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HHALK GGERÇE⁄‹

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmden 
Yana Olanlar›n Sesi

TTaakkssiimm 
11 MMaayy››ss AAllaann››dd››rr

Bütün emekçiler, 
Emekten, halktan 

yana olanlar

1 May›s’ta Taksim’de olal›m!
HALKIN GÜCÜNÜ GÖSTEREL‹M!

Bütün emperyalistler ve

sömürücüler, bekleyin!

Biz iflçiler, köylüler, tüm

emekçiler, yani 

‘ayak tak›m›’ olarak

gelecek ve saltanat›n›z›

y›kaca¤›z!



º

Ça¤r›/Duyuru

11 YYIILL ÖÖNNCCEE
22000077 11 MMaayy››ss’’››nn››nn
aarrdd››nnddaann ssööyylleemmiiflflttiikk
aaflflaa¤¤››ddaakkii ssöözzlleerrii.. 

fifiiimmddii

11 YYIILL SSOONNRRAA
22000088 11 MMaayy››ss’’››nn››nn öönncceessiinnddee
tteekkrraarrll››yyoorruuzz ssöözzlleerriimmiizzii..

SSöözzlleerriimmiizz yyiinnee ggeeççeerrllii;; ççüünnkküü
aarrkkaass››nnddaayy››zz ssöözzlleerriimmiizziinn.. 

‹‹flflttee ggeellddiikk ‹‹ssttaannbbuull..  

TTeekkrraarr ggeelleeccee¤¤iizz.. 

DDaahhaa ççookk ggeelleeccee¤¤iizz.. 

GGeelleecceekk vvee yyeenneeccee¤¤iizz.. 

‹‹flflttee ggeellddiikk TTaakkssiimm..  

SSöözz vveerrddiikk,, iillaann eettttiikk vvee
ggeellddiikk.. TTeekkrraarr ggeelleeccee¤¤iizz.. 

DDaahhaa ççookk ggeelleeccee¤¤iizz.. 

GGeelleecceekk vvee zzaapptteeddeeccee¤¤iizz ttüümm
aallaannllaarr››.. ZZaapptteeddeeccee¤¤iizz 11 MMaayy››ss

AAllaann››’’nn››.. 

‹‹flflttee ggeellddiikk ‹‹ssttaannbbuull.. AAkkddee--
nniizz’’ddeenn,, KKaarraaddeenniizz’’ddeenn,, DDoo--
¤¤uu’’ddaann vvee BBaatt››’’ddaann,, ‹‹çç AAnnaaddoo--
lluu’’ddaann ggeellddiikk...... 

GGeellddiikk kkii,, hhaarraammiilleerr kkeessmmiiflfl,,
aallaann››mm››zzaa çç››kkaann yyoollllaarr››.. 

SSüürrddüülleerr üüssttüümmüüzzee ppaannzzeerrlleerrii,,
ss››kktt››llaarr ggaazzllaarr››,, vvuurrdduullaarr ccoopp--
llaarr››...... DDöönnmmeeddiikk ggeerrii.. 

VVuurruuflflttuukk TTaakkssiimm ss››rrttllaarr››nnddaa.. 

BBiirr cceepphhee ssaavvaaflfl››yydd››
eevveett;;

hhaarraammiilleerriinn iiflflggaallii aall--
tt››nnddaayydd›› flfleehhiittlleerriimmii--
zziinn yyaatttt››¤¤›› aallaann.. YYüürrüü--

ddüükk TTaakkssiimm’’ee ddoo¤¤rruu..

DDoollmmaabbaahhççee’’ddeenn yyüürrüüddüükk,,
OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaann yyüürrüüddüükk,,
ÜÜmmrraanniiyyee’’ddeenn yyüürrüüddüükk,,
KKaarraakkööyy’’ddeenn,, KKaabbaattaaflfl’’ttaann,,
ddöörrtt bbiirr yyaannddaann......  

YYüürrüüddüükk üüssttüünnee zzuullmmüünn.. 

YYüürrüüddüükk üüssttüünnee hhaarraammiilleerriinn.. 

BBeekklliiyyoorrdduu bbiizzii TTaakkssiimm,, eerr ggeeçç
bbuulluuflflaaccaa¤¤››mm››zzddaann eemmiinn.. 

BBeekklliiyyoorr bbiizzii ‹‹ssttaannbbuull,, eerr ggeeçç
kk››zz››ll bbaayyrraakkllaarr››mm››zzllaa ssuurrllaarr››nn››
ssüüsslleeyyeeccee¤¤iinnddeenn eemmiinn...... 

BBeekkllee ‹‹ssttaannbbuull,, kkaavvggaamm››zz››nn
flfleehhrrii...... KK››zz››ll bbaayyrraakkllaarr››mm››zzllaa
vvee zzaaffeerr flflaarrkk››llaarr››yyllaa ccaaddddeellee--
rriinnddeenn vvee aallaannllaarr››nnddaann ggeeççeeccee--
¤¤iimmiizz ggüünnlleerr yyaakk››nn......
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1 May›s Pikni¤inde
Buluflal›m
Temel Haklar
Federasyonu

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

“Ortak Düflman
Amerika’d›r”

Konseri
ED‹RNEED‹RNE’DE...

GGrruupp YYoorruumm // SSuuaavvii //
TTKKMM MMüüzziikk ttoopplluulluu¤¤uu

// EErrddaall BBaayyrraakkoo¤¤lluu //
‹‹ddiill TTiiyyaattrroo AAttööllyyeessii //

TTiiyyaattrroo SSiimmuurrgg

YYeerr:: Mimar Sinan Kapal›
Spor Salonu
TTaarriihh:: 10 May›s 2008
SSaaaatt:: 18.30

EErrccaann 
GGÜÜNNDDOO⁄⁄DDUU 

l957 do¤um-
luydu. Dev-
Genç saflar›n-
da yer ald›,

h›zla geliflti. So¤ukkanl›l›-
¤›, mütevazili¤i ve kitle ça-
l›flmas›ndaki yetene¤i
önemli özelliklerindendi.
Yönetici yeteneklerinin ge-
liflmesiyle birlikte Do¤u
Karadeniz sorumlulu¤unu
üstlendi. 66 MMaayy››ss 11998800’de
Aybast›’da bir göreve gi-
derken faflistlerin kurdu¤u
pusuda flehit düfltü. 

SSeerraapp fifi‹‹MMfifiEEKK

1963 do¤umluydu. 66 MMaayy››ss 11998800’de ‹stan-
bul Haydarpafla Teknik Ö¤retmen Oku-
lu’nda Deniz Gezmifller için düzenlenen an-
ma s›ras›nda jandarman›n açt›¤› atefl sonu-
cu katledildi. Serap Dev-Genç saflar›ndayd›. 

KAYIP
SSoonneerr GGÜÜLL 
HHüüssaammeettttiinn YYAAMMAANN

Soner ve Hüsamettin ‘80’li y›llar›n sonunda
itibaren gençlik faaliyetleri içinde yer ald›-
lar. Soner, Cerrahpafla T›p Fakültesi ö¤ren-
cisiydi. Fakülteye bafllad›¤› y›l, devrim mü-
cadelesine kat›ld›. Hüsamettin ise ‹.Ü.’de
okuyordu. Bu dönemde Dev-Genç’in birçok
faaliyeti içinde yer ald›lar. 

44 MMaayy››ss 11999922’de ‹stanbul’da gözalt›na al›n-
d›lar ve bir daha onlardan haber al›namad›.

SSeerrppiill YYIILLMMAAZZ 
AAyytteenn YYüükksseell KKEELLEEfifi

44 MMaayy››ss 11999944’te Dersim’in Per-
tek ‹lçesi Alt›nçevre Köyü ya-
k›nlar›nda k›rsal alandaki Dev-
rimci Solcular’la jandarma ve

özel tim aras›nda çat›flma ç›kt›. 15 saat süren çat›flmalar so-
nunda Serpil ve Ayten adl› iki devrimci flehit düfltü. Serpil,
1975, Dersim Çukur Köyü do¤umluydu.

BBoobbyy SSAANNDDSS

IRA önderlerinden biriydi. IRA'n›n
tutsak üyelerinin hapishanelerdeki
Tek Tip Elbise ve tecrit uygulamalar›-
na karfl› bafllatt›klar› açl›k grevinde,
Boby Sands 55 MMaayy››ss 11998811’de, direni-
flin 66. gününde flehit düfltü. Sands,

açl›k grevini sürdürürken yap›lan se-
çimlerde parlamento üyeli¤ine seçilmifl, fakat ‹ngiltere
hükümeti bunun üzerine tutsaklar›n seçilme hakk›n›
da ellerinden alm›flt›. Bu direniflte toplam dokuz ‹rlan-
dal› yurtsever flehit verildi. Belfast'ta bir duvar yaz›s›n-
da, flehitlere iliflkin flöyle yaz›yordu: ""TThheeyy MMaayy KKiillll
TThhee RReevvoolluuttiioonnaarryy,, BBuutt NNeevveerr TThhee RReevvoolluuttiioonn"" (Onlar
devrimcileri öldürebilirler ama devrimi asla!) 

Aradan yaklafl›k 20
y›l geçtikten sonra,
ayn› duvarlar›
Boby Sands ve ül-
kemizdeki Büyük
Direnifl’in flehitle-
rinden Sevgi Erdo-
¤an’›n yanyana re-
simleri süsleyecek-
ti... 

HHaalliill AATTEEfifi

SSoollmmaazz KKAARRAABBUULLUUTT

FFiikkrrii KKEELLEEfifi

AAllii YYIILLMMAAZZ

44 MMaayy››ss 11999922’de, Ankara Dikmen’de bir
evde bulunan dört devrimciydiler. Kald›k-
lar› ev polis taraf›ndan kuflat›ld›¤›nda te-
reddütsüz direndiler. Çat›flmalar sonunda
Solmaz Karabulut ve Fikri Kelefl evde fle-
hit düflerken, Halil Atefl ve Ali Y›lmaz ku-
flatmay› yar›p çat›flmay› sokaklarda sürdü-
rerek flehit düfltüler. 

Sivas Zara do¤umlu olan HHaalliill,, devrimci
mücadeleyle 12 Eylül öncesinde tan›flt›.
1988’de devrimci harekete kat›ld›. Silahl›
örgütlenmede yer ald›. 

SSoollmmaazz,, Bal›kesir Bigadiçliydi. Okul y›lla-
r›nda bafllad›¤› mücadelesine ö¤retmenli-
¤inde de devam etti. Memurlar›n örgüt-
lenmesinde yer ald›. 1989’da tutukland›.
Tahliyesinden sonra silahl› örgütlenmede
görevlendirildi. 

FFiikkrrii, ‹stanbul Ça¤layan’da do¤du. Aslen
Sivasl›yd›. 1989’da mücadeleye kat›ld›. Ge-

cekondu mahallelerinde çal›flmalar yapt›. 1990’da tu-
tukland›. Tahliye olduktan sonra silahl› örgütlenmede
yer ald›. 

AAllii, Kastamonu do¤umluydu. Devrimci hareket içinde
mahalli bölge çal›flmalar› içinde yerald›. ‘91 ilkbahar›n-
dan itibaren silahl› örgütlenmede yer ald›. 

YAfiIYORLAR
2 MMay›s-8 MMay›s

Sanmas›n ki zalimler, 

sessizce ölürüz

Öldük mü bayraktan nehirlerle

Öldük mü ard›m›zdan 

yürüyen binlerle

Öldük mü umut veren

marfllarla gömülürüz

Aln›m›z›n k›z›ll›¤›n› yaslay›p günefle

Uzan›r›z

bir elimizle geçmifle

bir elimizle gelece¤e

Candan bir köprü oluruz

(‹nan Gök, Tekirdag F Tipi)
“İrlanda’da bir duvar”
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Ogün, devrimin yolunda yürüyen
halklar›n bayram›d›r. O gün,

halklar›n nas›rl› yumru¤unun zor-
balar›n bafl›na indirilece¤i inanc›n›
en somut olarak yaflad›¤›m›z ve
yaflatt›¤›m›z günlerden biridir. O
gün, 1 May›s’t›r. Birkaç gün sonra,
bu coflkuyu, bu inanc› onbinlerle,
belki yüzbinlerle paylaflaca¤›z ye-
niden. Bu y›l da –ony›llard›r oldu-
¤u gibi, bask›lar›yla yasaklar›yla
bu inanc›, coflkuyu yaflamam›z› en-
gelleme politikas› de¤iflmedi. Vali-
sinden Baflbakan’›na, polis flefin-
den bakanlar›na kadar hepsi ony›l-
lard›r sürdürdükleri yasaklarla ve
ony›llard›r tekrarlay›p durduklar›
bahanelerle ç›kt›lar karfl›m›za. 

Taksim tart›flmas›, esas olarak bit-
mifl bir tart›flmad›r. TTaakkssiimm yyaa--

ssaakkllaannaammaazz;; TTaakkssiimm yyaassaa¤¤›› hhuu--
kkuukkii vvee mmeeflflrruu ddee¤¤iillddiirr. Tak-
sim’in ““VVaalliilliikkççee bbeelliirrlleennmmiiflfl mmii--
ttiinngg aallaannllaarr››”” içinde olup olma-
mas› bizi hiç mi hiç ilgilendirmi-
yor. Bu gerekçede ›srarl› olurlarsa,
o zaman onlara flunu sorar›z:
““TTaakkssiimm MMeeyyddaann››,, vvaalliilliikkççee,, hhüü--
kküümmeettççee bbeelliirrlleennmmiiflfl kkaattlliiaamm
aallaannllaarr››”” aras›nda m›yd›? Buna
dayanarak m› gerçeklefltirildi 1
May›s 1977 katliam›?.. Ve Taksim
Meydan›, halen “ resmen belirlen-
mifl bir katliam alan›” m›d›r?  

35 insan›m›z›n katledildi¤i bir mey-
dand›r tart›fl›lan. 1 May›s’›n, 1 Ma-
y›s Alan›’n›n kkeennddii hhuukkuukkuu var-
d›r. Kim yazd› bu hukuku denilir-
se? 1977’de dökülen kan›m›zla ya-
z›ld› bu hukuk. 1978’de bir sene
önceki katliama ra¤men alanlara
ç›kma kararl›l›¤›n› gösteren yüz-
binlerin yazd›¤› bir hukuktur bu.
1988’de yeniden Taksim diyerek
yürüme cesareti gösterebilenlerin,
bir sonraki y›l o alana girmek için
sokak sokak çat›flanlar›n hukuku-
dur. Bu hukuk Mehmet Akif Dalc›-
lar’›n yazd›¤› bir hukuktur. Bu hu-
kuk, 1996’da Kad›köy’de atefl al-
t›nda yürüyüp dört flehit verirken
yaz›lm›flt›r. Bu hukuk 2004’te Abi-
de-i Hürriyet’ten kurtulup yönü-

müzü Taksim’e döndü¤ümüz Sa-
raçhane’de yaz›lm›flt›r. Bu hukuk
2007’de gaz bombalar› alt›nda ya-
z›ld›. Ve iflte bu tarih özetinden de
anlafl›laca¤› gibi, asl›nda Taksim,
tüm bu y›llara yay›lan mücadeleler
içinde kazan›ld›. 

Taksim Meydan›’n›n yasaklanma-
s›n›n hiçbir gerekçesi yoktur. “‹s-

tanbul trafi¤i” gerekçesi komik-
tir... Komik oldu¤u kadar da, fafliz-
min klasik yasakç›l›¤›n›n bir ifade-
sidir. Bu yasakç› politik gelene¤i
göstermesi aç›s›ndan flu örne¤i ha-
t›rlamak yerinde olacakt›r. 1994 1
May›s’›yd›; iktidar 1 May›s’a izin
vermek zorunda kalm›flt› ama, zih-
niyet yine de kendini bir yerlerden
gösterecekti. ‹stanbul Valili¤i,
““kkoonnuuyyllaa iillggiillii oollmmaadd››¤¤››”” gerek-
çesiyle yüzlerce slogan› ve pankar-
t› yasaklad›. Ve lütfen buraya dik-
kat; “konuyla -yani 1 May›s’la- il-
gili olmad›¤› için yasaklanan slo-
ganlar içinde ““YYaaflflaass››nn 11 MMaayy››ss””
ssllooggaann›› ddaa vvaarrdd››...... Bugün art›k
Taksim yasa¤› da bundan daha tu-
tarl› ve mant›kl› de¤ildir. 

Dergimizin bu say›s›nda –TTaarriihh
SSaayyffaallaarr›› bölümümüzde– genifl

bir listesini de görece¤iniz gibi,
Taksim Meydan› dün de, bugün de
çok çeflitli etkinlikler için aç›lm›fl
ve aç›lmaktad›r. Taksim’de “rahat-
ça” gösteri, konser, toplant›, yürü-
yüfl yapabilen birçok kesim var.
Bu kadar çok çeflitli kifliler, ku-
rumlar Taksim’de mitingler yap-
m›flken ve yapabilirken, Taksim’in
emekçilere kapat›lmas›n›n anlam›
nedir?.. Bunun anlam›, Tayyip Er-
do¤an’›n ““aayyaakkllaarr bbaaflfl oolluurrssaa......””
sözlerinde gizlidir. Anti-emperya-

Taksim Yasaklanamaz!              33

Taksim 1 May›s Alan›’d›r 55

1 May›s karar›yla bir kez

daha tescil edildi: AKP ... 66

Burjuvazinin k›yamet günü          88

Taksim’den kimler

gelip geçmedi ki  1100

Taksim’i zaptedelim       1122

Saflaflmada emekçilerin yeri   1144

Bu Yol Taksim’e Ç›kar              1166

Bu sonuç mücadeleyle yarat›ld›   1188

Tar›m› katleden iflbirlikçi            1199

AKP’nin halk›n

taleplerine cevab›     2200

Her fley soygun,

vurgun vesilesi                        2211

Polis HÖC’ün panelini dinlemifl 2233

Adalet Bakan› DKÖ

temsilcileriyle görüfltü  2244

Egemenlik kay›ts›z

flarts›z emperyalizmin...   2266

Söyleyin, neyin bayram›n›

kutlas›n bu çocuklar?   2288

E¤itim’de dayak olur,

hem de çok güzel olur! 3300

Din e¤itimi zaten

‘korku’ya dayan›r  3311

1 May›s’›n k›sa tarihi -3 3322

AKP’ye yak›n sermaye

palazlanmaya devam ediyor 3355

‹TO seçimleri yap›ld› 3366

‘G›day› yak›ta dönüfltürmek

canavarca bir davran›flt›r’ 3388

Akdeniz Üniversitesi’ndeki

sald›r›ya protestolar sürüyor 4400

Taksim’i kazanaca¤›z! 4422

Paris’te ‘Umudun Türküleri’

gecesi       4433

Yolunuzday›z 4444

Gerçekler halka ulafl›yor 4466

‹srail: ‘Elinde tafl olan
herkesi vur                             4477

D›fltaki itibar         4488

O’nu Yokedemezsiniz  5500

Yafl›yorlar                                  5511

İçindekiler
Taksim Yasaklanamaz!

Bütün hhalk ggüçleri
Bütün ssendikalar
Bütün ddevrimciler, 
demokratlar, iilericiler
Emekten, hhalktan yyana oolan
herkes, 
Tüm ggücümüzle TTaksim’e!



list, anti-oligarflik seslerin yük-
selece¤i eylemlere yasakt›r Tak-
sim. ‹flçiye, köylüye, memura,
gecekonduluya, iflsize, emekliye
yasakt›r. Görünen fludur; her tür-
lü ggeerriiccii etkinlik için, düzenin
her türlü politikas› için, apolitik-
leflmeyi körükleyecek her faali-
yet için ard›na kadar aç›lmakta-
d›r Taksim Meydan›. Bir tek
emekçiler oraya ancak bbiilleekklleerrii--
nniinn ggüüccüüyyllee ç›kabilmektedirler.
Madem ki böyledir, o zaman biz
de emekçi halk›n bile¤inin gü-
cüyle ç›k›p zaptedece¤iz Taksim
Meydan›’n›.  

Burjuvazi ve onun ad›na ülkemi-
zi, ‹stanbul’umuzu yönetenler

iyi biliyor ki, 1 May›s Alan›’na
ç›kt›¤›m›zda orada “bahar ve çi-
çek bayram›” yapmayaca¤›z. Ta-
leplerimizi dile getirece¤iz. ‹fl-
birlikçiliklerini, halk› yoksullafl-
t›ran ekonomi politikalar›n› pro-
testo edece¤iz. Halk düflman›
uygulamalar›n› lanetleyece¤iz.
Ve elbette, bize göre kanlar› hala
meydanda duran 35 flehidimizin
hesab›n› soraca¤›z. Bundan kor-
kuyorlar elbette; bu protestolara,
lanetlemelere, bu hesap sormaya
tahammül edemiyorlar. Taham-
mül etseler de etmeseler de, bu
hesab› sormak için ç›k›p zapte-
dece¤iz Taksim Meydan›’n›. 

fiunu da bir kez daha vurgulaya-
l›m; bugüne kadar ki tüm 1 Ma-
y›slar’da ““oollaayy”” ç›karan, “pro-
vokasyon” yaratan sadece ve sa-
dece iktidarlar oldu. Oligarflinin
resmi ve sivil faflist güçleri oldu.
Oligarflinin sald›r›s›n›n olmad›¤›
her 1 May›s “olays›z 1 Ma-
y›s”t›r. Bu 1 May›s’ta da durum
de¤iflmeyecektir. Devrimcilerin,
sendikalar›n, emekçilerin planla-
r›, programlar›, niyetleri, istekle-
ri ortada ve aç›kt›r. Bir sald›r› ve
engelleme olmad›¤› sürece bu
program uygulanacak ve elbette
hiçbir olay ç›kmaks›z›n 1 May›s
kutlanm›fl olacakt›r. Fakat, geçen
y›lki gibi 1 May›s Alan› iflgal
edilirse, ‹stanbul iflgal edilirse,
üzerimize bombalar, kurflunlar
ya¤arsa, geri dönmeyece¤imizi,

1 May›s Alan›’n› zaptetmek için
bombalar›n, kurflunlar›n üzerine
yürüyece¤imizi, bu ülkenin tari-
hini bilen herkes az çok tahmin
edebilir. Biz 1 May›s’› iikkii ttüürrllüü
kkuuttllaammaayyaa ddaa haz›r›z; tercih,
AKP iktidar›n›n!

EEmmeekkççii vvee eemmeekktteenn yyaannaa kkaarr--
ddeeflfllleerriimmiizz!! 1 May›s mücadele-

si, s›n›f mücadelesinin kendisi
gibi iniflli, ç›k›fll›, zigzagl› bir se-
yir izledi bugüne kadar. Gün ol-
du, tek bir alanda 500 bin kifli
topland›k, gün oldu milyonlar›n
mücadelesine 5-10 binimiz ter-
cüman oldu. Gün oldu k›z›l bay-
raklarla donatt›k alanlar›, gün ol-
du, alanlar iflgal edildi. fiimdi
gün, iflgal edilen, bbiizzddeenn ççaall››--
nnaann aallaann››mm››zz›› ggeerrii aallmmaa,, oo aallaa--
nnaa yyüüzzbbiinnlleerrllee çç››kkmmaa günüdür.
Baflarabiliriz.

Bunun baflar›lmas›n› engellemek
için son ana, son güne kadar

elinden gelen her fleyi yapacakt›r
oligarfli. 1977 1 May›s’›nda

kontrgerillan›n en büyük

katliamlar›ndan biri gerçekleflti-
rildi. Fakat buna ra¤men, 1977 1
May›s’›, emekçiler için de¤il,
ama oligarfli için bir “kabus”tur.
500 bin emekçinin düzene karfl›
biraraya gelmesi tekelci burjuva-
zinin o günden bu yana unuta-
mad›¤› bir kabustur. 500 bin
emekçinin bulundu¤u alandan
sadece s›radan ekonomik talep-
ler de¤il, ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmm
sloganlar›n›n yükseliyor olmas›,
burjuvazinin kabusunu daha da
katlan›lmaz k›lm›flt›r. Denilebilir
ki, o günden bu yana, oligarflinin
tüm politikalar› devrimci gelifl-
menin önünü kesmeye yönelik
olmufltur. Katliamlar, 12 Eylül
cuntas›, terör yasalar›, YÖK dü-
zenlemeleri, AB manevralar›, in-
fazlar, kay›plar, F Tipleri... hepsi
buna yöneliktir.   

1May›s Alan›’n› ve ülke çap›n-
daki tüm alanlar›, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm kavga-
s›n›n kürsüleri olarak görüyo-
ruz. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin kür-
süsü olmayan bir alan›n, s›ra-
dan bir alan olman›n ötesinde
bir anlam› olmaz. 2008’de bu
kürsü, ‹stanbul’da, Taksim’de 1
May›s Alan› olacakt›r. ‹flte bu
nedenle, sadece iflçileri de¤il,
sadece ilericileri de¤il, emper-
yalizme karfl› ba¤›ms›zl›ktan,
faflizme karfl› demokrasiden,
kapitalizme karfl› sosyalizmden
yana olan herkesi ça¤›r›yoruz 1
May›s Alan›’na. O alan say›lan
tüm güçlerin, tüm vatanseverle-
rin, demokratlar›n, ilericilerin
alan›d›r.

Toplumun ezilen ve sömürülen
kesimlerini oluflturan halk, ço-

¤unluktur. Ama az›nl›¤›n üze-
rindeki tahakkümünü engelle-
yememektedir. Zay›fl›¤›, örgüt-
süzlü¤ünden, birleflmemesin-
den, mücadeleye at›lmamas›n-
dan gelir. BBüüttüünn hhaallkk ggüüççlleerrii!!
Emek düflmanlar›ndan, halk
düflmanlar›ndan hesap sormak
için Taksim’e; birleflelim, Tak-
sim’i zaptedelim, halk›n gücü-
nü gösterelim! 
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TTaksim’in ““VVaalliilliikk--
ççee bbeelliirrlleennmmiiflfl mmii--

ttiinngg aallaannllaarr››”” içinde oolup
olmamas› bbizi hhiç mmi hhiç
ilgilendirmiyor. BBu gge-
rekçede ››srarl› oolurlarsa,
o zzaman oonlara flflunu sso-
rar›z: ““Taksim MMeydan›,
valilikçe, hhükümetçe bbe-
lirlenmifl kkatliam aalanla-
r›” aaras›nda mm›yd›? 

Gün, iiflgal eedilen,
bizden ççal›nan aala-
n›m›z› ggeri aalma,

o aalana yyüzbinlerle çç›kma
günüdür. BBaflarabiliriz.
1 MMay›s AAlan›, bba¤›ms›zl›k,
demokrasi vve ssosyalizmin
kürsüsüdür. EEmperyalizme
karfl› bba¤›ms›zl›ktan, ffafliz-
me kkarfl› ddemokrasiden, kka-
pitalizme kkarfl› ssosyalizm-
den yyana oolan hherkesi çça¤›-
r›yoruz 11 MMay›s AAlan›’na.



AKP Hükümeti, günlerdir yaratt›¤› beklentinin
ard›ndan 1 May›s’la ilgili karar›n› aç›klad›: 

“1 May›s’› Emek ve Dayan›flma Günü kabul et-
tik!” Peki sonra?!.. Sonras› yok. 

Emekçilerin talebi 1 May›s’›n resmi tatil ilan edil-
mesi ve 1 May›s’›, Taksim Meydan›’nda kutlamakt›.
Bunlar› kabul etmeyen AKP ç›km›fl aç›klama yap›-
yor: “1 May›s’› Emek ve Dayan›flma Günü kabul et-
tik!” Günayd›n!

1 May›s, 1889’dan beri böyle bilinen, böyle ka-
bul edilen bir gün zaten. Bunun AKP taraf›ndan tes-
ciline kimsenin ihtiyac› yok. Zaten kimse de AKP’ye
“1 May›s ne günüdür?” diye sormad›. 

1 May›s, emekçilerin, tüm halk›n tart›fl›lmaz bir-
lik, mücadele, dayan›flma günüdür. Ve Taksim Mey-
dan› da, emekçilerin tarihsel 1 May›s Alan›’d›r. Bun-
lar, tart›flmas›zd›r.

Hükümet kkarar› vve BBaflbakan’›n kkonufl-
mas›yla AAKP’nin eemekçi ddüflmanl›¤› ttescil
edilmifltir: AKP iktidar›, emekçilerle alay etmekte,
onlar› kaale almamaktad›r. Tayyip Erdo¤an, bu ka-
rardan bir gün sonra yapt›¤› konuflmas›nda emek-
çileri nas›l gördüklerini flu sözlerle ifade etmifltir: 

““AAyyaakkllaarr››nn bbaaflflllaarr›› yyöönneettttii¤¤ii bbiirr üüllkkeeddee kk››yyaa--
mmeett kkooppaarr....””

Evet, kelimesi kelimesine böyle dedi Baflbakan.
Emekçiler ““aayyaakk””, kendileri de ““bbaaflfl””t›. Beyninin
içini herkese gösterdi Baflbakan. ““AAyyaakk ttaakk››mm››””
burjuvazinin 200 y›ld›r emekçiler için kulland›¤› s›-
fatt›r. AKP’nin dili de, sömürücü kapitalizmin dilidir,
burjuvazinin dilidir. Bu dil, halklar› afla¤›layan Ame-
rika’n›n dilidir. 

AKP eme¤e, emekçiye düflmand›r. Onlar›n bü-
tün dünyas› devrimci düflmanl›¤›yla doludur. Yetifl-
tikleri “Komünizmle Mücadele Dernekleri”nden beri
böyledir bu ve bu yanlar› hiç de¤iflmemifltir. 

AKP’nin ggerekçeleri, ggerçeklerin iinkar›d›r: 
Dünyan›n 166 ülkesinde 1

May›s resmi tatil günüdür. AKP,
emekçilerin en demokratik hak-
k›n› “2 katrilyon masraf yarat›r”
gerekçesiyle kabul etmiyor.  Bu
aç›klama, AKP’nin sorunlara ki-
min gözünden bakt›¤›n› da gös-
teriyor. Bakt›klar› göz, patronla-
r›n gözüdür. Her fleyi parayla öl-
çen tüccar zihniyeti, emekten,
al›nterinden, demokratik hak gi-

bi de¤erlerden uzakt›r. 
Taksim 1 May›s Alan›’d›r;

AKP, Taksim’i “belirlenmifl alan
de¤il, trafik t›kan›r” gibi gerek-

çelerle yasakl›yor. Düzenin her
türlü etkinli¤ine aç›lan Taksim, emekçilere kapat›l›-
yor. Taksim Meydan›’na konulan yasa¤›n hukuki,
meflru ve mant›ksal bir gerekçesi yoktur. 1 May›s’›
Taksim’de kutlamak, hakl›, meflru bir taleptir. 

AKP’nin Taksim’i yasaklamas›n›n bir nedeni de
1977 1 May›s katliam›n›n gündeme gelmesini iste-
memesidir. Ergenekon’da “gitti¤i yere kadar gidece-
¤iz” diyen AKP, Ergenekon’un en önemli katliamla-
r›ndan biri olan 1 May›s katliam›n› örtbas etmekte
düzenin tüm kurumlar›yla iflbirli¤i içindedir. Taksim’i
yasaklamak, 1 May›s 1977 katliam›n› savunmakt›r. 

Sendikac›lar; AAKP’nin uucuz mmanevralar›na
ve ddemagojilerine pprim vvermeyelim!

AKP basit, ucuz manevralar peflindedir. Fakat
AKP unutuyor ki, bizim 1 May›s mücadelemizin ta-
rihi, AKP’nin tarihinden daha eskidir. AKP bu ucuz
manevra ve demagojilerle hiçbir sonuç alamaz. 

Bu ülkenin emekçileri, ilerici, devrimci güçleri
olarak, yasaklanan, unutturulmak istenen 1 May›s’›
mücadeleyle kazand›k. Yasaklanan alanlar› müca-
deleyle kazand›k. Resmi tatili de, 1 May›s Alan›’n›
da kazanaca¤›z. 

Bunun için gereken tek fley, kararl› ve cüretli ol-
makt›r.  

BBüüttüünn sseennddiikkaallaarr,, DDeemmookkrraattiikk KKiittllee ÖÖrrggüüttlleerrii,,
art›k gelinen noktada 1 May›s’› resmi tatil ilan et-
mekten kaçamazlar. Bunu er geç yapacaklar, yap-
mak zorundalar. AKP, kendince manevralar yap›-
yor. Bu manevralarla amaçlad›¤› ilk fley ise sendi-
kalar› bölmektir. Kendilerini en zeki, tüm emekçi ör-
gütlerini aptal yerine koyan AKP’nin oyununa kim-
se gelmemelidir. Bu y›l Taksim’e daha güçlü ç›kar-
sak, kararl›l›¤›m›z› hiçbir tereddüte yer vermeyecek
flekilde aç›kça ortaya koyarsak, önümüzdeki y›l bu
manevralar› da sürdüremezler... 

YYüüzzbbiinnlleerrllee çç››kkaall››mm aallaannaa.. 1 May›s’tan, 1 May›s
Alan›’ndan vazgeçmeyece¤imizi gösterelim. 

AKP’nin dayatmalar›na boyun e¤en herhangi bir
sendika, ony›llarca iflçilere bunun hesab›n› vereme-
yecek, izah›n› yapamayacakt›r. Taksim’i zaptede-
lim. Emekçilerin, ilericilerin bugün ataca¤› tek ad›m
budur. 

EMEK DÜfiMANLARI, EMEKÇ‹LER ADINA KARAR VEREMEZ. 

BÜTÜN EMEKÇ‹LER, TAKS‹M’‹ ZAPTEDEL‹M! 

1977 1 MAYIS KATL‹AMININ HESABINI SORALIM!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
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Taksim 1 May›s Alan›d›r
--AAKKPP EEMMEEKK DDÜÜfifiMMAANNIIDDIIRR--
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May›s’ta
Taksim’i

Zaptedelim
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AKP’nin halkla nas›l oynad›¤›-
n›n, iflçilerle emekçilerle nas›l alay
etti¤inin bir örne¤i de, emekçilerin
1 May›s’›n tatil olmas› ve Tak-
sim’de kutlanmas› taleplerine verdi-
¤i cevap oldu.

Önce, 1 May›s’›n emekçilerin
““BBiirrlliikk vvee DDaayyaann››flflmmaa GGüünnüü”” ola-
rak tatil ilan edilece¤i beklentisi ya-
rat›ld›. Faruk Çelik’in aç›klamala-
r›nda konunun Bakanlar Kuru-
lu’nda ele al›naca¤› söylendi.
Olumlu yaklafl›ld›¤› aç›klamalar›
yap›ld›. Konu Bakanlar Kurulu’nda
ele al›n›yorsa demek ki, emekçile-
rin lehine bir düzenleme yap›lacak,
ony›llar›n yasa¤› kald›r›lacakt›. Ni-
hayetinde konu Bakanlar Kuru-
lu’nda ele al›nd›. Fakat ortaya ç›ka
ç›ka, ““mmaalluummuunn iillaann››”” ç›kt›.

Cemil Çiçek, 21 Nisan’da Ba-
kanlar Kurulu toplant›s›na iliflkin
yapt›¤› aç›klamada, 1 May›s’›n
““EEmmeekk vvee DDaayyaann››flflmmaa GGüünnüü”” ola-
rak kabul edildi¤ini aç›klad›.

Cemil Çiçek’e ““GGüünnaayydd››nn!!”” de-
mek gerekir. 120 y›ld›r iflçi ve
emekçilerin “birlik, mücadele ve
dayan›flma günü” olarak kutlad›kla-
r› 1 May›s’›, onaylar›na ihtiyaç var-
m›fl gibi, ““eemmeekk vvee ddaayyaann››flflmmaa ggüü--
nnüü”” ilan ettiler.

Peki tatil olarak kabul edilmesi,
Taksim’in 1 May›s kutlamalar›na
aç›lmas› ne olacak? Çiçek, bu soru-
lar›n cevab›n› tüccar kafas›yla üret-
ti¤i cümlelerle verdi ve 2 milyar
YTL'lik ifl kayb›na yol açaca¤› ge-
rekçesini ileri sürerek, ““ttaattiill oollmmaa--
ss››nn›› aarrzzuu eettmmiiyyoorruuzz,, ççüünnkküü ttaattiilliinn
ggeettiirrddii¤¤ii bbiirr ssüürrüü mmaassrraaffllaarr vvaarr,, bbiirr
ssüürrüü yyüükklleerr vvaarr......”” dedi.

Aç›klamaya göre, Taksim yasa¤›
da sürdürülecekti. Çünkü, Çiçek’e
göre Taksim ““bbeelliirrlleennmmiiflfl mmiittiinngg
aallaann›› ddee¤¤iill””di. AKP de mitinglerini
Taksim’de yapm›yordu. 1 May›s’›
Taksim Alan›’nda kutlamayla,
AKP’nin nerede miting yapt›¤›n›n
ne alakas› varsa!? Çiçek, Taksim
yasa¤›n› sürdürmek için ucuz dema-

goji üretiyordu. Çiçek’e göre, Tak-
sim’de 1 May›s ‘77’de emekçilerin
kan› dökülmedi, o alan o tarihlerden
beri emekçilere yasaklanmad›, Tak-
sim’de di¤er miting alanlar› gibi
herhangi bir aland›. Peki gerçekten
öyle mi? Hay›r, tersine, AKP Tak-
sim’in anlam›n› çok iyi bildi¤i için
yasa¤› sürdürmek istiyor.

Cemil Çiçek’in aç›klamalar› yet-
medi, AKP grup toplant›s›nda ayn›
demagojileri kelime farks›z olarak
Baflbakan Tayyip Erdo¤an sürdür-
dü. Emekçilere Taksim’i yasakla-
mak, her ikisinin de gündemindey-
di, Erdo¤an ““BBiizz mmiittiinnggii TTaakkssiimm''ddee
yyaappaaccaa¤¤››zz ddeemmeekk,, flfl››kk bbiirr yyaakkllaaflfl››mm
ddee¤¤iill.. HHeerrkkeessii,, öözzeelllliikkllee sseennddiikkaa
yyöönneettiicciilleerriinnii kkaannuunnllaarraa uuyymmaayyaa
ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz”” sözleriyle, Taksim’de
1 May›s kutlama iste¤ini, Baflbakan
düzeyinde ““yyaassaadd››flfl››”” ilan etti. 1
May›s’› Taksim’de kutlamak iste-
yen halk› en üst düzeyde, tehdit etti.
Böylece AKP iktidar›, en yetkili
a¤›zdan Taksim çat›flmas›n› sürdü-
rece¤ini ilan etti.

AKP zihniyetine uyum sa¤la-
makta, AKP eskilerini geride b›ra-
kan, düzenin “solundan” devfliril-
mifl Ertu¤rul Günay da konufltu;
““‹‹llllaa ttaattiill oollmmaass›› ggeerreekkmmiiyyoorr...... BBiirr
flfleeyyddeenn ddee mmeemmnnuunn oolluunn..””

AKP iktidar› kendisini, 1 May›s

üzerine kurduklar› bu cümlelerden
daha iyi ifade edemezdi herhalde.
‹flte, bu durum 1 May›s’›n anlam› ve
önemini de gösterir.

1 May›s tart›flmalar›, demagog
AKP’nin yüzüne ayna tutmufltur.
Günlerdir, halka tepeden bakan bir
mankeni kendisine politik malzeme
haline getirip, AKP’yi neredeyse
çobanlar›n partisi ilan eden Tayyip-
ler’in gerçek yüzünü emekçilerin 1
May›s’a iliflkin talepleri ortaya ç›-
karm›flt›r. AKP zihniyetinin o man-
kenle k›yaslanamayacak, bir halk
ve emek düflmanl›¤› tafl›d›¤›n› her-
kese göstermifltir.

‹‹ssllaammcc›› AAKKPP EEmmeekktteenn,, 
AAll››nntteerriinnddeenn AAnnllaammaazz

AKP’nin, 1 May›s tart›flmalar›-
n›n gösterdi¤i yüzünde, al›nterine,
eme¤e ve emekçilerin mücadelesine
sayg›s›zl›k, düflmanl›k vard›r.

Sayg›s›zl›k, emekçilerin 120 y›l-
d›r sürdürdükleri mücadeleye  ve 1
May›s’a bak›fl aç›s›ndad›r. 1 May›s,
dünyan›n her yerinde say›s›z çat›fl-
ma, eylem, kutlama, direnifl, ödenen
bedeller, dökülen kanlar, harcanan
emekler sonucunda emekçilerin
““bbiirrlliikk,, mmüüccaaddeellee vvee ddaayyaann››flflmmaa
ggüünnüü”” olmufltur. AKP iktidar› kim
oluyor ki, bu günü tescilleyecek,
onaylayacak ya da ortadan kald›ra-
cak. Ancak, eme¤e yabanc›, müca-
deleye yabanc›, emekçilerin ödedi¤i
bedellere sayg›s›z bir anlay›fl bu ba-
k›fl aç›s›yla soruna yaklaflabilir. 

Bu anlay›flt›r ki, 1 May›s’› ken-
disine rant malzemesi olarak kul-
lanmak istemifl, fakat eline yüzüne
bulaflt›rm›fl, kullanay›m derken ger-
çek yüzünü teflhir etmifltir.

Bu anlay›fl, emekten, al›nterin-
den anlamaz. 1 May›s, eme¤e, al›n-
terine verilen de¤erin ifadesidir.
Emekçinin, kendi eme¤ine sahip
ç›kmas›n›n ifadesidir. Fakat, islamc›

1 May›s karar›yla bir kez daha tescil edildi:

AKP Emekçiye Düflmand›r
11 MMaayy››ss,, ddüünnyyaann››nn hheerr

yyeerriinnddee ssaayy››ss››zz ççaatt››flflmmaa,,
eeyylleemm,, kkuuttllaammaa,, ddiirreenniiflfl,,
ööddeenneenn bbeeddeelllleerr,, ddöökküü--
lleenn kkaannllaarr,, hhaarrccaannaann
eemmeekklleerr ssoonnuuccuunnddaa
eemmeekkççiilleerriinn ““bbiirrlliikk,,

mmüüccaaddeellee vvee ddaayyaann››flflmmaa
ggüünnüü”” oollmmuuflflttuurr.. AAKKPP
iikkttiiddaarr›› kkiimm oolluuyyoorr kkii,,
bbuuggüünnüü tteesscciilllleeyyeecceekk,,

yyaa ddaa oorrttaaddaann
kkaalldd››rraaccaakk!!

May›s’ta
Taksim’i

Zaptedelim



AKP anlay›fl›n›n eme¤e ve emekçi-
ye verdi¤i bir de¤er yoktur.

Hatta, ““kkoommüünniisstt iiflfliiddiirr”” diye 1
May›s’a düflmand›r.

O, tüm halk› ““aayyaakk ttaakk››mm››”” ve
““kkuull”” olarak görür. Emekçi, önüne
at›lan üç kurufla tevekkül edip, kö-
le gibi çal›flmay› sürdürmelidir.
Kendilerini, emekçilerin oylar›n›
almak zorunda hissetmeseler, bunu
çok daha aç›k cümlelerle ifade et-
mekten de çekinmeyecekler. Fakat
bunu yapam›yorlar. Kendilerini 1
May›s üzerinde manevra yapmak
zorunda hissetmelerini nedeni de,
emekçilerin sistemden kopmamas›
ve oy kayg›s›d›r.

Fakat, kafa öylesine emek ve
emekçi düflman›d›r ki, AKP propa-
gandas› için kullanmak amac›yla
manevra yaparken bile, en küçük
bir hak vermeme kayg›s›yla hare-
ket ediyor. Sonuçta da, zihniyetini
ortaya koyuyor.

Tüccar kafal›d›rlar, her fleye
patronlar›n ç›karlar› çerçevesinden
bakarlar. Bu nedenle de, emekçile-
rin 1 May›s’›n tatil olmas› talebine,
utanmadan, ““BBiirr ggüünnüünn mmaalliiyyeettii 22
kkaattrriillyyoonn”” cevab›n› verirler.

Bu anlay›fl nedeniyle, ifl kazala-
r› ad› alt›nda neredeyse her gün ifl-
çi, emekçi ölümleri yaflan›yor.
Emekçilerin sosyal haklar› ellerin-
den al›n›yor, emekçiler açl›k s›n›r›-
n›n alt›nda yaflamaya zorlan›yor.

