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Çizgilerle B‹Z‹M
DAYIMIZ
kitab› toplat›ld›

Day›’y›
Yasaklayamazs›n›z!
Çiz gile rle Biz im Day› Boran Yay›nevi taraf›ndan bas›lan “Ç
m› z Du rs un KA RATAﬁ” kitab› yay›nland›¤›nda AKP iktidar›n›n tahammülsüzlü¤ü ile karﬂ›land›. Devrimci hareketin önderinin devrimci yaﬂam› ve mücadelesi bilinmesin, ö¤renilmesin istendi.
Bu nedenle, ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi kitapta;
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- DHKP/C’ nin propogandas›n›n yap›ld›¤›
-“Suç ve suçluyu övdü¤ü” gerekçesiyle kitap hakk›nda toplatma karar› verdi.
Baﬂbakan Erdo¤an, “aç›l›m” toplant›lar›nda bol bol özgürlüklerden, yasaklar›n kald›r›lmas›ndan söz etmekte, kendi iktidarlar› ile yasaklara son verdiklerini aç›klamaktad›r.
Bunlar›n tümünün koca bir yalan oldu¤u su götürmez bir
gerçektir. Zira, sosyalist bas›n üzerindeki bask›lar sürmekte, kitaplar, dergiler, yay›nlar çeﬂitli gerekçeler ile toplat›lmaya, imha edilmeye ya da rutubetli depolarda çürütülmeye devam ediyor.
Boran Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan kitab›n giriﬂinde kitap
“emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, sömürüye karﬂ› sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleﬂenlere” ithaf
edilmiﬂtir.
Kitab›n önsözünde, bayra¤›n Mahir’den Day›’ya devrediliﬂi
ﬂöyle vurgulan›yordu: “Mahir'i, temsil etti¤i Marksizm-Leninizm ideolojisi ve devrimci stratejisiyle bayraklaﬂt›ran ise, devrimci hareketin önderi Dursun Karataﬂ't›. ”
Kitaptaki anlat›m çizgilerle verilmektedir.
Kitap, 1960’l› y›llardan itibaren yaﬂanm›ﬂ tarihi anlatarak
günümüze kadar gelmektedir. Özellikle 1960’l› y›llardan baﬂlayarak mücadelenin ilk y›llar›n› anlat›r.
Bu bölümde devrimci hareketin önderi Mahir Çayan’›n tarih sahnesine nas›l ç›kt›¤›, nas›l bir mücadele hatt›n› ördü¤ü,
Türkiye devriminin yolunun nas›l netleﬂtirildi¤i anlat›l›r.
Bu bölüm a¤›rl›kla devrimci hareketin önderi Mahir Çayan
ve Parti-Cephe’nin rolünün anlat›ld›¤› bir bölümdür. Mahir
Çayan devrimci bir önder olarak sürece önderlik etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
K›z›ldere sonras› ise devrimci hareketin sonraki dönemi ve
Day›’n›n mücadele içindeki yerinin anlat›lmas›yla kitap, tarihi
süreçleri anlatmaya devam eder.
As›l olarak kitap devrimci hareketin önderi Day›’y› anlat›rken, yaﬂad›¤› koﬂullardan, mücadeleden ba¤›ms›z ele almam›ﬂt›r. Day› ile birlikte onun önderlik etti¤i 38 y›ll›k bir tarihin anlat›m› vard›r kitapta.
48 y›ll›k bir tarihi süreci, 1968’den sonra devrimcilerin sürece müdahalesini, Parti-Cephe ve mücadeleyi ö¤renmek için
kitap bir baﬂucu kitab›d›r.
Ayr›ca kitap, Mahir’den Day›’ya süren mücadelenin de anlat›m›d›r bir bak›ma. Devrimci hareketin önderleri Mahir Çayan ve bizim Day›m›z›n mütavaz› bir anlat›m›d›r kitap.
Okunmas›, önerilmesi gereken bir kitapt›r... Yaﬂanm›ﬂ,
yaﬂanan bir tarihin anlat›m›d›r...
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YAﬁIYORLAR
30 Nisan - 6 May›s

Mehdi
ALKAN

Serpil
YILMAZ

Tokat Zile ilçesi Karﬂ›yaka köyündendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisli¤i Ö¤rencisi ve TÖDEF’liydi. ‹stanbul’da 1 May›s gösterilerine kat›ld›ktan sonra, 2 May›s
1993’te Trabzon’a dönerken geçirdi¤i
trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.
Dersim’in Pertek ilçesine
ba¤l› Ard›ç Köyü, Karabay›r
Mezras› yak›n›nda, 4 May›s
1994’te 15 saat süren çat›ﬂma sonunda ölümsüzleﬂtiler.
Ayten Yüksel Serpil Y›lmaz, 1975 Dersim Çukur Köyü do¤umlu.
KELEﬁ

Devrimci harekete gönül vermiﬂ bir
emekçiydi. Esenler Halk Meclisi Giriﬂimi üyesiydi. 1 May›s 1998’de Cephe
saflar›ndayd›. 1 May›s’ta polis sald›r›s›nda yaralanmas›ndan sonra bunal›ma
girerek 5 May›s 1998 günü hayat›na
Ahmet
Ö Z D E M ‹ R son verdi.

1959 do¤umluydu. Samsun 19 May›s
Lisesi’nde okurken mücadeleyle
tan›ﬂt›. Samsun Dev-Genç içinde yerald›. E¤itim Enstitüsünde mücadelesini sürdürürken hastal›¤› nedeniyle
1978 y›l› Nisan ay› içinde
Fehime
aram›zdan
ayr›ld›.
ÖZTÜRK
1955 do¤umlu. Yüksek ö¤renim için
geldi¤i Bursa’da devrimci mücadeleye
kat›ld›. Bir Dev-Gençli olarak ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine omuz verdi. ‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadele
S a d e t t i n E m i r günü 1 May›s 1977’de katledildi.
ÇINARO⁄LU
1978 Malatya Arguvan Koyuncu Köyü
do¤umlu. Lise y›llar›nda devrimcileri
tan›d›. Gençlik hareketinde görev ve
sorumluluklar ald›.
F Tiplerine karﬂ› Küçükarmutlu'da direniﬂe destek eylemi yaparken 13 Kas›m
Selma
2001'de dördüncü kez gözalt›na al›n›p tuKUBAT tukland›. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 1 May›s 2004’te, Saraçhane’de yoldaﬂlar› k›z›l bayraklar›yla büyük direniﬂin kararl›l›¤›n› 1 May›s alanlar›na taﬂ›rken o da Gebze Hapishanesi’nde feda
ateﬂleriyle kat›ld› 1 May›s’a. 1 May›s günü bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

Teorik olarak çok yetkin olmayabilirim. Ama hareketime ve
kendime güveniyorum. Hareketime sonuna kadar ba¤l›y›m ve
ona lay›k olmak için elimden gelen her ﬂeyi yapaca¤›m...
S› dd›k Özçelik
Ankara Dikmen’de üslerinde 4 May›s
1992’de, kuﬂatma alt›nda tereddütsüz direndiler. Çat›ﬂmalar sonunda Solmaz Karabulut ve
Fikri Keleﬂ evde ﬂehit düﬂerken, Halil Ateﬂ ve
Ali Y›lmaz kuﬂatmay› yar›p çat›ﬂmay› sokaklarda sürdürerek ﬂehit düﬂtüler. Örnek bir
Solmaz
H a lil
direniﬂ yaratarak ölümsüzleﬂtiler.
KARABULUT Halil Ateﬂ, 1960 Sivas Zara do¤umlu.
ATEﬁ
Devrimci mücadeleyle 12 Eylül öncesinde tan›ﬂt›. 1988’de devrimci harekete kat›ld›.
Solmaz Karabulut, 1965 Bal›kesir Bigadiç
do¤umlu. Okul y›llar›nda baﬂlad›¤› mücadeleye ö¤retmenli¤inde de devam etti.
1989’da tutsak düﬂtü.
Fikri
Keleﬂ, 1969 ‹stanbul Ça¤layan do¤umlu.
Fikri
Ali
Aslen
Sivasl›yd›. 1989’da mücadeleye kat›ld›.
KELEﬁ
YILMAZ
Gecekondu mahallelerinde çal›ﬂmalar yapt›.
Ali Y›lmaz, 1971 Kastamonu do¤umlu. Devrimci hareket içinde mahalli
bölge çal›ﬂmalar›n› yürüttü.
Adana’da 30 Nisan 1992’de polis taraf›ndan üslerinde kuﬂat›l›nca örnek bir direniﬂ
yaratarak ﬂehit düﬂtüler.
S›dd›k Özçelik, 1970 Çorum Mecitözü do¤umlu. Yoksul bir köylü ailesinin çocu¤uydu. Devrimci yaﬂam› lise y›llar›nda baﬂlad›.
Gü ven
S› dd› k
Önce baﬂka bir siyasi hareket içindeydi.
KESK‹N 1988’de Devrimci Harekete kat›ld›. GeceÖZÇEL‹K
kondularda faaliyet yürüttü. Ocak 92’de askeri örgütlenmede yerald›. Birli¤in komutan›yd›.
Güven Keskin, 1973 Adana Kozan do¤umlu. Mücadeleye
‹stanbul’da kat›ld›. Gecekondu bölgelerinde çal›ﬂt›.
1991’de askeri örgütlenmede yerald›.
Esma Polat, 1971 Kars Sar›kam›ﬂ do¤umlu. ‹ﬂçi ailesinin
k›z›yd›. 1986’da devrim mücadelesine kat›ld›. Gecekondu
Esma
halk›n›n örgütlenmesinde yerald›. ‘92 baﬂlar›nda savaﬂç›
POLAT
olarak görev ald›. ﬁehit düﬂerken örgütünün ismini duvara
kanla yazarak yeni bir gelene¤in yarat›c›lar›ndan oldu.

Hüseyin
‹NAN

Yusuf
ASLAN

6 May›s 1972’de Ankara’da Merkez
Kapal› Hapishanesi’nde idam edildiler.
Türkiye Halk Kurtuluﬂ Ordusu’nun
(THKO) kurucular› ve önderleriydiler.
Düzeni de¤iﬂtirmek için yola ç›kt›lar. O
nedenle de düzeniçi çözümleri reddettiler. Silahl› mücadeleyi temel alarak, silahl› savaﬂ› ﬂehirde ve k›rda sürdürmeDeniz ye çal›ﬂt›lar. 12 Mart faﬂist cuntas› koGEZM‹ﬁ ﬂullar›nda tutsak düﬂtüler. Mahir Çayan
ve yoldaﬂlar›, onlar›n idam edilmesini
önlemek için Ünye Radar Üssü’ndeki üç ‹ngiliz ajan›n›
kaç›r›p idamlar› durdurmaya çal›ﬂt›lar. Oligarﬂi, son anlar›na kadar inançlar›na sad›k kalan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i dara¤ac›na göndermek için kendi yasalar›n› bile
çi¤nemekten çekinmedi. Üç devrimci, dara¤açlar›nda
son nefeslerinde halk›n kurtuluﬂ mücadelesine ba¤l›l›klar›n› ve inançlar›n› hayk›rarak ölümsüzleﬂtiler.
Bugün Marksist-Leninistlerin önderli¤inde süren anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelede, onlar›n kavgalar› da
yaﬂat›lmaktad›r.
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Taksim’de
HALK CEPHES‹
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HALK CEPHES‹

