Taksim Kazan›lm›ﬂt›r!
Taksim 1 May›s Alan›d›r!
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Say›: 5

1977 katliamc›lar›yla,
2008’deki faﬂist terörün
sahipleri AYNIDIR!
Amerikan iﬂbirlikçilerinin
iﬂgali, bu gerçe¤i
de¤iﬂtiremez!

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

FAﬁ‹ZM‹ YENECE⁄‹Z!

kuﬂatt›k h er yandan.
“Teslim olun” iﬂbirlikçi
iﬂgalciler, teslim olun.
Art›k daha fazla iﬂgal
edemezsiniz Taksim’i...
Azmettik, and
içtik, sizden geri
alaca¤›z 1 May›s
Alan›m›z›.
Zordur bu kavga.
Bizim olan› almak da
büyük b edeller ister
faﬂizm alt›nda.
Yalpalayanlar olur,
bizi yar› yolda
b›rakanlar...

Kuﬂatanlar,
kuﬂat›lm›ﬂt›r!
Burday›z iﬂte yine.
Dört b ir yan›nday›z
Taksim’in.
Dört de de¤il, Taksim’e
aç›lan kaç cadde, kaç sokak
varsa, hepsindeyiz.
Azmettik, and içtik,
zaptedece¤iz Taksim’i.
Çünkü Taksim bizim!
Taksim’i kuﬂatan iﬂgalcileri

Devam ederiz yine.
Her ﬂeye ve herkese ra¤men
devam ederiz gerekti¤inde.
Hep böyle olmuﬂtur.
Böyle böyle k›rm›ﬂ›zd›r
statükolar›. Böyle
aﬂm›ﬂ›zd›r önümüze
kurulan b arikatlar›.
Ve biliriz, böyle var›lacakt›r
o ufka.
Ve eminiz, varaca¤›z oraya!

1 May›s Mektubu
‹ﬂçinin emekçinin bayram› ya, kavga günü, mücadele günü ya 1 May›s; halk›n iktidar› için çakm›ﬂt›n
çakma¤›n› sen 2004'ün 1
May›s'›nda. Ve senin de
dedi¤in gibi "Halk›m, sizin için yan›yorum. Bu
yang›n› Irak'taki, Filistin'deki halklar›n ba¤r›nda da görebilirsiniz. Bu yang›n tek benim bedenimde de¤il. Düﬂman›m›z›n sald›rd›¤› her ülkede büyüyor. Sar›yor dünyay›, saracak."

Ve yine biliyordun ki, "Halk›m! Sizi u¤runda yanacak, kül olacak kadar seviyorum. Buna de¤ersiniz. 'De¤mez' diyenlere de¤il, bize kulak verin. Sizin için yan›yoruz. Küllerimizi vatan›m›za gömün. Külümüzden do¤acak dünyaya bak›n..." Evet Selma, küllerimizden yeni bir vatan, yeni bir dünya kuruluyor.
Topra¤a düﬂenlerimiz, sizler, binlerce tohum olup yeniden do¤uyorsunuz bu yeni dünyaya...
...
Biz yoldaﬂlar›n, kararl›l›¤›m›zla, hakl›l›¤›m›zla, inanc›m›zla savaﬂ›yoruz. "Uzak de¤il yak›n, mutlu günler gelecek. ‹nan›n, bize
güvenin. Ben halk›ma güveniyorum, sizlere güveniyorum. Gözüm arkada kalmayacak" diyen can yoldaﬂ›m Selma. Gözün arkada kalmas›n. Bu halk, bu vatan bir gün ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist olacak. ‹ﬂte o gün sen, milyonlarca Selma olacaks›n.

G r u p Yorum / Suavi /
Erdal Bayrako¤lu / ‹dil
T i y a t r o A t ö l y e si /
T i y a t ro S i m u r g

CANAN KULAKSIZ
4. ALT E R N AT ‹ F
Ö⁄RENC‹ ﬁENL‹⁄‹

Selma Kubat’a

‹ﬂte bunun için "... Ah›m›z yerde kalmaz, kalmayacak. Bu güç
sizin içinizden ç›k›yor. Bu gücü yaratan sizlersiniz" derken
sen, hakl›yd›n. Bunlar› derken halka güvenin sonsuzdu. Biliyorum ki, yang›nlarla, baﬂe¤meyen direniﬂlerle yeniden dünyay›
yaratacak olan bu halk...

“Ortak Düﬂman
Amerika’d›r”
Konseri
ÇANAKKALE’DE...
ÇANAKKALE’DE

Tarih: 5 May›s
Saat: 11.30
Yer: Beﬂiktaﬂ 12. ACM

9 May›s-15 May›s

Büyüyor bu k›v›lc›m ve sar›yor dünyay› Selma. Kapitalizmin
asalakl›¤›, çürümüﬂlü¤ü, kokuﬂmuﬂlu¤u, emperyalizmin korkusu büyüyor Selma, büyüyor bu yang›n. Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Fransa'n›n banliyölerinde, Latin Amerika ülkelerinde ve ülkemizde korku sal›yor bu yang›nlar... Bir bütünde halk,
halklar, daha fazla harl›yor bu yang›n›..

Ça¤r› /Duyuru
1 Nisan D a v as›

YAﬁIYORLAR

Tarih: 14–15 May›s 2008

1 May›s
"iﬂçinin emekçinin
bayram›"
Benim bayram›m

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Ünal Ç‹MEN
Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
Farabi Sok. No: 7/9 Beyo¤lu ‹STANBUL

Hüseyin SOYUU⁄UR
Devrimci bir ö¤renciydi. 12 Eylül'ün apolitikleﬂtiremedi¤i gençlerimizdendi. Yeni Çözüm
Dergisi okuru olan Hüseyin, ODTÜ yurdunda
geçirdi¤i rahats›zl›k sonucu 11 May›s 1987’de
aram›zdan ayr›ld›.

Hasan OKUT
Renan ER‹ﬁ
Müjdat ÇEL‹KYAY
9 May›s 1978’de Y›ld›z Üniversitesi’nde
gece bölümünde
okuldan ç›karlarken, faﬂistlerin kurdu¤u pusuda katledildiler.
Müjdat 1957, Hasan 1956, Renan 1953 do¤umluydu.

Murat
ÇUHACI
13 May›s 1995’de
‹stanbul Okmeydan›’nda sivil faﬂistlerin b›çakl›
sald›r›s› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Ali
Haydar
ﬁAH‹N
12 May›s
1987’de ﬂehit düﬂtü..

Selma Kubat’›n 1 May›s Kutlamas›

Ye r : Amfi Tiyatro
Ta r i h : 17 May›s 2008
S a a t : 18.30

Yer: Ege Üniversitesi
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‹rfan A⁄DAﬁ
13 May›s 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de Kurtuluﬂ Gazetesi da¤›t›m› yapt›¤› s›rada, polis taraf›ndan herkesin gözü önünde s›rt›ndan kurﬂunland›. Yaral› olarak polis otosuna al›nd› ve orada
iﬂkenceye devam edilerek katledildi.
‹rfan liseli bir devrimciydi. 17 yaﬂ›ndayd›. Ve o yaﬂ›nda dünyan›n sorumluluklar›n› üstlenmiﬂti.
Polisin devrimci bas›n organlar›n›n gerçe¤i halka ulaﬂt›rmas›
karﬂ›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünün sonucuyda ‹rfan’›n katledilmesi. O günden sonra da devrimci yay›n organlar›n› da¤›tan, satan genç yaﬂl› insanlara sald›rmaya devam ettiler. En
son Ferhat Gerçek’i, ayn› ‹rfan gibi s›rt›ndan vurup felç ettiler. Ama ne ‹rfanlar tükeniyor o günden beri, ne kavgan›n
sesi susuyor...
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Selma Kubat

James CONNOLLY
‹rlanda ulusal kurtuluﬂ mücadelesinin
Marksist önderlerindendir. 1868’de do¤du.
‹rlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi’nin kuruluﬂuna önderlik etti. ‹rlanda emekçilerinin
ilk silahl› örgütlenmelerinden biri olan ‹rlanda Yurttaﬂ Ordusu'nun da kurucusudur.
Sendikalist görüﬂleri de olmas›na karﬂ›n, 1.
emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ› döneminde savaﬂ›n devrimci
bir savaﬂa dönüﬂtürülmesinden yana tutum alarak devrimci cephede yer ald›.
1916 Nisan’›nda Dublin’de baﬂlat›lan ayaklanmada tutsak edilerek,
12 May›s 1916’da yaralar› nedeniyle ayakta duramaz oldu¤u halde bir koltu¤a oturtularak kurﬂuna dizildi.
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May›s, bask›, zulüm ve kanla geldi. ﬁaﬂ›rmad›k. Bizim için beklenmedik veya bugüne kadar hiç olmam›ﬂ bir ﬂey de¤ildi bu. Çünkü
emperyalizmin iﬂgali alt›nda, faﬂizmle yönetilen bir ülkede, 1 May›slar henüz bir bayram de¤il, bir
kavga günüydü. AKP, Avrupa Birli¤i’ne uyumla farkl› beklentilere
girenlere bu gerçe¤i bir kez daha
hat›rlatt›.
ligarﬂiyle halk›n, meydanlarda,
caddelerde, sokaklarda karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i bu kavga gününde, faﬂizm ç›plak yüzüyle ç›kt› halk›n
karﬂ›s›na. Demokrasicilik oyununu
bugün için bir yana b›rak›p, “düﬂ man bir ülkeyi iﬂgal eder gibi”, iﬂgal etti kendi ülkesinin bir ﬂehrini.
‹ktidar, daha birkaç gün önce
“ a y a k t a k › m › ” olarak adland›rd›¤›
emekçilere bask›, zulüm ve kan
getirdi. Ancak, tarihsel 1 May›s
marﬂ›m›zda dedi¤imiz gibi, “ b u
böyle gitmez!” Gitmeyecek!
aksim’e ç›kan her sokakta bask›
ve zulme karﬂ› direnenler, faﬂizmin zulmüyle karﬂ›laﬂt›klar› her
yeri Taksim’e çevirenler, bunun
böyle gitmeyece¤inin güvencesidirler. Taksim’i zaptetmek için bir
kez daha onbinler olup ç›kt›k caddelere. Meydan› iﬂgal edip en meﬂru hakk›m›z› gasbetmeye çal›ﬂanlar›n zulmüne karﬂ› çat›ﬂt›k sokak
sokak. AKP, yasakç›l›¤› ve vahﬂetiyle teﬂhir olurken, emekçiler ve
emekten yana olanlar, hakl›l›klar›n› hemen tüm toplum nezdinde pekiﬂtirdiler. 2008 1 May›s’›nda, tescil edilmiﬂtir ki, Taksim 1 May›s
Alan›’d›r ve 1 May›s Alan› esas
olarak emekçiler taraf›ndan kazan›lm›ﬂt›r.
lk kez iﬂgal edilmedi Taksim.
1979’da iﬂgal edilmiﬂti ilk; sancak
dikilmiﬂti meydana “yabanc› bir
ülkenin meydan›na dikilir gibi”...
Oligarﬂinin hükümetleri, ordusu,
polisiyle halk birbirine “yabanc›”yd›. Halka yasaklar koyman›n,
halka meydan okuman›n zemini de
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Taksim 1 May›s A lan›’d›r.
Bunun h akl›l›¤›, meﬂrulu¤u
en geniﬂ kesimler nezdinde
kabul e ttirilmiﬂtir. A KP veya
baﬂka b ir iktidar, emekçilerin
bu h akk›n› teslim etmekten
baﬂka b ir ﬂey y apamazlar a rt›k. Bu hakk›n teslimini belki
bir süre, birkaç 1 May›s daha
geciktirebilirler. Ama politik
olarak u laﬂ›lan b u n oktadan
art›k g eriye g idiﬂ yoktur.
Taksim e r geç emekçilerin
olacakt›r: H içbir güç b unu
engelleyemez.
iﬂte bu yabanc›l›kt›. Sonraki y›llarda da devam etti Taksim iﬂgali.
1980’lerde, 1990’larda... Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle,
“uyum yasalar›”yla ne kadar demokratikleﬂti¤i masallar›n›n çokça
anlat›ld›¤› 2000’li y›llarda da Taksim’de iﬂgal hala sürüyordu. Taksim’deki iﬂgal, as›l iﬂgalin, emperyalizmin ülkemizi ve faﬂizmin hayat›n her alan›n› iﬂgalinin bir yans›mas›d›r sadece. Biz, 1 May›s mücadelesini y›llard›r ayn› zamanda
bu iﬂgale karﬂ› veriyoruz.
ücadelemiz hayat›n her alan›nda
kesintisiz sürüyor. 1 May›s kavgas›n› da ufkunda devrim olan bu
büyük mücadelenin bir parças›
olarak sürdürüyoruz. Kitleselli¤imiz artar eksilir bu kavgada, Taksim’e bazen yak›nlaﬂ›r, bazen
uzaklaﬂ›r›z. Ama hedeflerimizden
asla vazgeçmeyiz. ‹ﬂte bu ›srar ve
kararl›l›¤›m›zla, bu sene Taksim’e
daha yak›nd›k. Kimse Taksim’i, bu
talepteki meﬂrulu¤u, hakl›l›¤› tart›ﬂmaktan kaç›namad›. ‹ktidarlar›n
ve burjuva medyan›n 1 May›slar’a
karﬂ› çok zaman baﬂvurdu¤u sansür mekanizmalar› iﬂletilemedi.
Politik olarak geçen senenin 1 May›s’›ndan daha güçlüydük bu 1
May›s’ta. Gelecek sene daha güçlü
olaca¤›z. Ondan sonraki sene daha
güçlü... Biz kararl› oldu¤umuz
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için, politikalar›m›zda net oldu¤umuz için bundan da bu kadar
eminiz.
o l d a ﬂ l a r, emekçiler, t ü m h a l k›m›z! 1 May›s kavgas›ndan
aln›m›z›n ak›yla ç›kt›k 2008 1
May›s’›nda. Politik olarak yalpalayan, karars›z davranan güçler olsa da, devrimciler, emekçiler, sokaklarda bu tereddütlerin
uza¤›nda kavgan›n gere¤ini yapt›n›z. Ülkemizin tarihi, 2008 1
May›s’›nda sokaklarda çat›ﬂanlarla, bedeller ödeyenlerle, cüretle Taksim’i zaptetmeye yürüyenlerle gurur duyacakt›r. Kuﬂku
yok ki, Taksim’e ç›kaca¤›m›z›
ilan etmemizden 1 May›s günü
geliﬂtirilen tav›rlara kadar bu süreçte elbette ders ç›karmak için
tart›ﬂ›lmas› gereken yanlar var.

Y

›n›flar mücadelesinin yüzy›llard›r de¤iﬂmeyen bir kural› gibidir; düzene karﬂ› mücadele
edenler geri ad›m att›kça, iktidarlar, asla bununla yetinmez,
geri ad›m atan›n daha fazla üzerine giderler, yeni geri ad›mlar
isterler. Karﬂ›s›ndaki güç geriledikçe, sömürücü s›n›flar›n temsilcileri, gerileyen gücün “burnunu sürtmek”, bir daha düzene
karﬂ› ç›kamaz hale getirmek,
ezerek toplumun tüm di¤er kesimlerine “gözda¤›” vermek isterler. Üç konfederasyon (Türk‹ﬂ, KESK ve D‹SK), “sa¤duyu”
ad›na geri ad›mlar att›kça, iktidar pervas›zlaﬂt›. Onlar geri
ad›m att›kça, faﬂizmin temsilcileri “200 metre yürümeyi” bile
kabul etmeyecek kadar pervas›zlaﬂt›. S›n›f mücadelesinin mant›¤›n› kavrayanlar, asla böyle bir
duruma düﬂmezler.
KP, halk› s i n d i r m e k istiyor.
AKP’nin 1 May›s politikas›n›n
özü de budur. Bu anlamda sald›rganl›¤›n›n her aﬂamas› ve biçimi bu politikaya hizmet edecek ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir. Oligarﬂi aç›kça “ben senin düﬂman›n›m... ben senin binana bask›n
düzenler, seni binana hapsederim” diyor. Bu faﬂist terör karﬂ›-
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M a y › s l a r, u n u t u l a n
h e r ﬂeyi hat›rlat›y o r l a r. E mekçile rin haklar › n › s a v u n a n l a r, düﬂman›,
s›n›f›, mücadeleyi ve s ›n›f
savaﬂ› gerçe¤ini hat›rla mak veya yeni baﬂtan ö¤ r e n m e k d u r u m u n d a d › r l a r.
1 May›slar b u a n l a m d a b i r
okul olmaya devam ediyor.

1

s›nda “sa¤duyu”yla, “diyalog”la
bir sonuç alamazs›n›z. Baz› kesimler bu politikalarla sonuç alacaklar›n› san›yorlar ama yan›l›yorlar. Sa¤duyu yok, diyalog
yok; d ü ﬂ m a n var, s›n›f var. Sonuç alaca¤›m›z yegane biçim,
direnmek, ileri at›lmak, mücadeleyi büyütmek, icazete de¤il,
meﬂrulu¤umuza dayanmakt›r.
Meﬂruluk, mücadelenin kendisinin meﬂrulu¤udur. De¤ilse, mesela milletvekillerinin “meﬂrulu¤una” s›¤›narak mücadele edilemez bu ülkede. Edilemeyece¤i
bir kez daha görülmedi mi? Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, ilerici partiler, tüm devrimci, demokrat örgütler, her alanda
ve her konuda oldu¤u gibi, 1
May›s hakk› ve 1 May›s Alan›
konusunda da diﬂe diﬂ mücadele
vermek zorunday›z. Düﬂman
herkese bunu ö¤retiyor. 2008 1
May›s’›n›n en baﬂta ö¤retti¤i de
budur.
KP iktidar›, 1 May›s konusunda baﬂ›ndan sonuna faﬂizmin
iktidar› oldu¤unun, emperyalizmin ve tekellerin ç›karlar›n›n
temsilcisi oldu¤unun bilincinde
davranm›ﬂt›r. Buna uygun politikalar geliﬂtirmiﬂtir. Tayyip Erdo¤an, “ayaklar baﬂ olmaya kalkarsa k›yamet kopar” derken,
bunu tamamlayan düﬂüncesi olarak devlet otoritesinin tesis edilmesinden söz ediliyordu. “Devlet otoritesi” diye ifade edilen
mant›k, 12 Mart, 12 Eylül cuntas›ndan daha yak›n zamandaki 19
Aral›k katliamlar›na kadar faﬂizmin her türlü bask›s›n›n, zulmünün gerekçesi olmuﬂtur. “Devlet
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otoritesini” tesis etmek, bu ülkede bask›yla, zulümle, katliamla,
infazlarla özdeﬂ bir kavramd›r.
Karﬂ›m›zdaki güç, kendini bununla özdeﬂleﬂtiren bir iktidard›r.
¤er bugün halk›n mücadelesini
geliﬂtirmekte, büyütmekte, birleﬂtirmekte yetersizlikler varsa,
ki oldu¤u aç›kt›r, bunda emekçi
örgütlerinin, ilerici, sosyalist örgütlerin s›n›f bilincinden uzaklaﬂmas›n›n, ideolojik çarp›kl›k l a r › n büyük pay› vard›r. Düﬂ m a n gerçe¤i unutulmuﬂtur, s›n›f
gerçe¤i unutulmuﬂtur, m e ﬂ r u l u k
unutulmuﬂtur. ‹ﬂte 1 May›slar,
unutulan her ﬂeyi hat›rlat›yorlar.
Faﬂizme karﬂ› demokrasi için
mücadele etmek isteyenler,
emekçilerin haklar›n› savunmak
isteyenler, açl›¤a, köleleﬂtirmeye
dur demek isteyenler, düﬂman›,
s›n›f›, mücadeleyi ve s›n›f savaﬂ›
gerçe¤ini hat›rlamak veya yeni
baﬂtan ö¤renmek durumundad›rlar. 1 May›slar bu anlamda baﬂta
emekçiler olmak üzere, tüm halk
için, örgütlü halk güçleri için bir
okul olmaya devam ediyor.

E

May›s mücadelesi uzun süreli
bir mücadele olarak ﬂekillendi
ülkemizde. 1 May›s’› alanlarda
yasal olarak kutlamak için bile
y›llar geçmesi ve bedeller ödememiz gerekti. Taksim’i kazanma mücadelesi de böyle bir mücadeledir. Belki önümüzdeki y›l,
belki 5 y›l sonra sonuç al›r›z.
Ama er ya da geç bu sonucu alabilmek için, kararl›l›k gösterilmesi ﬂartt›r. Geri ad›m at›l›rsa,
uzlaﬂma, diyalog ad›na iktidar›n
dayatmalar›na teslim olunursa,
Taksim’i kazanmak, daha uzun
zamana yay›laca¤› gibi, daha büyük bedeller ödemek durumunda
kal›r›z.
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May›s Alan›, kazan›lm›ﬂ bir hakt›r. ‹ktidarlar›n yapabilece¤i iki
ﬂey vard›r; ya zulmü sürdürmek,
ya hakk› teslim etmek. Birincisinde sonuç alam›yorlar. Hakk›
er geç teslim edecekler. Taksim’e yüzbinlerle dolaca¤›z. Bunu kimse engelleyemez.
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Ne ‘uyum yasalar›’, ne
AKP’nin ‘muhafazakar
demokrat’l›¤›, ne demokrasicilik oy unu ; faﬂizmin
z o r b a l › ¤ › y d › h ü k ü m s ü ren!

Taksim’de Faﬂist Te r ö r
Ve AKP’nin Demokratl›¤›
AKP’nin demokratl›¤›na, Avrupa Birli¤i demokrasisine uyum sa¤lad›¤›m›z iddias›na kendini iyiden
iyiye kapt›ranlar, 30 Nisan akﬂam›
Taksim’de baﬂlayan iﬂgal harekat›
karﬂ›s›nda büyük bir ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂerken, 1 May›s sabah›, saat 06.30
s›ralar›nda adeta bir uykudan uyand›lar.
Onlar› uykudan uyand›ran D‹SK
Genel Merkezi’ne yap›lan pervas›z
sald›r›yd›.
Taksim’deki iﬂgale ve uygulanan
faﬂist teröre bakanlardan kimileri
yaﬂananlar› 1920’lerdeki emperyalist iﬂgale, kimileri 12 Eylül uygulamalar›na benzettiler.
Gazetelerin daha henüz sald›r›
gerçekleﬂmeden bir gün öncesinden
Taksim’in iﬂgal ediliﬂine bakarak
kulland›klar› baﬂl›klar ﬂöyleydi:
“S›k›yönetim dönemi gibi”, “‹stanbul’a OHAL”, “Taksim kuﬂatmas›”...
‹ﬂte bu tablo, AKP’nin demokratl›¤›n›n da resmidir. ‹ngiliz emperyalizminin iﬂgali alt›ndaki ‹stanbul’da bile 1 May›s’›n kutlanabildi¤i hat›rlanacak olursa, iﬂbirlikçi iktidarlar›n niteli¤inin daha iyi anlaﬂ›laca¤›na kuﬂku yoktur.
Benzetmeler kuﬂkusuz boﬂuna
de¤ildir.
Taksim, 1 May›s’ta polisin de¤il,
emperyalizm iﬂbirlikçilerinin iﬂgali alt›ndayd›. Bu iﬂgalin 1920 ‹stanbul’undaki iﬂgalden politik anlamda bir fark› yoktur.
1920 ‹stanbul’unu iﬂgal eden ‹n-

giliz askerleri, “ d ü v e l i m u a z z a m a ” n › n , yani emperyalist dünyan›n
ç›karlar›n› savunuyorlard›. Taksim’i
iﬂgal eden polis ve askeri birli¤in
misyonu da ayn›d›r. Çünkü emrinde
olduklar› AKP iktidar›, Amerika’n›n hizmetinde bir iktidard›r.

Korkutan, halk›n
yaﬂam›n› alt üst eden
kendileriydi!
1 May›s öncesinden bizzat Valilik ve iktidar taraf›ndan bas›na “servis” edilen haberlere bak›n:
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹stanbul polisine takviye olarak 5 bin
gaz bombas› gönderdi.
4 bini takviye 30 bin polis görev
yapacak. 2000 jandarma da haz›r
halde bekleyecek... ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne gaz, kalkan, gaz
maskesi takviyesinin yan› s›ra çok
say›da panzer de gönderilecek...
Halk›n baﬂ›na gelen felaketlerde
günlerce halk›n yard›m›na koﬂamayan devlet, takviye polisler için hiçbir masraftan kaç›nmadan “ h a v a
k ö p r ü s ü ” oluﬂturuyordu. Halk›n
yaras›n› sarmak için alabildi¤ine
cimrileﬂen devlet, s›n›f mücadelesini bast›rmak için sonuna kadar cöm e r t t i!
Takviye 5 bin gaz bombas›, adeta gün boyu reklam edildi. Gaz
bombalar›na bo¤aca¤›z herkesi, ona
göre “gelmeyin sak›n” diyordu devlet. Provokasyon söylentileri, bomba haz›rl›klar›, hep kat›l›m› düﬂürmek içindi. Emekçiler korksun ve

Koltu¤u ilk oturduklar›nda
“iktidar sorun çözme yeridir”
diyenler, emek düﬂmanl›kla r›yla, demokrasiden uzak
zihniyetleriyle, 1 May›s’›
‘çözümsüz bir s o r u n ’ a
dönüﬂtürüp, hak isteyenlerin
karﬂ›s›na bombalar›,
p a n z e r l e r i ç › k a r d › l a r.
Ama as›l ç›kan, A K P ’ n i n
yüzündeki demokratl›k
maskesiydi..
gelmesindi. Evet, devlet alenen politikas›n›, h a l k › k o r k u t m a k ü z e r i ne kurmuﬂtu.
‹stanbul Valisi Güler, 1 May›s
tedbirlerini aç›klarken, “Bizim
amac›m›z korku yaratmak de¤il”
diyordu. Ama AKP’li bakanlar ve
kendisi, tehdit cümlelerini peﬂpeﬂe
s›ralamaktan geri durmuyorlard›:
“Polisimiz gerekeni yapacak” diyordu bakanlar. “ G e reken” denilince neyin kastedildi¤ini bu ülkede
yaﬂayan herkes biliyor.
Güler, daha aç›k hale getirmiﬂti
tehdidi: “Oraya gelecek olan kiﬂiler
kanuna karﬂ› bir eylem koyma durumunda olacaklar›n›, zorla da¤›t›lacaklar›n› unutmas›nlar. ”
“ ‹tidale davet ediyorum” diyor
ve devam ediyordu:
“ Devletin ‹stanbul’daki temsilcisi olarak, rica ediyorum, ama uymayanlar› da uyar›yorum, güvenlik
güçlerimiz kanunun gere¤ini yapacak!”
Güya halk› düﬂünüyorlard›. Güya Taksim’i vermemelerinin nedeni
“trafi¤in aksat›lmamas›”yd›. ‹ﬂte
bizzat kendilerinin ald›¤› “aksatma”
önlemleri:
Beﬂiktaﬂ, Kabataﬂ, Karaköy’den
vapurlar iptal edildi.
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Mecidiyeköy Taksim metro
hatt› iptal edildi.... Taksim’e yönelen tüm kara ve deniz ulaﬂ›m
araçlar› iptal edildi.
Belediye otobüsleri Taksim’de
durmayacak... Sirkeci Kabataﬂ
tramvay hatt› çal›ﬂmayacak.
Ve Beyo¤lu, ﬁiﬂli ve Ka¤›thane’de okullar tatil.
Sözü edilen bölgede yaﬂayan
yüzbinlerce insan›n günlük hayat›n›
felç eden iktidar›n kendisinden baﬂkas› de¤ildi. Trafik aksamas›n diyenler, Taksim’de trafi¤in t’sini bile
b›rakmad›lar. Taksim, 30 Nisan ö¤len saatlerinden itibaren tam bir
N E Z A R E T H A N E Y E çevrilmiﬂ
durumdayd›.

A K P ’ n i n t e rc i h l e r i :
Halktan de¤il devletten,
demokrasiden de¤il
faﬂist otoriteden yana!
Evet, 1 May›s AKP için iyi bir
“turnusol” oldu. Adalet Bakan› M.
Ali ﬁahin’in, 1 May›s’› Taksim’de
kutlama karar›nda ›srarl› olan sendikalara karﬂ› “devlet kendine mey dan okutmaz” sözleri, Ecevit’in

türbanl› milletvekili Merve Kavakç›’ya söyledi¤i “buras› devlete
meydan okunacak yer de¤ildir”
sözleriyle veya yine Ecevit’in 19
Aral›k 2000 katliam›n›n sabah›nda
“ a r t › k d e v l e t l e b a ﬂ e d e m e ye c e k l e r i n i a n l a m › ﬂ o l m a l › l a r ” sözleriyle
ayn› muhtevadad›r. Adalet Bakan›’n›n ﬂimdi coplanan, gaz bombalar›na bo¤ulan, tazyikli suyla yerlere savrulan binlerce emekçiye, gözalt›na al›nan 500 emekçiye bak›p,
Ecevit’in bu sözlerini tekrar etmesi,
ilk sözlerini tamamlayacakt›r.
“ Dev le t kendi ne m e ydan okut maz” diyor bakan. Peki, devlet
kendi halk›na meydan okur mu?
Devlet, demokratik hakk›n› kullanmak isteyenlere meydan okur mu?
ﬁahin’in zihniyetindeki devlet okur.
Onun zihniyetinde devletle halk›n
veya devletle demokrasinin karﬂ›
karﬂ›ya geldi¤i her durumda, terazinin kefesi devletten yana a¤›r basar.

Taksim’de faﬂist teröre
Fethullahç› deste¤i ve teﬂviki
Fethullah’›n Zaman
Gazetesi’nin baﬂyazar›
“islamc›” Ekrem Dumanl›, 1 May›s yasakç›l›¤›n› alenen savunan, emek düﬂmanl›¤›n›, halk düﬂmanl›¤›n› en aç›k gösteren yazard›.

“Bir damla kan akarsa sorumlusu sendikalard›r” diye yazd› 1 May›s
sabah›nda. Daha baﬂtan katliamc›lara, kontrgerillaya ‘biz suçlu’yu çoktan ilan ettik, istedi¤inizi yapabilirsiniz” diyordu adeta.
Dumanl›’ya göre “Devlet diyor ki
istihbarat›m var”... Ve devlet böyle
deyince, sendikalar boynunu k›r›p
oturmal›yd›.
Peki Ey Fethullahç› Dumanl›, o
devletin Fethullah’la ilgili de say›s›z
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istihbarat raporu var, o
say›s›z istihbarat raporlar›nda Fethullah’›n gizli niyetlerinden
emperyalistlerle iﬂbirli¤ine kadar neler neler yok ki... Madem sendikac›lar
devletin “istihbarat›m var” demesini
dinlemeli, sen niye devletin öteki istihbarat raporlar›n› kabul etmiyorsun?
Derdiniz ne al›nan istihbaratt›r,
ne baﬂka bir ﬂey; böylesi anlarda,
kendinizi tutam›yorsunuz; çünkü anti-komünistli¤iniz, emek düﬂmanl›¤›n›z iflah olmaz cinstendir.
Fethullah Efendi’nin, Tayyipler’in çok s›k tekrarlad›klar› “yarat›lan› severiz, yaratandan ötürü” sözü, karﬂ›n›zdakiler emekçiler olunca,
devrimciler, sosyalistler olunca, h ü kümsüzleﬂiyor ve o zaman halk düﬂman› yüzünüz, dinci riyakarl›¤›n›z
ç›r›lç›plak ortaya ç›k›yor.

Çal›ﬂma Bakan› F a r u k Ç e lik ise, polis ﬁiﬂli’yi gaz bombalar›na bo¤arken, panzerleri
emekçilerin üzerine sürerken,
“olgunluk gösterilmeli, sa¤duyu bekliyoruz” diye aç›klama
yap›yordu utanmadan. Sald›r›
alt›ndakilerden n a s › l b i r olgunluk,
n e y i n s a ¤ d u y u s u n u bekliyorsunuz?
“Devlet otoritesini” sa¤layacaklar›n› söyleyen Baﬂbakan Erdo¤an
da, sald›r›lar›n ard›ndan “Sendikalar›n bu kadar diretece¤ini düﬂünmüyordum” aç›klamas›n› yapt›.
Devlet otoritesi sözkonusu olunca,
herkesin boyun e¤ece¤ini düﬂünmüﬂtü anlaﬂ›lan. Sendikalar›, demokratik kitle örgütlerini, devrimcileri, kendisi gibi, zoru görünce geri
dönecek t›ynette mi sanm›ﬂt› yoksa?
Gazetecilerin deyimiyle, “leble bi gibi” gaz bombas› kullan›yordu
polis. 8-10 kiﬂilik bir grup gördüklerinde, adam baﬂ›na birden fazla
bomba düﬂecek ﬂekilde gaz bombalar› f›rlat›l›yordu üzerlerine.
Korkuya bak›n; 1 May›s gecesi,
saat 22.00-23.00 olmuﬂ ve hala
alandaki iﬂgal sürüyordu. Korkuyorlar. Gecenin o saatinde Taksim Meydan›’na ç›k›lmas›ndan
korkuyorlard›.
Bunun ad› “önlem” olabilir
mi? Bunun ad› “ o r a n t › l › ﬂ i d d e t ”
olabilir mi? Saat 6.45’te daha henüz ortada bir “eylem” yokken,
D‹SK Genel Merkezi’ne bombalarla sald›rd› iktidar. Bunun ad›
da önlem de¤ildi, bunun ad› müdahale de¤ildi. Bunun ad› sadece
“ﬂiddet” olabilir mi? Bu, faﬂiz m i n ﬂ i d d e t i d i r. Bu, apaç›k faﬂist
t e r ö r d ü r. Bu, Amerikan iﬂbirlikçili¤inin ﬂiddetidir.
Hay›r, polisinize 5 bin de¤il,
50 bin gaz bombas› takviyesi de
yapsan›z, Taksim’i 30 bin de¤il,
300 bin polisle de iﬂgal etseniz,
tavr›m›z de¤iﬂmeyecektir.
Er ya da geç Taksim’i zaptedece¤iz! Ne yaparsan›z yap›n, bunu
engelleyemeyeceksiniz. Emekçiler, tarihsel alanlar›na kavuﬂacaklar.

Faﬂizmin ﬁiddeti Her Zaman Orant›s›zd›r
Onlar, 1 May›s’ta kafas›, gözü
yar›lanlar, yerlerde sürüklenenlerdir.
Onlar, iﬂçiler, emekçiler, ö¤renciler, kad›nlar k›sacas› halk olarak
bayram kutlamas› için ç›kt›klar› sokaklarda böylesine vahﬂice sald›r›ya
u¤rad›lar.
Bu vahﬂetin sorumlular›, Baﬂbakan›, bakanlar›, valisi, emniyet müdürü, bu ülkenin insan› olabilirler
mi? Bu ülkenin insanlar›, halka,
emekçilere bu kadar düﬂman olabilir mi?
Sald›rd›klar›, kurﬂunlad›klar›,
yaralad›klar›na büyük düﬂmanl›klar› vard›.
Niye bu kadar düﬂmanlar? Neden bu sald›r›? Kim bu sald›rgan
güruh? Bu sald›rganl›kla neyi koruyorlar?
‹ﬂgal güçlerini canland›r›n gözlerinizde. ‹ﬂgal ettikleri ülkede rahat
de¤illerdir. En küçük bir yapra¤›n

k›m›ldamas›ndan ürkerler. Tek bir
sesin ç›kmas›n› istemezler. Bilirler
ki, ancak büyük bir terörle ayakta
kalabilirler.
Onlar için, iﬂgal ettikleri ülkenin
tüm halk› düﬂmand›r. Aya¤a kalkacak olan halk›n, örgütlü kitlelerin
ilk iﬂlerinin kendilerinin iﬂgaline
son vermek olaca¤›n› düﬂünürler.
Ve düﬂünün 1 May›s gününün ‹stanbul’unu. Genç, yaﬂl›, kad›n, erkek insanlar›m›za, emekçilere nas›l
sald›rd›klar›n› düﬂünün. Bu sald›rganl›¤›n arkas›ndaki korkuyu düﬂünün.
Kurﬂunlad›lar, bombalad›lar, savaﬂa gider gibi haz›rlanm›ﬂlard›.
Düﬂman›yd›k onlar›n. Tüm halk
düﬂmanlar›yd›. Düﬂmanlar›n›n, bu
sald›rganl›k karﬂ›s›nda ne düﬂünece¤i umurlar›nda olmad›. Çünkü, iﬂgal ettikleri ülke halk›n›n düﬂünceleri ile de¤il, yaratacaklar› korku ile
ilgiliydiler.

Bu vahﬂetin nedeni, saltanatlar›na boyun e¤dirmek içindi.
Kimileri, 1 May›s’taki sald›r›da
“polisin orant›l› m›, yoksa orant›s›z
m› güç kulland›¤›n›” tart›ﬂt›lar.
Faﬂizmin ﬂiddetinin boyutu ne
olursa olsun, her zaman orant›s›zd›r,
haks›zd›r. Faﬂizmin ﬂiddetinde,
orant› aramak, faﬂizmi meﬂrulaﬂt›r›p, kabul edilebilir k›lmaya çal›ﬂanlar›n uydurduklar› kavramlard›r.
Faﬂizm, korku yaratmak, sindirmek için sald›rmaktad›r.
Onlar, yüreklerde yaratt›klar›
korku üzerinden saltanatlar›n› sürdüreceklerini düﬂünüyorlar.
Yan›l›yorlar. Yüreklerde, yaratt›klar› korku de¤il, öfke kal›c› olacakt›r. Yan›l›yorlar, halka böylesine
aç›ktan sald›ranlar›n iktidarlar› baki
olamaz. Halkla savaﬂ halinde olanlar›n, zafer kazanmalar› sözkonusu
de¤ildir. Kaybedecekler!
Say›: 5 / 4 May›s 2008

7

faklar Tutuﬂsun ﬂark›lar›yla halaya
durup, tulum eﬂli¤inde horon teptiler.
1 May›s’›n coﬂkusunu ve 1 May›s’ta Taksim’e yürüyecek olman›n
heyecan›n› yaﬂayan emekçiler yeni
gelenleri sloganlarla ve alk›ﬂlarla
karﬂ›lad›lar.

Poli sin ter ör ü s ab a h
06.30’da baﬂ l a d ›

‹ﬂgale, faﬂist teröre ra¤men

TAKS‹M ER GEÇ
B‹Z‹M OLACAK!
Taksim Amerikan iﬂbirlikçilerinin iﬂgali alt›ndayd›
Taksim ve civar›nda A K P ’ n i n
faﬂist terörü vard›
P o l i s b i n l e rce gaz bombas›,
plastik mermiler kulland›
38 yaral›, 530 gözalt›
‹ﬂgal ve faﬂist terör, emekçiler i , d e v r i m c i l e r i s i n d i re m e d i
Binler, Taks im’i zaptetmek
için üç saat boyunca sokak
sokak çat›ﬂt›
Gaz bombalar›n›n sisi
aras›nda k›z›l bayraklar›m›z
dalgaland›
He rk e s b i r kez daha inand›,
emin oldu ki; Taksim’i er geç
zaptedece¤iz!