Çünkü, emekçinin yaflam›n›,
haklar›n› düflünmüyor, rekabet ko-
flullar›n›, maliyeti düflürmeyi, pat-
ronlara kazand›rmay› düflünüyor.
Emekçi 1 gün tatil istedi¤inde he-
men oturup maliyet hesapl›yor.

Oysa, maliyet hesab› yapmak
gerekti¤inde, iflbirlikçili¤in, emek
sömürüsünün, bir avuç sömürücü
asala¤›n lüks içinde, savurgan ya-
flam›n›n, ülkenin zenginliklerinin
emperyalist tekellere peflkefl çekil-
mesinin, IMF politikalar›n›n uygu-
lanmas›n›n halka maliyetinin he-
saplanmas› gerekir.

Fakat, halk düflman› kafa böyle
bakmaz. Halk düflman› kafa, bunla-
r› de¤il, emperyalist tekellerin tem-

silcileriyle kafa kafaya verip, hal-
k›n en alt düzeye indirilmifl tüketi-
mini daha fazla nas›l k›saca¤›n›n
planlar›n› yapar.

AAKKPP’’nniinn TTaakkssiimm                

KKoorrkkuussuu

Elbette, 1 May›s’›n tatil ilan
edilmesine karfl› ç›kmakta, Taksim
yasa¤›n›n sürdürülmesinde, en te-
mel nokta, AKP iktidar›n›n da, di-
¤er tüm oligarflik iktidarlar gibi,
eme¤e düflman kimli¤idir.

AKP iktidar›, kendisinden önce-
ki, emperyalist iflbirlikçisi, emekçi
düflman› iktidarlar›n devam›d›r.
Menderesler’in de, Demireller’in
de, 12 Martç›lar’›n da, 1 May›s ‘77
katliamc›lar›n›n da, 12 Eylül cunta-
c›lar›n›n da devam›d›r. Hepsinin
ortak politikas› olan emek düflman-
l›¤›, AKP iktidar›nda sürmektedir.

Israrla Taksim yasa¤›n› sürdür-
mek istemelerinin gerçek nedeni de
budur. Taksim, emekçilerin müca-
delesinde bir simgedir. 1 May›s 77
Türkiye tarihindeki en kitlesel, en
görkemli, emekçilerin ve devrimin
gücünü, s›n›f bilincini yans›tan 1
May›s’t›r. O gün, bir daha, emekçi-
lerin bu gücü bir araya toplayama-
mas› için katliam yapt›lar. Her 1
May›s’ta yaflad›klar› korku da,
emekçilerin yeniden Taksim Ala-
n›’nda, yüzbinlerle toplanmas›d›r.

Taksim trafi¤i bahaneleri, mi-
ting alanlar› demagojileri ““BBiizz 11
MMaayy››ss ggüünnüünnüü,, ssöömmüürrüü ddüüzzeennii--
mmiizz iiççiinn tteehhlliikkeellii ggöörrüüyyoorruuzz,, TTaakk--
ssiimm’’ddee 11997777 11 MMaayy››ss’’››nnddaa kkaattllee--
ddiilleennlleerrii vvee ‘‘11997777 11 MMaayy››ss’’››nn›› yyaa--
flflaattmmaann››zz›› iisstteemmiiyyoorruuzz”” demeye
cesaret edemedikleri için gündeme
getiriyorlar. 

Emekçilerin herhangi bir hakk›n›
tan›mak istemiyorlar, fakat özellikle
de, emekçilerin örgütlenmesi, s›n›f
mücadelesini gelifltirmesi, düzenle-
rini tehdit etmesinden korkuyorlar.

Kimi reformist anlay›fllar, Tak-
sim’in anlam›n› kavrayamasalar
da, oligarflinin temsilcileri s›n›fsal
ç›karlar› ad›na Taksim’in anlam›n›
çok iyi bildiklerini gösteriyorlar.
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““CCooppllaarr vvee bbiibbeerr ggaazz›› iillee kkaarrflfl››--
llaannssaakk ddaa TTaakkssiimm’’ddee oollaaccaa¤¤››zz””

SSeennddiikkaallaarr::
““TTaakkssiimm’’ee ÇÇ››kkaaccaa¤¤››zz”” 
AKP’nin manevralar›, gözda¤›

verme çabalar› Taksim kararl›l›¤›n›
zay›flatmaya yetmedi. Tersine,
emek düflman› yüzlerinin teflhir ol-
mas›, emekçilerin Taksim’e ç›kma
kararl›l›¤›n› da büyüttü.

Bu durum, sendika baflkanlar›-
n›n aç›klamalar›na da yans›d›.
Türk-‹fl, D‹SK, KESK bir kez daha
1 May›s’ta Taksim’e ç›kmakta ka-
rarl› olduklar› aç›klad›lar.

Türk-‹fl Genel Sekreteri Musta-
fa Türkel, tatilsiz 1 May›s karar›n›;
““BBaakkaannllaarr KKuurruulluu,, ttüümm ddüünnyyaann››nn
bbiillddii¤¤ii,, kkuuttllaadd››¤¤›› bbiirr ggeerrççee¤¤ii iillaann
eettmmeekktteenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy yyaappmmaamm››flfl--
tt››rr..”” sözleriyle de¤erlendirirken,
Taksim’e ç›kma kararl›l›¤›n› da ““11
MMaayy››ss’’ttaa ccooppllaarr vvee bbiibbeerr ggaazz›› iillee
kkaarrflfl››llaannssaakk ddaa TTaakkssiimm’’ddee oollaaccaa--
¤¤››zz”” diyerek vurgulad›.

KESK Genel Baflkan› ‹. Hakk›
Tombul, Tayyip Erdo¤an’›n ““aayyaakk
ttaakk››mm››”” söylemine tepkilerini ve
Taksim alan›na ç›kma kararl›l›¤›n›,
““BBaaflflbbaakkaann››nn sseennddiikkaallaarraa iilliiflflkkiinn
aass››ll ddüüflflüünncceelleerriinnii iiffaaddee eettttii¤¤iinnee
iinnaann››yyoorruumm.. TTaakkssiimm kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zz
ssüürreecceekk”” sözleriyle ifade ederken,
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi de, Erdo¤an’› ““aayyaakk ttaakk››--
mm››”” söyleminden dolay› tüm Tür-
kiye’den özür dilemeye ça¤›rarak,
““BBuu aaçç››kkllaammaallaarrddaann ssoonnrraa kkuuttllaa--
mmaallaarr›› TTaakkssiimm''ddee yyaappmmaakk ddaahhaa
aannllaammll›› hhaallee ggeellmmiiflflttiirr,, bbooyynnuummuu--
zzuunn bboorrccuu oollmmuuflflttuurr”” sözleriyle
Taksim’de 1 May›s’› kutlama ka-
rarl›l›klar›n› ifade etti.

AKP iktidar›, emekçilerin Tak-
sim’i zaptetme kararl›l›¤›n›n önün-
de duramayacakt›r.
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Tayyip Erdo¤an, emekçilerin 1
May›s’›n tatil olmas› ve Taksim’de
1 May›s kutlama taleplerine cevap
veriyordu; ““Dünyada 1 May›s her
yerde resmi tatil olarak kutlanm›-
yor. Biz emek ve dayan›flma günü
olarak ilan ettik. AAyyaakkllaarr››nn bbaaflflllaarr››
yyöönneettttii¤¤ii bbiirr yyeerrddee kk››yyaammeett kkooppaarr””..

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann’’››nn bbuu
ssöözzlleerriinnddee iikkii ggeerrççeekk vvaarrdd››rr;;

BBiirriinncciissii,, burjuvazinin halka ba-
k›fl aç›s›d›r.

‹‹kkiinncciissii iissee,, burjuvazinin bir gün
““aayyaakkllaarr››nn bbaaflfl oollmmaass››”” korkusunu
ifade etmektedir. Tayyip Erdo¤an’›n
sözlerindeki k›yametten bunu anla-
mak gerekir. Evet, bu bir yerde bur-
juvazi için k›yamettir, çünkü, o gün
sömürü ve zulmün hesab›n› vere-
cekleri gün olacakt›r.

Tayyip Erdo¤an’›n dilinden dö-
külen ““aayyaakkllaarr vvee bbaaflflllaarr”” ikilemi,
tüm sömürü düzenlerindeki egemen
s›n›flar›n tarihten günümüze, ezilen
s›n›flara bak›fl aç›s›n›n ifadesidir.
Onlar›n dilinde halk, ““bbaalldd››rr›› çç››pp--
llaakkllaarr””,, ““kkaarraa kkaallaabbaall››kkllaarr””,, ““hhaa--
ssoollaarr mmeemmoollaarr””,, ““rreeaayyaa””,, ““ppaarr--
yyaa”” gibi tan›mlamalarla afla¤›lan-
m›flt›r. Halk cahillerdir, ülke yöneti-
minden, politikadan anlamayanlar-
d›r. Alt tabakalar, toplum d›fl› olan-
lar, afla¤› s›n›flar, lanetlilerdir. ‹yi
bir yaflam› hak etmeyen, ““ööllmmeeyyee--
cceekk kkaaddaarr ttüükkeettmmeessii”” yeterli olan-
lard›r.

Halka bu bak›fl aç›s›, egemen s›-
n›flar›n filozoflar›n›n tan›mlar›nda
da kendini ifade etmifltir. Örne¤in,
Aristoteles'e göre üç kötü devlet bi-
çiminden birisi ““aayyaakkttaakk››mm›› eeggee--
mmeennllii¤¤ii”” anlam›nda ““ddeemmookkrraattiiaa””
((hhaallkk››nn yyöönneettiimmii))’’dir.

Tüm sömürü düzenleri egemen

ve ezilen s›n›flardan oluflmaktad›r.
Ve tüm sömürü düzenlerinde, bir
avuç az›nl›¤› ifade eden egemen s›-
n›flar, iktidar› ellerinde tutmufllar,
ve büyük ço¤unluk üzerinde kur-
duklar› diktatörlükle yönetmifller-
dir. Köleci düzende, köleler, yoksul
köylüler ““aayyaakk ttaakk››mm››”” olarak gö-
rülmüfltür. Hiçbir zaman yönetimde
söz haklar› olmad›¤› gibi, kendi ya-
flamlar›na iliflkin tüm tasarruf da kö-
le sahiplerinin, egemen s›n›flar›n ta-
biriyle ““bbaaflflllaarr››nn”” olmufltur.

Feodal düzende, ““aayyaakk ttaakk››mm››””,
topraks›z ve az toprakl› yoksul köy-
lülerle, yeni geliflmekte olan iflçi
s›n›f›d›r. ““BBaaflflllaarr”” feodal beylerdir.
Ezilen yoksul köylülerin (serfler)
yönetimde hiçbir söz haklar› yoktur.
Yaflamlar› feodal beyin elindedir. 

Kapitalist toplumda bu sefer ifl-
çiler, yoksul köylüler ve di¤er
emekçiler ““aayyaakk ttaakk››mm››”” ““bbaalldd››rr››
çç››ppllaakkllaarr”” diye isimlendirilmifltir.
Sözde, kapitalist düzende ““ddeemmookk--
rraassii”” vard›r. Yani yönetim, halk›n-
d›r. Fakat, ezilen s›n›flar yine afla¤›-
lanan, hor görülen olmaktan ç›kma-
m›flt›r ve yönetimde belirleyici an-
lamda söz sahibi olamam›flt›r. 

‹flte, Tayyip Erdo¤an’›n sözlerin-
deki, ya da bir mankenin, burjuvazi-
den ö¤rendi¤i cümlelerle ““bbeenniimm
ooyyuummllaa ççoobbaann››nn ooyyuu bbiirr oolluurr mmuu??””
diye yapt›¤› itiraz›n alt›ndaki ger-
çek, halk›n egemenli¤inin kabul
edilmemesi gerçe¤idir. TBMM du-
varlar›nda, ““EEggeemmeennlliikk KKaayy››ttss››zz
fifiaarrttss››zz MMiilllleettiinnddiirr”” yazsa da, bur-
juvazi, kendisini milletin temsilcisi
olarak görmüfl, milletin yoksul bö-
lümünün yönetimde söz sahibi ol-
mas›n› meflru görmemifltir.

Fakat, kuflkusuz, tüm bu binlerce
y›ll›k tarih boyunca, ezilenler, ken-
dilerine ““aayyaakk ttaakk››mm››”” muamelesi
yap›lmas›n›, sessiz sedas›z kabul et-

memifllerdir.

Bu nedenle de, toplumlar›n tari-
hi ayn› zamanda, ezilenlerin, bir
avuç az›nl›¤›n sömürü ve zulme da-
yal› yönetimine baflkald›r›lar›n›n,
yani s›n›flar mücadelesinin tarihi-
dir.

Bu mücadele sonucudur ki, her
yeni toplum biçiminde, ezilen halk-
lar›n bir önceki toplum biçimine gö-
re daha fazla haklar› olmufltur.

Ve nihayetinde, bald›r› ç›plakla-
r›n ilk kez iktidar oldu¤u 1871 Paris
Komünü’nden günümüze birçok
kez, burjuvazinin ““aayyaakk ttaakk››mm››””,,
““bbaalldd››rr›› çç››ppllaakkllaarr”” diye afla¤›lad›¤›,
iflçiler, emekçiler burjuvazinin dü-
zenlerini y›kmay›, iktidar olmay› da
baflarm›fllard›r.

Tayyip Erdo¤an’a ““AAyyaakkllaarr››nn
bbaaflflllaarr›› yyöönneettttii¤¤ii bbiirr yyeerrddee kk››yyaammeett
kkooppaarr”” dedirten bu tarihsel gerçek-
lerdir. Tayyip Erdo¤an, kendisini ve
AKP iktidar›n›, gerçe¤e uygun ola-
rak, kkööllee ssaahhiipplleerrii,, ffeeooddaall bbeeyylleerr
vvee bbuurrjjuuvvaallaarrllaa öözzddeeflfllleeflflttiirreerreekk,,
onlar›n temsilcisi olarak konuflmak-
tad›r. Sömürücü s›n›flar›n temsilcisi
olarak, halk› “ayak tak›m›” diye ta-
n›mlamaktad›r. Bu, Tayyip’in söy-
lemek istediklerini yanl›fl ifade et-
mek olmad›¤› gibi, salt dilindeki bir
cümle de de¤ildir. ‹ktidarlar›nda uy-
gulad›klar› politikalar›n da özetidir.

Örne¤in, köylüye ““aannaann›› ddaa aall
ggiitt uullaann”” derken, ““mmaa¤¤dduurr oolldduukk””
diye yak›nan bankazedeleri, ““SSiizzii
kkiimm mmaa¤¤dduurr eettttiiyyssee,, ggiiddiinn oonnddaann
ppaarraann››zz›› aall››nn..””,, ““PPaarraann››zz›› yyaatt››rr››rr--
kkeenn bbaannaa mm›› ssoorrdduunnuuzz”” diye ters-
lerken, köylüleri ““EEnn uuffaakk bbiirr ss››--
kk››nntt››ddaa ffeerryyaatt eeddiiyyoorrssuunnuuzz”” diye,
mazot fiyatlar›ndan yak›nan köylü
kad›n› ““OOlldduu oollaaccaakk yyeemmee¤¤ii ddee bbee--
ddaavvaa aa¤¤zz››nn››zzaa bbiizz kkooyyaall››mm!!”” sözle-
riyle azarlarken, ayn› politikan›n
uygulay›c›s›, ayn› zihniyetin temsil-
cisidir. 

Burjuvazinin K›yamet
Günü; Ezilenlerin 
‹syan Etti¤i Gündür

May›s’ta
Taksim’i

Zaptedelim



Tayyip’in bakanlar›n›n
da, kendisinden geri kal-
mamas› sorunun sadece
Tayyip sorunu olmad›¤›-
n›, AKP’nin temsil etti¤i
anlay›fl oldu¤unu gösterir.
Örne¤in, hak arama ey-
lemlerini ““üüssttlleerriinnii çç››kkaa--
rr››pp ff››rrll››yyoorrllaarr dd››flflaarr››yyaa””,,
““bbiirr ssüürrüü ggüürrüüllttüü”” diye
tan›mlayan, hububat fi-
yatlar›n› az bulan köylüye
““ggöözzüünnüüzzüü ttoopprraakk ddooyyuurrssuunn”” di-
yenler AKP iktidar›n›n bakanlar›d›r.

Ayn› politika, emekçilerin miting
alanlar›n› savafl alanlar›na çevir-
mekte, her muhalif sesi bo¤maya ça-
l›flmaktad›r. Halka kurflun s›kanlar›
korumakta, karakollar›, hapishane-
leri iflkencehane olarak çal›flt›rmak-
ta, linç sald›r›lar› örgütlemektedir.

Yoksulun gecekondular›n› bafl›-
na y›kmakta, halk› sadakayla yafla-
maya mahkum etmekte, emekçi ço-
cuklar›na e¤itim kurumlar›n›n kap›-
lar›n› kapatmaktad›r.

Bu gerçekler nedeniyledir ki, ül-
kemiz emperyalizmin sömürgesi ol-
du¤u 1945’lerden günümüze, çok
say›da iktidar de¤iflimi olmufl, fakat
halka yönelik politikalarda ve zihni-
yette farkl›l›k olmam›flt›r. 

Tayyip Erdo¤an’›n bu bak›fl aç›-
s›n› bilinçli veya a¤z›ndan kaç›rarak
ifade etmesi, ezilen s›n›flar›n bu
gerçekleri daha rahat görmesine
hizmet etmesi aç›s›ndan, yararl› da
olmufltur.

Egemen s›n›flar›n, bir yandan,
halk düflman› politikalar› uygular-
ken, ellerindeki olanaklarla, halk›
kand›rd›klar›, gerçekte halka ““aayyaakk
ttaakk››mm››”” diye bakt›klar› halde, bu
gerçe¤i gizleyerek, daha rahat yö-
netmeyi sürdürdükleri de gerçektir.

Kuflkusuz ki, halk›n, egemen s›-
n›flar›n kendisine bak›fl aç›s›n›, s›-
n›f farkl›l›klar›n›, kendi saflar›n›
görmesi, egemen s›n›flara karfl› mü-
cadeleyi büyütmesine hizmet ede-
ce¤i için önemlidir.

Burjuvazinin sömürü düzeni
gerçe¤i, nihayetinde, gerçeklerin flu
ya da bu flekilde ortaya ç›kmas›n›
sa¤lamaktad›r. ‹ktidar›n emekçi

düflman› kararlar›nda, bu kararlar›
savunurken kurdu¤u cümlelerde
kendini ele vermektedir.

Sürekli olarak, yalan ve dema-
goji ile yönetmek mümkün olam›-
yor. S›n›flar mücadelesinin, düzenin
krizlerinin derinleflti¤i koflullarda,
egemen s›n›flar, iktidarlar emekçi-
lere düflman yüzlerini de daha aç›k
olarak gösteriyorlar. Denilebilir ki,
Tayyip’i konuflturan ““ttaannrr››”” de¤il,
fakat s›n›flar mücadelesi gerçe¤idir.

KKooppmmaall››dd››rr KK››yyaammeett

Kuflkusuz, s›n›flar mücadelesi
tarihinde tek konuflan, egemen s›-
n›flar olamazlar. Ezilen s›n›flar›n da
sözleri vard›r. ‹flte, bu parçan›n söz-
leri de y›llard›r emekçilerin dilinde-
dir ve Tayyip’lerin korkusunun
maddi nedenini özetlemektedir.

Burjuvazinin iktidarda oldu¤u,
halk› ezdi¤i, sömürdü¤ü ne kadar
aç›k bir gerçekse, bir gün ezilenle-
rin k›yameti koparacaklar› da o ka-
dar aç›k bir gerçektir ve bundan ka-
ç›n›lamaz.

Ezilenler, bask› ve zulüm alt›nda
sürekli olarak geliflmektedirler. Bir
avuç sömürücünün, bu tarihsel ger-
çe¤i de¤ifltirmeleri mümkün de¤il-
dir. Onlar, halklar› aç ve yoksul b›-
rakt›kça k›yameti yaklaflt›r›rlar, on-
lar, bask› ve zulmü art›rd›kça, onlar,
alanlar› emekçilere yasaklad›kça ve

““aayyaakk ttaakk››mm››”” diye afla-
¤›lad›kça, kaçmaya ça-
l›flt›klar› k›yameti yak›n-
laflt›r›rlar. 

K›yametten kaçmaya
ve geciktirmeye çal›flt›k-
ça, k›yamete yaklafl›rlar.
Bu, sömürü düzenleri-
nin de¤ifltiremedi¤i, ta-
rihin ileriye ak›fl›n›n ya-
salar›n›n sonucudur.

Bugün de, emekçilerin önünde,
egemen s›n›flar›n k›yametini yak›n-
laflt›rma sorumlulu¤u durmaktad›r.
Tayyipler emin olabilirler ki, ezilen
halklar bu sorumluluklar›n› büyük
bir mutlulukla yerine getirmekten
çekinmeyeceklerdir. Onlar, halklar›
afla¤›lad›kça, istedikleri gibi yöne-
tebilecekleri, ““kkuurruu kkaallaabbaall››kkllaarr””
olarak görmeye devam ettikçe, bu
süreci de h›zland›rmaktad›rlar.

Ve Tayyipler’e hat›rlat›r›z ki,
““aayyaakk ttaakk››mm››”” diye afla¤›lad›¤›,
halk›n gücünün karfl›s›nda herhangi
bir askeri güçle dayanabilmek bu-
güne kadar mümkün olmam›flt›r.
Bundan sonra da mümkün olmaya-
cakt›r.

Tarihte, ezilen halklar ad›na ko-
nuflan ustalar da vard›r. Burjuvazi
onlar›n, tarihsel gerçekleri tüm ya-
l›nl›¤›yla ortaya koyan cümlelerin-
den hofllanmasalar da, biz onlar›n
cümleleriyle konuflmaktan onur
duymaya devam edece¤iz.

‹flte, proletarya s›n›f›n›n büyük
ustalar›, Marx ve Engels, Komünist
Parti Manifestosu'nda flöyle derler:
““......BBüüyyüükk ssaannaayyiinniinn ggeelliiflflmmeessii,,
bbuurrjjuuvvaazziinniinn aayyaakkllaarr›› ddiibbiinnddeekkii,,
üüzzeerriinnddee bbüüttüünn bbuurrjjuuvvaa üürreettiimm vvee
mmüüllkkiiyyeett ssiisstteemmiinniinn kkuurruulldduu¤¤uu zzee--
mmiinnii ççöökkeerrttiirr.. BBuurrjjuuvvaazzii hheerr flfleeyy--
ddeenn öönnccee,, kkeennddii mmeezzaarr kkaazz››cc››llaarr››nn››
yyaarraattmmaakkttaadd››rr.. BBuurrjjuuvvaazziinniinn yy››kk››ll››--
flfl›› vvee pprroolleettaarryyaann››nn zzaaffeerrii kkaaçç››nn››ll--
mmaazzdd››rr..””

Ustalar›m›z›n açt›¤› yoldan iler-
leyen emekçiler olarak, egemen s›-
n›flar›n, ““aayyaakk ttaakk››mm››”” afla¤›lama-
s›na as›l cevab›m›z› alanlarda vere-
ce¤iz. 1 May›s günü, Tayyipler, biz-
leri afla¤›layamayacaklar›n› da ö¤-
renmifl olacaklar.
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““KK››yyaammeett DDeeddiikklleerrii

HHaa KKooppttuu HHaa KKooppaaccaakk

YYookkssuullddaann HHaakkttaann YYaannaa

BBiirr DDüünnyyaa KKuurruullaaccaakk””

MMaaddeenn YYüürrüüyyüüflflüü



Taksim, kalbidir ‹stanbul’un. Ve
“kkaavvggaann››nn bbaaflflflfleehhrrii”dir ‹stanbul.
Ve öyle oldu¤u için de “‹stanbul’un
kalbi” say›lan bir alan, kavga aç›-
s›ndan da özel bir anlam kazan›yor. 

Taksim 1900’lerin bafllar›nda
yoktu. Bugün meydana aç›lan bü-
yük insan kalabal›¤›n› tafl›yan ‹stik-
lal Caddesi vard› ama meydan yok-
tu. Meydan, 1930’larda oluflmaya
bafllad›. 

1940'tan önce Taksim'de büyük
bir askeri k›flla vard›. Bugün Taksim
Gezi Park›’n›n, heykelin de dahil
oldu¤u alanlar› kaplayan k›flla kal-
d›r›l›nca aç›lan büyük alan, bir
süre “stad” olarak kullan›ld›.
Meydan›n ad› ise, meydan›n
köflesindeki tafl yap›dan gelir.
Bu yap›, Beyo¤lu yakas›n›n
sular›n›n ttaakkssiimm edildi¤i yer-
di. Yap›n›n as›l ad› MMaakk--sseemm
olmas›na ra¤men, zamanla dil-
de bu flekle dönüflmüfltü. 

Meydanla adeta özdefllefl-
mifl olan an›t, 1928 y›l›nda di-
kilmifltir. An›tla birlikte Tak-
sim Meydan›, bir meydan olmaya
bafllam›flt›r.  

An›t, “Ulusal Kurtulufl Savafl›’
n›” simgeler. Dört yan›nda dört ayr›
kompozisyon, Kurtulufl Savafl›’n›n
de¤iflik yanlar›n› anlat›r. 

‹talyan Sanatç› Prof. Pietro Ca-
nonica taraf›ndan yap›lan an›t›n aç›-
l›fl töreninde 3300 bbiinn kkiiflflii vard›. Bu
tören, bir bak›ma Taksim Meyda-
n›’n›n kalabal›klarla ilk tan›flmas›y-
d›. O günden sonra daha nice kala-
bal›klara tan›kl›k ve ev sahipli¤i
edecekti... 

Taksim bugüne kadar nelere ta-
n›kl›k etmifl, kaba bir araflt›rma yap-
t›k. ‹stedik ki, 1970 sonlar›ndan bu
yana -AKP de dahil- iktidarlar›n
Taksim’i yasaklamaktaki riyakar-
l›klar›n› bizzat Taksim’in tarihiyle
de ortaya serelim. Taksim’in tari-
hinde bir dergi sayfas›na s›¤d›r›la-
mayacak kadar çok irili ufakl› gös-

teriler var; biz onlar›n içinden siya-
si veya kitlesel olarak ön plana ç›-
kanlar› derledik... ‹flte bak›n, 80 y›l-
da kimlere, nelere tan›kl›k etmifl bu
meydan...

11993311 - 31 Aral›k’ta Taksim
Meydan›’nda ““yyeerrllii mmaall››

kkuullllaann››llmmaass››”” için miting yap›ld›.
Ki bu, an›t›n aç›l›fl›ndan sonraki en
büyük kalabal›klardan biridir. Ama
as›l “siyasal” kalabal›klar, çok par-
tili rejime geçifli izleyen dönemde
görülecektir. 

11994488 - 16 May›s’ta DP taraf›n-
dan Taksim’de, Celal Bayar’›n da
kat›ld›¤› bir miting düzenlendi. 

11995500’’lleerrddeeyyiizz..  16 Ocak’ta Tak-
sim Meydan›'nda KK››bbrr››ss için “ple-
bisit” yapan YYuunnaanniissttaann’’›› pprrootteessttoo

mmiittiinnggii yap›ld›.  

Ayn› y›l, 26 A¤ustos’ta E. M. Ta-
fl›t ‹flçileri Sendikas› Taksim'de kkoo--
mmüünniizzmmii tteelliinn mitingi yapt›.

Ayn› y›l Taksim’de bir miting
daha yap›ld›. 9 Aral›k’ta Milli Türk
Talebe Birli¤i, KKoorree flfleehhiittlleerrii iiççiinn
meydandayd› bu kez. 

11995533 - 30 Aral›k’ta Taksim'de

CHP taraf›ndan düzenlenen miting-
de CHP Genel Baflkan› ‹nönü ikti-
dar› elefltirdi. 

11995555 - 21 Nisan’da Yüksekö¤re-
nim gençli¤i, Meydan'da KK››bbrr››ss
iiççiinn bir miting düzenledi.

11996600’’llaarrddaayy››zz.. 1961 askeri yö-
netiminin inisiyatifiyle haz›rlanan
Anayasaya "evet" denilmesi için 3
Temmuz’da bir miting yap›l›yor
Taksim'de. AAnnaayyaassaayyaa ""eevveett"" ça¤-
r›s›n› yapan ‹smet ‹nönü’ydü. 

11996622 yy››ll››nn››nn 6 Ocak’›. GGeerriicciilleerr,,
Taksim An›t› önünde Yön Dergisi
aleyhine gösteri yap›yorlar. 

Ayn› y›l›n 9 Ekim'inde üniversi-
teli gençler, DP’lilere af ç›kar›lmak
istenmesine karfl› "" AAff YYookk"" sloga-
n›yla Taksim'e yürüdüler. 

11996688 -- 2255 fifiuubbaatt,, T‹P mil-
letvekillerine Meclis'te yap›lan
sald›r›y› k›namak amac›yla
Taksim’de ikinci ""UUyyaann››flfl MMii--
ttiinnggii"" yap›ld›.

33 MMaarrtt’ta Taksim’de ggeerriiccii
"" fifiaahhllaann››flfl MMiittiinnggii"" vard›. Mi-
tinge Milli Türk Talebe Birli¤i,
Komünizmle Mücadele Derne-
¤i ve faflist gerici dernekler ka-
t›ld›.

66.. FFiilloo’’yyaa karfl› gösterilerde de
özel bir yeri vard› Taksim’in.

1968’in 17 Temmuz’unda anti-em-
peryalist üniversite gençli¤inin top-
lanma yeri Taksim'di. Burada topla-
nan gençlik, Dolmabahçe r›ht›m›na
inerek Amerikan askerlerini denize
döktüler... Ne var ki anti-emperya-
list mücadele bayra¤›n› yükselten
gençlik, bu eylemden 7 ay sonra, yi-
ne bu alanda pusuyu düflürülecekti. 

11996699 y›l› 1166 fifiuubbaatt’›ndaki KKaannll››
PPaazzaarr’›n da odak noktalar›ndan biri
Taksim’dir. Taksim’e pusu kuran
gericiler, faflistler, burada sald›rd›lar
vatanseverlere. AAllii TTuurrgguutt AAyyttaaçç
ve DDuurraann EErrddoo¤¤aann burada b›çakla-
narak katledildi. 

11997733 sseeççiimmlleerriinnddee DDeemmiirreell’in
mitingi vard› Taksim’de. Hemen ar-
d›ndan da EEcceevviitt’in... 11 Ekim’de
CHP'nin düzenledi¤i mitinge 110000
bbiinn kkiiflflii kat›lm›fl, meydan o güne
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TTaarriihhTTaarriihh
SSaayyffaallaarr››SSaayyffaallaarr››

TTaakkssiimm’’ddeenn
kkiimmlleerr ggeelliipp
ggeeççmmeeddii kkii??!! 

Y›l 11983 -- TTaksim AAn›t› öönü, bbir ffutbol
zaferi, flflovenist ssloganlar eeflli¤inde

kutlan›yor. MMeydan ggericili¤e, aapolitizme,
flovenizme sserbest...  



kadarki en kalabal›k günlerinden bi-
rini yaflam›flt›.. Ki meydan, 1970’ler
boyunca daha nice kalabal›klar gö-
recekti. 

YYüüzzbbiinnee yak›n emekçiyle 1976
1 May›s’›, sonra 550000 bbiinn emekçinin
kat›ld›¤› 1977 1 May›s’›, sonra 220000--
225500 bin aras› rakamlar verilen 1978
1 May›s’›... 

1 May›s 1977’deki katliam›n he-
men ard›ndan meydan› “mitinglere”
açmakta bir sak›nca görmedi o gün-
kü iktidar; elbette gösterilen bu es-
neklik, ggeerriicciillii¤¤ee idi. 

2266 MMaayy››ss günü, katliam›n üze-
rinden bir ay bile geçmemiflken,
alandaki kan izleri duruyorken, DDPP
Taksim'de bir miting düzenledi.

Ondan sadece birkaç gün sonra,
bu defa da yine gerici bir baflka par-
tinin, AAddaalleett PPaarrttiissii’nin mitingi
vard› Taksim’de. 1 Haziran’daki
mitingte CCeellaall BBaayyaarr konufluyordu. 

3 Haziran’da ise Taksim’de mi-
ting s›ras› CCHHPP'deydi. Ecevit, mey-
danda “düzen de¤iflikli¤i”nden söz
ediyordu.

11997788 11 MMaayy››ss’’››nnddaa mmeeyyddaann yyii--
nnee eemmeekkççiilleerriinnddii.. 

11997788’’iinn 26 May›s günü, yani
200 bini aflk›n emekçinin Taksim’de
topland›¤› günden birkaç hafta son-
ra da Adalet Partisi, Taksim'de
""BBaayyrraa¤¤aa SSaayygg›› MMiittiinnggii"" yapt›.

1979’da emekçilere yasakland›
meydan. Art›k her 1 May›s’ta san-
cak dikilecek, iflgal edilecekti oras›. 

11998800’’ddeenn yani 12 Eylül Cun-
tas›’ndan itibaren Taksim

Alan›’n› ve asl›nda ülkenin bütün
alanlar›n› kullanma yetkisi olan tek
kifli vard›: KKeennaann EEvvrreenn.. Bu ne-
denle, bu dönemde baflka bir ismin
Taksim’de konuflma ve miting yap-
t›¤›na tan›k olunmad› do¤all›kla.   

Bu dönemin tek Taksim gösteri-
si, 1983’ün 16 Kas›m’›nda yap›ld›.
AAvvrruuppaa FFuuttbbooll fifiaammppiiyyoonnaass›› ele-
me maç›nda Türkiye Avusturya'y›
tarihinde ilk kez 3-1 yenmiflti ve
maçtan sonra bu “zafer” Taksim’de
kutland›. Böyle bir zafer için mey-
dandaki yasak kald›r›ld›. Taksim

An›t› önünde toplanan-
lar, konuyla pek bir ilgi-
si olmasa da sürekli
""YYaavvrruu VVaattaann OOlleeyy"",,
""KK››bbrr››ss BBiizziimmddiirr BBiizziimm
KKaallaaccaakk"" diye slogan at›yorlard›. 

11998888’’ddee emekçiler tarihsel 1
May›s Alanlar›’n› geri istediler. Oli-
garfli vermemek için terör estirdi. 

11998899’’ddaa 1 May›s Alan› için daha
büyük çat›flmalar yafland›. Emekçi-
lerin bayramlar›n› Taksim’de kutla-
mas›n›, engellemek için kurflunlar
ya¤d›rd›lar emekçilerin üzerine.
Genç devrimci iflçi Mehmet Akif
Dalc›’y› iflte bunun için, TAKS‹M’E
ÇIKARTMAMAK için katlettiler.

Taksim yasakt›, Taksim resmen
belirlenmifl bir gösteri alan› de¤ildi
vs. vs... Fakat, Dalc›’n›n vurulmas›-
n›n üzerinden henüz iki ay geçme-
miflken 2244 HHaazziirraann 11998899 günü, ay-
n› meydan bir mitinge aç›ld›. ""BBuull--
ggaarriissttaann''›› TTeelliinn MMiittiinnggii"" yap›ld›
Taksim’de. ‹ki ay önce “bu alan
gösterilere yasak” diye kitlenin
üzerine kurflun ya¤d›ranlar, sözko-
nusu olan flovenizm olunca, meyda-
n› ard›na kadar açt›lar. Miting, SSHHPP,,
DDYYPP ve AANNAAPP taraf›ndan ortak dü-
zenlenmiflti. 

11999944’’ttee benzer bir mitinge aç›l-
m›flt› yine Taksim. O y›l›n 10 Nisa-
n›nda ““BBoossnnaa''ddaakkii SS››rrpp kkaattlliiaamm››nn››
pprrootteessttoo”” için meydanda yap›lan
miting Türkiye tarihinin gördü¤ü en
büyük fleriatç› gösterilerden birine
dönüflürken, meydan› her 1 Ma-
y›s’ta yasaklayanlar, Dalc›lar’› kur-
flunlayanlar ortada gözükmüyordu. 

11999988 y›l›n›n 8 Mart’›nda Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nde üç bin
kad›n, bu günü Taksim’de kutlamak
istediler. Tahmin edilece¤i gibi, izin
yerine ppoolliiss ccooppllaarr››yyllaa karfl›laflt›lar;
onlarcas› gözalt›na al›nd›.  

Ayn› y›l›n 22 Kas›m’›nda mey-
danda yine bir grup kad›n vard›.
“‹talya'y› protesto ve ‹talyan malla-
r›na boykot” flovenist havas›n›n esti-
¤i günlerde, “fiehit anneleri” Tak-
sim'de toplan›p ‹talyan Konsoloslu-
¤u'na yürüdüklerinde kimse onlara
engel olmad›.

Oysa ayn› meydanda veya mey-
dana ç›kan yollarda, mesela TA-
YAD’l›lar kaç kez sald›r›ya u¤ra-
m›fl, kaç kez engellenmifllerdi. Kaç
anti-emperyalist gösteri sald›r›ya
u¤rad› Taksim’de. Ö¤renciler kaç
kez copland›lar... 

30 y›ld›r emekçilere açmamak
için ›srar ediyorlar Taksim Meyda-
n›’n›. Aktard›klar›m›z d›fl›nda bak›n
yyaakk››nn ttaarriihhttee daha kimlere ve neler
için aç›ld› alan:

k Kutlu do¤um etkinlikleri ve
iftar çad›rlar›,

kAvrasya Maratonu organizas-
yonu, 

k Y›lbafl› kutlamalar› ve kon-
serleri,

k Asker u¤urlama törenleri.

k BM'nin "Uluslararas› Gönül-
lüler Günü" 21 y›ld›r Taksim'de kut-
lan›yor,

k 1999-2000 UEFA flampiyonu
Galatasaray'›n karfl›lanmas› ve kut-
lanmas› Taksim'de yap›ld›,

k 2002 Dünya Kupas› üçüncü-
sü Milli Tak›m›n karfl›lanmas› ve
kutlanmas› Taksim'de yap›ld›,

k Eurovision fiark› Yar›flma-
s›'nda Sertab Erener’in birincili¤i-
nin kutlamas› Taksim’de yap›ld›,

k 2004’te Kelkit Platformu'nun
yürüyüflü, Taksim'de yap›ld›,

k 12 Nisan 2006; 35. Fiat Ral-
lisi start töreni Taksim'de yap›ld›, 

k 29 Mart 2007; "Red Bull X-
Fighters" motokros gösterisi Tak-
sim'de yap›ld›,

k 3 Nisan 2007; BJK-GS maç›
öncesinde Galatasarayl› taraftarlar
Taksim'de toplanarak stada yürüdü.

HHaass››ll›› kkeellaamm;; meydan gericilere
aç›k, meydan her türlü apolitik et-
kinli¤e aç›k, meydan tekellere
aç›k... Bir tek emekçilere, devrimci-
lere kapal›... fiimdilik... Çünkü o
meydan halk›n meydan› ve sahipleri
er geç meydanlar›n› geri alacaklar... 
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YY››ll 11997733 -- DDeemmiirreell TTaakkssiimm’’ddee......



1977 y›l›n›n 1 May›s’›y-
d›. 500 bin emekçiydik
Taksim Meydan›’nda. 500
bin emekçi, k›z›l bayraklar
alt›nda daha güzel bir
dünya için birleflmifltik.
Sald›rd› oligarfli. 34 emek-
çi kardeflimiz katledildi.
Onlar›n kan› hala o mey-
dandad›r. Onlar›n hesab›
hala sorulmam›flt›r.

O gün, ‹stanbul Taksim
Meydan›’n›n ad› 11 MMaayy››ss
AAllaann›› oldu. O günden bu-
güne, onlar›n kavgas›, ha-
la sürüyor. 

Aradan 31 y›l geçti; fa-
kat ne onlar› unuttuk, ne

onlar› katledenleri. 
31 y›lda, 1 May›slar’›,

Taksim’i yasaklad›lar. Fa-
kat ne 1 May›s’tan vaz-
geçtik, ne 1 May›s Ala-
n›’ndan.

TTüümm hhaallkk››mm››zz››,, 22000088 yy››--
ll››nn››nn 11 MMaayy››ss’’››nnddaa,, katle-
dilen 34 emekçinin an›s›-
na sahip ç›kmak ve hesa-
b›n› sormak, onlar›n mü-
cadelesini sürdürmek
için, onlar›n katledildi¤i
Taksim meydan›n› zaptet-
meye ça¤›r›yoruz. 

Kardefller!
1 May›s, 1889’dan bu

yana, tüm emekçilerin,

tüm ezilenlerin bbiirrlliikk,, mmüü--
ccaaddeellee ve ddaayyaann››flflmmaa gü-
nüdür. 

Bizim ülkemizde de ilk
olarak 11990055 y›l›nda ‹z-

mir’de kutland› 1 May›s.
Sonra, biliyorsunuz

1920’lerin bafl›nda,
ülkemiz emperyalist-
lerin iflgali alt›nday-
d›. Bu nedenle 1 Ma-

y›s, emperyalizme
karfl› mücadele günüydü
o zamanlar. Emperya-
lizmden kurtulduk sonra.
Fakat sömürüden, bask›-
lardan, yasaklardan kur-
tulamad›k. 1 May›s 5500 yy››ll
bbooyyuunnccaa yasakland› ülke-
mizde. 

Yasaklar› 1976’da k›r-
d›k. 1977’de o büyük kat-
liamla durdurmak istedi-
ler mücadelemizin gelifl-
mesini. 

1977 Katliam›n›n üze-
rinden 31 y›l geçti. KKaattllee--
ddeennlleerr bbeelllliiyyddii.. Hükümet,
M‹T, polis, Amerika, hepsi
bu katliam plan›n›n için-
deydi. Her fley bilinmesi-

1 May›s 1977
Katliam›n›n

Hesab›n› Soral›m!

TTAAKKSS‹‹MM’’‹‹ ZZAAPPTTEEDDEELL‹‹MM



ne ra¤men, katiller aç›¤a
ç›kar›lmad›. Hiçbir iktidar
bu katliam›n hesab›n› sor-
mad›. Bütün iktidarlar on-
lar› sakl›yor ve koruyor. 

Devlet 31 y›ld›r katliam-
c›lar›n ”kkiimm” oldu¤u soru-
suna cevap bulamad›. Da-
ha da vahimi, bu soruyu
soran da olmad›! 

Durmadan hukuktan,
adaletten, demokratiklefl-
meden sözeden Demirel-
ler, Ecevitler, Çillerler, Er-
bakanlar, Özallar geldi geç-
ti ama katliamc›lara doku-
nulmad›. Katliamc›lar, o
günlerden bu yana, ellerini
kollar›n› sallayarak dolafl›-
yorlar. Ayn› fley flimdi AAKKPP
iikkttiiddaarr››nnddaa ddaa sürüyor.

Bu s›ralar EErrggeenneekkoonn

sözünü s›kça duyuyorsu-
nuz. Ergenekon, 1 May›s
1977 katliamc›lar›d›r. Erge-
nekon kontrgerillad›r. Fa-
kat kimse Ergenekonculara
binlerce infaz›, kay›plar›,
bu katliamlar› sormuyor. 

Bu kontrgerilla yap›s›,
cinayetler ifllemeye, katlet-
meye, bombalar at›p pro-
vokasyonlar gerçeklefltir-
meye devam ediyor. 

‹‹flflttee bbüüttüünn bbuunnllaarr››nn hhee--
ssaabb››nn›› ssoorrmmaakk iiççiinn,, aaddaalleett--
tteenn yyaannaa oollaann hheerrkkeessii 11
MMaayy››ss AAllaann››’’nnaa ççaa¤¤››rr››yyoo--
rruuzz.. AKP’ye 1977 katliam›-
n›n hesab›n› soral›m. Katli-
amc›lar nerede? Soral›m. 

Halk›m›z!
Bu bildiride, elindeki

taflla resmini gördü¤ünüz
gencin ad›, MMeehhmmeett AAkkiiff
DDaallcc››’d›r. Dalc›, 1989 y›l›n-
da, 1 May›s yasaklar›na
karfl› 1 May›s Alan›’ndaki
iflgali k›rmak için verdi¤i-
miz mücadelede, polis
kurflunlar›yla katledildi.
Gençti ve milyonlar›n tem-
silcisiydi. Onun mücadele-
sini, kararl›l›¤›n› sürdür-
dük, 1 May›s yasaklar›n›
k›rd›k ve iflte bugün 1 Ma-
y›s Alan›’ndaki yasa¤› da
k›rman›n arifesindeyiz.  