Taksim’i Kazanan
Devrimci Politikad›r
May›s Alan› bizi bekliyor. Türkiye iﬂçi s›n›f›, Türkiye devrimcileri, ony›llard›r yasaklanan alanlar›nda olacaklar 2010’da. Osmanl›’da oyun çoktur; bunu biliriz. Yeni yasaklamalarla, devrimcileri d›ﬂtalamaya tecrit etmeye
yönelik yeni manevralarla karﬂ›
karﬂ›ya kalabiliriz, buna da haz›r›z, ama art›k ne yaparlarsa yaps›nlar, 1 May›s Alan›’n› kazand›¤›m›z tart›ﬂ›lmazd›r.
May›s nas›l kazan›ld›, alan nas›l
kazan›ld›? Bunun bilinmesi, bunu mümkün k›lan anlay›ﬂ ve politikalar›n kavranmas›, önemli.
008 1 May› s›’nda oligarﬂi bir
kez daha coplar›yla, gaz bombalar›yla, panzerleriyle ç›km›ﬂt›
emekçi halk›n karﬂ›s›na. Taksim
ve tüm civar›, düﬂman bir ülkeyi
iﬂgal eder gibi iﬂgal edilmiﬂti.
Devrimciler sokak sokak çat›ﬂt›lar Taksim’e girebilmek için. Giremedik. 38 yaral›, 530 gözalt›
verdik. Ama o günün hemen ertesinde ﬂunu söyledik:
aksim 1 May›s Alan›d›r. Bunun hakl›l›¤›, meﬂrulu¤u en
geniﬂ kesimler nezdinde kabul ettirilmiﬂtir. AKP veya baﬂka bir
ik tid a r, emek çilerin bu hakk›n›
teslim etmek ten baﬂka bir ﬂey
yapamazl a r a rt›k. Bu hakk›n teslimini belki bir süre, bir kaç 1
May›s daha geciktirebilirler.
Ama politik olarak ulaﬂ›lan bu
noktadan art›k geriye gidiﬂ yoktur. Taksim er geç emekçilerin
olacakt›r: Hiçbir güç bunu engelleyemez.” (Halk Gerçe¤i, Say›:5, 4 May›s 2008)
azla de¤il, sadece bir y›l sonra,
AKP 1 May›s’› resmi tatil ilan
ederken, tüm s›n›f düﬂmanl›¤›na,
iflah olmaz anti-komünizmine
ra¤men bu yasa¤› bir y›l daha
sürdürebildi. 2010 y›l›nda bu zaferi teslim etmek zorunda kald›.
eki, 2008’de Taksim’e girememiﬂken bu kadar net ve kesin bir
öngörüde bulunabilmemizi sa¤-
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layan neydi? Yukar›daki öngörülerin arkas›nda 1988’den beri
sürdürülen bir mücadele vard›r.
Kendimize güvenimiz vard›r.
009 y› l› n›n 1 May›s›’n›n arifesinde ise, Yürüyüﬂ dergisinin ka1 M apa¤›nda ﬂu yaz›yordu: “1
y›s'› Dal c› l a r ' l a K a z a n d›k! 1
M a y›s Alan › ' n › d a K azan aca¤›z!” Ve devam ediyorduk: “1
MAYIS ALANI B‹Z‹MD‹R!
ALANIMIZI
‹ST‹YORUZ,
ALACA⁄IZ!” Ald›k. 1 May›s
Alan› bizimdir. ﬁehitlerimizle
kazand›k. Direnerek kazand›k.
Do¤ru devrimci politikalar›m›zla, do¤ru önderlikle kazand›k.
May›s Alan›’n›n kazan›lmas›,
Türkiye solu için, Türkiye emekçileri, halklar› için çok önemli
bir güçtür, yol gösterici bir örnektir. Demokratik mücadelenin
nas›l verilece¤ine örnektir. 1 May›s mücadelesi, demokratik mücadelede ›srarla, kararl›l›kla, bedeller ödeyerek so nuç al› n abildi ¤i ni, Türkiye devrimci hareketinin gücünü de göstermektedir.
Oligarﬂi bu alan› vermemek, 1
May›s’› tarihten silmek için her 1
May›s’ta sald›rd›. Katletti, psikolojik savaﬂ yürüttü. Bu sald›r›lara
karﬂ› yine alanlardayd›k. Bu ﬂiddetli ve uzun süreli bir irade savaﬂ›yd› ve biz kazand›k. Zaferimiz ﬂimdi tüm emekçiler için,
tüm yoksul halk için ve devrimciler için büyük bir güçtür.
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1 May›s Alan›’n›n
kazan›lmas›, Türkiye solu
için, Türkiye emekçileri,
halklar› için çok önemli
bir güçtür, yol gösterici bir örnektir. Demokratik mücadelenin nas›l
verilece¤ine örnektir. 1 May›s
mücadelesi, demokratik mücadelede ›srarla, kararl›l›kla, bedeller
ödeyerek sonuç al›nabildi¤ini,
Türkiye devrimci hareketinin
gücünü de göstermektedir.

alk Cephesi’nin 1 May›s bildirisinde denildi¤i gibi, 1 May›s
Alan›’n› kazanmak için tek bir
slogan, tek bir ad›m atan›n da,
bir damla teri, bir damla kan› dökülenin de bu zaferde pay› vard›r.. Ve biz bugün buradan, 1
May›s zaferimizde pay› olan,
tüm ilericilere, devrimcilere, demokratlara ça¤r›m›z› tekrarl›yoruz: Zaferimize sahip ç›k›n. Zafere sahip ç›kmak, o gün, 1 May›s Alan›’nda olmakt›r.
977’de Taksim An›t›na as›lan o
Dev-Genç pankart›n›n alt›nda,
yan›nda olanlar, o gün alanda
olan tüm emekçiler, 1988’de Taksim’e ç›kan yollarda 1 May›s Alan›’n› yeniden kazanmak için kavgay› baﬂlat›p, o günden bu yana,
bu kavgan›n herhangi bir y›ldaki,
herhangi bir mevzisindeki çat›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂ olanlar, bugün
nerede olursan›z olun, bir yan›n›z
hala emekten, devrimden ve cepheden yanaysa, 1 May›s Alan›’n›n
daveti sizin için de geçerlidir.
aferde 1 May›s için bir tek slogan
hayk›ran›n bile pay›n›n oldu¤unu
belirttik. Ancak siyasi hareketler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, y›llard›r 1
May›slar’› bölen, devrimci politikay› “alan fetiﬂizmi” olarak de¤erlendirip Türk-‹ﬂ’in peﬂine tak›l›p en geri çizgiyi temsil edenlerin, MGK sendikac›l›¤›na yedeklenip devrimcileri tecrit etmeye
ortak olanlar›n, Abide-i Hürriyet
statüsünü sürdürenlerin pay›yla
Dalc›lar’› ﬂehit verenlerin, 5 y›ld›r Devrimci 1 May›s Platformu
olarak Taksim kararl›l›¤›n›n temsilcisi olarak bu konuda zorlay›c›
bir rol oynayanlar›n pay› ayn› olmasa gerek. Tarih bunlar› yerli
yerine oturtacakt›r elbette. Ancak
Türkiye solunun önemli bir kesimi aç›s›ndan 1 May›s mücadelesi
önemli dersler içeren bir mücadeledir.
May›s Alan›’n›n kazan›lmas›
mücadelesinin dersleri, Bü y ü k
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Di r eniﬂ’in dersleriyle yanyana
konulup de¤erlendirilmelidir.
Her ikisinde de ortak bir yan vard›r; o ortak yan, hedeften vazgeçmemek, hedefe ulaﬂmak için
bedeller ödemekten kaç›nmamakt›r. Belli bir mevzide uzun
süreli hale dönüﬂen çat›ﬂmalar,
genel olarak bir i r ade sa vaﬂ› halini al›r ve öyle sürerler. Mücadelenin mant›¤›n› kavrayamayan
veya iktidar perspektifine sahip
olamayanlar için bu irade savaﬂ›
ço¤u kez bir “ i n a t laﬂm a ” gibi
görünür. “‹natlaﬂma” damgas›n›n vurulmas› ise, art›k o konuda
“bir bedel ödemeye gerek olmad›¤›” anlam›n› taﬂ›r. Oligarﬂinin
infazlar›n› ve bunun karﬂ›s›nda
halk›n devrimci ﬂiddet temelinde
adalet aray›ﬂ›n› “ d ü el lo” olarak,
Büyük Direniﬂ’i “ölü m ü n e i n a tlaﬂm a ” olarak gören bak›ﬂ aç›s›,
1 May›s Alan›’n› kazanmak için
ortaya konulan ›srarl› ve kararl›
politikay› da “ a l a n f e t i ﬂiz m i ”
olarak adland›rm›ﬂt›r. ‹natlaﬂma,
düello, fetiﬂizm, hepsinde mant›k
ayn›d›r asl›nda. Mücadelenin bir
noktas›ndan öteye geçebilecek
güç, cüret ve fedakarl›¤a sahip
olmayanlar, bu durumu örtbas etmek için, o mücadeleyi bir ﬂekilde mahkum etmek, o andan itibaren bir ﬂey yapmamalar›n› meﬂrulaﬂt›rmak ve teorileﬂtirmek isterler. ‹natlaﬂma, düello, fetiﬂizm, gibi kavramlar da iﬂte bu
teorileﬂtirmenin araçlar›d›rlar.
ma iﬂte sonuç aç›kt›r. E¤er bütün bu süreçlerin sonunda bir
kazan›m varsa, bu kazan›m, ›srar›, kararl›l›¤› “fetiﬂizm, inatlaﬂma” olarak de¤erlendirenlerin
de¤il, bedeller pahas›na direnenlerindir. Reformizmin ve oportünizmin bir kesiminin “inatlaﬂma,
fetiﬂizm” dedi¤i bu mücadelede,
ﬂehitler verdik, baz› seneler yüzlerce insan›m›z gözalt›na al›nd›,
onlarcas› tutukland›, büyük bir
emek katt›k bu kavgaya. 1 May›s
bugün r es m i t a til se, 1 May›s
Alan› kazan›ld›ysa, sadece bu
büyük mücadelenin sonucu olmuﬂtur. Zaferler, ancak sonuna
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kadar diyebilme ve gidebilme
kararl›l›¤›n› gösterenlerindir.

1 May›s Alan›’n›n
kazan›lmas› mücadelesinin dersleri, Büyük
Direniﬂ’in dersleriyle
yanyana konulup de¤erlendirilmelidir. Her ikisinde de ortak bir
yan vard›r; o ortak yan, hedeften
vazgeçmemek, hedefe ulaﬂmak
için bedeller ödemekten
kaç›nmamakt›r. Belli bir mevzide
uzun süreli hale dönüﬂen
çat›ﬂmalar, genel olarak bir irade
savaﬂ› halini al›r ve öyle sürerler.

enel olarak Türkiye solu, özel
olarak sendikalar, demokratik
kitle örgütleri, gençlik örgütleri,
uzun y›llard›r zaferlerden, kazan›mlardan uzakt›r. Moralsizdirler.
Ama en önemlisi, idd i as›z ve
k e ndine güvensizd i rl e r. ‹ddias›zl›k ve kendine güvensizlik, solun kendi gücünü, halk›n gücünü,
iﬂçilerin, memurlar›n mevcut gücünü görmelerine engel olmaktad›r. Evet, mesele bugün çeﬂitli siyasi hareketlerin çizgileri do¤rultusunda örgütlenip mücadele
eden gençlik örgütleri, büyük ço¤unlukla kitlesellik aç›s›ndan oldukça dar bir alana hapsolmuﬂlard›r. Mücadelenin çok yönlülü¤ünü kucaklama aç›s›ndan yetersizlikleri vard›r. Ama mevcut halleriyle bile, gerçekte yüksek ö¤renim gençli¤ini ve liseli gençli¤i
etkileyecek mücadeleler, kampanyalar örgütleyebilirler. Ama
ke ndine güvensizlik, iddias›zl›k
ve umutsuzluk öylesine yerleﬂmiﬂtir ki, Dev-Gençlilerin bu
do¤rultudaki önerileri kabul bulmam›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde, bugün iﬂçi
ve memur sendikalar› çok büyük
yetersizlikleri olan sendikalard›r.
‹deolojik, politik, örgütsel sorunlar› çok boyutludur ve mevcut
sendikal yönetimler, bu sorunlar›
çözebilecek bir anlay›ﬂ ve dinamizmden uzakt›rlar. Ama buna
ra¤men diyebiliriz ki, bugün baﬂ-
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ta D‹SK ve KESK olmak üzere
ilerici sendikalarda örgütlenmiﬂ
iﬂçi ve memurlar ciddi bir güçtürler. Bu güç, do¤ru politikalarla,
kararl› politikalarla en az›ndan
ekonomik demokratik mücadelede sonuçlar yaratabilecek bir güçtür. Gecekondular›n yoksul emekçileri, iﬂçi ve iﬂsiz gençli¤i, tüm
örgütsüzlüklerine, düzenin yozlaﬂma politikalar›ndan tüm etkilenmiﬂliklerine ra¤men, yine büyük bir güçtürler.
urada görülmesi gereken en
önemli noktalardan biri de ﬂudur:
mevcut durumdaki yetersizliklerimiz ne olursa olsun, onlar› aﬂman›n yolu da kendine güvenli, cür etli, sab › rl›, kar a rl› dir eniﬂ ve
m ücadelelerden geçiyor. Gençlik
örgütlenmeleri, yeterince kitlesellik yok, sonuç alamay›z diye o
kavgaya girmiyor, sendikalar ayn›
güçsüzlük duygusu içinde. ‹ﬂte
Tekel direniﬂi. Direniﬂ, kendi gücünü yarat›r. Büyük kavgalara girmeden mevcut durum aﬂ›lamaz.
Güçlenelim, ondan sonra grevler,
direniﬂler örgütleriz yaklaﬂ›m›n›n
pratik hükmü yoktur. Prati¤in
içinde güçlenilecektir.
al k› m›z! 1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›, iﬂte bize bu gücümüzü göstermesi bak›m›ndan da
önemlidir. Bu güç, kendini 1 May›s’ta 1 May›s alan›nda ortaya
koymal›d›r.
oldaﬂl ar ! Taksim’e büyük yürüyüﬂümüzün en önünde dövüﬂürken ﬂehit düﬂen Mehmet Akif
Dalc›, 2010 1 May›s›’nda aram›zda olacak. Taksim Meydan›’n›n
ortas›nda tecrite karﬂ› büyük direniﬂin hayk›r›ﬂ›n› duyurmak için
bedenini tutuﬂturan Sergül Albayrak da orada olacak. Büyük direniﬂle emekçilerin 1 May›s kavgas›n› kendi feda eyleminde birleﬂtiren Selma Kubat da aram›zda
olacak. Ve daha do¤ru bir ifadeyle, her birimiz orada bir Dalc›, bir
Sergül, bir Selma olaca¤›z. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojisiyle, devrimimizin
bayraklar›yla orada olaca¤›z.
Emekçilerin, tüm halk›m›z›n 1
May›s’› kutlu olsun.
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‹ﬂçiyiz, köylüyüz, memuruz, esnaf›z,
ö¤renciyiz, emekliyiz, ev kad›n›y›z...

Tüm taleplerimiz ile
1 May›s Alan›’nday›z
Bu y›l 1 May›s’a, 1 May›s Alan›’n› kazanman›n coﬂkusu, kararl›l›¤› ve düzene olan büyük öfkemiz
ile haz›rlan›yoruz.
1 May›s Alan›’n› kazanmay›
kuﬂkusuz, bu u¤urda ödedi¤imiz
bedellere, 1 May›s ﬂehitlerimize, o
sald›r›lar s›ras›nda yaralanan, 1
May›s için tutsakl›k yaﬂayan yüzlerce devrimciye, ilericiye borçluyuz.
Y›llar süren bu kavgay›, aç›k ki,
›srar›m›z, kararl›l›¤›m›z, ödedi¤imiz büyük bedellerle kazand›k.
ﬁimdi görevimiz; TÜM TAL E P L E R ‹ M ‹ Z ‹ L E 1 M AYIS
ALANI’NDA OLMAKTIR!..