8

4 May›s 2008 / Say›: 5

30 Nisan akﬂam› ilk toplanma
yeri olan olan D‹SK Genel Merkezi
binas›na giden D‹SK yöneticileri,
üyeleri Devrimci 1 May›s Platformu
temsilcileri, çeﬂitli demokratik kitle
örgütü üyeleri 1 May›s kutlamalar›na akﬂamdan baﬂlad›lar.
1 May›s için son haz›rl›klar›n›
yapt›lar, pankartlar›n›, dövizlerini
haz›rlad›lar. 500’ü bulan emekçilerin say›s› gece geç saatlerde 1000’i
geçti. ‹ﬂçisi, kamu emekçisi, ö¤rencisi birlikte kolkola halaylar çeken
emekçiler s›k s›k “ 1 May›s’ta 1 May›s Alan›nday›z, Yaﬂas›n 1 May›s”
sloganlar› att›lar.
Emekçiler geceyi D‹SK binas›n›n içindeki masalar›n, sandalyelerin ve haz›rlad›klar› pankartlar›n üstünde, merdivenlerde ve bulabildikleri yerlerde yatarak geçirdi. Ayakta
onlarca kiﬂi ise kap›n›n önünde
ateﬂler yak›p baﬂ›nda türküler, marﬂlar söylediler. U¤urlama, Dersimde
Do¤an Güneﬂ, Cemo ve ‹ﬂçi marﬂlar›n› söyleyen emekçiler Mitralyöz,
Omuzdan Tutun Beni ve Gelki ﬁa-

Emekçiler D‹SK binas›nda direniﬂ marﬂlar› söyleyerek 1 May›s sabah›n› karﬂ›larken polis de boﬂ durmam›ﬂt›. Taksim’de oldu¤u gibi ﬁiﬂli’de de ﬁiﬂli Meydan› baﬂta olmak
üzere, D‹SK binas› çevresi, Abidei
Hürriyet Caddesi, Halaskargazi
Caddesi ve bu civardaki bütün cadde ve sokaklar› tutmuﬂtu. Polis gün
boyunca emekçileri Taksim’e ç›karmamak için bütün terörünü uygulayacakt›.
Saatler 06.00’ya gelindi¤inde
D‹SK binas›n›n önünde toplanan
emekçilerin çevresi gaz maskeli polisler taraf›ndan sar›ld›. Tüm bu kuﬂatmaya ra¤men emekçiler saflar›
daha da s›klaﬂt›rarak “Yaﬂas›n 1 May›s, 1 May›s’ta Taksim’deyiz” sloganlar› att›lar. Polisin sald›r›lar›na
karﬂ› direnip 1 May›s’› Taksim’de
kutlama kararl›l›klar›ndan vazgeçmeyeceklerini hayk›rd›lar.
Saat 06.30 gelindi¤inde ise polisin sald›r›s› baﬂlad›. Bina önünde
darac›k sokakta s›k›ﬂan ve soka¤›n
iki taraf›nda polisler taraf›ndan kuﬂat›lan emekçilere polis panzerlerinden önce k›rm›z› renkli tazyikli su
f›ﬂk›rt›larak sald›r›ld›. Bu sald›r›
karﬂ›s›nda direnen ve en önde D‹SK
pankart›n› taﬂ›yan emekçilerin üstüne polis bu sefer gaz bombalar› att›,
ard›ndan joplarla sald›rd›. Bu sald›r›
sonucu 500’e yak›n kitlenin ço¤u
içeri D‹SK binas›na s›¤›n›rken
birçok insan fenal›k geçirip bo¤ulma tehlikesi yaﬂad›. Polisin gaz
bombal› sald›r›s› sonucu ara sokaklara Bomonti taraf›na çekilen yaklaﬂ›k 100 kiﬂi ise küçük barikatlar kurup direniﬂe geçtiler.
Yap›lan bu ilk sald›r›n›n ard›ndan polis geri çekilip eski yerinde
konumlan›rken polisin Taksim’e gi-

den caddeyi ve
soka¤› tamamen
kapatt›¤›
görüldü.
Ya p › l a n
bu sald›r›y›, yerde
yatan yaral›lar› gören kitlenin öfkesi
daha da
artarken
bu öfkesini “AKP’
nin ‹tleri
Y›ld›ramaz Bizleri, Katil Polis ﬁiﬂli’den
Defol, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganlar› atarak, polisi yuhlayarak
gösterdi.

D ‹ S K ö n ü n d e i k i n ci sal d › r ›
Çevik kuvvet polisleri D‹SK binas› önünden geçerken binan›n camlar›na ç›kanlar polise taﬂlar ve cam
parçalar› att›. Bu sald›r›ya ra¤men
yeni kat›l›mlarla birlikte tekrar
D‹SK binas› önünde toplananlar›n
say›s› daha da artt› ve polis 08.30’da
tekrar sald›r›ya geçti. Yine gaz bombalar› ve tazyikli suyla ve joplarla
yap›lan sald›r›da yaralananlar oldu.
Bir Emekli-Sen üyesi bayg›nl›k geçirip yerde kal›rken gaz bombalar›n›n etkisinden kaynakl› birçok insan
da fenalaﬂt›, k›rm›z› boyal› suyla s›r›ls›klam oldu.
Bu ikinci sald›r›n›n ard›ndan yine ayn› yerde toplanmaya çal›ﬂan

kitle “Katil Vali
Hesap Verecek,
Ayaklar Baﬂ Olsun Tayyip Defolsun” sloganlar›yla öfke ve kararl›l›klar›n› gösterdiler.
Sald›r›lar kitleyi y›ld›rmak bir
yana daha da bütünleﬂtirirken kitle D‹SK’in Abide-i Hürriyet Caddesi’ne bakan yönünde topland›. HÖC’lülerin giderek artt›¤› Abide-i Hürriyet Caddesi’nde k›rm›z› flamalar aç›l›rken s›k
s›k “Mehmet Akif Dalc› Ölümsüzdür, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Ortak Düﬂman Amerikad›r, Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›
yükseldi.
HÖC’lülerin sloganlar›yla inleyen caddede polis saat 09.00’da yeniden sald›r›ya geçti. HÖC’lülerin
en önde yere oturarak direniﬂe geçti¤i sald›r›da polis HÖC’lüleri tazyikli suyla ve gaz bombalar›yla da¤›tmaya çal›ﬂt›. Ara sokaklara çekilen
HÖC’lüler barikat kurarak polisin
sald›r›s›n› durdurmaya çal›ﬂt›. Bu
arada polisin bir HÖC’lüyü döverek
gözalt›na ald›¤› görüldü.
Gözalt›y› görenler polise tepki
gösterip binan›n camlar›ndan polisin üzerine cam parçalar› att›. Kalkanlarla kendini korumaya çal›ﬂan
polisler h›zla bina önünden kaçmaya
çal›ﬂt›lar. Bir kez daha yeni kat›l›mlarla tekrar toplanmaya baﬂlayan kitle sloganlar atarak ve polisi yuhlayarak protesto etti.
Caddeyi ve caddeye ba¤l› bütün
sokaklar› tutan polis aradan fazla zaman geçmeden saat 09.15’de bir kez
daha gaz bombalar› ve tazyikli suyla kitlenin üzerine sald›rd›. Direniﬂçilerin çekilece¤i iki yönü de kesen
polisler iki taraftan da direnenlerin
üzerine gaz bombalar› ya¤d›rd›. Bu
sald›r›n›n ard›ndan yeniden toplanan yüzlerce kiﬂi hep bir a¤›zdan 1
May›s marﬂ›n› söyledi. “Kurtuluﬂ
Yok Tek Baﬂ›na Ya Hep Beraber Ya
Hiç Birimiz” sloganlar› atarak yeniden direniﬂe geçti.

Saat 09.50’de bir kez daha sald›r›ya geçen polis D‹SK önünde toplananlar› gaza bo¤du. D‹SK Baﬂkan›
Süleyman Çelebi burada yapt›¤›
aç›klamada “yap›lan bu sald›r›lar s›k›yönetimden öte ceberrut bir durumdur bundan devlet sorumludur”
dedi.

H e r y e rd e n
Ta k sim zorlan›y o r
Saat 10.00’a do¤ru genel toplanma saatinin yaklaﬂmas›yla binlerce
emekçi ﬁiﬂli civar›nda gruplar halinde direniﬂe geçti. Art›k direniﬂ alan›
geniﬂlemiﬂ, gruplar halinde biraraya
gelip Taksim’e yürümek isteyenler
Mecidiyeköy, Teﬂvikiye, Osmanbey,
Niﬂantaﬂ›, Dolapdere ve Taksim’e
gidiﬂ yönündeki Halaskargazi Caddesi’ne ç›kan bütün caddelerde, sokaklarda direniﬂe geçti. Polisin gaz
bombalar› ve panzerlerle sald›rd›¤›
direniﬂçiler yer yer polise taﬂlarla
karﬂ›l›k verip, panzerleri taﬂlad›lar.
Polis kitlenin Taksim’e
yaklaﬂmas›na
ve bulundu¤u
yerde kalabal›klaﬂmas›na
engel olmak
için gaz bombalar›, panzer-
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oldu¤u çat›ﬂmalarda yine en önde onlar yer al›yordu.
Polisin
sald›r›s›yla bir soka¤a girenler bir
baﬂka sokaktan
tekrar caddeye ç›k›yordu. Cadde
üzerinde bir ara
toplanan ve halay
çeken HÖC’lüleler, tazyikli su, plastik mermilerle
re polis sald›rd›. 1 May›s’›n halaylarsald›rd›. Tüm bunlara ra¤men ›srarla kutlanmas›na dahi tahammül edela ﬁiﬂli’ye akan binlerce kiﬂi gruplar
meyenler bir süre sonra Halaskargahalinde olsa da tek bir sloganla “Yazi’ye ç›kan bütün sokaklar›n baﬂ›n›
ﬂas›n 1 May›s” slogan›yla biraraya
tuttular. Ve evine iﬂine gitmeye çal›geliyor tekrar yürümeye çal›ﬂ›yordu.
ﬂan halka caddeyi yasak ederek arka
ﬁiﬂli’nin her soka¤›n› ve caddesini
sokaklara yönlendirdiler.
direniﬂ alan›na çeviriyordu. ÖzellikCaddeyi s›k s›k halka kapatan ve
le HÖC’lülerin kitle olarak a¤›rl›kta
rastgele sa¤a sola gaz bombas› atan polise tepki gösteren halk “Savaﬂ m› var. Neden engelliyorsunuz. ‹ki taraf›da kapatm›ﬂs›n›z gidiﬂ
yok diyorsunuz. Apolet takm›ﬂ kendini bu ülkenin sahibi zannediyorlar” diyerek
tepkisini yans›t›yordu. Halk› ma¤dur eden polis ma¤dur etmekle kalmay›p kendisine karﬂ› ç›kanlar›n üzerine gaz bombas› atmakla
tehdit ediyordu.
‹lk defa böyle bir polis
kuﬂatmas› ve sald›r›s›yla
karﬂ›laﬂanlar ﬂaﬂk›nl›k içinde yaﬂananlara bak›yordu.
AKP iktidar› Taksim’i 1
May›s’a, emekçilere kapa‹stanbul Tabip Odas› ve SES ‹stanbul ﬁutarak 1 May›s’›n kutlanmabeleri 1 May›s’ta polisin ﬁiﬂli Etfal Hastanes›n› engellemeye çal›ﬂ›rken
si bahçesine gaz bombas› atarak yapt›¤› salﬁiﬂli, Kurtuluﬂ, Harbiye,
d›r›y› 2 May›s günü yapt›¤› eylemle protesto
Mecidiyeköy ve Pangaletti. ﬁiﬂli Etfal Hastanesi önünde “Sa¤l›k
t›’nda bütün halk esnaf o
Hakk› ‹çin Yaﬂas›n 1 May›s” pankart› açan
gün sadece 1 May›s’› konusa¤l›k emekçileri polis terörünü protesto
ﬂup tart›ﬂ›yordu. Bütün ‹seden dövizler taﬂ›d›lar.
tanbul ve Türkiye halklar›Kitle ad›na Dr. Nazmi Algan ve SES ﬁiﬂli
n›n tek gündemi 1 May›s’t›
ﬁube Baﬂkan› Rabia Tuncel yapt›klar› aç›klao gün.
malarda AKP’yi ve hastaneye gaz bombas›
at›lmad›¤›n› söyleyen ‹stanbul Valisini suçlad›H a s t a n e ye de
lar. Sa¤l›kç›lar›n eylemine hasta yak›nlar›, hastalar ve hastanedeki herkes alk›ﬂlayarak ve slogazb o mb as›
ganlara kat›larak destek verdi. Emekçiler yapﬁiﬂli, Osmanbey, Niﬂant›klar› konuﬂmalarda gelecek 1 May›s’› da yitaﬂ›, Pangalt›’nda çat›ﬂmane Taksim’de kutlayacaklar›n› dile getirdiler.
lar 12.30’a kadar sürdü. Ça-

AKP ve ‹stanbul
Valisine Protesto
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t›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› yerlerden birisi
de ﬁiﬂli Etfal Hastanesi önüydü.
Türk Tabibleri Birli¤ine üye doktorlar hastane önünde eylem yapmak
isterken polis doktorlara ve hastalara da sald›rd›.
Sald›r›dan kaynakl› hastaneye
çekilen kitlenin üzerine ve hastane
bahçesinde bekleyen hastalar›n ve
hasta yak›nlar›n›n üzerine polis gaz
bombas› att›. At›lan gaz bombas›ndan kaynakl› çoluk-çocuk, yaﬂl›,
hasta herkes etkilenirken halk polise
yönelik öfkesini “Buras› hastane,
hastaneye gaz bombas› at›l›r m›?
Çocuklar var burada. ﬁerefsizler”
diye gösterdi.
***
Polisin gaz›na, tazyikli suyuna
karﬂ› direnenler ara sokaklarda taﬂlarla direndiler, panzerlerin sald›r›s›na taﬂlarla karﬂ›l›k verdiler. HÖC’
lüler bu çat›ﬂmalar›n tümünde yer
al›rken s›k s›k “Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Yaﬂas›n 1
May›s” sloganlar› att›lar. Her yoldan, sokaktan Taksim’e ç›kmay›
zorlayan HÖC’lüler polisin tüm azg›n sald›r›lar›na karﬂ› saatlerce direndiler. Yap›lan tüm sald›r›lara ra¤men HÖC’lüler Osmanbey Halaskargazi Caddesi’nde halay çektiler.

Sendik a c›lar›n eyle mi
b i t i r m e ç a ¤ r › s› yu h a l a n d ›
D‹SK Genel Merkezi ve ﬁiﬂli
Cami önünde yaﬂanan yo¤un polis
terörü sonucu toplanamayan kitle
saat 11.00 civar›nda Osmanbey’deki
CHP il binas› ile Agos Gazetesi’nin
bulundu¤u Halaskargazi Caddesi’nde toplanmaya baﬂlad›. Burada
toplanan yaklaﬂ›k 2-3 bin kiﬂilik kitleyi ablukaya alan polis çeﬂitli yönlerden buradaki grupla buluﬂmaya
çal›ﬂanlara karﬂ› da gaz bombalar›
ve tazyikli su ile sald›rarak biraraya
gelmelerini engellemeye çal›ﬂt›.
Bu arada saat 11.30 da D‹SK binas› önünde yaklaﬂ›k 2000 kiﬂiye bir
aç›klama yapan Süleyman Çelebi’nin can güvenlikleri olmad›klar›
için Taksim’e ç›kmayacaklar›n›
aç›klay›p “pankartlar›m›z› toplay›p

da¤›l›yoruz” dedi.
Çelebi’nin da¤›l›yoruz aç›klamas›na ra¤men devrimciler, HÖC’lüler direniﬂe devam edip Taksim’e
gitmenin yollar›n› ar›yorlard›. Harbiye ve civar›nda bütün yollar polisler taraf›ndan kesilirken, polis barikat›n› aﬂmaya çal›ﬂanlara polis vahﬂice sald›r›yordu. Bu sald›r› sonucu
bir kiﬂinin baca¤› k›r›ld›. D‹SK
önünde Çelebi Taksim’e ç›kmaktan
vazgeçtiklerini söyledi¤i s›ralarda
polisin toplananlara yönelik gaz
bombal› joplu sald›r›lar› devam ediyordu.
D‹SK önünden da¤›lan kitlenin
bir k›sm› ﬁiﬂli yönünde da¤›l›rken
bir k›sm› da Osmanbey’e do¤ru yöneldi. Osmanbey’deki CHP üyelerine de sald›ran polis h›z›n› alamayarak kimi yerlerde silah›n› çekip direnenleri silahla korkutmaya çal›ﬂt›,
plastik mermi kulland›. At›lan gaz
bombalar›ndan kaynakl› birçok insan yaraland›. HÖC’lü Burhan Gül
baﬂ›na gaz bombas› isabet etmesi
sonucu baﬂ›ndan yaralanarak kanlar
içindi kald›.
Yine ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’nden
saat 11.30’da Agos Gazetesi önüne
gidip aç›klama yapmak isteyenlerin

üzerine polis gaz
bombas› att›. Bir
kiﬂi baﬂ›na isabet
eden gaz bombas›yla baﬂ›ndan
yaraland›. Polis
gaz bombalar›yla
birlikte sald›r›rken birçok insan› da joplarla tekme tokat döverek
yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›.
Agos Gazetesi önüne 1 May›s
Tertip Komitesi üyeleri ve DTP’li,
CHP'li milletvekilleri ile ÖDP Milletvekili Ufuk Uras geldiler. Burada
toplanan yaklaﬂ›k 2000 kiﬂiye kat›lmak için ara sokaklarda bekleyen
kitlenin önündeki polis barikatlar›
da kald›r›l›nca bu say› 3000’e ulaﬂt›.
Burada 1 May›s Tertip Komitesi
ad›na bir aç›klama yapan ‹. Hakk›
Tombul ve D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi kitleye hitaben yapt›klar› konuﬂmada “eylemi bitirme
karar›n› ald›klar›n›” söyleyince kitlenin tepkisiyle karﬂ›laﬂt›lar. Çelebi
hükümetin sadece gidip “temsili bir
grupla çelenk b›rak›n” dedi¤ini hat›rlatarak “bu tavr› meﬂrulaﬂt›rma-

ÇHD’li Avukatlara
Sald›r› Protesto Edildi

avukatlar da çeﬂitli yerlerinden
yaraland›lar.
Avukatlar karakolda gözalt›
iﬂlemleri s›ras›nda da a¤›r haka-ret ve daya¤a maruz kal›rken
birçok avukat da burada yaraland›.
ÇHD’li avukatlar hem avukatlara
yap›lan sald›r›y› hem de emekçiler
üzerinde gün boyu estirilen devlet
terörünü 1 May›s’ta ‹stanbul Barosu
önünde yapt›klar› eylemle protesto
etti. Av. Züleyha Gülüm taraf›ndan
yap›lan aç›klamada 7 avukat›n sald›-r›da yaraland›¤›, avukatlara sald›r›-n›n özel ve planlanm›ﬂ bir sald›r› ol-du¤u kaydedildi. 1 May›s’ta yap›lan
sald›r›lar› belirten Gülüm “Tüm
bunlar Vali Güler’in orant›l› güç
kullan›m› olarak tan›mlad›¤› uygu-lamalar. Tüm bu hukuksuzluklar›n
takipçisi olaca¤›m›z› bas›na ve ka-muoyuna bildiriyoruz” diye konuﬂ-tu. Aç›klama sloganlarla sona erdi.

1 May›s’ta faﬂizm tüm ç›plakl›-¤›yla kendini gösterdi. Öyleki 1 Ma-y›s’a kat›lmak üzere ﬁiﬂli Adliyesi
önünde toplanan avukatlar da bu az-g›n sald›r›dan nasiplerini ald›lar. Sa-bah saatlerinde D‹SK’in önüne yü-rümek ve ordaki emekçilerle birleﬂ-mek isteyen ÇHD’li avukatlara ve
Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu üyesi avu-katlara polis kimlik ibraz› etmelerini
istedi. Kimliklerini ibraz eden avu-katlar polis kordonuna al›narak jop-lu, biber gazl› sald›r›ya u¤rad›lar.
Sald›r›da Av.Oktay Önal, Av. Fi-liz Kuruçark›, Av. Güray Da¤, Av.
Gülendam ﬁan, Av. Can Atalay, Av.
Selçuk Koza¤açl›, Av.Tolgay Güver-cin ve Av. Taylan Tanay baﬂ ve vü-cutlar›ndan ciddi darbelerle di¤er

mak için Taksime çelenk b›rakmayaca¤›z” dedi.

Sen dik ac›l a r ‘bi t i r di’
dev r i mcil e r ‘devam’ dedi
Aç›klama bittikten sonra tertip
komitesinin sendikac› yöneticileri
ve milletvekillerinin alanda direnen
kitle içine girmemeye özen gösterdikleri görüldü. Sendikac›lar›n ve
milletvekillerinin direniﬂe son verin
ça¤r›lar›na ra¤men alanda toplanan
kitlenin çok büyük bir bölümü Taksim’e gitmek için Harbiye yönüne
do¤ru yürüyüﬂe geçti. Bu arada
HÖC'lülerin de pankartlar› ve k›rm›z› fularlar›yla çat›ﬂma için haz›rl›klara baﬂlad›klar› görüldü. Kitlenin
üzerine sald›ran polis yine yo¤un
gaz bombalar› kulland›.
Osmanbey CHP önünde ayn› saatlerde 2 bine yak›n kiﬂi topland›.
HÖC lülerin de yer ald›¤› eylemde
HÖC üyeleri “Haklar Ve Özgürlükler Cephesi” ve Mehmet Akif Dalc›’n›n foto¤raf›n›n oldu¤u pankart
açt›lar. “Mehmet Akif Dalc› Ölümsüzdür, Yaﬂas›n 1 May›s, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
att›lar.
Saat 13.30 kitle ara sokaklardan
Taksim’e yöneldi. Bu s›ralarda Dolapdere’den TRT ‹stanbul Radyosu
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önüne ç›kan onlarca kiﬂi Elmada¤’a
do¤ru yürümeye baﬂlad›. ‹çlerinde
HÖC’lülerin de oldu¤u kitleye polis
burada da sald›rd›. ﬁiﬂli’den Taksim’e gitmek isteyen yüzlerce kiﬂi
Kurtuluﬂ , Dolapdere ve Kas›mpaﬂa
sokaklar›nda polisle çat›ﬂmaya devam etti. Polis her defas›nda Taksim’e ç›kmak isteyenlerin önünü keserken mahallenin içini gaz bombalar›n›n duman› kaplad›. Polisin sald›r›s›na taﬂlarla karﬂ›l›k verenlerden Tarlabaﬂ›’na ç›kanlar burada da polisle
sokak sokak çat›ﬂ›p Taksim’e girmeye çal›ﬂt›lar. Bir an önce Taksim ‹stiklal Caddesi ve civar›nda baﬂlayan
çatﬂmalara kat›lmak isteyenler, sokak
baﬂlar› yüzlerce polisle kapat›ld›¤›
için Taksim’e ç›kan caddeyi geçemediler.

Dir eniﬂin son
m ev zisi Ta ksim
Taksim Meydan› sabah›n erken
saatlerinden itibaren binlerce polis
taraf›ndan abluka alt›na al›nd›, alan›n her taraf› bariyerlerle, panzerlerle kapat›ld›. Taksim, otobüs giriﬂlerine kapat›ld›, metro çal›ﬂmad›. Taksim Meydan›, Tarlabaﬂ›, ‹stiklal
Caddesi ve Taksim’in çevresindeki
bütün sokaklarda polis y›¤›na¤› görülürken binlerce polisin yetersiz
kalmas› durumunda Taksim Gezi
Park›’nda her an müdahale etmeye
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haz›r binlerce jandarma bekletildi.
Polis sabah saatlerinden itibaren küçük
gruplar halinde de olsa Taksim Meydan›
çevresinde bekleyenleri da¤›tt›. Galatasaray
Meydan›’nda,
Odakule’de de polis
barikat› kurulup, panzerler
bekletildi.
Meydandan Tünel’e kadar yüzlerce
sivil polis ‹stiklal’de, ara sokaklarda
eylemci arad›. ‹ki-üç kiﬂilik gruplar
gördüklerine üst aramas› yapt› “buralarda dolaﬂt›¤›n›z› görmeyeyim”
diye tehdit etti.
‹stiklal Caddesi’nde gezen turistler ise polis yo¤unlu¤unu anlamaya
çal›ﬂ›yor, kimi ‹ngilizce, kimi Frans›zca, kimi de kendi dillerince neler
oldu¤unu sormaya, ö¤renmeye çal›ﬂ›yordu. Galatarasay Lisesi’nde polis ana caddeden geçiﬂleri engellemek için ö¤le saatlerine do¤ru insanlar› ara sokaklara yönlendirdi, bas›n›n çantalar›na ve bas›n kartlar›na
bakarak geçiﬂlerine izin verdi.
Ö¤len saatlerinde saat 12.00 civar›nda Taksim Meydan› karﬂ›s›ndaki kald›r›mda 1 May›s kutlamak is-

teyen insanlar›n topland›¤› gözlenirken toparlanan insanlar polisin sözlü müdahalesiyle da¤›ld›lar. Bu s›ralarda TKP üyeleri Elmada¤’dan yürüyerek Taksim Meydan› giriﬂinde
kurulan polis barikat›na do¤ru yürüdüler. “AKP’yi ‹stemiyoruz, Yaﬂas›n
1 May›s” sloganlar› atan yaklaﬂ›k
300 kiﬂilik TKP’li grup burada polisle yapt›klar› pazarl›klar sonucunda bulunduklar› alanda bas›n aç›klamas› yapt›lar ve 1 May›s Marﬂ›’n›
söyleyerek da¤›ld›lar.
Yine TKP’liler’in eylem yapt›¤›
bir baﬂka sokaktan ç›kan yaklaﬂ›k 50
kiﬂi “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza,
1 May›s Alan› Taksim Meydan›”
sloganlar›yla yürüyüﬂ yapt›lar, polisin sald›r›s›yla da¤›lan onlarca kiﬂi
slogan atarak ara sokaklara girdiler.
Tekrar toparlan›p alana ç›kmaya çal›ﬂanlara polis gaz bombas› atarak
müdahale etti.
Halk›n Kurtuluﬂ Partisi üyeleri
de pankartlar›yla polis barikat›n›n
önüne Taksim Talimhane metro giriﬂi önüne geldiler. Yürümekte ›srar
eden HKP’lilere polis joplarla sald›rd›. HKP’liler bu sald›r›n›n ard›ndan ara soka¤a geçerek burada bir
bas›n aç›klamas› yap›p ve karanfil
b›rak›p eylemlerine son verdiler.

y o l a
ç›karak 1
May›s’ta
‹stanbul’a geldi... A d a n a ’dan 30
HÖC’lü 1 May›s’ta ‹stanbul’a
gelirken A n t a l y a ’dan ise yola
ç›kan HÖC’lülerin arabalar› polis
taraf›ndan ba¤land›. HÖC’lüler
baﬂka bir araç ça¤›rarak yollar›na
devam ettiler, polisin engelleme
çabalar›n›
boﬂa
ç›kard›lar...
‹ z m i r ’de akﬂam saat 20.30’da
hareket edildi. Bir saat sonra
otobüsün önü kesilerek kimlik
kontrolü yap›ld›. Yaklaﬂ›k yar›m
saat süren GBT kontrolünden
sonra yola devam edildi. Otobüsü
durdurmayan polis ya da asker
sadece eskortluk yapmakla yetinde. Marﬂlar, türküler söylenerek
‹stanbul’a var›ld›.

1 May›s Coﬂkusunu Taksim’de
Yaﬂamak ‹çin Anadolu’dan Geldiler...
Anadolu illerinden de 1 May›s
Taksim kutlamalar›na kat›l›m
oldu. Birçok engellemeye ra¤men
büyük bir kararl›l›k ve coﬂkuyla
Ankara, ‹zmir, Antalya, Bursa,
Kütahya, Afyon, Adana, Hatay,
Mersin, ‹skenderun, Malatya,
Dersim, Elaz›¤, Karadeniz ve
Trakya illerinden yola ç›kan
devrimciler 1 May›s’ta Taksim
Alan› kavgas›nda yerlerini ald›lar.
B u r s a ’da 30 Nisan günü
Fomara Meydan›’ndan yola ç›kan
D‹SK, KESK, ÖDP, SDP,
Halkevleri üyeleri yol boyunca 9
ayr› yerde durduruldular, engellenmeye çal›ﬂ›ld›lar. Bursa’da 20
HÖC’lü de di¤er kurumlardan ayr›

Ayn› saatlerde “Yaﬂas›n 1 May›s,
Kurtuluﬂ Yok Tek Baﬂ›na Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlar›
ile ‹stiklal Caddesi üzerinde toplananlar pankartlar›yla, alk›ﬂlar›yla 1
May›s Alan› Taksim’e yürüdüler.
Meydandaki polisler su s›karak,
gazlarla sald›rd›. Polisin sert müdahalesiyle
ara sokaklara da¤›lan devr i m c i l e r,
tekrar saat
12.30’da

biraraya gelerek yeniden “Yaﬂas›n 1
May›s” sloganlar›yla ›srarla Taksim’i zaptetmeye yürüdüler.

Dev r i m cil e r ‹s t i k lal’den
Ta k sim’i zorluy o r
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Al›nteri, Proleter Devrimci Duruﬂ,
Mücadele Birli¤i, HKM ve ESP
üyeleri kendi pankartlar›n› açarak
alk›ﬂlarla “Yaﬂas›n 1 May›s, ‹ﬂte
Taksim ‹ﬂte 1 May›s, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› atarak polis barikat›n›n üzerine do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. Tekrar
sald›rarak ‹stiklal Caddesi’ni gaza
bo¤an polis, “‹ﬂte Taksim ‹ﬂte 1 May›s” diyen coﬂkuya tahammülsüzlü¤ünü gösterdi bir kez daha. Polis
gaz s›karken esnaflar devrimcileri,
gazetecileri iﬂyerine ça¤›rarak, gazdan etkilenene limon, sirke, eczaneler ilaç vererek destek olup direnenleri sahiplendi. Hem önden hem de
arkadan kuﬂatmaya alt›na al›nan
devrimcileri hiçbir sald›r› y›ld›ra-

mad›. Taksim’e ç›kmak için çat›ﬂmaya, direnmeye devam ettiler.
Eylemler s›ras›nda meydandan
geçen baz› iﬂçilerin polise “bu sene
sokmad›n›z, seneye bu meydana
mutlaka girece¤iz” diyerek tepki
gösterdi¤i görüldü. Saat 13.00 civar›nda DSP ve SHP genel baﬂkanlar›
ile ÖDP milletvekili Ufuk Uras Taksim An›t›’na giderek karanfil b›rakt›lar. Alelacele yap›lan anmaya bas›n da al›nmad›.
Saat 13.00’e do¤ru yaﬂanan çat›ﬂmalarda polisin panik ve korkusu
gözlerden kaçmad›. Çok küçük
gruplara binlerce polisin sald›rmas›
bu korkuyu gösteriyordu. Kitlenin
kararl›l›¤›n› k›rmak ve da¤›tmak
için polis ‹stiklal Caddesi üzerindeki binalar› basarak Taksim’i savaﬂ
alan›na çevirdi, terör estirdi. Eylemci oldu¤unu düﬂündükleri binalara
bask›n düzenleyen polis buralardan
onlarca insan› gözalt›na ald›. Bütün
bu polis terörüne ra¤men devrimci
gruplar pankartlar›yla ‹stiklal Caddesi’ndeki ara sokaklarda toplanarak yürüyüﬂe geçtiler.
Çat›ﬂarak ara sokaklara da¤›lan
kitle saat 13.00’te ‹HD önünde fularlar›n› yüzlerine takarak ellerinde taﬂlarla, bir kez daha Taksim’e yürüdüler. Ancak bu kez polis daha fazla gaz
s›karak ve panzeri ‹stiklal’de gezdirerek kitleyi da¤›tt›, ara sokaklar›n
baﬂ›na ikinci barikatlar› kurdu. Kitle
taﬂlarla barikat› aﬂmaya çal›ﬂ›nca çevik kuvvet ara sokaklara da girerek
adeta terör estirdi. Yolda gördüklerini
dövdü, eylemcilerden yakalayabildi¤ini yerlerde sürükleyerek, tekmeleyerek gözalt›na ald›.
Çat›ﬂarak Cihangir’e çekilen kitlenin say›s› yaklaﬂ›k bini buldu.
Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’nde
sloganlar atan kitle Taksim Meydan›’na ulaﬂmak için Kazanc› Yokuﬂu’na do¤ru yürüyüﬂe geçti. Sald›r›lar›n en yo¤un yaﬂand›¤› yer olan
Kazanc› Yokuﬂu’nda devrimciler
‘77 1 May›s katliam›n›n hesab›n›
sormak için bir kez daha polisle çat›ﬂt›lar. “‹ﬂte Taksim ‹ﬂte 1 May›s,
Taksim Bizimdir Bizim Kalacak,
Yaﬂas›n 1 May›s, Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza” sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylemde polis panzerlerle kitlenin
önünü kapat›p yürümelerine engel
olurken yo¤un bir ﬂekilde gaz bombas› kulland›. Polisin sald›r›s›yla geri çekilen kitle faﬂistlerin sald›r›s›na
u¤rad›. Polisle yap›lan çat›ﬂma yaklaﬂ›k 2 saat sürerken onlarca kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Taksim’in ara sokaklar›nda tüm
sald›r›lara ve kuﬂatmalara ra¤men
direniﬂ saat 14.30’da bitirildi. Eylemden sonra polisler ‹stiklal’de kalabal›k gruplar halinde durarak halk›
tedirgin etmeye, korkutmaya çal›ﬂt›lar. Meydandaki kuﬂatma gün boyu
sürerken Galatasaray Meydan› ve
Odakule’de de sürekli polis y›¤›na¤›
ve panzerler bekletildi.

Po lis i n k o r k usu ve
k o rk un u n t er ör ü
Polis terörü bunlarla da s›n›rl›
kalmad›. Da¤›lan eylemcileri yakalamak için Taksim’deki ÖDP ve
Makine Mühendisleri ve Harita Kadastro Odas› ‹stanbul ﬁubesi’ni basan polis burada da onlarca insan›
yaralad›. ÖDP ‹l Merkezi’nde gaz
bombas› ve plastik mermiyle en az
18 kiﬂinin yaraland›¤› bildirildi. Yine Taksim’den ﬁiﬂli’ye kadar asayiﬂ
polislerinden trafik polislerine, bekçisinden, karakol polisine kadar binlerce kolluk kuvvetinin yollar› tuttu¤u görüldü.
AKP iktidar›n›n ﬁiﬂli ve Taksim’i
onbinlerce polisle iﬂgal alt›na ald›¤›
‹stanbul 1 May›s günü 1000’e yak›n
kiﬂi gözalt›na al›nd›, onlarca insan
yaraland›.
‹stanbul Valisi ve emniyeti polisin
gece saat 24.00’e kadar Taksim’de
beklemeye devam edece¤ini söyleyerek korku ve terörünü itiraf etti.

Say›: 5 / 4 May›s 2008

13

Anadolu’da 1 May›s
Taksim Direniﬂi
Selamland›
Türkiye’de 1 May›s coﬂkusu, direniﬂi, çat›ﬂmas›, polisin sald›rganl›¤›yla ‹stanbul’da yaﬂand› as›l olarak. ‹stanbul’a gelmeyip 1 May›s’›
bulunduklar› yerde kutlayan emekçilerin gözleri, kulaklar› ‹stanbul’dayd›. Direniﬂ buradakileri de
coﬂtururken polisin sald›rganl›¤› da
ayn› ﬂekilde öfkelendirdi.
Alanlarda 1 May›s Taksim direniﬂi selamland›...
ANKARA
KESK, D‹SK ve Türk-‹ﬂ’in yapt›¤› 1 May›s kutlamalar›na da polis
sald›rd›. S›hhiye Meydan›’nda gerçekleﬂen miting alan›na giriﬂlerin
sürdü¤ü esnada polis ile ÖDP’li
grup aras›nda yaﬂanan tart›ﬂma, çat›ﬂmaya dönüﬂtü.
Ulus Opera Binas› önünde toplanan emekçiler “Ayaklar Baﬂ› Ezmeye Geldi, Yolu Yok, Ayaklar Baﬂ
Olacak" yaz›l› pankartlar› açarken
KESK ﬁubeler Platformu kortejinde
“Meryem Özsö¤üt’e Özgürlük” dövizleri de dikkat çekti.
Arama noktalar› önünde yaﬂanan
arbedede, polisin gaz bombalar› ve
joplarla müdahale etmesiyle birçok
emekçi yaraland›. Arama noktas›nda ABD bayra¤› yakan ÖDP’lilere
ve ÇHD’li avukatlardan Kenan Arslan’a sald›ran polis pervas›zl›¤›n›
gösterdi. Tüm sald›r›lara ra¤men

alana giren kitle 1
May›s coﬂkusunu
yaﬂad›. Yap›lan konuﬂmalarda Taksim’e ç›kmak isteyen emekçilere yap›lan sald›r›lar protesto edildi.

‹ ZM ‹ R
KESK ve Türk-‹ﬂ’in düzenledi¤i
1 May›s mitingi ‹zmir’de de coﬂkulu geçti. Üç koldan Gündo¤du Meydan›’na yürüyen onbinlerce kiﬂi
“Taksim Onurumuzdur” sloganlar›yla Taksim direniﬂini ve kararl›l›¤›n› selamlad›.
D ERS ‹ M
Sanat Soka¤›’nda SES, E¤itimSen, D‹SK, DTP, EMEP, Partizan,
ESP, DHP ve HKM’nin kat›l›m›yla
bir miting düzenlendi. K›ﬂla Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂle baﬂlayan
mitinge yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi kat›ld›.
“Taksim Yasa¤›na Son, Taksim’e
Selam Yaﬂas›n 1 May›s, Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›
atan emekçiler de Taksim direniﬂini
selamlad›lar. D‹SK, KESK ve Türk‹ﬂ ad›na birer konuﬂmalar›n yap›ld›¤› miting halaylarla sona erdi.
M E R S‹N
Mersin’de biraraya gelen yaklaﬂ›k 5 bin emekçi ise Devlet Hastanesi önünden Metropol giriﬂine kadar taleplerini dile getiren sloganlar›yla yürüdüler. “Emekçi Düﬂman›
Hükümet ‹stifa” slogan›n›n at›ld›¤›
mitingte 1 May›s’›n resmi tatil ilan
edilmesi talebi de hayk›r›ld›.
ADA NA
1 May›s coﬂkusu Adana’da yaﬂand›. U¤ur Mumcu Meydan›’nda
sayg› duruﬂuyla baﬂlayan mitingde
SSGSS Yasas›na karﬂ› direniﬂin sürece¤i hayk›r›ld›. TEKEL iﬂçisi Hatice Korkut yapt›¤› aç›klamada Ankara’da infaz edilen Kevser M›rzak’›n anmas›na kat›ld›klar› gerekçesiyle tutuklanan ‹HD Adana ﬁube
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Baﬂkan› Ethem Aç›kal›n ve SES
MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
SAM SUN
Bini aﬂk›n emekçinin kat›ld›¤›
miting Cumhuriyet Meydan›’nda
gerçekleﬂtirildi. Mitinge Çarﬂamba
Belediyesi’nde sendikal› olduklar›
için iﬂten at›lan ama haklar›n› aramaktan vazgeçmeyen iﬂçiler de kat›ld›.
BUR SA
EMEP, DTP, CHP, SHP, ‹P,
ÇHD, BAT‹S, TÜMT‹S, BDSP,
DHP, ESP, Partizan, ‹ﬂsiz ve Güvencesiz E¤itim Emekçileri, Dernekler Platformu, Deniz Kültür ve
Sanat Evi, Ça¤daﬂ Muhasebeciler,
Liseli Devrimciler saat 16.30’da
Bursa’n›n Fomara Meydan›’nda biraraya gelerek 1 May›s’› kutlad›lar.
“Yaﬂas›n 1 May›s Biji Yek Gulan” ortak pankart›n›n arkas›nda
kortej oluﬂturarak Gökdere Bulvar›’na yürüyüﬂ yap›ld›. Meydanda
yap›lan konuﬂmalarda ve miting boyunca “Her Yer Taksim Her Yer Direniﬂ” sloganlar› at›ld›.
D‹YAR BA K I R
Da¤kap› Meydan›’nda yap›lan
mitingde de AKP’nin Taksim yasa¤› 3 dakikal›k oturma eylemiyle
protesto edildi. Oturma eyleminde
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. Yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤› mitingde DTP Eﬂ Baﬂkan› Emine Ayna bir konuﬂma yapt›.
***
1 May›s’ta Türkiye’nin dört bir
yan›nda 1 May›s coﬂkusu alanlarda
yaﬂand›. Van’dan Elaz›¤’a, Hopa’dan Antep’e kadar birçok ilde
yap›lan mitinglerde AKP’nin halka
düﬂmanl›¤› protesto edildi.