Bütün halk›m›z›, sadece
‹stanbul’daki de¤il, 8811 iillii--
mmiizzddeekkii tüm halk›m›z›, im-
kanlar›n› zorlayarak, tek,
mmeerrkkeezzii bbiirr 11 MMaayy››ss için
‹stanbul Taksim Meyda-

n›’nda birleflmeye ça¤›r›-
yoruz. 

AKP iktidar›, iflçilerin,
memurlar›n, ö¤renci genç-
li¤in, köylülerin talepleri
karfl›s›nda emekçileri azar-
l›yor, afla¤›l›yor, onlar›
marjinallikle, yalanc›l›kla
suçlay›p, “gözünüzü top-
rak doyursun” deme per-
vas›zl›¤›yla, emperyalist te-
kellerin talimatlar›n› yerine
getirmeye devam ediyor...
AAKKPP’’nniinn iiflflbbiirrlliikkççii,, ssöömmüürrüü--
ccüü,, bbaasskk››cc›› ppoolliittiikkaallaarr››nnaa
karfl› ç›kmak için 1 May›s
Alan›’nda birleflelim. 

Kardefller!
z 1977 katliam›n›n he-

sab›n› sormak için, 
z Baflta SSoossyyaall SSiiggoorrttaa--

llaarr vvee GGeenneell SSaa¤¤ll››kk SSiiggoorr--
ttaass›› ((SSSSGGSSSS)) Yasas› olmak
üzere haklar›m›z› gasp et-
meye yönelik sald›r›lar›
püskürtmek için,
z Yeni haklar ve özgür-

lükler kazanma mücadele-
sini büyütmek için 

Taksim’de olmal›y›z.  
Ama yaln›z bunlar için

de de¤il. Ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel tüm sorun-
lar›m›z›n köklü çözümü
için, bbaa¤¤››mmss››zz,, ddeemmookkrraattiikk,,
ssoossyyaalliisstt bbiirr TTüürrkkiiyyee isti-

yorsak, Taksim’de 
olmal›y›z!

YYuukkaarr››ddaakkii mmeettiinn,, HHaakkllaarr VVee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii’’nniinn ÖÖzzeell  
SSaayy››ss›› oollaarraakk yyaayy››nnllaannmm››flfltt››rr.. 

50 y›l yasaklad›lar 1 May›s’›. 
Boyun e¤medik! 
‘Bahar bayram›’ deyip içini
boflaltmak istediler, unuttur-
mak, salonlara hapsetmek
istediler, izin vermedik!
Katlettiler, hapsettiler,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinden
vazgeçmedik! 

Bugün de emperyalizmin
gizli iflgali alt›nda ve
faflizmle yönetilen ülkemiz-
de emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl›
demokrasi ve kapitalizme
karfl› sosyalizm için 
1 May›s Alan›’n› zaptedelim!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
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Dünyadaki açl›¤›n sorumlular›,
“bbeesslleennmmee kkrriizzii hhüükküümmeettlleerrii yy››--
kkaabbiilliirr”” diye aç›klama yapmaya
bafllad›lar. Halklar›n açl›¤› umurla-
r›nda bile de¤il, fakat art›k iktidarla-
r›n›n sallanaca¤› derdine düfltüler.

Çünkü, açl›¤›n sorumlusunun
kendileri olduklar›n› çok iyi biliyor-
lar. Onlar yüzünden, dünya nüfusu-
nun, bbiirr mmiillyyaarr iikkii yyüüzz mmiillyyoonnuu
ggüünnddee 11 ((bbiirr)) ddoollaarrllaa, 33 mmiillyyaarr››
ggüünnddee 22 ((iikkii)) ddoollaarrllaa açl›k çek-
mektedir. Ve uyar›lar›, bu durumun
daha da vahim boyutlara ç›kacak ol-
mas›ndand›r.

Bugünlerde ülkemizde de öne
ç›kan gündemlerden ikisi, açl›k ve 1
May›s kutlamalar›d›r. Dünyada ol-
du¤u gibi, ülkemizde de pirinç, bul-
gur, makarna, mercimek, flehriye gi-
bi temel g›da maddelerinin fiyatlar›,
yüzde yüzlerde ve daha üzerinde
artm›fl durumda.

Bu tablo karfl›s›nda, AKP’nin
politikas›, emekçilerin karfl› karfl›ya
oldu¤u açl›k tehlikesini görmezden
gelmek, SSGSS yasas›n› ç›karmak,
özellefltirmelere h›z vermek, çal›fl-
ma yasalar›n› tekeller lehine düzen-
lemek gibi emekçilerin yaflamlar›n›
daha da a¤›rlaflt›racak IMF politika-
lar›n› uygulamakt›r. 1 May›s politi-
kalar›n› ise, 1 May›s’›n tatil yap›l-
mas› talebini reddetme, Taksim Ala-
n›’n› emekçilere yasaklama olufltu-
ruyor.

Her iki politika, emekçilere kkaarr--
flfl››,, emperyalist ve iflbirlikçi tekelle-
re hhiizzmmeett eeddeenn politikalard›r.

Açl›¤›n bugünleri bile aratacak
boyutlarda büyüyece¤i tehlikesi or-
taya ç›k›yor, bu gerçekler karfl›s›n-
da, iflbirlikçi AKP iktidar›, halk› aç-
l›ktan nas›l koruyabilece¤inin hesa-
b›n› yapm›yor. Ne yap›yor peki?
Demagoji yap›yor, sorunun boyut-
lar›n› gizlemeye çal›fl›yor. Tar›m

Bakan› Mehdi Eker, pirinç stokçu-
lar›n› suçluyor, Baflbakan Erdo¤an
““ppiirriinnçç yyeemmeeyyiinn”” ça¤r›s› yap›yor.

Peki, halk›n yedi¤inden, asgari
düzeydeki tüketiminden bile feda-
karl›k yapmas›n› isterken kendileri-
nin yapt›¤›, yapaca¤› bir fedakarl›k
da var m›?

Hay›r! Onlar, halktan istiyorlar.
Halk›n tepki göstermemesini, karfl›-
laflt›klar› zorluklara, açl›¤a yoksul-
lu¤a, tevekkülle katlanmas›n› isti-
yorlar. Kendileri ise, en lüks tüke-
timlerini daha da art›rarak sürdürü-
yorlar. Yokluk, yoksulluk yaflam›-
yorlar, halk yoksullaflt›kça onlar da-
ha fazla zenginlefliyorlar. 

Bunun yan›nda emek diyeni,
aç›z diyeni, adalet, eflitlik isteyeni,
“terörist” ilan ediyor, örgütlenmele-
rini, eylemlerini yasakl›yor, sesini
bo¤maya, susturmaya çal›fl›yorlar.

‹flte, bu yasaklardan birisi de 1
May›s’›n emekçilere yasaklanmas›-
d›r. Emekçilerin 1 May›s mücadele
ve bayram günlerini kutlamalar›n›n
önüne her dönem engeller dikilmifl,
emekçilerin alanlara ç›karak 1 Ma-
y›s’› yaflatmalar›, ancak büyük be-
deller ödenerek mümkün olabilmifl-
tir. 1977, 1988, 1989, 1996 1 Ma-
y›s’lar›nda verilen flehitler, ödenen
bedellerin ifadesidir.

Emekçilerin mücadele günü ve
bayram› olarak 1 May›s bugün de
kabul edilmemekte, Taksim Alan›
yasa¤› bugün de iktidar taraf›ndan
sürdürülmektedir.

Bunun çok kolayl›kla anlafl›la-
cak bir nedeni vard›r; 1 May›s alan-
lar›, her fleyden önce emekçilerin
sömürüye baflkald›rarak emekleri-
nin hakk›n› savunduklar›, mücadele
alanlard›r. Emekçilerin sömürüye
karfl› mücadele etmesi, sömürü dü-
zenlerinden beslenen burjuvazinin
ç›karlar›n› tehdit eder.

Bu nedenle, burjuvazi emekçile-
ri bin bir yolla mücadele alanlar›n-
dan, dolay›s›yla 1 May›s Alan›’n-
dan da uzak tutmak ister. Bunu ba-
flaramad›¤›nda, en az›ndan halk›n
mücadelesine hizmet etmeyen, içe-
riksiz bir bayrama dönüfltürmek için
var gücüyle u¤rafl›r.

Bunun anlam› aç›kt›r, burjuvazi;
““ssooffrraallaarr››nn››zzddaakkii yyiiyyeecceekklleerr hheerr
ggüünn bbiirraazz ddaahhaa eekkssiillssee ddee,, aaçç kkaall--
ssaann››zz ddaa,, iissyyaann eettmmeeyyiinn,, öörrggüüttlleenn--
mmeeyyiinn,, bbeenn iisstteeddii¤¤iimm ggiibbii ssöömmüürr--
mmeeyyee ddeevvaamm eeddeeyyiimm”” der.

Bu somutluk, 1 May›s gününün
de anlam›n› flekillendirir. 1 May›s’ta
alanlara ç›kmak, halklar› açl›¤a
mahkum eden sömürü düzenlerine
karfl› ç›kmak anlam›na gelir, alanla-
ra ç›kmamak ise, sömürü düzenleri-
nin sürmesine seyirci kalmakt›r.

OO GGüünn TTaakkssiimm,, HHaallkk››nn
CCeepphheessii ‹‹llee EEggeemmeenn SS››nn››ffllaarr
CCeepphheessiinniinn ‹‹rraaddee ÇÇaatt››flflmmaa--
ss››nn››nn AAllaann›› OOllaaccaakktt››rr

Toplumsal saflaflmay› belirle-
yen, anlatt›¤›m›z bu dünya koflulla-
r›d›r. Ve bu saflaflmada, bir taraf
halk›n cephesi, di¤er taraf› bir avuç
zengin oligarflinin cephesi olufltur-
maktad›r.

Halk olarak, ya kendi saflar›m›z-
da yer alarak, halk›n cephesini güç-
lendirece¤iz ya da bunu yapmad›¤›-
m›zda, egemen s›n›flar›n cephesinin
güç kazanmas›na katk›da bulunmufl
olaca¤›z. Çünkü, halk›n mücadele
saflar›n› zay›flatan her politika, her

Saflaflmada Emekçilerin
Yeri 1 May›s Alan›’d›r



tav›r, bir avuç zenginin cephesini
güçlendirir. 

Egemen s›n›flar, bu saflaflmay›
gizlemek isterler, ezenler ve ezilen-
ler gerçe¤ini çarp›t›rlar. Sanki zen-
ginlik ve yoksulluk kaderdir. Ya da
zenginler çok çal›flt›klar›, tanr› ver-
gisi yeteneklere ve flansa sahip ol-
duklar› için zengin olmufllar, yok-
sullar bunlara sahip olmad›klar› için
yoksul kalm›fllard›r.

Oysa gerçekler bunlar de¤ildir.
Gerçekte, zenginli¤i ve yoksullu¤u
belirleyen, egemen s›n›flar›n kur-
duklar› adaletsiz düzendir. Milyon-
lar›n aç oldu¤u, bir avuç egemenin
s›n›rs›z zenginli¤e sahip oldu¤u s›-
n›f farkl›l›klar›n› yaratan onlar›n
düzenidir.

Ezen ve ezilen aras›ndaki müca-
dele de, bu farkl›l›ktan do¤makta-
d›r. Mücadelenin oldu¤u yerde, saf-
laflma, cepheleflme vard›r.

Bir avuç sömürücü, mücadele
etmeyi, hak aramay› ““tteerröörriizzmm”” di-
ye damgalasa da, emekçilerin mü-
cadelesi hakl› ve onurlu bir müca-
deledir. Çünkü, bir emekçi, eme¤i-
nin sömürülmesine karfl› ç›kmadan
onurunu da koruyamaz. Onurlu ol-
mak emek sömürüsüne karfl› ç›k-
makt›r. Tersinden, devlet gücünü
elinde tutan bir avuç zenginin, üzer-
lerinde bask› kurdu¤u milyonlar›n
eme¤ini sömürerek lüks içinde ya-
flamas› ise onursuzluktur. 

Oligarfli, halk›n gözünde s›n›fsal
farkl›l›klar› gizlemeye çal›flsa da,
kendisi s›n›flar gerçe¤ini bilerek,
sürekli emekçilere karfl› savafl yü-
rütmektedir. Ki, s›n›flar gerçe¤ini
çarp›tmak da bu savafllar›na hizmet
ediyor.

Yalan ve karalamay› da bu sava-
fl›n bir unsuru olarak kullan›yor.
Gerçekleri ters yüz ediyor. Hakl›
olan mücadeleyi haks›z, haks›z olan
sömürüyü hakl› gibi gösteriyor.
Emperyalistlerle iflbirli¤i yap›yor,
fakat bunu gizliyor, halk›n cephesi
için, ““dd››flfl ggüüççlleerr ttaarraaff››nnddaann kkuullllaa--
nn››ll››yyoorrllaarr”” diye demagoji üretiyor.

Mücadele etmeyi, adaletsizli¤e,
haks›zl›klara karfl› ç›kmay›, ““ccaahhiill--

lliikk””,, ““ççooccuukklluukk””,, ““ggeennççlliikk hheevveessii””
gibi gösteriyor, haks›zl›¤a boyun
e¤meyi, köleli¤i kabullenmeyi ““bbiill--
ggeelliikk””,, ““oollgguunnlluukk””,, ““eerrddeemm”” gibi
sunuyorlar.

Kendileri dizginsiz bir sömürü-
yü, her türlü zor ayg›t›n› kullanarak
sürdürürken, karfl›lar›nda yirmidört
saat çal›flt›r›lsa gene de sesi ç›kma-
yacak, önce patronlar›n, devletin ç›-
karlar›n› düflünecek, eline verilen
üç kurufla raz› olup, hay›r duas› ede-
cek köleler istiyorlar.

Elbette, oligarfli cephesinden
sürdürülen savafl›n tek yöntemi
bunlar de¤ildir. Provokasyonlar ör-
gütlemek, haklar› için örgütlenen ve
mücadele eden emekçilere, devrim-
cilere yönelik katliamlar gerçeklefl-
tirmek yöntemleri aras›ndad›r. ‹flte,
1 May›s 1977 katliam› da bu amaç-
la örgütlenmifltir.

Ve bugün, 1977’de katlettikleri
emekçilerin sahiplenilmesini engel-
lemek için, 1 May›s’›n Taksim Ala-
n›’nda kutlanmas›n› engellemeye
çal›fl›yorlar. Çünkü, katledilenleri
sahiplenmek, 1 May›s 1977’nin he-
sab›n› sormak, oligarflinin egemen-
li¤indeki düzene karfl› ç›kmakt›r,
onlar›n sömürü düzenlerini y›kma
kararl›l›¤›d›r.

Tersinden 1977 katliam›n› unut-
mak, oligarflinin düzenini meflru
görmektir. Emek mücadelesini bu
düzen s›n›rlar› içine hapsetmek ve
böylece, halk›n mücadelesini düzen
için zarars›z hale getirmektir.

Egemen s›n›flar cephesinin poli-
tikas›, flöyle özetlenebilir;

Birincisi, emekçileri, demago-
jiyle, yalan ve bask› uygulayarak
halk cephesi saflar›ndan uzak tut-
makt›r.

‹kincisi, halk›n cephesini yozlafl-
t›rmak, bütün olarak düzen içine
çekmek, etkisizlefltirmek, haklar›n›
savunamaz ve zarars›z hale getir-
mektir.

‹flte, 1 May›s’ta Taksim Alan›’n›
zaptetmek, 1977 katliam›n›n hesa-
b›n› sormak, taleplerimizi hayk›r-
mak bu iki politikay› da bofla ç›kar-
makt›r.

HHaallkk CCeepphheessii SSaaffllaarr››nn››
GGüüççlleennddiirreelliimm ÇÇüünnkküü;;

Milyarlarca insan›n açl›¤a mah-
kum edildi¤i dünyay›, ancak halk
cephesi saflar›n› büyüterek de¤iflti-
rebiliriz.

Sömürü ve zulüm düzenlerinin
halklara insanca bir yaflam sunama-
d›klar›, her geçen gün çok daha ç›p-
lak haliyle görülmektedir.

Egemen s›n›flar, bu gerçe¤i
halklar›n gözünden gizleyemedikle-
rinden, mevcut düzenin bir alterna-
tifi olmad›¤› propagandas› yaparlar.

Yaland›r. Halklar›n bu düzenle-
rin adaletsizli¤i karfl›s›nda kendi al-
ternatifleri vard›r. Bu alternatifi ya-
ratacak olan ise, bizzat emekçilerin
kendileridir.

Adaletsizlik, haks›zl›k de¤iflmez
“tanr› buyruklar›” de¤ildir. Tersine
bunlar› yaratanlar, sömürücü asa-
laklar›n düzenleridir.

E¤er, örgütlü gücümüzü büyü-
tür, alanlarda bu gücümüzü göste-
rirsek, adaletsizlikleri ortadan kal-
d›rma yolunda da ilerlemifl oluruz.

Mücadele etmeden, haklar›m›z›
koruyamayaca¤›m›z, gelifltiremeye-
ce¤imiz, çal›flmadan evimize ek-
mek getiremeyece¤imiz kadar ger-
çektir.

E¤er, kendi saflar›m›z› büyüt-
mez, mücadeleyi gelifltirmezsek,
bizler ad›na bir avuç egemen karar
vermeye devam edecektir. Hay›r
kendi kararlar›m›z› kendimiz alaca-
¤›z.

AKP iktidar› diyor ki, Taksim
Alan› emekçilere kapal›d›r, emekçi-
ler 1 May›s’› Taksim’de kutlaya-
mazlar. Hay›r, buna tekellerin tem-
silcisi AKP iktidar› karar veremez.
Buna ancak emekçilerin karar vere-
bilece¤ini, 1 May›s’ta Taksim Ala-
n›’n› zaptederek gösterelim.
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May›s’ta
Taksim’i

Zaptedelim



‹dil Kültür Merkezi yeni bir 1 May›s’› daha 1
May›s Alan›’nda Taksim Alan›’nda kutlaman›n cofl-
kusunu yaflad›¤›m›z flu günlerde, geçmifl 1 May›sla-
r’› hat›rlatan,  önümüzdeki 1 May›s’ta Taksim Ala-
n›’na nas›l ç›k›laca¤›n› foto¤raflarla gösteren “Bu
Yol Taksim’e Ç›kar” konulu bir sergi açt›. Makine
Mühendisleri Odas›’nda 21 Nisan’da aç›lan sergide
1977 1 May›s’›ndan 2007 1 May›s’a kadar 1 May›s
günü yaflananlardan kesitler ve emekçilerin yafla-
m›ndan kimi kareler foto¤raflarla sergileniyor.

Serginin bir köflesindeki “özel bölümde” 1977 1
May›s’› anlat›lmaya çal›fl›lm›fl. Yerde yüzüstü ka-
paklanm›fl, mavi tulumlu, kafas›nda baret tak›l› bir
iflçi kuklas› üzerinde buruflturulmufl  bir pankart, et-
rafta y›rt›lm›fl parçalanm›fl dövizler o gün yaflanan
katliam›, vahfleti,  kargaflay› anlat›yor. Ayn› sahne-
nin üstünde duvara yans›t›lan sinevizyonda 77 Ma-
y›s’›n› görüntüsü veriliyor...

Ve ad›m ad›m bir uçtan ‘77’den bafllayan “So-
rarlarlar Birgün Sorarlar” yazan sat›rlar›n alt›nda 1
May›s foto¤raflar›, k›sa kesintilere u¤rasada 1 Ma-
y›s tarihinin devaml›l›¤›n› anlat›yor. ‘77’de emek-
çilerin kan›yla y›kanan k›z›l bayra¤› ‘88, ‘89’da
Mehmetler al›yor. Ve “‘89, ‘06’ya  Biz Hep Var-
d›k” deniliyor. K›z›lbayrakl›lar›n yürüyüflü verili-
yor kare kare... 

Foto¤raflar›n aras›nda 1 May›s’la ilgili gazete-
lerin küpürleri, manfletleri var. Emekçileri karala-
yan, polislerin fliddetini hakl› ç›karmaya çal›flan sa-
t›rlar... egemenlerin korkusunu ortaya koyuyor.

Sergide ayr›ca 1 May›slar için haz›rlanan afifl
örnekleri de yer al›yor. 

‹çeri girenleri ilk önce a¤›r koflullarda çal›flt›r›-
lan, azg›nca sömürülen çocuk iflçilerin foto¤raflar›
karfl›larken, ç›k›flta geçen y›l emekçilerin devrimci-
lerin, egemenlerle yapt›¤› irade savafl›na dönüflen
2007 1 May›s’›n foto¤raflar› u¤urluyor. O foto¤raf-
larda  sergiden ç›kanlara 2008 1 May›s Taksim’ine
nas›l ç›k›laca¤›n› ö¤retirken, ç›k›flta bir ok iflareti 1
May›s’ta gidilecek yolu gösteriyor. “ Bu yol Tak-
sim’e Ç›kar.”
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Bu Yol Bu Yol 
Taksim’e Ç›karTaksim’e Ç›kar

Devrimci 1 May›s Platformu 24 Nisan 2008 tarihinde
yapt›¤› aç›klamayla bir kez daha ilan etti:

1 MAYIS GÜNÜ TAKS‹M’DEY‹Z!
Devrimci 1 May›s Platformu olarak, 24 Mart tarihindeki

deklarasyonumuzla 2008 1 May›s’›nda Taksim’de olaca¤›m›z›
ilan ettik. Sendikalar› zaman geçirmeden bir araya gelmeye ve
2008 1 May›s’›n› tüm güçlerle ortak örgütlemeye ça¤›rd›k.

8 Nisan tarihinde, Türk-‹fl, D‹SK ve KESK ortak yapt›klar›
bas›n aç›klamas› ile 1 May›s’› Taksim’de kutlayacaklar›n› aç›k-
lam›fllar ve ard›ndan, 1 May›s’› örgütleyecek tüm güçlere ça¤-
r› yaparak, birlikte kutlamak istediklerini beyan etmifllerdir. Bu
geliflmelerle birlikte 2008 1 May›s’›n›n Taksim’de kutlanaca¤›
kesinleflmifl oldu.

Hükümet cephesinden, bu süreç boyunca görüntüde ›l›ml›
bir hava yarat›lm›fl, 1 May›s’›n resmi tatil ilan edilmesi konu-
sunda ad›m ataca¤› izlenimi yarat›lm›flt›. 21 Nisan tarihinde
gerçeklefltirilen Bakanlar Kurulu toplant›s› sonras›, 1 may›s,
“Eme¤in Birlik ve Dayan›flma Günü” olarak kabul edildi¤i an-
cak resmi tatil ilan edilmeyece¤i aç›kland›. ‹flçi s›n›f›n›n müca-
dele tarihinden süzülüp gelen ve 120 y›ld›r  birlik, mücadele ve
dayan›flma günü olarak kutlanan 1 May›s’a iliflkin böyle bir ka-
rar almak abesle ifltigaldir. Taksim’in iflçi-emekçilere aç›lmas›
konusundaki aç›klamalar ise otuz y›ll›k zihniyetin devam etti-
¤ini ortaya ç›kartm›flt›r. Bu geliflmeler platformumuz aç›s›ndan
sürpriz olmam›flt›r.

Hükümet sözcüsünün ald›klar› kararlar› gerekçelendirirken
söyledi¤i, Taksim karar›nda “provakatörlük” yapan gruplar›n
etkisinden söz etmesi de yabanc›s› olmad›¤›m›z demogojiler-
dir. ‹flçi-emekçilerin geçen y›l ki Taksim kararl›l›¤›ndan ve bu
kararl›l›¤›n bu y›l daha da artm›fl olmas›ndan sonuç ç›karma-
d›klar›n› göstermektedir.

Baflbakan›n ise, meclis grup toplant›s›nda yapt›¤›; “ayaklar
bafllar› yönetmeye kalkarsa k›yamet kopar” aç›klamalar› s›n›f-
sal bak›fllar›n›n özlü ifadesidir. Bir avuç sömürücü az›nl›k ad›-
na ülkeyi yönetenlerin iflçi-emekçileri yok saymak, afla¤›lamak
d›fl›nda tek bir politikalar› yoktur, olamaz.

Eme¤i ile dünyay› her gün yeniden yaratan emekçi halk›m›z
bu yok say›lmaya, bu afla¤›lamaya yan›t›n›, 2007 1 May›s’›n-
dan ald›¤› güçle, daha büyük bir azim ve kararl›l›kla     1 Ma-
y›s günü Taksim’de verecektir. 

Devrimci 1 May›s Platformu
*1 May›s’›n Resmi Tatil ‹lan Edilmesi,
* Taksim’de 1 May›s Yasa¤›n›n Kald›r›lmas›,
*’77 Katliamc›lar›n›n Yarg›lanmas›,
* SSGSS Yasas›na Karfl› Direnmek için Taksim’de olacak-

t›r.

Platformumuz, 1 May›s günü fiiflli Meydan›’nda toplanarak
D‹SK kortejinin arkas›ndaki yerini alacakt›r. 

Toplanma Yeri  : fiiflli Meydan›
Toplanma Saati : 10:00

1 MAYIS’TA TAKS‹M’DE... 1 MAYIS’TA TAKS‹M’DE... 1 MAYIS’TA TAKS‹M’DE



Bildiriler, Afifllerle 
Taksim’e Ça¤r›...

‹stanbul ve Ankara’n›n çeflitli
mahallelerinde Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi’nin ve Devrimci 1
May›s Platformu’nun Taksim ça¤-
r›s›n›n yerald›¤›, 1 May›s afiflleri
yap›ld›, bildiriler da¤›t›ld›. 23 ve
24 Nisan tarihlerinde; 

� AAlliibbeeyykkööyy’de, 1000 bildiri,

100 afifl ve 50 ortak afifl... NNuurrttee--
ppee’de 300 bildiri, 50 afifl ve 20 or-
tak afifl... OOkkmmeeyyddaann››’nda 400 bil-
diri, 250 afifl, 50 ortak afifl... ÇÇaa¤¤--
llaayyaann’da; 500 bildiri, 70 afifl ve 50
ortak afifl... GGüüllssuuyyuu’nda; 700 bil-
diri, 270 afifl... 11 MMaayy››ss Mahalle-
si’nde 100 bildiri, 100 afifl... BBaa¤¤--
cc››llaarr’da; 450 bildiri... ‹‹kkiitteellllii’de
400 afifl... BBaahhççeelliieevvlleerr’de 200 bil-
diri da¤›ld›, 150 afifl yap›ld›.

Anadolu’da da bildiri ve afifller-
le 1 May›s’ta Taksim’e ça¤r› yap›l-
d›. 

� AAnnkkaarr aa’da Ulus, Sakarya,
Yüksel Caddesi ve S›hhiye’de ya-
p›lan bildiri da¤›t›m›nda 2700 adet
bildiri halka ulaflt›r›ld›.
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19 Nisan’da Türk-‹fl, KESK ve
D‹SK baflkanlar›, ‹çiflleri Bakan› Beflir
Atalay ile görüflerek, 1 May›s’› Tak-
sim’de kutlayacaklar›n› bildirdiler. Ba-
kan›n daveti üzerine görüflmeye gittik-
lerini söyleyen Kumlu, ““11 MMaayy››ss’’››nn
rreessmmii ttaattiill iillaann eeddiillmmeessii ttaalleebbiimmiizzii vvee
11 MMaayy››ss’’›› TTaakkssiimm’’ddee kkuuttllaayyaaccaa¤¤››mm››zz››
››ssrraarrllaa ssööyylleeddiikk”” dedi.

‹stanbul Valisi Muammer Güler’in
Taksim’de kutlamaya izin vermeyecek-
leri aç›klamas› üzerine,  aç›klama yapan
D‹SK ve KESK yöneticileri ise, iizziinn ttaa--
lleebbiinnddee bbuulluunnmmaayyaaccaakkllaarr››nn›› bbeelliirrttttii--
lleerr..

KESK Genel Sekreteri Abdurrah-
man Dafldemir, ““iizznnee iihhttiiyyaaççllaarr›› oollmmaa--
dd››¤¤››nn››”” belirterek, ““TTaakkssiimm''ii iiflflççiilleerree
eemmeekkççiilleerree aaççmmaallaarr›› llaazz››mm.. 11997777 11 MMaa--
yy››ss''›› ggiibbii TTaakkssiimm''ee çç››kkaaccaa¤¤››zz.. BBuunnuunn
öönnüünnddee kkiimmssee dduurraammaazz”” dedi. Daflde-
mir’in aç›klamas›nda, KESK, D‹SK,
Türk-‹fl konfederasyonlar› ile 70'e yak›n
demokratik kitle örgütü ve siyasi parti
olarak ““eemmeekkççiilleerree kkaappaatt››llaann TTaakkssiimm''ii
11 MMaayy››ss''ttaa eemmeekkççiilleerree aaççaaccaa¤¤››zz”” karar-
l›l›¤›n›n tafl›nd›¤› belirtildi.

“Ayaklar›n Sesini
Taksim’de 
Herkes Duyacak”

D‹SK Baflkanlar Kurulu da Baflba-
kan›n son aç›klamalar› üzerine 24 Nisan
günü D‹SK Genel Merkezi’nde bir ba-
s›n toplant›s› gerçeklefltirdi. 

Toplant›da D‹SK Genel Baflkan› Sü-
leyman Çelebi taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada Taksim’e ç›kman›n›n demokra-
siye sahip ç›kmak oldu¤u vurgulanarak
Baflbakan Erdo¤an’a “AAyyaakkllaarr bbaaflfl›› yyöö--
nneettmmeeyyee kkaallkkaarrssaa kk››yyaammeett kkooppaarr” sö-
zünden dolay› emekçilerden özür dile-
me ve 1 May›s’ta Taksim alan›n› emek-
çilere açma ça¤r›s› yap›ld›. Çelebi, söz-
lerini flöyle bitirdi; “BBiizzlleerr bbuu üüllkkeenniinn
aayyaakk ttaakk››mm›› oollaarraakk 11 MMaayy››ss''ttaa TTaakk--
ssiimm''ddee oollaaccaa¤¤››zz.. AAyyaakkllaarr››nn sseessiinnii TTaakk--
ssiimm''ddee hheerrkkeess dduuyyaaccaakk..”

“‹zin Talebinde
Bulunmayaca¤›z!”

Ege Temel Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤i 20 Nisan Pazar günü
Geleneksel 1 May›s pikni¤ini Sarn›ç
Piknik Alan›’nda yapt›. ‹zmir’in çe-
flitli mahallelerinden piknik için
otobüsler kald›r›ld›. 

Ege Temel Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤i Baflkan› Nurhan Y›lmaz
aç›l›fl konuflmas›nda ‘buradaki bir-
lik-beraberlik ruhunun 1 May›s’a
yans›mas›’ dileklerini iletti. Hep bir-
likte halaylar›n çekildi¤i piknikte
Grup Gün›fl›¤› da söyledi¤i türkü-
lerle kitleleri coflturdu. 160 kiflinin
kat›ld›¤› piknik 1 May›s’ta Tak-
sim’de olma ça¤r›s›yla son buldu. 

İzmir’de 1 Mayıs
Pikniği Yapıldı

Malatya’da 1
May›s
Tutuklamas›

Malatya polisi 1 May›s çal›flmas›n›
engellemek için sald›r›lar›n› sürdürüy-
or. 24 Nisan günü 1 May›s afiflleri
ast›klar› iddias›yla Sevcan Göktafl,
Adem Y›ld›z, Mehmet Türker isimli
HÖC’lüler resmi ve sivil polisler

taraf›ndan dövülerek, gözalt›na al›nd›lar. Ayn› gün Adliyeye ç›kar›lan
HÖC’lüler haks›z gözalt›y› protesto etmek için etmek için slogan atarken
polisin HÖC’lüleri a¤›zlar›n› kapatarak, sürükleyerek engel olmaya
çal›flt›¤› görüldü. Para cezas› verilen üç HÖC’lü ç›kar›ld›klar› mahkemede
de tutuklanarak Malatya Hapishanesi’ne gönderildiler.

May›s’ta
Taksim’i

Zaptedelim
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Y›llard›r 1 May›slar’› gündem-
den ç›karmaya, olmad› salonlara
hapsetmeye, olmad› bölmeye çal›-
flan Türk-‹fl, bu sene Taksim’e ç›k-
ma karar› ald›¤›n› aç›klad›. 

Y›llard›r gündeminde 1 May›s
olmayanlar, bu sene 1 May›s’›n
resmi tatil olmas›n›, Taksim’de 1
May›s kutlamas›na izin verilmesini
talep eden yaz›lar yazd›lar. Dev-
rimcilerin ›srarla gündemde tuttu¤u
taleplerdi bunlar. 

*

Kuflku yok ki böyle bir noktaya
gelinebilece¤ini reformizmin, sta-
tükocular›n tahmin edebilmeleri,
böyle bir öngörüde bulunabilmeleri
bile mümkün de¤ildi. 

Devrimci politikay› ve bu poli-
tika do¤rultusunda yaflanan çat›fl-
malar›, ödenen bedelleri bir kenara
koyun. Ne kal›r geriye? Bugün 1
May›s ne durumda olurdu?

En iy ihtimalle, “salonlarda”
kutlan›yor olurdu de¤il mi?

Çünkü düzenin ve düzen sendi-
kac›l›¤›n›n tercihi buydu. Refor-
mizm de bu tercihin kuyru¤unday-
d›. Onlar› zorlayan devrimci bir
politika olmasayd›, baflka türlü ol-
mas› için bir neden de kalmayacak-
t›. Alanlar, devrimci politikayla ka-
zan›ld›. 1 May›s, devrimci politi-
kayla herkesin gündemine sokuldu. 

Devrimciler için bu öngörülen
bir sonuçtu. Bu sonuca ulafl›laca¤›-
na inançla yürütülmüfltü bu müca-
dele... BBuuggüünn ee¤¤eerr düzen sendika-
lar› Taksim diyorsa, e¤er burjuvazi-
nin yazarlar› Taksim’in meflrulu¤u-
nu savunuyorsa, 1988-89’lardan
bugüne uzanan 1 May›s tarihinden
ayr› düflünülemez. ‹flte bu siyasal
sonucu yans›tan sat›rlardan birkaç
örnek:

*

Radikal Yazar› ‹smet Berkan’›n
17 Nisan günkü yaz›s›n›n bafll›¤›
flöyle: “11 MMaayy››ss’’ttaa TTaakkssiimm,, tteemmeell
iinnssaann hhaakkkk››dd››rr..””  

Yaz›, ““11 MMaayy››ss TTaakkssiimm’’ddee ooll--
mmaall››dd››rr aarrtt››kk”” diye bitiyor... 

*

M. Ali Birand’›n 1 May›s yaz›-
s›n›n baz› bölümleri ise flöyle : 

“Sendikalar Taksim’de kutlama
isterler, Valilik ›srarla reddeder.
Nedeni de komiktir. Efendim, ‹stan-
bul’un trafi¤i kitlenirmifl. 

Sanki ‹stanbul’un trafi¤i, nor-
mal günlerde ‹sviçre saati gibi ifl-
lermifl de, Taksim’de yürüyüfl olun-
ca kent mahvolurmufl gibi bir man-
zara. ... Benim en çok flafl›rd›¤›m
Devletin tutumu. Taksim’i sendika-
lara kapat›rlar, ancak örne¤in, po-
lis teflkilat›n›n kurulufl gününde po-
lislerin Taksim’de yürüyüfl yapma-
s›na,... göz yumarlar. Y›lbafl›nda
flenlikler yap›l›r, insanlar alan› ka-
pat›rlar. Konserler verilir. Ancak ifl
sendikalara gelince, yani buu bbaayy--
rraamm››nn ggeerrççeekk ssaahhiipplleerrii söz konusu
olunca, hemen yasak konur. 

Nedir bu komiklik?..”

*

Bekir Coflkun, 22 Nisan günkü
yaz›s›nda AKP’yi elefltirerek flöyle
diyordu:

“1950’den bu yana mmeeyyddaannllaarr››
hhiiççbbiirr zzaammaann sseevvmmeeddiilleerr.. Onlar
için meydanlar t›pk› trenler gibi
komünist ifliydi. Çünkü meydanlara
insanlar toplan›yordu. 

‘Meydan’ demek dayan›flma de-
mek, ses demek, itiraz demekti...”

*

22 Nisan günkü Hürriyet’te de
Enis Berbero¤lu, iktidar›n 1 May›s
ve Taksim konusundaki manevrala-
r›na cevap veriyor:

“Önce Taksim’i ö¤rensin

AKP’nin b›rak›n 1 May›s’›, ‹s-
tanbul’un yak›n mazisi hakk›nda
bile fikri olmad›¤› belli. Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir Topbafl,
Taksim Meydan›’nda kutlamaya
karfl› rakamsal bahane bulmufl.
Baflkan’a göre, Taksim Meydan›

ancak kent nüfusunun bir-iki mil-
yon kifli  oldu¤u tarihlerde mitinge
uygunmufl. Meydan o tarihte bile
ancak 40 bin kifli al›rm›fl. 

Neresini düzeltelim ki?   

Sadece ‹stanbul nüfusunun 4
milyon kifliyi buldu¤u 1975’te mer-
hum baflbakanlardan Bülent Ece-
vit’in 100 bin kiflilik Taksim mitin-
gini hat›rlatmak bile yeter. 

Ama zaten mmeesseellee TTaakkssiimm rraa--
kkaammllaarr›› ddee¤¤iill,, AKP’nin ddeemmookkrraassii
ppeenncceerreessiinniinn ddaarrll››¤¤››......

Hazretler demokratik haklar›
bir kapatma davas›ndan ötekine
kadar unutuyor belli ki...”

*

Statükolara teslim olursan›z, ora-
da hiçbir siyasi, pratik sonuç yarata-
mazs›n›z. S›n››f mücadalesi bir ira-
de savafl›d›r ve iradenin kendisini
ortaya koydu¤u yer politikalard›r.

E¤er kendinize özgü hiçbir poli-
tikan›z yoksa, e¤er tüm politikala-
r›n›z flu veya güce yedeklenmekten
ibaretse, statükolar ve icazet çem-
berinin içinde dönüp duruyorsan›z,
orada iradeniz de yoktur. 

Devrimci 1 May›s politikas›,
1980’lerin ikinci yar›s›nda 1 Ma-
y›s’› kazanma hedefli mücadeleyi
fiilen bafllatt›¤›ndan bu yana, statü-
kolarla çarp›flt› hep. Bizi statükola-
ra hapsetmek için oligarfli 1 May›s
özelinde görülmedik boyutta teröre
baflvurdu. 1989’da, 1996’daki kat-
liamlar, binlerce kiflinin gözalt›na
al›nmas›, koskoca flehrin iflgali, bu-
nun içindi. Bunlar› ve statükoculu-
¤un sendikal alandaki, soldaki sa-
vunucular› afl›larak gelindi bu nok-
tada... 1 May›s mücadelesi, hayat›n
her alan›nda dersler ç›kar›lmas› ge-
reken bir süreci anlat›yor. Elbette
burada da durulacak de¤il. Tak-
sim’i kazanmak, 1 May›s’›n dev-
rimci rolünü büyütmek için müca-
dele devam edecek...  

Bu sonuç 
mücadeleyle yarat›ld›

May›s’ta
Taksim’i

Zaptedelim



Tar›m Bakan› Mehdi Eker, g›da
fiyatlar›ndaki art›fl›n nedenini, tüke-
timin art›fl›na, bioyak›t üretimine,
spekülatörlere, k›sacas› her gerekçe-
ye ba¤l›yor, fakat ülkemizdeki s›k›n-
t›n›n temel nedenine hiç de¤inmiyor.

Oysa, öncelikle, bir tar›m ülkesi
oldu¤umuz halde, ülkemizdeki tar›-
m›n nas›l bitirildi¤ini, nas›l tah›l it-
hal eden ülke durumuna gelindi¤ini
anlatmas› gerekiyor.

Örne¤in, 2000 y›l›nda 21 milyon
ton bu¤day üretimi yap›l›rken, nas›l
2007 y›l›nda 17.2 tona düfltü. fieker-
pancar›, 18.8 milyon tondan 12.4
milyon tona, tütün 200 bin tondan 80
bin tona, keza patates, so¤an ve di¤er
birçok ürünün üretiminin nas›l geri-
ledi¤ini, ayn› flekilde, Erzurum gibi
et üretiminin merkezi olan bir ilin,
kendi et tüketimini bile d›flar›dan
karfl›lar hale nas›l getirildi¤ini anlat-
mas› gerekir.

Kuflkusuz ki, tüm bunlar›n so-
rumlusu, bugün ortaya ç›kan k›tl›k
de¤ildir ya da bir y›l öncesinden bafl-
layan kurakl›k da de¤ildir.

Bunlar›n uzun y›llara uzanan ve
özellikle AKP iktidar›nda artan tar›-
m›n yok edilmesi politikalar› ile
aç›klanmas› gerekir. Fakat, tar›m›n
yok edilmesinin tart›fl›lmas›, ülke-
mizdeki iktidarlar›n ve elbette AKP
iktidar›n›n iflbirlikçi kimli¤ini ortaya

koymaktad›r. Bu nedenle de, tar›m›n
nas›l yok edildi¤ini tart›flmak istemi-
yorlar.

Örne¤in, 11999999 yy››ll››nnddaa,, IIMMFF iillee
iimmzzaallaannaann SSttaanndd--bbyy anlaflmalar›n-
da, 22000022 yy››ll››nnddaa DDüünnyyaa BBaannkkaass›› ile
““AARRIIPP TTaarr››mmssaall DDeesstteekklleemmee vvee TTaa--
rr››mm RReeffoorrmmuu UUyygguullaammaa PPrroojjeessii””
anlaflmas›nda afla¤›daki maddeler
var m›d›r yok mudur?

* Çiftçi ürün baz›nda desteklen-
meyecek. Arazisini ekip biçsin biç-
mesin, çiftçiye sahip oldu¤u araziye
dönüm bafl›na her y›l (bütçeden)
Do¤rudan Gelir Deste¤i ödemesi ya-
p›lacak.

* Çiftçiye ucuz kredi verilmeye-
cek. Kredi deste¤i yap›lmayacak. 

* Gübrede ve di¤er girdilerde
destekler azalt›lacak, tüm destek po-
litikalar›na son verilecek. 

* fieker fabrikalar› ve Tekel özel-
lefltirilecek. fieker kanunu, alkollü
içkiler kanunu, tütün kanunu ç›kar›-
larak pancar, tütün, üzüm üretimi
azalt›lacak. 

* Tar›m kredilerine ve girdilere

verilen sübvansiyonlar kald›r›lacak

* Destekleme al›m fiyatlar› enf-
lasyonun alt›nda belirlenecek. Des-
teklenen ürün say›s› ve ürün miktar›
azalt›lacak

* Tar›m sektörüne destek veren
devlet kurumlar› kapat›lacak. Varl›k-
lar› özel sektöre sat›lacak.

Bu anlaflma maddeleri, AKP ikti-
dar›nda uygulanarak, tar›m bitirilme-
di mi? Ve dahas›, bugün halen bu po-
litikalar sürdürülmüyor mu?

Bunlar›n sonucu olarak, tar›m
yok edilmedi mi?

Peki bu politikalar›n sonuçlar› ne-
ler olmufltur?

Halk›n yoksullaflmas› ve açl›k.
Ülkemizin emperyalizme daha fazla
ba¤›ml›laflmas› ve daha fazla sömü-
rülmesi. Bunlar›n karfl›l›¤›nda, IMF
ve Dünya Bankas›’ndan kay›pla k›-
yaslanamayacak miktarlarda kredi
al›nm›flt›r. Ve elbette, daha önemlisi,
emperyalist ülkelere, iyi iflbirlikçiler
olduklar›n› göstermifllerdir.

Bunu yapanlar vatan haini, halk
düflman›, iflbirlikçi, uflak de¤illerse,
herhalde kimse vatan haini kabul
edilemez. AKP iktidar›, bizlere em-
peryalizmin uflakl›¤›na, iflbirlikçili-
¤ine son verilecek mi, onun cevab›n›
vermelidir.
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Su ‹çin Yürüyüfl
19 Nisan’da fianl›urfa’n›n

Suruç ‹lçesi’nde, demokratik
kitle örgütleri taraf›ndan yakla-
fl›k 3 bin kiflinin kat›l›m›yla ‘‘SSuu--
ssuuzzlluukk MMiittiinnggii’’ düzenlendi.