Em e kç i H al k › m› z,
Y›llard›r sizleri aldatan onlarca
iktidar gördünüz! Amerikanc› iktidarlar›n, faﬂist terörünü, sömürü ve
ya¤mas›n› yaﬂad›n›z. Pembe yalanlar›, vaatleri ile sizleri y›llarca oyalad›lar. Ancak hiçbir iktidar tek bir
derdinize merhem olmad›.
Bugün bu iktidarlar›n belki de,
en iﬂbirlikçisi, halk›n her türlü eleﬂtirisine, talebine tahammülsüz, halka karﬂ› sürekli polis terörü uygulayan, halk›n gerçek anlamda düﬂman› olan, her f›rsatta halkla alay
eden, aﬂa¤›layan AKP iktidar› ile
karﬂ› karﬂ›yay›z.
Onlar›n yalanlar›na inanmay›n!
8 y›lda Türkiye’yi getirdikleri yer
ortadad›r.
Onlar›n iktidar› ile milyonlarca
insan›m›z açl›¤›, yoksullu¤u, sefaleti daha yak›ndan tan›d›. Çöpten
ekmek, yiyecek toplamak bu ülkede do¤al hale getirildi.
Bugün, 10
milyona yak›n
insan›m›z açB‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
l›k, 40 milyo -
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nun üzerinde insan›m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂam mücadelesi veriyor.

BU TABLO ONLARIN ESER‹D‹R!
Halk› açl›¤a mahkum edenler
ise tam bir lale devri yaﬂ›yorlar. Bizim çocuklar›m›z iﬂ bulamay›p,
kahvelere mahkum edilirken, onlar›n tek bir çocu¤u iﬂsiz, tek bir çocuklar› paras›z de¤ildir.
B›rakal›m iﬂsiz olmalar›n›, herbirinin o¤lu, k›z›, damad›, gelini
yurtd›ﬂ›nda e¤itim görüp, tekellerin
tepe noktalar›nda bol s›f›rl› maaﬂlarla, yönetici yap›ld›lar. Gencecik
yaﬂlar›nda ﬂirketler kurdular, gemiler ald›lar, bayilikler elde ettiler,
büyük paralar kazand›lar!
Televizyon ekranlar›nda gözyaﬂ› döküp halk› aldatanlar, eﬂitlikten,
adaletten söz edenler, bugün Osmanl›’n›n lüks ve sefahat dönemi
olan lale devrini yaﬂ›yorlar. Halk
açl›ktan k›vran›rken, onlar dü¤ünlerini, e¤lencelerini lüks otellerde,
yatlarda yap›yorlar.
Bu saltanat›, bu sömürü ve
ya¤ma düzenini kabul etmeye-

lim! Bunun için taleplerimizi 1
MAYIS A LA N I ’n d a b i n l e r olup
hayk›ral›m.
Emperyalizme ve iﬂbirlikçi
AKP iktidar›na karﬂ› mücadelemizin bir parças› haline getirdi¤imiz
bir gün olmal› 1 May›s.

‹ﬂçiler,
Hergün binlerce iﬂçinin iﬂten
at›ld›¤›, r esmen 7 milyon kiﬂinin
iﬂsiz oldu¤u Türkiye’de, iﬂsizlik sürekli artan bir olgu durumundad›r.
H e r 6 kiﬂiden birinin iﬂsiz oldu¤u, bir Türkiye yaratt› AKP iktidar›.
Sizleri, milyonlarca halk› yalanlar›yla aldatanlar, fabrikalar› birer
Nazi kamp›na çevirenler, sömürücüleri “güldürmek”le, onlar› ihya
edip büyütmekle u¤raﬂ›yorlar.
En zengin”lerin say›s›n› art›“E
r›rken sizleri soka¤a atmakta, sefalet ücreti vererek çal›ﬂt›rmakta sak›nca görmedi AKP.
‹ﬂsizlik bir sorun oldu¤u gibi iﬂ
bulundu¤unda çal›ﬂma koﬂullar› da
ayr› bir sorundur. Kriz gerekçesiyle
çal›ﬂma sürelerinin art›r›ld›¤›, iﬂyerlerinin birer toplama kamp›na
dönüﬂtürüldü¤ü günleri yaﬂ›yoruz.
Binlercenizin kap› önüne kolayca b›rak›ld›¤›n›z, “ yar›n s›ra kimde”
diye beklenildi¤i, iﬂsizler ordusunun
dev gibi büyütüldü¤ü günlerdeyiz.
Esnek çal›ﬂmay›, 4-C uygulamas›n›, asgari ücret ad› alt›nda sefalet ücreti verilmesini, kölece koﬂullarda çal›ﬂt›rmay›, emekçilerin
daha çok sömürülmesini tekeller
AKP’nin p ol i t i k a l a r› na v e hi ma yesine borçludurlar.
AKP, TEKEL direniﬂinde yaﬂand›¤› gibi hakk›n› arayan emekçilere alçakça sald›rmaktan da geri
durmam›ﬂt›r. AKP’nin sald›r›lar›

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

sürmektedir.
Taleplerimizi dile getirmek, süren sald›r›lara karﬂ› daha güçlü direniﬂler örgütlemek için 1 May›s
Alan›’nda bir araya gelmeli,
AKP’ye gerçek gücümüzü 1 May›s
Alan›’nda göstermeliyiz.
Unutmay›n ki, 1 May›s iﬂçinin
emekçinin, eme¤in günüdür. Bugün görevimiz 1 May›s Alan›’nda
taleplerimizi hayk›rmakt›r.

‹ﬂte tüm taleplerinizi dile getirece¤iniz o büyük gündür 1 May›s.
AKP iktidar›n›n sizler üzerindeki politikalar›na dur demek için tüm yoksul gecekondu halk› olarak 1 May›s
Alan›’nda yerinizi almal›s›n›z.

E s n a f l a r, Z a n a a t k a r l a r,

Memurlar,
Y›llar var ki, taleplerimiz de¤iﬂmedi. Milyonlarca memuru, Sahte
Sendika Yasas›’na, Kölelik Yasas›’na mahkum ettiler. Grev, toplu
sözleﬂme hakk›m›z› gaspettiler.
AKP iktidar› “anayasa de¤iﬂikli¤i” paketinde hala grev ve toplu
sözleﬂme hakk›m›z› gasbeden bir
düzenlemeyi bize “reform” diye
yutturmaya çal›ﬂ›yor.
IMF buyruklar›na göre, “sözleﬂmeli personel” statüsünü yayg›nlaﬂt›r›p binlerce kamu emekçisini
a¤z› var dili yok köleler haline getirmeyi amaçl›yorlar.
E¤itimin, sa¤l›¤›n paral› hale
getirildi¤i günümüzde, kamu
emekçileri yaﬂamlar›n› insanca sürdüremeyecek duruma getirildi. ‹ﬂ
güvencesi ad›m ad›m ortadan kald›r›l›yor.
Haklar›n› arayan kamu emekçilerinin karﬂ›s›na AKP iktidar›, polis copunu, panzerini, biber gaz›n› ç›kard›.
G r evl i top lu s özl eﬂm eli s en di ka hakk› ve iﬂ güvencesi baﬂta olmak üzere tüm taleplerimiz için 1
May›s Alan›’nda olmal›y›z.

Köylüler,
Son 20 y›ld›r, tüm iktidarlar,
emperyalist tekellerin dikte ettirdi¤i politikalarla, tar›m› tasfiye edip,
sizleri evinizden, yurdunuzdan, tarlan›zdan kovdular. IMF’nin buyruklar› ile ekti¤iniz ürünleri ekemez hale getirdiler.
Çay›n, üzümün, incirin, zeytinin, f›nd›¤›n, bu¤day›n art›k ekilemez hale getirildi¤i, hayvanc›l›¤›n

öldürüldü¤ü bir tar›m politikas› ile
sizleri köylerde yaﬂayamaz bir duruma getirdiler.
Tar›mla u¤raﬂman›n giderek
zorlaﬂt›r›ld›¤› bugün, eme¤inizin,
üretti¤inizin karﬂ›l›¤› için sizlerde
iﬂçiler, emekçiler, memurlarla
omuz omuza 1 May›s Alan›’nda olmal›, taleplerinizi hayk›rmal›s›n›z.
F›nd›kta, çayda, zeytinde, tütünde, pamukta, tah›l ürünlerinde, pancarda, ayçiçe¤inde sömürüye son
verilmeli diyerek, AKP iktidar›na
karﬂ› sesinizi yükseltmelisiniz.

Yoksul Gecekondu Halk›,
AKP iktidar›n›n, zenginleri seven ve kollayan bir iktidar oldu¤u
ayan-beyan ortadad›r. Zenginleri
sevenlerin, yoksul halk›, iﬂsizleri
düﬂünmeyece¤i aç›kt›r.
Sizleri yoksullu¤a mahkum
edenler, mahallelerinizi birer uyuﬂturucu merkezi, birer fuhuﬂ bata¤›
haline getirmeye çal›ﬂt›lar. ‹ﬂsiz b›rakt›klar› çocuklar›n›z›n çeteler
içinde yer almas›n›, serseri olmas›n› istiyorlar.
Bunlar yetmezmiﬂ gibi bir de
sizleri “terörist” olarak görüp, mahallelerinizde terör estiriyorlar.
Onurlu evlatlar›n›z› gözalt›na
al›p tutuklayarak, mahallelerinizi
faﬂist çetelerin, uyuﬂturucu çetelerinin at oynataca¤› merkezler haline
getirmektir amaçlar›.
AKP iktidar›, gecekondular›n›z›n oldu¤u mahalleleri tekellere
peﬂkeﬂ çekmek için peﬂpeﬂe y›kmaya devam ediyor.

AKP iktidar›n›n ve IMF’nin politikalar› sonucu AKP iktidar› yeni
zenginler yarat›rken, sizin pay›n›za
“kepenk kapatmak” düﬂüyor.
Binlerceniz, “kepenk kapatarak” iflas ettiniz. Baﬂbakan sizlerle
alay ederek, art›k devrinizin geçti¤ini, ilan etti.
Yar›na dair hiçbir güvenceniz
olmadan, sizi bekleyen iﬂﬂizler ordusuna kat›ld›n›z!
Sizi iﬂsizli¤e mahkum eden, yar›n›n›z› karartan bu iktidara sizin de
söyleyece¤iniz çok ﬂey var. Taleplerinizle birlikte emekçilerin yan›nda 1 May›s Alan›’nda bu iktidardan
hesap sormal›s›n›z.

Gençler, Ö¤renciler,
AKP iktidar›n›n paral› e¤itim
politikas› ile üniversiteleri halk çocuklar›na kapatt›¤›, paras› olmayan›n okumas›n›n alabildi¤ine zorlaﬂt›r›ld›¤› bir dönemi yaﬂ›yoruz.
Paras›z e¤itim istemenin, demokratik bilimsel bir e¤itim için
mücadele etmenin suç say›ld›¤›,
bunun için bask› ve sald›r›lara u¤rad›¤›n›z bir dönemde talepleriniz
için 1 May›s Alan›’nda olmal›s›n›z.
Ba¤›ms›z, demokratik bir ülkede yaﬂamak, paras›z ve bilimsel bir
e¤itim görmek en do¤al hakt›r. Bunun dile getirilece¤i, gençli¤in
emekçi halk›n yan›nda saf tutaca¤›
aland›r 1 May›s Alan›...

Av u k a t l a r, M ü h e n d i s l e r,
Doktorlar, Bilim ‹nsanlar›
ve Tüm Ayd›nlar
AKP iktidar› 8 y›ld›r, hiçbirinizin deyim yerindeyse birgün olsun
yüzüne dönüp bakmad›. Ancak ne
zaman ki, “aç›l›m” politikalar›
gündeme getirildi, iﬂbirlikçi AKP
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S›n›flar Mücadelesinde

Kelimelerin Savaşı
Kelimeler, bu köﬂede bugüne kadar bir çok örne¤ini verdi¤imiz gibi, gerçekten de
olaylara kimin hangi gözle bakt›¤›n›
ortaya koyar. Dil düﬂünceyi söyler
çünkü.
Mesela; “ G ü v e n l i k ” kelimesi
kimin için ne anlam taﬂ›r?
1 May›s’a iliﬂkin olarak
“Güvenlik konusunda polise yard›mc› olaca¤›z” diyor D‹SK Genel Baﬂkan›. Bu, bir iﬂçi sendikas›n›n görevi mi?
B i r d e ﬂ u c ü m l e y i k u r m a k v a r : “Devrimciler
emekciler, kendi güvenliklerini alacaklard›r. ”
‹kisi aras›ndaki fark, sadece üslup fark› de¤ildir,
olaylara, olgulara bak›ﬂ aç›s› fark›d›r, dünya görüﬂü
fark›d›r.
Bu tür durumlarda s›k s›k yap›ld›¤› gibi denilebilir
ki “o yasal bir sendikan›n baﬂkan›.”
Söylenenin yasall›kla bir ilgisi yoktur. “‹ﬂçi sendikalar›, kendi güvenliklerini al›rlar” demek bu düzen
içinde de meﬂrudur, yasald›r.
“Bu ülkenin iﬂçilerine as›l tehlike her zaman polisten gelmiﬂtir, onlar çekildi¤inde, iﬂçilere zarar verecek
kimse yoktur” demek, bu düzen içinde de mümkündür.
Bu üslup, yasal zorunluluklardan de¤il, icazetçilikten ve kendi meﬂrulu¤una inançs›zl›ktan kaynaklanmaktad›r.
T›pk›, 1 May›s’›n nas›l kazan›ld›¤›na dair seçilen
ﬂu üslupta da oldu¤u gibi:
Yine Süleyman Çelebi, Hürriyet Gazetesi’nden Vahap Munyar ile 1 May›s üzerine konuﬂmas›nda, Munyar’›n “sonunda 1 May›s Emek bayram›n› Taksim
Meydan›’nda kutlamay› kopard›n›z.” demesi üzerine
bak›n ne diyor: “Kopard›k m›, verdiler mi, her neyse...
önemli olan bu tabuyu bitirmekti.”