Marka ﬁehrin ‹maj› !
‹stanbul Valisi Taksim’i 1
May›s kutlamalar›na yasaklama gerekçelerinden birisi olarak diyor ki;
“‹stanbul’un imaj›na zarar verir.
‹stanbul bir marka ﬂehirdir. ‹stanbul’un ticar i potansiyeline zarar
verir.”
Demek ki, iﬂçiler, emekçiler
Taksim’de 1 May›s kutlamas› yapt›klar› zaman, bundan “ m a r k a ﬂ e hr i ” ‹stanbul’un imaj› bozuluyormuﬂ.
Neden bozuluyor ‹stanbul’un
imaj›? ‹stanbul’un imaj› içinde,
emekçinin yeri yok mu? AKP’nin
sevgili Vali’sine göre, ‹stanbul’da
emekçilerin yeri yok, onlar görünmemeli, alanlara ç›kmamal›, ‹stanbul’un imaj›n› bozmamal›.
Güler diyordu ki; “2010 Kültür
Baﬂkenti ün van ›n a yak›ﬂ›r bir im aj
verilmeli”. Ee, soral›m peki, 1 May›s’ta yaratt›¤›n›z görüntü, “ K ü l t ü r
B a ﬂ k e n t i ” imaj›n›z için uygun
muydu?
1 May›s’ta yans›yan nas›l bir
kültürdü?
Alanlar› dolduran emekçilerin,

imaj›n› bozdu¤u ‹stanbul’un imaj›n›
nas›l koruyor Vali?
2007’de ve bu y›l gördük ki, Vali’nin ‹stanbul’un imaj›n› koruma
yöntemi, ‹stanbul’u gaz bombas›na
bo¤mak, insanlar› joplamak, sokaklar› iﬂkencehaneye çevirmek,
adeta s›k›yönetim ilan etmek.
Yine, Vali’ye göre, adeta devletin katilli¤inin simgesi olarak Taksim Meydan›’nda yatan 35 ölü, ‹stanbul’un imaj›n› bozmuyor. 1977
y›l›ndan günümüze, Taksim’de katledilenlerin faillerinin ortaya ç›kar›lmamas›, hesap sorulmamas› da
imaj bozmuyor. Demek ki, ‹stanbul,
katliamlarla “ m a r k a ﬂ e h i r ” haline
getirilmiﬂ.
Bu sözlerle, AKP’nin ve Valisinin ‹stanbul için kafalar›ndaki imaj
ortaya ç›k›yor: Kafalar›ndaki imaj,
iﬂkenceci, katil, emekçilere, iﬂçilere
alanlar› yasaklayan, halka düﬂman
bir Türkiye imaj›d›r.
Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri bir yana b›rak›n, emperyalizme
seslenin, deyin ki; “biz öyle bir ül k e y i z ki , h a k t a l e p e d e n , m i t i n g ya p an emekçiler i k atlederiz, dah as›

TUROB Da Taksim’e Karﬂ› !
Turistik Otelciler, ‹ﬂletmeciler ve Yat›r›mc›lar Birli¤i (TUROB) Baﬂkan› Timur Bay›nd›r,
turizmciler olarak, 1 May›s’›n
Taksim’de kutlanmas›na karﬂ›
olduklar›n› aç›klad›. Niye derseniz, diyor ki, “Taksim, yurtd› ﬂ›ndan mis afirlerimizin yo¤un
olarak ko naklad ›¤ › bir b ölge mizdir. ‹stanbul’umuzun gözbebeklerinden biri olan Tak sim’de, Türk tica ret hayat›na
z ar a r v er er e k i m aj › m ›z › z e d el e y e c e k o lu m s u z ha d is e l e r in y a ﬂ a nm a s ›n › ke s in l ik le is te m i yo ruz.”
Elbette, iﬂçinin, emekçinin
ne önemi var, hakk›n özgürlü¤ün ne önemi var; yeter ki kar-

dan zarar edilmesin...
Siz patronlar, siz 12 Eylüller’i alk›ﬂlayarak, gülme s›ras›
bizde diyerek karﬂ›layanlars›n›z.
Siz ülkemizin ad›n›n “iﬂkenceci ülke”ye ç›kmas›nda, ülkemizin ad›n›n “uyuﬂturucu ka çakç›l›¤›yla” birlikte an›lmas›nda hiç sak›nca görmeyenlersiniz.
Siz ülkemizin trafik kazalar›nda, iﬂ kazalar›nda dünya birincisi olmas›n›n da ülkemizin
imaj› aç›s›ndan yaratt›¤› sonuçlar› hiç dert edinmeyenlersiniz.
Sizin “ t i c a ret hay at › n› z› n”
görece¤i zararlar da bizim umurumuzda de¤il.

onlar›n katledilenleri
anmalar›n›, sahiplen melerini yasaklar›z.
Gerekirse bu yasa¤›,
t üm ‹st anbul’u, ha tt a Türki ye ’yi
i ﬂg a l ed e r ek , i ﬂk e n ce h an e y e çe v i re r e k uy gul ar › z . Bi z den da ha i yi i ﬂ birlikçiler, Türkiye’den daha iyi
sömür ge ülke bulamazs›n›z.”
Eminiz ki, bu imajdan memnun
olanlar vard›r. Emperyalist ülkelerin arad›¤› imaj›n bu oldu¤undan
eminiz.
Ve bu söylemin önemli yanlar›ndan birisi, ‹stanbul Valisi’nin konuﬂmas›nda, emekçilerin haklar›n›n
olmamas›d›r. Taksim’de kutlama
yap›lmas›na iliﬂkin karar al›n›rken,
emekçilerin talepleri d›ﬂ›nda her gerekçe gündeme getirildi.
Milyonlarca iﬂçinin sorunlar›, talepleri ve yüzbinlerin 1 May›s’›
Taksim’de kutlamak istemesinin
önemi yok. Taksim’deki üç-beﬂ tane
esnaf›n zarar görece¤i ihtimali Taksim yasa¤›n›n gerekçesi haline getirildi, o gün Taksim’de olacak olan
turistler hesaba kat›ld›, fakat, milyonlarca emekçi önemsenmedi.
Çünkü, onlar iﬂçiye düﬂmand›rlar. ‹ﬂçilere, emekçilere s›n›fsal olarak düﬂmand›rlar.

Kim Davet Etti Sizi ?
T‹SK (Türkiye ‹ﬂverenler Sendikas›
Konfederasyonu), yasal izin ç›karsa Taksim’de kutlamalara kat›lacaklar›n› aç›klad›.
Kim davet etti sizi? 1 May›s’la sizin ilginiz ne? 1 May›s zaten esas olarak size karﬂ›
yap›l›yor.
Patron, iﬂçiye kendisinin patronlu¤unu,
iﬂçinin iﬂçili¤ini unutturman›n f›rsat›n› kaç›rm›yor. Bu mümkün mü?
1 May›s’a gelecekmiﬂ patronlar›n sendikas›. Peki sonra, neyi hayk›racaks›n o alanda? ‹ﬂçilerin emeklerini vermeyen patronlar› m› lanetleyeceksin? ‘77’de katliam yapanlar› m› lanetleyeceksin? ‹ﬂçiler o alanda
bunlar› yapmak için toplan›yor ve senin ç›karlar›n› koruyan iktidar, bunu engellemek
için o alan› iﬂçilere yasakl›yor.
Hiç kendinizi yormay›n, 1 May›s’a kat›lmak sizi “iyi” patron yapmaz.
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Provokasyon Yapan,
Her Zaman Oligarﬂidir
Bundan daha iyi
provokasyon,
Baﬂbakan ve Vali’den daha
iyi provokatör olur mu?
Baﬂbakan›, ‹stanbul Valisi, tam
bir emekçi düﬂmanl›¤›yla yasaklad›klar› 1 May›s kutlamalar›na, gerekçe olarak yine “ i s t i h b a r a t a l d › k ,
p ro v o k a s y o n o l a c a k , b ö l ü c ü m a r j i n a l ö r g ü t l e r silahl › eyl emlerini
sahneye koyacak” dediler.
‹stanbul Valisi ellerinde ne kadar
önemli istihbarat bulundu¤unu,
adeta “dünyay› felaketin eﬂi¤inden
kurtaracak adam” edas›yla aç›klad›¤› toplant›da ﬂöyle diyordu:
“EL‹M‹ZDEK‹ ‹stihbarat raporlar›na göre, illegal, bölücü örgütlerin provokatif eylemler yapacaklar›, güvenlik güçleriyle çat›ﬂmaya girecekleri, taﬂl›, sopal›, gerekti¤inde silahl› bir ﬂekilde bu eylemlerini sahneye koyacaklar›.. tespit edilmiﬂtir. Sendikalar›n bu yürüyüﬂlerinin arkas›na s›¤›narak
geçmiﬂte yaﬂanan olaylar› aynen
sahneye koyma haz›rl›klar› vard›r. ”
Ayn› söylem, her büyük kitle eyleminde, hemen her 1 May›s kutlamalar›nda büyük bir piﬂkinlikle tekrarlanan al›ﬂ›lagelmiﬂ bir söylemdir.
Bu söyleme sar›lmak, oligarﬂi
için, büyük bir çarp›tmad›r. Çünkü,
herkes bilmektedir ki, bugüne kadar
ne kadar provokasyon yaﬂand›ysa,
bunun alt›ndan oligarﬂik iktidarlar,
resmi-sivil faﬂist güçler ç›km›ﬂt›r.
Devrimciler, demokratlar, ilericiler provokasyon yapmazlar, buna
ihtiyaç duymazlar. Bugüne kadar da
yapmam›ﬂlard›r.
Denilebilir ki, ülkemizdeki provokasyonlar tarihi, Osmanl›’dan
bugüne kadar az çok devaml›l›k
içinde gelen devletin tarihidir. Çünkü provokasyon sömürücü egemen
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s›n›f düzeninin yönetme araçlar›ndan birisidir.
Oligarﬂinin her 1 May›s’ta, 1977
1 May›s katliam›n› gerekçe olarak
kullanmas› da, tam bir ikiyüzlülük
ve demagojidir. 1 May›s 1977’de
kitlenin üzerine ateﬂ aç›p, 35 kiﬂiyi
katleden, yüzlerce kiﬂiyi yaralayan
kendileridir ve yapt›klar› provokasyonu, bundan sonraki 1 May›slar ve
di¤er kitle eylemlerini yasaklaman›n gerekçesi haline getirmiﬂlerdir.

Baﬂbakan›n Elindeki
‹stihbarat: Sokaklara
Ya p › ﬂ t › r › l a n Afiﬂler
‹stanbul Valisi Muammer Güler,
ve tüm AKP’li bakanlar›n dilinde,
“istihbarat ald›k, silahl› eylem
olacak” aç›klamas› vard›. ‹ktidar,
yasakç›l›¤›n›, emek düﬂmanl›¤›n›
meﬂrulaﬂt›rmak bu basit ve kimsenin inanmad›¤› yalana sar›ld›.
Söyleyebilecekleri baﬂka bir gerekçeleri yoktu. 1 May›s’ta Taksim’i yasaklamalar›n› izah edebilecek bir gerekçeleri yoktu. Basit,
adice bir yalan› tekrarlayarak,
emekçi düﬂman› yüzlerini gizleyebileceklerini sanm›ﬂ olmal›lar.
Halka karﬂ› bir s›r perdesine büründürülen “istihbarat”, Baﬂbakan
taraf›ndan sendikac›larla görüﬂmesi
s›ras›nda aç›kland›. “Büyük”,
“önemli”, “vahim” havas› verilen
bu istihbarat, Türkiye’nin hemen
her taraf›nda duvarlara yap›ﬂt›r›lan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi afiﬂlerinde yazan, ‘1 May›s’ta Katlia m›n Hesab›n› Taksim’de Soral›m’
ça¤r›s›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Bak›n diyordu Baﬂbakan, HÖC,
aç›kça hesap soraca¤›z diyor.
Demokrasiden, adalet düﬂüncesinden bu kadar uzak ve halk› aldatmak için malzeme arayan zihniyetten ancak bu kadar mant›kl› bir yorum beklenebilir!!!

Bas›na yapt›klar› aç›klamalarda,
istihbarat dediklerinin bu oldu¤unu
söylemiyorlar. Halka, ellerinde silahl› eylem istihbarat› oldu¤unu
aç›kl›yorlar. Elbette, bu komik istihbarat› aç›klasalar, tüm halk› kendilerine güldürecekler.
Burada, iktidar›n halk› nas›l terörize etti¤inin örne¤i görülüyor,
halka aç›ktan yalan söylüyor, önemli istihbaratlar bulunmuﬂ havas› yarat›yor. Kitleleri korkutuyor. Bu elimizde istihbarat var, provokasyon
yap›lacak söylemi, öylesine bayatlam›ﬂ bir söylemdir ki, kimse bu
söyleme inanm›yor.
Fakat, 1 May›s’a kat›lacak kitleler oligarﬂinin provokasyon tarihini
bildi¤i için, bu söylemden, “ Ta k s i m ’ d e › s r a r etmeyin, biz provo k a s y o n y a r a t › r, sizin üzerinize y› k a r › z ” tehtidini görüyorlar. ‹ktidar›n bu söylemdeki amaçlar›ndan birisi de, kitlelerde bu korkuyu yaratmakt›r.
Çünkü herkes biliyor ki, oligarﬂi
bu tür provokasyonlar› çok rahat
yapabilir.
Oligarﬂinin provokasyonlar›n›n
en çarp›c› olanlar›ndan birisi, 6-7
Eylül 1955’te, ülkemizdeki Ermeni
ve Rum az›nl›klara karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r›lard›r. Provokasyon, 5
Eylül’de Selanik’te Atatürk’ün evinin bombalanmas›yla baﬂlat›lm›ﬂ ve
ülkemizdeki az›nl›klara yönelik bir
katliama, mallar›n›n ya¤malanmas›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
Katliam› yapanlar, S e l a n i k
K o n s o l o s l u ¤ u ’ n d a g ö re v l i H a s a n
U ç a r ve M A H ’ › n ( o z a m a n k i
M‹T’in) hizmetindeki bir a j a n
olan Bat› Trakya Türkleri’nden Oktay Engin’di. Provokasyon bir Özel
H a r p D a i resi iﬂiydi.
Sonraki y›llarda, Özel Harp Dairesi (ÖHD) Baﬂkan› Orgeneral
Sabri Yirmibeﬂo¤lu “ 6 -7 Eyl ü l
o l ay l a r › d a ÖHD'nin iﬂiydi ve

muhteﬂem bir örgütlenmeydi.
Amac›na ulaﬂt› ” sözleriyle bunu
do¤rulam›ﬂt›r. (Fatih Güllapo¤lu,
Tanks›z Topsuz Harekat, s. 104)
6-7 Eylül provokasyonu, en yetkili a¤›zdan itiraf edilmiﬂ olmas› yan›yla önemlidir. Fakat, provokasyonlar salt bununla s›n›rl› de¤ildir.
Provokasyoncu devlet, M a r a ﬂ katliam›’nda sinemaya bomba att›lar,
Trabzon’da linç sald›r›s›n› örgütlerken, “ P K K ’ l › l a r T ü r k b a y r a ¤ › n ›
y a k › y o r” yalan›n› yayd›, Gazi Mahallesi’nde kahveleri tarad›, Mad›mak’ta kitleyi Alevi ayd›nlara karﬂ›
k›ﬂk›rtt›... Bunlar oligarﬂinin provokasyonlar›n›n bir k›sm›d›r.
Oligarﬂi, bu provokasyonlar›
kullanarak, az›nl›klar› göç ettirmiﬂ,
mallar›n› ya¤malam›ﬂ, halk› AleviSünni, Kürt-Türk diye mezheplere,
milliyetlere bölme, birbiriyle çat›ﬂt›rma politikalar›n› hayata geçirmiﬂtir. Devrimci mücadelenin, hak ve
özgürlük mücadelesinin geliﬂimini
engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Tüm bu katliamlarda, provokasyonlarda devletin rolü herkesin bildi¤i gerçeklerdir.
Sonuçta, provokasyon söyleminin arkas›na s›¤›n›larak, Taksim
Alan› 1 May›s’ta emekçilere yasakland›. Onbinlerce polisle, bir düﬂman iﬂgalindeki gibi, devlet güçleri
taraf›ndan iﬂgal edildi Taksim Alan›.
‹ktidar korkakt›r, 1 May›s’ta
Taksim alan›n›n yasaklanmas›n›n
halk ve emekçi düﬂman› bir politika
oldu¤unun fark›ndad›r. Bu nedenle,
aç›ktan Taksim alan›n› emekçilere

Bir “provokasyon
istihbarat›” k omedisi
“Provokatörün Taksim plan›” diye yazd› AKP yalakas› bas›n.

“ Militan guruplar›n tek tip askeri
elbise giyip, kutlamalar s›ras›nda
polisle tart›ﬂ›p olay ç›kartmay›
amaçlad›¤›” kaydedilmiﬂ...
“ ‹zin verilmeyen Taksim Meydan›
için, DHKP-C, MLKP, TKP/ML,

yasaklama gerekçelerini söyleyemiyor. Taksim’de emekçilerin güçlerini görmek istemediklerini, emekçilerin ‘77 1 May›s’›nda katledilen
emekçileri sahiplenmesini, oligarﬂinin katliamlar›n› lanetlediklerini,
hesap sorduklar›n› görmek istemedikleri için, emekçilerin gücünden,
örgütlenmesinden, mücadelesinden
korktuklar› için Taksim’i yasaklad›klar›n› söyleyemiyor.
Fakat, bas›n›n, sendikac›lar›n
kendilerine sorduklar›, “peki Taks i m’ de ol a c a k pr o vok as yon , ba ﬂka
alanlarda olmaz m›?” sorusuna cevaplar› yoktu. Çünkü, can simidi gibi sar›ld›klar›, böylesine basit bir
soruya bile haz›rl›ks›z bir demagojiydi.
‹stanbul Valisi ve AKP iktidar›,
adi demagojilere baﬂvursalar da,
katliamc›, emekçiye düﬂman bu
yüzleri teﬂhir olmuﬂtur.

P rovokasyon Edebiyat› Tu t maz, Çünkü Devrimcilerin
Ta r i h i Te r t e m i z d i r
Baﬂbakan ve Vali, istedikleri etkiyi yaratamad›kça, provokasyon
söylemini bozuk plak gibi tekrarlay›p durdular.
‹nand›r›c› olamad›lar, çünkü
devrimci, demokratlar›n tarihinde
provokasyon yoktur, halka yönelik
bir eylem yoktur.
Tersine, mitinglerde, gösterilerde, provokasyon amac›yla, kortejlerin içine s›zan polislerden, yakalan›p teﬂhir edilenler, kortejlerden at›-

MKP, TK‹B, T‹KP, TKEP-L ve
PKK/Kongra Gel'in sempatizan kadrolar› kortejin peﬂine tak›p Taksim
Meydan›'nda polisi zorlay›p olay ç›karaca¤› ve civarda bulunan binalara zarar verilebilece¤i” istihbarat›
al›nm›ﬂ.
Sonra..
“ Baz› militan gruplar›n Taksim
civar›ndaki lokantalarda sabahlayaca¤› ve kutlamalarda olay ç›karacaklar›” n›n istihbarat›n› da alm›ﬂlar.

lanlar olmuﬂtur. Devletin provokasyon politikas› bilindi¤i için, kortejlerin güvenliklerinin iﬂlerinden birisi, polislerin s›zmas›n› engellemeye
çal›ﬂmakt›r.
Oligarﬂi, tüm çabalar›na karﬂ›n,
devrimcileri, provokasyonlar yaratan bir güç olarak göstermeyi baﬂaramam›ﬂt›r, böyle bir imaj oluﬂturamam›ﬂt›r. Bunda, devrimcilerin net
eylem çizgileri, mücadele anlay›ﬂlar› belirleyicidir.
Fakat, oligarﬂinin provokasyonlar›, komplolar› da bilinir. Ve bilinir
ki, ülkemizdeki provokasyonlar›n
örgütleyicilerinden, Özel Harp Dairesi, bir dönem do¤rudan Amerika’dan maaﬂlar›n› alan, emperyalizm için çal›ﬂan bir kontrgerilla örgütlenmesidir. Oligarﬂinin, halk›
provokasyonlarla yönetmesinin temel nedenlerinden birisi de, emperyalizmin iﬂbirlikçili¤ini yaparak iktidar olmalar›d›r.
1 May›s günü, tüm halk›m›z bir
kez daha provokatörü görmüﬂtür.
Provokatörler, sabah›n erken saatlerinden itibaren, kitle gördü¤ü yerde,
gaz bombalar›yla, panzerlerle,
tazyikli sularla, joplarla sald›ran güruhlard›.
Provokatörler, 1 May›s’ta Taksim alan›n› emekçilerin o alana ç›kmas›n› engellemek için iﬂgal etmiﬂlerdi. Ki, zaten provokasyon edebiyat›n› kullanmalar›n›n, provokasyon yaratmalar›n›n nedeni de, tüm
ülkede emperyalizm ad›na gerçekleﬂtirdikleri iﬂgali, baki k›lmakt›.
Bugün adl› gazete de, bunu “Provokatörün Taksim plan›” diye haber
yapm›ﬂ.
Hükümetin de, Valili¤in de, AKP
yalakas› bas›n›n da, bu sene “istihbarat s›k›nt›s› vard› anlaﬂ›lan. M‹T’i,
polisin, jandarman›n istihbarat›n› seferber etmiﬂ, bula bula, tek tip elbise
giyilece¤i ve lokantalarda sabahlanaca¤›n› tespit edebilmiﬂler...
Demek ortal›¤› aya¤a kald›rd›klar› tüm istihbarat bundan ibaretmiﬂ...
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gün Uzun yapt›¤› aç›klamada kendilerini savunan devrimci-demokrat ö¤rencilerin yurt ve üniversite
yönetimi taraf›ndan soruﬂturmalara u¤rad›klar›n› yurtlardan uzaklaﬂt›rma cezalar› ald›klar›n› dile
getirdi.
“E¤itim,
Bar›nma Hakk›m›z Engellenemez” sloganlar› atan
ö¤renciler çad›rlar›n› açarak sald›r›lar› protesto edeceklerini duyurdular. Ancak Rektörlük ve polis çad›ra da izin vermeyip sald›r›lar›n›
devam ettirerek gençlik düﬂman›
olduklar›n› bir kez daha gösterdiler.
Ö¤renciler 1 saatlik oturma eylemi
yaparak bu sald›r›lar› protesto ederken haklar›n› aramaya devam edeceklerini söylediler.

Akdeniz Üniversitesi’nde
Polis–‹dare ‹ﬂbirli¤i Devam Ediyor!
24 Nisan günü soruﬂturmalar›n
geri çekilmesi, yurttan at›lan ö¤rencilerin yurda geri al›nmas›, tutuklu bulunan ö¤rencilerin serbest
b›rak›lmas› ve polisin üniversiteyi
terk etmesi talebi ile aralar›nda
Antalya Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de oldu¤u Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri çad›r kurmak istediler. Bununla ilgili bas›n aç›klamas› yapan ö¤renciler ad›na Nil-

Nasuhi
Caddesi’nden
PTT’ye kadar sloganlarla yürüyüﬂe geçen kitle meydanda bir aç›klama yapt›. “Faﬂist Sald›r›lara ve
Soruﬂturmalara Geçit Vermeyece¤iz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
faﬂist sald›r›lar› protesto eden dövizler taﬂ›nd›. Yap›lan aç›klamada
faﬂist sald›r›lar›n hesab›n›n sorulaca¤› ve gençli¤in mücadelesini engelleyemeyece¤i dile getirildi.
Aç›klama esnas›nda bir grup faﬂist
polis deste¤inde provokasyon yaratmaya çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›. Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem “Malatya Faﬂizme Mezar
Olacak” sloganlar›yla sona erdi.

Malatya’da Faﬂist Sald›r›
26 Nisan günü
‹nönü Üniversitesi
ö¤rencisi ve SGD
Baﬂkan› Sinan Tanr›verdi cadde ortas›nda 25 kiﬂilik bir
Sinan Tanr›verdi
faﬂist grubun sald›r›s›na u¤rad›. Yaﬂanan bu faﬂist sald›r› ve ‹nönü Üniversitesi’nde son
günlerde artan keyfi soruﬂturmalar protesto edildi. Malatya PTT
Meydan›’nda, 28 Nisan günü yap›lan protesto eylemi Malatya
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, SGD,
YDG, DGH, Emek Gençli¤i,
DÖ-DER taraf›ndan ortak yap›ld›.

Edirne Gençlik Derne¤i
Türkü Gecesi Yapt›
20 Nisan günü Edirne Gençlik
Dernekli ö¤renciler taraf›ndan dernek binas›nda türkü gecesi düzenlendi.
Barlarda içkili partilerin düzenlendi¤i, okullarda uyuﬂturucunun
cirit att›¤› ve sistemin ö¤renci
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gençlik üzerinde yozlaﬂt›rma bask›s›n› tüm h›z›yla devam ettirdi¤i bu süreçte,
yoz kültüre karﬂ› alternatif
olma iddias›nda olan Edirne
Gençlik Derne¤i gençli¤e türkülerle halaylarla e¤lenebilecekleri
bir alternatif sundu. Trakya türküleri hep birlikte söylenirken, gece
konuﬂmalarla ve kol kola çekilen
halaylarla sona erdi.

Gençlik Federasyonu:
AKP Gençli¤e Düﬂmand›r
Gençlik Federasyonu bir aç›klama
yaparak 28 Nisan günü Adana Çukurova Üniversitesi’nde devrimci-demokrat
ö¤rencilerin 1 May›s stand›na polisin
sald›rarak içlerinde Adana Gençlik Derne¤i üyelerinin de bulundu¤u 12 ö¤rencinin gözalt›na almas›n› protesto etti.
28 Nisan günü polisin üniversitede
terör estirdi¤i belirtilen aç›klamada
sald›r›lar k›nanarak “gözalt›na al›nan
arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r.
Sald›ran çevik kuvvet polisleri, emri
veren emniyet müdürü ve rektör ise yarg›lanmal›d›r. AKP iktidar›n›n sald›r›lar›
bizim 1 May›s alan›na ç›kmam›z›, Taksim’de olmam›z› engelleyemeyecek”
denildi.

‘Kariyer Günleri’
Toplant›s›na Protesto
Adana Çukurova Üniversitesi’nde 24
Nisan’da ‹.Akif Kansu Toplant› Salonu’nda Sinerji Kolu taraf›ndan düzenlenen
“kariyer günleri” konulu toplant› devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan protesto
edildi.
“Kariyer Senin Elinde, Fark Yaratmakta” baﬂl›¤›yla düzenlenen kariyer gününe
konuﬂmac› olarak, sermayeyi temsilen,
Deulcom International E¤itim Kurumlar›
Sahibi Baybars Altuntaﬂ, Özel Gündo¤du
Okullar› Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Gökhan Gündo¤du, Hilton SA Operasyon Müdürü Adnan Pehlivan, TNT
Kargo Adana Bölge Müdürü Yaﬂar Yi¤it
ça¤r›lm›ﬂt›. Üniversitelerin sermayenin talan›na aç›lmas›n›n istendi¤i toplant›ya girmek isteyen ö¤renciler yer olmad›¤› gerekçesiyle içeriye al›nmad›lar. Polis ve
ÖGB’nin barikat›n› da¤›t›p toplant› salonuna giren aralar›nda Adana Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de bulundu¤u 70 ö¤renci sloganlar at›p toplant›y› protesto edince
toplant›n›n ikinci bölümü iptal edildi.
Protestocu ö¤renciler eylemlerinin nedenini di¤er ö¤rencilere anlatarak ve toplant›n›n amac›n› teﬂhir ederek da¤›ld›lar.

Adalet ‹stemek ‘Terör’ Mü?
‹stanbul
11. A¤›r
Ceza
Mahkemesi Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin “1 May›s özel say› s›”na el koyma ve da¤›t›m yasa¤›,
“1 May›s afiﬂi”ne de el koyma ve
da¤›t›m yasa¤› getirdi. Özel say› nedeniyle de H Ö C Bülteni’nin de 1
a y s ü re i l e y a y › n › n › n d u r d u r u l m a s›na karar verildi.
Sebep; 1 May›s afiﬂinde, katliam›n hesab›n›n sorulmas›n› istemek,
HÖC bülteninde, 1 May›s kutlamas› için Taksim’e ça¤r› yapmak... O
kadar! Adalet istemek, 1 May›s’›
kutlamak istemek, bu ülkede “ suç
iﬂl emeye al ene n t ahr ik ” , “ s u ç a t e ﬂ v i k ” , “ D H K P /C t e r ö r ö r g ü t ü n ü n
propagandas›” say›lmaktad›r.
1 May›s kutlamas›na ça¤r› yapmak, nas›l oluyor da hukuki olarak
“ s u ç ” oluﬂturuyor?
Taksim’de kutlama yap›lmas›n›
ve kutlamaya ça¤r›y› keyfi bir ﬂekilde “suç” ilan ediyor. Bu karar meﬂru olmad›¤› gibi, yasal bir dayana¤›
da yoktur. HÖC, insanlar› Taksim’e,
bir adalet mücadelesi için ça¤›r›yor.
Afiﬂ veya bildiride herhangi bir eylem biçimi söz konusu edilmemektedir; peki savc›l›k, neyi suç say›yor
o halde?.. Politik bir hesap sorma
tavr›ndan söz edildi¤i çok aç›kken,
savc› bunda bir “suç iﬂleme” fiili oldu¤u yorumunu neye dayanarak yapabiliyor?
Yarg›, “Taksim’de katliam›n hesab›n› soral›m” ça¤r›s›ndan orada
bir “ t e r ö r eylemi” olaca¤›n› her nas›lsa anl›yor(!!) ve Taksim’e ça¤r›y›
“ s u ç ” kabul ediyor. Dolay›s›yla
“suç” hukuksal olarak de¤il, keyfiyetle belirleniyor.

‹kinci Kliﬂe:
“ Ö r g ü t P ro p a g a n d a s › ”
Toplatma, yay›n durdurma karar›n›n ikinci gerekçesi, “DHKP-C
propagandas›” yap›ld›¤› oluyor. Ne
afiﬂte, ne özel say›da, bir tek kez
bile DHKP-C geçmiyor, DHKPC’nin ne “Parti”sinden ne “Cephe”sinden söz edilmiyor. Fakat, yar-

lirledikleri h u k u kla bile kendilerini s›n›rlam›yorlar. Dolay›s›yla, Türkiye, faﬂist yasalara dayanarak bile
yönetilen bir “ h u k u k d e v l e t i ” de
de¤ildir. Faﬂizmi, büyük bir keyfilikle uygulayan bir devlettir.

1 Mayıs Kutlamasına
Çağrı Yapmak;
- S uç İ lan E dildi
- “ Terör Ö rgütü
Propagandası” S ayıldı
- B u G erekçelerle, H ÖC
Afişleri v e B ülteni
Toplatıldı, B ültenin
Yayını 1 A y D urduruldu
Demek k i; A KP İ stemiyor
Diye, “1 M ayıs K utlamak
Terör E ylemi” Oluyor.
Hukuk D edikleri A KP’nin
Keyfiyetidir!

g› yine her nas›l oluyorsa, DHKP-C
propagandas› yap›ld›¤›na karar veriyor.
Oysa, en berbat hukuk bile, ald›¤› kararlar›n gerekçelerini izah etmek durumundad›r. Hay›r, gerekçe
izah etmiyor. “Yay›nlanan yaz›lard a D H K P /C t e r ö r ö r g ü t ü n ü n p r o pagandas›n›n yap›ld›¤› ” diyerek,
yasaklamaya “terör” demagojisiyle
yasall›k kazand›rmaya çal›ﬂ›yor.
Nas›l yap›ld› bu propaganda, onu
izah etme gere¤i duymuyor. Böylesi bir keyfiyet hakim iken, “terör örgütü propagandas›” kapsam› içine
sokulmayacak herhangi bir ﬂey olamaz. Her ﬂey için ayn› gerekçe kullan›labilir.
Kimileri “Türki ye bi r hukuk
devletidir” sözünü kullanmay› çok
severler. Bu sözlerle, iyi kötü bir
hukuk oldu¤u, ne yap›l›yorsa bu hukuka uygun yap›ld›¤› anlat›l›r.
Oysa, bu kararlarda hukukun
“h”si yoktur. Sözkonusu olan, halk›n hak ve özgürlükler mücadelesi,
devrimciler oldu¤unda, kendi be -

1 May›s’› Kutlamak
“ Te r ö r Eylemi”
Mahkeme karar›nda, 1 May›s’a
kitleleri ça¤›ran afiﬂ için “bu eyle m i n t e r ö r amac› ile yap›ld›¤› anla ﬂ › l d › ¤ › n d a n ” deniyor. Mahkeme
karar›nda, 1 May›s’› kutlamak “ t e r ö r a m a ç l › ” eylem olarak de¤erlendiriliyor. 1 May›s’› kutlamak, nas›l
“ t e r ö r eylemi” oluyor?
1 May›s’ta Taksim’e ya da baﬂka
alanlara ç›kan, miting yapan kitleler, nas›l terör eylemi gerçekleﬂtirmiﬂ oluyor?
Hak m› diyorsun, özgürlük mü
diyorsun, teröristsin. Sömürü düzenine karﬂ› olan her ﬂey “ t e r ö r ”dür.
Oligarﬂinin, 1 May›s ‘77 katliam›n›n hesab›n› sormak, adalet istemek
“ t e r ö r ”dür.
Yarg›, buna terör diyor ve terör
dedikten sonra da akan sular duruyor. ‹stedi¤i gibi cezaland›rabiliyor.
Bunun neden, nas›l “ t e r ö r ” oldu¤unu ispatlama, gerekçelendirme ihtiyac› duymuyor.
E¤er, 1 May›s onlar›n istedi¤i gibi düzeni rahats›z etmeyecek ﬂekilde kutlan›rsa, bugün için demokrasicilik oyunu çerçevesinde buna
katlanacaklar, de¤ilse, “ t e r ö r eyle m i ”dir.

H e r F › r s a t t a 1 Ay
Ya y › n D u r d u r m a K a r a r ›
Son dönemde, devrimci, ilerici
bas›n yay›n organlar›na, s›kl›kla yay›n durdurma karar› veriliyor. Devrimci ilerici bas›n› susturma politikas› yay›n durdurma kararlar› ile
hayata geçiriliyor.
Adeta, oligarﬂinin yasalar›nda,
salt “suç unsuru bulduklar›(!)” say›Say›: 5 / 4 May›s 2008
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y› toplatmakla s›n›rl› bir “ceza” tan›m› yok. F›rsat bu f›rsat denilerek,
hemen en az›ndan bir ay da yan›na,
“ y a y › n d u r d u r m a k a r a r › ” ekleniyor. Ki, bu f›rsatlar, s›kl›kla yarat›l›yor. Öyle bir keyfiyettir ki, hak ve
özgürlükler mücadelesi çerçevesinde her cümle, her eylem “terör propagandas›” diye de¤erlendirilebilmekte, “suç” kabul edilebilmektedir. Böyle bir keyfiyette, demokrasi, hukuk yoktur. ‹ktidar›n, oligarﬂinin ç›karlar›na paralel olmayan düﬂüncenin, yay›nlar›n keyfi olarak
engellenmesi vard›r.

Hukukçusu, Savc›s›
Keyfili¤i Normal
Karﬂ›l›yor
Yarg› kararlar›nda delil, belge
aranm›yor, hak ve özgürlük taleplerine, bunun için yürütülen mücadeleye, yap›lan yay›nlara, örgütlenmeye, hukuk çerçevesinde de¤il,
düﬂman gözüyle bak›l›yor.
Devrime düﬂman, devrimcili¤e,
hak ve özgürlüklere düﬂman hakim
ve savc›lar›n kararlar›n› da, h u k u k
de¤il, düﬂmanl›klar› belirliyor.
Fakat, herkes için aç›k olan bu
durum, ülkemizdeki hukukçular,
yarg› üyeleri taraf›ndan normal
karﬂ›lan›yor. Bu durumun gösterdi¤i, ülkemizdeki hakimlerin, savc›lar›n, istisnalar d›ﬂ›ndaki büyük bölümünün oligarﬂinin, halk› düﬂman
gören bak›ﬂ aç›s›yla uyumlu olduklar›n› göstermektedir.
Ne diyordu savc›lar, yarg›çlar:
“ Cu m h u ri y et S av c ›s› o lar ak d e vl e t i v e r e j i m i k or u ma m ge r e k. B en
rejimin savc›s›y›m. Buna karﬂ›
o la n b ir ﬂ e yd e d e mo k ra s iy i g öz a r d › e de r i m . .. ” ,
“Ülke sözkonusu oldu¤unda,
hukuk mukuk dinlemem.. Ben
d e vl e t ç i hu ku k ç uy um .. . ”
‹ﬂte, afiﬂleri, bültenleri toplatan,
yay›n yasaklar› koyan, hukukun
ayaklar alt›na al›nmas›na sessiz kalan kafalar bu kafalard›r. Ve kötüsü,
bunlar ülkemizdeki hukuku uygulama yetkisine sahip olanlard›r.
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Adana: 1 May›s Standlar›na
Hem Polis Hem Sivil Faﬂistler Sald›rd›
Adana Çukurova Üniversitesi ö¤rencilerinin 1 May›s’a ça¤r› standlar›na 28
Nisan’da çevik kuvvet polisleri sald›rd›. Sald›r› sonras›nda içlerinde Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin de oldu¤u 12 ö¤renci gözalt›na al›nd›. Gençli¤in 1 May›s’› sahiplenme ve Taksim heyecan›n› ö¤rencilere taﬂ›mas›ndan rahats›z olan
AKP polisi gençli¤i y›ld›rmak için okulda terör estirdi. Üniversiteye giren her
araç ve insan aran›rken yanlar›nda afiﬂ, bildiri, dergi, ba¤lama bulunan ö¤renciler gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›lar 29 Nisan’da ç›kar›ld›klar› mahkemece serbest b›rak›l›rken Hazal
K›lavuz’un da aralar›nda oldu¤u 3 ö¤renci Terörle Mücadele Ekipleri’nce tekrar
gözalt›na al›nd›lar. 29 Nisan’da “Üniversiteler Bilim Yuvas› m› Polis Karakol u m u ? B a s k › l a r Bizi Y › l d › r a m a z ” pankart› açan 150 ö¤renci, ‹nönü Park›’nda
protesto eylemi yaparak y›lmayacaklar›n› söyledi.
Ayr›ca, Gençlik Federasyonu, yaz›l› bir aç›klama yaparak “Sald›ran çevik
kuvvet polisleri, emri veren emniyet müdürü ve rektör yarg›lanmal›d›r. Sald›r › l a r bizim 1 May›s alan›na ç›kmam›z›, Taksim’de olmam›z› engelleyemeyecek” diyerek kararl›l›klar›n› yineledi.
***
1 May›s’ta Taksim’e ça¤r› yapan Yurtsever Cephe’nin, Adana ‹nönü Park›’ndaki stand›na da 25 Nisan’da faﬂistler sald›rd›. Yurtsever Cephe üyeleri, kendilerine sald›ran faﬂistlere cevap vererek masadan uzaklaﬂt›r›rken, bu sefer polisler sald›r›ya kat›ld›. Yurtsever Cepheli 3 kiﬂinin yaraland›¤› sald›r›n›n duyulmas› üzerine, aralar›nda HÖC’lülerin de oldu¤u devrimci-demokratlar standda “ F aﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›yla topland›lar. Polisin sald›r›s› oturma eylemi yap›larak protesto edilip stand tekrar aç›l›rken, dayan›ﬂma amac›yla Taksim’e ça¤r› bildirileri birlikte da¤›t›ld›.

ÇHD: 1 May›s 1977 Katliam› Ayd›nlat›ls›n
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyesi avukatlar, 26 Nisan’da
Taksim Kazanc› Yokuﬂu’nda yapt›klar› aç›klama ile,
1977 1 May›s katliam›n›n hesab›n› sormak için, 1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n› duyurdular. “77 1 May›s
K a t l i a m › Ayd›nlat›ls›n” pankart› açan avukatlar ad›na
Av. Ebru Timtik, emekçilerin ony›llard›r bedeller ödeyerek 1 May›s’› kazand›klar›n› söyleyerek, “Maç kutla malar›na, polis mitinglerine, kad›nlara cinsel tacizlere aç›k olan Taksim niçin
halka yasakt›r? AB kutlamalar›n›n, konserlerin yap›ld›¤› Taksim niçin halka
kapal›d›r?” diye sordu. Tehditlerle halk› korkutamayacaklar›n› vurgulayan Av.
Timtik “1 May›s’›n emekçilerin bayram› olarak Taksim’de kutlanmas› demokrasi mücadelesinin vazgeçilmezi haline gelmiﬂtir. Biz 1 May›s günü Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi olarak Taksim’de olaca¤›z” dedi.