Atatürk Meydan›’nda topla-
nan kitle, ‘‘SSuussuuzzlluukkttaann ggööçç

eeddiiyyoorruuzz’’,, ‘‘SSuussuuzzlluukk kkaaddeerriimmiizz ddee¤¤iill’’,, ‘‘SSuu hhaayyaatttt››rr hhaayyaa--
tt››mm››zz›› kkaarraarrttmmaayy››nn’’ ve ‘‘ÖÖllüülleerr kkeennttiinniinn yyaaflflaayyaann›› ddee¤¤iill,,
yyaaflflaayyaann kkeennttiinn ööllüülleerrii oollmmaakk iissttiiyyoorruuzz’’ yaz›l› pankart ve
dövizler tafl›d›. Devlet, ilçeye sadece 40 kilometre mesafede-
ki F›rat Nehri’nden su getirmiyor.

Tar›m› Katleden ‹flbirlikçi AKP,
Sorumlulu¤u Üstünden Atamaz!

Protesto ‹çin Ekinlerini Yakt›lar
Gaziantep’in O¤uzeli ‹lçesi yak›nlar›nda bulunan Ka-

yac›k Baraj Gölü’nden yeterli su alamad›klar› için tarla-
lar›ndaki ekinleri kuruyan köylüler, durumu protesto için
22 Nisan’da bu¤day tarlalar›ndaki ekinleri yakt›lar.

Ellerinde DS‹’yi protesto içerikli pankartlar tafl›yan
köylüler ad›na yap›lan aç›klamada, kendilerine DS‹ ta-
raf›ndan su verilece¤i sözü verildi¤i için, ona göre
ekim yapt›klar›n›, ancak su verilmedi¤i için yaklafl›k
10 bin dönümlük ekili alan›n kurudu¤u, bu nedenle
yaklafl›k 10 milyon YTL zarara u¤rad›klar› belirtildi.
Köylüler, bu durumdan toplam 7 köyün etkilendi¤ini
söylediler.

SSuuçç TTüükkeettiimmiinn
AArrttmmaass››nnddaa DDee¤¤iill,, TTaarr››mm››nn
EEmmppeerryyaalliisstt PPoolliittiikkaallaarrllaa 

YYookk EEddiillmmeessiinnddeeddiirr
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Aylard›r, meclis kürsüsünde,
medya önünde adeta hezeyan içinde
“biz milli iradenin temsilcisiyiz” di-
ye ba¤›r›p duruyorlar. Aylard›r, “ka-
patma davas›na” karfl› kendilerinin
halk›n yüzde 47’sinin oyunu ald›k-
lar›n› tekrarl›yorlar... Kapatma da-
vas› açan “laikçi”leri, bu ço¤unlu¤a
sayg›l› olmaya ça¤›r›yorlar. 

Fakat, AKP’ye oy verenler de
dahil, emekçilerin ezici bir kesimi-
nin karfl› ç›kt›¤› bir yasay›, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SSGSS) Yasas›’n› ç›kartmakta te-
reddüt etmediler. Yasa 18 Nisan’da
TBMM’de kabul edildi.  

Seçimlerde oyunu ald›klar› yüz-
de 47 içindeki iflçiler, memurlar,
köylüler, esnaf dahil, “temsilcisi”
olduklar› kesimlerin ve onlar›n ço-
cuklar›n›n haklar›n› gasbetmekte bir
sak›nca görmediler.  

Ülkemizin tüm iflçi ve memur
konfederasyonlar›, tüm meslek oda-
lar› SSGSS’ye karfl› olduklar›n›
aç›klad›lar. Sendikalar, odalar, çeflit-
li devrimci, demokratik kurumlar,
yasaya elefltirilerini ve taleplerini or-
taya koydular. Bu talepler için yeter-
siz de olsa, ülkenin hemen tüm ille-
rinde say›s›z kez eylemler yap›ld›.

SSGSS yasas›n›n ç›kar›lmas›,
AKP’nin “demokrasi”nin “d”sinden
uzak oldu¤unu gösterir. 

“Demokratik bir ülkede olsa, ik-
tidar bu tepkileri dikkate al›rd›” de-
meyece¤iz biz bu noktada. Çünkü
zaten demokratik bir ülkede, de-
mokrasinin halktan yana, halk için
iflledi¤i bir ülkede böyle bir yasa hiç
gündeme gelmezdi. 

Benzer yasalar, burjuva demok-
rasisinin oldu¤u ülkelerde de ç›ka-
r›ld› ve ç›kar›lmaya devam ediliyor.
Orada da milyonlarca emekçi, sen-
dikalar›yla, di¤er örgütlülükleriyle
yasalara karfl› ç›k›yorlar ve e¤er
mücadelenin boyutu, fliddeti, ikti-
darlara geri ad›m att›racak düzeye
ulaflmam›flsa, iktidarlar, bu tepkile-
ri, talepleri hiç kaale almadan gasp
yasalar›n› ç›kar›yorlar.

Çünkü, bbuu yyaassaallaarr›› eemmppeerryyaalliisstt
tteekkeelllleerr iissttiiyyoorr.. Bu anlamda, em-
peryalist ülkelerde de, yeni-sömür-
gelerde de halk›n talepleri de¤il, bu
tekellerin istekleri esas al›n›yor. ‹k-
tidarlar, onlar›n iktidar› ve onlar›
dinliyorlar. 

Emekçilerin kendilerini dinlete-
bilmesinin, hepsi birer SALDIRI
olan bu yasalar› püskürtebilmesinin
tek yolu ise militanca ve kitlesel di-
renifllerden geçiyor. ‹nançs›zlaflm›fl,
s›n›f mücadelesi zemininden iyice
uzaklaflm›fl düzen sendikac›l›¤›, bu-
gün için böyle bir mücadele çizgi-
sinden uzak. 

Pratik onlar› buna zorlad›¤› hal-
de, sendikalar›n bir ço¤u buna dire-
niyor. Bu durumda, ya iflçiler bu
sendikalar› dönüfltürecek, ya bu
sendikalar› aflacaklar, ya da hak
gasplar› devam edecektir. 

AKP iflte bbudur!
AKP bu yasay› ç›kararak ger-

çekte zaten bizce malum olan nite-
liklerini bir kez daha ortaya dök-
müfltür. Birincisi, eemmppeerryyaalliizzmm iiflfl--
bbiirrlliikkççiissii bir iktidar oldu¤unu tek-
rar kan›tlam›flt›r; kendi halk›n›n de-
¤il, tekellerin sesini dinlemifltir.
‹kincisi, bbeenncciill,, çç››kkaarrcc›› karakterini
ortaya koymufl; emeklilik yafl›n›n

65’e ç›kar›lmas› konusunda iflçileri,
memurlar›, halk›, “sizin de¤il, ço-
cuklar›n›z›n, torunlar›n›z›n  hakla-
r›n› gasbediyoruz, siz rahat olun”
diyerek “ikna” etmeye çal›flm›flt›r.
Bu ikna biçimi, AKP yöneticilerinin
beyninin içini göstermektedir bir
bak›ma. Bugünkü ç›karlar› için her-
fleyi satabilecek bir beyindir bu. 

Emekçileri kaale almayarak, on-
lara dayat›lan da bu anlay›flt›r. 

Emekçileri kaale almayan tav›r,
iflbirlikçi düzen sendikalar›n› bile
AKP karfl›s›na savurmufltur. Nite-
kim, yasaya karfl› ›srarl› bir mücade-
le yapmayan Türk-‹fl de hala “muha-
lefetini” sürdürüyor görünüyor. 

TTüürrkk--‹‹flfl Genel Baflkan› Mustafa
Kumlu, taleplerinde “hâlâ karfl›lan-
mayan konular bulundu¤u”nu belir-
terek, Cumhurbaflkanl›¤› nezdinde
giriflimlerde bulunacaklar›n› bildir-
di. Anlafl›lan bir ““aakkttiiff ggiirriiflfliimm””
mmaanneevvrraass›› daha yap›yor Türk-‹fl
yönetimi. ““YYaassaayy›› kkaabbuull eeddiiyyoorruuzz””
diyemedi¤i için, kendi içinde de
farkl› düflünen sendikalar oldu¤u
için manevralara devam ediyor. 

Cumhurbaflkan›’ndan medet
uman bir baflka sendika da TTüürrkkiiyyee
KKaammuu--SSeenn.. SSGSS konusunda
“görüfllerini bildirmek için” Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül'den rande-
vu talep eden Kamu-Sen Genel
Baflkan› Bircan Aky›ld›z, “bu konu-
daki uyar›lar›n›n dikkate al›nmad›-
¤›”n› belirtiyor. Bunun karfl›s›nda
tek yapacaklar› ise, ““GGüüll iillee ggöörrüüflfl--
mmeelleerriinniinn ggeerrççeekklleeflflmmeessii hhaalliinnddee””
yasan›n veto edilmesini talep et-
mek!.. Cumhurbaflkan›’ndan “veto”
edilmesini isteyeceklermifl. Sen
pratik içinde, eyleminle, mücade-
lenle vetonu gösterdin mi ki baflka
kurumlardan veto istiyorsun? Bir
sendika için aacciizzlliikk vvee ddüüzzeenn iiflflbbiirr--
lliikkççiillii¤¤iinniinn bundan daha bariz gös-
tergesi olur mu?

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB
de bundan sonra izleyecekleri tavr›
birlikte belirleyeceklerini belirtir-
ken, KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, 1 May›s'ta da bütün
Türkiye'de yasaya karfl› itirazlar›n›
yükselteceklerini vurgulad›.

AKP’nin Halk›n Taleplerine Cevab›:
SSGSS Halka Ra¤men Yasalaflt›r›ld›

BBuu yyaassaayyaa ooyy vveerreenn bbüüttüünn
mmiilllleettvveekkiilllleerrii ssuuççlluudduurr..

BBuuggüünn eemmppeerryyaalliisstt vvee iiflflbbiirr--
lliikkççii tteekkeelllleerrddeenn bbuu yyaassaayy››
çç››kkaarrdd››kkllaarr›› iiççiinn ““aaffeerriinn”” aall--
mm››flfl oollaabbiilliirrlleerr;; ffaakkaatt kkuuflflaakk--
llaarr bbooyyuu,, aaççllaarr››nn,, yyookkssuullllaarr››nn
aahh››nn›› aallmmaayyaa ddeevvaamm eeddeecceekk--
lleerrddiirr.. 

BBuu yyaassaayy›› çç››kkaarraannllaarr,, ooyyllaa--
rr››yyllaa,, hhaallkk››nn aaflfl››nn››,, iiflfliinnii,, eekk--
mmee¤¤iinnii,, hhaayyaatt››nn›› ggaassbbeettmmiiflfl--
lleerrddiirr.. HHaallkkaa kkaarrflfl›› iiflfllleeddiikklleerrii
bbuu ssuuççuunn hheessaabb››nn›› vveerreecceekklleerr.. 
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Baflta pirinç olmak üzere tah›l fi-
yatlar› t›rman›yor. Peki, halk› açl›k-
la karfl› karfl›ya b›rakan bu durum,
herkes için ayn› tehlikeyi tafl›yor
mu?

Elbette hay›r. Halk için açl›k ge-
tiren bu sorun, kimilerinin de kasa-
lar›n› doldurmas›na hizmet ediyor.
‹ktidar olanaklar›n› elinde tutanlar
ve iktidara yak›n olan patronlar, pi-
yasada k›tl›k çekilen veya fiyatlar›
zamlanaca¤› belli mallar› stoklaya-
rak, yüksek fiyatlardan sat›yorlar. 

K›sacas›, halk› soyarak, kasalar›-
n› dolduruyorlar. Böyle bir durum-
da, beklenti, devletin “önlem” al-
mas›d›r. Fakat, zaten bunu yapanlar
bizzat devlet gücünü elinde tutanlar
oldu¤u için, ““ddeevvlleettiinn bbuunnaa iizziinn
vveerrmmeemmeessii ggeerreekkiirr”” demek de an-
lams›zlafl›yor.

Örne¤in, bu soygunu yapanlar
içinde, Maliye Bakan› Kemal Una-

k›tan’›n o¤lu Abdul-
lah Unak›tan’la yak›n
iliflkili AAkkeell fifiiirrkkeett--
lleerr GGrruubbuu vard›r.
Soygun flöyle gerçek-
lefliyor.

Dünyada pirinç
k›tl›¤› yaflanmaya bafllad›¤›nda,
Toprak Mahsulleri Ofisi elindeki
çeltik stoklar›n›, henüz daha zam-
lanmam›fl fiyatlardan ““flflaaiibbeellii”” bir
sat›flla özel flirketlere devrediyor.

Özel flirketler içinde, Akel fiir-
ketler Grubu da var ve TMO’nun
toplam 31 bin 452 tonluk çeltik sa-
t›fl›n›n, toplam 5 bin 676 tonunu -
yani toplam sat›fl›n yüzde 18’ini-
Akel fiirketler Grubu al›yor. 

Unak›tanlar’›n vurgunculu¤u
tescilli hat›rlanaca¤› gibi. 2003  ve
2004’te düflük vergilerle m›s›r itha-
lat›ndan, kufl gribi yafland›¤›nda da,
yumurtadan kasalar›n› doldurmufl-
lard›.

Kuflkusuz, TMO’nun pirinç sat›-
fl›nda Unak›tan’lara giden yüzde
18’den geriye kalan yüzde 82’lik
bölüm de halka verilmifl de¤ildir.
Geriye kalan k›sm›n› alanlar da,
baflka patronlard›r. Sonuç olarak,

TMO’nun elinden ç›kard›¤› 31 bin
452 tonluk çelti¤in tamam›, zam-
lanm›fl olarak, halk›n karfl›s›na ç›ka-
r›lacakt›r.

Kapitalist sistem soygun üzerine
kurulmufl bir sistemdir. AKP iktida-
r› ise, bu soygunu “gemi az›ya al-
m›fl” bir flekilde dizginsiz sürdür-
mektedir.

Demek ki, onlar›n Müslümanl›k
anlay›fllar› da budur. Bu durumda ya
Müslümanl›kla bunlar›n bir ilgileri
yoktur, ya da Müslümanl›k böylesi
soyguna müsaade eden bir dindir.
Kuflkusuz, AKP’ye destek veren
kitleler, bunun de¤erlendirmesini
yapacaklard›r.

Yine, ulus olarak herkesin ac›y›
da sevinci de birlikte paylaflt›¤›, he-
pimizin ayn› gemide oldu¤umuz
söylemlerinin bir yalandan ibaret
oldu¤u da bir kez daha görülmüfl
oluyor. Halkla, bir avuç soyguncu,
talanc› ayn› kaderi paylaflm›yorlar.
Dahas›, halk›n yaflad›klar›n› umur-
sam›yorlar bile.

SSoorruunn fifieerriiaattçç››ll››kk DDee¤¤iill,,
EEmmppeerryyaalliisstt PPoolliittiikkaallaarrdd››rr

Kimi kesimler vurgunu, ““flfleerrii--
aattçç›› kkaaddrroollaaflflmmaa””,, ““TTMMOO’’nnuunn yyöö--
nneettiimmiinnddeekkii kkiiflfliilleerriinn yyeetteerrssiizzllii¤¤ii””
ile aç›kl›yorlar. Bu yaklafl›mlar, ek-
sik, yanl›fl ve tek derdi ““flfleerriiaatt””
olan kesimlere aittir. Oysa sorunun
esas›, hem dünya çap›nda, hem ül-
kemizde emperyalist politikalar,
emperyalist sistemdir.

Yaflanan sorunu, ““flfleerriiaattçç››ll››¤¤››””
elefltirme vesilesi olarak de¤erlendi-
renler, di¤er yandan, emperyalist-
kapitalist sistemin yaflananlardaki
sorumlulu¤unu gözlerden saklam›fl
olmaktad›rlar.

Oysa, ülkemizde ve dünyada bu
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Her fiey Soygun,
Vurgun Vesilesi

SSGSS’YE KKARfiI
MÜCADELE SSÜRÜYOR
1 MMAYIS’TA TAKS‹M’E

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu 19 Nisan günü Taksim
Gezi Park›’nda yapt›¤› eylemle
SSGSS’ye karfl› mücadelenin süre-
ce¤ini ve 1 May›s’ta Taksim’de ola-
caklar›n› duyurdu. “SSGSS’ye Kar-
fl› Mücadele Sürüyor 1 May›s’ta

Taksim’e” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde “1 May›s’ta 1 May›s Alan›n-
day›z, Direne Direne Kazanaca¤›z,
Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
sloganlar› at›ld›. 

Grevdeki Yörsan iflçilerinin de
pankartlar›yla kat›larak destek ver-
di¤i eylemde E¤itim-Sen 3 No’lu
fiube Baflkan› Nebat Bükrek bir
aç›klama yaparak “2008 1 Ma-
y›s’›na bütün dünyada sermaye s›n›-
f›n›n en merkezi örgütleri olan IMF
ve Dünya Bankas› gibi emperyalist
strateji merkezlerinin yönetti¤i a¤›r
sald›r›lar› alt›nda girmekteyiz. Bu
vahfli ve insanl›k düflman› sald›r›la-
r›n muhatab› bir avuç kapitalistin
d›fl›nda kalan bütün insanl›kt›r. ‹flçi-
lerdir, emekçilerdir, kad›nlard›r,
gençliktir, çocuklard›r ve ezilen
halklard›r” dedi. 100 kiflinin kat›ld›-
¤› eylemde 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤r›s› yap›ld›. 



soygunlar salt ““flfleerriiaattçç››”” kadrolar›n
yönetiminde yaflanmamaktad›r. Bu
sistemin hangi partisi, kadrolar›
olursa olsun yaflananlar benzer ol-
mufltur. Aralar›nda ço¤unlukla nü-
ans farkl›l›klar› bile olmam›flt›r.

Örne¤in, TMO Genel Müdürü
‹smail Kemalo¤lu, TMO’nun zam-
lanmaya müdahale edilmesi istem-
leri karfl›s›nda diyor ki; ““LLiibbeerraall
ssiisstteemmddee,, ppiiyyaassaayyaa mmüüddaahhaallee ooll--
mmaazz.. TTüürrkkiiyyee''yyii ggeerrii ggööttüürrmmeeyyee--
lliimm..”” Bu düflünce, laiki, fleriatç›s›
hepsinin ortak düflencesidir.

“Liberal sistem” ismi verdikleri
emperyalizmin soygun düzeninde,
kurallar, halk› de¤il, soyguncuyu,
vurguncuyu korumaya yöneliktir.
Piyasaya da, her yere de müdahale
edilir, fakat tekellerin ç›karlar› için,
soyguncudan, talanc›dan yana mü-
dahale edilir. TMO’nun bafl›ndaki
Kemalo¤lu gibilerinin fonksiyonu,

sadece bu soygundan kendi kasala-
r›na daha fazla pay ak›tmaya çal›fl-
maktan ibarettir. Bu durumda da,
fleriatç›s›, laiki, ulusalc›s› farket-
mez, hepsi ayn›s›n› yaparlar.

Dolay›s›yla, gösterilmesi gere-
ken tepki iktidarla birlikte, ayn› za-
manda sisteme yönelmek zorunda-
d›r. De¤ilse, ayaklar› havada bir tep-
ki olarak kal›r. Nitekim, fleriatç› ve
laik kesimler aras›ndaki çat›flmalar
da, karfl›l›kl› birbirlerinin yolsuzluk-
lar›n›, soygunculuklar›n› s›ralamak-
tan öteye geçememekte, laik olma-
n›n soygunculu¤un önüne nas›l ge-
çece¤ini izah edememektedirler.

Sadece halk›m›z› de¤il, dünya
halklar›n› açl›¤a mahkum eden em-
peryalist sistem sorgulanmak zo-
rundad›r. Milyarlarca insan› açl›¤a
mahkum ederek, dünyan›n en zen-
ginleri aras›na giren spekülatörler,
çok normal bir fley yap›yormufl gibi

karfl›lanamazlar. S›n›rl› say›daki
vurguncunun ç›karlar› için, milyar-
lar›n açl›kla karfl› karfl›ya b›rak›lma-
s›n› suç saymayan bir sistemin, her-
hangi bir flekilde suç tan›m› yapma-
ya hakk› olabilir mi? Oysa ayn› sis-
temler, bir çocu¤un h›rs›zl›¤›n› bile
a¤›r flekilde cezaland›r›yorlar.

Çarp›kl›k ve adaletsizlik insan
beyninin s›n›rlar›n› zorlayacak bo-
yutlardad›r. 

Kuflkusuz, emperyalist sistemi
gerekti¤i gibi sorgulamak, bu siste-
me karfl› ve onlar›n ülkemiz içinde-
ki uzant›lar› iflbirlikçi tekellere, ifl-
birlikçi orduya karfl› mücadele et-
meyi gerektirir. 

‹flte, açl›¤a, soyguna, talana, sö-
mürüye çözüm üretmek isteyenlerin
yapmas› gereken de budur. Di¤eri,
sistemi halk›n gözünde aklamaya
hizmet edece¤i için, soygunun tala-
n›n sürmesine de hizmet edecektir.
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Temel g›da madde-
lerinde yaflanan k›tl›k,
Unak›tan ve onlar gibi-
lerinin kasalar›n› dol-
dururken, bu ürünlere
gelen zamlar yoksulla-
r›n sofralar›n› daha da
fakirlefltiriyor.

Ankara Ticaret
Odas›’n›n araflt›rmas›-
na göre bir y›l içinde fi-
yat art›fllar› flöyle oldu: 

PPiirriinncciinn ffiiyyaatt›› yüz-
de 141, bbuullgguurr yüzde
100, yyeeflfliill mmeerrcciimmeekk
yüzde 100, aaflfluurreelliikk
bbuu¤¤ddaayy yüzde 84,
bbaarrbbuunnyyaa yüzde 70,
kkuurruu ffaassuullyyee yüzde
97, flfleehhrriiyyee yüzde 52,
nnoohhuutt yüzde 50, mmaa-
kkaarrnnaa yüzde 114, kk››rr-
mm››zz›› mmeerrcciimmeekk yüzde
113  artt›. KKaahhvvaalltt››ll››kk-
llaarrddaa fiyat art›fl› yüzde

50 ile 70 aras›nda de¤i-
fliyor. 

Sebzelerde, ddoommaa-
tteess yüzde 115, ››ssppaa-
nnaakk,, pp››rr aassaa vvee ttuurrpp
yüzde 100, kkaabbaakk yüz-
de 88, bbeeyyaazz llaahhaannaa
yüzde 71, ttaazzee ffaassuullyyee
vvee eellmmaa yüzde 67, ppaa-
zz››,, ppaattaatteess vvee ççiilleekk
yüzde 50, ssoo¤¤aann yüzde
44, sseemmiizzoottuu yüzde
43, kkiivvii yüzde 34 ora-
n›nda zamland›.

Bunun yan›nda,
ggüübbrreenniinn yüzde 76,
mmaazzoottuunn yüzde 30 ora-
n›nda zamlanmas› da g›-
da fiyatlar›n› art›ran ne-
denler aras›nda. EElleekk-
ttrriikk yüzde 27, ssuu yüzde
12, kköömmüürr yüzde 18
oran›nda zamland›.

Fakat, AKP’ye göre
sorun yok.

AAKKPP’’nniinn SSoonn BBiirr YY››ll››::
YYüüzzddee 114411 ZZaamm!!

Belediye ‹fl 5 No’lu fiu-
be üyesi iflçiler Çapa ve
Cerrahpafla T›p Fakültele-
ri’nde t›kanan toplu söz-
leflme görüflmelerini ve ifl-
ten ç›karmalar› protesto
etmek için Cerrahpafla T›p
Fakültesi Dekanl›¤›'na yü-
rüyüfl düzenledi. 16 Nisan
günü yap›lan ve bin iflçi-
nin kat›ld›¤› yürüyüfle Tez

Koop-‹fl üyesi iflçiler de “Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz” pankar-
t›yla destek verdiler.

Sloganlarla yürüyerek  dekanl›k önüne gelen iflçiler ad›na ya-
p›lan aç›klamada son bir ay içerisinde ‹stanbul Üniversitesi, Cer-
rahpafla T›p, Çapa Difl Hekimli¤i Fakültelerinde, Orkoloji ve Kar-
diyoloji Enstitüsü'nde çal›flan 600 iflçinin sendikalar›na üye oldu-
¤u ve bu nedenle sürekli bask› gördükleri ve engellemelerle kar-
fl›laflt›klar› aç›kland›. Aç›klamada “‹stanbul Üniversitesi Rektörü
‹lkokul mezunu olmayan ve 55 yafl›n› aflan temizlik emekçilerini
üniversite içinde çal›flt›r›lmamas› yönünde bir karar ald›. Baflba-
kan gelip burada bilim yuvalar›nda nas›l bir demokrasi anlay›fl›-
n›n oldu¤unu görsün. ‹stanbul Fakültesi ile yap›lan Toplu ‹fl Söz-
leflmesi görüflmeleri ne yaz›k ki dekanl›k taraf›ndan t›kat›lm›flt›r.
Bizler bu t›kan›kl›k afl›lana kadar alanlarda olaca¤›z" denildi. 

ÇAPA ve CERRAHPAfiA’da
‹flten Ç›karmalar Protesto Edildi



Tunceli Emniyet Müdürlü¤ü’nde
polis olan, Ercan Elmastafl görevin-
den al›nd›.

Hay›r, polis Ercan Elmastafl, Ho-
zat’ta odun toplarken Bülent Kara-
tafl’› katledenlerden birisi de¤il ve
görevden al›nma nedeni de, bir insa-
n› öldürmek de¤il. Zira, polis teflkila-
t›nda adam öldürmek, hele de dev-
rimcileri öldürmek görevden al›nma
de¤il, terfi etme nedenidir.

Polis Ercan Elmastafl’›n görevden
al›nmas›n› gerektiren suçu, mafya,
çete iliflkileri, uyuflturucu sat›c›l›¤›,
kad›n pazarlama da de¤ildir. Bu suç-
lar da, polis teflkilat›nda öyle an›nda
tespit edilip, görevden al›nma ile so-
nuçland›r›lan suçlar kategorisinde
de¤ildir.

Polis Ercan Elmastafl’›n affedil-

mez suçu, HÖC (Haklar ve Özgür-

lükler Cephesi)’ün 11 Kas›m 2007’

de Tunceli Belediyesi Konferans Sa-

lonu’nda, düzenledi¤i ““HHaallkk ‹‹ççiinn

AAnnaayyaassaayy›› TTaarrtt››flfl››yyoorruuzz”” konulu

panele dinleyici olarak kat›lmas›d›r.

‹flte, polis teflkilat› bu affedilmez

suç karfl›s›nda an›nda harekete geç-

mifl, polis Ercan Elmastafl hakk›nda,
““ssiivviill ttoopplluumm öörrggüüttlleerrii iillee ssooll ee¤¤ii--

lliimmllii kkiiflfliilleerriinn kkaatt››lldd››¤¤››”” panele,
““ppoolliiss oolldduu¤¤uunnuu bbeelliirrttmmeeddeenn ss››rraa--

ddaann bbiirr vvaattaannddaaflfl ggiibbii”” kat›lma ve

dahas› ““ddiikkkkaattllii bbiirr flfleekkiillddee ppaanneellii

iizzlleemmee vvee aallkk››flflllaammaa”” suçlar›n› tespit

ederek, görevden al›nmas›na karar

vermifltir.

Görevden alma ifllemi, ‹çiflleri

Bakanl›¤› onay›yla, Emniyet Genel

Müdürlü¤ü Yüksek Disiplin Kuru-

lu’nun gerekçeli ka-
rar› ile gerçeklefl-
mifltir. Dolay›s›yla,
yasal bir panele ka-

t›lma suçu, bakanl›k taraf›ndan da
tescil edilmifltir.

Ve resmi kararda, sözkonusu ya-
sal panele, devletin ““öörrggüüttüünn ttaallii--
mmaattllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa yyaapp››lldd››¤¤››--
nn››”” de¤erlendirmesi yap›ld›¤›, HÖC
ve panelistler hakk›nda, herhangi hu-
kuki bir kan›ta ihtiyaç duymadan ör-
güt ba¤lant›s› kuruldu¤u görüldü.

Polis Ercan Elmastafl, yürütmeyi
durdurma talebiyle karara itiraz etti.
Mahkemenin ne karar verece¤i he-
nüz belli de¤il. Fakat, belli olan fley,
‹çiflleri Bakanl›¤› ve polis teflkilat›-
n›n, yasal panellere kat›lmay› suç
olarak gördü¤üdür. 

Polis, Elmastafl’›n bafl›na gelenler,
AKP iktidar›n›n, düflünce özgürlü¤ü-
ne, kitle örgütlerine ve çal›flmalar›na
bak›fl aç›s›n› gösteren bir örnektir.
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Polis HÖC’ün Panelini Dinlemifl 

‘Urun Teröristin Kellesini’

27 Eylül 2007’de Dersim’in Hozat ‹lçesi,
Boydafl Köyü k›rsal›nda odun toplarken, as-
kerler taraf›ndan kurflunla yaraland›ktan

sonra tutuklanan Ali R›za Çiçek hakk›nda haz›rlanan iddianame Malat-
ya 3. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan reddedilmiflti.

Malatya Cumhuriyet Savc›l›¤›, hukuksuzlu¤u sürdürmeye çal›flarak,
dosyay› ikinci kez 15 Nisan’da tekrar mahkemeye sundu ve mahkeme
ayn› flekilde, iddianameyi “iddialara iliflkin delil olmad›¤›” gerekçesiyle
reddetti ve soruflturma dosyas›n› Diyarbak›r Nöbetçi A¤›r Ceza Mahke-
mesi’ne gönderdi. Diyarbak›r’da da ayn› flekilde karar verilmesi duru-
munda dosya tekrar savc›l›¤a iade edilecek ve savc›l›k, ya iddianameyi
tekrar haz›rlayacak ya da takipsizlik karar› verecek.

Savc›l›¤›n hukuksuzlu¤unun bir di¤er boyutu, iddianamede “delil”
diye gösterilen malzemelerin imha edildi¤inin ortaya ç›kmas› oldu. Sav-
c›l›k, Bülent Karatafl’›n katledildi¤i, Ali R›za Çiçek’in a¤›r yaraland›¤›
olaya iliflkin, bölgede s›¤›naklarda arama yap›ld›¤›n›, mermi kovanlar›,
besin maddeleri bulundu¤unu iddia ediyor, fakat bulundu¤unu söyledi¤i
malzemeleri gösterme gere¤i duymuyor ve bu malzemelerin imha edil-
di¤ini söylüyor. Mahkemeden, “delilleri görmeden” yarg›lama yapmas›-
n› istiyor. 

Bu istem mahkeme taraf›ndan reddedilmifl olsa da, yarg› sisteminin
devrimci demokratlar›, nas›l yarg›lay›p cezaland›rd›¤›n›n örne¤idir.
Kan›ta gerek yok, delile gerek yok, savc› polis ne dediyse odur! 

Çiçek Davas›nda 
‘Delile Gerek Yok’

Yasakl› fiehir 
DERS‹M
Baharla birlikte bafllat›lan askeri

operasyonlar, Dersim’de keyfi uygu-
lamalar› da beraberinde getirdi flehir
merkezi, ilçeler ve köylere girifl ç›k›fl-
larda kurulan jandarma ve polis arama
noktalar›nda keyfi aramalar giderek
art›yor, insanlar hiçbir gerekçe göste-
rilmeden saatlerce bekletiliyor. Halk,
polis ve jandarmalar›n hakaretlerine,
küfürlerine maruz kal›yor. 

Bir yandan Dersim’e girifl ç›k›fllar
engellenirken bir yandan da arama
kontrol noktalar›na denk gelen insan-
lar fifllenerek terörize ediliyor. 

Naz›miye ‹lçesi Dokuzkayalar mev-
kiindeki çat›flmada 11 HPG gerillas›n›n
yaflam›n› yitirmesinin ard›ndan gerilla-
lar taraf›ndan Dersim-Erzincan karayo-
lu trafi¤e kapat›ld›. Bu yol kesme eyle-
mini bahane eden polis ve jandarma uy-
gulamalar›yla halk› terörist ilan etmek-
tedir. Y›llard›r katliamlarla, infazlarla,
kaybetme politikalar›na ra¤men Dersim
halk› onuruna, hakl› mücadelesine sa-
hip ç›kmaya devam ediyor. 

Bülent Karatafl Ali R›za Çiçek
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Tecrite karfl› 7 y›l süren ölüm
orucu direniflinin ara verilmesine
vesile olan ve 22 Ocak 2007’de yü-
rürlü¤e giren Adalet Bakanl›¤›’n›n
45/1 say›l› genelgesi ile tutuklu/hü-
kümlülere tredman flart›na ba¤l› ol-
madan 10’ar kiflilik gruplar halinde
haftada 10 saat sohbet hakk› tan›n-
m›flt›. Aradan 1.5 y›l geçmesine ra¤-
men uygulanmayan genelgenin uy-
gulanmas› için Adalet Bakan› ile
görüflme talebinde bulundan Av.
Behiç Aflc› ve DKÖ temsilcilerine
18 Nisan 2008’de saat 10.00’da ran-
devu veren Bakan fiahin ile görüfl-
me gerçekleflemedi. 

Bakan fiahin, 19 Nisan günü sa-
at 16.30’da D‹SK Genel Merkezi’ni
ziyaret ederek  D‹SK Genel Baflka-
n› Süleyman Çelebi, TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Gencay Gürsoy,
KESK Yönetim Kurulu Üyesi Sev-
gi Göyçe, ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Durako¤lu,
ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza-
¤açl› ve Av. Behiç Aflc› ile görüfltü.
Bas›na kapal› gerçekleflen ve 1 saat
süren görüflmeden sonra bas›na
aç›klama yapan D‹SK Baflkan› Çe-
lebi; F Tipi hapishanelerle ilgili ge-
nelgenin uygulanmas› konusunda
ciddi ac› deneyimler yaflad›klar›n›
belirterek "Ölümler oldu, yaralan-

malar oldu. Bunun afl›lmas› konu-
sunda Adalet Bakanl›¤›'m›z taraf›n-
dan bir genelge ç›kart›ld›. Bunun
uygulanmas› ile ilgili ciddi sorunlar
var. Genelge baz› yerlerde uygula-
n›yor ama çok dar bir uygulama,
bunun geniflletilmesi ve uygulan-
mas› konusunda say›n bakan›m›zla
bir görüflme talep ettik. Bugün de

bu problemlerin afl›lmas›yla ilgili
taleplerimizi ilettik. Say›n bakan›-
m›z gerekli de¤erlendirmeyi yapa-
cak" diye konufltu.

Adalet Bakan› fiahin, bas›n top-
lant›s›nda, hapishanelerdeki tutsak-
lar›n sorumlulu¤unun kendisinde
oldu¤unu ifade ederek, F Tipleri’n-
de yaflanan sorunlara iliflkin Adalet
Bakanl›¤›'na flikayetlerin ulaflt›¤›n›
dile getirdi. Bakan fiahin, 10 saatlik
sohbet hakk›n› düzenleyen genelge-
nin uygulanmas›na dair özellikle
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'nde so-
runlar yafland›¤›n› kabul etti. 

Bakan fiahin, "Genelgenin uygu-
lanmas›n›n takipçisi olaca¤›m" diye-
rek, sorun yaflanan hapishanelere bi-
re bir giderek genelgenin uygulan›p,
uygulanmad›¤›n› denetleyece¤inin
alt›n› çizdi ve “bu genelgenin uygu-
lanmas›n› temin etmek ve sa¤lamak
Adalet Bakanl›¤›’n›n görevleri ara-
s›ndad›r. Burada bir de¤erlendirme
yapt›k. 22 Ocak 2007 tarihli bu ge-
nelgeyi uygulamak istiyoruz. Harfi-
yen uygulama konusunda Adalet
Bakan› olarak ben iflin takipçisi ola-
ca¤›m. E¤er herhangi bir kurum bir
taahhüt alt›na girmiflse, o taahhüdün
gereklerini yasal s›n›rlar içerisinde
yerine getirmelidir. Böyle bir talep
bana geldi ve talebi yerine getirme

konusunda afla¤›-
da bir görüflme
yapt›k. Anka-
ra’ya dönünce il-
gili genel müdür-
lükle çal›flarak
gerekirse bakan
olarak o cezaev-
lerine ziyarette
bulunarak genel-
gelerin harfiyen
uygulanma ko-
nusunu takip
edece¤imi kamu-
oyuna ifade et-
mek istiyorum”
diye konufltu.

Adalet Bakan› DKÖ Temsilcileriyle Görüfltü

fiahin: “Genelgenin 
Takipçisi Olaca¤›m”

AAddaalleett BBaakkaann›› ““tteeccrriittiinn
vvaarrll››¤¤››nn››,, 1100 ssaaaattlliikk ssoohhbbeett
hhaakkkk››nn››nn uuyygguullaannmmaadd››¤¤››--
nn››”” kkaabbuull eeddiipp,, uuyygguullaannaa--
ccaa¤¤›› ssöözzüü vveerrddii::

‹‹flflttee bbaakkaann››nn ssöözzlleerrii::

““HHaarrffiiyyeenn uuyygguullaammaa kkoo--
nnuussuunnddaa AAddaalleett BBaakkaann›› oollaa--
rraakk bbeenn iiflfliinn ttaakkiippççiissii oollaaccaa--
¤¤››mm.. EE¤¤eerr hheerrhhaannggii bbiirr kkuu--
rruumm bbiirr ttaaaahhhhüütt aalltt››nnaa ggiirr--
mmiiflflssee,, oo ttaaaahhhhüüddüünn ggeerreekkllee--
rriinnii yyaassaall ss››nn››rrllaarr iiççeerriissiinnddee
yyeerriinnee ggeettiirrmmeelliiddiirr..””

Sözün Takipçisiyiz;
BBuu ““ssöözz”” ddee öönncceekkiilleerree

bbeennzzeemmeessiinn!! OOyyaallaammaakkttaann
vvaazzggeeççiinn!! 

‹stanbul Valisi Muammer Güler,
HHrraanntt DDiinnkk’in öldürülmesine
iliflkin, olay›n ard›ndan ““cciinnaayyeett
öönncceessii hhaazz››rrllaannmm››flfl”” görüntüsü
verilerek sahte raporlar düzenle-

di¤i, cinayete iliflkin önlem almad›klar› iddi-
as›yla 1 flube müdürü, 1 emniyet amiri, 1 bafl-
komiser, 1 komiser ve 2 polis memuru hak-
k›nda soruflturma izni verdi¤ini aç›klad›. 

Güler, soruflturma iznini ‹çiflleri Bakanl›¤›

müfettifllerinin haz›rlad›¤› 3’üncü rapor do¤-

rultusunda verdi¤ini söyledi. Güler ““AAmmaa hhee--

nnüüzz ddaahhaa bbiirr ssoorruuflflttuurrmmaa iizznnii mmaahhiiyyeettiinnddee--

ddiirr.. CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ll››¤¤›› ggeerreekkllii aarraaflfltt››rrmmaa--

yy›› yyaappaaccaakktt››rr.. BBööllggee ‹‹ddaarree MMaahhkkeemmeessii’’nnee

ggiittmmiiflflttiirr.. ‹‹ttiirraazz ddaa eettttii ttaarraaffllaarr”” dedi.

AKP’si, Valisi, Savc›lar› Dink cinayetinin

üzerini örtmeye çal›fl›yorlar. Fakat, her fley bu

kadar ortada iken, hiç soruflturma bile yapma-

dan kapatman›n imajlar›n› fazlaca zedeledi¤ini

düflünmüfl olmal›lar ki, 6 polis hakk›nda sorufl-

turma bafllatma zorunlulu¤u duymufllar.

Oysa, en baflta Vali’nin kendisini sorufltur-

mak gerekmez mi?

Hrant Dink

6 Polise
Soruflturma



Sincan F Tipi Hapishanesi’nde,
Ortado¤u Teknik Üniversitesi ö¤-
rencisi Bilgehan Karpat isimli bir
tutsa¤a iflkence yap›ld›¤› ö¤renildi.

Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
iflkence yap›lan de¤il, iflkence ya-
p›lmayan tutsak varsa, istisna du-
rumdad›r. Ve üstelik, Bilgehan Kar-
pat’a da iflkence yap›lan bölüm,
““ÇÇooccuukk vvee GGeennççlliikk HHaappiisshhaanneessii””
olarak ifadelendirilen bölümdür.

Karpat, Ankara’da 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kad›nlar Günü dolay›-
s›yla yap›lan mitingde elinde, flehit
devrimci kad›nlar›n resimlerini tafl›-
d›¤› için hukuksuz bir flekilde 28
Mart’ta tutuklanm›fl ve yafl› nede-

niyle, “ÇÇooccuukk vvee GGeennççlliikk HHaappiiss--

hhaanneessii””nnee konulmufltu.

Karpat, 8 Nisan’da Cumhuriyet

Savc›s›’na ifadeye götürüldükten

sonra, hapishane giriflinde, askerle-

rin ve gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤-

rad›. Gardiyanlar, Karpat’a ““bbiizz ssee--

nnii aakk››llllaanndd››rrmmaass››nn›› bbiilliirriizz”” diye-

rek iflkence yapt›lar.

Karpat yaflad›klar›n› flöyle anlat-

t›; ““SSooll kkuullaa¤¤››mmaa ddaarrbbee aalldd››mm.. SSooll
bbaaccaa¤¤››mm››nn ddiizz aalltt››nnddaa kkuurruummuuflfl bbiirr
yyaarraa iillee kkuullaa¤¤››mm››nn aarrkkaass››nnddaa ddaarrpp
iizzii vvaarr..””

Sincan’›n ““aakk››llll››”” iflkencecileri-

nin ak›ll› olmaktan anlad›klar›, ken-

dileri gibi, haks›zl›klara,
adaletsizli¤e, iflbirlikçili¤e,
emperyalist iflgale, sömürü
ve zulme sesini ç›karma-
mak, tersine hizmet etmek
olsa gerek.

Karpat’›n avukat›, Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i (ÇHD) Yönetim
Kurulu Üyesi Özgür Y›lmaz’›n ver-
di¤i bilgiye göre, Bilgehan Karpat
sald›r› sonras›nda kula¤›nda a¤r›
hissederek, hapishane doktoruna
görünüyor, doktor Karpat’a kulak
zar›n›n patlad›¤›n› söylüyor.

Adalet Bakanl›¤› bu iflkenceciler
hakk›nda ifllem yapmayacak m›?
Devlet personelinin iflkencecili¤i
suç de¤il mi? Yoksa Adalet Bakan-
l›¤› da, y›llar sonra cuntac› Kenan
Evren gibi, ““bbeenn ssööyylleeddiimm yyaappmmaa--
yy››nn ddiiyyee aammaa yyaapp››yyoorrllaarr,, nnee yyaappaa--
yy››mm”” oyunu mu oynayacak?
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Sincan F Tipi ‹flkencehanesi
‘biz seni ak›lland›rmas›n› biliriz’

ÜRETEREK
D‹RENENLER‹N
ÜRETT‹KLER‹
SERG‹LEN‹YOR

Özgür Tutsaklar sürekli üretme--
ye devam ediyor tecrit koflullar›nda
paylaflarak, dayan›flma içinde ör--
gütlü yaflaman›n gücüyle üretiyor--
lar. Bu ürünlerin de¤eri elbette pa--
rayla ölçülemez, manevi de¤erinin
karfl›l›¤›n› hiç kimse ödeyemez. ‹fl--
te tutsaklar›n el eme¤i, göz nuru,
sab›r ve imkans›zl›¤› alt eden irade--
leriyle ürrettikleri ürünleri TA--
YAD’l› Aileler “Üreterek Direnen
Direnerek Üretenlerin Sergisi”

ad›yla sizlere sunuyor.
Daha önce Harbiye Demokrasi

Park›’nda sergi açan TAYAD’l› Ai-
leler’in sergisi fiiflli Belediyesi ve
polis iflbirli¤iyle keyfi bir flekilde
engellenmiflti. Tutsaklar›n sesini
halka ulaflt›rmakta kararl› olan aile-
ler 22-30 Nisan tarihleri aras›nda
“Üreterek Direnen Direnerek Üre-
tenlerin Sergisi”ni yeniden açt›. 

