, bu tabloya ra¤men hala en az üç çocuk
yap›n diye fetvalar veren baﬂka ülke baﬂbakan› var
m›d›r?

Kimler ödüllendirilir?
Bodrum’da denizi doldurarak k›y› ﬂeridini bozan
(daha do¤rusu do¤an›n ›rz›na geçen), kendine bedavadan arsa yaratan MNG adl› turizm ﬂirketine Turizm
Haftas› vesilesiyle “ Tu r i z m e k a t k › ö d ü l ü ” verilmiﬂ.
Ödülü Kaymakam vermiﬂ bizzat.
Memlekette ne kadar doland›r›c›, h›rs›z, u¤ursuz,
alçak varsa ödüllendiriliyor.
Memleketi satan, do¤as›n›n ›rz›na geçen, çevreyi
kirleten, ihaleye fesat kar›ﬂt›ran ne kadar adam varsa
madalyay› boynuna tak›yor.

‘Tarih sizi hiçbir
zaman affetmeyecek’
“Bu toplant›y› neden Beyaz Saray’da yap›yoruz? Tarih bizi hiçbir zaman affetmeyecek” sözleri, Beyaz Saray’da, Irak ve
Afganistan’da tutsak al›nan direniﬂçilere, hangi iﬂkence yöntemlerinin kullan›laca¤›na iliﬂkin yap›lan toplant›da kullan›ld›.
Toplant›ya baﬂkanl›k yapan o dönemin Ulusal Güvenlik Dan›ﬂman›, ﬂimdinin D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, toplant›n›n di¤er kat›l›mc›lar› içinde ise dönemin Baﬂkan Yard›mc›s›
Dick Cheney, Savunma Bakan› Donald Rumsfeld, D›ﬂiﬂleri
Bakan› Colin Powell, Adalet Bakan› J o h n A shcroft, CIA Baﬂkan› George Tenet bulunuyordu.
Ve toplant›ya kat›lan bakanlardan baz›lar›n›n, tarihin kendilerini affetmeyece¤ini söyledi¤i aç›¤a ç›kt›.
Tarih sizi, o iﬂkence toplant›s›n› “Beyaz Saray’da yapt›¤›n›z” için de¤il, fakat dünya halklar›na yapt›¤›n›z zulümlerden
dolay›, iﬂkence ve katliam kararlar› al›p uygulad›¤›n›z için ve
halklara karﬂ› iﬂledi¤iniz saymakla bitmeyecek suçlar›n›zdan
dolay› affetmeyecektir.
Tarih, bir yandan iﬂkence kararlar› al›p, bir yandan ç›k›p örgütleri terörist ilan etti¤iniz, ülkelerin hakk›nda insan haklar›
raporlar› yay›nlama ikiyüzlülü¤ü gösterdi¤iniz için affetmeyecektir.
Tarih sizi, dünyan›n en büyük suç örgütü olan emperyalist
Amerika’n›n yöneticileri oldu¤unuz için affetmeyecektir. Tarihin emperyalist Amerika’n›n iﬂledi¤i suçlar için biçece¤i ceza,
hiçbirinizin kald›ramayaca¤› boyutlarda büyük olacakt›r.
Emperyalist Amerika’n›n yöneticileri olarak sizler, sadece
ülkenizin bizzat iﬂledi¤i suçlardan dolay› de¤il, sömürünüz alt›ndaki ülke yönetimlerinin iﬂledikleri suçlardan da yarg›lanacaks›n›z.
Bizler dünyan›n ezilen halklar› olarak biliyoruz ki, dünyan›n herhangi bir ülkesindeki iﬂkence uygulamalar›ndan, bask›,
zulüm ve katliam politikalar›ndan, kontra örgütlenmelerden,
halk düﬂman› her oluﬂumdan sizler birinci dereceden sorumlusunuz.
Ve bu suçlar›n›z nedeniyledir ki, y›llar öncesinden sizleri
“Ortak Düﬂman›m›z” ilan ettik. Bizler, y›llard›r, tarihin sizi affetmeyece¤ini söylüyoruz, bu cümlelerin sizin a¤z›n›zdan da
döküldü¤ünü ö¤rendik. Sizleri suçlar›n›n fark›nda olan suçlular
olarak yarg›layacakt›r tarih. Ve, size karﬂ› savaﬂ›rken sizlere
biçti¤imiz en büyük ceza, tarihin sizlere karﬂ› adaletli davranmas› olacakt›r. Öyle ya, zalimler ve zulmedenler için, adaletten
daha büyük bir ceza olamaz.
Ve emin olabilirsiniz ki, dünyan›n ezilen halklar› sizlere karﬂ› adalet uygularlarken, sizlerin Beyaz Saray’larda iﬂkence ve
katliam kararlar› al›rken duydu¤unuz tereddüt ve korkuyu duymayacaklar. Çünkü onlar, tarihin tekerle¤ini ileriye do¤ru çevirmek için k›racaklar kalemlerini.
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TKM K›rklareli’nde
Coﬂkuyla Karﬂ›land›
Babaeski’de kurulu bulunan Trakya Kültür Merkezi
(TKM), K›rklareli merkezdeki Roma Dü¤ün Salonu’nda 13 Nisan günü Türkü Gecesi düzenledi. Gecenin yap›lmas›n› engelleyemeyen K›rklareli Emniyeti’nin geceye kat›l›m› düﬂürmek ve kat›lanlar› tedirgin
etmek amac›yla, dü¤ün salonunun önüne y›¤›lmas› ve
gecede kamera çekimi yapmak istemesi TKM çal›ﬂanlar›nca boﬂa ç›kar›ld›. Geceye kat›lan 200’ü aﬂk›n kiﬂi
TKM müzik grubunun coﬂkuyla seslendirdi¤i Trakya
yöresine ait türkülerle hep bir a¤›zdan eﬂlik ederek ve
kol kola halaylar çekti.
TKM’yi anlatan k›sa bir slayt gösteriminin de sunuldu¤u gecede TKM ad›na Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Uçar geceye kat›lanlara seslenerek yozlaﬂman›n
artt›¤› günümüz koﬂullar›nda de¤erlerimize sahip ç›kman›n gereklili¤ini belirtti. TKM’nin de bu amaçla kuruldu¤unu söyleyen Uçar, yaklaﬂ›k 1 y›ll›k faaliyetlerini de anlatarak TKM’nin tüm halk›m›z›n sahiplenmesiyle ayakta duraca¤›n› belirtti.
K›rklareli Üniversitesi’nde okuyan bir ö¤rencinin
üç parçadan oluﬂan deyiﬂ dinletisi verdi¤i geceye K›rklareli Üniversitesi ö¤rencilerinin kat›l›m›n›n yüksek olmas› da dikkat çekti.