Bildiri Da¤›tan ‹ﬂçilere Sald›r›
29 Nisan’da, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 May›s bildirisi da¤›tan Deri-‹ﬂ yönetici ve iﬂyeri temsilcilerine, jandarma hiçbir gerekçe göstermeden sald›rd›. Sald›r› üzerine toplanan iﬂçiler, jandarmaya tepki gösterdi. ‹ﬂçileri
da¤›tmak için havaya ateﬂ açan jandarma, bir sendikac› ve bir iﬂçiyi önce
gözalt›na ald›, tepkiler üzerine de serbest b›rakmak zorunda kald›.
Olay› protesto eden deri iﬂçileri “1 May›s’ta Al a n l a r d a y › z ” , “ B a s k › l a r Bizi
Y› l d › r a m a z ” sloganlar› eﬂli¤inde yürüyüﬂ yapt›.

AKP Kimin Hizmetinde?
Halk durup dururken açl›kla karﬂ›
Nahit Kiler
karﬂ›ya gelmiyor,
nedensiz yere yoksulluk yaﬂam›yor. Yoksulluk da zenginlik de tanr›dan gelmiyor. Tersine,
“ t a n r › k o r k u s u t a ﬂ › m a y a n ” din
bezirgan› kuldan geliyor.
Açlar ve yoksullar da, lüks tüketim yapan milyar dolarl›k zenginler
de, AKP iktidar›n›n ekonomi politikalar› ile yarat›l›yor. Ve bu çark,
halk›n yaﬂad›klar›ndan etkilenmeden, mütemadiyen dönmeye devam
ediyor.
Say›lar› on milyonlarla ifade
edilen yoksullar, karn›n› nas›l doyuraca¤›n› düﬂünürken, parmakla say›lacak kadar az say›daki “ e l i t b i r
t a b a k a ” , “ 1 63 m e t r e yü k s e k l i k t e
golf” oynaman›n planlar›n› yap›yor.

“Büyü ya kulum”
Kiler Holding, ‹stanbul Mecidiyeköy’deki likör fabrikas› arazisini
tek baﬂ›na girdi¤i ihaleyle sat›n ald›.
Likör fabrikas›n›n bulundu¤u

Bir Peﬂkeﬂin Öyküsü
* L i k ö r F a b r i k a s › Arazisi,
Tek Baﬂ›na Girdi¤i ‹halede K i l e r Holding’e Verildi.
* Kiler Holding Y ö n e t i m K u r u l u B a ﬂ k a n › N a h i t K i l e r,
A K P Bitlis Milletvekili
Va h i t K i l e r ’ i n k a r d e ﬂ i d i r.
arazi, sit alan› içinde geçiyordu. Herhangi bir ﬂirkete sat›lmas› mümkün
de¤ildi. Fakat, AKP’nin çeﬂit ayak
oyunlar›yla, sat›labilir hale getirildi.
Likör fabrikas› ve arazi TEKEL’indi.
TEKEL’den al›n›p Maliye Bakanl›¤›’na verildi, Maliye Bakanl›¤› ise
TOK‹’ye devretti. TOK‹, ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’ne baﬂvurarak imar de¤iﬂikli¤i yap›larak, “özel
k o ﬂ u l l u t i c a re t a l a n › y a p › l a b i l i r ”
diye karar ç›karmas›n› istedi. Belediyeden istenen karar h›zla ç›kt›.
S›ra ihaleye gelmiﬂti. Kiler Holding d›ﬂ›ndakiler, ihaleden çekildiler. AKP iktidar›ndaki ihaleler nedense, hep ayn› ﬂekilde oluyor. AKP

Tayyip’in
Çak›c›’s› Kim?
Kiler Holding, Likör Fabrikas›n›n yeri
ihalesine tek baﬂ›na girdi. AKP iktidar›nda
nedense, hep ihaleler tek ﬂirketin kat›l›m›yla yap›l›yor. S a b a h - ATV ihalesinde de
7-8 ﬂirket ihale ﬂartnamesini almas›na ra¤men, tek bir ﬂirket ihaleye girmiﬂti.
Bir ihaleye tek baﬂ›na bir ﬂirket girmiﬂse, olayda mutlaka bir “ihale mafyas›” parma¤› var demektir. ‹hale iﬂleriyle ilgilenen mafya çoktur, görevleri ihaleye girmesi istenmeyen ﬂirketlerin, çekilmeye ikna(!) edilmesidir.
Hat›rlanacakt›r, eski Cumhurbaﬂkan› Demirel’in manevi o¤lu tekelci
patronlardan Kamuran Çörtük en yüksek fiyat› vermeden ihale kazanmakla meﬂhurdur. Eski Baﬂbakan Mesut Y›lmaz, Türkbank ihalelerine fesat kar›ﬂt›rmak nedeniyle gündeme gelmiﬂti. Y›lmaz’›n ihaleye kar›ﬂt›rd›¤› fesat›n ad›, mafyac› “ A l a a d d i n Ç a k › c › ” idi.
Bir ihalede, etkili isimlerin yak›nlar›, yandaﬂlar› tek baﬂ›na ihaleye giriyorlarsa, iﬂin içinde bir “fesat” mutlaka vard›r. Acaba, Kiler Holding’in
tek baﬂ›na ihaleye girmesinin arkas›ndaki fesat›n ismi nedir? Tayyip Erdo¤an’›n da bir “Çak›c›’s›” olsa gerek!

* Buras› Kiler ’e sat›lmadan
önce, T E K E L’indi. Önce
Maliye Bakanl›¤›’na, son r a T OK‹’ye verildi. Sonra
‹ s t a n b u l B ü y ü k ﬂ e h i r Belediyesi’n den “özel koﬂullu
t i c a re t a l a n › y a p › l a b i l i r ”
karar› ç›kar›ld›.
yandaﬂ› d›ﬂ›ndakiler çekiliyorlar!
Ve Kiler Holding tek baﬂ›na girdi¤i
ihalede, herhangi bir fiyat art›r›m›
yaﬂanmadan, araziyi sat›n ald›. Arazinin muammen bedeli 295 milyon
700 bin YTL idi. Kiler’de 295 milyon 700 bin YTL’den bir kuruﬂ fazla vermeden ald›. Fakat, bu miktar
da Kiler’e göre fazlayd›. Kiler, ederinin üzerinde bedel ödediklerini
söylüyordu. Öyle ya, AKP iktidarda
iken, muammen bedelinden de daha
ucuza kapatabilirdi.
Nahit Kiler, durumun garipli¤ini
farkeden gazetecilerin sorular›n›
cevaplarken gazetecilerle, halkla
adeta alay edercesine “Biz kimseyi
engellemedik. Halka aç›k bir i h al e . S i z k a p › d a h e r h a n g i b i r e n ge l leme gözlediniz mi” diyordu.
Nahit Kiler, “gökyüzüne do¤ru
3 0 m e tre y ük s e kl ikt e h a v uz a g iri len ve 163 metre yükseklikte golf
oynanan Sapphire tipi” bir gökdelen yapacaklar›n› söylüyor.
N e de n i h a l e y e gi re b i l e n t e k
ﬂ i r ke t N a hi t K i l e r o l u y o r ? Çünkü,
Kiler Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› N a h i t Ki l e r, A K P Bitlis Mil letvekili Va h i t K i l e r ’ i n k a r d e ﬂ i d i r.
K i l e r l e r, bugün 1 50 m a rke t ve
10 farkl› sektörde 22 ﬂirkete sa h i p l e r. AKP iktidara geldi¤inden bu
yana, h e r y›l yüzde 50-60’l›k bir
büyüme gerçekleﬂtiriyorlar.
“ B ü y ü y a k ul u m ” demiﬂ AKP.

“ G ö t ü r ya kulum”
Emperyalist ﬂirketler, kurumlar,
son 5 y›lda Türkiye’den 23.2 mil -
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y a r d o l a r k a r t r a n s f e r i yapt›.
AKP’nin iktidar olmas›nda emperyalistlerin deste¤i belirleyici olmuﬂtu. AKP’nin kapatma davas›
gündeme geldi¤inde, AB, ABD sahiplenen aç›klamalar yapt›lar.
Gündeme gelen soru ﬂuydu?
Emperyalistlerin bu AKP sevgisinin
nedeni nedir? 23.2 milyar dolar kar
transferi varken, AKP sevgisi için
bundan daha güçlü neden mi olur?
Elbette ki, emperyalizme böylesine bir soygun olana¤› tan›yan,
AKP iktidar›n›n ekonomi politikalar›d›r. Emperyalist sermayeyi Türkiye’ye getirme ad›na, emperyalist
kurumlardan borç alabilme ad›na
ç›kar›lan yasalar, yap›lan anlaﬂmalard›r.
Bu sayede AKP iktidarda kalmay› baﬂar›rken, emperyalistler soyup
götürüyorlar. Soyup götürdükleri,
AKP’nin de¤il, halk›n sofras›ndan
eksiliyor.

Lüks tüketimin
‘yeni’ a d resi T ü r k i y e
“Lüks tüketimin yeni adresi
Rusya ve Türkiye” diye yaz›yor gazetenin baﬂl›¤›nda. Dünyan›n bir
çok ülkesinde ekonomide durgunlu¤un sonuçlar› yaﬂan›rken, Türkiye
lüks tüketimde rekora koﬂuyor.
2007’de Rusya’daki lüks tüketim
fuar› sonras› ilki ‹stanbul’da yap›lan
A P l u s L ü k s M a r k a l a r F u a r ›’nda
bu y›l 2 günde 1.5 milyar dolarl›k
sat›ﬂ yap›laca¤› tahmin ediliyor. Nas›l oluyor?
Türkiye, ayn› zamanda yoksullu¤un açl›¤›n adresi de¤il mi?
Demek ki, iki tane Türkiye var,
bir Türkiye’de açlar yaﬂ›yorlar, di¤er Türkiye’de lüks tüketim yapanlar. Türkiye’nin birinde, Avrupa’n›n
pek çok ülkesinden daha fazla lüks
Ferrari otomobili sat›l›yor, di¤erinde yaﬂayanlar ise, içinde nefes alman›n bile zor oldu¤u otobüslere
binecek bilet bulam›yorlar. Türki-

‹nsanlar›m›z Kobay Yap›l›yor
Emperyalist ilaç tekelleri, ilaç denemelerinde
“ i n s a n k o b a y l a r › ” tercih ediyorlar. En fazla “ i n s a n
k o b a y ” bulduklar› ülke ise Türkiye’dir. Kobay olmay› kabul eden insanlar›m›z, bunu bilime katk›
için de¤il, kar›nlar›n› doyurmak için yap›yorlar.
Emperyalist tekeller de, insanlar›m›z›n yoksullu¤unu istismar ederek, halk› kobaylaﬂt›r›yorlar.
2001 krizinde kobayl›k yapmaya baﬂlayan kiﬂi say›s› 60 iken, bu say› yedi y›lda 8 bine kadar ç›km›ﬂ
durumdad›r, ki bunlar sadece resmi kay›tl› olanlar.
‹laç ﬂirketleri kobaylara, kiﬂi baﬂ›na 300 ile 1000
YTL aras›nda ücret veriyorlar. ‹nsanlar›m›z, bu paraya yaﬂamlar›n› tehlikeye at›yorlar.
‹nsanlar›m›z›n kobay olarak kullan›lmas›na arac›l›k eden Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
Prof. Dr. Ayd›n Erenmemiﬂo¤lu, emperyalist ilaç tekellerinin, bizin insanlar›m›z› tercih etmesini “uyuﬂturucu ba¤›ml›s› olmamas› ve göreceli olarak alkol
tüketiminin düﬂük olmas›” ﬂeklinde aç›kl›yor. ‹yi
kobaylar Türkiye’de bulunuyormuﬂ! Demek ki, AKP
iktidar›nda, gençlerimizden sonra kobaylar›m›z da
“ i h r a ç ü r ü n l e r i ” aras›ndaki yerini ald›.
Emperyalist tekellerin hizmetindeki iktidar, halk› koruyacak önlemler almas› gerekirken, emperyalist ilaç tekellerinin iﬂbirlikçili¤ini yap›yor.
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ye’nin birinde yaﬂayanlar, villalarda
oturuyor, yatlarda tatil yap›yor, di¤erinde yaﬂayanlar, yoksul gecekondulara mahkum.. Tatil denen ﬂeyi bilmiyor, bilse de yaﬂayam›yor.
Listeyi uzatmaya gerek yoktur.
K›sacas›, Türkiye’nin birinde lüks
tüketim art›yor, çünkü, Türkiye’nin
di¤erinde tamamen aç kalma tehlikesi yaﬂan›yor.
Halk›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› için kullan›lmas› gereken alanlar, iktidar yandaﬂlar›na peﬂkeﬂ çekiliyor. Emperyalist ülkeler, AKP
iktidar›nda gelip soyup götürüyorlar. Sömürü büyüyor.
Kuﬂkusuz ki, bu tablo karﬂ›s›nda
tek baﬂ›m›za izlemekten baﬂka yapacak bir ﬂeyimiz yoktur. Fakat, bu
tablonun yoksullar›n› oluﬂturan milyonlar olarak bir araya geldi¤imizde, yapamayaca¤›m›z bir ﬂey olmaz. O zaman, b u d u r u m u d e ¤ i ﬂ tirmek amac›yla biraraya gelmeliyiz.

Zaman ne zaman ve
kimler için ‘aﬂ›l›r’?
Genç Parti Genel Baﬂkan› Cem Uzan
hakk›nda ÇEAﬁ’› 29 milyon dolar z a r a r a
u ¤ r a t t › ¤ › gerekçesiyle 7.5 y›la kadar hapis
cezas› istemiyle aç›lan dava, z a ma n a ﬂ› m›
nedeniyle ortadan kald›r›ld›.
Ülkemizin kimler için bir “cennet” oldu¤unu bu davada bir kez daha görmüﬂ olduk. Ne ala
memleket; iﬂkence yap, zaman aﬂ›m›ndan kurtul; soy, do l a n d › r, zaman aﬂ›m›ndan kurtul... ‹ster sokak ortas›nda
devrimcileri öldür, ister ihaleye fesat kar›ﬂt›r, ister bankalar› hortumla, ister baﬂka yöntemlerle devleti ve halk›
soy... ‹stisnai haller d›ﬂ›nda, yarg› karﬂ›s›nda bir ﬂekilde
kurtulaca¤›n kesindir.
Bu zaman, niye sadece bu tür suçlarda “aﬂ›yor” acaba
diye sorulabilir. Fakat içinde yaﬂamak zorunda kald›¤›m›z
bu sistem aç›s›ndan gereksiz bir sorudur.
Birkaç y›l önce “hortumlar› kestik” diye ba¤›ran Baﬂbakan, Ülker’den Albayraklar’a, Remzi Gürler’e, Çal›klar’a uzanan say›s›z hortum kurdu. Elbette oligarﬂinin di¤er kesimlerinin “isyan›n›” engellemek için o kesimlerin
hortumlamalar›n› da devam ettiriyor. Özel bir hesab› yoksa, her türlü soyguna, talana yol veriyor. Uzan da tekelci
burjuvazi için yap›lm›ﬂ bu “yasa”lardan yararlan›yor.

‘Kaza’ M ›
‘Kaza’ M› Denir ﬁimdi B una?
Bir “iﬂ” k atliam›: P amukova
Emirle h ›zland›r›lan t renler!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar› (TCDD) Araﬂt›rma ve
Planlama Dairesi uzmanlar›, "7.
Ulaﬂt›rma Kongresi" için haz›rlad›klar› bildiride Pamukova kazas›
(katliam›) konusunda çarp›c› bir
gerçe¤i ortaya koydular. Uzmanlar,
"Bir telefon emriyle trenleri h›zland›racak yol çal›ﬂmalar›n›n 15 günde tamamlanmas›n›n istendi¤i"ni,
yetkililerin uyar› ve itirazlar› dinlemeyip ›srarla bu sürede “h›zland›r›lm›ﬂ tren” uygulamas›n› baﬂlatt›klar›n› aç›kl›yorlar.
Hat›rlanaca¤› gibi, bildiride, 22
Temmuz 2004'de Pamukova’da
meydana gelen “h›zland›r›lm›ﬂ
tren” kazas›nda 39 kiﬂi ölmüﬂ, 90
kiﬂi de yaralanm›ﬂt›.
Kazan›n, AKP iktidar›n›n gerekli alt yap› ve personel haz›rl›¤›n›
yapmadan trenleri h›zland›rmas› sonucu meydana geldi¤i o günlerde de
aç›kt›. TCDD uzmanlar›’n›n bildirisi, bunu belgeleyip kan›tlam›ﬂ oluyor.
Uzmanlar›n bildirisinde kazayakatliama uzanan süreç ﬂöyle aktar›l›yor:
Bir tel emriyle 15 Aral›k-31 Aral›k aras›nda Ankara-‹stanbul aras›nda iﬂletmecili¤in durdurulaca¤›, 15
günde bütün yolun bak›m›n›n tamamlanaca¤› ve trenlerin h›zland›r›laca¤› talimat› verilir.
1 haftada Ankara-Eskiﬂehir, 1
haftada da Eskiﬂehir-‹stanbul aras›nda yol yenilenecektir.. Uzmanlar
ve teknik personel, 15 günde bu iﬂin
bitirilemeyece¤ini belirtseler de
AKP “kararl›d›r”, üstün körü yap›lan yol yenileme sonucunda trenler
h›zland›r›l›r. Ve h›zland›r›lm›ﬂ tren,
Pamukova’da 40 insan›m›z›n can›n›
al›r.
Kafa bu; bilimden nasibini alma-

m›ﬂ, halka de¤er vermiyor;
emirle, talimatla, genelgeyle
herﬂeyin halledilebilece¤ini
san›yor...

Bu Da M› Kaza?
Pamukova’daki h›zland›r›lm›ﬂ
tren katliam›n›n üzerinden bir kaç
y›l geçmeden büyük bir tren kazas›
daha yaﬂam›ﬂt›k. 27 Ocak 2008 günü Kütahya yak›nlar›nda bir yolcu
treninin devrilmesi sonucunda 10
kiﬂi ölmüﬂtü.
Araﬂt›rd›lar, soruﬂturdular; ortaya ç›kan sonuç, hiç de sürpriz de¤ildi. TCDD Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan baﬂlat›lan araﬂt›rma sonucunda ortaya ç›kt› ki;
1987’de Güney Afrika’dan 50
bin ton ray al›nm›ﬂ ve bu raylar›n
büyük bölümü kusurlu ç›km›ﬂt›.
Raylar›n kusurlu oldu¤u hem ODTÜ, hem de TCDD taraf›ndan yap›lan incelemelerde ortaya konulmuﬂtu. Ama, buna ra¤men kusurlu bulunup bir k›sm› iade edilen raylar›n
bir k›sm› da, Kütahya’daki hatta
kullan›ld›. Baﬂka bir deyiﬂle, KAZAYA/ÖLÜME DAVET‹YE ç›kar›lm›ﬂt›. Sonunda davet edilen geldi!
ﬁimdi buna nas›l kaza denilecek? Üzerinden içi yolcu dolu vagonlar geçerken 38 parçaya ayr›lan
raylar›n hesab›n› kim verecek?
Bu konuda bir bilgi daha; 1989
y›l›nda, raylar›n kusurlu oldu¤una
dair o zaman DYP milletvekili olan
(ﬂimdi AKP’li ve TBMM Baﬂkan›)
Köksal To p t a n ve arkadaﬂlar› taraf›ndan Meclis Araﬂt›rmas› aç›lmas›
için bir önerge verilmiﬂti, ancak
önergesi reddedilmiﬂti.
O kadar ki, önergenin görüﬂülmesi s›ras›nda, baz› konuﬂmac›lar,
“ﬂu anda trenlerimizin bir k›sm› bu
hatal› raylar üzerinde seyretmektedir... bu raylar›n kullan›lmas› giderilmesi mümkün olmayan büyük
aksakl›klara ve kazalara neden olabilir” diyor ama meclis bu uyar›lara
kulak asm›yordu. Önergede raylar›n
k›r›labilece¤i aç›kça yaz›yordu.
Reddedilmeseydi, belki 10 insan›-

m›z ölmeyecekti. Ama o zaman nas›l komisyonlar› cebe indireceklerdi?
Ve bir soru daha: Bugün iktidar
partisi milletvekili ve TBMM Baﬂkan› olan Köksal Toptan, ﬂimdi sorumlular›n aç›¤a ç›kar›lmas› için
ayn› önergeyi tekrar edebilir mi?

Kaza’n›n Ad›
Taﬂeron!
Tuzla tersanelerinde peﬂpeﬂe yaﬂanan ölümlerin ard›ndan TBMM
‘de ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun oluﬂturdu¤u alt komisyon, araﬂt›rmalar›n›n sonucunda
bir rapor haz›rlad›. Rapor beklenece¤i gibi, sorunun esas›na inemiyor
ve as›l sorumlular› gösteremiyor.
Fakat yine de gerçekler ört bas edilemiyor.
Komisyon, Tuzla’daki iﬂ kazalar›n›n baﬂ sorumlular›ndan birinin
t a ﬂ e ronl u k sistemi oldu¤unu belirtirken, “ taﬂeronluk sisteminin iﬂçinin yasal haklar›n› tam olarak hayata geçirmesine engel oldu¤u”
vurgulan›yor.
Raporda da belirtiliyor ki; kazalar› önlemek için e¤itim yok, cayd›r›c› yapt›r›m yok, önlem yok, yat›r›m yok... Raporda, “kalifiye iﬂçi temin etmek üzere gerekli mesleki e¤itim kurumlar›n›n oluﬂturulmas›, iﬂçilerin merkezi bir otomasyon sistemi ile gözetim alt›na al›nmas› ve bu
uygulaman›n denetlenmesi, iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i mevzuat›n›n
yerindeli¤ini kontrol ve tedbirlerin
tüm tersaneler taraf›ndan al›nmas›n› sa¤lamak için etkin denetim” ﬂart› belirtiliyor ama bu ﬂartlar›n patronlar ve oligarﬂik iktidarlar taraf›ndan yerine getirilmeyece¤i de kesindir...

Say›: 5 / 4 May›s 2008

23

‹ﬂ kazas› Ya da
Vahﬂi Kapitalizmin Vahﬂeti
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Ölüm bu,
f›kara ölümü.
Geldim geliyorum demez.
Ya bir kuﬂluk vakti, ya akﬂam üstü,
Ya da seher, mahmurlukta,
Bakar s›n, olmuﬂ olacak...”

den planlan›p tasarlanarak, HESAP
E D ‹ L E R E K iﬂlenen cinayetlerdir.
Katil, meçhul de¤ildir.

‹ﬂ kazalar›n›n türlü türlüsü, hemen her gün emekçilerin can›n› al›yor. Bo¤ularak, zehirlenerek, yanarak, bir vincin alt›nda ezilerek, bilmem kaç›nc› kattan düﬂerek, parçalanarak, topra¤›n alt›nda havas›z
kalarak... Ölüm kol geziyor emek
dünyas›nda. Nereye gidilse, hangi
iﬂte çal›ﬂ›lsa, ölüm ç›k›yor emekçinin karﬂ›s›na.
Patronlar, belediyeler, bakanl›k,
müfettiﬂler, taﬂeron ﬂirketler, herkes
suçu birbirinin üzerine at›yor.
Bu ölümlerin suçu kimde gerçekten? Dahas›, “ölüm” mü demek
gerek yoksa, cinayet mi?
E¤er mesele tek bir iﬂyerine, tek
bir sektöre özgü gibi al›n›rsa, vahim
bir hata iﬂlenir. E¤er sorumlu de¤il
de bir “günah keçisi” bulunmak istenirse... bulunur. E¤er “kamuoyu
tepkisi yat›ﬂ›ncaya” kadar ortaya
bir “san›k” atmak gerekirse at›l›r.
Bir yetkili-yetkisize, sorumlu-sorumsuz bir amire, bir memura suç
yüklenir ve konu kapat›l›r.. Kapat›l›r kapat›lmas›na ama ne sorunun
kayna¤› görülmüﬂ, ne sorun çözülmüﬂ olur.
Çözülmüyor ki, devam ediyor.
Kaç›nc› patlay›ﬂ› bu atölyelerin? Kaç›nc› grizu? Kaç›nc› yang›n? ‹nﬂaat
veya gemi iskelesinden kaç›nc› düﬂme, kaç›nc› ihmal, kaç›nc› ölüm...
Say›lamayacak kadar, istatistiklere
s›¤mayacak kadar çok öldük kapitalizmin vahﬂi çarklar› aras›nda. Onlar›n dilindeki “ k a z a ”, bize yaﬂatt›klar› katliam›n ad›d›r. Ve hepsi de önce-

‹ﬂ kazalar›na iliﬂkin rakamlar,
gerçekte s›radan bir kazayla karﬂ›
karﬂ›ya olmad›¤›m›z› anlatmaya yeterlidir. En geniﬂ zaman dilimine
dair rakamlarla baﬂlayal›m vahﬂeti
sergilemeye:
Ülkemizde az çok kay›t alt›na
al›nm›ﬂ bir dönem olarak, 1965'den
2000'e kadar geçen 35 y›ll›k sürede,
tam 4 milyon 675 bin 109 iﬂ kazas›
meydana gelmiﬂtir.
4 milyon 675 bin... Yani her y›la ortalama olarak 133 bin kaza düﬂmektedir. Y›lda 133 bin kaza ise,
h e r gün 364 kaza demektir. Buna
kaza m› denir, bu durumda?
Sözünü etti¤imiz bu 35 y›lda iﬂ
kazalar›nda ölenlerin say›s› ise, tam
41 bin 158 kiﬂidir.
4 1 bi n 1 5 8 e me k ç i ! ..
“Biz teröre 30 bin ölüm verdik”
diye ortal›¤› aya¤a kald›ranlar, “terör” diye ülkenin bütçesinin en büyük bölümünü halka karﬂ› savaﬂa
yat›ranlar, 41 bin ölünün hiç sözünü
bile etmiyorlar.
41 bin ölünün yan›nda, bu kazalarda ayr›ca 108 bin 839 iﬂçi de yaralanm›ﬂ, bir k›sm› da sakat kalm›ﬂt›r.
Kaza m› bu, yoksa?..
Rakamlara devam edelim.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› verilerine göre, büyük bölümünde A K P’nin iktidarda oldu¤u
2001-2005 aras›nda ülkemizde toplam 379 bin 132 iﬂ kazas› meydana
gelirken, bunlar›n sonucunda 4 bin
597 kiﬂi öldü.
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Sorunun çap›, ‘kaza’ya
de¤il, sistemli bir
p o l i t i k a y a i ﬂ a re t e d i y o r

5 y›ld a 450 0 ö lü!
Kaza denir mi ﬂimdi buna?..
SSK istatistiklerine göre, 2006
y›l›nda da 79.000 iﬂ kazas› meydana gelmiﬂ.
Bu kazalardan da toplam 5 bin
28 iﬂçi etkilendi; 916 iﬂçi öldü...
Her iﬂ kazas› incelendi¤inde,
ciddi ve bilimsel bir soruﬂturma yap›ld›¤›nda genellikle tek bir nedene
ulaﬂ›l›r: Daha fazla kâr elde etmek
için iﬂçi sa¤l›¤›n›, iﬂ güvenli¤ini
sa¤lamaya yönelik gereken yat›r›mlar› yapmamak, gereken tedbirleri
almamak. Bunlar›n denetlenmemesi, denetlendi¤inde de göstermelik
cezalarla geçiﬂtirilmesi, tabloyu tamamlar.
Her ﬂey daha fazla kâr için!

‹ﬂ cinayetlerinin art›ﬂ›nda
özelleﬂtirme ve
t a ﬂ e ro n l a ﬂ t › r m a n › n
büyük pay›
Emperyalizmin yönlendirmesiyle 1980’lerin sonlar›ndan itibaren
bir çok ülkede kamu iﬂletmelerinin
ö z e l l e ﬂ t i r i l m e s i gündeme geldi.
Özelleﬂtirmeleri, baﬂta hizmet olmak üzere çeﬂitli sektörlerde taﬂe r o n l a ﬂ t › r m a politikas› izledi. Gerek
özelleﬂtirme, gerekse de taﬂeronlaﬂt›rma, emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine yeni ve daha kârl› iﬂ
alanlar› açmay› amaçl›yordu. Merkezi iktidarlar ve yerel yönetimlerin
sahip oldu¤u iﬂletmeler tekellere
peﬂkeﬂ çekilecek, Merkezi iktidarlar ve yerel yönetimler taraf›ndan
üstlenilen hizmetler de “ücreti” karﬂ›l›¤› burjuvaziye devredilecekti.
Bu süreç, tüm ülkelerde iﬂ kazalar›nda (yani cinayetlerinde) b a r i z
b i r a r t › ﬂ › da beraberinde getirmiﬂtir.

Özellikle kamu sektöründe, belediyelerde kimi iﬂ ve hizmetlerin
özel ﬂirketlere, taﬂeronlara verilmesi sonucu, bu ﬂirketler ve taﬂeronlar,
maliyetleri düﬂürüp daha fazla kâr
elde etmek için, iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili yönetmeliklerde öngörülen asgari tedbirleri bile almamaktad›rlar.
ﬁirketlerin ve onlar›n arac›l›k yap›p iﬂi daha ucuza gördürdükleri taﬂeronlar›n, yüklendikleri iﬂin gereklerini yapabilecek teknik bilgi ve
araçlar›n›n, makina parklar›n›n yetersizli¤i bir yana, iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili tedbirleri alacak teknik, bilimsel donan›ma ve araç gerece de sahip de¤illerdir. Bir ço¤u iﬂçi
güvenli¤i için yat›r›m yapamayacak
kadar küçük çapl› iﬂletmelerdir.
Gülseren Yurttaﬂ adl› bir mühendisin(1) “iﬂ kazas›” sonucu ölümünün ard›ndan cinayeti soruﬂturan
TMMOB heyetinin vard›¤› baz› sonuçlar ﬂunlard›:
“... boru taﬂ›yan mobil vinç kolunun kopmas›yla meydana gelen
kazada (...) vincin o borular› taﬂ›yabilecek kapasitede olmad›¤›, bu durumun ihmalden kaynakland›¤›(...)
yükü taﬂ›yacak halat o kadar yükün alt›na girebilecek kapasitede
de¤il. Vinç operatörü, yükün o s›rada vinçte bile olmad›¤›n› dile getiriyor. O zaman o vinç, kendini taﬂ›yacak güçte bile olmuyor.
(...) Bir ﬂirket ihale al›yor. Sonra
o ﬂirket iﬂi daha ucuza baﬂka bir
ﬂirkete yapt›r›yor. Taﬂeronluk alm›ﬂ
baﬂ›n› gitmiﬂ. Son ﬂirketin yetkinli¤ini denetleyen bile yok...”
Burada anlat›lan bir mekanizmad›r. Burada anlat›lan tekil bir örnek
olmay›p yayg›n bir durumun örne¤idir. Devlete sorun: 3-5 çocuklu bir
iﬂçinin yaﬂam› m›, yoksa taﬂeron sisteminin avantajlar› m› daha önemli?
Patrona sorun: bir iﬂçinin yaﬂam› kaç
vinç kolu eder? Veya mücadele ederek maaﬂ›n› art›rmak yerine “iﬂini bilen” bakanl›k veya belediye denetçisi memura sorun: bir iﬂçinin yaﬂam›
kaç “çorba paras›” eder?!
Cevab›, yukar›da aktard›¤›m›z

rakamlardad›r.
Dün devlet eliyle, devletin
en uygun koﬂullarda verdi¤i
ihalelerle ve sübvansiyonlarla
“saks›da” yetiﬂtirilen burjuvaziye, bugün de kamu iﬂletmeleri, kasalar›ndaki paralar›yla, sahip olduklar› dev araziler ve gayri menkulleriyle birlikte peﬂkeﬂ çekilmektedir.
Bu peﬂkeﬂ, “K‹T’ler arpal›k olarak kullan›l›yor, zarar ediyor, devlete yük oluyor, devlet iyi hizmet veremiyor” demagojileri ileri sürülerek,
kamu mülkiyetine karﬂ› anti-komünizm propagandalar›yla bütünleﬂtirilerek hayata geçirildi. K‹T’ler,
tüm birikimleriyle, emperyalist tekellere veya ülkemizin iﬂbirlikçi tekelcilerine “alt›n tepside” sunuldu.

‹ﬂç i de¤il , ‘‹ﬁ’ ö n e m l i !
Emperyalizmin ideolojik sald›r›s›n›n boyutlanmas›yla birlikte yeni
hak gasb› yasalar› ç›kart›l›rken, yasalar›n dilinde bile, iﬂçi yok edilmektedir.
Örne¤in 1475 Say›l› eski ‹ﬂ Kanunu’nda “iﬂ kazalar›n› önleme tedbirleri”ne iliﬂkin maddelerde “iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i” ifadelerine
yer verilirken, IMF ve Dünya Bankas›n›n istekleri paralelinde haz›rlanan 4857 Say›l› yeni “‹ﬂ Kanunu”nda ayn› bölüm ve içerikteki
maddeler, bu kez “‹ﬂ Sa¤l›¤›, ‹ﬂ
Güvenli¤i” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Bu basit bir “hece” eksilmesi
de¤ildir. “‹ﬂçi” yerine “‹ﬂ”in tercih
edilmesi ideolojik bir tutumdur.
AKP’li bakanlar›n da daha önce
“önce iﬂyeri güvenli¤i, iﬂyeri güvencede olacak ki iﬂçi güvencede
olsun” sözlerini hat›rlayal›m; bu
sözler, patronun gözüyle bakan bir
ideolojinin yans›mas›d›r.
Her ﬂey “‹ﬁ”in aksamamas›,
“‹ﬁ”in güvenli¤i üzerine ﬂekillendirilmiﬂ, iﬂçinin sa¤l›¤›, iﬂçinin kolu,
baca¤›, can›, gözü, kula¤› yok say›lm›ﬂt›r.
Zaten kanunun di¤er maddeleriyle birlikte ele al›nd›¤›nda iﬂçiler,
çal›ﬂt›rd›klar› makinalar›n, baﬂ›nda
çal›ﬂt›klar› tezgahlar›n nefes al›p
veren sessiz parçalar› gibi olmak

‹ﬂ cinayetlerinin faili, meçhul de ¤ i l d i r. G i z l e m e y e ç a l › ﬂ › r l a r g e r ç i
kendilerini. Fakat yine de saklanam a z l a r. K o l a y t a n › r s › n › z o n l a r › :
G i y s i l e r i m a r k a l › d › r, yüzlerinde hep
s a h t e b a k › ﬂ l a r v a r d › r. H a v a l a r › n dan, forslar›ndan yanlar›na var›lmaz.
G ö z l e r i n e b a k › n . T imsah gözyaﬂ l a r › v a r d › r. Ellerine bak›n. Asla na s › r y o k t u r. Ç ü n k ü b ü t ü n n a s › r l a r ›
vi cda nl a r›nd a i s ti fl e miﬂ l erdi r. Al›n lar›na bak›n, tek damla al›nteri görülmez. Tek gam çizgisi yoktur o
a l › n d a . H a z › r yemeye al›ﬂm›ﬂ hara m i l e r d i r o n l a r.
Katillerin cinayet yerine dönmesi gibi, hep si gelir c i n a y e t e k u r b a n
gitti¤imiz yere. A r k a d a / f o n d a b i z i m
dökülen kan›m›z, parçalanan bedeni mi z , ön d e bu n l a r, v e d u d a k l a r › n d a n d ö k ü l e n h e r z a m a n k i y a l a n l a r.
O n l a r ac›y› bilmezler, bildikleri
v a r s a d a u n u t m u ﬂ l a r d › r. Bizim ac› l a r › m › z a i s e d ö n ü p b a k m a z l a r bi le .
A t e ﬂ d ü ﬂ t ü ¤ ü y e r i y a k a r ve e mekç i l e ri n ha y a t › ya ng › n y e ri di r.
Bizden dökülen kan, bizden ç› k a n t e r derya olunca, yüzer o n l a r › n
gemileri. Kazançlar›n› katlamak
için, cesetlerimizden basamaklar
d ö ﬂ e r l e r. . . O n l a r e n ç o k k a z a n a n l a r,
e n z e n g i n l e r l istesi nde b i r b a s a m a k
daha yukar› ç›ks›n diye, öldürülür
emekçiler.
‹ n s a n l › ¤ a h a k a re t t e n b a ﬂ k a a n l a m› olmaya n bir r i y a k a r l › k b ü y ü r sur a t l a r › n d a . “ A m a n c a n › m ” d e r h ar a m i l e r i ç t e n i ç e ; “ölmüﬂl erse ne ya pa l› m, sürü sün e be re ke t i ﬂ si z k ayn › yor memleket...” G erç ek d üﬂ ü n celer i
böyle olmas›na ra¤men, karﬂ›lar›nd a k i k a m e r a l a r a , “ölenlere tanr›dan
rahmet, ac›l› aileler ine sab›r dil iyo ruz, gereken önlemler al›nacakt›r”
d i y e k o n u ﬂ u y o r l a r.
Bakmay›n onlara. Ne timsah
gözyaﬂlar›na, ne “yaralar sar›lacakt › r ” n a k a r a t l a r › n a . . . Ya r a m › z › s a rsa k s a rsa k , kendimiz sarar›z...
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zorundad›rlar. Bir pedal, bir manivela, anahtar, veya bir vida gibi, diﬂli gibi... Bundan dolay›, burjuvazinin gözünde, bir iﬂ kazas›nda bir iﬂçinin kolunun kopmas›n›n, gözünün
ç›kmas›n›n, baca¤›n›n k›r›lmas›n›n,
makinenin bir parças›n›n k›r›lmas›ndan fazla bir fark› yoktur. Hatta
iﬂçisinin baﬂ›na geleni, makinesinin
baﬂ›na gelen kadar önemli bile görmeyebilir burjuvazi...
Burjuvazi için öncelikli olan,
halk yarar›, halka hizmet, halk›n
sa¤l›¤›, çal›ﬂanlar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i de¤il, elde edece¤i kâr›n büyüklü¤üdür.
“‹ﬂ kazas›” denilince, o “kaza”
içinde kaybedilen canlar, y›k›ma
u¤rat›lan aileler, gelecekleri çal›nan
çocuklar, aç bilaç b›rak›lan yaﬂl›lar,
hepsi görmezden gelinir. “Kaza”daki sorumluluklar görmezden gelinir,
“kaza”d›r zaten ne de olsa. Önemli
olan kapitalizmin çarklar›n›n dönmeye devam etmesidir. bozulan makinan›n yerine de, ölen, sakatlanan
iﬂçinin yerine de “yenisi” konulur.