22 Nisan’da saat 15.00’te aç›l›fl›
yapan aileler ad›na Fahrettin Kes-
kin bir konuflma yaparak “Hapisha-
nelerde üretilen el ürünleri, çizim-
ler, dergiler tutsaklar›n kültürel, sa-
natsal, politik üretiminin bir arac›
olmakla birlikte esas olarak tecrite
karfl› direniflin bir parças›d›r. Bu
ürünler evlatlar›m›z›n yüreklerini-
nin sesidir. Tecrite karfl› kolektiviz-
min yaflat›lmas›n›n kürsüleridir”
diye konufltu. 

Sergide yer alan ürünler, dergi-
ler, karikatürler, süt kutular›ndan
yap›lm›fl resimler, ilaçlardan yap›-
lan boyalarla yap›lan resimler, kol-
yeler, boncuktar yap›lan saatler ve
çizimlerden olufluyor.

30 Nisan’a kadar sürecek olan
sergide birinci gün sanatç› Ufuk
Karakoç dinleti verdi. Her gün bir
faaliyetin gerçeklefltirildi¤i sergiye
Hüseyin Karabey, Ruhan Mavruk,
Gazeteci Alper Turgut, Ahmet Ku--

laks›z, Yazar Cezmi Ersöz de kat›--

larak tecrite karfl› yükseltilen sese
türküleriyle, imza günleriyle, söy--

leflileriyle destek verecek. 
Yokluklar içinde devrimci yara--

t›c›l›¤a, bireycili¤e karfl› kolektif
yaflama, en zor koflullarda dahi di--

renifle tan›k olacaks›n›z 9 günlük
sergide.

SSEERRGG‹‹ SSÜÜRREESS‹‹ :: 

22-30 N‹SAN / 2008

SAATLER : 11.00 -20.00

YER : Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi Etkinlik Sa-
lonu... CUMHUR‹YET CAD. NO:
283 / 2  ENG‹N APT. Harbiye / ‹st. 

CCeezzmmii EErrssöözz’’llee ‹‹mmzzaa GGüünnüü vvee

SSööyylleeflflii

Yer: EMO ‹stanbul fiubesi

Etkinlik Salonu

Tarih: 28 Nisan 2008

Saat:16.00-18.00



Bugün Amerikan baflkanlar›n›n,
Amerikal› senatörlerin, büyükelçi-
lerin siyonist katillerin, AB komi-
serlerinin cirit att›¤› TBMM, 23 Ni-
san 1920’de  aç›lm›flt›. O zaman, bir
emperyalist liderin o kap›dan içeri
girmesi düflünülemezdi bile. O za-
man, o meclis, emperyalizmin ira-
desini de¤il, AAnnaaddoolluu’’ddaa eemmppeerr--
yyaalliizzmmee kkaarrflfl›› kkuurrttuulluuflfl ssaavvaaflfl›› ve-
renlerin iradesini yans›tan bir mec-
listi. Emperyalistlere ve Yunanistan
gibi iflbirlikçilerine karfl›, bütün im-
kans›zl›klara ra¤men, binlerce flehit
verilerek kazan›lm›flt› ba¤›ms›zl›k. 

Sokakta bir anket yapsak ve 23
Nisan’›n ne bayram› oldu¤unu sor-
sak, büyük bir ço¤unluk “çocuk
bayram›” cevab›n› verecektir. Oysa,
23 Nisan resmi olarak “Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayram›”d›r. Öy-
leyse, nneerreeyyee ggiittttii bu bayram›n
“Ulusal Egemenlik” yan›?

TBMM’nin aç›l›fl tarihi olan 23
Nisan’›n ilk olarak bayram yap›l›-
fl›nda, tam tersine, “çocuk bayram›”
yoktu, sadece ulusal egemenli¤e
vurgu vard›.  23 Nisan 1921’de,
TBMM’nin aç›l›fl›n›n birinci y›ldö-
nümünde al›nan kararda, 23 Ni-
san’›n ““HHaakkiimmiiyyeett--ii MMiilllliiyyee BBaayy--
rraamm››”” olarak kutlanmas› öngörül-
müfltü. TBMM kürsüsünün arkas›n-
da as›l› duran “Egemenlik Kay›ts›z
fiarts›z Milletindir” sözü iflte bu an-
lam› yans›t›yordu. 

Sonra bayram›n ad› 1935’te ise

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayram›” olarak de¤ifltirildi.
Ulusal egemenli¤in ad›m ad›m yok
edilifliyle birlikte, bayram›n bu yan›
da ad›m ad›m unutturuldu. Ülkemi-
zin ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmesiyle
bayram›n ulusal egemenlik yan›n›n
yokedilmesi birbirine paralel gelifl-
mifltir demek yanl›fl olmayacakt›r. 

Bugün yap›lmas› gereken de¤i-
fliklik, bayram›n ad›ndan ulusal
egemenlik kavram›n›n tümüyle ç›-
kar›lmas›d›r. Çünkü art›k ülkemizin
kutlayaca¤› bir “ulusal egemenlik”
yoktur. 

Asl›nda 12 Eylül Cuntas› bu ko-
nuda önemli bir giriflimde bulun-
mufltu. Cunta, ç›kard›¤› bir yasayla
23 Nisan’›n “ulusal egemenlik gü-
nü” olmas›na, resmi tatil olmas›na
son vermiflti. Cuntan›n ald›¤› karar
gerçe¤i ifade ediyordu asl›nda; bi-
rincisi, Meclisi kapat›lm›fl bir ülke-
de ulusal egemenlikten söz edilme-
si abesti. ‹kincisi, ülkede iflbafl›na
gelen askeri cuntan›n Amerikal›lar
taraf›ndan “bizim çocuklar” diye
adland›r›ld›¤› bir ülkede ulusal ege-
menlikten söz etmek de abesti. 

Peki daha sonra bu “abes” durum
ortadan kalkt› da onun için mi bay-
ram yeniden kutlanmaya baflland›?

Bu soruya da evet cevab› verile-
meyece¤i aç›kt›r. Evet, meclis aç›l-
m›flt›r tekrar, ama iradesiz bir mec-
listir bu; iradesi, emperyalistler ve

iflbirlikçileri taraf›ndan elinden al›n-
m›fl bir meclistir. ‹kincisi, 12 Eylül
Cuntas›’ndan sonra kurulan hükü-
metler de en az 12 Eylül Cuntas› ka-
dar Amerika’n›n “çocuklar›”d›r. Ya-
ni bu aç›dan da bir de¤ifliklik yoktu
ve “ulusal egemenlik bayram›”n›n
yeniden kutlanmaya bafllamas› için
ortada bir gerekçe gözükmüyordu. 

Ulusal egemenlik, bir ulusun,
ekonomik, siyasal, sosyal, askeri,
kültürel hayat›n her alan›nda kendi
kararlar›n› kendisinin verebilmesi-
dir. Bir ulusun tüm uluslararas› ilifl-
kilerinde, toplumsal yaflam›nda,
kültüründe ulusal onuruna sahip ç›-
kabilmesidir. 84 y›ll›k Türkiye
Cumhuriyeti’nde ulusal egemenlik-
ten geriye kalan tek fley TBMM sa-
lonunda hala as›l› duran ““EEggeemmeenn--
lliikk KKaayy››ttss››zz fifiaarrttss››zz MMiilllleettiinnddiirr””
tabelas›d›r ve baflka da bir fley kal-
mam›flt›r. Gerçek flu ki; egemenli-
¤in kay›ts›z flarts›z emperyalizmin,
ama özel olarak da Amerikan em-
peryalizminin elinde oldu¤u bir dö-
nemde ve ülkedeyiz. 

1999 y›l›nda ABD Devlet Baflka-
n› Bill Clinton’un veya geçti¤imiz
günlerde AB Komisyonu Baflkan›
Jose Manuel Barroso’nun TBMM
kürsüsünde yapt›¤› –ve iflbirlikçile-
rin de ayakta alk›fllad›¤›– konuflma-
lar› hat›rlay›n. ‹kisi de, Amerika ve
Avrupa ad›na talimatlar veriyorlard›
meclise.  Emperyalist liderler, “ege-
menlik kay›ts›z flarts›z milletindir”
yaz›s› alt›nda adeta tüm dünyaya
ilan ediyorlard› ki, ““ssiizz oo yyaazz››yyaa aall--
ddaannmmaayy››nn,, eeggeemmeennlliikk bbiizziimm!!””

Ve ne yaz›k ki, gerçek, mecliste-
ki o yaz›n›n söyledi¤i de¤il, emper-
yalist liderlerin söyledi¤iydi. 

UUlluussaall eeggeemmeennlliikktteenn 
‘‘kküürreesseell’’ eeggeemmeennllii¤¤ee

Hat›rlanaca¤› gibi, 1990’lar›n
bafllar›ndan itibaren “art›k ba¤›m-
s›zl›¤›n modas›n›n geçti¤i” söylen-
meye baflland›. Teze göre art›k ba-
¤›ms›zl›k mümkün de de¤ildi, “ül-
kelerin içiflleri” diye bir kavram ar-
t›k gereksizdi... Bu düflüncenin em-
poze edilmesinin tek nedeni vard›;
emperyalist tekellerin egemenli¤ini

EGEMENL‹K 
KAYITSIZ fiARTSIZ
EMPERYAL‹ZM‹ND‹R

-Milletin De¤il-
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isyans›z, itirazs›z kabul ettirmek...   

Bir emperyalist kurumun sözcü-
sü, flöyle diyordu: "Bir ülke, insan-
lar›n›n refah›n› artt›rmak için eeggee--
mmeennllii¤¤iinnddeenn bbeellllii oorraannddaa ffeerraaggaatt
edebilmeli. Türkiye, dünya ticaret
örgütüne üye, baflka ülkelerle tica-
ret yaparken onun kurallar›na uy-
mak zorunda. Türkiye NATO'ya da
üye. EEggeemmeennlliikk kkoonnuussuu aabbaarrtt››ll››yyoorr,,
oo kkaaddaarr ddaa öönneemmllii ddee¤¤iill.. Çünkü ti-
caret bugün küresel. Kontrolden
vazgeçme, Türkler’e daha iyi eko-
nomik koflullar sa¤layacak." (Dün-
ya Enerji Konseyi Genel Sekreteri
Gerald Douchet, Cumhuriyet, 2 Ha-
ziran 1999) 

Böyle diye diye tasfiye edildi
tüm “ulusal egemenlik” unsurlar›.
Yeni-sömürgelerin k›smi özerklik-
leri de bu süreçte hemen hemen ta-
mamen yok edildi. 

Emperyalizmle ilgili “aahhttaappoott”
benzetmesinin yap›lmas› bofluna
de¤ildir. O, kollar› aras›na ald›¤› bir
ülkeyi her aç›dan kendine ba¤›ml›
hale getirir, onu dört bir yan›ndan
kuflat›r. Emperyalizmle ba¤›ml›l›k
iliflkileri içine giren bir ülke, IMF,
Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Ör-
gütü (WTO), Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaflmas› (GATT),
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
Örgütü (OECD), Çok Tarafl› Yat›-
r›mlar› Garantileme Ajans› (MI-
GA), Çok Tarafl› Yat›r›m Anlaflma-
s› (MAI), Avrupa Birli¤i, NAFTA,
NATO gibi onlarca ekonomik, siya-
si, askeri, kültürel kurum taraf›ndan
emperyalist sisteme ba¤lan›r. "Glo-
balleflme" veya "Yeni Dünya Düze-
ni" ya da “küreselleflme” gibi kav-
ramlar›n tarif etti¤i iliflkiler a¤› iflte
budur. 

VVaattaann›› ssaattaannllaarr››nn 
ççaakk››ll ttaaflfl›› eeddeebbiiyyaatt››

Ad›m ad›m de¤iflti her fley; yö-
netimin niteli¤i, ordusu, generalleri,
bürokrasisi de¤iflti. Kaç›n›lmaz ola-
rak meclis de de¤iflecekti. O da za-
manla iflbirlikçilerin meclisi haline
geldi. Kiflisel bazda istisnalar› olsa
da bu meclisin genel niteli¤ini de-
¤ifltirmiyordu. Görevi, emperyalist

tekellerin ve iflbirlikçileri-
nin istekleri do¤rultusunda
yasalar yapmak olan bir
meclis ç›kt› zamanla ortaya. 

Gerçek anlamda “ulu-
sal” egemenlikle ilgisi kal-
mayan sistemler, millili¤i
art›k göstermelik, demago-
jik zeminlerde ele alabilirler ancak.
Ulusal egemenli¤i yok eden ikili
anlaflmalara, emperyalistlerle kuru-
lan di¤er ekonomik, siyasi, askeri
ba¤›ml›l›k iliflkilerine itiraz› olma-
yanlar, en s›radan konularda “ulusal
egemenlik” ad›na itirazlarda bulu-
nur, “kimsenin iç ifllerimize kar›fla-
mayaca¤›” nakarat›n› tekrarlarlar.
Bu riyakarl›k, en aç›k ifadesini va-
tan› parça parça emperyalistlere
peflkefl çekerken ““ççaakk››ll ttaaflfl›› bbiillee
vveerrmmeeyyiizz”” hamasetine sar›lm›fl ol-
malar›d›r. Ülkenin ekonomisini, po-
litikas›n›, ordusunun ne yap›p yap-
mayaca¤›n› emperyalistler belirler-
ken ve iflbirlikçiler buna hiç itiraz
etmezken, emperyalistlerin mesela
bir yasa maddesine iliflkin elefltirile-
ri karfl›s›nda “bize ne yapaca¤›m›z›
ABD veya AB dikte edemez” diye
içi bofl tav›rlara girerler. 

Ulusal egemenlik, baflka bir de-
yiflle ba¤›ms›zl›k için mücadele
eden devrimcileri “terörist” ilan
eden, anti-emperyalist mücadeleyi
sindirmek için iflkencelere, tutukla-
malara, katliamlara baflvuran ve
kendi halk›na karfl› emperyalist te-
kellerin ç›karlar›n› savunan bir dü-
zenin temsilcileri ulusal egemenlik-
ten söz edemezler. 

Cuntan›n mahkemelerinde dev-
rimciler “ulusun egemenli¤ini tem-
sil eden devlete karfl› ç›kmak”la
suçland›lar. 

Bununla birkaç amaca birden
ulaflm›fl olacaklard›; Birincisi; dev-
rimcileri, faflist devletle, sömürücü
düzenle de¤il, emekçi halk da dahil
olmak üzere ulusun bütünüyle karfl›
karfl›ya gibi göstermek... ‹kincisi;
devleti s›nflar üstü gibi, tüm ulusun
temsilcisi olarak göstermek...
Üçüncüsü; ülkemizde art›k ulusal
egemenlik diye bir fley kalmad›¤›-
n›n üstünü örtmek..  

Bunlar›n üstünü örtüp, devrimci-
leri “millete karfl›”, oligarflik dikta-
törlü¤ün kurumlar›n› da “milletin
kurumlar›” gibi gösterirler. Çarp›t-
ma iflte buradad›r ve hayat›n her
alan›na yans›r;

Emperyalistlerin ve iflbirlikçile-
rin politikalar› do¤rultusunda yasa-
ma faaliyeti yapan meclis, yasalar›
““mmiilllleett aadd››nnaa”” yapt›¤›n› söyler. Fa-
flist devletin yarg›s›, kararlar›n›
““mmiilllleett aadd››nnaa”” verdi¤ini iddia eder.
K›sacas›, halka karfl› uygulanan sö-
mürü de, bask› ve terör de hep ““mmiill--
lleett aadd››nnaa”” yap›l›r. Gerçek ise, tüm
bu politikalar›n, millet ad›na olma-
y›p “emperyalizm ve oligarfli ad›na”
olmas›d›r. Bu anlamdad›r ki, e¤er ki
““eeggeemmeennlliikk”” aç›s›ndan Türkiye
gerçe¤ine uygun bir bayram tespiti
yap›lacaksa, bunun ad› ulusal ege-
menlik bayram› de¤il, ““eemmppeerryyaa--
lliisstt vvee oolliiggaarrflfliikk eeggeemmeennlliikk bbaayyrraa--
mm››”” olsa gerektir. Ki bunda da hal-
k›n, gençlerimizin, çocuklar›m›z›n
kutlayaca¤› bir fley yoktur. 

Her yapt›¤›n› emperyalistlere be-
¤endirmeye çal›flan, att›¤› her ad›m
için emperyalistlerin onay›n› ara-
yan, onlar›n dikte ettirdi¤i ekonomi
politikalar› uygulayan, onlar›n ver-
di¤i “ev ödevlerini” en önemli göre-
vi sayan, yasama faaliyeti tamamen
emperyalistlere endeksli, ordusu
NATO’nun emrine verilmifl bir ül-
keden sözetti¤imize göre, gelin, bu
büyük yalana son verin. Ulusun
egemenli¤i iddias›ndan vazgeçin.
‹ndirin TBMM’deki art›k gerçe¤i
yans›tmaktan çok uzak yaz›y› da.

Gerçe¤i en özet flekilde ortaya
koyup, yalan›n tabelalar›n› indire-
lim bulunduklar› yerlerden: ““ÜÜllkkee--
mmiizzddee eeggeemmeennlliikk,, uulluussuunn ddee¤¤iill,, bbiirr
aavvuuçç ttoopprraakk aa¤¤aass››,, tteeffeeccii--ttüüccccaarr vvee
iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeellccii sseerrmmaayyeeddaarr››nn iittttii--
ffaakk›› oollaann oolliiggaarrflfliinniinn vvee ddoollaayy››ss››yyllaa
eemmppeerryyaalliizzmmiinnddiirr..””

Kad›n erkek
savafl›larak,

flehitler, gaziler
verilerek
kazan›ld›

ulusal egemenlik.
Ve savafls›z

teslim edildi!
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23 Nisan’›n bir ““UUlluussaall EEggeemmeennlliikk”” bir
““ÇÇooccuukk BBaayyrraamm››”” yan› var. Ve iflin iki yan›
da tam bir riyakarl›k. Bu ülkede “ulusal ege-
menli¤in” bayram›n› kutlamak ne kadar yer-
sizse, çocuklar için bir bayram kutlamas›
yapmak da o kadar yersizdir. Onmilyonlarca
çocu¤un yoksullu¤a mahkum edildi¤i, gele-
ceksizlefltirildi¤i bir ülkede yaflad›¤›m›z ger-
çe¤ini flaflaal› 23 Nisan törenleri unutturabi-
lir mi?

Dünyada ““ççooccuukk bbaayyrraamm››nnaa ssaahhiipp oollaann
iillkk vvee tteekk üüllkkee”” olmakla övünen Türkiye
devleti, 20 Kas›m 1959’da kabul edilen Bir-
leflmifl Milletler ““ÇÇooccuukk HHaakkllaarr›› BBiillddiirrii--
ssii””ni, bildirideki çocuk haklar›n› içine sindi-
remedi¤i için ancak 3311 yy››ll ssoonnrraa,, 11999900’’ddaa
imzalam›flt›r. Üstelik, imzalad›ktan sonra da
gereklerini hiçbir zaman yerine getirmemifl-
tir. 

Gerçek flu ki, gerek dünyada, gerek ülke-
mizde, çocuklar konusunda alçakça bir riya-
karl›k, alçakça bir istismar hüküm sürmekte-
dir. Emperyalistler, “çocuk haklar›”n› tan›-
makla övünürler ama dünyan›n dört bir ya-
n›nda çocuk eme¤ini en ac›mas›z flekilde sö-
müren de emperyalist tekellerden baflkas›
de¤ildir. Ülkemizi yönetenler, “dünyadaki
ilk ve tek çocuk bayram›”na sahip olmakla
övünürler ama kkiirraall››kk ççooccuukk ppaazzaarrllaarr››nn››nn
ay›b› da bu ülkeyi yönetenlerin ay›plar›ndan
biridir. Unutulmas›n ki, dünyaya ilk “Çocuk
Haklar› Bildirgesi’ni arma¤an eden EEkkiimm
DDeevvrriimmii’dir. Ve sosyalist sistem d›fl›nda hiç-
bir kapitalist ülkede, çocuklar sömürü ve is-
tismardan kurtulamam›fllard›r. Dolay›s›yla,
çok kesin olarak diyebiliriz ki, ççooccuukkllaarr iiççiinn
bbaayyrraamm,, ssoossyyaalliizzmmiinn kkeennddiissiiddiirr..  

Bu k›sa belirtmeyi yapt›ktan sonra tekrar
dönelim 23 Nisan’a; ülkemizin çocuklar›n›n
durumuna. 

ÇÇooccuukkllaarr››nn›› kkööllee ggiibbii ççaall››flfltt››rraann 
bbiirr üüllkkeeddee ççooccuukk bbaayyrraamm›› 
kkuuttllaammaann››nn uuttaannmmaazzll››¤¤››

““ÇÇooccuukk bbaayyrraamm››nnaa ssaahhiipp iillkk vvee tteekk üüll--
kkee””de, 6-17 yafl aras›ndaki 11..66 mmiillyyoonn ççooccuukk
sokakta ya da tar›m alanlar›nda çal›fl›yor. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü ILO’nun ra-
porlar›na göre, Türkiye'de 44 mmiillyyoonn ççooccuukk,,

ekonomik nedenlerden dolay› ee¤¤iittiimmddeenn
yyookkssuunn,, ssaa¤¤ll››kkss››zz kkooflfluullllaarrddaa ''uuccuuzz iiflflççii''
olarak çal›flt›r›l›yor. 

Bu oran 15-19 yafl grubunda yyüüzzddee
4433,,33''ee ulafl›yor. Tüm çal›flanlar içindeki ço-
cuk iflçi oran› ise yyüüzzddee 1188’dir. 

Bu rakamlar durumun vehametini yine
de tam göstermiyor. Vehametin daha vahim
yönleri de var. Mesela; bu “ççooccuukk ççaall››--
flflaann”lar›n yyüüzzddee 6600’’›› da ““ssaa¤¤ll››¤¤aa zzaarraarrll›› iiflfl--
lleerrddee”” çal›fl›yor. Mesela; bu “ççooccuukk ççaall››--
flflaann”lar›n yüzde 10'dan fazlas› haftada 56 sa-
at veya daha fazla çal›fl›yor.”

Üstelik; ülkemizin Anayasas›nda “Kimse
yafl›na, cinsiyetine ve gücüne uymayan ifller-
de çal›flt›r›lamaz.” der. Çocuklar›n bu flekil-
de çal›flt›r›lmas›n› önlemek üzere yap›lm›fl
birçok uluslararas› sözleflmenin alt›n› da im-
zalam›flt›r Türkiye Cumhuriyeti hükümetle-
ri. Ama ne kendi yasalar›na, ne o anlaflmala-
ra uyarlar. Anayasas›’nda “Kimse yafl›na,
cinsiyetine ve gücüne uymayan ifllerde çal›fl-
t›r›lamaz.” diyen ülkenin atölyeleri, sanayi
çarfl›lar›, fabrikalar›, tarlalar›, çocuklarla do-
ludur. Bu anayasan›n gölgesinde kiral›k ÇO-
CUK PAZARLARI kuruludur ve bu ülkenin
polisi, jandarmas›, çocuklar› köle gibi çal›fl-
t›rman›n ““aannaayyaassaayyaa aayykk››rr››”” olmas›ndan
dolay›, tek bir ppaattrroonn hakk›nda ifllem yap-
maz. 

SSoorruuyyoorruuzz;; 4 milyon çocu¤unu e¤itim-
den yoksun b›rak›p çal›flt›ran bir sistemin,
bu kölelefltirmeyi do¤al, kan›ksanan, yasal
bir uygulamaym›fl gibi gören bir düzenin
“çocuk bayram›n›” kutlamaya hakk› ve yüzü
olabilir mi?

MMuuhhttaaçç,, mmaa¤¤dduurr ççooccuukkllaarr
yyaarraatt››pp,, oonnllaarraa ssaahhiipp çç››kkaammaayyaann 
ddüüzzeenniinn bbaayyrraamm uuttaannmmaazzll››¤¤››

Üç y›l önce, Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda
bir rapor haz›rlanm›flt›:

““SSookkaakkttaakkii ççooccuukkllaarr››mm››zz››nn say›s› 2000
y›l›ndaki ‘Ekonomik krizin’ ard›ndan artt›.
9900 bbiinn ççooccuukk ‘sevgisizlik, e¤itimsizlik, yok-
sulluk ve aile içi fliddet, göç’ nedeniyle so-
kakta. Kas›m 2003 sonu itibariyle Emniyet'e
getirilen toplam 0-18 yafl çocuk say›s› 8888
bbiinn 331133.. Bu çocuklar›n yyüüzzddee 4444''üü mmaaddddee
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Üç befl 
kurufla 
aç›lan o el,
bu düzenin 
utanc› de¤il 
midir?
Söyleyin
neyi kutlas›n 
bu ç›plak 
ayakl› 
çocuk?

Ya 
babalar› 
iflsiz 
milyonlarca
cocuk?
Onlar 
neyi 
kutlayacak?

Söyleyin, neyin bayram›n›
kutlas›n bu çocuklar?



bbaa¤¤››mmll››ss››..””

Evet, belki ön plana ç›km›yor, ç›-
kar›lm›yor, Ama rakamlar somut:
UUyyuuflflttuurruuccuu bbaa¤¤››mmll››ss›› ççooccuukkllaarr ss››--
rraallaammaass››nnddaa TTüürrkkiiyyee,, ddüünnyyaa ddöörr--
ddüünnccüüssüü..

Uyuflturucu kullanan ba¤ımlı ço-
cuklar›n say›s›n› baz› araflt›rmalar 5588
bbiinn olarak veriyor. Ve bak›n iflte bir
çarp›c› gerçek daha; bu gerçe¤e ra¤-
men koskoca Türkiye Cumhuriyeti s›-
n›rlar› içinde uyuflturucu ba¤›ml›lar›
için sadece bbiirr yyaatt››ll›› tedavi merkezi
var. O kadar. 

Sokak çocuklar›n›n say›s›n›n art›-
fl›, zincirleme olarak baflka olumsuz-
luklar› beraberinde getirir. Mesela:

““ÇÇooccuukk bbaayyrraamm››nnaa ssaahhiipp iillkk vvee
tteekk üüllkkee””de, suça itilen çocuk say›s›
y›lda yyüüzzddee 55 iillee 1100 oorraann››nnddaa aarrtt››--
yyoorr,, y›lda 112255..000000 ççooccuukk mahkemeye
ç›k›yor. 

““ÇÇooccuukk bbaayyrraamm››nnaa ssaahhiipp iillkk vvee
tteekk üüllkkee””de, y›lda ortalama 7.000 ço-
cuk tecavüz ve tacize u¤ruyor. 

Bu utanç verici tabloda, “uyufltu-
rucu ba¤›ml›s› çocuk say›s›nda dünya
dördüncülü¤ü” gibi utanç verici bir
dereceye sahip olan bir ülke, hangi
yüzle “çocuk bayram›” kutlayabilir?

Düflünün ki, bu ülke, devletin de-
netimi ve yönetimi alt›ndaki yetifltir-
me yurtlar›nda, çocuk yuvalar›nda da-
hi, daya¤›, tecavüzü önlemekten aciz-
dir. Düflünün ki bu utanç verici tablo-
nun yarat›c›lar›, bir de utanmadan
““SSookkaakk ççooccuukkllaarr›› hhaallkk››nn hhuuzzuurruunnuu
kkaaçç››rr››yyoorr.. OOnnllaarr›› YYaassss››aaddaa’’yyaa ggööttüü--
rrüüpp ee¤¤iittiimmee ttaabbii ttuuttttuurraaccaa¤¤››mm”” diye-
biliyor. 

Ülkemizde milyonlarca da özürlü
çocuk var ve onlar için de ne yeterli
sa¤l›k tesisleri, ne sosyal tesisler ve
personel var... Keza, suç ifllemifl ço-
cuklar için de ayn› sorun söz konusu. 

Gerçek flu ki, ne suçlusuna, ne
suçsuzuna, ne sa¤lam›na, ne engelli-
sine de¤er vermeyen, onlar›n ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamayan bir sistemden söz
ediyoruz.

fifioovv ddeevvaamm eeddiiyyoorr!!
Her 23 Nisan’da üç befl çocu¤u-

muzu Baflbakan, bakan koltuklar›na

oturtup çocuklar› flovlar›na alet
ederek yapmak istedikleri iflte bü-
tün bu gerçekleri örtbas etmek,
bunlar›n tart›fl›lmas›n› engellemek-
tir. 

Bak›n, 23 Nisan “Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayram›” kutlan›-
yor; fakat:

Ulusal egemenlik üzerine bir
tart›flma yok. 

Çocuklar›n sorunlar›, talepleri, du-
rumlar› üzerine de bir tart›flma yok.
Peki ne var?

fiov, soytar›l›k, içeriksiz törenler. 

Bu flovlar yap›l›rken, bir gazetede
flu bafll›¤› okuyorduk:

““AAççll››kk ööllüümm ggeettiirrddii””... 

Ölenin ad› Sercan Bodruk’tu.
Bodruk 14 yafl›nda bir ö¤renciydi.
Kazada ölmeden önceki akflam, “ak-
flam yeme¤i” olarak, üzerine marga-
rin sürülmüfl 1 dilim ekmek yemiflti.
‹kinci bir dilim yemek istese de yok-
tu. Bu yüzden ertesi sabah, aç aç›na
ç›kt› evden... ç›km›fl ve bir otomobil
alt›nda son nefesini aç olarak vermifl-
ti. 23 Nisan törenlerinde kimse söz et-
medi Sercan Bodruk’tan. Oysa çoktu
bu ülkede Sercanlar, çoklar..

Sercanlar’› nas›l doyuracaklar›n›,
nas›l okutacaklar›n› da tart›flmad›lar
23 Nisan’da. 

2003 y›l›nda Devlet Denetleme
Kurulu, Çocuk Esirgeme Kurumu’yla
ilgili bir rapor haz›rlam›fl ve aynen
flöyle yazm›flt›: "Uzman personel ye-
tersiz. Amaç ve hedeften sapma var.
‹dari ifller, sosyal hizmetlerin önüne
geçti. Cinsel tacizler yayg›n...”

2004’te, bu kez TBMM ayn› ko-
nuda bir rapor haz›rlad› ve ayn› fleyle-
ri yazd›: ""MMeekkâânn yyookk,, ppeerrssoonneell yyee--
tteerrssiizz.. CCiinnsseell iissttiissmmaarr,, iiflflkkeennccee vvaarr.. ""

Bu raporlara ra¤men, 22000033’’ttee ddee,,
22000044’’ttee ddee “çocuk bayram›” kutla-
maktan utanmad› bu ülkeyi yöneten-
ler. 

Bütün bu gerçekler aynen devam
etti¤i ve asl›nda çocuklar›m›z aç›s›n-
dan tablo daha da vahimleflti¤i halde,
2008 y›l›n›n 23 Nisan’›nda da hiç
utanmadan, s›k›lmadan “bayram” flo-
vuna devam ediyorlar.

Ülkemizde korunmaya muhtaç
sokak çocuklar›n say›s› 500 bbini
afl›yor; Ve ‘koruma alt›ndaki’ ço-
cuk say›s› ise sadece 16 bbin 5595.

Yukar›daki resimde görülenler,
devletin koruma alt›na ald›klar›-
n›n resmidir... Geride kalanlar›n

durumunu siz düflünün. 

Ve siz söyleyin, bu çocuklar,
nas›l söylesinler “Bugün 23

Nisan, nefle doluyor insan” diye?

Enes, art›k hiçbir 23 Nisan’›
göremeyecek... Art›k hiçbir
bayram› olmayacak onun... 
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23 Nisan’da çocuklar›n yan›nda
pozlar verenlerin sözünü bile
etmedi¤i, ve asl›nda söze de

gerek b›rakmayan ac› gerçek!
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Geçen gün gazetelere yans›yan
bir rapor ülkemizdeki egemenlerin
gençlerimizi e¤itmekten ne anlad›-
¤›n› bir kez daha gözler önüne serdi.
14 Nisan tarihli Radikal Gazetesi’nin
manfletten duyurdu¤u bu rapor bi-
zim için flafl›rt›c› olmamakla birlikte,
bu düzenin e¤itim anlay›fl›n› ortaya
sermesi aç›s›ndan önemlidir.

Radikal’de yay›nlanan rapor,
MEB Müfettifllerinin ““ee¤¤iittiimm aammaaçç--
ll›› ddaayyaa¤¤aa”” izin verdi¤ini gösteri-
yordu. 2005 y›l›nda Moda ‹lkö¤re-
tim Okulu Müdürü Hüseyin Cey-
lan'›n “ö¤rencileri dövdü¤ü” iddi-
alar›n› araflt›ran müfettifller, müdü-
rün ö¤rencilerin ellerine vurdu¤unu
tespit etmifller ama bu durumu ra-
porlar›nda flöyle de¤erlendirmifller-
di: ""ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn eelllleerriinnee bbaannddoo
bbaaggeettiiyyllee vvuurrmmaass››,, ss››nn››ff ddiissiipplliinnii--
nnii ssaa¤¤llaammaa vvee ee¤¤iittiimm//tteerrbbiiyyee
aammaaççll››dd››rr.."" MEB müfettifllerinin
haz›rlad›¤› raporla, müdür
aklan›rken, dayak resmi
olarak da onaylanm›fl oldu
asl›nda. 

Bu konuyla ilgili e¤itim
sendikalar› yapt›klar› aç›k-
lamalarla bu raporu ve ha-
z›rlayanlar› k›nad›lar. E¤i-
tim-Sen Genel Baflkan› Ala-
addin Dinçer yapt›¤› aç›kla-
mada raporu “MEB Müfettifl-
leri'nin 'E¤itimde Dayak

Olur' anlay›fl›, okullarda fliddet ey-
lemlerinin gerçek kayna¤›n› bir ke-
re daha gözler önüne seriyor” söz-
leriyle de¤erlendirdi. 

Liselerde gittikçe yayg›nlaflan ve
art›k düzenin e¤itim anlay›fl›n›n bir
parças› olan dayak, ilk defa karfl›-
laflt›¤›m›z bir konu de¤il elbette. An-
cak art›k ““ddaayyaakkll›› ee¤¤iittiimmiinn”” MEB
Müfettifllerinin raporlar›nda ppeeddaaggoo--
jjiikk bbiirr ee¤¤iittiimm yyöönntteemmii olarak de¤er-
lendirilmesi, “pes” dedirtiyor.

Göreve yeni bafllayan her yeni
Milli E¤itim Bakan›’n›n “dayakç› ve
bask›c› e¤itimin karfl›s›nda oldu¤u-
nu” söyleyen aç›klamalar› art›k gü-
lünç olmaktad›r. Daha 3 ay önce
Muharrem Orucu tuttu¤u için Din
Kültürü hocas› taraf›ndan bay›lt›la-
na kadar dövülen ö¤renciler akl›-
m›zdayken hele... 

‹çinde yaflad›¤›m›z düzen, zorla,
bask›yla, devlet terörüyle yönetiyor.
Do¤al olarak e¤itim anlay›fl› da
bundan farkl› olmayacakt›r. Kor-
kuyla yönetmeye al›flm›fl bu düzen,
gençleri de daha genç yafltan kor-
kuyla flekillendirecektir. Bunun için
e¤itimde dayak atma olay›, münfe-
rit bir olay de¤il bu düzenin bilinçli
tercihidir. Yaflad›¤›m›z ülkeye bir
bakt›¤›m›zda zaten bu anlay›fl›n ya-
ni ““ddaayyaakkllaa uussllaanndd››rrmmaa”” anlay›fl›-
n›n düzenin tüm güçlerinin oorrttaakk ddii--
llii oldu¤unu görürüz. 

Hakk›n› isteyen iflçi karfl›s›nda
polis copunu bulur. SSGSS yasas›-
na karfl› ç›kan emekçi polis daya¤›
ve panzerlerle karfl›lafl›r. Köylü cop-

larla karfl›lafl›r. Bu da yetmez, kara-
kolda iflkence, hapishanelerde ifl-
kence, sokak ortas›nda polis tacizi
ve dayak karfl›lar›na ç›kar. Üniversi-
tede paral› e¤itime karfl› ç›kan ö¤-
renci karfl›s›nda özel güvenlik birim-
lerini, sivil faflist çeteleri bulur. Lise-
lerde ise hayat› daha yeni yeni tan›-
maya çal›flan ö¤renci bu düzene
kafa tutmas›n diye daha küçük yafl-
tan daya¤a al›flt›r›l›r.

Bu düzen bir avuç sömürücü-
nün düzenidir. Onlar d›fl›nda hiç
kimseye de¤er vermez. De¤er ver-
medi¤i insanlar› da ancak sindir-
meyi, susturmay› düflünür. E¤itim-
den anlad›¤› iittaaaatt eeddeenn rroobboottllaarr
yaratmakt›r. 

Bu düzenin istedi¤i tek tiplefl-
mifl, asosyal, düflünmeyen bireyler
yetifltirmektir. Dayak da iflte bu
noktada bunu gerçeklefltirebilme-
nin bir arac› olarak kullan›lmakta-
d›r. ‹dare bask›s›yla, müdür, ö¤ret-
men daya¤› ile büyüyen ö¤renci
ileriki yaflam›nda da bu tür bir e¤i-
timin sonucu olarak pasif, p›s›r›k
bir birey olacakt›r. 

Yani tam da düzenin istedi¤i gi-
bi kendi haklar› için dahi mücade-
le etmekten korkan, düzenin önü-
ne koydu¤u her fleyi karfl› koyma-
dan kabul eden robotlara dönüfle-
cektir. 

Bizler bu ülkede e¤itim sistemi-
nin genel karakterinin dayak, bas-
k›, sindirmek ve etkisizlefltirmek
üzerine oluflturuldu¤unu biliyoruz.
Bu nedenle bu sistem ne liselerde
fliddete bir çözüm bulabilir ne de
ö¤retmen, müdür daya¤›na çözüm
bulabilir. Aksine onlar bizi bu flekil-
de yönetmekten hoflnutturlar. Bu

sopal› “e¤itim arac›”n›
meflru görmektedirler. 

Demokratik halk lisele-
ri için verece¤imiz müca-
dele d›fl›nda, bu cendere-
den kurtuluflumuz yoktur.
Bu düzen bizi tektiplefltir-
mek ve çarklar›nda erit-
mek istiyor. Ya teslim ola-
ca¤›z ya da meflrulu¤u-
muzla hareket edip müca-
dele edece¤iz.

E¤itim’de Dayak Olur, 
Hem De Çok Güzel Olur! 

‹çinde yyaflad›¤›m›z

düzen, zzorla, bbask›yla,

devlet tterörüyle

yönetiyor. DDo¤al oolarak

e¤itim aanlay›fl› dda bbundan

farkl› oolmayacakt›r.

Korkuyla  yyönetmeye

al›flm›fl bbu ddüzen,

gençleri dde ddaha ggenç

yafltan kkorkuyla

flekillendirecektir.



Gaziantep Hasan Ali Yücel Lisesi’nde, ö¤rencilere  din
dersinde ‘‘AAzzrraaiill vvee ÖÖllüümm’’ konulu VCD izlettirilmesi burju-
va bas›nda ““oollaayy”” haline getirildi. Gerici din e¤itimine karfl›
ç›kmayanlar, bu VCD’leri, ö¤rencileri ““kkoorrkkuuttttuu¤¤uu”” gerek-
çesiyle elefltirdi. 

Oysa din e¤itiminin ve dinin çocuklara benimsetilmesinin
ana unsuru korku de¤il mi; ““YYaappmmaa,, cceehheennnneemmddee yyaannaarr--
ss››nn””!!.... Din e¤itiminin özü budur. Dinin kendisinde, do¤rular
yanl›fllar, cennete veya cehenneme gitme üzerinden anlat›l›r.
Tanr› yasaklam›flsa kötüdür ve bunu yapan cehennemde yana-
cakt›r. Bu korkuyla, tanr›n›n buyruklar›na uyulmas› istenir.

Söz konusu VCD ile yap›lan, sadece mevcut din e¤itimi-
nin, korku unsurunu görsel olarak daha da etkili hale getir-
mektir. Dolay›s›yla, sadece VCD gösterimine karfl› ç›kmak,
tutarl› bir itiraz de¤ildir.

Oysa, din dersine bütün olarak karfl› ç›kmak gerekir. Ken-
disini laik olarak tan›mlayan bir ülkede, din salt bir inanç un-
suru ise, çocuk yaflta insanlar›n din e¤itimiyle flartland›r›lma-
mas› gerekir. Fakat, egemen s›n›flar bütün olarak insanlar›n
dini korkularla flekillendirilmesine, sömürü düzenlerine itaat
eden bireyler olmalar›nda dinin kullan›lmas›na bir itirazlar›
yoktur. Dolay›s›yla, okullarda dinin ders olarak okutulmas›na
da bir itirazlar› yoktur. Onlar, sadece iç iktidar çat›flmalar›nda,
‹slamc› kesime karfl› üstünlük kazanma peflinde olduklar› için,
sorunun yüzeysel yanlar›n› gündeme getirmeyi yeterli gör-
mektedirler.

Bunu yaparken, ayn› zamanda, ülkemizde e¤itimde dinin
kullan›lmas›n› da, tekil örnekler düzeyine indirmektedirler.
Hay›r, e¤itimde dinin kullan›lmas›, tekil örneklerle izah edi-
lemez, ülkemizde okula giden tüm çocuklar, din derslerinde,
bilimsel gerçeklere ayk›r› olarak flekillendirilmekte, kaderci
bir anlay›flla yetifltirilmektedirler.

Çocuk yaflta insanlar›n beyinlerinin dini korkularla, hura-
felerle doldurulmas›na, bütün olarak karfl› ç›kmak gerekir. Bu
ülkemizdeki e¤itim sisteminin bafltan sona de¤ifltirilmesini is-
temektir. E¤itimin, bir avuç egemen için de¤il, halk için ol-
mas›n› istemektir. Çünkü, sorunun kökleri buralara dayan-
maktad›r. Dinin halen okullarda ders olarak okutulmas›n›n
kökleri de, e¤itimin oligarflinin ç›karlar›na göre düzenlenme-
sinden kaynaklanmaktad›r.

fiu aç›kt›r ki, ülkemizde islamc›s›, laiki egemen s›n›flar
içinde, bilimsel e¤itimi savunan yoktur. Hepsi, e¤itim siste-
mini kendi ç›karlar› için kullanmak istemektedirler. Böyle ol-
du¤u için de, e¤itim sistemindeki çarp›kl›klar›n karfl›s›nda de-
¤il, yan›nda olmaktad›rlar.

Geçmiflten günümüze, bilimsel e¤itimi savunan ilerici
devrimci demokratlar olmufltur. Bugün de bu kesimler savun-
maktad›rlar. Din, sadece bir inançsa, küçücük çocuklara okul-
larda inanç dikte ettirilmesine son verilmelidir.
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Din E¤itimi Zaten
‘Korku’ya Dayan›r

“Yeni Sömürge Türkiye’de
E¤itim” Kurultay›na Ça¤r›

Gençlik Federasyonu 22 Nisan’da yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klamayla gençli¤i Türkiye’deki e¤itim
sistemini tart›flmaya ça¤›r›yor. 18-19 May›s tarih-
lerinde “Yeni Sömürge Türkiye’de E¤itim” ad›yla
‹stanbul’da kurultay düzenleyece¤ini duyuran
Gençlik Federasyonu, ülkemizin ba¤›ml›l›laflt›r›l-
mas› ve okullar›m›zdaki e¤itimin niteli¤i hakk›nda
sözü olan herkesi kurultaya davet ediyor. 

Kurultayda;

“Ekonomisi IMF’ye, siyaseti ABD ve AB’ye,
ordusu NATO’ya ba¤›ml› bir ülke ba¤›ms›z olabi-
lir mi? 

Peki her fleyiyle göbekten Amerika’ya ba¤›ml›
olan bir ülkenin okullar› kime hizmet eder? 

Bilim ve e¤itim kim için yap›l›r?

Bu üniversitelerde ve liselerde okuyan bizler
okullar›m›z› bitirip ifl yapmaya bafllad›¤›m›zda
kimlerin ifl gücü oluruz?

Liselerde bask›n›n, daya¤›n, adam yerine ko-
yulmaman›n k›sacas› zapturapt alt›na alman›n
amac› nedir?