‹ﬂte bir baﬂka kelimeler savaﬂ›.
“Ve r i l d i ” m i , “ k o p a r d › k ” m › ?
‹ki kelime, iki dil, iki politika, ve hatta iki dünya görüﬂü...
D‹SK GenelBaﬂkan›
Çelebi,
“Kopard›k m›, verildi mi, her neyse?..”
Çelebi bunun cevab›n› bilmiyor
mu? Biliyor. ﬁu veya bu ﬂekilde o
mücadelenin bir yan›nda kendileri
de yer alm›ﬂt›r. Peki öyleyse neden böyle bir üslup?
Sorunun ad›n› bile koymaktan uzak, kendine güvensiz, meﬂrulu¤una inanmayan bir anlay›ﬂt›r karﬂ›m›zdaki. Aç›kt›r: Verilmedi, biz ald›k. Hem de y›llarca süren mücadeleler sonucu ald›k. Bedeller ödeyerek
ald›k.
“Kopard›k m›, verdiler mi, her neyse...” demek, 1
May› Alan› için direnenlere, ödenen bedellere, verilen
ﬂehitlere de sayg›s›zcad›r. Çelebi bunu da bilir ve muhtemeldir ki, konuﬂuldu¤unda bunlar› da reddetmez. Peki buna ra¤men neden bu üslup?
Niye söke söke ald›k demiyor?
Bu iﬂte “s›n›f sendikac›l›¤›”yla “ça¤daﬂ sendikac›l›¤›n” üslup fark›d›r.
S›n›f sendikac›s›, polise yard›mc› olmaktan sözetmez. Söke söke ald›k der. Ça¤daﬂ sendikac›l›k, yani
düzen sendikac›l›¤›, polise yard›mc› olur, , “diyalog”
ruhuna ters düﬂece¤i için “söke söke ald›k” demez.
Lütfettiniz yaklaﬂ›m› içinde olur.
Dil, tercihleri söyler.
Ça¤daﬂ sendikac›l›¤›n, ekonomik demokratik mücadeleyi sivil toplumcu tarzda ele alan anlay›ﬂlar›n kitab›nda “söke söke almak” yoktur. Direne direne kazanmak yoktur. Mücadelenin, direniﬂin içinde k›smen
yer alm›ﬂsa bile, sonuçta onlara göre esas olan diyalogdur, bar›ﬂt›r, konuﬂmad›r, icazettir... Bu, yanl›ﬂ dil,
yanl›ﬂ bak›ﬂt›r. Hayat›n do¤ru dili, kavgan›n dilidir.

Hangi kelime
kimin için
ne anlam taﬂ›r?

halka karﬂ› sizi kullanmaya çal›ﬂt›.
AKP iktidar›n›n sizi kullanmas›na izin vermemelisiniz. Sizlerin
yeri emekçi halk›n yan›d›r.
‹zledikleri politikalarla sizleri
ekonomik olarak da düzenin köleleri yapmaya çal›ﬂt›lar.
Ba¤›ms›z bir ülke için adaletsizliklerin olmad›¤›, bir ülke için talepleriniz ile birlikte 1 May›s Alan›’nda
olmal›s›n›z.
TAKS‹M
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Diyoruz ki:
AKP iktidar›

izledi¤i iﬂbirlikçi politikalarla, bizleri açl›¤a, iﬂsizli¤e mahkum ediyor.

1 May›s’ta 1 May›s Alan›’nda
“Amerika defol!” diyerek, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› isteyelim.

Açl›¤a, iﬂsizli¤e boyun e¤meyelim! Açl›k, yoksulluk kader de¤ildir diyerek aya¤a kalkal›m.

Diyoruz ki:

Bunun için 1 May›s Alan›’nda
olal›m!

Diyoruz ki:
AKP iktidar› ülkemizi emperyalistlerin bir ileri karakolu haline getirmek istiyor. ‹zin vermeyelim!

Bu düzene art›k yeter diyelim.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için mücadeleye at›lal›m.
Devrimin ve sosyalizmin simgeleri k›z›lbayraklar›m›zla donatal›m 1 May›s Alan›’n›.
1 May›s Alan›’nda onbinler,
yüzbinler olal›m, zulme karﬂ› ç›kal›m!

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

1 May›s Komiteleri;
1 May›s sizin ellerinizde!
33 y›ll›k bir özlem, 22 y›ll›k kararl›, ›srarl› bir mücadele sonucunda
zafer bizim.
Bu zafer; devrimci politikalar
do¤rultusunda ›srarla alanlara ç›kan
tüm halk›m›z›nd›r. Türkiye halklar›n›nd›r. Fakat esas olarak da Cephenindir.
Alanlar›n her kar›ﬂ›nda bizim
kan›m›z var. Bu zafer Cepheliler’indir.
Yo l d a ﬂ l a r ; tüm 1 May›slar’da
oldu¤u gibi büyük sorumluluklar sizin omuzlar›n›zda...
Fakat bu 1 May›s’ta 22 y›ll›k
mücadele sonucunda 1 May›s Alan›m›z› kazanman›n sorumlulu¤u da
var omuzlar›n›zda.
Salih Kullar’›n, Öztürk Acariler’in, Mehmet Akif Dalc›lar’›n,
U¤urlar’›n, ﬁengüller’in, 1 May›s
‘96 ﬂehitlerinin sorumlulu¤u var
omuzlar›n›zda...
ﬁimdi görev 1 May›s Alan›’n›
kitleselli¤imizle zaptetmektir.

1 May›s Röportajlar›
Nevriye Ergün

(‹ﬂçi E meklisi,62 yaﬂ›nda)
Ben Taksim’ e izin verildi¤ini ilk
olarak televizyonlardan duydum.
Duydu¤um zaman ç›ld›racakt›m.
Kocamla ayn› heyecanla dinledik.
Duyguland›k, mutlu olduk. Sanki
büyük bir hediye alm›ﬂ gibi oldum.
ﬁimdi dört gözle bekliyorum Taksim’e yeniden ç›kmay›. Hiç unutmad›m o olay›. Her Taksim’e ç›kt›¤›mda normal gezmeye bile gitti¤imde
o günler canlan›yordu gözümde. O
gün sabahtan iﬂ arkadaﬂ›mla kalkt›k
yan›nda 2 yaﬂ›ndaki k›z› vard›. ﬁimdi kocaman k›z oldu. Arkadaﬂ›m,
k›z›, arkadaﬂ›m›n eﬂi ve benim eﬂim
birlikte gittik. ﬁiﬂli’den Taksim’e
kadar yürüdük sabah. Çok güzel bir
k›yafetim vard› onu giymiﬂtim. ‹ﬂçi

Kitleleri siz ça¤›racaks›n›z.
Ulaﬂt›¤›m›z herkese 1 May›s Alan›n› kazanman›n coﬂkusunu, kararl›l›¤›n› taﬂ›mal›y›z, yaﬂatmal›y›z.
Ça¤r›larla alanlara gelenler de
olacakt›r mutlaka ama, esas olarak
kitleleri alana siz taﬂ›yacaks›n›z.
Kitlelere 1 May›s’›n coﬂkusunu yaﬂatmadan, kitleleri örgütlemeden
kitlelerin alanlara gelmesini bekleleyemeyiz.
Kitleleri siz örgütleyecek, kitleleri alanlara siz taﬂ›yacaks›n›z.
Komitelerimizi çal›ﬂt›ral›m. Bulundu¤umuz her yerde 1 May›s komiteleri kural›m.
G ö rev belli: kitleleri 1 May›s
Alan›’na taﬂ›mak. Bunun için birebir örgütlü insanlar›m›z›n olmas›
gerekmiyor. Her yaﬂtan, her meslekten herkesi 1 May›s’› örgütlemek
için seferber edebiliriz.

¤ümüz, konuﬂtu¤umuz herkesi bir
komite gibi 1 May›s çal›ﬂmas›na seferber edelim.
Size uyku haram ﬂimdi.
Say›l› günler var önünüzde. Her
gününüz, her saatiniz, her dakikan›z› yeni bir insana ulaﬂmak için harcamal›s›n›z. Günlerdir uykusuz de¤ilseniz huzurlu olamazs›n›z, yorgun de¤ilseniz huzurlu olamazs›n›z.
Sizi dinç tutan, huzurlu k›lan yap›lacak iﬂlerin, ulaﬂ›lacak insanlar›n
çoklu¤u olacak.
1 May›s’› siz örgütleyeceksiniz.
Kitleleri alana nas›l taﬂ›yaca¤›z,
insanlar bizi nas›l bulacak? Nerde
toplan›lacak? Otobüsler nerden hareket edecek? Görüﬂtü¤ümüz herkese Halk Cephesi’nin program›n› en
ince ayr›nt›s›na kadar anlatal›m.
Yo l d a ﬂ l a r ;
Her komite bir Mehmet Akif
Dalc›d›r. Dalc›’n›n elindeki taﬂ da;
yüre¤indeki inanç da size emanettir.

Çalmad›k kap› b›rakmayal›m.
Hiç kimseyi boﬂ geçmeyelim. Tek
tek insanlarla görüﬂelim. Görüﬂtü-

18 Yaﬂ›ndaki bir proleterin Devrimci Sol’la Büyüttü¤ü umudu ﬂimdi Halk Cephesi’yle büyütmeye devam ediyorsunuz.

bayram›yd› akﬂama kadar çok güzel
geçti, coﬂkulu, neﬂeli halay çektik
bol bol. Biz halay çekerken birden
üstümüze kurﬂunlar ya¤d›. O Marmara Otele döndü herkes. Büyük bir
minübüs gibi bir araç Gümüﬂsuyudan zikzak yapa yapa ç›kt›. Biz de
ölebilirdik ama ölmedik. Arkadaﬂ›mla birbirimizi kaybettik. Yürürken düﬂtüm aya¤›m kayd›. Mcdonalds’›n taraf›nda yoruldum oturdum. Aya¤›m› kaybetmiﬂtim zaten.
Düﬂtü¤üm için ete¤im aya¤›m hep
kan olmuﬂtu. ﬁiﬂli Halide Edip Ad›var’da oturuyordum. Oraya kadar
yürüdüm. Bahçe kap›s›ndan içeri
girdim ve eﬂim de 1 May›s’a kat›lm›ﬂt›. O benden önce eve gitmiﬂti.
Eﬂim benim o olayda öldü¤ümü
sanm›ﬂt›. Ben de yol boyu onun ölmüﬂ oldu¤unu düﬂündüm tabii. Birbirimize sar›ld›k, korkmuﬂtuk ne oldu¤unu anlayamad›k. Sonra cenaze
törenine kat›ld›k. Çok ac› geçti. Bü-

yük sevinçle yola ç›km›ﬂt›k hüzünle bitti. Sadece çok mutluyum. Onca insan
oldu orda. Yasaklanmas›n› bir
türlü kabullenemedim. Biz hep
ç›kmaya çal›ﬂt›k. Ç›kmaya çal›ﬂanlar›n aras›ndayd›m. Bir yan› içim
a¤layacak oraya giderken ama ben
gülece¤im o gün. Göremeyenler
için hüzünlenece¤im. Ama gördü¤üm için de çok çok sevinece¤im.
Taksim’i onlar bize vermedi biz kazand›k. Çok kiﬂi öldü, tutukland›,
gözalt›na al›nd›, iﬂkence gördü hep
Taksim için. ﬁimdiden çok heyecanl›y›m. 1 May›stan önceki gece
nas›l uyuyaca¤›m bilemiyorum. 32
y›l biz bu haberi bekledik. Nas›l anlatabilirim. Taksimi dört gözle bekliyorum.
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Neden 1 May›s Alan›
Neden Merkezi 1 May›s
Grupçu kayg›larla,
Su bj ekt if n ed enl erle ,
Ul a ﬂ › m z o r l u ¤ u g i b i e k on o mik n edenlerle
Ki t l e y i i k n a e d e m e y i z g i b i
kolayc› çözümlerle,
Merkezi 1 May›s’a karﬂ›
ç›k›lmamal›d›r.
Bu , 1 Ma y› s ﬂ e hi t le ri n e h ak s›zl›kt›r. Bu, ödenen bedellere
haks›zl›kt›r. Bu, bedellerle
kazan›lan zafere haks›zl›kt›r.
Taksim, 1980’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren ony›llar› bulan ›srarla kararla, bedeller ödeyerek kazand›¤›m›z bir aland›r.
Oligarﬂi, 12 Eylül’ün çeﬂitli yasaklar›nda demokrasicilik oyunu
çerçevesinde geri ad›mlar att›. Hatta
1988’den baﬂlayan diﬂe diﬂ mücadelelerimiz sonucunda 1 May›slar’›n
kutlanmas›na da izin vermek zorunda kald›. Ama Taksim yasa¤›, 32
y›l boyunca bütün iktidarlar taraf›ndan ayn› kat›l›kla sürdürüldü.
Çünkü Taksim Meydan›; Türkiye emekçi halklar›n›n 1 May›s Alan›’d›r. S›radan bir alan de¤ildir. Be deli emekçilerin kan›yla ödenmiﬂ
b i r a l a n d › r. Ödenen bedeller o
“alan” nezdinde, d e v r i m için, sosyalizm
için
ödenmiﬂtir.
B‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
Oligarﬂinin
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temsilcileri de fark›ndayd› bunun.
Onlar da bu alana bakt›klar›nda, sadece bir alan de¤il, devrimi ve sosyalizmi görüyorlard›. Devrim ve
sosyalizm için hayk›ran 500 bin
emekçinin birleﬂmiﬂ gücünü görüyorlard›. Bu yüzden burjuvazinin
kabusu olmuﬂtur Taksim. Ve bu
yüzdendir ki, oligarﬂi, onlarca y›l
yasaklad› Taksim’i. Taksim’in
emekçi halk›n bilincindeki anlam›n›
silmek istediler. Fakat baﬂaramad›lar.
‘80’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren oligarﬂinin bu yasa¤›na karﬂ› diﬂe diﬂ bir mücadele verildi. Bu mücadele, oligarﬂiyle sürdürülen s›n›f
savaﬂ›n›n en somut yaﬂand›¤› alanlardan birisi haline geldi.
Bu mücadele dönemsel koﬂullara göre düz bir hat izlemedi fakat
çok ›srarl›, çok kararl› bir mücadele
verildi. 32 y›l önce gasp edilen 1
May›s Alan›m›z oligarﬂinin elinden
sökülüp al›nd›. Bu oligarﬂiyle halk
aras›nda girilen mevzi çat›ﬂmas›nda
halk›n zaferidir.
Bu, esas›nda çok daha önceden
kazan›lm›ﬂ bir zaferdir. Zafer ad›m
ad›m gelmiﬂtir. Oligarﬂi ad›m ad›m
geriletilmiﬂ ve her ad›m için büyük
mücadeleler verilmiﬂtir.
AKP iktidar›, bugün, bu zaferin
halkta yarataca¤› moral gücü etkisizleﬂtirmek için “izin vermiﬂ, lüt fetmiﬂ” havalar›ndad›r.
Hay›r, oligarﬂinin lütfu de¤ildir.
1 May›slar’› da, 1 May›s Alan›’n›