‘ S e r m a y e n i n b i r i k i m i ’ ya
da iﬂçinin can› pahas›na
p a t ro n l a r › n z e n g i n l e ﬂ m e s i
Özelleﬂtirme politikalar›n›n uygulan›ﬂ biçimi, kapitalizmin ilk sermaye birikiminin sa¤land›¤› ilk dönemlerini hat›rlatmaktad›r. O dönemde birikimi art›rmak için, birincisi iﬂçiler vahﬂice çal›ﬂt›r›l›p sömnürülmekte, ikincisi, fedolizmden el
konulan her ﬂey. burjuvaziye peﬂkeﬂ
çekilmekteydi. “‹lkel sermaye birikimi” böyle sa¤lanm›ﬂt›.
Bugün de devlet veya kamu elindeki tüm zenginliklerin tekellere
devredildi¤i bir süreç yaﬂanmaktad›r (daha do¤rusu bu süreç büyük
ölçüde tamamlanm›ﬂt›r da). Devlet
mülkleri, k›demli emperyalist tekellere, iﬂbirlikçilerine, iktidara yak›n
gruplara peﬂkeﬂ çekilmektedir;
Marks’›n 15-16 yüzy›l ‹ngilteresine
iliﬂkin anlatt›¤› gibi:
“Bir yandan feodal sistemin
mallar› ya¤ma edilirken di¤er yandan yeni toprak sahiplerine iliﬂkin
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yasal ayr›cal›klar getirilmekte, bu
nedenle devlet vergi zarar›na u¤ramakta, devletin u¤rad›¤› zarar da
halk kitlelerine yüklenen vergilerle
telafi edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.”
Faturan›n hep halka ç›kar›lmas›,
da kapitalizmde de¤iﬂmeyen yand›r.
Bugün özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rmayla yaﬂananlar, kapitalizmin
ilkel birikiminin sa¤land›¤› vahﬂi
döneminde yaﬂananlara ne kadar da
benzemektedir.
Kamu mülkiyetinin, yani sanayi
tesislerinin, de¤erli arazilerin çeﬂitli
sermaye gruplar›na peﬂkeﬂ çekilirken, ayn› zamanda taﬂeron olarak
ihalelerle de yeni talan gruplar› zenginleﬂtirilmektedir. Buradaki temel
yöntem, kamu hizmetlerinin, belediye iﬂlerinin “hizmet al›m›” yoluyla, taﬂeron ﬂirketler kurma yoluyla, büyük mebla¤lar›n bu kesimlere aktar›lmas›d›r.
Taﬂeronluk uygulamas›n›n istenen “kârl›l›¤›” sa¤layabilmesi için,
öncelikle esnek çal›ﬂma düzenlemelerinin yasal mevzuata konulmas›, güvencesiz istihdam›n sa¤lanmas›, “kay›t d›ﬂ›l›¤a” göz yumulmas›,
iﬂ çi s a¤l › ¤› ve i ﬂ g üven li ¤i de ne timlerinin en aza indirgenmesi
gerekiyordu.
Özelleﬂtirme, taﬂeronlaﬂt›rma
uygulamalar›, kamu iﬂletmelerinde
çal›ﬂan yüzbinlerce sendikal› iﬂçinin
iﬂten ç›kar›lmas› sonras›nda, ayn›
iﬂletmelere sendikas›z, kalifiye olmayan, iﬂ güvencesi olmayan yeni
bir köle iﬂçiler kesimi oluﬂturulmas›na neden oldu. Burjuvazi maliyet
giderleri içinde kendince en gereksiz ve her zaman en yüksek gördü¤ü
kalem olan “iﬂçilik maliyetlerini”
bu ﬂekilde en ucuza indirmiﬂ oluyor,
bu da burjuvaziye “sermaye birikimi”ni büyütmesi için ek bir avantaj
sa¤lamak anlam›na geliyordu.
Bu durum iﬂ kazalar›n› art›ran
bir di¤er etkendir. ‹ﬂi yapan taﬂeron
ﬂirket de, çal›ﬂan iﬂçi de kalifiye olmaktan uzaklaﬂt›kça, kaza ihtimali
yükselmiﬂtir do¤al olarak.
Sorun sadece bizim ülkemizde,
sadece belediyelerde veya tersane-

Kaç›nc› ölmemiz bu tersanede?
S a y › l a r › v e re b i l i r i z ; a m a ﬂ i m d i b u r a d a v e r m e y e c e ¤ i z . Ç ü n k ü s a l t b i r say›
d e ¤ i l d i o n l a r. H e p s i b i re r c a n d › ,
ö m ü r d ü , i n s a n d › . H a y a t l a r › , h a s re t leri, hayalleri vard›.
Ve hayallerimizin, ideallerimizin
o r t a y e r i n d e k o p a r h a l a t l a r, ölürüz
biz. ‹skeleler y›k›l›r, ölürüz biz. Hiç
yaﬂamam›ﬂ›z gibi, hesab›m›z sorul maz!
Kaç›nc›, kaç bininci, kaç onbinin ci ölmemiz bu? Ve daha kaç kez öle ce¤iz.. Bu sorular B o r s a y › t e d i r g i n
e t m i y o r nas›lsa. Belki de bu yüzden
azrail bize çok bonkör.
*
Kaç›nc› çöküﬂü bu maden oca¤›n › n ? O k a d a r çok kald›k ki biz bu
t o p r a ¤ › n a l t › n d a . O k a d a r yand›k ki
grizularda. O haramzadelerin kâr
h›rs› yüzünden, deste deste, düzine
düzine gömüldük. Ayn› nedenler, ayn › so n u ç la r › d o ¤ u r u r ya; öyledir
emekçilerin hali, öyledir i ﬂ k a z a l a r › n › n d u r u m u . To n l a rc a t o p r a ¤ › n a l t › nda öylece çaresiz k al›r m a d e n c i .
Köhne, bak›m› yap›lmayan, önlemi
a l › n m a y a n o c a k l a r d a g r i z u p a t l a r.
Bak›ms›z galerilerde metan s›k›ﬂ›r,
k u r a l d › r, so nra bi z öl ürüz , bu d a kur a l d › r. Ocak çöker, on, yüz, bin iﬂçi nin oca¤› söner. K u r a l d › r.
K u r a l , k a v g a y l a b o z u l u r. Ye n i
k u r a l l a r, mevcut iktidar› alaﬂa¤› ede r e k k o n u l u r.
lerde yaﬂanm›yor.
Emperyalist tekeller, IMF, Dünya Bankas›, WTO (Dünya Ticaret
Örgütü) arac›l›¤›yla taﬂeronluk sistemini, tüm kamu hizmetlerini özelleﬂtirmeyi ve esnek çal›ﬂt›rma yöntemlerini tüm yeni sömürgelerde
uygulamaya sokuyor. Kapitalizm
her yeri, her alan› ayn› zihniyetle iﬂletiyor: “Gölgesini satamad›¤› a¤ac› kesiyor” (Marks).

2000 y›l›nda ‹spanya’da yap›lan
bir araﬂt›rma taﬂeronlaﬂt›rman›n boyutlar›n› gösteriyor: “.. Endüstride
meydana gelen iﬂ kazalar›n›n %
45’inin, ölümle sonuçlanan kazalar›n % 88’inin geçici iﬂçilerde görüldü¤ünü” ortaya koymaktad›r.
Ve zaten iﬂte bunun sonucudur
ki, dünyada h e r y›l iﬂ kazalar› son u c u n d a yaklaﬂ›k 1 milyon 200 bin
kiﬂi ölüyor; yani katlediliyor...

Tekellere ve taﬂero n l a r a
d e v re d i l e n y e rel yönetim
Haf›zan›z› biraz zorlad›¤›n›zda,
son y›llarda “rögar kapa¤› aç›k unutuldu¤u”, aç›lan çukurlar, kanallar
aç›k b›rak›ld›¤› için meydana gelen
kazalarda anormal bir art›ﬂ oldu¤unu hat›rlayacaks›n›z...
Oligarﬂi, sermaye kesimlerine
k a y n a k a k t a r › m › n › sürekli k›labilmek için özellikle y e rel yönetimler
yasas›nda de¤iﬂiklikler yapt›. Taﬂeron ﬂirketler, belediyelerin kar amac› gütmeksizin kamu hizmeti olarak
yürüttü¤ü -yürütmek zorunda da oldu¤u- tüm yerel hizmetleri yapar
hale getirildi.
5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun “Gelecek Y›llara Yayg›n
Hizmet Yüklemeleri” baﬂl›kl› 67.
Maddesine bakt›¤›m›zda tabloyu
tüm ç›plakl›¤›yla görürüz:
“ Belediyede, belediye meclisini n, bel edi ye ye ba ¤l › kur ul uﬂla rda
yetkili org an ›n k arar› ile,
-park bahçe, sera, refüj, kald›r›m ve havuz bak›m› ve tamiri, araç
kiralama, kontrolü, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine techizat bak›m ve onar›m iﬂleri;
-bilgisayar sistem ve santralleri
ile elektronik bilgi eriﬂim hizmetleri;
-sa¤l›kla ilgili destek hizmetleri;
-fuar, panay›r, sergi hizmetleri;
-baraj, ar›tma ve kat› at›k tesislerine iliﬂin hizmetler, kanal bak›m
ve temizleme, alt yap› ve asfalt yap›m ve onar›m›, trafik sinyalizasyon
ve ayd›nlatma bak›m›, sayaç okuma
ve sökme-takma iﬂleri ile ilgili hizmetler;

-toplu ulaﬂ›m ve taﬂ›ma hizmetleri; sosyal tesislerin iﬂletilmesi ile
ilgili iﬂler,
süresi ilk mahalli idareler genel
seçimlerini izleyen alt›nc› ay›n sonunu geçmemek üzere, ihale yoluyla
üçüncü ﬂah›slara gördürülebilir. ”
Ne kald› geriye?
Kanun neredeyse tüm belediye
hizmetlerini üçüncü kiﬂilere, yani
daha aç›k deyiﬂle taﬂeron ﬂirketlere
devredebilecek ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
Üstelik sistem ﬂöyle iﬂliyor; belediye, bir hizmeti, bir ﬂirkete hiçbir
yeterlilik aramadan devrediyor. Zaten o ﬂirket de ço¤unlukla o iﬂi almak için acele kurulmuﬂ bir ﬂirket
oluyor. Sonra o da iﬂi al›nca baﬂka
taﬂeron ﬂirketlerde devrediyor. Yani
devreye bir de “ d ö r d ü n c ü ” , bazen
“beﬂinci” ﬂah›slar/ﬂirketler girmiﬂ
oluyor. ‹ﬂte bu mekanizma, iﬂ kazalar›n› adeta katmerli hale getiren
mekanizmad›r.
ﬁirketler, bu “kamu hizmetlerini”, elbette “kamu hizmeti bilinci”
ile de¤il, sadece daha fazla kâr elde
etme güdüsüyle yerine getirecekler-

NASIL
ÇÖZÜLECEK?
Baﬂta dedik ki, HESAP ED‹LM‹ﬁ cinayetlerdir. Evet, taﬂeron sistemini uygulamaya baﬂlayanlar, esnek çal›ﬂma yasalar›n› ç›karanlar,
daha fazla iﬂ kazas› olaca¤›n› biliyor
ve hesap ediyorlard›.
Ve iﬂçileri, sa¤l›ks›z, tedbirsiz,
doktorsuz, hastanesiz ve mezara kadar, posas› ç›kana kadar çal›ﬂt›ranlar,
yapt›klar› vahﬂetin fark›ndad›rlar.
Yukar›da belirtilen 5 y›ll›k dönemdeki iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar› sonucunda toplam 9 milyon
576 bin 513 iﬂ günü kaybedilmiﬂ.
Dolay›s›yla iﬂ kazalar› ve meslek
hastal›klar›n›n toplam maliyeti 5 y›lda 20 milyar YTL’ye ulaﬂ›yor.
Ama patronlar için bu “kay›p”
önemli de¤il; ‹ﬂ güvenli¤i için gerekli yat›r›mlar› yapmaya kalksalar,

dir. Olan da budur.
Gerçekte yerel seçimlerde ﬂehir
halk›na hizmet edecek bir yönetici
seçilmiyor. Peki ne seçiliyor;
ﬁehrin iﬂlerini görürken, yerel
hizmetleri yerine getirirken palazlanacak, açl›k ücretinin alt›nda iﬂçi
çal›ﬂt›racak, iﬂ güvenli¤i tedbirlerini
almayacak, bu nedenle onlarca iﬂ cinayetine sahip olacak taﬂeron ﬂirketlere iﬂ verip, onlardan ald›¤› ’komisyon’lar›n bir k›sm›n› cebine indirip bir k›sm›n› da partisine aktaracak belediye baﬂkanlar› seçilmiﬂ
oluyor.

‘Kaza’lar›n nedenleri de,
sorumlular› da belli;
sonras›?
Sonuçta, her alanda, ister merkezi hükümetler, ister yerel yönetimler veya isterse do¤rudan tekeller
nezdinde karﬂ›m›za ç›kan, kapitalizmin mant›¤› ve onu daha vahim hale getiren dönemsel politikalard›r.
Bunlar›n kendisi emekçiler için
“kaza” demektir.
P a m u k o v a ’ d a 39 kiﬂinin öldü¤ü
daha fazlas›n› harcamak durumunda
kalacaklar; i ﬂ ç i y i h a rc a m a k daha
ucuza(!) geliyor.
Bu h e s a p(!), sorunun kapitalistler taraf›ndan köklü bir ﬂekilde çözülememesinin nedenini de anlat›yor.
Ülkemiz iﬂçi s›n›f› ve tüm emekçiler, bu vahﬂeti ancak, daha fazla
örgütlenip, patronlara güç yetirecek
güce ulaﬂarak k›smen s›n›rlayabilirler; kan emicilerin elinden tamamen
kurtulmak ise, ancak ve ancak sömürücü iktidar› alaﬂa¤› ederek mümkün
olabilir.
Ölümlerimizin üzerinden yükselen sömürü saltanat›n›n y›k›lmas›
muhakkakt›r. Bize hayat hakk› tan›mayan bu düzenin, bu çark›n sonu
da gelecektir. Bir gün ve mutlaka!
Bilmek durumunday›z ki, kapitalizm sona ermeden, ad›na “iﬂ kazas›”
denilen bu kapitalist gerçeklik de
bitmeyecek.
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tren kazas›nda, sorumlunun do¤rudan, teknik uzmanlar›n uyar›lar›na kulak asmadan “15 gün içinde h›zland›r›lm›ﬂ tren uygulamas›na geçilmesi” talimat›n› veren
AKP iktidar› oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
K ü t a h y a ’ d a k i 10 insan›m›z›n
öldü¤ü kazada, sorumlunun bozuk
raylar› tren hatlar›na döﬂeyen
TCDD yönetiminin ve bu konudaki gerçekleri örtbas eden iktidar›n
sorumlu oldu¤u belgelerle ortaya
ç›kt›.
D a v u t p a ﬂ a ’ d a 23 kiﬂinin öldü¤ü patlamaya iliﬂkin ‹TÜ taraf›ndan oluﬂturulan bilirkiﬂi heyetinin
raporu da evvelki hafta aç›klanm›ﬂt› ve rapor hiç kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde ölümlerin sorumlusunun Çal›ﬂma Bakanl›¤›,
‹stanbul Büyükﬂehir ve Zeytinburnu Belediyeleri oldu¤unu ortaya
koyuyor.
Te r s a n e l e re iliﬂkin gerçekler
de ortada; taﬂeronluk, esnek çal›ﬂma, örgütsüzleﬂtirme politikalar›
sonucunda, her gün yeni cinayetler iﬂleniyor.
S u ç l u l a r, s o r u m l u l a r belli.
Peki sonra?
Sonras› düzenin sahiplerine ve
yasalar›na kal›rsa, belli; ne kazalar›n sorumlular› cezaland›r›lacak,
ne kazalar önlenecek!
Çünkü kapitalist, daha fazla
kâr’dan vazgeçmeyecek.
Çünük iktidarlar, tekeller, sadece sistemin sürmesine yetecek kadar önlem alacak, daha ötesini
yapmayacaklard›r. Kazalar devam
edecek, hatta artacak, ölen hiç
ﬂüphe yok, yine biz olaca¤›z...
Ama ölmeyebiliriz. Kaza,
kader de¤ildir; çaresi vard›r
elbette!
(1) Gülseren Yurttaﬂ, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'ne ba¤l› ‹SK‹ (‹stanbul Su ve Kanalizasyon ‹daresi) taraf›ndan taﬂeron firmaya yapt›r›lan
Melen Çay› projesi'nde çal›ﬂ›rken,
bodru taﬂ›yan mobil vinç kolunun
kopmas› sonucu, kopan vinçin alt›nda
ezilerek can verdi.
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Mu¤la'da Köylüler Maden
Ocaklar›n› Protesto Etti
Mu¤la'n›n Milas ilçesine ba¤l› Kayabaﬂ›
köylüleri, köyün yak›n›ndaki feldspat ç›kar›lan
ocaklar› protesto için, maden taﬂ›yan kamyonlar›n geçti¤i yolu yaklaﬂ›k 3 saat boyunca trafi¤e kapatt›.
Köylüler, Güllük Liman›’na maden taﬂ›yan kamyonlar›n, köyün içindeki
yolu kulland›klar›n› ve kamyonlar›n yaratt›¤› kirlili¤in, çocuklar›n›n hastalanmas›na neden oldu¤unu ve ürünlere zarar verdi¤ini söyleyerek, ocaklar›n
kapat›lmas›n› istediler.
“1 May›s son. A k s i t a k t i r d e y o l k a p a n a c a k . B u g ü n u y a r › k e s i m i y a p›ld›. Yol yap›ls›n” yaz›l› pankart açan köylüler, soruna çözüm için, ya
kamyonlara ayr› bir yol yap›lmas›n› ya da ocaklar›n kapat›lmas›n› istiyor.

OLEY‹S ‹ﬂçilerinin Eylemi Sürüyor
Kocaeli Üniversitesi’nde 117 gündür grevde olan OLEY‹S iﬂçileri 25
Nisan günü yapt›klar› eylemle haklar›na sahip ç›kmaya devam edeceklerini dile getirdiler. KESK, TMMOB, D‹SK, EMEP ve HÖC’ün de kat›ld›¤›
eylemde Sabri Yal›m Park› ‹nsan Haklar› An›t› önünden An›tpark Yerleﬂkesi önüne kadar bir yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂün sonunda OLEY‹S Kocaeli Temsilcisi Bar›ﬂ Aﬂan taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Kocaeli Üniversitesi rektörlü¤ü biz Kocaelili iﬂçilerin haklar›n› verene kadar mücadelemize devam edece¤iz. ‹ﬂçiyiz hakl›y›z kazanaca¤›z” sözlerine yer verildi.
HÖC ad›na konuﬂma yapan Zahide Dalda ise tarihi direnenlerin yazd›¤›na de¤inerek “bütün örgütlerimizle birlikte 1 May›s’ta Taksim’de Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z ﬂiar›n› yükseltece¤iz” diyerek direniﬂi Taksim’e taﬂ›ma ça¤r›s› yapt›.

Süt Üreticileri Miting Yapt›:
‘Süt ile de¤il ateﬂ ile oynuyorsunuz’
‹zmir Tire’de süt üreticileri 28
Nisan’da yapt›klar› mitingle, süt fiyatlar›n›n düﬂmesini, maliyetlerin
artmas›n› ve desteklerin azalmas›n›
protesto ettiler.
5 bin süt üreticilerinin kat›ld›¤›
‘Küçük Menderes Üretici Mitingi’nde aç›lan pankartlardan birinde,
köylüler; “Köylü milletin efendisi
m i d i r ? ” diye soruyordu. Çünkü,
iktidarlar›n politikalar›yla, köylüler
açl›¤a mahkum edildiler ve efendilik söylemi bir demagojiye dönüﬂtürüldü. Köylüler mitingde ayr›ca,
“ Destek vermeyene destek yok” ,
“ S ü t ü m ü z s u d a n u c u z ” , “ S üt i l e
de¤il ateﬂ ile oynuyorsunuz” pankartlar› açt›lar.
Mitingde konuﬂma yapan, Tire

Süt Üreticileri Kooperatifi Baﬂkan›, eskiden üç litre süt ile bir litre
mazot al›rken, art›k ayn› mazotu alt› litre süt ile alabildiklerini söyledi. Çiftçilerin yüzde 90’›n›n borçlu
oldu¤unun belirtildi¤i aç›klamada,
“ K ü ç ü k l e r y o k e d i l e rek d ev çift l i k l e re destek veriliyor. P i y a s a y a
müdahale edin, ulusal süt konseyleri kurun' dedik kimse dinlemedi. ” denildi.
Eylemde aç›lan bir baﬂka pankart, “Bugün Türk köylüsünün ka d e r g ü n ü d ü r ” diyordu.
Do¤ruydu; çünkü, ancak, IMF
politikalar›yla, çiftçiyi, köylüyü bitiren AKP iktidar›na karﬂ› yap›lan
eylemler, köylünün kaderini de¤iﬂtirebilecektir.

Halka Ne
Yarar› Oldu?
ÖDP Milletvekili Ufuk Uras, 23
Nisan’da Çankaya’da Cumurbaﬂkan› Gül taraf›ndan meclisteki parti liderlerine verilen yeme¤e kat›ld›ktan
sonra, “bu tür yemeklerin deva m›nda yarar oldu¤unu” söyledi.
Niye yararl› acaba? Kimin hangi sorununu ele alm›ﬂlar, hangi sorunu
çözmüﬂler?
Halbuki sözü edilen, bizzat kat›lanlar›n da aktard›¤› gibi bir g ü n d e mi bile olmayan, havadan sudan
konuﬂmalarla geçen bir yemektir.
Buna ra¤men “devam›nda” bu kadar istekte bulunulmas› gösteriyor
ki; TBMM çat›s› alt›nda bulunmaktan sarhoﬂ olan Uras’a, hangi içerikle olursa olsun Cumhurbaﬂkan›,
Baﬂbakan gibi “ d e v l e t b ü y ü k l e ri(!)” ile ayn› masada oturmak yetiyor.
Çeﬂitli kesimler, biz yanl›ﬂ bulup
eleﬂtirsek de, mücadelenin parlamento arac›l›¤›yla yürütülebilece¤ini savunabilir. Ya da çeﬂitli reformlar için mücadeleyi hedef olarak belirleyebilir. Ama bizim gibi ülkelerde bunun bile asgari zorunluluklar›
vard›r. Hele ki, kendinize “sosyalist” diyorsan›z, yapman›z gerekenler bunun daha fazlas›d›r.
Fakat, Uras’›n politikas›nda ve
prati¤inde ne parlamenterist yoldan,
ne reformist bir çizgi ile düzene

karﬂ› yürütülen bir mücadele yok.
‹lkeli bir tav›r al›ﬂ yok. O, oligarﬂiye kendini kabul ettirmeye, “ ﬂ i r i n ,
makul solcu” tipi çizmeye çal›ﬂ›yor. Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan taraf›ndan oluﬂturulan herhangi bir
platforma, halk›n ç›karlar› aç›s›ndan bakm›yor. Öylesi zeminlerde
bulunabilmeyi, bir nimet say›yor.
Birçok burjuva politikac›s›nda
olan bu durum için, Uras’›n tercihi
denilip geçilebilir. Fakat bu tercihin
ad›n›n “solculuk”, “sosyalistlik”
ﬂeklinde ifade edilmesi kabul edilemez.
Bu durumda, Uras’a bu toplant›larda nas›l bir yarar gördü¤ünü sormak durumunday›z. Çankaya’daki
“beyaz ﬂarab›n tad›ndan” sarhoﬂ
olan Uras, yediklerini, içtiklerini
kendisine saklay›p, “gördü¤ü yara r›” halka aç›klamak zorundad›r.
Hay›r, ne solculuk, ne de sosyalistlik Uras’›n sundu¤u gibi de¤ildir, olamaz. Solcular›n, sosyalistlerin amac›, burjuvazinin masas›na
oturmak de¤ildir. Solcular, sosyalistler o masalara hiç oturmaz de¤ildir; oturur; ama oturdu¤unda hesap
sormak için, halk›n haklar›n› söke
söke almak, sorunlar›n› aç›kça ortaya koymak için oturur. De¤ilse o
masalarda oligarﬂinin ﬂovlar›na
malzeme olmak, veya demokrasicilik oyunlar›na, diplomatik manevra-

Oligarﬂinin Deniz Tahammülsüzlü¤ü
Oligarﬂi Denizler’in idam ediliﬂlerinden 36 y›l sonra da onlardan
korkmaya devam ediyor.
26 Nisan’da Dersim EMEP ‹l
Örgütü, Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin
‹nan ve Yusuf Aslan’›n resimleri
as›ld›¤› gerekçesiyle polis taraf›ndan bas›ld›. Gece saat 00.30’da
Tunceli Cumhuriyet Savc›s›’n›n talimat›yla binan›n kap›s› k›r›larak

içerde as›l› pankarta el konuldu.
Daha önce de 2008 y›l› takvimlerinde Mahir Çayan’›n resminin
olmas› nedeniyle takvimler toplat›larak çeﬂitli demokratik kitle örgütleri bas›lm›ﬂt›.
Denizler’e yönelik sald›r› 27
Nisan’da EMEP il binas› önünde,
EMEP, HÖC, DTP, DHP ve
ESP’nin kat›ld›¤› bir eylemle pro-

lar›na ortak olmak için oturmaz.
Parlamenter mücadeleyi
savunabilirsin, bu durumda da
kendi tarz›n›, kendi üslubunu
oluﬂturursun. Oligarﬂinin zemininde politika yapmak zorunda
de¤ilsin. Elindeki olana¤›, kapitalist
düzeni, düzen partilerinin, egemen
s›n›flar›n halk düﬂman› yüzlerini
teﬂhir etmek için kullan›rs›n.
Dilini, üslubunu, halka gerçekleri gösterecek, burjuva diplomasisinin riyakarl›klar›n›, ﬂovlar›n› teﬂhir
edecek, “sorunlar›m›z› sosyalist l e r, solcular çözer” dedirtecek tarzda ﬂekillendirirsin. Oysa, Uras’a bak›p da solu Uras’›n kiﬂili¤inde tan›yacak kitleler, “ b u n l a r › n d a d i ¤ e r
polit ikac›la rdan bir f ar k la r › yokm u ﬂ ” diyecektir.
Uras halka de¤il, oligarﬂiye hitap ediyor, oligarﬂiyi etkilemeye çal›ﬂ›yor. Bu durumda elbette sol, sosyalist kimli¤i taﬂ›yam›yor.
Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ile
ayn› masaya oturacaksan da, ayn›
masaya oturmay› reddedeceksen de,
halk›n ve mücadelenin ç›karlar› çerçevesinde de¤erlendirerek karar verirsin. Uras böyle bir de¤erlendirme
yapm›yor. “Bu tür yemeklerin de vam›nda yarar oldu¤unu” söylüyor, fakat “ k i m e n e y a r a r › v a r ? ”
sorusu ortada kal›yor.
Uras’›n aç›klamalar›na bak›l›rsa,
tek yarar› “tüketilmedi¤i için tad›
güzel olan beyaz ﬂarab›n” Uras’›n
damaklar›nda b›rakt›¤› tad olarak
görünüyor.

testo edildi. Bina önünde toplanan
kitle sloganlarla Gezmiﬂ, Arslan
ve ‹nan’›n resimleriyle Sanat Soka¤›’na do¤ru yürüyerek polisin
pankart› indirmesini protesto etti.
E ylemde EMEP ‹l Baﬂkan› Hüseyin Tunç bir aç›klama yaparak
“Denizle r bu ül kenin ba¤›ms›zl› ¤›
için mü cadele veren devrim ciler di... Onlar› asabilirler, fakat dü ﬂüncelerini inançlar›n› savunduk lar› de¤erleri teslim alamad›lar”
dedi.
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CHP Kurultay Yapt›

Muhalefetken Böyle,
Ya ‹ktidar Olsa!
CHP'nin 32. Ola¤an Kurultay›,
26 Nisan’da Ankara’da Atatürk
Spor Salonu'nda yap›ld›. Yine halktan yana bir politika yoktu, yine
Baykal tek adayd›, kurultay CHP
üzerine hayal kuranlar için, bir hayal k›r›kl›¤›yd›.
CHP, hiç bir zaman halk için bir
“ u m u t ” de¤ildi. Fakat, geçmiﬂin
CHP’si, demagojik halkç› söylemiyle, kendisine “ u m u t ” ba¤lanmas›n› sa¤layabiliyordu, kurultayla
görüldü ki, art›k bu aldatmay› bile
sürdürebilecek durumda de¤ildir.
CHP, AKP nezdinde geliﬂen dincilik tehdidinden kayg›lanan kesimler için de “ u m u t ” olamayaca¤›n›
bir kez daha göstermiﬂ oldu. CHP
gerçek anlamda laikli¤in savunucusu olmam›ﬂt›r, bunun yan›nda mevcut politikalar›yla laiklik zemininde
bile baﬂar›l› bir muhalefet partisi de
de¤ildir.
Kurultay, CHP’nin AKP karﬂ›s›nda büyük bir baﬂar›s›zl›k yaﬂad›klar› 2007 seçimlerinden de bir ders
ç›karmay› baﬂaramad›¤›n› gösterdi.
CHP’de o günden günümüze de,
söylem düzeyinde bile bir farkl›l›k
olmad›. Mustafa Sar›gül muhalefetini etkisizleﬂtiren Baykal’›n gündeminde bu sefer de gerçekte varl›¤›
tart›ﬂmal› “parti içi muhalefet” vard›. Kurultaydan ak›lda kalan, Baykal’›n tek baﬂ›na aday olmas›, muhalefete söz hakk› bile tan›nmamas›
ve Baykal’›n 2.5 saat boyunca konuﬂup, bir ﬂey söylememesidir.

Demokratik De¤il,
Sol De¤il
CHP kurultay›nda, resmi polis
d›ﬂ›nda, Baykal’›n özel iste¤iyle
200 sivil polis de bulunduruldu. Bu
polis gücü olmayan muhalefete karﬂ› y›¤›ld› oraya.
Parti içinde, bir gücü bile olma-
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yan muhalefete karﬂ›, polis y›¤arak
huzur bulabilen, CHP yönetimi, demek ki iktidar olsa, ülkede huzuru
sa¤lamak için de ayn› yönteme baﬂvuracak.
Muhalefetin böylesine sesinin
kesildi¤i bir kurultay örne¤i azd›r.
CHP yönetimi faﬂizmin düzen partilerini tam denetim alt›nda tutmak
için ç›kard›¤› yasalardan sonuna kadar yararlanmaktad›r. Genel merkezin belirleyebildi¤i delege sistemiyle, partiler zapt-urapt alt›nda tutulabilmektedir.
Bu koﬂullarda, muhalefetin
“ a d a y a d a y l a r › ” , gereken 253 delegenin deste¤ini alamad›lar ve
“ a d a y ” olma hakk› kazanamad›klar› için de, kürsüden konuﬂma haklar› da olmad›.
Kurultay sonucunda, partinin
yeni yönetimi, tamamen muhalefetten ar›nd›r›larak oluﬂturuldu.
Düzen partilerinde, halk›n, kitlelerin bir iradesi yoktur. Halen, CHP
içinde daha sol bir politikay› savunanlar›n yönetime gelebilece¤i beklentisinde olanlar yan›lg› içindedirler.
CHP kitlelerin de¤il, statükoculu¤un partisidir. Baykal da statükonun bugünkü temsilcisidir. Ama
CHP’nin as›l sorunu “Baykal” da
de¤ildir.
CHP, sol bir parti de¤ildir. Sol
politikadan her anlamda uzakt›r. Sol
olmak, sömürü düzenlerindeki, egemen s›n›flar, ezilen s›n›flar saflaﬂmas›nda, ezilen s›n›flardan yana olmak, ezilen s›n›flar›n ç›karlar›n› savunmak demektir.
Oysa, bu kurultayda da, tek belirleyici olan Baykal’›n ezilen s›n›flar ad›na söyledi¤i bir ﬂey olmad›.
Ki, Baykal, ezilen kesimlerin taleplerini savunmad›klar›, hak ve özgürlükleri savunmad›klar› eleﬂtirileri üzerine, sözde yeni bir imaj yarat-

ma çabas›ndad›r.
Baykal, kendisini sol literatürü
kullanmaya zorlad›¤›nda bile ortaya
ç›kan sonuç, mevcut ekonomik
programlara yönelik, IMF’yi ve
burjuvaziyi rahats›z etmeyecek ölçüyü koruyan eleﬂtirilerden, Kürtçe
bir iki parça çalmaktan ibarettir.
CHP’de yeni aç›l›m aramak için
kurultaya mercek tutanlar, bula bula
kasetten çal›nan Kürtçe ﬂark›lar› bulabildiler!
Oysa, sol olmak bir yana, “sol”
bir söylemle muhalefet yürütmek
için bile, halk›n onlarca sorunu var.
Bir partinin kendisini “sol” diye sunup da, halk›n sorunlar›n›n üzerinden atlamas›, dahas›, bu onlarca soruna iliﬂkin, “sa¤” kimlikli partilerden daha geri bir politikan›n savunucusu olmas› kolay olmasa gerektir.

K u r u l t a y a Da m g a s › n ›
Vu r a n P olitikas›zl›kt›r
CHP’nin, AKP karﬂ›s›nda düzen
içi bir alternatif olmay› dahi baﬂaramamas›n›n temelinde de yukar›da
belirtti¤imiz olgu vard›r. Gerçekten
de, CHP “düzenin solu” misyonunu bile oynayamayan bir parti durumundad›r. Söylemde bile solla iliﬂkisini keseli çok olmuﬂtur.
Dili, faﬂizmin ›rkç› dilidir, patronlar›n dilidir, fakat halk›n, solun
dili de¤ildir.
Dikkat edilirse, bu durum salt
CHP’nin yönetimi için geçerli de¤ildir, Baykal d›ﬂ›ndaki adaylar›n
da, politik olarak Baykal’dan farkl›
bir söylemleri olmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla, kimse, Baykal’a karﬂ› olanlar›n, farkl› neyi savunduklar›n› anlayam›yor, ortada tüm düzen partilerinde görülebilen bir koltuk kavgas›
kal›yor. Bu nedenle de, kurultaydaki kitleleri motive edecek politik bir
atmosfer muhalefet taraf›ndan da

yarat›lam›yor.
Hiçbir aday, eski CHP çizgisindeki gibi demagojik bir halkç› söylemi
bile benimseyemiyor. Tüm adaylar,
günü geldi¤inde burjuvazinin kendilerine iktidar› teslim edece¤i beklentisiyle, burjuvaziyi ürkütmeyecek bir
çizgi izliyorlar. Mevcut durum asl›nda, CHP’nin içinde tarihsel olarak
var olan ilerici, muhalif, sol dinamiklerin tamamen yok edildi¤ini gösteriyor.
“ C H P i k t i d a r olsa, bu ülkede
ha l k › n ya r a r› n a ne d e ¤i ﬂe c e k? ” sorusunun kurultaydaki cevab› da,
“ h i ç b i r ﬂey de¤iﬂmeyecek” ﬂeklinde
yorumlanabilir.

C H P ’ y e Halk›n De¤il,
Oligarﬂinin ‹htiyac› Va r
CHP’nin kendisini “sol” gibi göstermesindense, sa¤c› gerici kimli¤i-

HRANT D‹NK Davas›
‘Sorumlular Yarg›lans›n!’
Agos Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesi davas›na, 28 Nisan’da ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 5. duruﬂman›n da bas›na kapal› olarak gerçekleﬂti¤i davada ek iddianameyle davaya ilk kez girecek olan Yasin
Hayal’in eniﬂtesi Coﬂkun ‹¤ci avukat› olmad›¤› gerekçesiyle davaya
sokulmad›. ‹¤ci, Dink’in katledilmesiyle ilgili savc›l›¤a verdi¤i ifadede katliam emrini veren jandarma istihbaratç›lar›n› bildi¤ini söylemiﬂti.
Duruﬂma öncesi Hrant Dink
Davas›n› ‹zleme Koordinasyonu
Beﬂiktaﬂ Barbaros Meydan›’nda
250 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylem
yapt›. “Hrant ‹çin Adalet ‹çin”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Kemal Gökhan
Gürses davaya iliﬂkin bilgilerin
has›ralt› edildi¤ini söyleyerek sorumlular›n yarg›lanmas› talebini
tekrarlad›.

nin kitleler nezdinde teﬂhir olmas›,
halk için daha yararl›d›r. Bu nedenle,
sol kimlik taﬂ›yanlar›n, halktan yana
olanlar›n, CHP’nin “sol” bir parti gibi yans›t›lmas›na karﬂ› ç›kmalar› gerekir.
Örne¤in, “solcu” olarak tan›nan
Oral Çal›ﬂlar, “ Ülkemizdeki sol ha reket aç›s›ndan CHP k ur ul tay ›n› n
yeni bir umut” üretmedi¤ini söyledikten sonra “ Peki, bu ülkenin sol cular› ne yapacak?” diye soruyor.
Ki, bu kayg›y› taﬂ›yanlar çoktur.
CHP kurultay›nda bir yenilik olmad›¤› gibi, bu soruda da bir yenilik
yoktur. Her kurultayda, her seçimde
CHP’nin “ u m u t o l m a d › ¤ › ” keﬂfedilir, bir sonraki kurultay ve seçimlerde
yeniden CHP’nin umut olmad›¤› görülerek, “pe ki sol ne yapacak?” sorusu tekrarlan›r.
Oysa, solculuk bir olgudur. Ne ﬂu

ya da bu parti ile baﬂlar ne de biter.
CHP geçmiﬂten günümüze gerçek
anlamda “sol” olmam›ﬂt›r. Sol politikalar›n savunucusu olmam›ﬂt›r. Sol
söylemi bir dönem etkili bir ﬂekilde
kullanm›ﬂt›r, bugün bunu da yapm›yor.
Fakat, sol ve solculuk bitmiyor.
Emperyalizme karﬂ›, sömürüye, zulme karﬂ› mücadele sürüyorsa, ki sürüyor, sol da varl›¤›n› sürdürüyor demektir. Sorun solu güçlendirme sorunudur. Bu sorun da ancak, halk› gerçekten sol politikalar çerçevesinde
toparlamak, harekete geçirmekle
mümkün olacakt›r.
CHP’nin ne olaca¤›n› b›rakal›m
oligarﬂi düﬂünsün, sol ad›na bir kayg›
taﬂ›yanlar›n, güçlerini, enerjilerini
solun gücünü büyütmeye harcamalar› “Peki bu ülkenin solcular› ne ya pacak?” sorusunu da gereksizleﬂtirecektir.

Odalar’dan Ça¤r›: Alev ﬁahin
Derhal Serbest B›rak›lmal›d›r!
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
gününe kat›ld›¤› gerekçesi ile tutuklanan +‹vme Dergisi Yay›n Kurulu
üyesi ve TMMOB Mimarlar Odas›
Ankara ﬁubesi Sekreter Yard›mc›s›
Mimar Alev ﬁahin’in tutuklanmas›na
karﬂ› tepkiler sürüyor.
Alev ﬁahin’e özgürlük istemek
amac› ile +‹vme çal›ﬂanlar› 25 Nisan’da Elektrik Mühendisleri Odas›
Ankara ﬁubesi’nde bir aç›klama yapt›lar. Mühendis Ozan Demirel taraf›ndan okunan aç›klamada, “Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi için mücadelede kararl›
tutumlar›n› örgütlü mücadeleyle ortaya koyanlar sindirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r” denirken, Av. Selçuk Koza¤açl› da “yap›lan toplumsal muhalefetin
öncü unsurlar›na bir sald›r›d›r” diyerek, hukuksuzluklara dikkat çekti.
*
TMMOB Kocaeli ‹l Koordinasyon
Kurulu, KESK Kocaeli ﬁubeler Platformu ve Ankara ÇMO, EMO,
HKMO, ‹MO, JMO, KMO, MeMO
ve MO odalar› 25 Nisan’da yapt›klar›

aç›klamalarda, “haks›z
yere tutuklanan üyeleriAlev ﬁahin
miz Meryem Özsö¤üt ve
Alev ﬁahin serbest b›rak›lmal›d›r” ça¤r›s› yapt›lar.
*
‹zmir ve Ankara’dan
sonra ‹stanbul’da da bir
aç›klama yapan mimarMeryem Özsö¤üt
lar Alev ﬁahin’in derhal
serbest b›rak›lmas›n› istediler.
29 Nisan’da Beﬂiktaﬂ’ta TMMOB
‹l Koordinasyon Kurulu salonunda
bas›n toplant›s› düzenleyen mimarlar
ad›na konuﬂan Aynur Savaﬂ, AKP’nin
meydanlarda haklar›n› arayan emekçilere sald›rd›¤›n› ifade ederek tüm
sald›r›lara ra¤men Mimar, Mühendis,
ﬁehir Planc› Kad›nlar olarak 8 Martlar’da 1 May›slar’da ellerinde dövizlerle alanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi. Aç›klama Alev ﬁahin’in
derhal serbest b›rak›lmas› ça¤r›s›yla
sona erdi.
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Irkç›l›k; Emperyalizmin
Büyük Suçu
New Yo r k

Irkç›l›k en büyük suçlardan birisidir. Bu suçu tarihsel olarak üreten
sömürgecilik oldu, bugün sürdüren
de sömürü düzenleridir.
Emperyalist ülkeler, sömürge ülkelere karﬂ› ›rkç›l›k yap›yorlar. Sömürge ülke egemenleri de kendi ülkelerindeki az›nl›k milliyetlere,
halklara karﬂ› ayn› ﬂekilde ›rkç› politikalar uyguluyorlar.