Bu ülkeyi bu hale getiren kimlerdir, bu hale na-
s›l getirmifllerdir?

Bu böyle gelmifl böyle mi gider?” sorular› tart›-
fl›lacak.

Zorunlu Din Dersine
Son Verilmelidir

Gaziantep Hasan Ali Yücel Lisesi’nde ikinci s›-
n›f ö¤rencilerine din dersi ö¤retmeni Fatma Ya-
kar’›n namaz k›lmayan bir gencin bafl›na gelecekle-
rinin anlat›ld›¤› Azrail ve ilim konulu fliddet içeren
“Rabbim Geri Döndür” isimli VCD izlettirmesinin
ö¤rencilerde davran›fl bozukluklar›na neden oldu¤u
ortaya ç›kt›. Korku, fliddet sahneleri, ölü y›kama gi-
bi sahnelerle dolu olan VCD’yi izlettiren ö¤retmen
hakk›nda hiçbir ifllem yap›lmamas›, ö¤rencilerin
psikolojilerinin gözard› edilmesi okullar›m›zda ve-
rilen e¤itimin niteli¤ini ortaya koymaktad›r.

Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan Genç-
lik Federasyonu’na ba¤l› Liseli Gençlik üyeleri fil-
min hiçbir e¤itici yan›n›n olmamas›na ra¤men iz-
lettirilmesini gençli¤i dini düflüncelerle korkutmak
oldu¤unu vurgulad›lar.   

Ö¤rencilerin din ile hizaya getirilmeye çal›fl›l-
d›¤›na dikkat çeken Liseli Gençlik aç›klamas›nda
zorunlu din dersinin kald›r›lmas›n› istedi. 
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Sab›rla, kararl›l›kla ve cüretle 

Ad›m ad›m Taksim’e

11999911’de “11 MMaayy››ss yyaassaallllaaflfl--
mmaall››dd››rr” slogan› etraf›nda haf-

talar öncesinden bafllad› mücadele.
1 May›s günü devrimcilerin önder-
li¤inde belediyelerde ifli durduran
belediye iflçileri Saraçhane’de top-
land›lar. 3 bin belediye iflçisi 1 Ma-
y›s’› alanda kutlad›. Uzlaflmac› sen-
dikac›lar ve oportünistler birleflik 1
May›s’› engellediler. Taksim Ala-
n›’na simgesel olarak ç›kan iki dev-
rimci “Yaflas›n 1 May›s” pankart›
açt›lar. 

1991 1 May›s’›n›n özelliklerin-
den biri de, 1 May›s eylemlerinin
ülke çap›nda yayg›nlaflmas› oldu.
Diyarbak›r, Ankara, Mersin, Bursa,
Adana, ‹zmir, Denizli, Kayseri,
Ere¤li, Zonguldak, Ayd›n’da çeflitli
biçimlerde 1 May›s kutlamalar› ya-
p›ld›. 

11999922’’ddee yasal 1 May›slar mi-
tingler süreci bafllad›. Devrim-

ciler önderli¤inde ortaya konulan 1
May›s kararl›l›¤› ilk sonuçlar›n› ya-
ratm›flt›. Oligarfli 1 May›s mitingle-
rine izin vermek zorunda kald›. ‹s-
tanbul’da Gaziosmanpafla’da yap›-
lan mitinge 77 bbiinn kifli kat›ld›. Kat›-
l›m›n yar›s›n› Devrimci Hareketin
kitlesi oluflturuyordu.

1 May›s’› yasaklayamayaca¤›n›

anlayan oligarfli, kitlesel olmas›n›
engellemek için elinden geleni yap-
t›. ‹stanbul’da bini aflk›n kifli gözal-
t›na al›nd›. 

Ankara, ‹zmir, Bursa ve Kocaeli,
1 May›s alanlar›n›n kazan›ld›¤›, ya-
sal mitinglerle kutland›¤› di¤er iller
oldu. 

11999933;; 1 May›s öncesi oligarfli
sald›r›lar›n› yine sürdürdü. 30

Nisan gecesi, 1 May›s’a haz›rlanan
UU¤¤uurr YYaaflflaarr KK››ll››çç ve fifieennggüüll YY››lldd››--
rraann adl› devrimci ö¤renciler katle-
dildi. 

Buna ra¤men o gün ‹stanbul
Abide-i Hürriyet’te 3300 bbiinn emekçi
vard›. ‘93 1 May›s’›, 1978’den son-
ra kutlanan en kitlesel 1 May›s oldu.
Devrimci hareketteki darbe ihaneti-
ne ra¤men, “DDeevvrriimm YYüürrüüyyüüflflüü
SSüürrüüyyoorr” pankart› arkas›nda 6 bin
kifli yürüyordu. 

1 May›s mücadelesinde o güne
kadar ortalarda gözükmeyen Türk-
‹fl ve D‹SK, 1993 1 May›s’›nda ayr›
ayr› miting baflvurusu yapt›lar. Oli-
garfli ikisine de izin verdi. Bir y›l
önce aayynn›› ssaalloonnddaa 1 May›s’› yan-
yana kutlayanlar, flimdi 1 May›s’›
bölmüfllerdi. Devrimci hareket Abi-
de-i Hürriyet’te 1 May›s’› kutlar-
ken, baz› gruplar ve Kamu Çal›flan-
lar› Platformu, D‹SK’le birlikte ay-
r› kutlama yapt›lar. 

‹stanbul d›fl›nda Ankara, Adana,
‹zmir, Diyarbak›r, Gaziantep, K›rfle-
hir, Mersin’de de 1 May›s miting-
lerle kutland›. 

11999944;; ‘78’den sonraki en kit-
lesel 1 May›s s›fat› 1994 1

May›s’›na geçiyor. YYüüzzbbiinnee
yyaakk››nn emekçi Abide-i Hürriyet’e
s›¤makta zorlan›yor. Yüzbin kifli,

oligarflinin 1 May›s konusunda on-
larca y›ld›r sürdürdü¤ü bask›lar›n,
yasaklar›n bofla ç›kar›ld›¤›n›n ilan›-
d›r. “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pan-
kart›n›n ard›nda ise sekiz bini aflk›n
yürek toplanm›fl.

Oligarflinin IMF talimat›yla ald›-
¤› 5 Nisan kararlar›na karfl›, ‘94 1
May›s’›nda devrimcilerin temel slo-
gan›, ““AAççll››¤¤aa vvee ZZuullmmee KKaarrflfl›› AAyyaa--
¤¤aa KKaallkkaall››mm”” oldu. Anadolu’da da
14 y›l sonra ilk 1 May›s’›n kutland›-
¤› birçok flehir vard›. 

11999955;; 1 May›s’tan yaklafl›k
1,5 ay önce kontrgerilla Gazi

Mahallesi’ne sald›rm›fl, halk› sin-
dirmek için düzenlenen katliam,
GGaazzii AAyyaakkllaannmmaass››’’yyllaa bofla ç›ka-
r›lm›flt›. ‘95 1 May›s’› da Gazi
Ayaklanmas›’n›n izlerini tafl›yan bir
1 May›s oldu. 

Miting KKaadd››kkööyy’de yap›ld›.
Alanda 70 bini aflk›n emekçi toplan-
m›flt›. Coflkulu ve devrimci umudun
daha güçlü hissedildi¤i bir 1 Ma-
y›s’t›. O kadar ki, miting baflvurusu-
nu yapan D‹SK ve Türk-‹fl yönetici-
leri, mitingi aceleyle bitirmeye çal›-
fl›rlar. Parti-Cephe’nin kuruluflun-
dan sonraki ilk 1 May›s’a kat›lan
Devrimci Hareketin kortejinde de
15 bin kifli vard›. ‹lk defa oluflturu-
lan “temsili gerilla birli¤i”nin yürü-
yüflü ve bütün olarak kortejin gör-
kemi genifl etki yaratt›. ““‹‹flflttee 11 MMaa--
yy››ss,, ‹‹flflttee BBiizz”” diyor bu görkem...

11999966 11 MMaayy››ss’’›› da,, Kad›-
köy’deydi. O gün, 1 May›s

sabah›nda 11 bin polis Kad›-
köy’ü iflgal eti. Ama buna ra¤men
halk›n kat›l›m› bir önceki y›ldan da-
ha yüksek oldu. Kitlenin toplam›
yüzbini aflt›. “Cunta sonras›n›n en
kitlesel 1 May›s’›” s›fat› art›k 1996
Kad›köy’ündeydi. Cephe korteji de
önceki y›lki rakam›n›n tam iki ka-
t›yd›. 30 bin kiflilik ve 1 May›s alan-
lar›n›n o güne kadar gördü¤ü en
görkemli kortejdi belki. 

Oligarfli aç›kça görülen bu geli-
flimin önünü kesme karar›yla gel-
miflti zaten Kad›köy’e. 1 May›s ön-
cesi yüzlerce insan gözalt›na al›nd›.

1 May›s’›n

K›sa Tarihi
3

1996/Kad›köy



1 May›s günü de Kad›köy’e ç›kan
yollarda yüzlerce gözalt› yafland›.
Sonra; daha toplanma yerindeyken,
Hasanpafla'da ilk polis sald›r›s› ger-
çekleflti. Kitlenin üzerine atefl açan
polis, Dursun Odabafl ve Hasan Al-
bayrak’› katletti. Legalist, yasalc›
sol ve sendika a¤alar›, bütün bu sal-
d›r›lar› görmezden geldiler. Fakat
iki flehide, üzerlerine sürülen pan-
zerlere ra¤men kitle da¤›lmad›. Sal-
d›r›ya tafllarla, barikatlarla direnildi
ve buna ra¤men alana ç›k›ld›, atefl
alt›nda kutland› 1 May›s. Mitingin
da¤›l›fl› s›ras›nda yeniden sald›rd›
katliamc›lar. Bu sald›r›da da Kurtu-
lufl okuru Yalç›n Levent katledildi. 

Her fleye ra¤men yüzbin kiflinin
sloganlar› burjuvazinin yüre¤ine
korku salmaya yetmifltir. 

Kad›köy’deki 1 May›slar’da or-
taya ç›kan kitlesellik, devrimci in-
isiyatif ve devrimci coflku, oligarfli-
ye miting alan›n›n yerini de¤ifltirti-
yor. 1 May›s mitingleri için sonraki
y›l Abide-i Hürriyet Meydan›’nda
izin verilecektir. Alan de¤iflikli¤in-
deki amaç, 1 May›s’›, ama özel ola-
rak da en baflta devrimcileri tecrit
etmekti. 

11999977 11 MMaayy››ss’’›n›n öncesi Su-
surluk’tu. ‘96 Kas›m’›nda Su-

surluk’ta meydana gelen kazada,
kontrgerilla aç›¤a ç›km›flt›. 1 May›s
ça¤r›lar›nda ““SSuussuurrlluukk’’ttaann HHeessaapp
SSoorraall››mm”” talebi öne ç›kt›. Aylard›r
“Ayd›nl›k için 1 dakika karanl›k”
eylemini yapan, semtlerin meydan-
lar›na toplanan halk, ayn› hesab›
flimdi 1 May›s meydanlar›nda sora-

cakt›. 

Oligarfli ise bu hesap sormay›
engellemek için her zamanki klasik
yöntemlerine baflvurdu. Önce ““11
MMaayy››ss’’ttaa kkaann ddöökküülleecceekk””,, ““oollaayy--
llaarr çç››kkaaccaakk”” yalanlar› pompaland›.
Yüzlerce insan gözalt›na al›nd›...
Ama yine de insanlar›n o gün sabah,
ak›n ak›n Abide-i Hürriyet Alan›’na
geliflinin önünü kesemediler. 

Perpa taraf›nda toplanma yerin-
deki HÖP korteji onbinlerce insan›
biraraya getirmifl ve kortejin say›s›
40 bine yaklaflm›flt›. MGK sendika-
c›lar› ise polisle anlaflm›flt›; devrim-
cileri alana sokmamak için her türlü
zorlu¤u ç›kar›yordu. Alana girifl,
panzerler, özel timler, çevik kuvvet-
ler taraf›ndan tutulmufltu ve Ça¤la-
yan Kavfla¤›’nda da MMGGKK sseennddii--
kkaacc››llaarr›› “güvenlik” barikat› olufl-
turmufllard›. Kabul edilemez bir
arama dayat›l›yordu. Bunun karfl›-
s›nda karfl›l›k HÖP, HADEP ve
ÖDP toplanma yerine geriye döne-
rek meflru miting yapma karar› ver-
diler. Garip bir tablo ç›km›flt› orta-
ya; as›l kitle alan›n d›fl›nda kalm›flt›.
Alan›n içinde ve d›fl›nda ““iikkii 11 MMaa--
yy››ss”” vard›. Meflru miting sonunda
da polis kitleye sald›rd›. 

1 May›s; ‹stanbul d›fl›nda, Anka-
ra, ‹zmir, Adana, Diyarbak›r, Osma-
niye, Trabzon, Antakya, Mersin,
Bursa, Denizli, Mu¤la’da da mi-
tinglerle kutland›. 

11999988;; 1 May›s’tan günler ön-
cesinden bafllayan sald›r›larda,

yüzlerce ev ve demokratik kurum
bas›ld›, yüzlerce insan gözalt›na

al›nd›. Adeta 12 Eylül havas› hakim
k›l›nmak istendi. Sendika a¤alar›n›
ve reformistleri kendine yedekleyen
oligarfli, 1 May›s’tan devrimcileri
d›fltalama peflindeydi. ““SSiizzee 11 MMaa--
yy››ss’’›› yyaapptt››rrmmaayyaaccaa¤¤››zz”” diyordu po-
lis flefleri. 

Bunlara ra¤men 1 May›s sabah›
onbinlerce insan Abide-i Hürri-
yet’te topland›. Ve yine “iikkii 11 MMaa--
yy››ss”” vard›; “MGK sendikac›lar› ve
solcular›”n›n 1 May›s’› ve halk›n 1
May›s’›.

MGK’n›n oyununu bozmas›yla,
kitleselli¤iyle, görkemi ve kararl›l›-
¤›yla Cephe bir kez daha 1 May›s’a
damgas›n› vurdu. Oligarfli de do¤-
rudan devrimci hareketin kortejine
sald›rd›. Abide-i Hürriyet ve çevre-
sindeki semtler bir savafl alan›na
dönüfltü. Devrimcileri alana alma-
yan MGK sendikac›lar› ve solcula-
r›, polis sald›rd›¤›nda mitingi bitirip
alan› terk ettiler. 

11999999 11 MMaayy››ss’’›nda Türk-ifl ve
Hak ‹fl, ssaalloonnllaarrddaa kutlama

yapacaklar›n› aç›klad›lar. Amaç
aç›kt›; 1 May›s’› tasfiye etmek. Oli-
garfli de klasik gözalt› operasyonla-
r›ndan geri kalmam›flt›. Buna ra¤-
men 1 May›s’› alanda kutlamakta ›s-
rar edildi. Alanda toplam 25 bin kifli
vard›, bu kat›l›m›n oldukça düfltü¤ü-
nü gösteriyordu. Keza, ortalama 4-5
saat süren 1 May›s kutlamalar›, poli-
sin talimat›n› uygulayan MGK sen-
dikac›lar› taraf›ndan bir saatte bitiril-
di. Ama sonuçta 1 May›slar’›n yeni-
den salonlara hapsedilmesi karfl›s›n-
da bir tav›r konulmufltu.

22000000 11 MMaayy››ss›› öncesi, hem
bask› ve teröre, hem kat›l›m›

engelleyecek demagojilere a¤›rl›k
verildi. O gün tam 2277 bbiinn ppoolliissllee
alan aç›kça iflgal edilmiflti. IMF
programlar› dizginsiz uygulan›rken,
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22000011 1 May›s’›nda Abide-i
Hürriyet Meydan›’nda yaklafl›k
5500 bbiinn emekçi vard›. HÖC korteji
7000 kifliydi. 19-22 Aral›k katli-
am›ndan ve F Tipleri’nin aç›lmas›n-
dan sonraki ilk 1 May›s’t›. O gün için
oligarfliyle as›l çat›flma konusu buydu.
Ve böyle oldu¤u için de, MGK sendi-
kac›lar›, reformistler, polisle ayn› tavr›
gösterip, F Tipleriyle, ölüm orucu dire-
nifliyle ilgili sloganlara, ambargo koy-
maya, tutsak yak›nlar›n›n, direniflin se-
sini bo¤maya çal›flt›lar. Ama bu engel-

lemelere ra¤men Türkiye tarihi-
nin bu en büyük direnifli, alanlar-
da yank›s›n› buldu. 

Ölüm orucu direniflçilerinin
sloganlar› onbinlerin slogan›yd›.

Büyük Direnifl’in 50’yi aflk›n flehidi
alanlardayd›. Devrimci Hareketin kor-
teji ise, 19 Aral›k’tan sonra Devrimci
Hareketin “bitti¤i” fetvas›n› verenlere
bir cevap gibiydi. KK››zz››ll bbaayyrraakkll››llaarr
oorraaddaayydd›› iiflflttee,, DDeevvrriimmccii HHaarreekkeettiinn
cenazesini kald›rmaya hevesli olanla-
r›n hepsinden kalabal›kt› üstelik. 

2001

2003/Ça¤layan
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amaç, korkutmak, sindirmekti. Bu-
na ra¤men, önceki y›l› aflan bir kat›-
l›m oldu. ‹stanbul’da Abide-i Hürri-
yet’te yaklafl›k 35 bin emekçi vard›.
Ankara 20 bin, Mersin 10 bin, Ada-
na 5 bin, ‹zmir 20 bin kifliyle, IMF
politikalar›na ve devlet terörüne tes-
lim olunmayaca¤›n› göstermifl oldu-
lar. Malatya, Bursa, Çanakkale,
Trabzon, Antakya halk›n meydanla-
ra ç›kt›¤› di¤er illerdi. 

Devletin, MGK sendikac›lar›n›n
tüm çabalar›na ra¤men alanlarda yi-
ne en kitlesel kortejleri Cepheliler,
di¤er devrimciler oluflturdu. 

22000022 1 May›s’› bu gerçe¤i ye-
niden dosta düflmana ilan etti.

Ölüm orucu direniflçilerinin al›nlar›n-
daki k›z›l bantlar, binlerin elinde bay-
rakt› yine. 5 bini kifliyi aflk›n Cephe
korteji, Büyük Direnifl’in 1 May›s
alanlar›na tafl›nmas›n›n simgesiydi. 

F Tipleri’ne karfl› direnifl vard›
alanlarda. IMF’ye karfl› öfke, Filis-
tin’le, Irak’la dayan›flma vard›. 

2002 1 May›s’›n›n bir baflka
özelli¤i 1 May›s eylemlerinin yay-
g›nl›¤› oldu; tam 4411 aayyrr›› yyeerrddee 1
May›s kutland›. 

22000033 11 MMaayy››ss’’›› da art›k emek-
çiler, devrimciler için bir “ka-

pana” dönüfltürülmüfl durumdaki
Abide-i Hürriyet Meydan›’nda kut-
land›. 

K›z›l bayraklarla donanm›fl Cep-
he korteji, 7 bin kifliyle adeta bir
bayrak denizini and›r›yordu.. Alan-
daki toplam kat›l›m 50 bine yak›nd›. 

2003 1 May›s’›n›n sonunda dev-
rimci hareket flöyle diyordu: ““AArrtt››kk
AAbbiiddee--ii HHüürrrriiyyeett kkaappaann››nnaa ssoonn vveerr--
mmeenniinn zzaammaann›› ggeellmmiiflflttiirr.. 22000044 11
MMAAYYIISS’’IINNDDAA HHEEDDEEFF TTAAKKSS‹‹MM
AALLAANNII OOLLMMAALLIIDDIIRR..””

22000044 11 MMaayy››ss››’nda iflte o ka-
pandan ç›k›ld›. Taksim’e ç›k›l-

mas› gündeme getirildi. Y›llar son-
ra yeniden Taksim meydan› tart›fl-
malar›n›n yaflanmas›, coflku ve ka-
rarl›l›¤› yükseltti. Taksim’e ç›k›la-
mad› ancak 1 May›s fiili bir miting-

le Saraçhane’de kutland›. Saraçha-
ne’de toplanan onbinler, öncelikli
olarak bu coflku ve kararl›l›¤›n bir
yans›mas›yd›. O gün Saraçhane’de
toplananlar, direnmeyi, çat›flmay›
göze alan onbinlerdi. Günlerdir sü-
ren devletin tehditlerine ald›rma-
yan, 1 May›s’›n devrimci anlam›na
uygun olarak kutlanmas› için alan-
lara koflanlard›. Saraçhane d›fl›nda 1
May›s’ta yine Abide-i Hürriyet’te
olanlar da vard›. Türk-‹fl taraf›ndan
düzenlenen bu mitinge, Türk-‹fl’e
ba¤l› sendikalar›n yan›s›ra, EMEP,
Demokratik Haklar Platformu, Par-
tizan, Devrimci Hareket, Al›nteri
kat›ld›. 

Saraçhane’de 30 bin kiflinin bü-
yük coflkusu vard›. Taksim’e ç›k-
mak flimdilik “yar›m kalm›fl bir
coflku” olsa da, Abide-i Hürriyet ka-
pan›ndan ç›k›lm›fl olmas›, 1 Ma-
y›s’›n statükodan kurtar›lmas› bile
önemli bir ad›md›. 

Bu 1 May›s’›n sonunda da flöyle
dedi devrimciler: ““SSttaattüükkoo kk››rr››lldd››,,
TTaakkssiimm’’ii ddee kkaazzaannaaccaa¤¤››zz..””

22000055 11 MMaayy››ss’’››...... 1 May›s ön-
cesinde HÖC ve çeflitli siyasi

hareketlerin kat›l›m›yla DDeevvrriimmccii 11
MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu kuruldu. Plat-
form, bir kez daha herkesin günde-
mine Taksim’i getirdi. Taksim’e ç›-
k›lamad› yine ama statüko da parça-
lanm›flt› bir kez. Türk-‹fl, Hak-ifl ne
salonlara gidebildiler, ne Abide-i
Hürriyet’e... 2005 1 May›s’› Kad›-
köy’de kutland›. Devrimci 1 May›s
Platformu ilk kez bu 1 May›s’a or-
tak bir flekilde ortak pankart›n arka-
s›nda kat›ld›. 

Alandaki kitlenin say›s› 45-50
bin civar›ndayd›. 118 flehit verilen
Büyük Direnifl, peflpefle geliflen linç
sald›r›lar› vard› bu 1 May›s’›n gün-
deminde de. 

22000066
11

MM aa yy ›› ss ’’ ››
K a d › -
k ö y ’ d e
kutland›. 2006 1 May›s’›n›n alanla-
r›, ülke çap›nda kitlesellik bak›m›n-
dan nisbeten c›l›z bir görünüm orta-
ya koydu. Kad›köy’deki kutlamala-
ra, ilerici, devrimci gruplar›n önem-
li bir bölümü yine DDeevvrriimmccii 11 MMaa--
yy››ss PPllaattffoorrmmuu pankart› arkas›nda
kat›ld›lar. 

Sendika bürokrasisinin dayat-
malar› sonucu, alternatif kutlama
yapma karar› alan Devrimci 1 Ma-
y›s Platformu, bu karar›n› hayata
geçirdi. 1 May›s konuflmalar›nda
hem Platform taraf›ndan, hem
D‹SK taraf›ndan ““sseenneeyyee TTaakk--
ssiimm’’ddeeyyiizz”” aç›klamalar› yap›ld›. 

22000077 11 MMaayy››ss’’››;; iflte bugün ta-
rihi bir gün. ‹flte bugün yeni-

den Taksim’e ç›kan yollarday›z.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan 1
May›s Alan›’na yürüdük. Oligarfli-
nin polisi iflgal etmiflti Taksim’i. Sa-
dece Taksim’i de¤il, ‹stanbul’un gi-
riflleri, ana yollar› tutulmufltu. 1 Ma-
y›s için toplanman›n oldu¤u her
yerde sald›r› ve sald›r›n›n oldu¤u
her yerde direnifl vard›. Giflelerde,
Taksim’e ç›kan ‹stiklal Caddesi’n-
de, Okmeydan›’nda, Dolmabah-
çe’de her yerde direnifl vard›. 

Taksim’e ç›kma kararl›l›¤› bü-
yüktü; bütün bu engellemelere ra¤-
men Dolmabahçe’de tekrar toplana-
bilen bin kifliyi aflk›n bir grup, polis
kordonu alt›nda yürüyerek Tak-
sim’e ç›kt›. Yol boyunca kalabal›k-
laflan grup, 30 y›l sonra bir 1 Ma-
y›s’›, eksik ve k›smen de olsa, 1
May›s Alan›'nda kutlaman›n coflku-
sunu yaflad›lar. 1 May›s’›n sonunda
dedik ki: TTaakkssiimm’’ddee iiflflggaall zziinncciirriinnii
ppaarrççaallaadd››kk!! 1 May›s Alan› emekçi-
lerin olacak! BBuurrjjuuvvaazzii kkaayybbeettttii!! 11
MMAAYYIISS AALLAANNII BB‹‹ZZ‹‹MM OOLLAA--
CCAAKK!!

Hiçbir güç bunu engelleyemez.
Kan›t›; iflte tarih, iflte 1 May›s, iflte 1
May›s Alan› kararl›l›¤›m›z.. 

-- bbiittttii--

2006/Kad›köy

2005/Kad›köy



Ülkemizin en büyük bas›n yay›n
kurumlar›ndan biri olan Sabah-ATV
grubunun, AKP’ye yak›nl›¤›yla bili-
nen ÇÇaall››kk GGrruubbuu taraf›ndan sat›n
al›nmas› süreci tamamland›. Çal›k
Grubu’nun geçen hafta TMSF’ye ge-
reken ödemeyi yapt›¤› bildirildi. Sa-
bah ve ATV grubunda bu ikisinin ya-
n›nda TTaakkvviimm,, GGüünnaayydd››nn,, YYeennii AAss››rr
gibi gazeteler ve birçok dergi ve rad-
yo da yer al›yor. 

Peki gerekli ödeme nas›l yap›ld›?
Bu “al›flverifli”, kapitalist düzenin
kendi kurallar› içinde bile flaibeli,
gayr›-meflru hale getiren püf noktas›
iflte bu ödemede. 

BBiirriinncciissii;; Sabah ve ATV’yi alan
Çal›k’›n Turkuvaz adl› flirketine KKaa--
ttaarrll›› AAll WWaassaaeeeell ‹‹nntteerrnnaattiioonnaall MMee--
ddiiaa’n›n ortak oldu¤u ortaya ç›kt›. 

AKP hükümetinin üyeleri Katar’a
bofluna gidip gelmiyorlarm›fl demek
ki.. Katar’a 5 ayda 10 kez yap›lan ge-
ziler, Tayyip Erdo¤an’›n damad›n›n
flirketine de¤erli bir “ortak” kazand›r-

m›fl. Devlet, diplomasi, bürokrasi,
Tayyip ve damad›n›n hizmetinde...
SSaallttaannaatt ddeevvlleettii bu olsa gerek... 

‹‹kkiinncciissii; Çal›k Grubu Sabah-
ATV medya grubunu TMSF’den 11..11
mmiillyyaarr ddoollaarraa sat›n ald›. Çal›k bu
paray› adeta cebinden fazla bir fley
ç›karmadan ödedi. Nas›l m›? 

Çal›k, önce AKP’nin talimat›yla
bir “kamu bankas›” olan Halk Ban-
kas›’ndan 775500 mmiillyyoonn ddoollaarr kk rreeddii
ald›. AKP’nin buldu¤u KKaattaarrll›› oorrttaa--
¤¤››nn ddaa ödemenin 335500 mmiillyyoonn ddoollaarr--
ll››kk k›sm›n› karfl›lad›¤› belirtiliyor.
‹kisinin toplam› 1.1 milyar dolar edi-
yor. Yani AKP’nin yak›n› “Çal›k
Grubu”, ceplerinden tek kurufl ver-
meden dev bir medya grubunu elleri-
ne geçiriyorlar. Çal›k Grubu sadece
1.1 milyar dolar›n KDV’sini olufltu-
ran 150 milyon dolarc›k bir ödeme
yapm›fl oluyor. Bunun ad› ticaret de-
¤il, gasp, doland›r›c›l›kt›r. Bunun
ad›, iktidar gücünü kullanarak bas›n
yay›n organlar›na el koymakt›r; ki

AKP iflte tam da bunu yap›yor.   

Bu arada bilmeyenler için ÇÇaall››kk
GGrruubbuu’’yyllaa AAKKPP’’nniinn yyaakk››nnll››¤¤››nn››nn
niteli¤ini de yazal›m. Baflbakan’›n
damad› BBeerraatt AAllbbaayyrraakk,, Çal›k Gru-
bu’nun Genel Müdür’ü. 

Ahmet Çal›k, devrald›¤› Sabah-
ATV grubunu da bir baflka AAllbbaayy--
rraakk’a, yani yine “aaiillee”den birine,
Serhat Albayrak’a devretmifl. Serhat
Albayrak da Baflbakan’›n damad› gi-
bi daha önce Çal›k Grubu’nda Genel
Müdürmüfl. 

Bütün bu isimler, el konulan flir-
ketler, fabrikalar, islamc› sermaye
hanedanl›¤›n›n gücüne güç kat›yor.
AKP yönetimi ve yandafllar›, sömü-
rü, soygun pastas›ndan ald›klar› pay›
her geçen gün büyütüyor, holdingle-
rini palazland›r›yorlar. 

Fakat çal›nan lokma büyüdükçe,
o lokman›n bo¤azda tak›l›p kalmas›
ihtimali de büyür... Er geç o an
AKP’li asalaklar için de gelecek...
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‘‘AAKKPP’’yyee yyaakk››nn’’ SSeerrmmaayyee
Palazlanmaya DDeevvaamm EEddiiyyoorr

AKP Hükümeti’nin “istihdam›
art›rmak için paket haz›rlad›k” diye-
rek halka aç›klad›¤› paketin içeri¤i
parça parça belli oluyor. 

Paketin ilk düzenlemelerinden bi-
ri, patronlara yeni bir ayr›cal›k ve
kolayl›k getiriyor. 

Haz›rlanan pakete göre, “istihda-
m› özendirmek için iflverenin sigorta
pay›nda iinnddiirriimm yap›lacak.” Pat-
ronlar›n ödemek zorunda oldu¤u 55
ppuuaannll››kk pprriimm ttuuttaarr››,, bundan böyle
Hazine taraf›ndan ödenecek. 

18-29 yafl aras›ndaki gençlerin ve
kad›nlar›n patronlara ait prim pay›n›
da befl y›l süreyle Hazine karfl›laya-
cak... Ne için? Patronlar› istihdama
teflvik için(!)

Patronlara getirilen yeni kolayl›k-
lardan biri de mevcut çal›flma yasa-
s›nda yer alan ““5500 vvee ddaahhaa ffaazzllaa iiflfl--
ççii ççaall››flfltt››rraann iiflflyyeerrlleerriinnddee eesskkii hhüü--

kküümmllüü ççaall››flfltt››rrmmaa zzoorruunnlluulluu¤¤uu......
öözzüürrllüü ççaall››flfltt››rrmmaa zzoorruunnlluulluu¤¤uu””
kald›r›l›yor. 

‹ktidara geldi¤inden bu yana,
özürlülere yönelik birçok hak gasb›
yapan AKP, özürlülere bu tasar›yla
bir darbe daha vurmufl oluyor. 

Patronlara tan›nan kolayl›klar
saymakla bitmiyor. ‹flte tasar›n›n
içerdi¤i bir kolayl›k daha: “150 ve
daha fazla iflçi çal›flt›ran iflverene
‘anaokulu açma’ yükümlülü¤ü geti-
ren Milli E¤itim Temel Kanunu
maddesi de yürürlükten kald›r›ld›. 

Devam ediyor kolayl›klar: 500 ve
daha fazla iflçi çal›flt›ran flirketlerin
spor tesisi kurma zorunlulu¤u da kal-
d›r›ld›... Ne ad›na? “‹flveren üzerin-
deki yükü azaltma” ad›na. 

Peki emekçilerin, 70 milyon hal-
k›n üzerindeki yük ne olacak? 

Bakanlar Kurulu’nda imzaya aç›-

lan ve halka da “istihdam› art›rmak”
amaçl› bir paket olarak sunulan pa-
ket, benzer örnekleri önceki iktidar-
larda da görülen bir gasp içeriyor. 

Tasar›, ‹flsizlik Sigortas› Fo-
nu’ndan toplam 8 milyar YTL al›n›p
GAP’a aktar›lacak. Ve devlet s›f›r fa-
izle kullanaca¤› bu paray› ‹ADE ET-
MEYECEK. 

Aç›k ki, bu bir GASP’t›r. 

AKP iktidar›, ayn› DSP iktidar›-
n›n 17 A¤ustos 1999 depreminden
sonra, depremin y›k›nt›lar›n› onar-
mak için koydu¤u “deprem vergisi”
ad› alt›nda toplanan paralar› memur
maafllar›na, IMF borçlar›na harcad›-
¤› gibi, iflsizlik için oluflturulan fonu
da baflka bir alana aktar›yor. 

Bu düpedüz gaspt›r. 

Ayn›, geçmiflte emekçiler için
kullan›lmak üzere, emekçilerin ma-
afllar›ndan kesilen ““nneemmaa””llaarr››nn da-
ha sonraki iktidarlar taraf›ndan ale-
nen gasbedilmesi gibi... Durum orta-
da: AKP’de öötteekkiilleerrddeenn ffaarrkkss››zz!!

Ambalaj baflka içi baflka
“‹stihdam” ppaketinde ppatronlara kkolayl›klar, yyeni ggasplar... 
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450 ‹flçinin Grevi
Kazan›mla Sona Erdi

Van Belediyesi’nde temizlik ifllerinde çal›flan 450 ifl-
çi 21 Nisan günü 6 ayd›r maafllar›n› alamad›klar›n› söy-
leyerek greve bafllad›klar›n› duyurdular. 

Temizlik Garaj›’nda biraraya gelen iflçiler evlerine
ekmek götüremediklerini Belediye Baflkan› Burhan Ye-
nigün ile yapt›klar› görüflmeden bir sonuç alamad›klar›-
n› söylediler. AKP’ye oy verdiklerini söyleyen iflçiler
“Bu ne biçim insanl›kt›r, hakk›m›z› alam›yoruz. AKP bi-
zi resmen sömürdü” sözleriyle  AKP’ye tepkilerini dile
getirdiler. ‹flçiler bütün gün temizlik yapmayarak eylem-
lerine devam ettiler.

AKP’li belediye, iflçilerin bu hakl› talebi karfl›s›nda
direniflin birinci günü iflçilerin taleplerini kabul etti.
Böylece direnifl kazan›mla sona erdi.

“Emekliler ‹nsanca
Yaflam ‹stiyor”

Emekli-Sen’liler 20 Nisan günü Ankara Abdi ‹pekçi
Park›’nda yapt›klar› mitingle "Emekliler ‹nsanca Yaflam
‹stiyor" dediler. Toros Sokak’ta biraraya gelen emekliler
Abdi ‹pekçi’ye do¤ru yürüyüfle geçtiler. “Demokrasi
Mücadelesinden Emekli Olunmaz, Emekli-Sen Kapat›-
lamaz” dövizleri tafl›yan emekliler “AKP Halka Hesap
Verecek” sloganlar›yla AKP’nin halk düflman› politika-
lar›n› teflhir ettiler. 

Mitinge kat›lan D‹SK ‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi
ve Genel ‹fl Genel Sekreteri Kani Beko, “Emekli-Sen’in
kapat›lmas›na karfl›, yaflanan anti demokratik uygulama-
lara karfl› buraday›z” diyerek AKP’yi elefltirirken Be-
ko’nun ard›ndan konuflan Emekli-Sen Genel Baflkan›
Veli Beysülen de “onlar bu ülkeyi IMF’ye, d›fl güçlere
peflkefl çekiyor. Biz ise buna karfl› mücadele ediyoruz.
Herkesi örgütlü mücadeleye ça¤›r›yoruz. Bu mücadele-
yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi. 

Halaylar›n çekilmesi ve türkülerin söylenmesiyle so-
na eren mitinge 1400 kifli kat›ld›.

‹LBEK TEKST‹L ‹flçisi
Direnerek Kazand›

Fazla mesai alacaklar› olan ve patron ‹lyas Bektafl’›n
15 fiubat tarihinde gece yar›s› fabrikay› kapat›p içindeki
mal ve makineleri de t›rlara yükleterek kaç›rmak isteme-
siyle direnifle geçen ‹LBEK tekstil iflçileri o günden beri
de fabrika önünde kurduklar› çad›rda haklar›n› arad›lar.

Direniflin k›sa bir sürede bitece¤ini hesap ederek iflçi-
lerle görüflmeye bile yanaflmayan patronlar her fleye ra¤-
men direniflin sürmesi karfl›s›nda bu kez de direnifli bitir-
mek için bin bir türlü ayak oyununa baflvurdular. ‹flçile-
ri bölerek sonuç almaya çal›flt›lar. ‹flçilerin birlikteli¤i ve
direniflteki kararl›l›¤›, patronun bu oyununu da bofla ç›-
kartt› ve patronu anlaflmaya zorlad›. Ancak buna ra¤men
direniflin son an›na kadar hep, iflçilerin zay›f yanlar›ndan
faydalanarak en az ödünle iflin içinden s›yr›lmaya çal›fl-
t›. ‹flçiler yürüyüfllerle, dayan›flma geceleriyle, direniflle-
rinin hakl›l›¤›n› her yerde anlatarak son ana kadar dire-
nifl çad›r›n› sökmeyerek direnifle devam ettiler.

21 Nisan günü iflçilerin avukat› Rasim Öz yapt›¤›
aç›klamada fabrikada çal›flmak istemeyen 145 iflçiye ih-
bar ve k›dem tazminatlar›n›n yar›s›n›n ödenece¤i, geri
kalan›n ise, May›s ve Haziran, Temmuz olmak üzere üç
taksitte ödenece¤i, patronun, fabrikadaki mal ve maki-
nalar ile flahsi varl›klar›n›n bir protokolle teminat olarak
gösterildi¤ini söyledi. Direnifl Komitesi Sözcüsü Zeke-
riya Odabafl› ise, tekstil alan›ndaki iflçinin örgütsüzlü¤ü-
ne, bilinçsizli¤ine bundan dolay› bu sektörde bir direni-
flin örgütlenmesinin zorluklar›na de¤inerek 66 gün sü-
ren direniflin tazminatlar›n al›nmas›n›n da ötesinde iflçi
s›n›f› için önemli bir kazan›m oldu¤unu, ancak direne-
rek haklar›n kazan›labildi¤ini baflta ‹lbek iflçisi olmak
üzere herkese ö¤retti¤ini, bundan sonras› için de ancak
birlikte hareket ederek haklar›n korunabilece¤ini söyle-
di.  Baflta direnen ‹lbek iflçisi olmak üzere direnifle des-
tek veren tüm kifli, kurum ve kurulufllara teflekkür edi-
yorum  diyen Odabafl›, Taksim Meydan›’nda yap›lacak
1 May›s’a da kat›lacaklar›n› belirterek iflçilere ça¤r›
yapt›. Hep birlikte davul zurna eflli¤inde halaylar çekil-
di. “Direne Direne Kazand›k, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar› atan iflçiler, direniflin 66. gününde ça-
d›r› kald›rd›lar. 
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‹TO Seçimleri
Yap›ld›

‹TO’nun Genel Kurulu 19-20 Nisan
günlerinde ‹TO Konferans Salonu’nda gerçekleflti-
rildi. ‹TO Baflkan› Dr. Özdemir Aktan’›n aç›l›fl ko-
nuflmas›yla bafllayan genel kurulda ilk gün F Tiple-
ri, Kürt sorunu, Hrant Dink üzerine konuflmalar ya-
p›ld›. Genel kurulda demokratik hekimlerin biraraya
geldi¤i Demokratik Kat›l›m Grubu, AKP yanl›s› he-
kimlerin oluflturdu¤u Hekim Haklar› Grubu ve MHP
yanl›s› hekimlerin oluflturdu¤u Hekim Onuru ve Da-
yan›flma Grubu olmak üzere 3 liste yar›flt›. 

6 bin 100 üyenin oy kulland›¤› kurulda Demok-
ratik Kat›l›m Grubu 4 bin 400 oy alarak yeni yöne-
time seçildi. Yeni Yönetim’de Özdemir Aktan, Naz-
mi Algan, Ayflegül Bilen, Hüseyin Demirdizen, Zey-
nep Solako¤lu, Hasan O¤an, Ali Küçük yer al›yor.

SES’ten
Yemek Boykotu

Sa¤l›k emekçilerinin ücretsiz yemek hakk›n› el-
lerinden alan bakanl›k genelgesinin yürürlü¤e gir-
mesi üzerine SES üyeleri birçok ilde eylem bafllata-
rak genelgenin iptalini istediler. 

15 Nisan’da yürürlü¤e giren genelgeyi protesto
eden SES üyeleri ‹stanbul, Mersin ve Ankara’da
boykota bafllad›lar. 

16 Nisan’da ‹stanbul’daki Marmara Üniversite-
si Hastanesi emekçileri bas›n aç›klamas› yaparak
ücretsiz yemek haklar›n›n geri verilmesini istediler. 

SES Ankara fiubesi, Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde 5 günlük yemek boykotu yapt›. 21
Nisan günü “Boykot Var, Yemekler Ücretlendirili-
yor, Yerseniz” dövizleri tafl›yan SES üyeleri “Dün-
ya Yerinden Oynar, Meclisten Adam Ç›ksa” slogan-
lar› att›lar. Uygulaman›n kald›r›lmas› için imza
kampanyas› da bafllatan SES üyeleri ad›na iflyeri
temsilcisi Gülcan Kalo¤lu bir aç›klama yaparak
AKP’nin halk›n bo¤az›ndaki lokmaya da göz dikti-
¤ini dile getirdi. SES Ankara fiubesi ‹brahim Kara
da yapt›¤› aç›klamada “biz sa¤l›k hakk›m›zdan,
onurumuzdan ve gelece¤imizden asla taviz verme-
yece¤iz” sözlerine yer verdi. 

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi
Sa¤l›k Araflt›rma ve Uygulama Merkezi de genel-
geyi protesto etmek amac›yla boykot bafllatt›. Yüz-
de 100 kat›l›mla gerçekleflen boykotta yaklafl›k
1000 emekçi biraraya gelerek “Eme¤imizi Görme-
diniz Ekme¤imize Gözdiktiniz” pankart› açt›lar. 

Direniflteki ‹flçiler
Taksim’de Yürüyüfl Yapt›
Sendika hakk› için mücadele eden Yörsan, Arçelik iflçi-
leri ve Cerrahpafla ve Çapa hastanelerinde çal›flan temiz-
lik iflçileri Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Li-
sesi’ne yürüyerek taleplerini dile getirdiler. 

19 Nisan günü “Sendika Hakk›m›z Engellenemez”
pankart›yla Galatasaray Lisesi önüne yürümek isteyen ifl-
çilerin önüne polis ‹stiklal Caddesi girifline barikat kura-
rak iflçilerin yürüyüflünü engellemeye çal›flt›. Polisle ya-
p›lan görüflmeler sonunda iflçiler “Sendika Hakk›m›z En-
gellenemez, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yörsan Tüket-
me ‹flçi Hakk› Yeme” sloganlar›yla ‹stiklal Caddesi’nde
yürüdüler. Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyen Yör-
san iflçileri ve grevdeki Arçelik iflçileri Galatasaray Lise-
si önünde yapt›klar› aç›klamalarda direnifllerinde kararl›
olduklar›n› bir kez daha hayk›rd›lar. 100 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde Yörsan Yersen ‹nisiyatifi ad›na yap›lan aç›kla-
mada ise sendikal› olduklar› için iflten at›lan iflçilerin ya-
n›nda olacaklar›n› ilan ettiler.

YYÖÖRRSSAANN ‹‹flflççiissiinnee DDeesstteekk 

Tek G›da-‹fl’te örgütlendikleri için iflten at›lan ve dire-
nifle geçen Yörsan iflçilerine Adana’dan da destek geldi.
‹flçi ve memur sendikalar›n›n yan› s›ra meslek odas› tem-
silcilerinin de kat›ld›¤› eylemde, tüketmeme ça¤r›s› yap›-
lan Yörsan ürünleri temsili olarak çöpe at›ld›.