da kimse lütfetmedi bize.
1991 y›l›nda 1 May›slar’›n
izinli kutlanmas›, 2008 y›l›nda AKP Hükümetinin,
“Bakanlar Kurulu karar›yla, 1 May›s’› Emek ve
Dayan›ﬂma Günü” olarak
kabul etmesi, 2009 y›l›nda
“ res mi tatil gü nü” ilan
edilmesi ve 2010’da Taksim 1 May›s Alan›’na
“izin verilmesi” ›srarl›,
kararl›, her türlü bedeli göze alan mücadelemizin zaferidir. Devrimci politikan›n zaferidir.

Bu zaferi pekiﬂtirmek,
maddi v e m oral b ir güç
aç›¤a ç›karmak için
MERKEZ‹ 1 M AYIS
diyoruz
Uzun y›llara yay›lan diﬂe diﬂ bir
mücadeleyle kazand›¤›m›z 1 May›s
zaferi, emekçi halk›m›z için büyük
bir moral güçtür. Merkezi güçlü bir 1
May›s, bütün Türkiye halklar›n› etkileyecektir. 1 May›s sabah› -1 May›s
Alan›’na gitsin ya da gitmesin- bütün
Türkiye halklar›n›n kalbi 1 May›s
Alan›’nda atacakt›r. Gözü kula¤›
orada olacakt›r. 1 May›s Alan›’n›n
coﬂkusu bütün halk› saracakt›r.
Zaferimizi pekiﬂtirmek için, m e rkezi, güçlü bir 1 May›s diyoruz.
1 May›s sabah›, “Ayak tak› m›”n›n gücünü burjuvaziye merkezi
bir eylemle göstermeliyiz.
Bu, de¤iﬂmez bir kural, de¤iﬂmez bir politika de¤ildir. Sürecin,
devrimci mücadelenin ihtiyaçlar›na
göre de¤iﬂebilir, 1 May›slar’›n ﬂehir
ﬂehir veya bölge bölge kutlanmas›
gibi de¤iﬂik biçimler de gündeme
gelebilir. Ama b u g ü n, 2010 Türkiyesinde, 1 May›s Alan›’n› kazan d › ¤ › m › z › n resmen tescil edildi¤i
bu y›lda, bedellerle kazand›¤›m›z
bu alanda olmal›y›z. Tüm Türkiye’den bu alana toplanmal›y›z.
Evet, 1 May›slar ayn› zamanda
bir güç gösterisidir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n,
devrimcilerin kendi güçlerini iddia
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ve hedeflerini Türkiye ve dünya
halklar›n›n gözü önünde ortaya
koyduklar› bir gündür.
Özellikle 1980’lerin sonlar›ndan
itibaren 1 May›slar “sosyalizm öl d ü ” propogandalar›na, “elveda proletarya” söylemlerine karﬂ› devrimin ve sosyalizmin yaﬂad›¤›n›n ve
sürdü¤ünün ilan edilmesi gibi bir
misyon da üstlenmiﬂtir.
Oligarﬂi de her 1 May›s’› emekçi halka karﬂ› “güç gösterisine dönüﬂtürdü. Her 1 May›s’ta, 1 May›s
Alan›’› onbinlerce polisle iﬂgal etti.
Panzerleriyle, köpekleriyle, gaz
bombalar›yla gövde gösterisi yaparak halka gözda¤› vermeye çal›ﬂt›.
‹stanbul’daki polis yetmedi, di¤er
illerden takviye yapt›.
Tüm bu engelleri aﬂa aﬂa kazand›k 1 May›s Alan›’n›.
2010 1 May›s’›nda zaferimizi
pekiﬂtirmek için 32 y›l boyunca bize yasaklanan alan›m›z› zaptetmeliyiz. Ülkenin dört bir yan›ndan gelip

1

May›s Röportajlar›
Özlem Kütük
( O k m e y d a n › H a k l a r ve
Ö z g ü r l ü k l e r D er n e¤ i Ü ye si , 32)
 Taksim, direne direne kazand›¤›m›z her mevzi gibi devrimi ve
mücadeleyi, inanc› ve kararl›l›¤›
ifade ediyor. Y›llard›r popçuya,
topçuya, polise, devlet erkan›na
aç›k olan Taksim, bize yasakt›. Taksim bizimdi halbuki. Zorla elimizden alsalar da Taksim Alan›’n›n
halk›n bilincindeki yerini silemediler, mücadeleyle Taksim aras›ndaki
ba¤› ortadan kald›ramad›lar. Bu da
bizim gücümüz, bizim zaferimiz.
Hasretini çekiyorduk, kavuﬂuyoruz. Tarihi bir an› yaﬂayaca¤›z. Bizden öncekilerin, 1 May›s ﬂehitlerinin, ﬂehitlerimizin kurdu¤u hayali
gerçekleﬂtirmek hem büyük bir
mutluluk, hem de büyük bir sorumluluk.
 Ne kadar güçlü görünürse gö-

oligarﬂiye gücümüzü göstermeliyiz.
Burjuvazi bas›n›yla televizyonlar›yla sansür yaparak y›llard›r sürdürdü¤ümüz mücadeleyi yok sayd›.
ﬁimdi de 1 May›s’› bir mücadele
günü olmaktan ç›kart›p “e¤lence”ye
dönüﬂtürmek istiyor.
Biz sancaklar›m›zla, bayraklar›m›zla, pankartlar›m›zla, taleplerimizle, zulme öfkemizle, zafer coﬂkumuzla buraday›z diyoruz.
Merkezi 1 May›s, 32 y›l sonra
burjuvazinin tüm sansürüne, yok
saymas›na ra¤men gücümüzü göstermemiz için önemlidir.
Bunun önemini 1 May›slar’›n, 1
May›s Alanlar›’n›n kazan›lmas› için
bedel ödemeyenler bilmez. Oligarﬂinin zorunu görünce yan çizenler,
“önemli olan alanlar de¤il, talep lerdir” diye alanlar› terk edenler
bilmez.
Sorunu, 1 May›s’ta kitleyi ‹stanbul’a taﬂ›yamamak, ulaﬂ›m sorununun pahal›l›¤› gibi aç›lardan ele al-

Bütün sendikalar, bütün siyasi
hareketler, merkezi 1 May›s’›n önemine ve zorunlulu¤una uygun bir
politika belirledi¤inde, ulaﬂ›m sorunu ve di¤er tüm sorunlarda çok daha dinamik çok daha yarat›c›, devrimci çözümler üretilebilir.
Keza, t ü m d e v r i m c i , d e m o k rat, ilerici siyasi hare k e t l e r, de m o k r a t i k k i t l e ö r g ü t l e r i , görmelidir ki; merkezi 1 May›s’›n bütün
halk nezdinde yarataca¤› moral güç
ve motivasyonun, s›n›f mücadelesine kataca¤› politik etkinin karﬂ›s›na
subjektif nedenlerle gerekçeler üretilemez. Bu, 1 May›s ﬂehitlerine
haks›zl›kt›r. Bu, ödenen bedellere
haks›zl›kt›r. Bu, bedellerle kazan›lan zafere haks›zl›kt›r.

rünsün halk›n örgütlü gücünün
önünde hiçbir güç duramaz. Taksim
Alan›’n› kazanma temelinde verilen mücadele bunun bir kan›t›. Biz
milyonlarcay›z, önümüze set koyanlarsa bir avuç. Biz gücümüzün
fark›na var›rsak ve hedefimize
ulaﬂmada ›srarl› olursak ad›na halk
dedi¤imiz nehir setleri y›ka y›ka
ilerler. Yeter ki biz birlik olal›m, iktidar›n tehditlerine pabuç b›rakmayal›m. O zaman baﬂaramayaca¤›m›z iﬂ yok, direnmek d›ﬂ›nda kazanman›n baﬂkaca bir yöntemi de
yok. Egemenlerin en üst perdeden
ba¤›rd›klar› dönem, en güçsüz olduklar› dönem asl›nda. Mesele bunu görebilmekte. Taksim için verilen mücadele bize bunu ö¤retiyor,
gösteriyor. Geçen y›l 1 May›s resmi
tatil oldu. Bu y›l ise 1 May›s alan›n› Taksim’i kazand›k. Mücadelede
süreklilik ve ›srar bütün demagojileri boﬂa ç›karmaya, kazanmaya
yeter. Deneyece¤iz olmayacak, deneyece¤iz yine olmayacak, belki
onlarca kez ayn› sonucu alaca¤›z,
ama en nihayetinde kazanaca¤›z.

 Önümüzde geleneksel 1 May›s pikni¤i
var. Bir taraftan piknik
haz›rl›klar› sürerken,
mahallemizdeki genç
yaﬂl›, kad›n erkek, iﬂçi
memur veya ev kad›n›
tüm halk›m›z› 1 May›s
alan›na taﬂ›yabilmek
için 1 May›s komiteleri
oluﬂturuyoruz. Bu komitelerden beklentimiz mahallemizde 1 May›s’ta Taksim’de olaca¤›m›z› bütün halk›m›za duyurmalar› ve onlar› halk cephesi saflar›na
taﬂ›yabilmeleri. Komite ﬂunlardan
oluﬂur veya olmaz ﬂeklinde bir s›n›rlamam›z yok. Komitelerimiz düzenle çeliﬂkisi olan, herkese aç›k.
Bildirilerimizle, pankartlar›m›zla, 1
May›s’a ça¤r› masalar›yla, ozalit
ve el ilanlar›m›zla yürütece¤imiz 1
May›s çal›ﬂmas›n›, birebir iliﬂkiler
kurarak güçlendirmeye çal›ﬂ›yoruz.
Buradan sizin arac›l›¤›n›zla tüm
Okmeydan› halk›n› 1 May›s’a kat›lmaya ve komitelerde görevler üstlenmeye ça¤›r›yorum.

mak, merkezi 1 May›slar’›n bu politik içeri¤ini tam olarak görememektir.

1 May›s’ta 1 May›s Alan›’nda
olal›m. Türkiye emekçi halklar›n›n
gücünü tüm dünyaya gösterelim.
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Ö z t ü r k ACAR‹

Salih KUL

Mehmet Akif D A L C I

U¤ur Ya ﬂ a r K I L I Ç

ﬁengül YILDIRAN

Tarih Tan›kt›r! Kimse Bahﬂetmedi!
1 May›s Alan›’n› ﬂehitlerimizle Kazand›k!
AKP iktidarda oldu¤u y›llar boyunca, neredeyse her 1 May›s’ta
binlerce emekçiye, iﬂçiye, kamu
emekçisine, kad›nlara, erkeklere,
yaﬂl› ve gençlere dizginsiz bir faﬂist
terör uygulad›.
Hatta faﬂist terör öyle bir noktaya
getirildi ki, ‹stanbul’da 1 May›s’ta
adeta soka¤a ç›kma yasa¤›
ilan edildi. Otobüslerin,
metronun, ﬂehir hatlar› vapurlar›n›n , otobüslerin çal›ﬂmalar› engellendi.
‹stanbul, 1 May›s günü
yasak ﬂehir ilan edildi.
Meydanlar
yasakland›.
Halka düﬂman olanlar, o
gün iki kiﬂi biraraya geldi¤inde su s›k›p, gaz bombalar› at›p, ‹stanbul’da s›k›yönetim ilan ettiler.
‹stanbul binlerce polis
ve asker taraf›ndan adeta
yeniden iﬂgal edildi. Sendikalara,
partilere, demokratik kitle örgütlerine sald›rd›lar. Halk›n ve devrimcilerin üzerine ateﬂ açt›lar.
AKP iktidar›n›n 1 May›slar’da
sürdürdü¤ü faﬂist terörünü unutmad›k!..

Kimse Bahﬂetmedi!
Bu Ta r i h Ta n › k t › r...