A m e r i k a ’ d a Zenci
Öldürmek Suç De¤il
Amerika’da ›rkç›l›¤›n hedefindekiler öncelikle zencilerdir. Aﬂa¤›lan›r, insan yerine konulmazlar.
Zencilerin en küçük suçlar› en
a¤›r ﬂekilde cezaland›r›l›rken, zencilere karﬂ› iﬂlenen suçlar ço¤unlukla cezaland›r›lmaz.
‹ﬂte bunun örneklerinden birisi
geçti¤imiz günlerde yaﬂand›.
Kas›m 2006'da New York’ta Sean Bell adl› silahs›z zenci bir genci
yaklaﬂ›k 50 kurﬂun s›karak öldüren
üç polis Q u e e n s C o u n t y isimli
mahkemede beraat ettirildi. 25 Nisan’da eyalet yüksek mahkemesi
yarg›c›, “ istemeden ölüme sebebi yet vermek” ile “ s a l d › r › ” suçlar›ndan ikisi için 25 y›l ve biri için bir
y›l hapis cezas› istenen üç polisi,
“ Bell'in ölümünde polislerin so r u m l u l u ¤ u b u l u n m a d › ¤ › ” karar›yla beraat ettirdi.
Oysa üç polis, “fuhuﬂ iddialar›n›
araﬂt›rmak” göreviyle gittikleri kulüpten ç›kan gençlerin üzerine ateﬂ
etmiﬂ, Bell olay yerinde ölürken, iki
arkadaﬂ› yaralanm›ﬂt›. Bell’in polislerin kurﬂunlar›yla öldü¤ü sabit, polisler de bunu kabul ediyorlar. Sadece, Bell’in silahl› oldu¤unu sand›k-
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lar›n› ve üzerlerine do¤ru araçla
geldikleri için ateﬂ ettiklerini söylüyorlard›.
Bu gerekçeyle polislerin 55 kurﬂun s›karak, Bell’i öldürmeleri ve
arkadaﬂlar›n› yaralamalar›, mahkeme taraf›ndan suç olarak kabul edilmedi. Emperyalist ülkelerde, yarg›n›n tarafs›z oldu¤unu savunanlara,
yarg›n›n, zenciler sözkonusu oldu¤unda, hiç de ba¤›ms›z olmad›¤›n›,
›rkç› politikalar›n uygulayac›s› oldu¤unu gösteren somut bir örnektir.
Ki, böylesi aç›k bir infazda, beraat karar› verebilmek, salt bu olayla s›n›rl› bir mahkemenin karar› olarak de¤erlendirilmemelidir. Bir
mahkeme ancak, ülkede sistematik
olarak zenci düﬂmanl›¤›n›n, zencilere karﬂ› ›rkç›l›¤›n oldu¤u zeminde
böyle bir karar alabilir. Nitekim, öyle de olmuﬂtur.
Örne¤in, böylesi aleni ›rkç› bir
karar al›nd› diye, Amerika’da yer
yerinden oynamam›ﬂt›r. Tersine,
mahkeme karar›n› aç›klarken, protestolar› engellemek için, mahkeme
çevresine 1000 kiﬂilik polis gücü y›¤›ld›, mahkeme üzerinde helikopter
uçuruldu.
Karar, mahkemeyi izlemeye gelen yüzlerce kiﬂilik kitle taraf›ndan
“ u t a n › n ” “ k a t i l l e r ” denilerek protesto edildi.
Zenci haklar› savunucusu Jesse
Jackson ise, Bell'in öldürülmesini
“ k a t l i a m ” ﬂeklinde tan›mlayarak,
“ Bugün gördü¤ümüz adaletin gül ü n ç b i r t a k l i d i d i r ” dedi.

Almanya da uçakla ülkesine gelen
Türkiyeliler’i fiﬂlemeye baﬂlad›. Nisan ay› içinde baﬂlat›lan uygulama
çerçevesinde uça¤a binenlerden
toplanan bilgiler, Alman s›n›r polisine bildiriliyor. Böylece, uçakla
Almanya’ya gelen tüm Türkiyeliler,
hava alanlar›nda fiﬂlenmeye baﬂland›.
Türkiye’den Almanya’ya yolcu
taﬂ›yan uçak ﬂirketlerinden yolculara iliﬂkin tüm bilgileri isteyen Alman s›n›r polisi, bilgileri vermeyen
uçak ﬂirketleri hakk›nda da cezai iﬂlem yapaca¤›n› aç›klad›.
Almanya yeni “ G ö ç Ya s a s › ”
çerçevesinde Almanya’da yaﬂayan
1 milyon 700 bin Türkiyeli’nin parmak izinin al›nmas›n› da hayata geçirecek.
Irkç›l›k, yabanc›lar›n hepsini
suçlu ilan ediyor. Her gün yeni bir
politika geliﬂtirerek, üzerlerindeki
bask›y› art›r›yor.
Almanya’daki ›rkç›l›k bununla
s›n›rl› de¤il, ›rkç› politikalar, beraberinde ›rkç› sald›r›lar› da gündeme
getiriyor.
Alm any a’da sadece 2 007 y›l›
içinde gerçekleﬂtirilen ›rkç› sald› r›lar›n say›s› 17. 600’dür.
Bu rakamlar Almanya’da geliﬂtirilen ›rkç›l›¤›n boyutlar›n› göstermektedir. Her güne yaklaﬂ›k olarak
50 sald›r› düﬂmektedir. Alt›n› çizerek belirtmek istiyoruz ki, her güne

A l ma ny a ’d a Ya b a n c › l a r a
Yönelik Fiﬂleme ve
17. 600 Irkç› Sald›r›
Almanya da, dünyada ›rkç›l›¤›n
yükseldi¤i ülkelerin baﬂ›nda gelenlerden birisidir.
ABD ve Japonya’n›n ard›ndan

Ludwigshafen

Adem Özdamar

bir de¤il, on de¤il, yaklaﬂ›k olarak
tam 50 sald›r› düﬂmektedir.
Bu ›rkç› sald›r›lar içinde, yabanc›lar›n evlerinin kundaklanmas›, karakolda dövülerek öldürülmesi, neo-nazilerin sald›r›lar› vard›r. Sald›rganlar›n yakalanmamas›, devletin
taraf›ndan korunup kollanmas› vard›r.
Irkç›l›¤› himaye alt›na alan, k›ﬂk›rtan, teﬂvik eden besleyen bu ortamda, sald›r›lar›n artmas› en do¤al
sonuçtur. Ve bu sald›r›lar›n sorumlusu, s›n›rl› say›daki neo-nazi de¤ildir. As›l sorumlu, devlete hakim

olan, Nazi anlay›ﬂ›d›r.

Anadolu Federasyonu:
“Örgütlenmezsek Daha
Çok Yak›laca¤›z”
Anadolu Federasyonu taraf›ndan
baﬂlat›lan “Irkç› Sald›r›lara Son”
kampanyas›, federasyona ba¤l› dernekler taraf›ndan sürdürülüyor.
26 Nisan’da Hamburg AnadoluDer çal›ﬂanlar›, Hamburg'un Altona,
Sternschanze, Holstenstraße baﬂta
olmak üzere birçok bölgesinde ve
Dortmund ﬂehir merkezinde Alman-

ca ve Türkçe yüzlerce afiﬂ asarak,
›rkç› sald›r›lara karﬂ› ç›kma ve ›rkç›l›¤a karﬂ› örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›. Afiﬂleri okuyan göçmenlerin
“örgütlenmezsek daha çok yak›laca¤›z, örgütlenmek zorunday›z”
ﬂeklinde olumlu tepkileri oldu.

ait oldu¤u gerekçesiyle, Romanlar’› buradan ç›karmak isteyen Yakuplu Belediyesi, Büyükﬂehir
belediyesine yazd›¤› resmi yaz›da, Roman halktan söz ederken, “bu konutlarda esmer vatandaﬂ olarak
tabir etti¤imiz” cümlesi kullan›ld›.
Irkç› kafa yap›s›, Romanlar’›n kimli¤ini tan›m›yor,
y›llard›r Romanlar’›n da bir milliyeti oldu¤u kabul edilmiyor. Onlar, bu düzenin gözünde “ e s m e r v a t a n d a ﬂl a r ”... ‹ﬂte, size Türkiye’deki “ be ya z a da m” bak›ﬂ›.
“ E s m e r v a t a n d a ﬂ l a r ” sadece kendilerinden vergi
al›n›rken, askere götürülürken vatandaﬂlar. Hatta bazen vergi al›nacak, askere götürülecek adam yerine bile konulmazlar. Fakat, haklar› gündeme geldi¤inde
“ i k i nc i s › n › f v a t a nda ﬂ ” kategorisinde bile görülmüyorlar.

Romanlar, Esmer Vatandaﬂ!
Büyükçekmece Yakuplu Beldesi’nde, 11 y›l önce
oturduklar› evlerinden ç›kar›larak, ﬂu anda kald›klar›
sosyal konutlara yerleﬂtirilen R o m a n l a r, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Meclisi’ne sunulan, “ N a z › m i m a r
plan› tadilat teklifi” ile buradan da ç›kar›lmak isteniyor.
Yakuplu Belediyesi’nin sundu¤u teklif, Büyükﬂehir
belediye meclisinden geçerse, Romanlar 100 y›ldan
fazla bir zamand›r ikamet ettiklerini söyledikleri Yakuplu bölgesinde, ﬂu anda kald›klar› sosyal konutlardan
da ç›kar›lacaklar.
Romanlar›n ikamet ettikleri arazilerin, belediyeye

tan›nmayaca¤›n›,
sadece bir
kaç yüzüne oturum hakk› verebilece¤ini söylüyor.
Alay ediyorlar.
Peki geri kalanlar ne olacak?
‹ﬂte onlar, köle olarak çal›ﬂt›r›lmaya devam edilecek.
Sarkozy de geçen hafta yapt›¤› bir konuﬂmada tüm göçmen
iﬂçilere oturum izni verilmesinin felaket olaca¤›n› söylüyordu.
Bu arada Fransa Otelcilik
Meslek Sendikalar› Baﬂkan›
“ o t e l re s t o r a n t v e k a f e t a r y a l a r d a ç a l › ﬂ t › r › l m a k ü z e re” 100
bin kaçak göçmene oturum kart› verilmesi ça¤r›s›nda bulundu.

Fransa: Oturum ‹çin Eylem
Oturum izni olmayan göçmen iﬂçiler, haftalard›r Fransa’da çeﬂitli eylemlerle taleplerini dile getiriyorlar. Baz› yerlerde grevler yap›l›rken, göçmen iﬂçiler, Temizlik ﬁirketleri
Federasyonu lokallerini iﬂgal
ettiler.
Fransa Baﬂbakan› François
Fillon, “birkaç yüz göçmene
oturum izni verilece¤ini...
toplu oturum izinlerine tamam e n k a r ﬂ › o l d u k l a r › n › ” aç›klad›. Fransa’da ﬂu anda bulunan
kaçak göçmenlerin say›s›n›n
200 bin ile 400 bin aras›nda oldu¤unun tahmin edildi¤ini belirten Baﬂbakan, kaçak göçmenlerin hepsine ikamet hakk›

Venezuella: G›da
Krizine Karﬂ› Anlaﬂma
24 Nisan’da Amerika için Bolivarc›
Alternatif (ALBA) üyesi Venezuella,
Nikaragua, Bolivya ve Küba, g›da krizine birlikte çözüm bulmak için bir toplant› yapt›lar.
Toplant›da tah›l, baklagiller, et, süt
ve sulama sistemleri için tar›m sanayisi
program›n› içeren bir anlaﬂma imzalanarak, g›da sektörüne yat›r›m için baﬂlang›ç olarak 100 milyon dolarl›k bir fon
oluﬂturuldu.

Almanya: Gazete Da¤›t›m›
Duisburg Anadolu E¤itim Kültür
Merkezi çal›ﬂanlar›, 24 Nisan’da Pollmann’da Anadolu Federasyonu’nun ç›kard›¤› gazetenin da¤›t›m›n› yapt›lar.
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Dinle Saklanan Ahlaks›zl›k
Hüseyin Üzm ez

Mustafa Karaduman

Bu iki kiﬂili¤in ortak özellikleri,
“islamc›” bir kimlik taﬂ›malar› ve
ahlaks›zl›kt›r.
Birisinin ad›, Hüseyin Üzmez.
Üzmez, islamc› Vakit Gazetesi’nin
yazarlar›ndan olup, 1952'de dönemin Vatan Gazetesi Sahibi Ahmet
Emin Yalman’› “Allah düﬂman›”
diyerek silahla a¤›r yaralam›ﬂ bir kiﬂidir.
Di¤er kiﬂinin ismi, Mustafa Karaduman. “ Te k b i r ” giyimin sahibi,
islamc› kesimin “tesettür modac›s›”
ﬂeklinde tan›nan isimlerindendir.
Üzmez, 26 Nisan’da 14 yaﬂ›nda
bir k›za, k›z›n annesinin bilgisi dahilinde, zorla tecavüz etmek suçlamas›yla tutukland›. Ayr›ca Üzmez’in k›z›n annesi ile de cinsel
iliﬂki içinde oldu¤u iddia edildi.
Vakit Gazetesi, Üzmez’i sahiplendi, “laik-ﬂeriatç›” kavgas›n› öne
sürerek, Üzmez’e komplo kuruldu¤unu iddia etti ve ahlaks›zl›¤›, tecavüzcülü¤ü meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Kimileri de “belki dini nikah k›y m › ﬂ t › r ” diyerek, tecavüze k›l›f uydurma gayretine giriyor.
Karaduman’›n üç eﬂi var ve bu
konuda kendisine sorulan soruya
“ dört eﬂlili¤e Kur-an’da izin verilmiﬂ” dedikten sonra, “tek eﬂlilik
mü m kü n o l s a yd › k e r h a n e o l ma z d › ”
diye ekliyor. Kendi sapk›nl›¤›n› “Benim kitab›mda peygamber var, hukuksal endiﬂem yok” diyerek meﬂrulaﬂt›r›yor.
Her ﬂeyden tahrik olan, akl› sadece cinselli¤e tak›l› kafa, sapk›nl›¤›n› dine dayanarak meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken, evlili¤i, cinselli¤ini
tatmin arac›na indirgiyor, eﬂlerini
genelevdeki hayat kad›nlar› gibi görüyor.
Vakit Gazetesi “komplo” diyerek tecavüzcülü¤ü örtbas etme gayretinde, öteki “yeﬂil” burjuva, sapk›nl›¤›n› Kur-an’la, peygamberle
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Tesettür-
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lü defileler düzenlerken Kur-an’a
uygunluk aram›yor, ama iﬂlerine
geldi¤inde, Kur-an s›¤›n›lacak liman olarak kullan›l›yor.
Ahlak kavram›n› en fazla kullanan, kad›nlar›n saçlar›n›n görünmesini bile günah sayan, öte yandan
çok eﬂlili¤i, çocuklarla evlenmeyi,
dini zeminde meﬂru gören, tecavüzü
“kurbanla” evlenilmesi noktas›nda
“af”fedilir sayan ve ayn› zamanda
insanlar› gerici, ba¤naz yasaklarla
kuﬂatan islamc› kültür ve gelenek,
bu tür çarp›kl›k ve sapk›nl›klar› da
üretmektedir. Bu kültür kad›n için
ahlaks›zl›k olan›, erkek için hak olarak kabul ediyor. Kad›n› aﬂa¤›l›yor,
cinsellik malzemesine indirgiyor.
‹slamc›l›¤›n 1400 y›l önceki kural
ve uygulamalar›n› bugün de sürdürmeye onay veren anlay›ﬂ›, Üzmez ya
da Karaduman gibi kiﬂiliklerin ortaya ç›kt›¤› zemini yarat›yor.
Bu tablodaki üçüncü kiﬂi, Üzmez’in tecavüz etti¤i k›z›n; “Dayan
k›z›m Hüseyin Bey bize ev kiralayacak” diyen annesidir. Annenin bu
ahlaks›zl›¤a neden gözyumdu¤una
iliﬂkin aç›klamas›, “Maddi duru mumuz çok kötüydü” ﬂeklindedir.
Annenin sözlerinde, kapitalizmin yaratt›¤› kültür ve yoksulluk
var. Toplumumuzda son y›llarda yaﬂanan yozlaﬂman›n tipik bir yans›mas› var bu sözlerde. Kapitalizm,
yoksul b›rakt›¤› halklarda, ayn› zamanda para için her ﬂeyi satmay›
meﬂrulaﬂt›ran bir kültür yarat›yor.
Zaten fuhuﬂ, -ki buna çocuk fuhuﬂu
da dahildir- kapitalist devletler taraf›ndan, meﬂru, yasal bir sektör olarak görülmektedir. Örne¤in, Avrupa’dan, Amerika’dan kalkan uçaklar, Üzmez gibi sap›klar› çocuklarla
cinsel iliﬂkiye girmeleri için, “ço cuk seksi”nin bir sektör haline geldi¤i Güneydo¤u Asya’ya taﬂ›yor. Ve
bu biliniyor. Dolay›s›yla, ne kapitalistlerin bu konuda dincilere, ne de
dincilerin bu noktada “bat› ahlak›”na söyleyebilecekleri fazla bir
ﬂey yoktur.
Kapitalizm insan› insanl›ktan ç›-

kar›yor. Bir yanda, çocuklarla cinsel
tatmin yaﬂayan hayvanlar yarat›yor,
di¤er yandan küçücük çocuklar›n
yaﬂamlar›, al›n›p sat›lan bir cinsellik
malzemesi yap›larak mahvediliyor.
Din istismarc›lar›, kapitalizmin
yaratt›¤› zemini, dini kullanarak yaratt›klar› zeminle birleﬂtiriyor. Paras› olan Üzmezler, Karadumanlar,
sat›n ald›klar› kad›nlarla cinselliklerini tatmin ediyorlar. Sat›lmay› kabul etmeyenlere, zorla tecavüz ederek sahip oluyorlar.
Ahlaks›zl›klar›n›, dinin arkas›na
s›¤›narak kabul ettiriyorlar. Yapt›klar›n›n tart›ﬂ›lmas›n›n önünü, karﬂ›
ç›kan› “dinsizlikle” suçlayarak kesiyorlar. Sanki, din, 14 yaﬂ›ndaki
çocuklar›n, Üzmez gibi sap›klar›n
kendilerini tatmin etmesi için yarat›ld›¤›n› söylüyor! Sanki din annelerin çocuklar›n› parayla, Üzmez gibilere satmas›n› emrediyor!.. Fakat
“sanki” diye ifade edilen bu durumun, aﬂiretlerde, tarikatlarda pekala
mümkün olabildi¤i, küçük k›z çocuklar›n›n aﬂiret tarikat ﬂeyhlerine,
a¤alara peﬂkeﬂ çekildi¤i bilinen bir
gerçektir. Kapitalizmin “metres”
tutma olay›n›n islam›n “imam nikah›” perdesi arkas›na gizlenerek
meﬂrulaﬂt›r›ld›¤› da yine herkesin
bildi¤i bir baﬂka gerçektir. ‹ran, Afganistan gibi kimi “islami yönetim”in geçerli oldu¤u ülkelerde genelevler kapat›lm›ﬂ ama “birkaç saatli¤ine” k›y›lan dini nikahlarla para karﬂ›l›¤› fuhuﬂun de¤iﬂik biçimlerde sürdürüldü¤ü de s›r de¤ildir.
‹slamc› kesim, Üzmez olay› yaﬂanmam›ﬂ gibi, tesettür modas› ad›na, kapitalizmin ahlaks›zl›¤› yozlu¤u, kad›n vücudunun pazarlanmas›
diye bir olgu yokmuﬂ gibi, Karaduman’›n çok eﬂlili¤e iliﬂkin sözleri
yokmuﬂ gibi davran›yor.
Oysa, sorunu tart›ﬂmal›lar. Sadece Üzmez ve Karaduman özelinde
de¤il, kad›na bak›ﬂ aç›lar›n› tart›ﬂmal›lar. ‹slam›n nelere alet edildi¤ini tart›ﬂmal›lar. Ki, böylesi ahlaks›zl›klar›n zeminini ortadan kald›rmak için ad›m atabilsinler.

ganlar› coﬂkuyla
at›ld›.
Veysel ﬁahin
yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda sald›r›lar›n sürekli
artt›¤›na de¤inerek “Dostlar geçen sene de buradayd›k. Halaylar›m›z›, türkülerimizi hep
birlikte söyleyip yürümüﬂtük Taksim’e.
Bu sene de öyle olacak biliyoruz” diye
konuﬂtu.
Konuﬂman›n ard›ndan ‹dil Çocuk Korosu sahne ald›. ‹lgiyle izlenen çocuk korosunun ard›ndan Burhan Berken Kürtçe türküler söylerken kitle de coﬂkulu halaylar çekti.
Grup Yorum’un ö¤rencileri Yorum
Korosu da marﬂlar›yla kat›ld› 1 May›s coﬂkusuna. Tiyatro Simurg ve
‹dil Tiyatro Atölyesi Emekçileri’nin
sergiledikleri “30 Turda 1 May›s”
tiyatro gösteriminin izleyenleri etkiledi¤i görüldü. Tulum eﬂli¤inde tepilen horonlarla Karadeniz havas›
eserken Ba¤c›lar Kültür Sanat Ekibi
Diyarbak›r yöresiyle baﬂlay›p halk
oyunlar› oynad›lar.
HÖC Temsilcisi Eyüp Baﬂ yapt›¤› konuﬂmada 1 May›s’› Taksim’de
kutlaman›n önemine de¤inerek “1
May›s Taksim alan›nda olaca¤›z.
Bize engel olanlar bunun hesab›n›
verecek ve karﬂ›l›¤›n› alacaklar” dedi. HÖC Temsilcisi’nin konuﬂmas›ndan sonra Grup Yorum’un türküleriyle halaya duran kitle 1 May›s
coﬂkusunu yaﬂad›. Yaklaﬂ›k 2500
kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte Halk Gerçe¤i, Boran ve Haziran Yay›nc›l›k,
TAYAD, ‹dil Kültür Merkezi ve
Gençlik Federasyonu standlar› aç›ld›. Saat 17.00’de Taksim kararl›l›¤›
ve coﬂkusuyla piknik sona erdi.

HER YERDE
TAKS‹M COﬁKUSU...
HÖC’lülerin her y›l geleneksel
olarak düzenledi¤i 1 May›s pikni¤i
bu y›lda ‹stanbul’dan Adana’ya,
Hatay’dan Eksiﬂehir’e kadar birçok
ilde gerçekleﬂtirildi. Ayr› yerlerde
hep ayn› coﬂku, ayn› kararl›l›k ve
ayn› heyecan vard›. Taksim heyecan›n yaﬂand›¤› pikniklerden ayn› ses
yükseldi “1 May›s’ta Taksim’deyiz.”

Binl e r 1 MAYIS Coﬂk usuyla
P i k n i k l e r d e B u luﬂ t u
‹S TAN BUL-Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan 1 May›s pikni¤ine ya¤mur ve olumsuz
havaya ra¤men binlerce insan kat›ld›.
27 Nisan günü ‹stanbul’un çeﬂitli mahallelerinden Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›’na gelmeye baﬂlayan Federasyon üyeleri “77 Katliamc›lar› Cezaland›r›lmal›d›r” pankart› asarak adalet taleplerini dile
getirdi. Alanda as›lan ‘89 1 May›s’›nda ﬂehit düﬂen Mehmet Akif
Dalc›’n›n resmi de 1 May›s Alan›na
ça¤r›yd›. ‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan haz›rlanan “Bu Yol Taksim’e
Ç›kar” pankart›n›n yan›nda 1 May›s
tarihini anlatan resim sergisi vard›.
So¤uk ya¤›ﬂl› havaya ra¤men kitle
davul zurna eﬂli¤inde halaylar çekti.
Piknik boyunca “Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” slo-

AN KA RA- K›l›çlar Köyü Piknik Alan›’nda biraraya gelen
HÖC’lüler 27 Nisan günü gelenek-

sel 1 May›s pikniklerini gerçekleﬂtirdiler.
“1 May›s’ta Katliam›n Hesab›n›
Taksim’de Soral›m” HÖC imzal›
pankart›n as›ld›¤› piknikte Taksim’in devletle devrimcilerin iradesinin s›nand›¤› bir alan oldu¤u vurguland›. Onur Y›ld›r›m’›n yapt›¤›
konuﬂmada “1 May›s emekçilerin
mücadele günü olman›n yan›nda,
ayn› zamanda emek isteyen mücadele günüdür. Ne kadar emek harcarsak, 1 May›s o kadar görkemli ve
o kadar emekçilerin mücadelesini
büyüten bir gün olacakt›r” dedi.
Ankara Gençlik Derne¤i Folklor
Ekibi pikni¤e kat›lanlar› efeler diyar› Ege’ye götürdü. Gençli¤in gösterisinden sonra sahneyi alan Nimet
Y›ld›z da Kürtçe ve Türkçe ezgiler
söyleyerek var olan coﬂkuyu daha
da art›rd›.
Ankara Gençlik Derne¤i üyelerinin “1 May›s” isimli skecinden sonra ‹dilcan Müzik Toplulu¤u’nun türküleriyle halaylar çekildi. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte HÖC’lüler 1
May›s’a haz›r olduklar›n›, Taksim’de olman›n tarihi bir misyon oldu¤unu vurgulad›lar.
ADA NA- HÖC’lüler 27 Nisan
günü Adana ÇEAﬁ piknik alan›nda
yapt›klar› piknikle 1 May›s kararl›l›¤›n› yaﬂand›lar.
Piknikte Adana Gençlik Derne¤i
Halk Oyunlar› ekibinin Diyarbak›r
yöresine ait oyunlar›, köylünün, esnaf›n, iﬂçinin, ö¤rencinin sorunlar›n› anlatan, 1977 1 May›s katliam›n›
ve 1 May›s’›n anlam›n›, önemini
anlatan skeçler ve yar›ﬂmalar düzenlendi.
Adana Gençlik Derne¤i müzik
grubunun seslendirdi¤i türkülerle
ve halaylarla coﬂku artarken yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin kat›ld›¤› piknik 1
May›s coﬂkusuyla sona erdi.
HATAY- HÖC’lüler 1 May›s’ta
Taksim’de olacaklar›n› duyurmak,
halkta birlik, beraberlik ve dayan›ﬂmay› art›rmak için Samanda¤ ‹lçesi’ne ba¤l› Bat›ayaz’da 27 Nisan gü-
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nü piknik düzenledi. Enis Aras taraf›ndan piknikte yap›lan konuﬂmada
Taksim’in dansözlere, konserlere,
maç kutlamalar›na aç›ld›¤›n›n ama
emekçilere kapat›lmas›n›n büyük
haks›zl›k oldu¤u ifade edildi. Yap›lan konuﬂmalarda Taksim heyecan›
ön plandayd›. 75 kiﬂinin kat›ld›¤›
piknikte Arapça, Türkçe türküler
söylendi.
‹SK E N DERUN- Nardüzü Beldesi’nde 1 May›s pikni¤i düzenlendi. 27 Nisan’da yap›lan piknikte
emekçilere, halka “ayak tak›m›” diyen Baﬂbakan’a Taksim’de cevap
verme ça¤r›s› yap›ld›. Elbistan E Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar›n
gönderdi¤i mesaj›n okunmas›n›n ard›ndan türküler söylenerek, halaylar
çekildi. 1 May›s tarihinin anlat›ld›¤›
foto¤raf sergisinin de aç›ld›¤› pikni¤e 65 kiﬂi kat›ld›.
M E R S‹N- 27 Nisan günü
HÖC’lüler 68’liler orman›nda 1 May›s pikni¤i düzenlendiler. Hasan Biber’in 1 May›s’ta neden Taksim’de
olacaklar›n› anlatt›¤› ve Taksim’e
ça¤r› yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan program çerçevesinde haz›rlanan ﬂiir dinletisi yap›ld›. Oyunlar,
skeçler ve yar›ﬂmalar› yap›ld›. Program konuk müzik grubunun verdi¤i
dinleti ile devam etti. Çal›nan davul
ve zurna eﬂli¤inde türküler söyleyip
halaylar çekilin pikni¤e 65 kiﬂi kat›ld›.
ESK ‹ﬁEH ‹ R - Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i taraf›ndan yap›lan geleneksel 1 May›s pikni¤inde ya¤›ﬂl›
havaya ra¤men 1 May›s coﬂkusunu
hakimdi. 27 Nisan’da Musaözü Piknik Alan›’nda yap›lan piknikte 1
May›s’ta Taksim’e gitme sözü verildi. 55 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte
Grup Boran Halay› türküleriyle kitleyi coﬂturdu.
AN TA L YA- HÖC üyeleri 27
Nisan’da Meﬂe Kap›s› Piknik alan›ndayd›lar. Züleyha Kurt’un
emekçilerin Taksim taleplerinin

hakl› bir talep oldu¤una de¤indi¤i
pikni¤e 50 kiﬂi kat›ld›.
MA LAT YA- 1 May›s pikni¤i
polis ve jandarman›n terörü alt›nda
yap›ld›. Malatya HÖC Temsilcili¤i’nin 27 Nisan günü Yeﬂilyurt ‹lçesi Gündüzbey Kasabas›’nda düzenledi¤i dayan›ﬂma pikni¤inde halaylar çekildi, marﬂlar, türküler söylendi. Hava koﬂullar›n›n olumsuzlu¤una, jandarma ve polisin piknik
yerini kuﬂatmaya almas›na ra¤men
1 May›s coﬂkusu engellenemedi.
Coﬂkuyu, kararl›l›¤› hazmedemeyen Yeﬂilyurt Jandarmas› piknik
bitiminde HÖC’lü Nurcan Hanbayat’› “aranmas› var” diyerek zorla
gözalt›na ald›. 1 gün gözalt›nda tutulan Nurcan Hanbayat ertesi gün
ç›kar›ld›¤› mahkemece serbest b›rak›ld›.

1 MAYIS’ta Ta k sim’deyiz!
1 May›s’›n yaklaﬂt›¤› günlerde
meydanlarda 1 May›s ça¤r›lar› yap›ld›. Ça¤r›lar›n ortak noktas› 1 May›s’ta Taksim’de olunaca¤› kararl›l›¤›yd›.
KÜ TAHYA- 26 Nisan’da Gençlik Federasyonlu ö¤renciler 1 May›s'ta Taksim'e ça¤r›s› yapt›. E¤itim-Sen'in salonunda yap›lan 1 May›s program› sinevizyon gösterimi
ile baﬂlad›. 80 kiﬂinin kat›l›m gösterdi¤i programda ‘neden Taksim’
üzerine sohbetler edildi ve Taksim’in önemine vurgu yap›ld›.
BUR SA- KESK, D‹SK ve Türk‹ﬂ ﬂubeleri 29 Nisan günü Bursa
AVP Tiyatrosu önünde ortak bir eylem yaparak 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤r›s› yapt›lar. Aç›klamada “Bizler
ülkemizin emek örgütleri Türk-‹ﬂ,
D‹SK, KESK olarak 1 May›s’ta
Sosyal Adalet, Eﬂitlik, Ba¤›ms›zl›k,
Özgürlük, Bar›ﬂ ve Demokrasi için
TAKS‹M’deyiz” denildi.
ANKARA- D‹SK Ankara Bölge
Temsilcili¤i 28 Nisan’da, Madenci

An›t› önünde bir eylem yaparak 1
May›s kutlamalar› için herkesi Taksim ça¤›rd›. “Ayak Tak›m› 1 May›s’ta Taksime”, “Yaﬂas›n 1 May›s”
sloganlar› atan D‹SK üyeleri kararl›
olduklar›n› ifade etti. 80 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme HÖC’de destek verirken eylem sonras› 1 May›s’ta Taksim’e bildirileri da¤›t›ld›.
ADANA - HÖC Adana Temsilcili¤i 25 Nisan günü yapt›¤› eylemle
1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n›
duyurdu. ‹nönü Park›’nda “1 May›s’ta Taksim’deyiz!” HÖC imzal›
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde s›k s›k
Taksim sloganlar› at›ld›. HÖC’lüler
ad›na aç›klama yapan Akil Nergüz
AKP’nin emek düﬂman› oldu¤u belirtti.
Adana Gençlik Dernekli ö¤renciler de 24 Nisan günü Çukurova
Üniversitesi’nde 1 May›s’a ça¤r›
bildirileri da¤›tarak tüm emekçi
halk›, ö¤rencileri Taksim’e ça¤›rd›.
‹ Z M ‹ R - HÖC’lüler 24 Nisan
günü 1 May›s afiﬂlerini asarak ve
bildiriler da¤›tarak 1 May›s’ta Taksim’de olman›n önemini halka anlatt›lar.
M E R S ‹ N - HÖC Temsilcili¤i de
25 Nisan’da alandayd›. Taﬂ Bina
önünde eylem yapan HÖC’lüler 1
May›s’› kutlamak ve yap›lan katliamlar›n hesab›n› sormak için Taksim’e ça¤r› yapt›. Aç›klamay› Gülbeyaz Karaer okudu. Aç›klamadan
sonra polis afiﬂlerin toplatmas› oldu¤u gerekçesiyle afiﬂlere el koydu.
AN TALYA- HÖC’lüler 28 Nisan’da Yüksekalan ve Malbey mahallelerinde 1 May›s bildirileri da¤›tarak halk› 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤›rd›lar. Malbey Mahallesi’nde 1
May›s bildirilerini da¤›tt›¤› iddias›yla Muhammet Demir polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Muhammet
Demir “çevreyi kirletti¤i” gerekçesiyle 125 YTL para cezas› verilmesinin ard›ndan serbest b›rak›ld›.

1 MAYIS
ﬁEH‹TLER‹
ANILDI...
1 May›s ﬂehitleri 29 Nisan
günü yap›lan törenle an›ld›. 1 May›s Tertip Komitesi taraf›ndan yap›lan anmalardan ilki 1989 1 May›s’›nda vurularak katledilen Mehmet Akif Dalc›’n›n ﬂehit düﬂtü¤ü
ﬁiﬂhane Park›’nda gerçekleﬂti.
Mehmet Akif Dalc›’n›n elinde taﬂla
zulme karﬂ› koydu¤u pankart›n
aç›ld›¤› anmada “1 May›s’ta 1 May›s Alan›nday›z, 1 May›s ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Mehmet Akif Dalc›
Ölümsüzdür” sloganlar› at›l›rken
Mehmet Güvel taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “1 May›s ﬂehitlerinin
an›s›na 1 May›slar’da iﬂçi s›n›f›n›n

bayra¤›n› dalgaland›rarak sad›k kalaca¤›z” denildi. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada devrim ﬂehitleri an›s›na
sayg› duruﬂu yap›ld›.
Ayn› gün saat 14.30’da Kad›köy
Sö¤ütlüçeﬂme Tren Gar› önünde 12
y›l önce 1 May›s’ta katledilen Dursun Odabaﬂ›, Yalç›n Levent, Ak›n
Rençber ve Hasan Albayrak’›n anmas› gerçekleﬂtirildi. “Ayak tak›m›
denilerek aﬂa¤›lananlar bu ülkenin
gerçek sahipleridir. Bu ülkenin gelece¤ini de onlar inﬂaa edeceklerdir” denilen anmada Taksim yasa¤›n›n kald›r›lmas› istendi.

“Bu Yol Taksim’e Ç›kar” Sergisi
1 May›s Coﬂkusuyla Sona Erdi
1 May›s emekçilerin mücadele
günüdür. 1 May›s emekçiler için
hesab› sorulmas› gereken bir gündür 1977’den bu yana. ‹dil Kültür
Merkezi de 21-26 Nisan tarihlerinde TMMOB Makine Mühendisleri
Odas› Sergi Salonu’nda “Bu Yol
Taksim’e Ç›kar” ad›yla açt›klar›
sergiyle bunu tarihten kesitlerle anlatt›lar. Bir hafta boyunca geçmiﬂten günümüze tarihin ak›ﬂ› içinde
yaﬂanan 1 May›slar’› ve eme¤i konu alan sergiye kat›lan herkese 1
May›s’ta Taksim’e ça¤r›s› yap›l›rken 2008 1 May›s’›n›n yolunun
Taksim’e ç›kaca¤›na vurgu yap›ld›.
26 Nisan günü 200 kiﬂinin kat›l›m›yla serginin kapan›ﬂ› yap›ld›.
Venezuela Komünist Partisi'nden
Gustavo Conde'nin sosyalist gerçekçi oyun yazar› Y›lmaz Onay ve
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’›n da kat›ld›¤› kapan›ﬂ program›nda FOSEM’in haz›rlad›¤› sinevizyon

gösterimi yap›ld›. ‹dil Tiyatro
Atölyesi ve Tiyatro Simurg'un ortaklaﬂa haz›rlad›klar› "30 Turda 1
May›s" isimli oyun sahnelendi.
Oyunda 1977 y›l›ndan bugüne yaﬂananlardan kesitler kimi zaman
mizahi, kimi zaman ise dramatik
bir dille aktar›ld› seyirciye.
Y›lmaz Onay da bir konuﬂma
yaparak, sergiyi haz›rlayanlar› kutlad›, sosyalist gerçekçilik savaﬂ›nda bu serginin katk›s›n›n olaca¤›n›
dile getirdi.
1 May›s coﬂkusunun damgas›n›
vurdu¤u sergi Grup Yorum’un türküleri ve 1 May›s marﬂ›yla sona
erdi.
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Yurtd›ﬂ›nda 1 May›s:
Irkç›l›¤a Karﬂ› Enternasyonalizm

‹sveç
ALMANYA:
K ö l n 'de Alman sendikalar›n organize etti¤i 1 May›s yürüyüﬂünde
devrimci örgütler de kortejleriyle
yerlerini ald›lar. Köln Hans Böckler
Platz'ta saat 12.00'de baﬂlayan yürüyüﬂe HÖC ve Anadolu Federasyonu
yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik coﬂkulu bir kitleyle kat›ld›lar. Irkç›l›¤a karﬂ› dövizler ve k›z›l bayraklar›n taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂte “Yaﬂas›n 1 May›s” , “ Ya ﬂas›n H a l k l a r › n K a rd e ﬂl i¤i ” ,
“ K a h rol s un Empe ryal i zm ” ve Almanca sloganlar at›ld›. 3 bin kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂ 1 May›s ve devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ile sona erdi.
S t u t t g a r t ’ta 1 May›s Platformu’nun organize etti¤i yürüyüﬂe
Almanlar ve Türkiyeli yaklaﬂ›k üç
bin kiﬂi kat›ld›. HÖC de, yürüyüﬂte,
230 kiﬂilik kortejiyle yerini ald›.
HÖC kortejinde, Türkçe, Almanca ve Kürtçe “ Yaﬂas›n 1 M a -

1 May›s Haz›rl›k
Piknikleri ...
Av r u p a ’ d a , 27 Nisan’da ‹ngiltere’de Londra, Almanya’da Berlin
ve Hamburg ﬂehirlerinde 1 May›s’a
haz›rl›k piknikleri yap›ld›.
L o n d r a ’ d a Thorndon Park›’nda yap›lan 1 May›s pikni¤i
Anadolu Halk Kültür Merkezi taraf›ndan organize edildi. 1 May›s’a
kat›l›m ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› pikni¤e
70 kiﬂi kat›ld›.
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y›s”, “Politik Tutsaklara Özgür lük” pankartlar›, ﬂehitler panosu,
sancak ve flamalar taﬂ›nd›. HÖC’lüler yürüyüﬂ boyunca, “ Vatan Bizim
Ha lk Biz im K ahr olsun Em pe rya lizm”, “Ortak Düﬂman Amerikad›r” gibi sloganlarla birlikte, umudun sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Ayr›ca, Devrimci 1 May›s olarak
örgütlenen alternatif 1 May›s’a da
kat›l›nd›.
*
N ü r n b e r g ’de 1 May›s yürüyüﬂü
iki ayr› koldan yap›ld›. Nürnberg
Halk Kültür Evi’nin de içinde bulundu¤u kolda, 4000 kiﬂi yürürken,
ikinci koldan ise 1500 kiﬂi yürüdü.
Di¤er Türkiyeli sol gruplar da bu
koldan yürüyüﬂe kat›ld›lar.
Zaman zaman polisin sald›r›lar›n›n da yaﬂand›¤› yürüyüﬂte, Halk
Kültür Evi’nin kortejinde, tek tip elbiseli bir grup ve Türkçe, Kürtçe ve
Almanca “ Yaﬂas›n 1 May›s” “ Ir k ç›l›¤a H a y › r” pankartlar›yla, k›z›lbayraklar taﬂd›.
*
Ulm’da yap›lan 1 May›s kutlamalar›na yaklaﬂ›k 2500 kiﬂi kat›ld›.
Türkiyeliler kortejinde 55 kiﬂi ile
yerini alan HÖC’lüler “ Tek yol
Devrim” pankart› taﬂ›d›.