““YYAAfifiAARR SSAANN”” TTeerrssaannee 

‹‹nnflflaaaatt››nnddaa ‹‹flfl CCiinnaayyeettii!!
Yalova – Alt›nova tersane inflaat›nda çal›flan 18 yafl›ndaki
Hakan O⁄UZ isimli iflçi 21 Nisan günü 3 metre yüksek-
ten kafa üstü düflerek ifl cinayetine kurban gitti. Doktorla-
r›n tüm çabalar›na ra¤men kurtar›lamayan O⁄UZ’un ce-
nazesi topra¤a verilmek üzere ailesi taraf›ndan memleke-
ti olan Diyarbak›r’a gönderildi.

SSEESS’’tteenn PPrrootteessttoo

24 Nisan’da fiiflli Etfal Hastanesi Konferans Salonu
ve Okmeydan› SSK Hastanesi önünde biraraya gelen
sa¤l›k emekçileri çal›flma saatlerinin 5 saatten 9 saate
ç›kar›lmas›n› ve ücretsiz yemek haklar›n›n gasbedilmesi-
ni yapt›klar› eylemler ile protesto ederek bu duruma ses-
siz kalmayacaklar›n› ilan ettiler.
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Önceki say›m›zda, dünyan›n
birçok ülkesinde g›da ve özellikle
de ekmek zamlar›na karfl› son
birkaç ay içinde meydana gelen ey-
lemleri ele alm›fl, g›da zamlar›n›n
ve yoklu¤unun nedenlerini ortaya
koymaya çal›flm›flt›k. Sorun ülke-
mizde flimdilik “pirinç” sorunu ola-
rak ortaya ç›km›fl olsa da, kuflku
yok ki, emperyalizmin tar›m alan›n-
da dikte ettirdi¤i politikalar uygu-
lanmaya devam edildi¤i sürece, aç-
l›k sorunu, g›da sorunu çok daha
büyük boyutlarda ülkemizde de
gündeme gelecektir.  

Yine önceki say›m›zda vurgula-
d›¤›m›z gibi, açl›¤› t›rmand›ran et-
kenler aras›nda “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›” da yer al›yordu. 

Biyoyak›t üretimi, tahmin edile-
bilece¤i gibi, emperyalistlerin ihti-
yaçlar› üzerine gündeme getirilen
bir üretimdir. 

Castro tam bir y›l önce,  geçen
y›l›n May›s’›nda yazd›¤› bir yaz›da
flöyle diyordu:

“G›day› yak›ta dönüfltürmek ca-
navarca bir davran›flt›r. Kapitalizm,
yoksullar›n, özellikle de biyoyak›t
üretimi için dünyadaki en genifl re-
zervlere sahip olan Güney'de yyookk--
ssuullllaarr››nn kkiittlleesseell iinnffaazz››nn›› haz›rl›yor.
Bunun g›da ve yak›t aras›nda bir
tteerrcciihh olmad›¤›na dair yap›lan res-
mi aç›klamalara ra¤men gerçek,
topra¤›n ya g›da ya da biyoyak›t
üretimi için kullan›laca¤›n› göster-
mektedir."

Son iki ay içinde patlayan tepki-
ler, gösteriler, Castro’nun dikkat
çekti¤i ““yyookkssuullllaarr››nn kkiittlleesseell iinnffaa--
zz››””n›n bafllam›fl olmas›n›n gösterge-
leri ve sonuçlar›d›r. 

Castro, 2007 Mart’›nda yazd›¤›
bir yaz›da da Amerika’n›n petrol s›-
k›nt›s›n› biyoyak›tla aflma giriflimle-
rini elefltirmiflti. Castro sözkonusu

yaz›da, m›s›r ve di¤er temel besin
bitkilerinden eettaannooll üretilmesinin
Latin Amerika'da ““hheemm ddoo¤¤aall hhaa--
yyaattaa hheemm ddee bbööllggeesseell ttaarr››mmaa vvee
eekkoonnoommiiyyee aa¤¤››rr zzaarraarrllaarr›› oollaaccaa¤¤››--
nn››”” o günden belirtmiflti. 

Biyoyak›t üretiminin g›da ve
beslenme üzerindeki etkisini somut
olarak görmek aç›s›ndan flu rakam-
lar› aktaral›m:

1 ton m›s›rdan sadece 400 litre
etanol elde edilebiliyor. 

Baflka bir hesapla söylersek, bir
spor araban›n deposunu bir defal›¤›-
na etanolle doldurmak için ihtiyaç
duyulan tah›l miktar›, bir kifliyi bbiirr
yy››ll bbooyyuunnccaa besleyebilecek tah›l
miktar›na eflit. 

Biyoyak›t üretimi iflte bu anlam-
da, yoksul halklar aç›s›ndan gerçek-
ten de ""ööllüümmccüüll"" bir anlam tafl›yor. 

Brezilya gibi ülkeler, halklar›n›n
ihtiyac› olan m›s›r›n bir k›sm›n› bi-
yoyak›t (etanol) üretiminde kulla-
n›rken, bir k›sm›n› da yükselen fi-
yatlar nedeniyle ihraç etmeyi ye¤li-
yor. Sonuç ise, kendi halk›n›n açl›¤›
olacak. Tah›l üretiminin belli bir se-
viyede oldu¤u birçok ülke ayn› du-
rumla yüz yüze. 

Biyoyak›t üretimi, ayn› zamanda
g›da ürünlerinin arz›n› düflürdü¤ü
için fiyatlar› da yükselten bir rol oy-
nuyor. Bu da biyoyak›t üretiminin
açl›¤› ve yoksullu¤u körükleyen bir
baflka yan›. 

Biyoyak›t, ‘dünyan›n’ 
de¤il, emperyalist tekellerin 
ihtiyaçlar› do¤rultusunda 
gündeme getirildi
Brezilya, flu anda dünya çap›nda

biyo yak›t üretiminin bafl›n› çeken
ülke durumunda. Bu “öncü”lük
Amerika’yla bu alanda yap›lan s›k›
bir iflbirli¤inin sonucu. Brezilya'da
tah›ldan etanol üretimi, ilk olarak
1970’lerin bafl›nda gündeme gel-
mifl. 1973'te yaflanan petrol krizi sü-

recinde o dönem yönetimde olan as-
keri cunta, ülkenin petrole ba¤›ml›-
l›¤›n› azaltmak için etanol üretimini
gündeme getirmifl. Ancak bu s›n›rl›
bir yönelim olarak kalm›fl. 

Biyoyak›t üretiminin bu düzeye
ulaflmas›, esas olarak emperyalist
tekellerin -baflta Amerikan tekelleri-
nin- ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak gelifl-
ti. Geçen y›l, ABD Baflkan› George
Bush'un otomobil sektöründeki te-
kellerle yapt›¤› toplant›n›n en
önemli gündem maddelerinden biri,
“alternatif yak›t kullanan araçlar
ve etanol üretimi”ydi. 

Dünya çap›ndaki yat›r›mlar›n
miktar›ndaki art›fl da zaten tekelle-
rin artan “ilgisi”ni gösteriyor. Biyo-
yak›t›n çeflitli türlerine dünya çap›n-
da yap›lan yat›r›mlar, 1995 y›l›nda
55 mmiillyyaarr ddoollaarr civar›nda iken on y›l
içinde bu rakam 3388 mmiillyyaarr ddoollaarraa
ç›kt›. Günümüzde rakam›n 4400 mmiill--
yyaarr ddoollaarr›› aflt›¤› tahmin ediliyor.
Bu yat›r›mlar› kimlerin yapt›¤›n›
tahmin etmek zor de¤il. Büyük pet-
rol tekelleri yine bafl› çekiyor. 

BBPP,, FFoorrdd,, SShheellll,, CCaarrggiillll,, CCaarrll--
yyllee GGrroouupp,, RRiicchhaarrdd BBrraannssoonn,, GGee--
oorrggee SSoorrooss,, GGEE gibi flirket ve kifli-
ler, bu alanda en çok yat›r›m yapan-
lar aras›nda say›l›yor. 

BP, Shell gibi petrol tekelleri,
Ford gibi otomotiv üreticileri, CCaarr--
ggiillll gibi ülkemizde de oldukça tan›-
nan ve fleker pancar› üreticisinin ca-
n›na ot t›kamaya çal›flan tekeller ve
Soros gibi spekülatörler, biyoyak›t
üretimiyle halklar›n açl›¤›n› pekifl-
tirmenin sorumlular›d›r.  

Soros, Brezilya'da 900 milyon
dolarl›k etanol yat›r›m›na sahip
iken, 2007 Ekim’inde 66 bin 718
hektarl›k toprak sat›n alarak yat›-
r›mlar›n› geniflletti. Amerika, Bre-
zilya’daki yat›r›mlar›yla, biyoyak›t
üretimindeki iflbirli¤iyle, Brezil-
ya’yla iliflkilerini s›k›laflt›r›p, Latin
Amerika’da azalan etkisini Brezilya
arac›l›¤›yla telafi etmeyi hedefliyor

‘G›day› yak›ta dönüfltürmek 
canavarca bir davran›flt›r’



ve sahtekar “solcu” Lula da bu ifl-
birli¤i politikas›n›n bir yan›n› olufl-
turuyor.  

Fakat Lula’n›n ifli de kolay de-
¤il. Brezilya'da, Topraks›z Köylüler
Hareketi (MST) de etanol üretimine
karfl› mücadele ediyor. MST, “köy-
lüler ve tar›m emekçilerinin, çevre-
nin korunmas› ve enerji alan›nda
egemenli¤in korunmas› amac›yla
tar›msal yak›t üretimine karfl› sava-
fl›lmas›" karar› alm›fl bulunuyor. 

Öte yandan, Brezilya’da daha
önce, “petrol ürünlerine yüzde 23
etanol kat›lmas›n› öngören bir ka-
rar” al›nm›flt›. Ancak bugün bu ka-
rar tart›fl›l›yor; çünkü, g›da ihtiya-
c›yla biyoyak›t üretimi karfl› karfl›ya
gelmifl durumda. fieker kam›fl›ndan,
m›s›rdan biyoyak›t üretimini sür-
dürmek demek, ayn› zamanda  hal-
k› aç b›rakmak anlam›na geliyor. 

Baflka deyiflle, petrol sorununa
“çözüm” diye sunulan biyoyak›t,
açl›k sorununun körükleyicisi olu-
yor. ‹flte bu yüzdendir ki, biyoyak›t
üretimi ““iinnssaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› ssuuçç”” veya
Castro’nun deyifliyle ““ccaannaavvaarrccaa””
olarak tan›mlan›yor. 

Art›k her fleyiyle emperyalist te-
kellerin hizmetindeki Birleflmifl
Milletler’in Enerji Konsorsiyumu
da bir raporunda biyoyak›tlar›n “se-
ra etkisini azaltmak, küresel ›s›nma-
y› durdurmak, enerji güvenli¤ini

sa¤lamak ve k›rsal kalk›nmay› h›z-
land›rmak için ola¤anüstü bir f›rsat
oldu¤unu” ileri sürerek tekellerin
ihtiyaçlar›na ve politikalar›na uy-
gun bir aç›klama yapm›flt›. 

Biyoyak›t üretiminin savunucu-
lar›, “ fosil temelli yak›tlar›n yerine
biyoyak›t kullan›m›n›n karbondiok-
sit sal›n›m›n› azaltarak küresel ›s›n-
ma ile mücadelede olumlu etkide
bulunaca¤›” tezini ileri sürüyorlar.
Sanki küreyi ›s›tan da kendilerinin
d›fl›nda birileriymifl gibi!

Yerküreye, dolay›s›yla insanl›¤a
karfl› –küresel ›s›nmaya yol açarak–
iflledikleri bir suçu, bir baflka suçla
–biyoyak›t üretimiyle açl›¤› büyüte-
rek– örtmeye çal›fl›yorlar. Oysa “kü-
resel ›s›nma”n›n da çözümü belli.
En baflta her fleye “kar, daha fazla
kar” penceresinden bakmaktan vaz-
geçmek, do¤ay› tahrip etmeden üre-
timi sürdürmenin yollar›n› bulmak,
önlemlerini almak, bunlar›n bafl›nda
geliyor. Ama bunlar da “kapitaliz-
min ve emperyalizmin do¤as›na”
ters. Sorun burada ortaya ç›k›yor.

Yeryüzünde 4 milyar insan yok-

sulken ve 1 milyara yak›n insan aç-
l›k ve beslenme sorunuyla karfl› kar-
fl›yayken, emperyalist tekellerin ih-
tiyaçlar›na öylesi denk geliyor diye,
dünyan›n ifllenebilir topraklar›nda,
ddaahhaa ssoonnrraa yyaakk››llmmaakk üüzzeerree m›s›r,
fleker kam›fl› gibi “biyoyak›t” ham-
maddesi yetifltiriliyor. Bunda man-
t›k yok elbette. Ama “kar” var. 

G›da zamlar›n›n, ekmek yoklu-
¤unun aleni bir sorun halini almas›
üzerine IMF de en sonunda “yak›t
kayna¤› olarak tah›l kullan›lmas›-
n›n dünyadaki yoksullar üzerinde
olumsuz etkileri olaca¤›” do¤rultu-
sunda bir aç›klama yaparak, tekelle-
ri uyarmak zorunda hissetti kendini. 

Kuflku yok ki, biyoyak›t üretimi,
bugün için onlarca ülkede olan ve
yar›n daha fazlas›n› kapsayacak aç-
l›k sorununun tek nedeni de¤il; an-
cak rakamlar›n, geliflmelerin de or-
taya koydu¤u gibi  bu soruna daha
da devasa boyutlara ulaflt›racak bir
özellik tafl›yor. Tekeller, halklar›n
g›da ihtiyac›n› hesaba bile katmadan
bildiklerini okumaya devam ederler-
se, bu sonuç kaç›n›lmaz görünüyor.
Tekellerin halklar›n g›da ihtiyac›n›
hesaba katmayacaklar›n› biliyoruz;
ama halklar›n öfkesini, isyan›n› he-
saba katmadan yapamazlar. Yani, te-
kelleri bu konuda durduracak, plan-
lar›n› de¤ifltirmeye zorlayacak tek
fley, halklar›n ayaklanmas›d›r. 
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BM G›da Hakk› Özel Raportörü
Jean Zigler, Viyana’da yapt›¤› aç›kla-
malarda, son haftalarda çeflitli ülke-
lerdeki eylemlerle gündeme gelen
“g›da” sorununun çap›n› bir kez daha
ortaya koydu. 

Zigler de¤erlendirmelerinde flun-
lar› söylüyor:

“Uluslararas› piyasalar dünyaya
yeni bir korku sal›yorlar...” 

“Bu -açl›k- sessiz bir toplu katli-
amd›r...”

“Küreselleflme dünyadaki zengin-
lerin tekelleflmesine ve kendi ç›karla-
r› için dünyan›n geri kalan›n› gözard›

etmesine yol açt›...”

“Dünya, tüccarlar, spekülatörler
ve finansör çeteler taraf›ndan eflitsiz-
likle beslenen vahfli bir yer haline ge-
tirildi.”

BM Özel Raportörü Jean Zig-
ler’in bütün bunlar› esas olarak ege-
men s›n›flar› uyarmak ve sistemin ge-
lece¤i aç›s›ndan gereken önlemlerin
al›nmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan dile
getirdi¤i düflünülebilir. Fakat bu, söy-
lenenlerdeki gerçekli¤i ortadan kal-
d›rm›yor. 

Zigler, görevi gere¤i, dünya ça-
p›ndaki ekonomik bilançolar› do¤ru-
dan ve yak›ndan görebilecek konum-

daki bir kifli ve bu bilançonun bir k›s-
m›n› bile ortaya koydu¤unda gerçek-
lik çok çarp›c› ve sars›c› bir olgu ha-
linde görülüyor. 

Ortada bir “vahflet” oldu¤u aç›kt›r.
Vahfleti yaratan›n tekeller oldu¤u da
aç›k. Düflünün ki, dünyan›n bir k›sm›
bir eli ya¤da bir eli balda yaflarken,
yüzmilyonlar açl›ktan ölüyor.... Bun-
dan daha vahfli bir fley olabilir mi?   

Zigler, açlar›n ayaklan›p ayaklan-
mayaca¤›yla ilgili bir soruya da flu ce-
vab› veriyor: ““FFrraannss››zz ddeevvrriimmii ggeeçç--
mmiiflflttee nnee kkaaddaarr mmüümmkküünnssee,, ggüünnüü--
mmüüzzddee ddee bbööyylleessii bbiirr aayyaakkllaannmmaa oo kkaa--
ddaarr mmüümmkküünnddüürr..”” Evet mümkün.
Halklara açl›¤› dayatanlar, sonuçlar›na
da katlanacak; er ya da geç!

VVaahhflflii ddüünnyyaa
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6 Nisan’da faflistlerle polislerin
devrimci demokrat ö¤rencilere sald›-
r›mas›yla ilgili Antalya E¤itim-
Sen’de bir bas›n aç›klamas› gerçek-
lefltirildi. 16 Nisan’da sald›r›ya u¤ra-
yan ve tutuklanan devrimci ö¤renci-
lerin aileleri, avukatlar ve sald›r›ya
u¤rayan Akdeniz Üniversitesi ö¤ren-
cilerinin kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda
söz alan avukatlar sald›r›y› anlatarak
“Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik
zafiyeti var m›? Yaflananlar› yan yana
koydu¤umuzda hepsi planl›, hedefli,
demokrat, ilerici ö¤renciler hedef
gösterilerek yap›lan bir sald›r›d›r”
dedi. Soruflturmalar›n gizli yürütül-
mesine tepki gösteren davan›n avu-
katlar› “Al›nan bu karar yasal de¤il-
dir, sadece bizlerin dosyan›n fotoko-
pisini almam›z› engellemektir” diye
konufltu. 

Sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler ise
yaflad›klar›n› anlatarak bu sald›r›n›n

faflistlerle polislerin iflbirli¤i sonucu
yap›ld›¤›n› ve okul idaresinin seyirci
kald›¤›n› dile getirdiler. Aileler de
sald›r›ya tepki göstererek her zaman
çocuklar›n›n yan›nda olduklar›n› vur-
gulad›lar. 

AAkkddeenniizz ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee
BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››!!

16 Nisan günü Akdeniz Üniversi-
tesi önünde “Akdeniz Üniversitesi
Ö¤rencileri” imzal›  bir bildiri da¤›-
t›ld›. Da¤›t›lan bildiriye “izniniz
yok” gerekçesiyle müdahale eden
polis ö¤rencilerin bildirilerini almak
istedi. Polise bildirileri vermeyen ve
bildiri da¤›tmaya devam eden ö¤ren-
ciler yaklafl›k bin civar›nda bildiri da-
¤›tt›. Bildiride 6 Nisan’dan bu yana
gençli¤e yönelik gerçeklefltirilen fa-
flist sald›r›lar anlat›larak polis-sivil
faflist-idare iflbirli¤i teflhir edildi. 

GGöözzaalltt››llaarraa,,
SSoorruuflflttuurrmmaallaarraa SSoonn!!

Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri
17 Nisan günü de gözalt›lar›n, tutuk-
lamalar›n, soruflturmalar›n ve uzak-
laflt›rmalar›n son bulmas› için bir ey-
lem yapt›. Olbia Çarfl›s›’nda 60 kifli-
nin kat›ld›¤› eylemde Seray Atefl bir
aç›klama yaparak “eli kanl› katillere
serbest olurken, üniversitelerden
devrimci-demokrat insanlar d›flar›
at›l›yor. Katiller üniversitede ö¤ren-
cilerin üzerine kurflun ya¤d›rm›fl ve
üniversitenin içinde saatlerce dolafl-
m›flt›. ‹flte bir kez daha polis ve özel
güvenlik sald›r›ya u¤rayan de¤il, sal-
d›rganlar› korudu¤unu göstermifl ol-
du” diye konufltu.

Akdeniz Üniversitesi’ndeki
Sald›r›ya Protestolar Sürüyor

ANKARA POL‹S‹
NEY‹N PEfi‹NDE?

Okul önlerinde aç›k aç›k uyufl-
turucu satanlar› yakalayamayan,
üniversitelere sat›rl›, silahl› eli
kanl› faflistlere engel olamayan,
Ankara’da Yüksel’de S›hhiye’de
memur gibi çal›flan cepçileri bula-
mayan Ankara polisi, devrimci de-
mocrat ö¤renciler üzerindeki bas-
k›lar›na devam ediyor. Ankara
Gençlik Derne¤i’ne giren, eylem
ve etkinliklerine kat›lan herkesin
adreslerini, telefonlar›n›, aileleri-
nin neyle u¤raflt›klar›n› ve tüm ha-

yatlar›n› ö¤renmeye merak salan
polis gençli¤i sindirmek ve teslim
almak için flimdi de yeni yollar de-
niyor. 

Üyeleri üzerindeki bask›lar›
protesto eden Ankara Gençlik
Derne¤i, “Ankara Polisi Neyin Pe-
flinde?” pankart› açarak polisin
bask›lar›n› teflhir etti.

20 Nisan günü Yüksel Cadde-
si’nde eylem yapan Gençlik Der-
nekli ö¤renciler ad›na Ebru Gürler
bir aç›klama yaparak dernekleri-
nin yasad›fl› gösterilmeye çal›fl›ld›-
¤›na dikkat çekti. Gürler “hakk›-
m›z olan› istedi¤imizde gözaltl›-
larla soruflturmalarla okuldan at›l-
malarla, tutuklamalarla, iflkence-
lerle karfl› karfl›ya kald›k ama bu
bizim ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelemizi engelle-
yemedi. Bu bask›lar› alt etti¤imiz
gibi polisin bizi sindirmek için
kurdu¤u bu oyunu da bozaca¤›z”
diyerek sald›r›larla y›lmayacakla-
r›n›n alt›n› çizdi.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu::

F Tipi Üniversite    
‹stemiyoruz

Gençlik Federasyonu 16 Nisan tarih-
li bas›nda yer alan YÖK Baflkan› Yusuf
Ziya Özcan’›n bir önlem paketi üzerinde
çal›flt›klar›n› ve üniversitelere kamera
sistemi getirmek istediklerini söyleme-
siyle ilgili bir aç›klama yay›nlad›. 17 Ni-
san günü “F Tipi Üniversite ‹stemiyo-
ruz” bafll›¤›yla yay›nlanan aç›klamada
“faflist sald›r›lar› bahane ederek “önlem
paketi” ad› alt›nda üniversiteleri askeri
k›fllaya çevirmek istiyorlar” sözlerine
yer verildi. 

YÖK’ün ö¤rencilerin güvenli¤ini
sa¤lama gibi bir amac› olmad›¤›n›n vur-
guland›¤› aç›klamada ö¤rencilerin gü-
venli¤ini düflünenlerin ilk önce provo-
kasyon yaratan faflistleri cezaland›r›lma-
s› gerekti¤i dile getirildi. Haz›rlanan ön-
lem paketinin faflist sald›r›lardan farkl›
olmad›¤› devrimci demokrat ö¤rencileri
sindirmek amaçl› oldu¤u vurguland›.  



E ¤ i t i m
Emekçi ler i ,
SSGSS Yasa-
s›’n›n geri çe-
kilmesi için
Türkiye’nin
dört bir ya-
n›ndan gelip
A n k a r a ’ d a
buluflarak bir

miting gerçeklefltirdi.

E¤itim-Sen, kamusal haklar ve toplumsal mücadele için bafl-
latt›¤› bölge mitinglerinin sonuncusunu Ankara’da gerçeklefltir-
di. 19 Nisan’da Ankara Tren Gar›’nda biraraya gelen E¤itim-
Sen’lilere;  Emekli Sen, BES, E¤itim Emekçileri Derne¤i, ÖDP,
EMEP, TKP, SDP, BDSP, Kald›raç, ESP ve Tüm Ö¤renci Velile-
ri Derne¤i (ÖV-DER) destek verdi. 

“E¤itim, Sa¤l›k ve Sosyal Güvenlik Haklar›m›z, ‹fl Güvence-
siz Bar›fl Ve Demokrasi ‹çin Alanlarday›z” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde s›k s›k “Tayyip ‹stifa Amerika’ya” sloganlar› at›ld›. 

Mitingde KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul SSGSS
yasas›n›n halk›n gönlünde onaylanmad›¤›n› vurgulad›¤› konufl-
mas›nda “SSGSS'yi Meclis'te onaylayanlara inat buraday›z. Hal-
k›n e¤itim ve sa¤l›k hakk›n› kazanana kadar mücadele etmeye
devam edece¤iz. SSGSS, Meclis'ten geçmifl olabilir ama halk›n
gönlünden geçmemifltir” diye konufltu.  E¤itim alan›nda yaflanan
sorunlara ve AKP’nin gerici uygulamalar›na dikkat çeken  E¤i-
tim Sen Genel Baflkan› Alaaddin Dinçer de SSGSS’ye karfl› mü-
cadelenin sürece¤ine de¤indi.  Miting Grup K›z›l›rmak'›n konse-
riyle sona erdi.
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22 Nisan günü ‹skenderun Temel
Haklar’da “ö¤renci sorunlar›” konulu
bir seminer düzenlendi. Gençlik Fede-
rasyonu ad›na Cemal Andaç Y›lmaz, üni-
versite ö¤rencisi Enis Aras ve ö¤retmen
Levent Öner’in konuflmac› olarak kat›l-
d›¤› seminerde e¤itim sisteminin çarp›k-
l›klar› ele al›nd›. 

Cemal Andaç Y›lmaz’›n aç›l›fl konufl-
mas›n› yapmas›n›n ard›ndan söz alan ö¤-
retmen Levent Öner, ilkokuldan beri ö¤-
rencilere ezberci e¤itimin dayat›ld›¤›na
ve ö¤rencilerin yar›flat› gibi “KPSS’’ ve
“ÖSS’’ gibi s›navlara tabi tutuldu¤una ve
iyi bir gelecek sahibi olmak için tek ba-
fl›na yeterli olmad›¤›na de¤indi. 

YÖK’ün uygulamalar›na ve üniversi-
tede yapt›¤› kadrolaflmaya, ünversitelerde
faflist çetelere de¤inen Aras ise bu sistem-
de ö¤renci sorunlar›n›n çözülemeyece¤i-
ne vurgu yapt›.

Ö¤renci sorunlar›n›n çözümün cevab›
1968’den bugüne kadarki mücadelesini
anlatan slayt gösteriminde yer buldu. 

Slayt gösteriminin ard›ndan söz alan
Cemal Andaç Y›lmaz, liselerdeki ve ma-
hallelerdeki gençlerin yozlaflt›r›ld›¤›n›
ve bunun için uyuturucunun araç olarak
kullan›ld›¤›n› söyledi. Son olarak Y›l-
maz, çözümün örgütlü mücadeleden geç-
ti¤ini belirterek “bu örgütlülük Gençlik
Federasyonu’dur” dedi. Seminere 40 kifli
kat›ld›.

‹zmir Gençlik Derne¤i yapt›¤›
yaz›l› aç›klamayla bu y›l 14-15 Ma-
y›s tarihlerinde 4.’sünü düzenleye-
ce¤i Canan Kulaks›z Alternatif Ö¤-
renci fienli¤i’ne ça¤r› yapt›. 

Yap›lan aç›klamada “Her zaman
söylenir "Gençlik Gelece¤imizdir
Umudumuzdur" diye, sar›l›r›z genç-
li¤e özelliklede Üniversite gençli¤i-
ne. Evet, Gençlik umuttur, yeni kan-

d›r ülkemizin damarlar›na akan.
Gençlik ülkemizin gelece¤i, ayd›nl›-
¤›d›r. Ülkemizin kaderini de emper-
yalizmin eline b›rakmayan, 6. Fi-
lo'yu denize döken, Ba¤›ms›zl›k sev-
das›yla ülkenin her yan›n› dolaflan,
yine o gençliktir” denilerek Canan-
lar’›n halk›n kurtuluflu için devrim
mücadelesini yükselttiklerine de¤i-
nildi. 19 yafl›nda tecrit sald›r›s›na

karfl› Büyük Direnifl’te flehit düflen
Canan Kulaks›z’›n zulme karfl› bir
isyan ç›¤l›¤› oldu¤unun alt› çizildi.

‹zmir Gençlik Derne¤i; 2005 y›-
l›ndan bu yana düzenledi¤i flenli¤e
“Bilimin ö¤retildi¤i, insanlar›n›n
düflündü¤ü, üretti¤i bir üniversite
iste¤ini durmadan yineliyor, ülke-
mizin gelece¤i olan bizleri bu düze-
ne alternatif bir yaflam yaratmaya
ça¤›r›yoruz. Bu vesileyle herkesi
flenli¤imize, halaylar›m›zda omuz
omuza olmaya ça¤›r›yoruz. 14-15
May›sta Canan fienli¤imizde bulu-
flal›m!” ça¤r›s› yapt›. 

“Ö¤renci Sorunlar› 
Semineri”

E¤itim Emekçileri Ankara Mitingi:

“E¤itim ve Sa¤l›k Hakk›n›
Kazanana Kadar Mücadele”

CCaannaann KKuullaakkssıızz 
44.. AAlltteerrnnaattiiff ŞŞeennlliiğğii’’nnee ÇÇaağğrrıı
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1 May›s, tüm dünyada ifl-
çilerin, emekçilerin, ezilen
halklar›n mücadele ve dayan›fl-
ma günü olarak kutlanmaktad›r.
Ülkemizde de emekçilerin, ö¤-
rencilerin, iflçilerin, köylülerin
yani bu düzenin sömürüsüne ta-
bi olan tüm kesimlerin talepleri-
ni hayk›rd›¤›, ezilen kitlelerin
sosyalizm özlemini dile getirdi¤i
önemli günlerden biridir. 

Bu sebeplerden dolay› burju-
vazinin düzeni aç›s›ndan tehlikeli
de bir gündür. Bunun için güç
dengeleri elverdikçe, 1 May›s-
lar’› yasaklamak için her türlü
bask›ya, yasaklara hatta katli-
amlara baflvurmufllard›r. 

1 May›s gençlik ve devrimci
gençlik mücadelesi için de çok
önemli bir tarihtir. Çünkü bugün
gençli¤in de kendi talepleriyle
ve halk›n genel devrimci taleple-
rini sahiplenerek alanlara kitle-
sel olarak ç›kt›¤› bir tarihtir. 

Ülkemiz 1 May›s tarihinin en
unutulmaz sayfalar›ndan biri 1
May›s 1977 katliam›d›r. Alanda
toplanan 500 bin emekçinin
üzerine atefl açan kontrgerilla
timleri, 35 insan›n kurflunlarla
ve ezilerek ölmesine neden ol-
mufltur. Bu katliam›n üzerinden
31 y›l geçmesine ra¤men so-
rumlular› cezaland›r›lmam›flt›r. 1
May›s 1977’nin bizim aç›m›zdan
bir önemi daha vard›r. O sene
DDeevv--GGeennçç, 1 May›s eylemine 50
bini aflk›n bir kitleyle kat›lm›flt›r.
Kendine ilerici diyen kesimlerin
onlar› alana sokmamaya çal›fl-
malar›na ra¤men alana büyük
bir coflkuyla girmifllerdir. As›l
önemli olan ise kitlenin üzerine
atefl aç›lmas›ndan sonra yafla-
nanlard›r. Katliam›n bafllamas›y-
la alanda tam bir panik havas›
yaflan›rken Dev-Genç kitlesi,
tüm kitlesini bir arada tutup,
katliamc›lara ateflle karfl›l›k ve-
rebilmifl, yaral›lara ilk müdaha-
leleri yapabilmifl; disiplini ve ini-
siyatifiyle katliam›n büyümesini
engellemifltir. 

1978 1 May›s’›n›n ise daha
farkl› bir anlam› olacakt› Dev-
Genç için. O gün, devrim ve
mücadele kaçk›nlar›na, ama
özellikle de Mahir Çayan’›n,
THKP-C’nin kitleler üzerindeki
sempatisini kullan›p örgütlenen
ama onun düflüncelerine ihanet
edenlere karfl› net bir tavr›n ser-
gilendi¤i bir gün oldu. ‘78 1 Ma-
y›s’›nda Dev-Genç “Yolumuz
Çayanlar›n Yoludur” pankart›yla
Parti-Cephe çizgisini sahiplendi-
¤ini tüm cihana ilan etti. 

12 Eylül Cuntas›’n›n ard›ndan
kutlanan ilk 1 May›s eyleminde
de gençlik yine kitlenin en
önünde 1 May›s Alan› olan Tak-
sim’i halka kapatan anlay›fla
karfl› sokak sokak çat›flmaktay-
d›. 1 May›s’›n yasallaflmas› ve 1
May›s Alan› olan Taksim Meyda-
n›’n›n kazan›lmas› mücadelesin-
de hep en öndeydi Dev-Genç’li-
ler. Devrimci mücadelenin her
an›nda halkla birlikte olan dev-
rimci gençlik o mücadelenin bir
parças› olan 1 May›slar’da da
elbette halkla birlikte olacakt›. 

Bu k›sa anlat›m›n da göstere-
ce¤i gibi, 1 May›s bizim için de
önemli bir tarihtir. Gençlik, 1
May›slarda, alanlarda kendisi gi-
bi bu düzenin h›flm›na u¤rayan
kesimlerle birlikte devrim ve
sosyalizm sloganlar›n› hayk›r›r.
Bunun için gerekirse her türlü
bedeli ödemeyi de göze al›r ve
almal›d›r. 

Tarihimizden ald›¤›m›z ders
aç›kt›r. Burjuvazi bugünden
korkmaktad›r ve onun rahat, öz-
gürce kutlanmamas› için elinden
geleni yapacakt›r. Geçen seneki
1 May›s bunun aç›k bir örne¤i-
dir. ‹stanbul neredeyse iflgal al-
t›ndaki bir kente dönüfltürülmüfl-
tü. Buna ra¤men 1 May›s kut-
lanm›flt›r. Halk›n önüne ç›kan
her barikat, bir çat›flma alan›na
ve 1 May›s Alan›’na çevrilmifltir. 

Bu sene de Taksim’de kutla-

nacak 1 May›s. fiu ana kadar ki,
aç›klamalar, iktidar›n ayn› en-
gellemeleri ç›karabilece¤ini gös-
teriyor. 1 May›s Alan› bu sene
de halka kapat›labilir. Ancak ka-
rarl› ve militan bir tav›r, bize 1
May›s Alan›’n› kazand›racakt›r. 

Bu sene de gençli¤e 1 Ma-
y›s’› ve 1 May›s Alan›’n› kazan-
ma mücadelesinde büyük so-
rumluluklar düflmektedir. Genç-
lik hem kendi talepleri olan
“Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤i-
tim” talebiyle, hem 1977 katli-
am›n›n hesab›n› sorma bilinciyle
hem de halk›n devrim talebiyle
1 May›s Alan›’nda en ön safta
yerini almal›d›r. 

Biz devrimci gençli¤in bu
noktada tavr›n› belirleyen, asla
yasall›¤›n s›n›rlar› olmayacakt›r.
1 May›s Alan›’n›n önünde kuru-
lacak tüm barikatlar› meflruluk
bilinciyle aflaca¤›z. 

‹ktidar 35 insan›m›z›n kan›n›n
döküldü¤ü meflru 1 May›s Alan›-
m›z› bize yasaklamak istiyor. Bu
noktada halk›n tüm kesimlerinin
yapmas› gerekti¤i gibi, gençlik
de meflruluk temelinde Taksim
Meydan›’nda ›srar etmelidir.
Dev-Genç’in ‘77 1 May›s’›ndaki
kararl›l›¤›yla o alan› kazanmak
için çarp›flmal›y›z. 

fiunu unutmamak gerekir ki
hiçbir hak bedelsiz kazan›lm›yor.
Okullar›m›zda afifl asmaktan tu-
tal›m, bas›n aç›klamas› yapma-
ya kadar her demokratik hakk›
kullanabilmek için bedeller
ödenmifltir. ‘80 sonras› 1 May›s’›
bedeller ödeyerek kazand›k.
fiimdi de 1 May›s Alan›’n› ka-
zanmak için de bedel ödemeyi
göze alabilmeliyiz. 

Toplumun en militan, ayd›n
ve dinamik kesimi olarak genç-
li¤in yani bizlerin bugünkü göre-
vi budur. Bu bilinç ve inançla
Taksim’i zaptedelim; 1 May›s
Alan›’n› kazanal›m!

Taksim’i Kazanaca¤›z!
-- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu --

Gençli¤in
Kaleminden



“Devrim flehitlerini anmak ve
umudu selamlamak” için Paris’te 19
Nisan’da düzenlenen gece büyük bir
coflku ve heyecan ile yap›ld›. 

Grup Yorum, Suavi, Erdal Bayra-
ko¤lu, Mustafa Özarslan ve Kübal›
Müzik Grubu’nun türküleri, marfllar›
ve konuflmalar›yla katk›da bulundu¤u,
geceye 3 bin kifli kat›ld›. 

Gece, 3 bin yüre¤in flehitler için

yap›lan görkemli sayg› duruflu ile bafl-

lad›. Yüzlerce yumruk “en önde yürü-

yenler” için havaya kalkt›, yüzlerce

yürek “en yi¤itler” için çarpt›. 

Hemen ard›ndan Avrupa’da yafla-

yan devrimci gençli¤in haz›rlad›¤›

bayrakl› yürüyüfl bafllad›. fiiirler eflli-

¤inde sahnenin arkas›nda bafllay›p,

sahne önünde devam eden yürüyüfl,

flehitler panosunun önünde sona erdi.

“Gençlik ülkeden uzakta da olsa yine
gençlikti ve coflkunun, heyecan›n bay-
ra¤› idi.”

Cephe ad›na sahneye davet edilen

konuflmac›, Türkiye’deki laik-fleriatç›

saflaflmas›nda halk›n hiçbir ç›kar› ol-

mad›¤›n› söyleyerek bafllad›¤› konufl-

mas›nda flöyle dedi: “Emperyalizm

sorunlar›m›z›n as›l kayna¤› ve gerçek

düflman›m›zd›r… Halk›m›z› emperya-

lizm ve iflbirlikçilerine karfl› ba¤›m-

s›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinde
birleflmeye ça¤›r›yoruz.” 

Yurtd›fl›ndaki yabanc›
düflmanl›¤› ve ayr›mc›l›-
¤›n artt›¤›n›, kimsenin bu
tehlikenin uza¤›nda ol-

mad›¤›n› belirten Cephe Sözcüsü, bu
tehlikeye karfl› örgütlenmenin önemi-
ni vurgulad›. 

Konuflmas›n›, yeni bir dünya ya-
ratmak umudunu büyütme ve bu u¤ur-
da direnme geleneklerinden ö¤renme
ça¤r›s› ile bitiren Cephe Sözcüsü’nün
konuflmas› s›ras›nda, “Kurtulufl Kav-
gada Zafer Cephede, Umudun Ad›
DHKP-C, Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r” ve “Mahir Hüseyin Ulafl Kur-
tulufla Kadar Savafl” sloganlar› at›ld›. 

Konuflman›n ard›ndan Erdal Bay-
rako¤lu sahne ald›. Söyledi¤i parça-
larla Karadeniz’in h›rç›n dalgalar›n-
dan yemyeflil yaylalar›na coflkulu se-
rinli¤i Paris’e tafl›d›. Ard›ndan Kübal›
Müzik Grubu sahne ald›. Latin Ameri-
ka halklar›n›n kavga ve direnifl türkü-
lerini seslendiren grup ilgi ile izlenir-
ken, “El Peublo Unido Jamas Sera
Vensido” parças› sloganlar eflli¤inde
söylendi. Dilleri farkl› olsa da Kübal›
Grup kavgan›n ortak dili ile kat›l›mc›-
lar› coflturdu. 

Suavi sahneye ç›kt›¤›nda ise, heye-
can ve coflku daha da artt›. Türki-
ye’deki “Ortak Düflman Amerika’d›r”
konserler dizisinden izledi¤imiz, y›l-
lard›r parçalar›n› dinledi¤imiz Suavi
özenle yapt›¤› konuflmas› ile izleyen-
leri aya¤a kald›rd›. 

“Ortak Düflman Amerika’d›r”
kampanyas›ndan söz eden Suavi sevi-
len parçalar› kadar, verdi¤i güncel
mesajlarla da büyük alk›fl ald›. 

Suavi’nin ard›ndan “Ortak Düfl-
man Amerika’d›r” konulu bir sineviz-
yon gösterimi izlendi. 

Grup Yorum’a s›ra geldi¤inde yeni
bir heyecan dalgas› esti salonda. Her
y›l dinlenmesine ra¤men, sürekli ken-

dini yenileyen, gündemi izleyen Grup
Yorum, yine merakla bekleniyordu. 

Grup Yorum umudun ve direniflin
en güzel ezgilerini söyledi yine ve
yüzlerce insan›n halaylar› ve sloganla-
r› eflli¤inde, coflku, öfke, sevgi ve
umut harman oldu, dillerden yürekle-

re akt›. Tarihçelerini
de k›saca anlatan Grup
Yorum, e¤itmenin ve
ö¤retmenin bir “Yo-
rum gelene¤i” oldu¤u-
nu da vurgulayarak,

sahneye Yunanistan’dan yetifltirdikleri
bir ö¤rencilerini davet etti. Coflkulu
alk›fllar aras›nda sahneye gelen SSaabboo,
kitleyi selamlayarak Yunanca “O¤ula
A¤›t” parças›n› söyledi. 

Son olarak sahneye Mustafa
Özarslan ç›kt›¤›nda gecenin ilerlemifl
saatlerine ulafl›lm›fl olmas›na ra¤men
gitmeye haz›rlanan de¤il, halaylarla
sloganlarla coflkusunu sürdüren bir sa-
lon vard›. Mustafa Özarslan da sevi-
len halk türküleri ile bu coflku seline
kat›ld›. 

Salonun giriflinde sahnenin tam
karfl›s›na devrim flehitleri an›s›na bü-
yük bir pano haz›rlanm›flt›. 

fiehitler köflesi gece boyunca ilgi
oda¤› oldu. Panonun iki yan›nda ise
Parti-Cephe Bayraklar› ve Mahir Ça-
yan ile Che Guevara’n›n büyük boy
foto¤raflar› yer ald›. 

Salona as›lan pankartlarda “TEK
YOL DEVR‹M, TEK ALTERNAT‹F
SOSYAL‹ZM”, “IRKÇILI⁄A VE
AYRIMCILI⁄A KARfiI ÖRGÜTLE-
NEL‹M”, “KURTULUfi YOLUNDA
38 YIL. fiEH‹TLER‹M‹Z‹ ANIYOR,
PART‹M‹Z‹N KURULUfiUNU SE-
LAMLIYORUZ” sloganlar› yer ald›. 

Gecenin ad› “Umudun Türküleri”
idi. Gece sona ererken türkülerden ge-
ride kalan büyüyen umut oldu. 
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PPaarriiss’’ttee ‘‘UUmmuudduunn TTüürrkküülleerrii’’ GGeecceessii

Her yerde büyüyen umudumuzdur



Paneller, yürüyüfllerle, duvarlara
as›lan pankart ve yaz›lan yaz›lamalar-
la 30 Mart-17 Nisan flehitleri an›ld›,
Türkiye halklar›n›n kurtulufl umudu
selamland› bir kez daha...

LLaa BBeellllaa’’ddaa KK››zz››llddeerree PPaanneellii

20 Nisan’da ‹stanbul Osmanbey
Labella’da HÖC taraf›ndan “Ba¤›m-
s›zl›k, Demokrasi ve K›z›ldere” ad›y-
la bir panel gerçeklefltirildi. 

“K›z›ldere; Ba¤›ms›zl›k ve De-
mokrasi Mücadelesinin Manifestosu-
dur Haklar ve Özgürlükler Cephesi”
imzal› pankart›n ve Mahir Çayan, Hü-
seyin Cevahir ve Ulafl Bardakç›’n›n
resimlerinin as›ld›¤› panelde konufl-
mac› olarak Metin Yavuz ve Sad›k
Ero¤lu yer ald›. 