Pir Sultan Abdal
Derne¤i’nde
Yeni Yönetim
PSAKD Genel Merkezi’nin 10. Ola¤an
Genel Kurulu 12–13 Nisan tarihlerinde Ankara’da yap›ld›. 12 Nisan’da Karﬂ›yaka
Mezarl›¤›’nda bulunan Sivas ﬂehitleri, Mahir Çayan, Deniz Gezmiﬂ ve yoldaﬂlar›n›n mezarlar›
baﬂ›nda bir anma yap›ld›ktan sonra genel kurulun yap›laca¤› Hac› Bektaﬂ-› Veli Kültür Merkezi’ne geçildi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Genel Baﬂkan Kaz›m
Genç Aleviler üzerindeki bask›lara ve oynanmaya çal›ﬂ›lan oyunlara karﬂ› sessiz kal›nmayaca¤›na vurgu
yaparken Sar›yer ﬁubesi Sekreteri Zeynep Y›ld›r›m ise
konuﬂmas›nda, Pir Sultan anlay›ﬂ›yla de¤erlerine sahip
ç›kt›klar›n›, bu do¤rultuda yozlaﬂma karﬂ›t› kampanyada eski ﬂube baﬂkanlar› Muammer ﬁimﬂek’e tekrar tutuklama karar› ç›kt›¤›n› ve üyelerinin halen tutuklu oldu¤unu söyledi. Y›ld›r›m devrimci-demokratlar›n bu
örgütlenme içinde yer almalar›n›n da olmazsa olmaz
oldu¤una vurgu yapt›.
13 Nisan’da devam edilen kongrede tek liste halinde yap›lan seçimde Av. Fevzi Gümüﬂ baﬂkanl›¤›nda
PSAKD genel merkez yönetimi seçildi.
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Adalet İstiyoruz
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, Ferhat Gerçek için
adalet istemeye devam ediyorlar. 17-18 Nisan günü
Esenler, Ça¤layan ve Gülsuyu’nda “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› açan Federasyon üyeleri “Adalet ‹stiyoruz” diye hayk›rd›lar. Yap›lan aç›klamalarda “açl›¤a ve yoksullu¤a karﬂ› Ferhatlar’›n yürüyüﬂünü
engellemeye gücünüz yetmeyecektir” sözlerine yer verildi.
Aç›klamalardan sonra Temel Haklar üyeleri Ferhatlar’›n
sesini halka taﬂ›yarak toplu dergi sat›ﬂ› yapt›lar.

Halk Gerçeği Halka Ulaşıyor
Halk Gerçe¤i okurlar› geçti¤imiz hafta Antakya-Darmaﬂta, Adana-Ak›nc›lar, Antalya-ﬁafak mahallelerinde toplu sat›ﬂ yaparak ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin sesini, halka ulaﬂt›rmaya devam ettiler.

Sinan Köylülerinin Toprak
Mücadelesi Sürüyor
Köyün a¤alar› Reﬂit Sinanl› ve Cengiz Sinanl›’n›n
Tapu-Kadastro Müdürlü¤ü
ile iﬂbirli¤i yaparak, hileyle
topraklar›n› gasbettikleri
Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçesi’ne ba¤l› Sinan Köylüleri
ile a¤alar› aras›ndaki davaya 15 Nisan günü Kad›köy Adliyesi’nde devam edildi.
Duruﬂman›n ard›ndan eylem yapan Sinan Köylüleri
topraklar›n›n kendilerine verilmesini istediler. Pankart
aç›p “Yeter Art›k Faﬂo A¤a” dövizi taﬂ›yan Sinan Köylüleri ad›na Halil Duru yapt›¤› aç›klamada toprak davas›n›n
zaman aﬂ›m›na u¤rat›lmas›na izin vermeyeceklerini vurgulad›.

Karanfiller’de Kupa Töreni
Karanfiller Kültür Merkezi’nin yozlaﬂmaya karﬂ› dostluk ve kardeﬂlik duygular›n› geliﬂtirmek amac›yla düzenlemiﬂ oldu¤u Geleneksel Futbol Turnuvas›’n›n dördüncüsü
13 Nisan günü sona erdi. 16 tak›m›n kat›ld›¤› turnuvada
Güz Turizm ile Esenyurt Köseda¤ Gençlik aras›ndaki ﬂampiyonluk maç› Güz Turizmin galibiyetiyle sonuçland›.
Karanfiller Kültür Merkezi’nde düzenlenen kupa töreninde konuﬂma yapan ‹skender Göçmen yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