TAKS‹M
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Oligarﬂinin 1 May›s ‘77 katliam›ndan bugüne tam 33 y›l
geçti. Bu 33 y›l
B‹Z‹MD‹R
boyunca oligar-
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ﬂi 1 May›s’› unutturmay› baﬂaramad›. 1 May›s’› uzun y›llar “Bahar
bayram›!” olarak ilan edilerek, takvimlerden bir mücadele günü olarak silinmeye çal›ﬂ›ld›.
1 May›s’›n kutlanmaya çal›ﬂ›ld›¤› 1988 y›l›ndan bugüne ise tam
22 y›l geçti. Bu 22 y›l boyunca dev-

gulad›¤› faﬂist terörün gerekçesi oldu 1 May›s günleri.
Oligarﬂinin faﬂist terörüne de, devrimcilerin 1 May›s’› alanlarda kutlama
kararl›l›¤›na da tarih tan›kt›r...
22 y›l boyunca devrimciler; tüm
sald›r›lara, gözalt›lara, yürütülen
psikolojik sald›r›lara karﬂ›n 1 May›s’› alanlarda kutlamak için
büyük bir s›nav verdiler.
Bugün 1 May›s kazan›ld›ysa, 22 y›ld›r kesintisiz süren o büyük mücadelenin sonucudur. ﬁehitlerle, gazilerle,
tutuklamalarla, gözalt›larla,
ödenen bedellerle kazan›ld› 1
May›s!

1 May›s A l a n › ’ n ›
ﬁehitlerimizle
Kazand›k!
rimciler önderli¤inde binlerce insan
1 May›s’› alanlarda kutlamak için
mücadele etti.
Oligarﬂinin polisinin her 1 May›s öncesi yapt›¤› “1 May›s operasyonlar›” unutulmuﬂ de¤ildir. 1 May›s’› “yapt›rmamak” ad›na, gece
yar›lar› evler bas›ld›, demokratik
kitle örgütlerinin kap›lar› k›r›larak,
yüzlerce ilerici, demokrat, devrimci gözalt›na al›nd›.
Bu y›llar boyunca oligarﬂi her 1
May›s gününü adeta halka karﬂ›
ilan edilmiﬂ bir savaﬂ gününe çevirdi. Halka ve devrimcilere karﬂ› uy-

1 May›s’›, 1 May›s Alan›’n› iddia ettikleri gibi AKP
iktidar› bize bahﬂetmedi. Mücadele
dolu 33 y›l›, 1 May›s 77 katliam›n›,
1988 y›l›ndan sonra alanlara ç›k›lmas›n›, 1 May›s 89 ﬂehidi Mehmet
Akif Dalc›’y›, 22 y›ld›r kesintisiz
sürdürülen 1 May›s mücadelesini,
tüm 1 May›s ﬂehitlerini unutmam›z›
istiyor AKP iktidar›.
K›sacas›, mücadele dolu, ﬂehitler verdi¤imiz o uzun y›llar› yok
saymam›z› istiyorlar. “Yaﬂananlar
dünde kald›” diyerek, kan dökülen,
can verilen bu mücadele tarihini bir
kenara b›rakmam›z› istiyorlar..
AKP iktidar› kendisinden öncek

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

Dursun ODABAﬁ

Hasan ALBAYR A K

i iktidarlar gibi, sald›rarak bu hakk›m›z› elemizden almak istediler.
Bugün 1 May›s’›, alanlar›, meydanlar›, Taksim’i kazand›ysak bunu
ﬂehitlerimize borçluyuz. 77 1 May›s ﬂehitlerimiz, Mehmet Akif Dalc›lar ve tüm 1 May›s ﬂehitlerimiz
bu zaferin gerçek sahibidirler.

1 May›s 1977 Katliam›n›
Unutturmayaca¤›z!
Hesab›n› Sormaktan
Vazgeçmeyece¤iz!..
1 May›s talepli sürdürdü¤ümüz
mücadele sadece bir alan tart›ﬂmas›
de¤ildir. Zira 22 y›ld›r süren mücadele ayn› zamanda 1 May›slar’da
dökülen kanlar›n, katledilenlerin,
katliamlar›n hesab›n›n da sorulmas›
mücadelesidir.
Unutmayal›m ki, 1 May›s Alan›’n› kazanmak için sürdürdü¤ümüz
mücadele ayn› zamanda bu tarihe
sahip ç›kma mücadelesidir. Zira,
bugün 1 May›s’›, 1 May›s alan›n›
kazanm›ﬂ olmak dünü unutmak anlam›na gelmemektedir.
Oligarﬂi, 500 bin emekçiye yönelik katliam sald›r›s›nda 1 May›s
katliam› üzerinden halk› sindirmeyi, kitle pasifikasyonu yaratmay›
hedeflemiﬂtir.
K›sacas›, oligarﬂi katlederek,
kan gölüne çevirerek sonuç almak
istemektedir.
Oligarﬂinin katliam sald›r›lar›n›
boﬂa ç›karman›n en temel yöntemlerinden biri de, yaﬂanm›ﬂ tarihi
unutmamakt›r. Katliamlar›n hesab›n› sormak, mücadeleyi sürdürmek,
büyütmektir.
1 May›s ‘77 katliam›n›n Türkiye
s›n›flar mücadelesi içerisinde yeri
ayr› olmuﬂtur. Do¤rudan binlerce

Yalç›n LEVENT

emekçinin hedeflendi¤i bir katliam
olmas› yan›s›ra ‘77 katliam› halk›
hedeflemiﬂtir.
Katliam sald›r›lar› ile halk› y›ld›rmaya, teslim almaya çal›ﬂan oligarﬂiye verilecek en iyi yan›t mücadeleyi yükseltmek olacakt›r.

1 May›s Bayram Günü
De ¤il , Bir K a v g a G ü n ü d ü r
AKP sanki 1 May›s’› bize bahﬂetmiﬂ gibi davran›yor. AKP, 1 May›s’›n bir bayram gibi geçmesini istiyor. Oysa kavgayla kazan›ld› 1
May›s. Bunun için büyük bedeller
ödendi.
AKP iktidar› y›llarca kan dökerek, can alarak engellemeye çal›ﬂt›¤› 1 May›s’› bu kez de yönlendirerek, bir bayram günü olarak kutlamam›z› istiyor.
Elbette iﬂçileri, emekçileri çok
düﬂündü¤ünden de¤ildir bu çözüm
önerileri. Düne kadar iﬂçilere,
emekçilere ne oldu da birden bire
böyle “anlay›ﬂla” yaklaﬂ›yorlar?
Kuﬂkusuz onlar emekçileri düﬂündüklerinden de¤il, 1 May›s’›n
kavga günü olarak kutlanmas›ndan
korkuyorlar. 33 y›ld›r yasaklad›klar› 1 May›s’› devrimcilerin bir kavga
günü olarak kutlamas› onlar› kayg›land›rmaktad›r.
Devrimciler milyonlarca insana
y›llarca mücadele ederek bir hakk›n
, 1 May›s’›n nas›l kazand›r›ld›¤›n›
gösterdiler. Halk›n, emekçilerin
devrimcilere güvenmesi için bir nedendir bu.
‹ﬂte, “bayram havas›” dedikleri
1 May›s’›n içinin boﬂalt›lmas›, suland›r›lmas›d›r. AKP’nin bütün
derdi budur iﬂte! Yoksa emekçiler
umurunda de¤ildir.

Ak›n RENÇBER

1 May›s’ta ﬁehitlerimizle
1 May›s A l a n › n d a O l a c a ¤ › z
1 May›s’ta 1 May›s Alan›’nda
tüm ﬂehitlerimizle birlikte olaca¤›z.
1 May›s alan›nda ﬂehitlerimiz binlerle birlikte olacak.
1 May›s 1988’in haz›rl›klar›
içindeyken, 30 Nisan’da kald›klar›
ev kuﬂat›lan, Ö z t ü r k A c a r i ve
Salih Kul bizimle olacak.Onlar zor
y›llarda önemli görevler üstelen iki
Devrimci Solcu’ydular.
1 May›s 1989’da elinde taﬂ ile
vurulup düﬂen M e h m e t Akif Dalc›
bizimle birlikte olacak. Bir iﬂçi
olan Dalc›, herkese nas›l direnilece¤ini gösterdi. Devrimci hareketin
taraftar› olan Dalc›, bugün binlerce
Mehmet ile 1 May›s Alan›’nda
olacak.
30 Nisan 1993’te ﬂehit düﬂen
U ¤ u r Ya ﬂ a r K›l›ç ve ﬁ e n g ü l
Y › l d › r a n ’ da bizlerle birlikte
olacak. U ¤ u r Ya ﬂ a r K›l›ç, ‹stanbul
Üniversitesi ö¤rencisiydi. 1992’de
‹YÖ-DER bünyesinde mücadeleye
kat›lm›ﬂ, ‹YÖ-DER yöneticilerinden biri olmuﬂtu.
ﬁengül Y›ld›ran, lise y›llar›nda
devrime sempati duymaya baﬂlam›ﬂ, Örgütlü mücadeleye 89’da ‹stanbul Üniversitesi’nde kat›lm›ﬂt›.
‹YÖ-DER yöneticilerinden biri oldu sonraki y›llarda.
Yine 1996 y›l›nda ‹stanbul
Kad›köy Hasanpaﬂa’da ﬂehit düﬂen
Kurtuluﬂ okuru Ya l ç › n Le v e n t ,
Dursun Odabaﬂ, Hasan Albayrak,
A k › n R e n ç b e r ’de 1 May›s
Alan›’nda bizimle birlikte olacaklar.
Biliyoruz ki, u¤runa kan döktükleri alanda onurlu yerlerini al›p,
bize yol göstermeye devam edecekler.
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1

May›s Röportajlar›
Grup Yorum
“Taksim'de gerçekleﬂecek olan
görke ml i 1 M a y›s s ade ce s ›r a dan
bir takvim gününün kutlanmas›
ol mayac akt ›r”
 Simge durumundad›r Taksim
Meydan›. Geçmiﬂiyle, tan›k oldu¤u
katlimlarla, u¤runa ödenen bedellerle, kavgan›n, mücadelenin, 1
May›s'›n simgesi durumundad›r.
 Taksim Meydan› bizim için ne
kadar önemliyse egemenler için de
bir o kadar önemlidir. Maç kutlamalar›na, y›lbaﬂ› e¤lencelerine aç›k
olan bir meydan›n, y›llard›r zorbaca iﬂçiye, emekçiye, halka kapat›lmas› boﬂuna de¤ildir.
Taksim Meydan›’nda on binlerin
kolkola omuz omuza kutlayaca¤›
bir 1 May›s ve oluﬂacak olan atmosfer korkutmaktad›r iktidar. Taksim'de gerçekleﬂecek olan görkemli
1 May›s sadece s›radan bir takvim
gününün kutlanmas› olmayacakt›r;
insanlar›n, demokrasi, eﬂitlik, özgürlük iste¤ini güçlü bir ﬂekilde
yans›taca¤› ve sonras› için bir motivasyon, bir umut kayna¤› olacakt›r
 Grup Yorum olarak biz 25 y›ld›r
müzi¤imizi, sanat›m›z› üretirken,
onu hep kavgan›n içinden ﬂekillendirdik; 1 May›s'ta da dinleyicilerimizle umut tazelemek için, hep bir
a¤›zdan okuyaca¤›m›z ﬂark›larla,
marﬂlarla o büyük güne olan inanc›m›z› dosta düﬂmana göstermek
için, kuraca¤›m›z halaylarla tek yürek olmak için sab›rs›zlan›yoruz.
***

Gamze Keﬂkek

TAKS‹M
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(Ta v › r Dergisi Genel
Yay›n Yönetmeni, 38)
“ ‹ d i l l e r ’in, Ayﬂe Gül e n l e r ’in, Nille r ’in
g e l e c e k g üz e l
g ü n l e re o l a n
B‹Z‹MD‹R özlemiyle ora da olaca¤›z.”
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 Taksim bu ülkede en çok, “1
May›s Alan›” demektir. Taksim bizim, yani ezilen s›n›flar›n kavga
alan›d›r. Taksim tarihsel hakl›l›¤›m›zd›r. Direnme gelene¤imizdir.
Zafere olan inanc› ifade ediyor. Yenilsek de tekrar aya¤a kalkmay›
ifade ediyor. Mehmet Akif Dalc›lar’›n o büyük düﬂünü ifade ediyor.
 Evet 1 May›s Alan›’n› kazand›k
ve elbette bu bir hayal de¤ildi. Diﬂle t›rnakla kaz›ya kaz›ya, kanla
canla kazand›k Taksim’i. ’77’de o
meydanda bizim kan›m›z akt› ama
bu ülkenin emekçileri Taksim meydan›na tekrar tekrar girmekten hiç
korkmad›.
Aksine korkan, Taksim Meydan› ve 1 May›s laf›n› bir arada duyunca titreyen hep oligarﬂiydi. Biz
Taksim’i ’77’de, ’89’da, ’96’da,