Panel Sad›k Ero¤lu’nun “Bizler
Mahirlerin yolunda yürüyoruz. Ve
bundan onur duyuyoruz” sözleriyle
bafllad›. Sonra sözü Metin Yavuz ald›.
Yavuz konuflmas›nda son zamanlarda
K›z›ldere’ye ilginin artt›¤›n› belirte-
rek “Hat›rla Sevgili dizisi ve BirGün
Gazetesi’nde ç›kan K›z›ldere yaz›s›n-
dan da görüyoruz. Bunlar›n amac›
Mahirlerin üzerini örtmek, s›radanlafl-
t›rmak ve çarp›tmakt›r” dedi.

K›z›ldere’de savunulan ideolojinin
bedel ödenerek savunulaca¤›n› ve tes-
lim olmama gelene¤iyle sürece¤ini
vurgulayarak 1978’lerden bugüne ge-
lenek bu flekilde sürdürülerek Büyük
Direnifle ulaflt› diye konufltu.

Daha sonra konuflan Sad›k Ero¤lu
da, K›z›ldere’nin emperyalizme ve
oligarfliye karfl› savafl›n nas›l kazan›la-
ca¤›n› gösterdi¤ini söyleyerek düzeni
ayakta tutan temel fleyin onun askeri
gücünün ötesinde yayd›¤› kültür; ben-
cillik, sadakatsizlik, vefas›zl›k kültürü
oldu¤unu, K›z›ldere’de ise bir dava
u¤runa ölmenin, ba¤l›l›¤›n ve vefan›n
kültürünün ortaya konuldu¤unu K›z›l-
dere’nin gücünün tafl›d›¤› bu de¤erler-
den geldi¤ini, halk› zafere tafl›yacak

olan›n bu de¤er ve gelenekler oldu¤u-
nu ifade etti. Son olarak Ero¤lu, K›z›l-
dere’nin sorunlar›n çözümünün anah-
tar› olarak ba¤›ms›zl›k, demokrasi yo-
lunu gösterdi¤ini belirterek egemen
güçler ve onlardan etkilenen reformist
kesimlerce çarp›t›lan ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi gerçe¤inden ne anlafl›lmas›
gerekti¤ini söyledi.

Panelin ikinci bölümünde Metin
Yavuz, Mahir’in Türkiye devriminin
yolunu kiflili¤iyle de çizdi¤ini ve Ma-
hir’le ilgisi olmayanlara Mahir’i b›-
rakmamak gerekti¤ini belirtti. 

Daha sonra soru-cevap k›sm›na
geçildi. Düflüncelerini ifade etmek is-
teyen Ahmet Kulaks›z oportünizmin
ve reformizmin yarat›lan de¤er ve ge-
lenekleri, ödenen bedelleri küçümse-
yerek, alaya alarak vicdans›zl›k yapt›-
¤›n› belirtip vicdanl› olmalar› ça¤r›-
s›nda bulundu. 

Kat›l›mc›lardan bir devrimci ö¤ret-
men panelistlere, sendikalardaki refor-
mizmle ilgili bir soru sorarak refor-
mizmin sendikal alanda verdi¤i zarar-
lar› nas›l de¤erlendirdiklerini sordu.

Sad›k Ero¤lu bu soruya verdi¤i ce-
vapta oportünizm ve reformizmin
mücadelenin bütününde oldu¤u gibi
sendikal alanda da ciddi zararlar ver-
di¤ini, emekçilerin sendikalara gü-
venlerinin kalmamas›n›n, örgütsüzlü-
¤ü tercih etmelerinin bunun sonucu
oldu¤unu belirtti. Ero¤lu bu noktada
devrimci sendikac›lara, memurlara
görev düfltü¤ünü daha iddial›, inançl›
olunmas› gerekti¤i, kitleye daha çok
gidilerek reformizmi söküp atmak
olanakl› olacakt›r dedi.
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“YOLUNUZDAYIZ;
ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir Türkiye kurma yolunday›z!”

HÖC’lüler flehitlerini mezarlar›n›n
bafl›nda anmalar yaparak, onlar›n an›-
s›na törenler yaparak de¤erlerine sa-
hip ç›k›yorlar. 

fifieennaayy vvee GGüüllssüümmaann
AArrmmuuttlluu’’ddaa AAnn››lldd››

TAYAD’l› Aileler 19 Nisan günü
Büyük Direnifl’te flehit düflen Gülsü-
man Dönmez ve fienay Hano¤lu’nun
ölümlerinin y›ldönümünde Sar›yer
Cemevi’nde bir anma düzenledi. Gül-
ser Sar›gül yapt›¤› konuflmada “Onlar-
la kazand›k, tecritin varl›¤›n› y›llard›r
inkar edenlere geri ad›m att›rd›k. Ve

bugün k›z›l bayraklar dalgaland› flehit-
lerin baflucunda, karanfiller süsledi
mezartafllar›n›” dedi. Anmaya 100 kifli
kat›l›rken polisin anma boyunca ka-
mera çekimi yapmas› dikkat çekti.

1122’’lleerr DDeerrssiimm’’ddee AAnn››lldd››

23 Nisan 1993’te Pertek’te flehit
düflen 12 Cephe gerillas› mezar› baflla-
r›nda düzenlenen törenlerle an›ld›lar. 

23 Nisan’da Dersim Merkez Asri
Mezarl›¤›’ndaki Haydar Ayd›n ve Ci-
han Taçy›ld›z’›n mezar› bafl›nda bira-
raya gelen HÖC’lüler flehit mezarlar›-
n› y›kay›p karanfillerle süslediler. Me-
zar bafl›nda yap›lan konuflmada “biz-

ONLARIN B›rakt›¤›
Yolda Yürüyece¤iz

Armutlu

Dersim

‹stanbul



Televizyondaki “Hat›rla Sevgili”
dizisiyle ilgili olarak sorulan bir soru-
ya verdi¤i cevapta, Metin Yavuz dizi-
nin yaln›zca Deniz Gezmifl’in roman-
tik yan›n› ald›¤›n› ama ihtilalci yan›na
de¤inmedi¤ini, Che’yi nas›l bir marka
haline getirdiklerini, Deniz’e de bunu
yapt›klar›n› flimdi de Mahir’e yapmak
istediklerini söyledi. Mahir’i do¤ru
anlamak için K›z›ldere’den Büyük
Direnifl’e uzanmak gerekti¤ini belirt-
ti. “Tarih bitti diyorlar, tarih bitmez
yeniden yaz›l›r ve ileriye tafl›n›r” dedi. 

Panel K›z›ldere ruhuyla 1 May›s
için çal›fl›lmas› 1 May›s’ta Taksim’de
olunmas› ça¤r›s›yla sona erdi.

Ayn› gün Ba¤c›lar’da Kirazl› ve
Ahmet Kabakl› Caddesi’nde as›lan
pankartlarla halklar›n umudu ve dev-
rim flehitleri bir kez daha selamland›. 

““KK››zz››llddeerree’’ddeenn
GGüünnüümmüüzzee”” PPaanneellii

K›z›ldere ve devrim flehitlerinin
anlat›ld›¤› yerlerden birisi de Ela-
z›¤’d›. 20 Nisan günü Elaz›¤ Temel
Haklar’da “K›z›ldere’den Günümü-
ze” ad›yla düzenlenen panelde devrim
flehitleri an›ld›. Ülkemizin Amerikan
emperyalizmin sömürgesi haline geti-
rildi¤i 1945’lerden K›z›ldere’ye olan
süreci özetleyen SES Temsilcisi ‹lyas
Geçgil panelde yapt›¤› konuflmada
K›z›ldere’nin gerek sendikal gerekse
de di¤er mücadele alanlar› için bir pu-
sula oldu¤unu belirtti. K›z›ldere’de
anti-emperyalist mücadelenin temel-
lerinin at›ld›¤›n› söyleyen Geçgil bu
mücadelenin sürdü¤üne de¤indi. 

36 y›ll›k mücadelede Mahirler’in
ö¤rencilerinin neden ilklerin yarat›c›s›
oldu¤una cevap veren HÖC’lü Elif
Akkurt da “sosyalizm öldü” diyenlere
36 y›ld›r direnifllerle “sosyalizm yafl›-
yor” denildi¤ine vurgu yapt›. 

35 kiflinin kat›ld›¤› panelin ard›n-
dan devrim flehidi Eylem Y›ld›z ve
amcas› Abidin Y›ld›z için ailenin ha-
z›rlad›¤› yemek verildi. 

KK››zz››llddeerree DDeevvrriimmiinn ‹‹llaann››dd››rr

Dersim HÖC Temsilcili¤i de 20
Nisan günü Mahmut Day› Kafe’de bir
anma düzenledi. 

Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve
Ulafl Bardakç›’n›n foto¤raflar›n›n
as›ld›¤› anmada HÖC ad›na yap›lan
konuflmada “Mahir Çayanlar›n K›z›l-
dere’de çizdi¤i yol Türkiye halklar›-
n›n kurtulufl yoludur. Umudun yolu-
dur. Bu bilinçle hareket edip mücade-
leyi her anlamda büyütmeliyiz” vur-
gusu yap›ld›. Bu tarihin anlat›ld›¤›
slayt gösterimi coflkuyu art›r›rken
söylenen türkülerde, yap›lan sohbet-
lerde hep bu inanç hakimdi.

EEllaazz››¤¤’’ddaa YYüürr üüyyüüflfl

HÖC’lüler flehitlerini anmak için
17 Nisan akflam saatlerinde Y›ld›z
Ba¤lar› Mahallesi kanal üstünde yürü-
yüfl gerçeklefltirdiler. “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede’’ sloganlar›
at›l›rken halk da z›lg›tlarla, ›sl›klarla
yürüyüfle destek verdi.  Eylem boyun-
ca polis mahalleyi ablukaya alarak te-
rör estirdi.

TTrraabbzzoonn’’ddaa GGöözzaalltt››

Trabzon’da 19 Nisan günü Mahir-
ler’i ve Türkiye’de devrim mücadele-
sinin devam etti¤ini halka anlatan
HÖC’lü Nurgül Acar TEM polisleri
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Bu haks›z
gözalt›na "Amerika'n›n Yönetti¤i Bir
Ülkede Yaflamak ‹stemedi¤im ‹çin
Gözalt›na Al›n›yorum" diye ba¤›rarak
halka anlatan Acar sald›r›larla yolla-
r›ndan dönmeyeceklerini de hayk›rd›. 

Öte yandan 16 Nisan günü, Trab-
zon De¤irmendere ve Yeni Cuma ma-
hallelerinde HÖC imzal› "Umudu Se-
laml›yoruz" yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤›
bildirildi.

45Say›: 4 // 27 NNisan 22008 

ler de onlar›n b›rakt›¤› yolda yürüye-
ce¤iz” diyerek devrim mücadelesinin
kesintisiz sürece¤ine vurgu yap›ld›.

““TTeevvffiikk DDuurrddeemmiirr
ÖÖllüümmssüüzzddüürr””

Antalya HÖC Temsilcili¤i de 20
Nisan’da Tevfik Durdemir’in meza-
r›nda bir anma gerçeklefltirdi. Anmada
“30 Mart-17 Nisan fiehitlerini An›yor
Umudu Selaml›yoruz” pankart› aç›l›r-
ken yap›lan konuflmada K›z›ldere’den
bugüne emperyalizme ve oligarfliye
karfl› sosyalizm mücadelesinin sürdü-
rülerek devam etti¤i vurguland›. “Tev-
fik Durdemir Ölümsüzdür” sloganlar›-
n›n at›ld›¤› anmada türküler ve marfl-
lar söylendi. 

““ÖÖllddüülleerr AAmmaa YYeenniillmmeeddiilleerr””

Trabzon HÖC’lüler de 17 Nisan
flehidi Sinan Kukul’un mezar› bafl›n-
dayd›. 20 Nisan’da yap›lan anmada
Sinan Kukul’un mezar›na karanfiller
konulurken yap›lan konuflmada “On-
lar için “Öldüler Ama Yenilmediler”
diyoruz, her 17 Nisan'da karanfilleri-
mizle birlikte burada olmam›z, ba¤›m-
s›z, demokratik, sosyalist Türkiye öz-
lemi için mücadeleyi soluksuz sürdü-
rüyor olmam›z onlar›n yenilmedi¤ini
gösterir” denildi. Anman›n ard›ndan
Sinan Kukul’un annesi Ayfle Kukul
evinde ziyaret edildi. Sivil polislerin
mahallede kimlik kontrolü yapmas›
rahats›zl›klar›n›n ifadesiydi.

Antalya

Trabzon

Dersim Trabzon



46 27 NNisan 22008 // Say›: 4

Çal ›fl -
ma ve
S o s y a l
Güvenlik

Bakanl›¤› Müfettiflleri, 50 ildeki
1372 madeni denetlemifller. 

Denetlemenin sonuçlar›, ülkemiz-
deki “ifl kazalar›n›n” asl›nda nas›l ta-
ammüden ifllenmifl “ifl cinayetleri”
oldu¤unu bir kez daha gösteriyor. 

Denetim sonuçlar›na göre, ma-
denlerde 1122 bbiinn 771177 eksiklik tespit
edilmifl. 

Yani rakama bak›l›rsa, eksik ol-
mayan bir fley yok sanki. 

‹flte size bir rakam: Kurma izni ve
iflletme belgesi olmas› gereken 1087
madenden, sadece 35’i kurma iznine,
sadece 218’i de iflletme belgesine sa-
hip bululunuyor. 

Bunlar öyle küçük ocaklar da de¤il. 

Denetlenen 200 kömür oca¤›, 106
metal madeni, 1066 endüstriyel ham-
madde oca¤›nda toplam 6622 bbiinn iiflflççii
çal›flt›r›l›yor. 

6622 bbiinn iiflflççii izinsiz, ruhsats›z ve
dolay›s›yla her biri bir ölüm oca¤›na
dönmüfl madenlerde çal›flt›r›l›yor. 

Ve devlet de y›llard›r bunu seyre-
diyor. fiimdi “denetleyip” bunlar› bir
kez daha tespit etti diye durum de¤i-
flecek mi? Hay›r! Çünkü bunlar, dev-
letin dün de bilmedi¤i gerçekler de-
¤ildi. 

Rapordaki baflka baz› tespitler de
flöyle: 50’den fazla iflçi çal›flt›r›lan
202 iflyerinden 36’s›nda ifl güvenli¤i
ile görevli teknik eleman, 63’ünde ifl-
yeri hekimi yok. 

Tespit edilen toplam 12 bin 717

eksikli¤in ise, 2317’si sa¤l›k
gözetimi eksikli¤i, 1801’i or-
ganizasyon, 1662’si çal›flma
flartlar›na, 3447’si mekanik ve
elektirik ekipman›na, 153’ü
havaland›rma eksikli¤ine,

414’ü yang›n ve patlamaya karfl› ön-
lem eksikli¤ine, 969’u kurtarma ve
tahliye eksikli¤ine, 703’ü koruyucu
donan›mlara iliflkin eksiklikleri gös-
teriyor. 

“Eksik olmayan bir fley yok” der-
ken haks›z say›lmay›z de¤il mi?

‹flte bu tablo, y›llard›r iktidarlar›n
gözleri önünde devam etmektedir. Ve
hükümetler, AKP Hükümeti’nin “is-
tihdam paketi” tasar›s›nda yapt›¤› gi-
bi, hala, patronlara kolayl›k sa¤lama,
onlar›n yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemelerine imkan sa¤layacak dü-
zenlemeler yapma peflindedir. 

Bu kadar korunup kollanan pat-
ronlar, “ayak tak›m›”n›n can güven-
li¤i için niye yat›r›m yap›p önlem
als›n ki?

Ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi, sosyalizmin sesi
halka ulaflmaya devam
ediyor.

BBuurrssaa’n›n emekçi
mahallelerinden Telefe-
rik Mahallesi’nde yap›-
lan dergi sat›fl›nda hal-

ka, devrim flehitleri anlat›ld›, 1 May›s ça¤r›s›
yap›ld›. Sat›flta 28 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

AAnnttaakkyyaa’da okurlar›m›z bu hafta da Har-
biye Beldesi Darmaçta Mahallesi’ndeydiler.
Yozlaflman›n nedenlerini ve yozlaflmaya kar-
fl› mücadelenin gereklili¤ini anlatan okurlar›-
m›z 28 dergiyi satarken konufltuklar› herkesi
1 May›s’a ça¤›rd›lar. 

‹‹zzmmiirr Harmandal› ‹lçesi’nde yap›lan sa-
t›flta  okurlar›m›z 33 dergi satt›lar. Harman-
dal› halk›na ‘K›z›ldere’den Çiftehavuzlar’a,
Çiftehavuzlar’dan bugüne devrim meflalesi-
nin’ yand›¤›n› anlat›rken ‘Sömürüye, Zulme
Karfl› 1 May›s’ta Taksim’de’ olacaklar›n› du-
yurdular.

Adana HÖC Temsilcili¤i’nin Ankara’da katledilen Kevser M›rzak
ile ilgili düzenledi¤i bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› için tutuklanan
Adana Temel Haklar Baflkan› fiemsettin Kalkan, fiakirpafla Temel Hak-
lar Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n, ‹HD Adana fiube Baflkan› Ethem Aç›-
kal›n, ESP Temsilcisi Dinçer Ergün, ÇHKM Temsilcisi Hasan Yüksel,
fiakirpafla Temel Haklar Üyesi ‹lhan Sar›o¤lu ve Adana Gençlik Der-
ne¤i üyesi Halime Keçeli 3 ay aradan sonra ilk kez 21 Nisan’da hakim
karfl›s›na ç›kt›. 

San›klar savunmalar›n› yaparken avukatlar›n savunmalar› ise s›k s›k
mahkeme heyeti taraf›ndan kesildi, savunmalar engellenmeye çal›fl›ld›.
Delil olarak dosyaya konulmak üzere mahkeme heyetine foto¤raflar›
sunan avukatlara heyet “bunlara niye ›srarla bakmam›z› istiyoruz. Sizin
böyle bir hakk›n›z yok” diyerek keyfi davran›fllarda bulundu.

Mahkeme heyeti ‹lhami Sar›o¤lu ve Halime Keçeli’nin tutuksuz
yarg›lanmas›na, di¤er san›klar›n ise tutukluluk hallerinin devam›na ka-
rar vererek duruflmay› 23 Haziran’a erteledi. 

““AAyynn›› SSuuççuu BBiizz ddee ‹‹flfllliiyyoorruuzz”” 

Duruflmadan önce adliye önünde aç›klama yapan HÖC, ESP,
ÇHKM üyeleri ad›na Bilgen Geçgil’in okudu¤u aç›klamada yap›lan tu-
tuklamalar›n hukuksuz oldu¤u ve bu keyfiyetin 3 ayd›r sürdü¤ü belir-
tilerek tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› istendi.

GERÇEKLER 
HALKA ULAfiIYOR

Adana’da Hukuksuzluk 
Devam Ediyor

Taammüden ‹fl Cinayetleri 
‹flte Böyle Haz›rlan›yor!
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"Shovrim Shtika" (Sessizli¤i
Bozmak) isimli bir kurulufl, ‹srail’in
iflkencelerini içeren bir rapor yay›n-
lad›. Raporda, ‹srail askerlerinin ifl-
kenceyi aralar›nda “oyun”a çevir-
diklerini gösteriyor.

Raporda, El Halil'de 2005-2007
aras›nda görevli bir ‹srail askerinin
yapt›klar› iflkenceye iliflkin anlat›m›
flöyle geçiyor; 

““FFiilliissttiinnlliilleerr’’iinn bboo¤¤aazzllaarr››nnaa
ppaarrmmaakkllaarr››mm››zz›› ddaayy››yyoorr,, nneeffeess aall--

mmaammaass››nn›› ssaa¤¤ll››yyoorrdduukk.. ÖÖkkssüürrüüpp
nneeffeessssiizz kkaall››rr vvee bbaayy››ll››rr.. EEnn ggeeçç
hhaannggiissii bbaayy››ll››rrssaa oo kkaazzaann››rr.. OOnnllaarr
üüzzeerriinnddee hheerr ttüürrllüü ddeenneeyyii yyaapptt››kk..””

Raporda, 39 iflkenceci ‹srail aske-
rinin anlat›mlar› yer al›yor. Bir baflka
iflkenceci ise, tutsaklar› duvara yas-
layarak, bacaklar›n› ay›rd›klar›n›, ba-
ca¤› en fazla ayr›lan tutsa¤›n ““yyaarr››flfl--
mmaayy›› kkaazzaanndd››¤¤››nn››((!!))”” anlat›yor.

Baflka bir asker, üstlerinden,
""eelliinnddee ssiillaahh oollaarraakk ttaaflfl bbiillee oollaann
hheerrkkeessii vvuurr"" emri ald›¤›n›, ard›n-
dan da yak›n›na gelen herkesi vur-
du¤unu anlat›yor.

Kuflkusuz, ony›llard›r Filistin

halk›na karfl› haks›z bir savafl sürdü-
ren ‹srail, bu savafl›n›n içinde, bin
bir türlü iflkence yöntemleri uygu-
lam›flt›r. Keza, bu iflkencelerin ka-
rarlar›n›n t›pk› Amerika’n›n Beyaz
Saray’da ald›¤› iflkence kararlar›nda
oldu¤u gibi, en üst düzeylerde al›n-
d›¤›ndan da kuflku yoktur. 

‹flkenceyi bir keyif arac› olarak

kullanan askerlerin tablosu kuflku-

suz ki, bir çürümüfllük tablosudur.

Fakat, çürüme o askerlerle s›n›rl›

de¤ildir, çürüme ‹srail’in kendisin-

dedir, çürüme, ‹srail’i, ““OOrrttaaddoo--

¤¤uu’’nnuunn eenn ggeelliiflflmmiiflfl ddeemmookkrraassiissii””

ilan eden emperyalist sistemdedir.

Irak: ABD Duvar Örüyor
Bir yandan, Sadr’a ba¤l› güçlere yönelik

sald›r›lar sürdürülürken, di¤er yandan Ame-
rikan ordusu, direniflçilerin Amerikal›lar’›n
ve iflbirlikçi hükümet güçlerinin bulundu¤u
“Yeflil Bölge”ye roket sald›r›lar›n› engelle-
mek ve direnifli yal›tmak için, Ba¤dat'taki
fiiiler’in yaflad›¤› yaklafl›k 2.5 milyon nüfuslu Sadr Mahallesi’ne
3.5 metre yüksekli¤inde duvar örmeye bafllad›.

Irak’a halk›n direniflini bitiremeyen Amerika, iflgali sürdür-
menin yolunu ülkeyi, duvarlarla parçalara bölmekte ar›yor.
Amerika, geçen y›l da, Sünni Adhamiye Semti’ni fiii milisler-
den korumak gerekçesiyle duvar çekme girifliminde bulunmufl,
halk›n tepkisiyle karfl›laflm›flt›.

El Salvador: Yak›t 
Fiyatlar›na Protesto

Latin Amerika ülkelerinen El Salvador'da 16
Nisan’da ulaflt›rma iflçilerinin yüzde 95'i, artan
yak›t fiyatlar›na karfl› hükümetin önlem almas›
talebiyle 24 saat süren bir grev yapt›lar. 

Grev, ülkedeki kamu ve feribot ulaflt›rma sen-
dikalar›n›n öncülü¤ünde ve El Salvador Otobüs
‹flletmecileri Derne¤i’nin kat›l›m›yla gerçekleflti.
Grevciler, mazot fiyatlar›na s›n›r konulmas›, bilet
fiyatlar›ndaki serbest art›fl›n durdurulmas› ve
hükümet taraf›ndan verilen sübvansiyonlar›n ar-
t›r›lmas› taleplerinde bulundular.

‹srail: ‘Elinde tafl olan herkesi vur’

Daha fazla bask›, daha fazla
k›s›tlama ve yasaklama; Avru-
pa’n›n gündeminde art›k a¤›r-
l›kla bunlar var.

Avrupa Birli¤i üyesi 27 ül-
kenin Adalet ve ‹çiflleri Bakan-
lar› Lüksemburg’ta yapt›klar›
toplant›larda, hak ve özgürlük-
ler konusunda yeni k›s›tlamala-
ra gitme karar› ald›lar.

Bas›na yans›yan k›s›tlamalar
aras›nda;

‹nternet sitelerinin yay›nlar›-

n› kontrol et-
me, interneti
sansürleyebil-
mek için AB
üyesi ülkeler-

de gerekli yasal düzenlemelerin
yap›lmas›, “AB genelinde uy-
gulama farkl›l›klar›n› ortadan
kald›rmak için terörü teflvik, te-
rörist devflirme, e¤itme gibi
suçlar›n AB hukukuna dahil
edilmesi”, s›¤›nmac›lara karfl›
daha sert önlemler al›nmas› gibi
düzenlemeler bulunuyor. 

AB Bakanlar›, toplant›da
““AABB PPoolliiss ÖÖrrggüüttüü EEuurroo--
ppooll””ün daha da güçlendirilmesi
karar› da ald›lar.

Fransa: 
Limanlarda Grev
23 Nisan’da Fransa’n›n liman iflçileri, iflçi

sendikas› CGT Federasyonu’nun ça¤r›s› ile,

““TTeerrssaanneelleerr ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee PPrroojjeessii”” Bakanlar

Kurulu’nda görüflülürken  ülke genelinde

grev yapt›. Limanlar›n özellefltirilmesine kar-

fl› eylem yapan iflçiler, Marsilya, Havre, Rou-

en, Nantes, La Rochelle baflta olmak üzere,

ülkenin 28 liman›n›n 27’sinde ifli durdurdular.

Eylemler, kimi limanlarda, bir haftad›r ifl ya-

vafllatma, grev biçiminde sürüyordu.

Hükümet, iflçilerin eylemleri karfl›s›nda,

yasa mecliste oylanmadan önce iflçilerle genifl

bir tart›flma yürütülece¤ini söyledi.

AB’nin Gündemi:
Bask›, Yasak, K›s›tlama



‹stanbul Üniversitesi
gelirlerini art›rmak için
kampüs içlerine yap-ifl-
let-devret modeliyle al›fl-
verifl merkezleri kurdu-
racak... Üniversite oto-
parklar› paral› hale geti-
rilecek, kampüslere rek-
lam panolar› yerlefltirile-
cek... Bir para kayna¤›
daha bulmufl ‹stanbul
Üniversitesi yönetimi;

bu, en ilginci ve bir üni-

versiteye en yak›flmaya-

n›; kütüphaneleri de para

kazand›racak flekilde ye-

niden düzenleyecekler-

mifl!.

Kütüphanelerden ya-

rarlananlar› art›ral›m de-

miyor da, oradan nas›l

para kazan›r›m diye kafa

yoruyor.. 

D›fltaki iitibar
AKP’liler, Avrupa Konseyi

Parlamenterler Meclisi’nde
Türkiye’yi kapatma davas›n-
dan dolay› flikayet etmifller.
Yani amiyane deyimle, “Tür-
kiye’nin d›fltaki itibar›n› dü-
flürmüfller.”

Evren zaman›nda olsayd›

görürdünüz gününü-
zü; solu¤u hakimin
önünde al›rd›n›z. 

Ama durun, Tür-
kiye’yi AKPM’ye flikayet
eden AKP’iler henüz tam ola-
rak bu ihtimalden kurtulmufl
say›lmaz. 

301. madde ne güne duru-
yor? Pekala da AKP’lilerin
yapt›klar› ““TTüürrkkllüü¤¤üü aaflflaa¤¤››llaa--
mmaayyaa”” girer. 

Öyle de¤il mi bay savc›lar?

Kafay› bilime de¤il,
PARA’ya yoruyorlar

Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlü¤ü, TMO önlerindeki ucuz pirinç
kuyruklar›n›n görüntülenmesinin engellenmesi için
TMO birimlerine yaz› gönderdi. 

sorunu de¤il,
görüntüsünü 
yok et..

“Çobanla benim oyum eflit mesela,

niye?... O benim kadar duyarl›,

benim kadar sorumluluk sahibi

yaklafl›yor mu acaba? Ayak tak›m›n›n

iktidara getirdi¤i partiden flikayet

etmiyor musunuz?”

Aysun EErrddoo¤¤aann 

“Ayaklar›n bafllar› yönetti¤i bir yerde

k›yamet kopar” 

TTaayyyyiipp  Kayac›

KK››yyaammeett kkoorrkkuussuu!!

301. Madde Hikayeleri
- 1304. Bölüm -

301. maddeyi kald›rsak m›, kald›r›nca yerine neyi
koysak, Türklü¤e hakaretten mahkum etmeyeceksek,
onun yerine nas›l etsek de mahkum etsek tart›flmalar› sü-
rüp gidiyor.

Tart›flmalar sürerken, 
Bu arada, 301. maddeden 5 y›lda 745 kifli mahkum

olmufl.
Anlafl›lan, tart›flmalar›n sonucunda, 301. maddeyi al-

t›ndan çekerlerse, düzenlerinin y›k›laca¤›na kanaat getir-
mifl olacaklar.

Öyle ya, daha 301. madde yürürlükte iken, Türklü¤ü
falan afla¤›layan 745 kifli varsa, demek bir de bu madde
olmasa, maazallah herkes afla¤›lama kuyru¤una girecek!

Öyle düflünüyor olmal›lar!

Z›kk›m ye!
TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann “gerekirse pirinç

yemem bulgur yerim” dedi. Z›kk›m ye!

K›sacas›...
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Yok mmu mmilli 
tek bbir flfleyiniz?
Türkiye domino tafl› devirme rekoru k›r›lm›fl. Önceki

rekor 90 bin taflm›fl, yeni rekor ise 165 bin!.. Televizyonlar
ve gazeteler bu haberi birkaç gün boyunca döne döne ver-
diler. Televizyonlar, günlerce “Türk ekibinin büyük baflar›-
s›” diye verdiler. Yaln›z bir ayr›nt› vard› ki, bundan pek söz
etmediler. 

Dominolar› dizme, teknik düzeni yapma ifli bir HHoollllaann--
ddaa firmas›na verilmiflti. 

Bu kadar m› gayri-millileflir bir ülkede her fley. 

Bari dominonuzu kendiniz dizin, kendiniz devirin.

Ya da hiç olmazsa yabanc›lara yapt›rd›¤›n›z ifllerde, -
“milli” övünçlerinizden vazgeçin! 

bir ‹CRAATA bir SÖZE BAK!
““DDeemmookkrraassiiyyii vvee mmiilllleett iirraaddeessiinnii iiççiinnee ssiinnddiirreemmee--

yyeennlleerr,, hhaazzmmeeddeemmeeyyeennlleerr vvaarr...... DDeemmookkrraassiinniinn tteemmeellii
ffaarrkkll›› ppaarrttiilleerriinn,, ffaarrkkll›› ddüüflflüünncceelleerriinn vvaarr oollaabbiillmmeelleerrii,,
öözzggüürrccee bbiirrbbiirrlleerrii iillee rreekkaabbeett eeddeebbiillmmeelleerriiddiirr.. MMiillllii iirraa--
ddeenniinn iikkttiiddaarrddaa ssöözz ssaahhiibbii oollmmaass››,, mmiilllleettiinn dduuyygguu vvee ddüü--
flflüünncceessiinniinn yyöönneettiimmddee vvee ssiiyyaasseettttee tteemmssiill eeddiillmmeessiiddiirr..”” 

((Baflbakan Tayyip Erdo¤an, 20 Nisan’da AKP ‹s-
tanbul ‹l Kad›n Kollar› Kongresi'nde yapt›¤› konuflma-
dan)

takke düfltü
Katarl› ortak göründü
Erdo¤an birkaç gün önce demiflti ki:

“Katar’da Türk müteahhitlerinin son 5 y›lda gerçeklefl-
tirdikleri proje miktar› 5 milyar dolar. Mecliste Katar’da
bu kadar ne iflleri var? diye soruyor”... “‹nan›n bunlar›n
vatan sevgisi, millet sevgisi diye dertleri yok.”  

Birkaç gün sonra ortaya ç›kt› ki, AKP hükümeti,
Katar’a gide gele Katarl› bir flirketi Çal›k’a yüzmilyon
dolarlar vermeye ikna etmifller. 

Tayyip’in vatan sevgisi... derdi”nin muhtevas› da böy-
lece anlafl›lm›fl oldu. 

Gel de anma Naz›m’› bir kez daha:

Vatan dolarlar›n›zsa... 

TCK'n›n 301'nci maddesine yönelik kanun teklifi, 18
Nisan’da Meclis Adalet Komisyonu'nda, AKP'nin verdi-
¤i önerge do¤rultusunda de¤ifltirilerek kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifinde daha önce “Cumhur-
baflkan›’na” verilmesi tart›fl›lan “kovuflturma” yetkisi,
“soruflturma” yetkisi olarak de¤ifltirilerek Adalet Baka-
n›'na verildi. 301. maddede yer alan ““TTüürrkkllüü¤¤üü”” ifade-
si ““TTüürrkk MMiilllleettii””,, ““CCuummhhuurriiyyeett”” ifadesi de ““TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii DDeevvlleettii”” olarak de¤ifltirildi. Ayr›ca,
““TTüürrkkllüü¤¤üü aaflflaa¤¤››llaammaann››nn yyaabbaanncc›› bbiirr üüllkkeeddee,, bbiirr TTüürrkk
vvaattaannddaaflfl›› ttaarraaff››nnddaann iiflfllleennmmeessii hhaalliinnddee,, vveerriilleecceekk cceezzaa
üüççttee bbiirr oorraann››nnddaa aarrtt››rr››ll››rr”” hükmü de ç›kar›ld›. 

Mehmet Ali fiahin gazetecilerin 301. maddeyle ilgili
sorular›n› cevaplarken flöyle dedi:

“301 ile ilgili yap›lan de¤ifliklik, özellikle bas›n cami-
as›n› temsil eden kurulufllar›n önerilerine yak›n bir flekil-
de geçti. Türklü¤e hakaret serbest olacak elefltirileri
var... Böyle bir yasa de¤iflikli¤i ç›k›yor, bundan sonra her
fley serbest diye hiç kimse düflünmesin. Herkes fikrini ve
düflüncesini aç›klarken dikkat etmek ve kurumlar›n say-
g›nl›¤›na gölge düflürmemeye özen göstermek durumun-
dad›r. Aksi takdirde 301. madde her zaman yürürlükte.”
(23 Nisan 2008, Hürriyet)

Baflka söze gerek var m›?

301. maddeyi kald›rma tart›flmalar› m› sürdürülüyor,
yoksa 301. maddeye dayanarak halk› tehdit etme aç›kla-
malar› m› belli de¤il! 301. madde ne kald›r›l›yor, ne de
esas›na iliflkin bir de¤ifliklik yap›l›yor.

Bu herkesin görebilece¤i aç›k bir gerçektir. 

Peki burjuva medyan›n çok mürekkep yalam›fl yönet-
menleri, yazarlar› bu aç›k gerçe¤i göremiyor mu?

Peki Avrupa Birli¤i’nin uzmanlar› da m› iflin fark›nda
de¤il?

Bir oyun oynan›yor.

Bu oyunun ad› ““ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee..””

Bizim gibi faflizmle yönetilen ülkelerin de¤iflmez
oyunlar›ndan biridir bu. 

Halk›n demokrasiyle yönetildi¤ine inand›r›lmas› ge-
rekir, fakat ayn› zamanda, t›pk› Bakan fiahin’in konufl-
mas›nda oldu¤u gibi, “sak›n ha” diyerek sopay› da salla-
mak gerekir. Çünkü, bizim gibi ülkelerde egemen s›n›f-
lar, halk›n her hak talebinde, her hak kazan›m›nda ikti-
darlar›n›n sallanaca¤› korkusunu yaflarlar. Halk›n tepki-
lerini 301 gibi maddeler ve di¤er bask› mekanizmalar›
ile  bast›rmad›klar›nda, iktidarlar›n›n sars›laca¤›ndan
korkarlar.

301. Madde De¤iflti Mi? 
AAKKPP HHüükküümmeettii CCeevvaapp 

VVeerriiyyoorr:: ““330011 yyüürrüürrllüükkttee”” 
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AAhhmmeett ÖÖZZDDEEMM‹‹RR

Devrimci harekete gönül
vermifl bir emekçiydi. Esen-
ler Halk Meclisi Giriflimi
üyesi olan Ahmet Özdemir,
1 May›s 1998’de Cephe saf-

lar›ndayd›. 1 May›s’ta polis sald›r›s›nda ya-
ralanmas›ndan sonra bunal›ma girerek 55
MMaayy››ss 11999988 günü hayat›na son verdi.

HHüüsseeyyiinn ‹‹NNAANN
DDeenniizz GGEEZZMM‹‹fifi
YYuussuuff AASSLLAANN
66 MMaayy››ss 11997722

1960’lar sonlar›nda
geliflen mücadelenin için--
de yer alan, önder nite--
likleriyle öne ç›kan dev--
rimcilerdi. ‹dealleri devri--
me yöneldi¤inde, devrimi
gerçeklefltirmek için
gençlik örgütlenmesinin
ötesine geçerek, devrim--
ci bir cüretle Türkiye
halk kurtulufl ordusunu
oluflturup silahl› mücade--
leye bafllad›lar. Deniz,
Hüseyin, Yusuf ve Sinan
Cemgil, ilk gerilla gru--
bunda bizzat yer ald›lar. 

12 Mart Cuntas› ko-
flullar›nda tutsak düfltü-
ler. Mahir Çayan ve yol-

dafllar›, onlar›n idam edilmesini önlemek
için Ünye Radar Üssü’ndeki üç ‹ngiliz’i
kaç›r›p bu eylem içinde K›z›ldere’de flehit
düflerken, Deniz, Yusuf ve Hüseyin de 6
May›s 1972’de Ankara Merkez Kapal› Ce-
zaevi avlusunda idam edildiler. 

Üç devrimci, dara¤açlar›nda son nefes-
lerinde halk›n kurtulufl mücadelesine ba¤-
l›l›klar›n› ve inançlar›n› hayk›rd›lar.    

Onlar›n yeni bir örgütlenmeyle kurtu-
lufl savafl›na giriflirken yapt›klar› ça¤r›,
onlar›n siyasi niteliklerini de tart›flmas›z
biçimde gösteriyor:
""BBüüttüünn YYuurrttsseevveerrlleerr:: fifieerreeffssiizz yyaaflflaammaakk--
ttaannssaa flfleerreeffllee ööllmmeekk,, yyaallvvaarrmmaakk yyeerriinnee
zzoorraa bbaaflflvvuurrmmaakk,, bbaaflflkkaass››nnaa ddee¤¤iill kkeennddiinnee
vvee kkeennddiinn ggiibbii oollaannllaarraa ggüüvveennmmeekk,, nneerree--
ddee vvee nnaass››ll oolluurrssaa oollssuunn,, hhaaiinnlleerree bbooyyuunn
ee¤¤mmeemmeekk ppaarroollaamm››zzdd››rr..”” 

""...... UUlluussaall kkuurrttuulluuflfl ssaavvaaflfl››nn››nn hhaakkll›› bbaayyrraa¤¤››--
nn›› eemmppeerryyaalliizzmmiinn ssaalldd››rrggaann ppoolliittiikkaass››nnaa
kkaarrflfl›› hheepp bbeerraabbeerr ddaallggaallaanndd››rraall››mm......""

DDeenniizzlleerr’’iinn ççaa¤¤rr››ss››,, ddeevvrriimmcciilleerriinn aannttii--
eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk mmüüccaaddee--
lleessiinnddee cceevvaappllaann››yyoorr.. 

Proletarya devriminin büyük
önderi Lenin, dünya halklar›n›n yü-
re¤inde, emperyalizme karfl› müca-
delesinde, Rusya halk›n›n ““ssoossyyaa--
lliizzmm uummuuttllaarr››nnddaa”” yafl›yor.

Rusya halk›, Lenin’i 138. do-
¤um gününde, baflkent Mosko-
va’daki K›z›l Meydan’da bulunan
mozolesi önünde düzenlenen tören-
le and›lar.

Törene, ellerinde üzerinde orak-
çekiç bulunan bayraklar ve karan-
fillerle binlerce kifli kat›ld›. Lenin
için binlerce kiflinin sayg› duruflun-
da bulunmas›n›n ard›ndan konuflma
yapan, Rusya
Komünist Parti-
si Lideri Genedi
Zuganov; ““LLee-
nniinn’’iinn hheemm
RRuussyyaa’’nn››nn hheemm
ddee ddüünnyyaann››nn
öönneemmllii bbiirr ççaa¤¤››-
nnaa ddaammggaass››nn››
vv uu rr dd uu ¤¤ uu nn uu ””
belirterek, Lenin
mozolesinin kal-
d›r›lmas› tart›fl-
malar›na iliflkin flunlar› vurgulad›:

“Lenin’i anmak her dürüst Rus
vatandafl›n›n görevidir. Çünkü Le-
nin Rusya’n›n her yönden devrim
say›lan geliflmeleriyle dolu bir yüz-
y›l›na öncülük yapm›flt›r. Bu yüzden
de Lenin’in mozolesi ve Nekropolis
Mezarl›¤›’n› buradan kald›rmaktan
söz edenler ssuuçç iiflfllleemmeekktteeddiirr.. Çün-
kü burada K›z›l ça¤›n 400 çocu¤u
sakl›d›r. Kimse bu kutsal de¤erlere
sayg›s›zl›k edemez.”

Törenlere kat›lan binlerce kifli,
mozolenin  bulundu¤u Nekropolis
Mezarl›¤›’nda, Lenin flahs›nda, sos-
yalizme ba¤l›l›klar›n› ifade ettiler. 

Emperyalizm Sovyetler Birli-

¤i’nde sosyalizmi y›kmay› baflarsa
da, Lenin’i milyonlarca Rus halk›-
n›n bilincinden ve yüre¤inden sil-
meyi de baflaram›yor. Lenin
mozolesi halen, milyonlar taraf›n-
dan ziyaret edilmeye devam ediyor.

Fakat, bunlar›n ötesinde, Lenin,
dünya devrimine katk›lar›yla halk-
lar›n mücadelesine önderlik ederek
yafl›yor. Dünyan›n herhangi bir ye-
rinde, emperyalizme karfl› iflçi ve
emekçilerin, ezilen uluslar›n s›kt›k-
lar› kurflunlarda, Lenin’in yol gös-
tericili¤inin pay› vard›r. Lenin’in
ö¤retileri tüm dillere çevrilmifl ola-

rak, bafl kald›-
ran halklar›n
elinde dolafl-
maktad›r.

‹flte, em-
perya l izmin
çaresizli¤i de
buradad›r. Le-
ninizm’i bitir-
mek, Lenin’i
öldürmeyi ba-
flarmak bu ne-
denle müm-

kün olamamaktad›r.

Emperyalizm, Lenin’in mozole-
sine tahammülsüzlük gösterse de,
günü gelecek, emekçiler, dünyan›n
her yan›nda, Marx’›n, Engels’in,
Lenin’in, Stalin’in, Mao’nun,
Che’nin an›tlar›n› dikecekler.

Ki, halklar›n dünya devrim ön-
derlerinin an›tlar›n› dikmelerinin
en anlaml› biçimi, ad›m ad›m, em-
peryalist sistemi, sömürü ve zulüm
düzenlerini, yeryüzünden silmek
olacakt›r.

Bu gerçek ›fl›¤›nda denilebilir
ki, bir yerde s›n›flar mücadelesi
varsa, orada Lenin ve proletaryan›n
önderleri de yafl›yorlar demektir.

OO’’nnuu YYookkeeddeemmeezzssiinniizz!!

Rus
Komünistleri
Önderlerini
And›:

SSoossyyaalliizzmmii yyüürreekktteenn ddiilleerrkkeenn
iinnaann››yyoorruuzz kkii iinnssaannllaarraa kkaarrflfl››

flfliiddddeettee bbaaflflvvuurrmmaa zzoorruunnlluulluu¤¤uu,,
bbiirr iinnssaann››nn bbiirr iinnssaannaa,, nnüüffuussuunn
bbiirr bbööllüümmüünnüünn ööbbüürr bbööllüümmüünnee

bbooyyuunn ee¤¤mmee zzoorruunnlluulluu¤¤uu
ttüümmüüyyllee oorrttaaddaann kkaallkkaaccaakktt››rr..
ÇÇüünnkküü iinnssaannllaarr,, flfliiddddeett vvee bboo--
yyuunn ee¤¤mmee oollmmaakkss››zz››nn,, ttoopplluumm

hhaalliinnddee yyaaflflaammaann››nn bbaassiitt kkooflfluull--
llaarr››nnaa aall››flflaaccaakkllaarrdd››rr..”” ((LLeenniinn))