Avusturya

Londra
lar› saat 13:00’de Karl Marx’›n kütüphanesi önünden Trafalgar Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂle baﬂlad›.
Yürüyüﬂe, bir k›sm› tek tip elbiseli olmak üzere 120 kiﬂinin yürüdü¤ü HÖC kortejinin yan› s›ra, Türkiye’li di¤er devrimci örgütler ile
‹ran Komünist Partisi ve çeﬂitli sendikalar da kat›ld›lar.
“Ne ABD Ne AB Yaﬂas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye”, “Yaﬂas›n 1 May›s” yaz›l› pankartlar›n taﬂ›nd›¤›
HÖC kortejinde TAYAD da yerini
ald›. Kitle, politik tutsaklara özgürlük isteyen, Amerikan emperyalizmi ve Türkiye faﬂizmini lanetleyen
sloganlar›n yan›nda, umudun slo-

‹ N G ‹ LT E R E :
L o n d r a’daki 1 May›s kutlamaB e r l i n ’ d e 1 May›s Pikni¤i
IKAD (Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i) taraf›ndan Kreuzberg
Görlitzer parkta düzenlendi. 1 May›s’a kat›l›m ça¤r›s› yap›lan pikni¤e 30 kiﬂi kat›ld›.

Paris

H a m b u r g’da HÖC’lülerin düzenledi¤i 1 May›s pikni¤inde de 1
May›s'ta alanlarda olma ça¤r›s› yap›ld›.
Ayr›ca Avrupa’da da¤›t›lan bildirilerle de 1 May›s’a kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

Viyana

ganlar›n› da coﬂkuyla atarken,
Trafalgar Meydan›’nda Türkiyeli
örgütlerin ortak haz›rlad›klar›
aç›klama da okundu.
FRANSA :
Mulhouse’da yap›lan 1 May›s
kutlamalar›na yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi
kat›ld›. Türkiyeli devrimci-demokratlar örgütlerin de kat›ld›¤›
kutlamalara, DHKC korteji umudun sloganlar› ile 35 kiﬂiyle yer
ald›.
HOLLANDA:
R o t t e r d a m ’da yap›lan 1 May›s kutlamalar› Belediye önünden
yürüyüﬂle baﬂlad›. 500 kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂte, Haklar ve
Özgürlükler Cephesi de 60 kiﬂilik
kortejle yer ald›. HÖC pankart›n›n yan›nda, Türkçe ve Hollandaca “ Yaﬂas›n 1 M ay›s”, “ I rkç›l›¤a
ve Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Birleﬂelim
Mücadele Edelim” pankart› taﬂ›nd›.
Yürüyüﬂ s›ras›nda faﬂistlerin
korteje sözlü tacizde bulunmas›ndan zemin bulan polis, kitleye
gaz bombalar› ve joplarla sald›rd›. Sald›r›ya ra¤men da¤›lmayan
kitle, kutlamay› programlanan
ﬂekilde sürdürerek bitirdi.
AVUSTURYA:
L i n z 'de 1 May›s, buradaki
Türkiyeli ve Avusturyal› devrimcilerin düzenledi¤i “Alternatif 1
May›s Yürüyüﬂü” ile kutland›.
Avusturyal› çeﬂitli parti ve
derneklerin kutlamalar›ndan sonra, içlerinde 60 kiﬂilik kitlesiyle
HÖC’ün de bulundu¤u “Alternatif 1 May›s Yürüyüﬂü” yap›ld›.
Yürüyüﬂün sonunda Hauptplatz'da ( Ana Meydan'da) toplanan kitle, 1 May›s’a iliﬂkin konuﬂmalar ve sloganlarla kutlamalar›n› bitirdi.
HÖC'lüler ayr›ca Avrupa’da
R e g e n s b u r g , M ü n c h e n , Ag us b u r g ve S t r a s b u r g ' d a da 1 May›s kutlamalar›na kat›ld›lar.

eyleminde yap›lan aç›klamada
“Polisin elini so¤utmayan siyasi iktidar yaﬂanan katliam ve sald›r›lardan, halka uygulanan
ﬂiddetten sorumludur! Polisin yasalar›
göstererek halka sald›rmas› nedeniyle
halk›n can ve mal güvenli¤i kalmam›ﬂt›r” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan
polis sald›r›s›na muraz kalan Mehmet
Ali U¤urlu da yaﬂad›¤› sald›r›y› anlatarak “bugün benim baﬂ›na gelen yar›n sizin baﬂ›n›za da gelebilir” diyerek
bu tür sald›r›lara sessiz kal›nmamas›
gerekti¤ine dikkat çekti.

Polis Bu Hakk› Nereden Al›yor?
HÖC Antalya Temsilcili¤i 25 Nisan günü K›ﬂlahan Meydan›’nda bir
eylem yaparak polisin pervas›zl›¤›n›
protesto etti. 20 Nisan gecesi Merkez
Güvenlik Mahallesi’nde oturan ve misafirlerini u¤urlayan Mehmet Ali
U¤urlu’nun evinin önünde polis sald›r›s›na maruz kal›p dövülerek gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Polis hukuksuzlu¤unun ve keyfili¤ini protesto eden Antalya HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan protesto

Aktaﬂ Samsun’da
as›lan HÖC imzal› pankartlar gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Bir gün sora savc›l›¤a ç›kart›lan Aktaﬂ “Örgüt propagandas›” suçlamas› ile tutuklanma talebiyle hakimli¤e sevk edilmesinin ard›ndan
serbest b›rak›ld›.

Samsun Polisi
Hukuksuzlu¤unu Sürdürüyor
Karadeniz Temel Haklar üyelerinin üzerindeki bask›lar sürüyor. Samsun polisi, 24 Nisan günü de Karadeniz Temel Haklar üyesi Hüseyin Aktaﬂ’› gözalt›na ald›. Adliyeye gidece¤iz denilerek zorla gözalt›na al›nan

Elazığ Temel Haklar’a Polis Baskını!
Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i
29 Nisan günü saat 14:30 sular›nda
Terörle Mücadele polisleri taraf›ndan
“yasad›ﬂ› yay›n bulundu¤u” gerekçesiyle bas›ld›. Yap›lan dernek aramas›
ile birlikte Temel Haklar çal›ﬂanlar›
Efkan›l Atasever, Zehra Ergen, Haydar Zariç, Cemal Duta¤ac› hakk›nda
örgüt üyeli¤i gerekçesiyle arama karar› ç›kart›ld›¤› ö¤renildi. Ayn› gün sa-

bah saatlerinde ise Malatya-Elaz›¤ karayolu üzerinde Haydar Zarviç ve Efkan›l Atasever’in gözalt›na al›nd›¤›,
Cemal Duta¤ac›’n›n ise Elaz›¤- Malatya karayolu üzerinde ‹stanbul'a giden
HÖC'lüler içinde oldu¤u ve burada
gözalt›na al›nd›¤›, Zehra Ergen’in de
Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i’nin bas›lmas› s›ras›nda dernekte bulundu¤u
ve gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Adana'da 8 Mar t Tutuklamalar›
Adana’da 8 Mart günü düzenlenen Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
yürüyüﬂüne kat›ld›klar› için gözalt›na
al›nanlardan beﬂ kiﬂi “örgüt propagandas›” suçlamas›yla tutukland›. 29 Nisan günü düzenlenen ev bask›nlar›nda
ve yolda yürürken gözalt›na al›nanlar
30 Nisan günü savc›l›¤a ç›kar›ld›.
“Tek tip giyinmek”, “Kevser M›zrak Ölümsüzdür, Sabahat Karataﬂ
Ölümsüzdür, Devrime Meﬂale Bizim
Kad›nlar›m›z” gibi sloganlar›n tutuk-

lama gerekçesi gösterildi¤i mahkemede Emirhan Özcan, K›ymet Erenler,
ﬁükran Batu isimli HÖC’lüler savc›l›ktan serbest b›rak›l›rken Adana
Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Bilgen Geçgil ve dernek üyeleri Candaﬂ Y›ld›z ve
Hazal K›lavuz, Adana Temel Haklar
Baﬂkan Yard›mc›s› Sevda Yavuz, Adana Temel Haklar Üyesi Ramazan Iﬂ›k
tutuklanarak Adana Kürkçüler F Tipi
Hapishanesi’ne ve Adana Karataﬂ Hapishanesi’ne götürüldü.
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DTP’lilere Polis Gözetiminde Faﬂist Sald›r›

Linç Serbest
27 Nisan’da Adapazar›’nda
DTP’lilerin düzenledi¤i “ K ü l t ü r
Sanat ﬁöleni”nde, salonun önünde
toplanan 100 kadar gerici-faﬂistin
da¤›t›lmamas› nedeniyle, içeride 6
saat mahsur kalan kitleden, 65 yaﬂ›ndaki Ebubekir Kalkan kalp krizi
geçirerek yaﬂam›n› yitirdi.
Saat 19.00’da baﬂlayan gecenin
yap›ld›¤› salonun çevresinde, önce
saat 20.00 s›ralar›nda ellerinde Türk
bayraklar› olan, yaklaﬂ›k 30 kiﬂilik
Alperen Ocaklar› üyesi bir grubun
topland›¤› ve ‹stiklal Marﬂ› okuyarak ayr›ld›¤›, k›sa süre sonra ise,
yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik bir grubun tekrar toplanarak, “ K a h ro l s u n P K K ”
sloganlar›yla, salona girmeyi zorlad›¤› aç›kland›. Bunlar yaﬂan›rken,
polisin müdahalesi faﬂist sald›r›n›n
denetim alt›nda sürmesini sa¤lamak
oldu.
Giderek say›lar› 500’ü bulan sald›rganlar, 6 saatin sonunda içeriden
polislerin denetiminde ç›kar›lan kitleye de, bindirildikleri otobüslerde
ve ambulanslarda sald›rd›lar, 2 kiﬂi
de burada yaraland›.

100 Kiﬂilik Faﬂistler
6 Saat Boyunca Da¤›t›lmad›
30 kiﬂilik bir kitlenin ‹stiklal
Marﬂ› okumas›yla baﬂlayan sald›rganl›k, 6 saat boyunca polisin ve
valinin, dolay›s›yla AKP iktidar›n›n
denetimi alt›nda sürdü.
ﬁovenizmin etkisi alt›ndaki kitlenin, toplanarak DTP kitlesine sald›rmas›, bu devletin yasalar›nda suç
oluﬂturmuyor olmal› ki, herhangi
bir müdahale ile karﬂ›laﬂmad›lar.
Oysa, ayn› AKP iktidar›n›n, kitle
eylemlerine yönelik politikas› en
son olarak, bu 1 May›s’ta da görülmüﬂtür. Herhangi bir yere sald›r›
amac› taﬂ›mayan, sadece anma ve
kutlama yapmak için toplanan kitle-
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ye bile, daha toplanmaya baﬂlamadan, daha sendika binas›ndan ç›kmadan türlü silahlar, gaz bombalar›,
panzerlerle sald›ran AKP iktidar›,
Adapazar›’nda bir kiﬂinin ölmesine
neden olan sald›rganl›¤› izlemekle
yetindi.
“Ya sad› ﬂ› gös teri ”, “ kanunsuz
eylem” denilmedi. Oysa, kanunsuzlu¤un ötesinde, salonda s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ
olan yaklaﬂ›k 1500 kiﬂilik kitlenin
cangüvenli¤ini tehdit eden bir durum vard›.
Örne¤in, Sakarya Valisi Hüseyin
Atak, ‹stanbul’u iﬂgal eden Muammer Güler tavr›yla, tüm Türkiye’nin
polis, asker gücünü Adapazar› Meydan›’na da y›¤mad›, sadece sald›rgan faﬂistlerden “ d a ¤ › l m a l a r › r i c a s › n d a ” bulunuyordu.
‹çeride mahsur kalan kitlenin
içinde bulunan DTP ﬁanl›urfa Milletvekili ‹brahim Binici’nin, ülkücülere karﬂ› önlem al›nmas›n› istedi¤i Vali Atak, “ M ü n f e r i t b i r olay
da ¤› t › r› z ” cevab› vermiﬂti, fakat,
“valinin ricas›n›” dinlemeyen faﬂistlerin say›s›, yüz iken, 500 kiﬂiye
ulaﬂt›. Demek ki, Vali’nin dilinde
“ d a ¤ › l › n” ricas›n›n baﬂka anlamlar›
var. Örne¤in, karakollardaki iﬂkenceci ﬂeflerinin söyledikleri, “ d u r u n ” kelimesinin, “ iﬂkenceyi sürd ü r ü n ” anlam›na geldi¤i gibi...
Adapazar›’ndaki sald›rganl›¤a
yönelik devletin tavr› da gösteriyor
ki, bu devletin kanunlar›, farkl› kesimlere yönelik, farkl› uygulamalar
içermektedir.
Devletin politikalar› çerçevesinde, bu düzene muhalif kesimlere
karﬂ› istedi¤iniz sald›rganl›¤› örgütleyebilir, hayata geçirebilirsiniz.
Devletin polis, jandarma gücünü
karﬂ›n›zda de¤il, tersine yan›n›zda
görürsünüz.

Linç Sald›r›s› Örgütlenirken

Neden Önlenmedi?
Bas›na yans›yan haberlere göre,
DTP’lilerin gecesinden birkaç gün
önce Sakarya'da bas›na ve mail adreslerine gönderilen ' k a m u o y u n u n
d i k k a t i n e ' baﬂl›kl› elektronik postada DTP’lilerin yapaca¤› gece hedef gösterilerek, “bu ülkede birlik
ve b er ab erl i¤ i b o zacak , ü lk en in bö lünm esin e zemin oluﬂtu racak kim
olursa olsun düﬂman›m›zd›r” deniliyordu.
Yüzlerce kiﬂilik kitlenin toplanmas›n›n izlenmesinin yan›nda, mail,
adeta sald›r›y› günler öncesinden de
haber veriyor. Fakat, polis buna ra¤men yaﬂananlar› engellemek ad›na
bir ﬂey yapm›yor. Teﬂvik etmek için
neler yapt›¤› da ayr› bir konudur.

S a l d › r › y › S e y reden Devlet,
Sald›rganlar› Ya r g › l a r m› ?
6 saat süren sald›r› boyunca, polis sald›rganlar› fiziki olarak engellemek için gerekenleri yapmazken,
sald›rganl›k amac›na ulaﬂt›ktan sonra, soruﬂturma aç›ld›¤›, kamera görüntülerinden sald›rganlar› kimin
toplad›¤›n›n, k›ﬂk›rtt›¤›n›n belirlenmeye çal›ﬂ›ld›¤› aç›kland›.
Her linç sald›r›s› sonras›nda baﬂvurulan yöntemlerden birisi de budur. Sald›r› amac›na ulaﬂt›ktan sonra soruﬂturmalar açarak, sanki gerekli hukuki iﬂlemler yap›l›yormuﬂ
görüntüsü verilir. Emniyet Müdürü,
Vali ve hepsinden önce de AKP’nin
‹çiﬂleri Bakan› aç›klamak zorundad›r; neden olay s›ras›nda müdahale
edilmedi? Her ﬂey gözlerinizin
önünde olup bittikten sonra, soruﬂturma açma oyununun bir anlam›
yoktur.
Yoksa, oradaki sald›rganl›kta yasad›ﬂ› bir ﬂey yok muydu? Polisin
gücü onlar› engellemeye yeterli mi
de¤ildi?..

Linç politikas› kimi zaman daha
yo¤un, kimi zaman daha geri plana
düﬂerek ama oligarﬂinin halk muhalefetini bast›rma yöntemlerinden birisi olarak sürekli kullan›lmaktad›r.
Trabzon’da TAYAD’l›lara yönelik örgütlenen linç sald›r›s›, oligarﬂinin bu politikay› s›kl›kla kullana-

ca¤›n›n göstergesi oldu.
Linç sald›r›lar›, halk› bölmenin,
karﬂ› karﬂ›ya getirmenin, ﬂovenizmi
k›ﬂk›rtman›n politikas›d›r.
‹ddialara göre, olaydan beﬂ gün
önce çat›ﬂmalarda ölen asker Tuncay Özdemir'in yak›nlar› da, sald›rganlar içine kat›lm›ﬂt›r. Oligarﬂi, askeriyle gerillas›yla bu çat›ﬂmalardaki tüm ölümlerden sorumlu iken, askerlerin yak›nlar›n› Kürtler’e karﬂ›
k›ﬂk›rt›yor.
Adapazar›’ndaki linç sald›r›s›,
oligarﬂinin politikas›n›n sonucudur.
Sakarya Emniyet Müdürü’nden, Valisi’ne, 6 saat süren bir sald›r›ya
müdahale etmeyen AKP iktidar›na
kadar sald›r›, devletin denetimi alt›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Sald›r›n›n nas›l örgütlendi¤i bu
noktada talidir. Kuﬂkusuz, zaman
onu da aç›¤a ç›karacakt›r. Fakat, net
olan yan, devletin gerici, faﬂist kesimleri, Kürtler’e, devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtmas›, faﬂist sald›rganlar›
korudu¤u gerçe¤idir.
Bu durum geçmiﬂteki linç sald›r›lar›nda da, üniversitelerdeki faﬂist
sald›r›larda da, Adapazar›’ndaki
linç sald›r›s›nda da de¤iﬂmemiﬂtir.
Faﬂist sald›rganl›¤› teﬂvik eden oligarﬂi ayn› zamanda, faﬂist sald›rganlar› koruma alt›na almakta, sald›r›ya u¤rayanlar›n de¤il, ama sald›rganlar›n güvenli¤ini almaktad›r.
Sivil ya da resmi k›yafetlerle sald›r›ya bizzat kat›ld›klar›n›n örnekleri
de çoktur.

M e y d a n › ’ n d a binlerce kiﬂinin kat›l›m ile yap›ld›. Türkiye’nin nükleer
enerjiye ihtiyac›n›n olmad›¤› vurgusu yap›lan mitingde, ‘Nükleer ‹stemiyoruz’ pankart› aç›ld›.
Küresel Eylem Grubu’nun ça¤r›s›yla yap›lan mitinge, çeﬂitli kitle
örgütleri, yasal partiler kat›ld›. Mitingte, “Baﬂka bir enerji müm kün”, “Katil ABD gezegeni kirletme” sloganlar› at›ld›.
M e r s i n ’de Nükleer Karﬂ›t› Platform taraf›ndan düzenlenen mitinge de binlerce kiﬂi kat›ld›. “Nükle e r S a n t r a l l e re ve B al›k Ç iftlikle -

r i n e H a y › r ” denilen mitingde
AKP’ye tepki dile getirildi. “ N ü kl e e re i n a t y a ﬂ a s › n h a y a t ” , “ Ç e r nobil’i unutma Akkuyu’ya sahip
ç›k”, “AKP s ü r ü n d ü r ü r, n ü k l e e r
ö l d ü r ü r ” sloganlar›n›n at›ld›¤› mitinge, kitle örgütleri, sendikalar kat›ld›.
‹ z m i r ’de ki miting ise Cumhuriyet Meydan›’nda yap›ld›. Mitinge
kat›lan kitle, meydana ceset torbalar› koyarak, Çernobil facias›ndan
etkilenenlerin foto¤raflar›n› sergileyerek nükleer santrallerin tehlikelerine dikkat çektiler.

Yasal bir ﬂenlik yapan DTP’lilere soruﬂturma açan zihniyet, muhalif kesimlerin biraraya gelmesini,
ﬂenlik yapmalar›n› suç kabul etmektedir. Ve, faﬂistlerin sald›r›s›n› z›mni
olarak meﬂru kabul etmektedir.
Polisin 6 saat süren sald›r›
boyunca sald›rganlar› denetim
alt›na alamamas›n›n veya da¤›tamamas›n›n izah› yap›lamaz. Bu tablonun gösterdi¤i, olay bittikten sonra
soruﬂturma ad›na yap›lan›n sald›r›daki d e v l e t s o ru m l u l u ¤ u n u ö r t m e ye yönelik oluﬂudur.
Kalabal›k bir güruhun sald›r›s›,
içeride mahsur kalan insanlar, sald›r›n›n 6 saat boyunca devletin denetimi alt›nda gerçekleﬂmesi, Mad›mak’ta insanlar›m›z›n yak›lmas›n›
and›rmaktad›r.

Sald›r›ya Maruz Kalan
D T P ’ l i l e re S o r u ﬂ t u r m a
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n talimat› üzerine Sakarya Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan DTP’lilere
de soruﬂturma aç›l›yor.
Sald›r›ya u¤rayanlara dava açmak da oligarﬂinin adalet anlay›ﬂ›n›n belirgin bir özelli¤idir. Sald›r›ya
u¤rayan suçludur.
Ya “ d u y a r l › v a t a n d a ﬂ › t a h r i k
e t mi ﬂ t i r” , ya hiç ilgisi olmasa da
“ m e m u r a m u k a v e m e t ” ederek suç
iﬂlemiﬂtir. Mutlaka, bir ﬂekilde olay›n sorumlusu ilan edilecektir.

Nükleer Enerjiye
Karﬂ› Mitingler
26 Nisan’da ‹stanbul, ‹zmir ve
Mersin’de yap›lan mitinglere kat›lan binlerce kiﬂi, Çernobil olay›n›n
y›ldönümünde nükleer enerji ve küresel ›s›nmaya neden olan politikalar› protesto etti. Mitinglerde ayr›ca
AKP iktidar›ndan, Kyoto Protokolü’nü imzalamas› istendi.
‹stanbul’daki miting Kad›köy

Bu A d a p a z a r › ’ n d a k i
‹lk Sald›r› De¤il
Adapazar›’ndaki ilk linç sald›r›s›, 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleﬂtirildi. 10 Nisan 2005’te Trabzon'da TAYAD’l›lara yönelik linç
giriﬂimini protesto etmek isteyen
Gençlik Derne¤i üyeleri, Adapazar›
Kültür Merkezi önünde, 100 kiﬂilik
faﬂist güruhun sald›r›s›na maruz
kalm›ﬂlard›.
Bundan sonra da, Adapazar›’nda, kent merkezinde Ahmet Kaya tiﬂörtü giyen iki Kürt genci, Akyaz› ‹lçesi’nde Kürt f›nd›k iﬂçileri,
duvara Mahir Çayan’›n resimleri
olan afiﬂleri asan yine Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler linç sald›r›s›na
maruz kalm›ﬂlard›.

Oligarﬂi Linç
Politikas›n› Sürdürüyor
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TAYAD’l› Aileler: “ADALET
BAKANI SÖZÜNDE DURSUN”
19 Nisan’da D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, TTB Merkez
Konseyi Baﬂkan› Gencay Gürsoy,
KESK Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Göyçe, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Yard›mc›s› Mehmet Durako¤lu,
ÇHD ad›na Av. Selçuk Koza¤açl› ve
Av. Behiç Aﬂc› ile Adalet Bakan›
Mehmet Ali ﬁahin aras›nda F Tipi
hapishanelerdeki 10 saatlik sohbet
hakk›yla ilgili bir görüﬂme gerçekleﬂmiﬂti.
TAYAD’l› Aileler, 26 Nisan gü-

nü Taksim Tramvay Dura¤›’nda görüﬂmeyle ilgili bir
eylem yaparak Bakan ﬁahin’in sözünde durmas›n›, hapishanelerde 10
saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmas›n› istediler.
Ahmet Kulaks›z yapt›¤› aç›klamada; Bakan ﬁahin’in genelgenin
uygulanmad›¤›n› itiraf ederek uygulanmas› yönünde takipçisi olaca¤›na söz verdi¤ini dile getirdi. Kulaks›z aç›klamas›nda Bakan ﬁahin’in
sözlerini hat›rlatarak “Biz TAYAD’l› Aileler olarak; bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
s›yla birlikte tüm insanl›¤›n
zorlu bir s›navdan geçti¤inin alt›n› çizerek, F Tiplerine karﬂ› mücadelenin sadece
tutsaklar›n ve onlar›n yak›nlar›n›n de¤il tüm toplumu ilgilendiren bir sorun oldu¤una vurgu
yapt›. Mavruk direniﬂle geçen o döneme ait an› mektup ve ﬂiirlerinden
oluﬂan “Iss›z Ada ve Savaﬂ Z›rhl›s›”
adl› ﬂiir kitab›n› konuklar ve tutsak
yak›nlar› için imzalad›.

‘Direnerek Üretenlerin
Sergisi’ Sona Erdi
TAYAD’l› Aileler 22-30 Nisan
tarihleri aras›nda tutsaklar›n el ürünlerini Harbiye’deki EMO ‹stanbul
ﬁubesi’nde sergiledi. “Üreterek Direnen Direnerek Üretenlerin Sergisi”ni gezenler devrimci yarat›c›l›¤›,
tecrite karﬂ› kolektivizmi bir kez daha gördüler. Sergi tecritin amac›na
ulaﬂmad›¤›n›n ve ulaﬂamayaca¤›n›n
bir göstergesiydi. Sergiye Sanatç›
Ufuk Karakoç, ﬁair Ruhan Mavruk,
Gazeteci Yazar Alper Turgut, ﬂehit
ailesi ve Canan-Zehra kitab›n› yazan
TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z kat›larak
destek verdi. Kat›laca¤›n› söyleyen
Yönetmen Hüseyin Karabey ve Yazar Cezmi Ersöz ise kat›lamad›.

Ruhan Mavruk ile Söyleﬂi
24 Nisan’da söyleﬂi düzenleyen ﬂair
Ruhan Mavruk tecritin bir insanl›k suçu oldu¤unu söyledi. Mavruk özellikle
hapishanelerde operasyonun baﬂlama-
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“ B u D i re ni ﬂin
Dizileri Ya p › l a c a k ”
25 Nisan’da ise Cumhuriyet Gazetesi yazar› Alper Turgut sergiye
kat›larak tecrit gerçe¤ini
anlatan
Sessizl i ¤ e
Karﬂ›
kitab›n› imzalad›.
Turgut, d›ﬂar›da süren ölüm oruçlar›n›n özellikle de Armutlu’daki direniﬂin kendisini derinden etkiledi¤inin alt›n› çizdi.

45/1 say›l› genelgede tutuklu ve hükümlülerin büyük bedeller sonucu
kazand›klar› ‘10 Saatlik Sohbet
Hakk›’n›n uygulanmas›n›n takipçisi
olaca¤›z. Adalet Bakan› Mehmet
Ali ﬁahin’e buradan bir kez daha
sesleniyoruz. Bas›n›n ve halk›n karﬂ›s›nda vermiﬂ oldu¤u bu sözü yerine getirmelidir. Hapishanelerde 10
Saatlik Sohbet Hakk› Uygulanmal›d›r” diye konuﬂtu.
“10 Saatlik Sohbet Hakk› Uygulans›n, Adalet Bakan› Sözünde Dursun” sloganlar› atan aileler sözün
takipçisi olacaklar›n› ifade ettiler.
Turgut, yaﬂanan bu uzun direniﬂ
boyunca defalarca ölümlere tan›kl›k
etti¤ini kendisini en çok etkileyenlerden birinin Sevgi Erdo¤an oldu¤unu; Canan ve Zehra’n›n da kendisini derinden etkiledi¤ini söyleyerek
duygular›n› paylaﬂt›. Turgut, “Bu
gün nas›l Mahirler’in, Denizler’in
dizileri yap›l›yorsa gün gelecek bu
direniﬂin de dizileri yap›lacak” dedi.

“Can Bedeli Kazand›¤›m›z
H a k l a r › n Takipçisiyiz”
26 Nisan’da
ise 2000 ölüm
orucu ﬂehitlerinden Canan ve
Zehra
Kulaks›z’›n babas› Ahmet Kulaks›z’la
bir söyleﬂi gerçekleﬂtirildi. “Taleplerimizin peﬂini b›rakmamak zorunday›z evlatlar›m›z can bedeli kazand›¤› 10 saatlik
sohbet hakk›n›n biz takipçisi olmasak kimse bunun takipçisi olmayacakt›r” diyen Kulaks›z konuﬂmas›nda duygulu anlar yaﬂad›.
30 Nisan’a kadar aç›k olan sergide 1 May›s’ta Taksim’e ça¤r›s›n› yenilediler aileler.

TECR‹T’TEN MEKTUPLAR

Tutsaklar›n M ektuplar›
Tecritin ve Bask›lar›n
Sürdü¤ünü A nlat›yor:
F Tipi hapishanelerdeki koﬂullar› ve
yaﬂananlar› kimse, do¤rudan F Tipi koﬂullar›n› yaﬂayan tutksaklardan daha iyi anlatamaz. O mektuplar kimi zaman karalanm›ﬂ sat›rlar olarak gelirler, fakat o karalanm›ﬂ sat›rlar da anlatmaya yeter tecriti. Kimi zaman ise aﬂa¤›daki gibi sat›rlarda anlat›l›r tecrit... Evet, tutsaklar›n mektuplar›
tecritin sürdü¤ünü söylüyor, Adalet Bakan› sözünü tutarak tecriti kald›rmal›d›r.
Aliﬂan Gül (Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi):
“Mart ay› çok yo¤un geçti. Mahkeme
(yozlaﬂma mahkemesine) davetiyeler ve
30 Mart’›n kart çizimi vard›. 30 Mart kartlar›na imha karar› verdiler, davetiyeler gitti. Genelge için milletvekillerine kart yolluyoruz..”

ERDO⁄AN GÜLER ÖLÜMSÜZDÜR
25 Nisan 2001’de ölüm orucu direniﬂinin 147. gününde ölümsüzleﬂen Erdo¤an Güler
yoldaﬂlar›, ailesi ve dostlar› taraf›ndan Salihli’deki mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Salihli HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 25 Nisan’da yap›lan anmada “Erdo¤an Güler
Ölümsüzdür” pankart› aç›larak devrim ﬂehitlerinin unutulmayaca¤› vurguland›. Mezar› baﬂ›nda yap›lan konuﬂmalarda Erdo¤an’›n emekçi kiﬂili¤i anlat›larak “Bize büyük direniﬂin zaferini arma¤an eden 122 ﬂehidimize ve Erdo¤an’a devrim sözümüzdür. ﬁimdi daha güçlüyüz, umutluyuz. Açl›¤›n, yoksullu¤un, sömürünün artt›¤› ﬂu
günlerde zaferin bedelinin ne olursa olsun kazan›laca¤›n›n tan›¤› tam karﬂ›m›zda yat›yor. Herkesin imkans›z, inatlaﬂma dedi¤i günlerde, yapayaln›z b›rak›ld›¤›m›z günlerde kazand›k biz zaferi. T›rnaklar›m›zla, kan›m›zla kazand›k. O eller büyük zaferi
de kazanacak. Bunu biliyor buna inan›yoruz” denildi.
TKP, DHP ve Al›nteri okurlar›n›n da kat›ld›¤› anmada “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Erdo¤an Güler Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

ﬁ e m s e t t i n K a l k a n ( K ü r k ç ü l e r F T ipi):
“Mahirler’i anmam›zla selamlad›k. O
yolda yürümek bedel ister. Öyle nostalji
yapmakla Mahir’in yolundan yürünmüyor. ... Bizim mahkeme 21 Nisan’da. Bizim dosyada toplam 8 kiﬂi tutuklu. Bayan
arkadaﬂ Kürkçüler E Tipi’nde. Tutukland›¤›ndan beri tek kiﬂilik hücrede kal›yor. Bir
de mektup cezas› var...”
M ehme t K ula ks› z (Bol u F T ipi):
“Biz de sohbete ç›km›yoruz sizin gibi
yani.”
Hasan Hüseyin Akdo¤ an
(Amasya E T ipi):
“Merhaba... Burada siyasi olarak toplam 24 kiﬂi var. ... Dört hücre var, her hücrede alt›ﬂar kiﬂi var. Yani F Tipinin üç kiﬂili¤inin ayn›s›, sadece ranzalar çift kat. Alt› kiﬂi ayn› yerde alan olarak s›k›nt› yarat›yor. Havaland›rma da küçücük, 6 ad›ma 7
ad›m...”

FATMA KOYUPINAR ANILDI
7 y›l süren ve 122 ﬂehitle, kazan›mla noktalanan 2000 Ölüm Orucu’nun son ﬂehidi
Fatma Koyup›nar ölümünün ikinci y›l›nda an›ld›. 354 gün boyunca hücre hücre eriyen ve direnen Fatma Koyup›nar “ben son olay›m” diyordu ﬂehit düﬂmeden önce...
27 Nisan günü Antep’deki mezar› baﬂ›nda yap›lan anma töreninde Fatma Koyup›nar’›n ailesi, sevenleri vard›. Anmada Fatma Koyup›nar’›n hayat› anlat›ld›ktan sonra
diledi¤i gibi ölüm orucu direniﬂinin son ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti¤i ve onlar›n kararl›l›¤› ve iradesiyle zaferin kazan›ld›¤› anlat›ld›. Anmadan sonra Fatma Koyup›nar’›n
aile evinde ailesi taraf›ndan yemek verildi.
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Tarih
Sayfalar›
“ Paris halk› uyand›, dad›s›n›n
yönetti¤i bir çocuk olmak istemiyor
art›k. Kendi kendimizin efendisi olmak hakk›m›zd›r. 26 Mart Pazar günü yap›lacak seçimde Paris halk›n›n oylar›n› Komün için kullanmas›
bir onur borcudur." (1)
18 Mart’ta Paris’te iktidar› ele
geçiren Komün yönetiminin iktidar›
devrald›ktan beﬂ gün sonraki bildirisinde iﬂte böyle deniyordu.
Y›l 1871’di.
*
Oligarﬂinin ne kadar örgütsüz de
olsalar, ne kadar düzen partilerine yedeklenmiﬂ de olsalar,
emekçilerden korkmaya devam
etti¤ini herkes bir kez daha gördü geçen hafta. Bu korku tarihsel bir korkudur. Bu korku 1516 Haziran’›n, 1 May›s
1977’nin, 500 bin emekçinin
korkusudur. Bu korku, Paris
Komünü günlerine uzanan,
1917 Ekim günlerini hat›rlay›nca kabusa dönüﬂen bir korkudur.
‹ﬂte o korkunun tarihsel kaynaklar›ndan biri olarak yeniden hat›rlat›yoruz Paris Komünü’nü.
*
18 Mart 1871’di...
137. y›l önceydi yani.
‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi aç›s›ndan Paris Komünü, bir dönüm noktas›d›r. Bu dönüm noktas›, iﬂçi s›n›f›n›n i k t i d a r hedefini temsil eder.
Asl›nda iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi, Komün’den önce hedefini yavaﬂ
yavaﬂ netleﬂtirmekteydi. Hedefin
s›radan sorunlar›n çözümünün ötesine geçip iktidara yönelmesinin ilk
belirtileri, 1848 ayaklanmas›nda ortaya ç›kt›. 1848 y›l›n›n Haziran’›nda ayaklanan iﬂçiler, “Toplumsal
Cumhuriyet” slogan›yla burjuvazinin düzenin d›ﬂ›nda bir düzen talebini ortaya koyarken, ayaklanmada
Fransa’n›n burjuva cumhuriyetinin

“milli” bayra¤›n› de¤il, iﬂçilerin k›z›l bayra¤›n› kullanm›ﬂlard›.
Burjuvazi bu ayaklanmay›, o güne kadar görülmemiﬂ bir vahﬂetle
bast›rd›. Tutsak edilen üç bine yak›n emekçi k›l›çtan geçirildi.
Marks’›n dedi¤i gibi burjuvazinin
korkusu o kadar “ ölümcül ” dü.
Fakat korkunun ecele faydas›
yoktu ve proletarya er geç burjuva
iktidar›n› alaﬂa¤› edecekti.
Beklenen o ilk iktidar, 1871’de
gerçekleﬂti.
*
Fransa’da iﬂbaﬂ›nda olan Theirs
hükümeti, Almanya’yla savaﬂta yenilir. Paris’in Almanya’ya teslim
edilmesini de içeren bir teslimiyet
anlaﬂmas› imzalar Theirs hükümeti.

d a r a e l k o y m ak , p ro l et ar y an › n v az
geçilmez hakk› ve ödevidir. "
Yoksullar, bald›r› ç›plaklar, yal›n
ayaklar, proleterler, kad›n erkek yürüyorlar Paris caddelerinde. K›z›l
bayraklar, tarihte belki ilk kez bu
kadar özgürce ve bu kadar görkemli dalgalan›yor ellerinde. Halk›n her
kesimini içine alan bir K o m ü n kurulur h›zla, 26 Mart’ta seçimler yap›larak halk kendi temsilcilerini
do¤rudan seçer.
Ne istiyordu emekçiler; kendi
aç›klamalar›ndan aktaracak olursak:
"‹stediklerimiz nedir?
Kredinin, ticaretin, derneklerin
emekçiye, eme¤inin tam karﬂ›l›¤›n›
verecek biçimde örgütlenmesini istedik.
Herkes için, paras›z, laik
ve tam e¤itim istedik.
Toplant› ve dernek kurma
hakk›n›, yurttaﬂ›n ve bas›n›n
özgürlü¤ünü istedik. Polisin,
güvenlik güçlerinin, silahl›
kuvvetlerin, sa¤l›k hizmetlerinin belediyecilik aç›s›ndan
düzenlenmesini istedik...”
Asl›nda bunlarla birlikte,
as›l mesele, yukar›da aktar›ld›¤› gibi “kendi kendisinin efendisi” olmakta dü¤ümleniyordu.
" Vi ve l a Com mune " sloganlar›yla ç›nlayan Paris sokaklar›nda,
art›k tarihin o güne kadar tan›k olmad›¤› türden bir özgürlük ve eﬂitlik hüküm sürüyordu.
*
Tarihin çok t e k e r r ü r eden bir
olay›d›r: Frans›z sömürücü hükümeti, Komün’ün liderlerini “ kanl›
emeller peﬂinde koﬂan ipten kaz›k -

Paris Komünü
Burjuvazinin Korkusu
ve ‘Sosyal Güvenlik’
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Baﬂta emekçiler olmak üzere,
Paris halk› bu ihanet anlaﬂmas›n› tan›mad›lar ve Paris'e teslim etmediler. Paris, barikatlarla donat›ld›. Paris halk›n›n bu uzun direniﬂi yaklaﬂ›k bir y›l sürer. Theirs yönetimi, 18
Mart 1871’de Paris’in, Paris halk›n›n üzerine ordu gönderir. Emre göre, ordu Paris’i sald›r›p ele geçirecektir. Ama askerler verilen emri
yerine getirmez, halka ateﬂ etmeyi
reddederler. Paris emekçileri, yönetime el koyar. Kurulan bu iktidar,
tarihin ilk emekçi
iktidar›d›r.
Komün, yapt›¤›
aç›klamada ﬂöyle
der:
"Yu r d u n
ve
tüm umutlar›n y› k›lmak üzere ol du¤u ﬂu günlerde
ülk e nin g e le ce ¤ ini
kurtarmak ve ikti-

tan kurtulmuﬂ
b i r a v u ç c a n i”
olarak adland›r›r. “ E ﬂ k i y a ”
deseydi veya “terörist, anarﬂist, macerac›” ilan etseydiler de ayn› anlama gelecekti, ki onlardan sonraki
burjuvalar, ayn› anlamdaki bu çeﬂitli s›fatlar› kullanmaya devam ettiler.
Peki Komüncüler ne yapm›ﬂt› ki
burjuvazi onlar› böylesine suçluyordu?
Onlar, sömürücü asalak düzeni
tasfiyeye giriﬂmiﬂlerdi. ‹lk iﬂ, burjuvazinin polis örgütünü da¤›tt›lar.
Halka karﬂ› bir polis örgütüne gerek
yoktu: Komün’ün güvenli¤ini tüm
silahl› iﬂçiler devrald›lar. Burjuvazinin ordusu da da¤›t›ld›. Kilisesinin
yetkileri k›s›tland›. Böylelikle burjuvazinin dayand›¤› en önemli kurumlar etkisizleﬂtirilmiﬂti. Öte yandan, kamulaﬂt›rmalar yap›larak, ücret sistemi, çal›ﬂma ﬂartlar› iﬂçilerin
talepleri do¤rultusunda yeniden düzenlendi.
Toplumun tüm ezilen kesimlerinin eﬂitlik içinde yaﬂayabilmesi do¤rultusunda politikalar geliﬂtirildi.
*
Gerek iﬂçi s›n›f› üzerinde, gerekse burjuvazinin politikalar› üzerinde
Paris Komünü’nün büyük etkileri
olmuﬂtur. Keza, diyebiliriz ki Marksizm-Leninizmin ﬂekillenmesinde
de en önemli toplumsal eylemlerden biridir Komün.
Burjuvazinin iktidar›n› y›kan komün, sadece Frans›z de¤il, tüm burjuvazi için “tehlike çanlar›”n›n çalmaya baﬂlamas› demekti.
Bunu bir “alarm” olarak kabul
eden burjuvazi, yeni yöntemler geliﬂtirmeye baﬂlad›. ‹ﬂte ilk “sosyal
güvenlik” uygulamalar› da burjuvazinin “önlemleri”nden biri olarak
gündeme geldi.
Bismarck’›n
yönetimindeki
Prusya’da oluﬂturulan ve “ilk sosyal
güvenlik sistemi” olarak da an›lan
uygulamalar Komün’ün etkisiyle
gündeme getirilmiﬂtir. Avrupa’da
ilk “ s o s y a l s i g o r t a s i s t e m l e r i ” ,
1880’lerde baﬂlar. Yani Komün’den