Taksim sizin için ne ifade
ediyor.
 1 May›s Alan›'n› kazand›k.
M üc ad el em iz so n uc u g eç en y ›l
1 M a y › s r e s mi t a t i l o l d u . Bu y › ld a
1 May›s alan›n› kazand›k. 33 Y›l
sonra Taksim'in kabul edilmiﬂ
olmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
 1 M ay ›s i çin na s› l b i r h az ›r l›k ,
yürütüyorsunuz? Buradan
d erg i miz ar ac ›l› ¤ ›y la ya p ma k
isted i¤in iz bir ça¤ r› v ar m›?
ödedi¤imiz bedellerle kazand›k.
Dalc›’n›n b›rakt›¤› taﬂlar› toplaya
toplaya kazand›k Taksim’i. ﬁehitlerimizin açt›¤› yolda yürüdük. Bizi
ancak o yol ç›kar›rd› Taksim’e çünkü o devrimin yoludur.
 Biz ‹dil Kültür Merkezi olarak
her y›l oldu¤u gibi yine orada olaca¤›z. Yüre¤imizde yine Dalc›lar’›n
öfkesi ve direngenli¤iyle orada olaca¤›z. ‹diller’in, Ayﬂe Gülenler’in,
Niller’in gelecek güzel günlere olan
özlemiyle orada olaca¤›z. Ve bütün
1 May›s ﬂehitlerimizin gözleri o gün
üzerimizde olacak. Onlar›n yoldaﬂ›
olman›n onuruyla orada olaca¤›z.
Bütün okurlar›m›z›, dostlar›m›z›,

yoldaﬂlar›m›z› 1 May›s’ta Taksim’e
bekliyoruz.
***

Mehmet
Esato¤lu
( Ti y a t ro
oyuncusu,
y a z a r, yönetmen,
55 )
“Ülkenin emekçileri gençleri ta rihlerini unutturmamak ad›na
bedeller ödediler. Mehmet Akif
D a l c › k u c a ¤ › n d a t a ﬂ l a r l a b u d i r eniﬂin simgesi oldu.”
 Taksim bu ülkede 1 May›s'›n
kutland›¤› ilk aland›r. 1 May›s'›n
yasak oldu¤u Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda emekçiler yakalar›na k›rm›z› karanfil tak›p dolaﬂt›lar meydanda.
1976 y›l›nda ise yüz binlerce
emekçi, iﬂsiz, genç, kad›n çocuk
orada bir araya geldi. 50 y›ll›k
Cumhuriyet tarihinde iﬂçiler ilk kez
ne kadar büyük bir güç olduklar›n›
orada anlad›lar.
1977 y›l›nda Taksim'de bir milyona yak›n bir kalabal›k vard›. Egemen s›n›flar bu coﬂkudan ve birlik
ve dayan›ﬂma ruhundan öylesine rahats›z oldular ki o günü namlular
üstümüze ölüm kustu.
 1 May›s alan›n› kazand›k. Ama
kolay kazanmad›k. Yasa¤›n sürdü¤ü 33 y›l her 1 May›s neler yaﬂand›. Bunlar› unutmamak laz›m. 12
Eylül'ün en karanl›k günleri dahil
her 1 May›s'ta çok a¤›r bedeller
ödendi.
Ülkenin emekçileri gençleri tarihlerini unutturmamak ad›na bedeller ödediler. Mehmet Akif Dalc› kuca¤›nda taﬂlarla bu direniﬂin simgesi oldu. Öte yanda da 1 May›s törenini resmi bayram havas›na çevirmeye çal›ﬂanlar› gördük.
Ancak devrimciler sahip ç›kt› ve
asla taviz vermediler. Bugün onca
y›l sonra Taksim'de yeniden 1 may›s kutlanacaksa bu 33 y›ld›r direnenlerin sayesindedir.
 Bu y›l bir yanda Tekel iﬂçilerinin
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görkemli direniﬂi, öte yanda iki yüz
bin insan›n destek verdi¤i "Amerika Defol Bu Vatan Bizim!" kampanyas› ile gerçek bir mücadele y›l›
oldu.
Ben bir sanatç› olarak diyorum
ki 1 May›s da bu y›la yak›ﬂ›r olmal›. Bizler haz›rlayaca¤›m›z tiyatro
oyunlar› ve gösterilerimizle orada
olaca¤›z. Sanat alan›n›n da, emek
alan› ve demokrasi alan› gibi yo¤un
sorunlar› var. Oyunlar yasaklan›yor,
sanat alanlar› yok ediliyor, sanatç›lar›n özlük haklar› gasp ediliyor.
***

Ercan Ayd›n
(M üzi syen, 35)
E m e k ç i l e r 1 may›s
“E
iﬂçi bayram› kutlamas› yapacaksa en anlaml› yer o r a s › d › r de dik . Ve biz kazand›k.
O n l a r geri ad›m atmak zorunda kald›.
B u b i r k a z a n › m d › r.”
 Yoldaﬂlar›m›z›n 1977’de öldürülmesinden sonra Taksim bizler
için ayr›ca bir önem arzetmektedir.
Bu bir körükörüne inatlaﬂma de¤ildir. Bizler o meydan› herkesten
fazla hak edenleriz. Tarihin s›rt›m›za yükledi¤i bu görevi yerine getirmek istiyoruz sadece.
Emekçilerin, devrimcilerin hakk› olan Taksim Meydan› 33 y›ld›r
gasp edilmekteydi. Baﬂka alanlar
gösterdiler bizlere. ''Zarars›z ,tecrit
edilmiﬂ bölgeler''. Evet teslim olanlar oldu yan› baﬂ›m›zda. Kavgam›z›
ve geçmiﬂimizi anlamayanlar bizleri eleﬂtirdi. “Neden bu kadar ›srar
ediyorduk ki Taksim’de? Ne olacakt› sanki onlar›n gösterdi¤i yerlerde kutlasak?” Ama biz ›srarla hay›r dedik ve Taksim Meydan›’n›
gösterdik.
 Emekçiler 1 May›s iﬂçi bayram›
kutlamas› yapacaksa en anlaml› yer
oras›d›r dedik. Ve biz kazand›k.
Onlar geri ad›m atmak zorunda
kald›. Bu bir kazan›md›r. Ama bu
direniﬂ sürecinde yan›m›zda olmayanlar, direnmeyip iradesiz bir tav›r ortaya koyan bu oportünist ta-

baka her ne hikmetse sanki onlar
kazanm›ﬂlar gibi bayram coﬂkusuna ﬂimdiden baﬂlam›ﬂ görünüyorlar.
 Yüre¤im de k›p›r k›p›r. 33 y›l
sonra oray› tekrar sloganlar›m›zla
zapt edece¤iz. Bunu biliyor hepinize sonsuz sevgilerimi sunuyorum.
***

Veysel
ﬁahin
(‹dil Kültür
MerkeziTa v › r, 43)
Ölen, yara“Ö
lanan, joplar›n ve gaz
bombalar›n›n ve kurﬂunlar›n alt › n d a Taksim’e yürümeyi 1 y›l bi l e a k s a t m a d a n d e v a m e t t i re n
d e v r i m c i l e r d i r.”
 Taksim deyince akl›m›za ilk olarak 1 May›s geliyor. 1 May›s’la özdeﬂleﬂmiﬂ çünkü Taksim Meydan›.
Bilinçlerimize hep böyle iﬂlenmiﬂ.
Taksim bizim için hep 1 May›s oldu. Hep 500 bin emekçi oldu. Hep
AKM’ye as›l› duran zincirlerini
k›rm›ﬂ iﬂçi oldu. Hep 34 ﬂehidimiz
oldu. Ve Taksim bizim için hep
Mehmet Akif Dalc› oldu. Bu izleri
zihnimizden hiç silemediler, silemeyecekler...
 Bu elbette ki büyük ve a¤›r bedellerin ödendi¤i bir mücadele sonucunda gerçekleﬂti. Hiç kimse bunun d›ﬂ›nda bir cevap aramas›n ve
hiç kimse bu hakk›n kazan›m›n›
kendine yontmas›n. Bu mücadeleyi
verenler en baﬂta devrimcilerdir.
Bu bedelleri ödeyenler devrimcilerdir.
Ölen, yaralanan, joplar›n ve gaz
bombalar›n›n ve kurﬂunlar›n alt›nda
Taksim’e yürümeyi 1 y›l bile aksatmadan devam ettiren devrimcilerdir. Bu hak, devrimcilerin öncülü¤ünde ezilen binlerin, on binlerin
mücadelesi sonucu kazan›lm›ﬂt›r.
Hiç kimse bu hakk› bahﬂetmiﬂ de¤ildir.
 Biz ‹dil Kültür Merkezi olarak,
1 May›slarda hep alanlarda olduk
gücümüz elverdi¤ince. 1 May›s’›n
özüne uygun olarak meydanlarda

kutlanmas› gerekti¤ine olan inanc›m›z› hep korudu¤umuz için böyleydi bu. Büyük ailemizin içerisinde pankartlar›m›zla, sloganlar›m›zla kortejdeki yerimizi her zaman
ald›¤›m›z gibi, geçen y›l çok az say›yla da olsa girdi¤imiz Taksim
Meydan›’na, bu kez binlerle kuraca¤›m›z kortejdeki yerimizi alaca¤›z.
Ve buradan, sizin arac›l›¤›n›zla
diyoruz ki, herkes orada olsun, herkes Taksim’e koﬂsun, herkes inanc›n›, coﬂkusunu, açl›¤›n ve yoksullu¤un yarat›c›lar›na duydu¤u öfkesini
kuﬂans›n ve Taksim’deki on binlerin, yüz binlerin sesine sesini kats›n.
Hep birlikte 1 May›s ﬂehitlerimizin,
Mehmet Akif Dalc›’n›n yolunda yürüyelim 1 May›s coﬂkusuyla...
***

Berivan Do¤an
( Ö ¤ re t m e n )
 1 May›s alan› olarak
Taksim bana öncelikle
1977’de yitirdi¤imiz 34
insan›m›z› ve u¤runa can
verdikleri iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesini ifade ediyor.
Taksim; 1927’den itibaren
yasaklanan 1 May›slara ba¤r›n› açm›ﬂ, emekçi halk›n gerek devrimci
mücadelenin geliﬂmiﬂli¤i gerekse
artan ekonomik demokratik sald›r›lar sonucu art›k yeter deyip akt›¤›
alan, tarihsel-s›n›fsal özüne uygun
ve kitlesel olarak kutlanan ilk 1 May›s’›n geçti¤i yer olma özelliklerinin birleﬂimidir. Karﬂ› taraf›n gerek
1 May›s Alan› olma özelli¤ini sindiremeyiﬂi gerekse ﬂehrin merkezi olmas› dolay›s›yla kendi yoz kültürünü en çok ak›tt›¤› bir yer ayn› zamanda Taksim. Bu yüzden Taksim
çeliﬂkiler alan›d›r benim için ve çeliﬂkilerin iﬂçi s›n›f› lehine çözümlenece¤ine inand›¤›m yerdir.
 Ben devrimciler ve mücadeleye
inananlar için Taksim’in hep kazan›lm›ﬂ oldu¤unu düﬂünüyorum. Buna ra¤men kendine ve s›n›fa güvenmeyenler yüzünden bu alana bu
meﬂrulukta girmeye geç kald›¤›m›z›
düﬂünüyorum. Taksim gibi bir alan›
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savunamayanlar ve
bunu emekçilere dayatmak isteyenler
var. Taksimin kendisi bir mücadele ve
direniﬂ simgesi oldu¤u için her Taksim ›srar› köhnemiﬂ
düzenden bir dü¤ümü daha çözüyor.
Bir göze daha ›ﬂ›k bir kula¤a daha
ses oluyor bu ›srar. Taksim kabul
edilmek zorunda kald›. Aksi halde
tüm engellemelere yok saymalara
karﬂ› devrimcilerin çok daha güçlü
bir ﬂekilde Taksim’e ç›kma mücadelesini vereceklerini biliyorlard›.
Onun yerine daha çok sendikalar›
özellikle sar› sendikalar› öne ç›karan ve kendi çizdikleri s›n›rlarda
“aç›l›m” havas›nda Taksim’i sunmaya çal›ﬂ›yorlar san›r›m. Ayr›ca bu
gün iﬂten at›lmalar›n iﬂ güvencesiz
çal›ﬂt›rman›n en çok yayg›nlaﬂt›¤›,
iﬂçilerin 1886’ lardan beri 8 saatlik
iﬂ günü sosyal haklar v.b için mücadele ettikleri yüzy›l öncesi koﬂular›n yaﬂand›¤› bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda iﬂbirlikçi sendikalar›n bile yaﬂananlar karﬂ›s›nda soka¤a ç›kt›¤› bir dönemde 1 May›s
gibi siyasal anlam› olan bir günü
yasaklarlarla daha çekici hale getirmekten korkuyorlar. Bir May›s’› ve
1 May›s Alan›’n› kazand›ran devrimci iradedir.
 ‹lk olarak sendikada iﬂ yeri temsilcileri toplant›s› yapt›k. Burada
temsilci arkadaﬂlar›m›z›n düﬂüncelerini alma ve iﬂ yerlerinde 1 May›s’› gündem yapmay› hedefledik. 1
May›s için yeni gönüllü arkadaﬂlar›m›z› da katarak bu komisyon üzerinden iﬂ yerlerini gezece¤iz. Bildiri, afiﬂ ve özellikle birebir anlat›mlarla tüm emekçilere ulaﬂmay› düﬂünüyoruz. Buradan tüm emekçilere ve halka hak etti¤imiz her ﬂeye 1
May›s coﬂkusu ve kararl›l›¤›m›zla
ulaﬂaca¤›m›z› bir kere daha duyurmak isterim. Tüm emekçiler kendimize güvenelim çünkü bu ülkenin
ayd›n›, devrimcisi, üreteni ne
varsa biziz.
B‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
***
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Ali Çak›r
(S aya ç okuma i ﬂçi si , 38)
 Taksim iﬂçiler, emekçiler,
aç›s›ndan kazan›lm›ﬂ bir zaferdir. Taksim iﬂçiler, emekçiler
aç›s›ndan kazan›lm›ﬂ bir mevzi iken oray› kaybeden egemenler aç›s›ndan ise yenilgidir. Bu y›l bunu da kabul ettiler. Bir
kez daha azmin sonunun zafer oldu¤unu gördük, gösterdik.
 Taksim bize verilmedi. Biz kazand›k. Bunun için bedel ödedik.
gözalt›lar, iﬂkenceler, tutsakl›klar
yaﬂad›k. ﬁehitler verdik. Bu bedel
ve ›srar›m›z sonucu Taksim’i 33 y›l
sonra kazand›k. Taksim bizim için
s›radan bir alan meydan olmad›. 1
May›s 1977’den bugüne kimi siyasetler Taksim Meydan›’n›n ne anlama geldi¤inden çok uzak politikalar
ileri sürdüler. Bu politikalar 1 May›s’›n içeri¤inden ve devrimci özünden çok uzakt›. Tarih sayfalar›na
Taksim’in kazan›ld›¤›n› düﬂecekse
devrimci politikalarla kazan›ld›¤›n›
düﬂecektir. ‘77’lerden, Mehmet
Akif Dalc›lar’a, bugüne güncelli¤ini koruyan 33 y›ll›k kararl›l›kt›r
Taksim’i kazand›ran.
 ‹ﬂçilere emekçilere 1 May›s’›n ne
demek oldu¤unu, tarihçesini ve
önemini anlatarak 1 May›sa kat›lmalar› ça¤r›s›n› yap›yoruz. Bunu
bulundu¤umuz her yerde birken iki,
ikiyken dört, dörtken sekiz, benken
biz olarak yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Çevremizdeki insanlarla birebir konuﬂuyoruz. Onlar›n çevreleriyle konuﬂmalar›n› sa¤layarak 1 May›s’›n
kitlesel geçmesi için çal›ﬂ›yoruz. 1
May›s’a dair yaz›lar okuyor, okutuyoruz. Bildirilerimiz, afiﬂlerimizle
insanlara gidiyoruz. Sorunlar›m›z›n
çözümünün kendi ellerimizden geçti¤ini anlat›yoruz. Elbette bu mücadele 1 May›s gününe s›¤d›r›lamaz
ama 1 May›s’a kat›l›mda bir sonuçtur. Bu yüzden buradan herkese 1
May›s’ta kavgan›n kalbi Taksim’de
atacak diyerek Taksim’e ça¤r›yoruz.
***