Komüncüler kurﬂuna dizildi duvar
diplerinde... Ama onlar›n düﬂüncelerini
ve düﬂlerini öldürebildiler mi?
Onlar›n yolundan yürüdü proletarya...
‹lk proleter iktidar “tek” iktidar olarak
kalmad›, onlarcas› kuruldu dünyan›n
dört bir yan›nda... Ve komün’ün k›z›l
bayra¤› hala dört bir yanda
dalgalanmaya devam ediyor. Dünyan›n
dört bir yan›nda 1 May›s Alanlar›’nda
dalgalanan k›z›l bayraklar, Komüncülerden devral›nm›ﬂ bayraklard› iﬂte..
*
"‹ﬂçi Paris, Komünü ile birlikte, yeni
bir toplumun öncüsü olarak her zaman
yüceltilecektir. ﬁehitlerin an›s› iﬂçi
s›n›f›n›n soylu yüre¤inde yaﬂayacakt›r.
Cellatlar›n› tarih daha ﬂimdiden sonsuz
bir teﬂhir dire¤ine çiviledi ve rahiplerinin
tüm dualar›, günahlar›n› ba¤›ﬂlatamayacakt›r." (Marks)
hemen sonra.
Emekçilerin iﬂ, ekmek güvencesi, ücretsiz konut, sa¤l›k, e¤itim talepleri, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin
en önemli talepleri aras›ndad›r. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n “iktidar”› hedeflemesinde
de bu talepler en önemli etkenler
aras›ndad›r.
‹ﬂte burjuvazi, bu taleplerin “düzen içinde” çözülebilece¤i düﬂüncesini yaratarak iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini geriletmek, yumuﬂatmak
amac›yla sosyal güvenlik politikalar›n› yürürlü¤e koyar.
Burjuvazinin as›l meselesi, iﬂçilerin talep ve mücadelesini düzen
s›n›rlar› içinde tutmak, iﬂçi s›n›f›na,
iktidar› hedeflemeden bu konuda
çözümlere ulaﬂabilece¤i düﬂüncesini empoze etmektir.
*
Burjuvazinin sosyal güvenlik
uygulamalar›n› yayg›nlaﬂt›rd›¤›
ikinci dönem ise, 1917 Ekim devrimi sonras›d›r. Özellikle sosyalizmin
ekonomik, sosyal baﬂar›lar›n›n çok
daha somut olarak görüldü¤ü 1930-

40’l› y›llarda,
keza 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonr a s › n d a
SSCB’de sa¤lanan at›l›m döneminde, burjuvazi “kapitalizmin sosyalizmle rekabet edebilmesi için”
sosyal güvenlik politikalar›n› daha
da güçlendirdi. Öyle ki yer yer, sosyalist ülkelerdeki uygulamalar› taklit etmeye çal›ﬂt›lar. Bu uygulamalar sonucunda ortaya ç›kan “sosyal
devlet” kavram› asl›nda, kapitalizmin sosyalist devletle rekabet etme
zorunlulu¤unun ç›kard›¤› bir kavramd›.
*
Yeniden Komün’e dönecek olursak; burjuvazinin sistemi ad›m ad›m
çökerken, burjuvazinin bunu seyretmesi düﬂünülemezdi elbette.
Frans›z sömürücü hükümeti,
Komün’ü y›kmak için askeri haz›rl›klara baﬂlad›.
Ve yine bu aﬂamada çok çarp›c›
bir olay daha gerçekleﬂti. K›sa süre
öncesine kadar birbiriyle savaﬂ halinde olan Fransa ve Prusya burjuvazileri, Komün’ü y›kmak için ittifak yapt›lar. Prusya burjuvazisi,
Frans›z burjuvazisine Komün’ü, yani yeryüzünün bu ilk emekçi iktidar›n y›kmak için ekonomik, askeri
her türlü deste¤i verdi.
Prusya’daki Bismark yönetimi,
Frans›z ordusuna cephane deste¤inde bulunman›n ötesinde, k›sa süre
önceki savaﬂta esir ald›¤› 130 b i n
F r a n s › z a s k e r i n i de –elbette Komüne karﬂ› savaﬂt›rmak üzere– serbest b›rakt›.
Frans›z burjuvazisinin temsilcisi
olan Theirs hükümeti, Bismarc’›n
bu “cömert” destekleri sayesinde
200 bin kiﬂilik donan›mla bir ordu
oluﬂturabilmiﬂti.
Bir yanda burjuvazinin toplarla,
ateﬂli silahlarla donat›lan 200 bin
kiﬂilik ordusu vard›, bir yanda 40
bin Komüncü... Komüncüler’in ellerindeki silahlar yok denecek kadard›... ‹lk emekçi iktidar›n›n kurucular›, Paris’i ve kendi iktidarlar›n›
kahramanca savundular. Bu kahra-
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manca direniﬂ iki aya yak›n sürdü.
Frans›z sömürücülerinin ordusu, 21
May›s’ta Paris’e girdi.
ﬁehrin d›ﬂ›ndaki barikatlar y›k›lm›ﬂt›, art› savunulacak bir ﬂehirleri
yoktu ama ﬂehrin sokaklar› vard›, o
sokaklar ki, k›z›l bayraklar›n özgürce
dolaﬂabildi¤i, proleterlerin “kimsenin
kölesi olmadan” yaﬂayabildi¤i sokaklard›. Komüncüler sokak sokak savundular Paris’i. Her sokakta Komüncülerin kurdu¤u barikatlarda
günlerce süren çat›ﬂmalar yaﬂand›.
S›n›flar mücadelesinin ac›mas›zl›¤› Paris sokaklar›nda kendini tüm
aç›kl›¤›yla gösteriyordu. ‹ﬂbirli¤i yapm›ﬂ Alman ve Frans›z burjuvazisinin,
asl›nda tüm dünya burjuvazisinin ordusu, emekçilere karﬂ› alabildi¤ine
ac›mas›zd›. Ele geçirdikleri her sokakta Komüncüleri vahﬂice katlederler. Katlederler, çünkü, bir daha hiçbir
emekçi, hiçbir proleter, ‘ii k t i d a r a’ göz
dikememeliydi, Paris katliam› onlara
bir ders olmal›yd›.
Paris'teki direniﬂ, 28 May›s’ta biter, son barikat y›k›l›r. Komüncüler,
kurﬂuna dizilirken, proleteryan›n
temsilcisi olduklar›n›n bilinci ve cüretiyle davran›rlar.
Belçika burjuvazisinin gazetelerinden Etoile’de Komüncüler ﬂöyle
anlat›l›r o zaman:
"(...) Bu idamlara kat›lan askerlerden birisi anlatt›: 'Hepsi asker gibi öldü. Kimileri kollar›n› kavuﬂturarak dimdik baﬂlar› yukarda durdu.
Kimi de gö¤üslerini açarak bize; Ateﬂ
edin! Ölümden korkmuyoruz! diye
ba¤›rd›lar. Vurduklar›m›zdan bir teki
bile titremedi. Özellikle bize tek baﬂ›na bir tabur kadar kay›p verdiren bir
topçuyu hat›rl›yorum. ... Sonunda biz
üstün geldik ve barikat› ele geçirdik.
ﬁimdi s›ra sizde dedi. ‹yi at›ﬂlar yapt›m ama, ölmesini de bilirim.'
'Sanki talime gidiyormuﬂ gibi s›raya dizildiler. Bir teki bile kaçmaya
kalk›ﬂmad›." (2)
*
Komünün, burjuvaziye karﬂ› daha
radikal olamad›klar›, onlara toparlanmalar› için zaman b›rak›ld›¤›, burjuvazinin finans kayna¤› olan Frans›z
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Merkez Bankas›'n›n kapat›lmad›¤›,
köylülükle ittifak kurulmamas› gibi
nedenlerle y›k›ld›¤›n› söyler tarih...
Ama bunlar›n da ötesinde “tarihsel,
siyasal, ekonomik, sosyal koﬂullar”
henüz bir proleter iktidar› için olgunlaﬂmad›¤›nda dolay› yenilmiﬂlerdi
belki. Ve bunun da ötesinde, asl›nda
yenilmemiﬂti Komün. insanl›¤›n nih
a
i kurtuluﬂuna at›lan ilk büyük ad›m›,
ilk proleter iktidar›n› gerçekleﬂtirirek
atm›ﬂlard›. Bu yüzden çok korkutmuﬂlard› burjuvaziyi. Bu yüzden burjuvazinin paçalar› tutuﬂmuﬂ ve yeni
yöntemler geliﬂtirmiﬂti iktidar›n› korumak için.
*
Ta r i h i s ü reci isterseniz ﬂöyle bir
özetleyelim ki tablo netleﬂtin: P a r i s
K o m ü n ü’yle birlikte iﬂçilerin ilk kez
iktidara yönelmelerinden ürken burjuvazi, s›n›f mücadelesini yumuﬂatacak tedbirler arar, ve Bismarck, ilk
sosyal güvenlik uygulamalar›n› baﬂlat›r.. sonra ekim devrimi gelir ve yine burjuvazi sosyal güvenli¤i yayg›nlaﬂt›r›r... Sonra, sosyalizm gider, sosyal güvenlik gasp› baﬂlar...
*
Bu tarihi sürecin tarihi dersi de
kendili¤inden ortaya ç›k›yor.
“Sosyal devlet”, “sosyal güvenlik” istiyorsak, bunu kapitalizmden
bekleyemeyigz; nihayetinde kapitalizmin “sosyal”li¤i bir taklitten ibarettir; taklit etti¤i de sosyalizden baﬂkas› de¤ildir.
Komüncüler'in cesareti, tarihsel
inisiyatifi, iktidarlar›n› korumak için
gösterdikleri kahramanl›klar›, fedakarl›klar›, bir devrimin nas›l yap›lmas› ve nas›l savunulmas› gerekti¤ini
gösteriyor. K › r› n t › l a r› d e ¤ i l , i k t i d a r ›
isteyin diyor bize Komüncüler 137
y›l öncesinden. Paris Komünü'nde,
barikatlarda dalgalanan k›z›l bayra¤›,
daha yukar› yeryüzünü, gökyüzünü
yeniden k›z›l bayraklarla buluﬂtural›m.
(1) Aktaran, Erdo¤an Alkan, Paris
Komünü ve Komün ﬁairleri
(2) Aktaran, Sosyalizm ve Toplumsal
Müc. Ansiklopedisi, Cilt 2

Okurlar›m›z Tüm
Halk› 1 May›s’ta
TAKS‹M’e Ça¤›rd›
26 Nisan günü Halk Gerçe¤i
Dergisi’nin 3. say›s›n›n ‹ z m i rGültepe Mahallesi’nde tan›t›m›
ve sat›ﬂ› yap›l›rken halk›n da
gündeminde olan 1 May›s için
Taksim Meydan›’na ça¤r› yap›larak AKP iktidar› teﬂhir edildi.
56 derginin sat›ld›¤› tan›t›mda
yap›lan konuﬂmalarda Tayyip
Erdo¤an’›n “Ayak baﬂ› yönetirse
ülkede kar›ﬂ›kl›k ç›kar” sözüne
halk›n tepkisinin yo¤un oldu¤u
görüldü.
B u r s a ’ n › n Teleferik ve Vatan
mahallelerinde 36 dergi satan
okurlar›m›z halkla yapt›klar›
sohbetlerde 1 May›s’›n önemi
üzerine konuﬂtular, halka 1 May›s’a kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.

“Ekme¤e uzanan
eller k›r›ls›n”
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi personelinden
yemek ücreti al›nmaya baﬂlanmas›n› protesto için yap›lan
eylemlere 25 Nisan’da devam
edildi. Hastane çal›ﬂanlar›, ellerinde simitlerle yemekhane
önünde toplanarak, “ S a ¤ l › k
H a k t › r Sa t › l a m a z ” , “ E m e k ç i y i z
H akl›y›z Kazanaca¤›z”, “Ekme¤e Uzanan E ller K›r›ls›n” sloganlar›yla, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
yürüdüler. Kitle ad›na yap›lan
aç›klamada, “Sosyal Güvenlik
Yasas›’yla t›rpanlanan haklar›m › za ﬂi m d i y em e kl er i n p a ra l›
ha le get ir il mesi ekle ndi . Bunu
kabul etmiyoruz” denildi.

Bu üslup, bu mant›k, sol mu?
25 Nisan günü, yani 1 May›s’a 6
gün kalm›ﬂken Evrensel Gazetesi’nde bir yaz› çarp›yor gözümüze.
Okudu¤umuz cümleyi, acaba do¤ru
mu gördük, do¤ru mu anlad›k diye
tekrar okuma ihtiyac› duyuyoruz.
Çünkü, 1 May›s’›n arifesinde,
oligarﬂiyle halk güçleri aras›ndaki 1
May›s ve Taksim tart›ﬂmalar›nda
böylesine bir saflaﬂma oluﬂmuﬂken,
okudu¤umuz sat›rlar›n, ilerici, sol,
emekten yana oldu¤unu iddia eden
bir gazetede görülmesi abes ve
mant›ks›z!
Önce yaz›dan bu abesli¤i yans›tabilecek bir bölüm aktaral›m ki,
neye tepki gösterdi¤imiz ve neyi
sorgulad›¤›m›z daha somut görülsün. ‹ﬂte sözünü etti¤imiz yaz›:

“ Peki ya Taksim’i isteyenler…
Taksim’deki ›srar niye?
1 May›s 1977’nin hesab›n› sormak için mi?
Taksim’e ç›kmakla m› hesap sorulacak?
Yoksa iﬂçilerin, emekçilerin ve
tüm ma¤durlar›n birli¤ini, dayan›ﬂmas›n› gerçekleﬂtirmek için mi?
Ya da her ikisi mi?
‹ﬂçilerin ve emekçilerin dayan›ﬂmay›, birlikteli¤i ve mücadeleyi
yükseltecekleri baﬂka bir alan yok
m u ? Taksim’e izin verilse, iﬂçilerin
ve emekçilerin birlik, dayan›ﬂma ve
mücadelesi gerçekleﬂecek mi?
Neden, baﬂka alanlarda bu birlik, dayan›ﬂma ve mücadele baﬂlat›lm›yor da sadece 1 May›s’ta ve
Taksim’de gerçekleﬂebiliyor?
Sendikalarda, partilerde, derneklerde bile bir araya gelmekten
kaç›nanlar›n, sadece 1 gün yan yana olmalar› m› bütün bunlar› sa¤layacak?..
...toparlanma yerine gücünü
Taksim’e ç›kmak için harcaman›n
nas›l bir getirisi olacak? Emekçilerin bir k›sm›n›n Taksim’e ç›kmayaca¤›, birçok sendikan›n ve sendikac›n›n da bunu yapmayaca¤› bilinmesine ra¤men bu tutum niye?
Emekten, demokrasi ve özgürlüklerden yana olanlar›n birlikte
hayk›rmay› sa¤lama imkan›n› Tak-

“ Taksim’e ç›kmakla m›
hesap sorulacak? ”
“Birlikteli¤i ve mücadeleyi
yükseltecek baﬂka bir alan
yok mu? ”
sim için heba etmenin gelece¤e nas›l bir yarar› olacak ki?..” (Hüseyin
Deniz)
Üsluba bak›n.
Adeta “düﬂmanca” bir yaz›.
Taksim’den söz edenlere, Taksim’i gündeme getirenlere düﬂman.
Taksim’i zaptetme iradesini ortaya koyanlara düﬂman.
1 May›s’›n arifesinde bunlar›
yazabilen kafa, ancak eme¤e düﬂm a n bir kafa olabilir...
1 May›s’›n arifesinde Taksim
konusunda bu tür sat›rlara ancak
emekçiye, iﬂçiye, 1 May›slar’a düﬂmanl›¤› tescilli faﬂist, gerici kalemlerin yaz›lar›nda rastlan›rken, burjuvazinin birçok kesimi bile bu konuda daha ihtiyatl› iken, Evrensel neden böyle bir yaz›ya yer vermiﬂtir?
Bu yaz›da kendini ele veren
mant›k, 1 May›s’tan da, 1 May›slar’›n ülkemize özgü ﬂekilleniﬂinden de hiçbir ﬂey anlamam›ﬂt›r.
Bu ﬂabloncu çizginin sahipleri,
ﬂunu iyi görmelidirler ki, 1 May›s’›
k a z a n a n , h e r k e s e k a b u l e t t i re n,
a l a n l a r › a ç t › r a n devrimci politikad›r; yoksa EMEP ve benzerlerinin
çizgisinde ifadesini bulan s t a t ü k oc u l u k , k u y r u k ç u l u k de¤ildir...
Reformizmin iﬂçi s›n›f› mücadelesinden tek anlad›¤› T ü r k - ‹ ﬂ ’ i n
k u y r u ¤ u n d a olmakt›r. Bugün e¤er
Taksim’e aç›ktan karﬂ› ç›kmam›ﬂlar,
biz Abide-i Hürriyet’e gidiyoruz dememiﬂlerse, yine bunu da Türk‹ﬂ’in peﬂinde yapm›ﬂlard›r.
Peki, tüm Türkiye solu, 1980’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren EMEP
çizgisinin yapt›¤›n› yap›p düzeniçi

sendikac›l›¤a, icazetçili¤e yedeklenseydi, bugün 1 May›s hakk›n›
kazanm›ﬂ olur muyduk, alanlar önümüzde aç›l›r m›yd› bugünkü gibi,
Taksim’in meﬂrulu¤unu bu kadar
geniﬂ ölçüde kabul ettirmiﬂ olur
muyduk?..
“‹ﬂçi s›n›f›ndan kopmamak” ad›na, sar› sendikac›l›¤a yedeklenmeyi
teorileﬂtirenler, bu sorular›n cevaplar›n› veremezler. Daha do¤rusu bu
tart›ﬂmaya giremezler.
Bak›n, 1 May›s’› unutturmak konusunda oligarﬂiyle iﬂbirli¤i içinde
olan Hak-‹ﬂ Ankara’da meydanlara
ç›kmak zorunda hissediyor kendini.
1 May›s’› salonlara hapsetme konusunda y›llarca ›srar eden Türk-‹ﬂ gibi düzen sendikalar›, meydanlara
ç›k›yor, “Taksim hakk›m›z” diyor.
Birçok sene devrimcileri 1 May›s’tan d›ﬂtalamak konusunda oligarﬂiyle z›mnen politika birli¤i içinde bulunmuﬂ olan D‹SK ve KESK,
Taksim’de kutlama karar› veriyor...
Bütün bu sonuçlar› ortaya ç›karan
devrimci 1 May›s politikas›d›r.
Devrimci politika, unutturulmak
istenen, “terörize” edilen 1 May›s’›n yeniden tüm emekçiler taraf›ndan sahiplenilmesini sa¤layan
politikad›r.
Evrensel’deki yaz›da kendini
gösteren mant›k, “bu sonuçta bizim
de pay›m›z var” diyebilir mi?.. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n karﬂ›s›nda, emekçilerin
önüne ç›kar›lan ﬂu yasaklar›, ﬂu statükolar›, ﬂu mücadelelerimizle aﬂt›k
diye onlara bir örnek sunabilir mi?
Sorun sadece 1 May›s’a yaklaﬂ›m sorunu de¤ildir elbette. Grev yasaklar› aﬂ›l›rken de, sendikal örgütlenme yasaklar› aﬂ›l›rken de, bu çizgi, statükonun saflar›nda, 1 May›slar’› kazanan devrimci çizgi ise, statükolar› parçalayan politikan›n üreticisi ve uygulay›c›s›d›r. Yani mesele salt 1 May›s meselesi de¤il, devrimci proleter çizgide olup olmama
meselesidir. “Emek” ismini taﬂ›mak,
kimseyi kendili¤inden “eme¤in” ç›karlar›n› savunan politikalar›n sahibi yapm›yor. Bunun için tüm mücadele sürecine ihtilalci ve proleter bir
gözden bakmak gerekiyor.
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K › s a c a s › ...

bar›nan edepsizler
vard›r ki, onlar›n ad›
da külhanbeyidir.
Külhanbeyi, ona buna
çatmay› huy
edinmiﬂ, densizin tekidir. Zoru görünce çamura yatar. Zay›f› ezmeye kalkar. Kabaday› geçinir ama hiçbir zaman
öyle olamaz. Konuﬂmas› laubali, aﬂa¤›lay›c›d›r. Farfara,
gürültücü, pat›rt›c›d›r ama
kal›b›n›n adam› da olamayand›r. Ona buna yamanarak
yaﬂar. Cesur geçinir ama yüreksiz ve ci¤ersizdir.
Kas›mpaﬂa kabaday›lar›
ile ünlü bir semttir.
ﬁimdi adam›n teki ç›km›ﬂ, Kas›mpaﬂal›y›m diye
övünüp, gerim gerim geriliyor. Kendinden güçlünün
elini ete¤ini öpüyor. Yaltaklan›yor. Kendinden güçsüze
meydan okuyor. A¤z›n›n
ayar› bozuk. ‹pe sapa gelmiyor, a¤z›ndan ç›kan› kula¤›
duymuyor.
Allah’›n› seven söylesin;
bu adam, kabaday› m› külhan-beyi mi?!

“ Ta y y i p K a b a d a y ›
m› Külhanbeyi mi?”
Tekirda¤
2 No’lu F Tipi’ndeki Özgür Tutsaklar’›n ç›kard›¤› “Dolaﬂ›r” adl› dergide tutsaklar önce anlat›p sonra
sormuﬂ; bizden aktarmas›:
Geçmiﬂ zamanlarda mahalle yaﬂam›n›n düzeni kabaday›larca sa¤lan›rd›. Kabaday› mahallede bar›n›r,
mahallelinin sorunlar›n› çözer. Kad›nlar› k›zlar› korur;
meﬂhur deyimle, “mahallenin namusu ondan sorulur”.
Gençlerin kötü al›ﬂkanl›klar›na karﬂ› ç›kar. Silah taﬂ›maz. A¤›rbaﬂl›, edepli, k›sacas› er kiﬂidir. Sizin anlayaca¤›n›z delikanl›d›r.
Bir de hamam külhan›nda

Tecrit ve Fitne Fesat!
Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mahir Özda¤’›n kulland›¤›
otomobil mafyac› Kemal D’nin çetesi taraf›ndan al›nm›ﬂ...
Müdür, ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak gibi icraatlarda bulunmuﬂ
ve tutuklan›p kendi yönetti¤i Kürkçüler Cezaevi’ne konulmuﬂ... B i r ya n da n i ﬂ ke nc e ya p› p , t e c ri t uy gu l a rke n , bi r
yandan “ihaleye fesat kar›ﬂt›r›yor”muﬂ anlaﬂ›lan!

301. Madde Hikayeleri
- 1305. Bölüm 301. maddede sözkonusu de¤iﬂiklik, AB taraf›ndan
memnuniyetle karﬂ›lanm›ﬂ, reformlar devam etmeli demiﬂler. De¤iﬂiklik “olumlu bir geliﬂme” imiﬂ.
Bunlar, al gülüm ver gülüm reformlar›... AKP’nin reformunu, AB be¤eniyor. Halka soran yok! AB’nin kapatma
davas›ndaki deste¤inden de AKP memnun...
Biz ise ortada bir reform göremiyoruz. Biz mi, uzayda
yaﬂ›yoruz, reformlar m› dünyada yap›lm›yor?
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m› yor l a r s a
Hat›rla Baﬂbakan! “peakstma eykesinlbeur”l ademiﬂti.

-Kraliçeyi hat›rla-

Tayyip demiﬂ ki; “ P i rinç
dört lir aya, beﬂ lir aya sat›l›yorsa yemeyiver pirinç ya!
B u l g ur y e, ma k a r n a y e. ..”
Buna benzer bir sözü, tarihte Kraliçe Marie Antoinette etmiﬂti. Fransa Kraliçesi Antoinette, açl›¤a karﬂ›
ayaklanan
kalabal›klara

Demiﬂti lakin, tarih, hele
ki açl›k sözkonusuysa, aç
kitlelere karﬂ› böyle abuk
sabuk konuﬂanlar›n sonunun
hep hay›rl› olmad›¤›n› kaydetti. Antoinette, bu sözleri
söyledikten birkaç y›l sonra,
Frans›z ihtilalcileri taraf›ndan 16 Ekim 1793’te idam
edildi.
Bizden hat›rlatmas›!

Sözler, özler:

“Kanun ne diyorsa o”
(Muammer Güler)

“ Türkiye'nin baﬂkenti Ankara'd›r ve 1 May›s'›n Ankara'da kutlanmas› bizce
daha önemlidir.”
(Hak-‹ﬂ)

“Lütfen Da ¤›l› r m›s› n›z!”
(Sakarya Valisi Hüseyin
Atak, linç güruhuna
sesleniyor)

Akyollar’›n övgüsü düﬂman baﬂ›na!
“D‹SK’in ‘uzlaﬂmaz s›n›f sendikac›l›¤›’n› b›rak›p Bat›l›
benzerleri gibi rasyonel ve ça¤daﬂ bir sendikac›l›k yapmas›n› öven yaz›lar da yazm›ﬂt›m... ﬁimdi, ‘Taksim Meydan›’
zorlamas›nda radikallerle birlikte davranan D‹SK, kendisini
o gruplardan nas›l ayr›ﬂt›racak?! Bu son derece önemlidir...
1 May›s’a radikal sol damga vurursa, bu en çok sosyal
demokrasi umutlar›na zarar verecektir!” (29 Nisan 2008,
Milliyet- Ta h a Akyol )

Korkunun Sebebi Hikmeti!
Gül Cumhurbaﬂkan› seçildikten sonra Çankaya
Köﬂkü’ndeki güvenlik önlemleri dikkat çekici ﬂekilde
artt›r›lm›ﬂ... Son olarak da Gül’ün çal›ﬂma ofisinin
t a n k l a r d a k u l l a n › l a n ro k e t a t a r a d a y a n › k l › camlarla
kaplanmas›na karar verilmiﬂ.. Köﬂk çevresindeki yüksek binalara da özel korumalar yerleﬂtirilmiﬂ...
Ey korku, ey s›n›flar mücadelesi, sen nelere kadirsin!

“Maval Okuma”
Yer Denizli’de bir meydan.
Aktaraca¤›m›z diyalog ayniyle vakidir:
- B a ﬂ b a k a n : “Enflasyon tek haneli rakamlara indi...
Ekonomi iyileﬂip büyüdü, görüyorsunuz.”
- Köylü: “Maval okuma... Mazot kaç lira, biliyor
musun?.. Ben çiftçiyim, ya¤ bile alam›yorum... Sen
bunlar› külah›ma anlat...”
Köylünün sözüne eklenecek ne var!
A¤z›na sa¤l›k diyelim yaln›z.

Omzu k alabal›k inciler
Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t
demiﬂ ki; “Kay›plara üzülüyoruz, ama
mücadele azmimizi besliyor. ”
Beslendikçe yine halk›n çocuklar›n›
savaﬂt›r›yorsunuz, kendinizin ödedi¤i
bir bedel yok.
Büyükan›t demiﬂ ki; “ Böyle bir bebe¤i babas›z b›rakacaks›n›z, sonra da kalk›p demokrasiden bahsedeceksiniz. ”
Ohooo, bu hesapla, siz b›rak›n demokrasiyi, onun
“d”sinden bile söz etme hakk›n› çoktan kaybettiniz.
Sizin bu ülkede babas›z b›rakt›¤›z bebeklerin, çocuksuz
b›rakt›¤›n›z anne-babalar›n haddi hesab› var m›?!

Do¤ruya Do¤ru
P rovokasyon örgütsüz olmaz
Adapazar›’nda gecenin bir vakti, ellerinde bayraklarla bir parti [DTP] toplant›s›n› basmaya gidenlerin,
kendi kendilerine hareket etmiﬂ olabileceklerini
düﬂünmek için saf olmak gerekiyor.
Bu Adapazar›’nda son iki y›l içinde benzer dördüncü
olay.
... Bu hareketleri kimlerin organize etti¤ini bulup
ç›karmak, Adapazar› Emniyeti için çocuk oyunca¤›
olmal›. ... Büyük olas›l›kla Hrant Dink cinayetinde
oldu¤u gibi ihmaller ve ‘bana ne, gidip cezalar›n› versinler’ ﬂeklinde göz yummalar olmal›.”
(Mehmet Y. Y›lmaz, 29 N i s a n H ü r r i y e t )

CANAN KULAKSIZ
4. ALT E R N AT‹F
Ö⁄RENC‹ ﬁENL‹⁄‹
‹ZM‹R GENÇL‹K DERNE⁄‹ :
“Zulüm karﬂ›s›nda susmak, bu düzenin istedi¤i gibi bir
genç olmak ülkemizin ve halk›m›z›n daha fazla ac›lar yaﬂamas› demektir.”
Ahlaks›zl›¤› özgürlük diye, çürümeyi ça¤daﬂl›k diye,
duyars›zl›¤›, vurdumduymazl›¤›, ak›ll› gençlik diye, soygunculu¤u, namussuzlu¤u, kafay› kullanmak diye, bencilli¤i, sorumsuzlu¤u, hayat›n› kurtar diye, sen de soy, sen de
çal, köﬂeyi dön zengin ol, bilgisiz cahil, dünyadan bihaber
ol diye ö¤retiyorlar biz gençli¤e.
Canan iﬂte tüm bu nedenlere hay›r diyerek baﬂlad› uzun
yürüyüﬂüne. Benim ülkem özgür ve ba¤›ms›z olmal›yd›.
Benim ülkemin insanlar› yoksulluk ve açl›k içindeyken bir
avuç sömürücü lüks içinde yaﬂamamal›yd›. Benim ülkemin
topraklar›nda Amerikan bayraklar› dalgalanmamal›, ülkemi yönetenler Amerikan baﬂkanlar›n›n karﬂ›s›nda onursuzlu¤un simgesi haline gelmemeliydi. Benim ülkemin onurlu
insanlar› devrimciler, beyinlerini yok etmek, düﬂüncelerini
de¤iﬂtirmek için hücrelere at›lmamal›yd›. Benim ülkemde
demokrasi, hukuk ve adalet olmal›yd› dedi Canan. 19 Yaﬂ›nda u¤urlad›k Canan’›m›z› ölümsüzlü¤e. 19 Yaﬂ›nda gencecik bir üniversite ö¤rencisinin bu bilgece direniﬂi sarst›
yürekleri.
2005 y›l›n›n May›s ay›nda Canan’›n ismini, okulu olan
Ege Üniversitesinde ki ö¤rencilere duyurmak için baﬂlad›¤›m›z “Canan Kulaks›z Alternatif Ö¤renci ﬁenli¤inin” bu
sene 4.sünü düzenliyoruz. Arkam›zda büyük sponsorlar olmadan gecemizi gündüzümüze katarak büyüttük ﬂenli¤imizi. ...Birçok sanatç›n›n kat›ld›¤› ﬂenli¤imizde bu sene yine
May›s’›n ay›n›n 2. Haftas›nda 14–15 May›s tarihinde Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde gerçekleﬂtirece¤iz.
1 . Gün 14 May›s
Halk Oyunlar› - 15:00
Söyleﬂi - 16:00 (Emperyalist Kültür ve E¤itim) Bilgesu
Erenus - Ahmet Kulaks›z - S›rr› Süreyya Önder
Erdal Bayrako¤lu - 17:00
Hakan Yeﬂilyurt - 19:00
Film Gösterimi - 21:00
2. Gün 15 May›s
Yar›ﬂma - 15:00
Tiyatro - 16:00
Grup Gün›ﬂ›¤› - 17:00
Ahmet Kulaks›z
Grup Yorum - 19:00
Film Gösterimi - 21:00
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gecenin içinden
ç›k›p gelenler
Sen Nisan ya¤murlar›yla gelen, damla olup düﬂtün
kirpiklerimize. Ad›n› dediler önce. Sonra do¤du¤un köyü. O anda akl›ma düﬂtün. Kara saçlar›n› sevdim senin,
bir de kara gözlerini. Yüre¤in zaten umudumun rengindeydi. Onu çoktan sevmiﬂtim.
Daha çocukken gönlünü her sabah güneﬂin ard›ndan
do¤du¤u da¤lara vermiﬂtin. Her gece y›ld›zlar gökyüzünde göründü¤ünde kara gözlerin orada kald›. Sonra
bir y›ld›z kayd›, sen dilek tuttun. Dile¤ini tutarken,
yumru¤unu s›kt›n.
Hasretimin içinden ç›k›p geldin sen bu gece.
Hoﬂgeldin...
...
Her gece toprak daml› evimizin penceresinden yollar›n› gözlerdim. Ocaktaki ateﬂin üzerini çoktan külle örtmüﬂ olurdu anam. En çok bu an› severdim ben. Gece karanl›kta o kül eﬂilecek ve alt›nda kor kor ateﬂ parçac›klar› ç›kacak.
Anam ateﬂi küller kapat›rd›. Ben gecenin ilerleyen
saatlerinde o külün eﬂilmesini beklerdim. Kap› vurulacak, içeri girecekler, sonra kül eﬂilecek... Oca¤›n yan›nda otururken yüre¤imin gümbürtüsünü anam da duyacak san›rd›m. Onun s›cak yüzüne bakar utan›rd›m.
Sonra yine gözlerimi hep o yola düﬂürürdüm. Kendi
kendime Gewüçler taraf›ndan m›, A¤vesi taraf›ndan m›,
yoksa Külüng taraf›ndan m› gelecekler derdim. Her gece ben böyle beklerken, onlar nereden ç›kard› hiç bilmezdim. Geliﬂleriyle birlikte köpekler de havlard›. Köpekler havlad›¤›nda hep k›zard›m.
Ve hep yata¤›mda uyuma numaras› yapard›m. Kap›
aç›ld›¤›nda gözleri bende olurdu, bilirdim. Bilirdim de
yan›k ama güleç suratlar›na öyle bakard›m. Sahi nereden geliyordu o gülüﬂ, gözlerindeki o hayk›r›ﬂ. Girer
girmez hiçbir ﬂey demeden gözlerinde bir hayk›r›ﬂ bir
isyan par›lt›s› olurdu.
Hele saçlar›m› okﬂamalar› yok muydu? ‹ﬂte o anda
bir kuﬂ olup kanatlan›p uçmak isterdim. Erir giderdim
onlar›n aras›nda. Vars›n her mevsim k›ﬂ olsun, ben onlarla ›s›n›rd›m. Sonra anlad›m onlar da benimle ›s›n›rm›ﬂ, bunu kendimden bildim. Onlar sevdikçe büyüdüm
ben.
Anama hep yalvar›rd›m çok ekmek yaps›n diye. Bir
de pajdoyu imans›z de¤il, imanl› yaps›n diye. Anam on-
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lar giderken hep "X›z›r yard›mc›n›z olsun" dedi¤inde, ben
de içimden "X›z›r çoook yard›mc›n›z olsun" diye tekrarlard›m. Gidiﬂlerine bakard›m, nas›l karanl›ktan ç›k›p geliyorlard›ysa, öyle de karanl›¤›n içinde kaybolurlard›. Geliﬂleri yüre¤imi kocaman yapar, gidiﬂleri büzerdi.
Sonra çok geldiler. Her geliﬂlerinde bir baﬂka sevinçlenirdim. ‹çlerinden biri y›ld›zlar› saymay› ö¤retti bana.
‹simlerini söyledi. Ben onlar›n isimlerini de¤iﬂtirdim.
Bana her bakan y›ld›za, bize gelenlerin isimlerini takt›m. Onlar da karanl›kta gelmiyorlar m›yd›? Bir y›ld›z
gibi gecede beliriyorlard›. Y›ld›zlar da gece gökyüzünde ç›k›yordu. O zaman y›ld›zd› onlar. Benim y›ld›zlar›m.
Sab›rs›zd›m. ‹çeri her girdiklerinde ben en ufak boylu olanlar›n yan›nda dururdum, boyum ona yetiﬂmiﬂ mi
diye. Farketmezler san›rd›m ama onlar hep gülerdi. Saçlar›m onlar›n iri avuçlar›n›n aras›nda kaybolurdu. Elimi
tutup "demir"in üzerinde gezdirirlerdi, "eline s›¤mal›"
derlerdi. Onun için en çok ellerim büyüsün isterdim.
Her gece uyumadan yorgan›n alt›nda ellerimi açar kapat›rd›m. Sabah uyan›r uyanmaz ilk ellerime bakard›m büyümüﬂler mi diye. "Demir"i tutabilirler mi diye... Bak›nca surat›m as›l›rd›.
Gündüzleri hiç sevmiyordum. Çünkü, gündüz yoklard›. Bu nedenle ben hep geceyi sevdim. O gecenin
içinden ç›k›p gelenleri sevdim.
Birgün oldu, o çok sevdiklerimden gelmeyenler oldu. Çocuk yüre¤im ölümü ilk o zaman gördü. ‹ﬂte o zaman ellerime k›zd›m büyümüyorlar diye. ‹simlerini verdi¤im y›ld›zlara bakt›m. Hala orada duruyorlard›. Yeniden sevindim. Oradayd›lar iﬂte. Hep benimle olacaklard›. Gözlerimi onlara dikip yemin ettim; Düzgün Bawa
ﬂahidim olsun ki, ellerim büyüyecek!
Büyüyordu ellerim. Daha "demir"i kavrayam›yordum ama kavrayacakt›m. Teti¤e iﬂaret parma¤›m de¤ecekti. Az kalm›ﬂt›. Demiﬂti ya o gelen: "‹ﬂte gez, iﬂte arpac›k" ve parma¤›n› gözüme de¤dirip "iﬂte göz"! Geze,
göze, arpac›¤a o zaman vurulmuﬂtum.
"Baﬂka" deyip sormuﬂtum çocuk safl›¤›mla. "Baﬂka
ne?" demiﬂti o gelen. "Baﬂka ne gerek?" diye tekrarlam›ﬂt›m. O kocaman avucunu kalbimin üzerine koymuﬂ,
"iﬂte bu" demiﬂti. O zaman, onu da t›pk› ellerim gibi büyütmeliyim demiﬂtim. Gülmüﬂlerdi. Gülüﬂleri ne güzeldi. Bende mi öyle gülecektim?
Ve geçti zaman... büyüdü ellerim. Kalbim büyüdü.
Büyüdü kalbimin içindekiler.
Yine köpekler havlad›. Yine nereden geldiklerini göremedim. Yine kap› dövüldü. Yine küllenmiﬂ köz eﬂildi.
Çay demlendi yine, yine yollara düﬂüldü.
Bu kez gördüm. Külüng taraf›na gidiyorduk. Ellerim
"demir"i kavram›ﬂt›. Kalbim çarp›yordu. Gözlerim y›ld›zlardayd›. Y›ld›zlar gülümsüyordu.
El bi s t a n E T i p i H a p i s h a n e s i ' n d e k i Ö z g ü r Tu t s a k l a r