Feridun
Osmana¤ao¤lu
(TAYAD, 60)
 Her ﬂeyden önce Taksim Alan›’na ç›kacak olman›n coﬂkusunu, mutlulu¤unu yaﬂamaktay›m.
Taksim Alan›’n›n serbest
b›rak›lmas›n›n nedenini oluﬂturan
olgu ise ﬂehitlerimiz ve kavgam›zda
en önde giden, yüre¤ini direniﬂ çizgisiyle bütünleﬂtiren devrimcilerdir.
 Tabii ki Taksim’in serbest b›rak›lmas› bende en çok coﬂku hissettiriyor. 77’de yaﬂam›ﬂ oldu¤umuz
olaylar› ve yan›baﬂ›m›zda ﬂehit düﬂen ve de üzerimize kurﬂun ya¤d›ran militarist güçleri ve bunun karﬂ›s›nda so¤uk kanl› provokasyonu
engellemek için can›n› ve her ﬂeyini
koymuﬂ insanlar› ve dostlar›m› gözümün önüne gelip bir ﬂerit gibi hat›rlatm›ﬂ oldu bana.
Gönül isterdi ki Taksim Alan›’na
serbestçe ve halaylarla ç›k›p kimsenin b›rak ölmesini burnunun kanamas›na bile gerek kalmadan hep
birlikte kutlayal›m. Ama öyle olmad›. Bedel gerekiyordu, o bedel hiç
çekinilmeden verildi. Bedelsiz hiçbir hakk› kazanamazs›n›z. Biz Taksim için çok bedel ödedik, biz Taksim’i hak ettik.
 E¤er bugün Taksim Meydan›
emekçilere aç›lm›ﬂsa bunun birçok
ﬂehidimizin ve kavgan›n içinde sakat kalan insanlar›m›z›n kazan›mlar› oldu¤unu hiçbir zaman için akl›m›zdan ç›kartmam›z gerekir.
77’den bugüne dek s›n›fsal mücadelenin içerisinde ﬂehit düﬂen tüm
dostlar›m›z›n ve arkadaﬂlar›m›z›n
bizlere kazand›rd›¤› zaferdir Taksim Meydan›. Taksim’in kazan›lmas› için ilk önce canlar›n› vermiﬂ olan
herkesin önünde sayg›yla e¤iliyorum. Ve diyorum ki yaﬂas›n 1 May›s
yaﬂas›n emekçilerin bayram› yaﬂas›n Taksim zaferimiz. 77’de Taksim’e ç›kt›m, ondan sonra hiç ç›kamad›m. Hep ç›kmak için u¤raﬂt›k
ama ç›kamad›k. Bu y›l ç›kaca¤›z.
Çok mutluluk veren bir duygu.
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Kürsüde Konuﬂan
1 May›s’› Kazanan
Meﬂruluktur
Onlar iﬂçiydi, köylüydü, memurdu, ö¤renci, ö¤retmen, mühendisti, emekliydi, ev kad›n›yd›.
Y›l 1989’du. Bir y›l önce,
1988’de 1 May›s, Birlik, Mücadele
ve Dayan›ﬂma Günü deyip faﬂizmin
yasaklar›na ra¤men Taksim’e yürümüﬂlerdi. ﬁimdi yine ayn› yoldayd›lar. 34 ﬂehidin can verdi¤i yerdi
hedeflerindeki.
1 May›s Alan›m›z› yeniden kazanmak için 34 ﬂehidin kan›na, o
y›l Mehmet Akif Dalc›’n›n kan› da
kar›ﬂt›. Yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›n›p tutukland›. Oligarﬂi, “suç” iﬂlemiﬂ gibi 1 May›s’a kat›lanlar› yarg›lamak istedi. Fakat mahkeme
kürsülerinde yarg›layan oligarﬂi de¤il, 1 May›s eylemlerine kat›lanlar
oldu.
Bugünkü zaferi 21 y›l önce
mahkeme kürsülerinden hayk›rd›lar. Yaz›m›zda ‘89 1 May›s›’na kat›ld›¤› için hakk›nda dava aç›lan kiﬂilerin mahkeme kürsülerinden
okuduklar› dilekçeleri “ Taﬂ De¤il
Y ü re k t i E l i m i z d e k i ” kitab›ndan
kesitler halinde aktaraca¤›z.

***
Üniversiteli bir genç olarak toplumun çeliﬂkilerinden kopuk olmamam, beni do¤rudan do¤ruya
emekçilerin yan›na dahil ediyor. 1
May›s emekçilerin bayram›d›r. Bunu bilmek bile beni 1 May›s'› kutlamaya gitmemi son derece do¤al bir
eylem haline getirmektedir. Bu
yüzden 1 May›s 1989'a kat›l›p kat›lmamam noktas›nda hiç tereddüt
geçirmedim. (...) (21.7.1989, A G)

***
Evet ben bu bayrama kat›ld›m.
Ve egemen güçlere karﬂ› orada bulunan binlerce insan gibi hayk›rmaktan geri kalmad›m. Ama ben
buradaki pek çok arkadaﬂtan daha
fazlas›n› yaﬂad›m. Çünkü Mehmet

Akif DALCI benim yan›
baﬂ›mda katledildi... Ben onu hastaneye taﬂ›mak isterken polis taraf›ndan vahﬂice dövüldüm. Gözalt›na al›nd›m. Mehmet Akif DALCI
benim yan›mda yar›m saat can çekiﬂti. Onu, oradaki polisler ölüme
terketti. ... ‹ﬂkenceci siyasi polis
Mehmet Akif DALCI'n›n katledilmesini gizlemek için bana "DALCI'y› ben öldürdüm" ﬂeklinde ifade verdirmek için
iﬂkence yapt›. ...
Mehmet
Akif
DALCI benim
gibi genç bir iﬂçiydi. 1 May›s iﬂçi Bayram›'n›n
kutlanmas› gerekti¤ine inan›yordu. Taksim'e
de 1 May›s iﬂçi
Bayram›'n› kutlamak
amac›yla
geldi. ﬁu anda
aram›zda olsa gene 1 May›s'› savunacak... Çünkü
bize göre 1 May›s'› kutlamak suç
de¤il, olsa olsa onur verici bir olayd›r. (11.8.1989, N. C)

(...) Ben bir emekçiyim. Tüm di¤er emekçi kardeﬂlerim gibi dünyay› her gün yeniden yarat›p, yaﬂat›yorum. Ne eme¤in onurlu gelece¤ini ne de bu onurlu gelece¤i yaratmak yolunda biz emekçilerin mücadelesini, att›¤› meﬂru ad›mlar›
engellemeye hiç kimsenin gücü
yetmeyecektir. (21.7.1989, C. K)
***
(...) 1 May›s iﬂçi Bayram›'na ka-

***
Silah yoktu elimizde: top yoktu,
tüfek yoktu... Bir coﬂkulu yüre¤imiz vard› elimizde, bir de kol kola
kardeﬂli¤imiz... Yine sar›ld›lar silahlar›na, t›pk› 1 May›s'da oldu¤u
gibi ölüm kusturdular... Dalc›m›z’›;
O yi¤it kardeﬂimizi, ak aln›ndan
vurdular... Kanlar içinde, yol ortas›nda koydular.., Korktular... Cesedini çald›lar... Ama ne yap›larsa yap›ls›n... Yap›lanlar ve yap›lacak
olanlar nafiledir. Bu ülkenin emekçileri 1 May›slar’› yaﬂamlar›n›n ayr›lmaz bir parças› haline getirmiﬂtir.
(11.8.1989, Nail ÇAVUﬁ)

***

t›lmam›n hiçbir ters taraf› yoktur...
Niçin buraya M e h me t Akif DALC I'n› n ka t i l i . ..onlara emir verenler
getirilmiyor.” (21.7.1989 Ö. K)

***
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Bas›nçl› alüminyum döküm iﬂçisiyim. Y›llardan beri çal›ﬂ›yorum.
Ama ne ben ne de ailem bir gün olsun rahat edemedik. Ekonomik s›k›nt›lar ve yoksulluk yakam›z› b›rakmad›. Biz çal›ﬂt›kça hayat pahaland›, hayat pahaland›kça biz çal›ﬂt›k. De¤iﬂen bir ﬂey olmuyor. Düzen
böyle kurulmuﬂ. Biz yoksullaﬂt›kça
bir avuç kapitalist daha da zenginleﬂiyor. 1 May›s bu yüzden bizim için
büyük bir anlama sahiptir. Tüm bunlar› bilerek ve düﬂünerek gittim 1
May›s Alan›'na... (28.7.1989 M. Ç)
***
(Taksim’e ç›kmak 34 ﬂehide sahip ç›kmakt› ayn› zamanda. Bedeli
yeni ﬂehitler vermek de olsa de¤erlere sahip ç›kmak için yürüdüler
Taksim’e...)
Ben bir iﬂçiyim. Dünyan›n 116
ülkesinde resmi olarak kutlanan
"Birlik, Mücadele ve Dayan›ﬂma"
günü 1 May›s'› kutlamak için Taksim Alan›'na 34 ﬂehit an›s›na sayg›
duruﬂunda bulunmaya gittim
(4.8.1989 H. Y)
***
Ülkemiz iﬂçi s›n›f›n›n da dünyadaki di¤er iﬂçi kardeﬂleri gibi bu
bayram› kutlamaya hakk› vard›r.
Ben de bu bilinçle 1 May›s'a kat›lma hakk›m› kulland›m. (...)
(4.8.1989, M. Y)
***
Eme¤e sayg›l› ve her türlü toplumsal olaya d u y a r l › b i r insan ola r a k 1 M a y › s ' t a Taksim A l a n › ' n a
gittim. Ama polisin coplu, sopal›,
tekmeli sald›r›lar›yla ka rﬂ›la ﬂt›m.
(4.8.1989 F. G)
***
Ben bir konfeksiyon iﬂçisiyim.
Ezilen, sömürülen, yaratt›¤› de¤erlere sahip olamayan, her an iﬂten at›lma korkusunu yaﬂayan iﬂçilerden biriyim. 1 May›s iﬂçi ve emekçi s›n›flar›n en meﬂru hakk›d›r. Bu hakk›na
sahip ç›kan iﬂçi s›n›f› sesini alanlara
taﬂ›m›ﬂt›r.
(4.8.1989, K. K)
***
B‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
1 Ma y › s , y e n i
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b i r toplum özleminin bayraklaﬂt›¤› gündür. 1 May›s '89 gerçe¤i bu
noktada toplumun demokrasi ihtiyac›n›n ne kadar elzem ve vazgeçilmez oldu¤unu yeniden ortaya koymuﬂtur. Yoksa 1 May›s öncesinde
halka yap›lan tehditlere karﬂ›n bi nl e rce insan 1 May›s Alan›'na girmek
için söz birli¤i etmiﬂcesine bir araya
gelemezdi.
(4.8.1989, ‹. A. Ö)
***
Ben bir sa¤l›k emekçisiyim.
Eme¤imi kol gücümle kazan›yor ve
yaﬂam›m› sürdürüyorum. Polis gibi
y›kman›n, yok etmenin ustas› de¤il
yeniden kazanman›n, yeniden yaratman›n ustas›y›m. Eme¤in, emekçilerin kendi bayram›n› kutlaman›n
suç oldu¤u, bu yüzden ölü verdi¤i
bir ülkede, ben sa¤l›¤› üretirim,
ölümlerin, katliamlar›n tersini yapar›m. Eme¤e sayg› duymay› ve 1
May›s'› iﬂçi emekçi bayram› olarak
kutlamay›, her demokrat gibi ben
de görev biliyorum.
(4.8.1989, M. S)
***
Ben üç çocuk annesi bir ev kad›n›y›m. Emekçi oldu¤unu ve eme¤e
duydu¤um sayg› beni di¤er emekçilerle birlikte 1 May›s iﬂçi Bayram›'n›
kutlamaya götürdü. Di¤er bayramlarda izin almaya gerek olmad›¤› gibi, 1 May›s'›n kutlanmas›nda da izin
almaya gerek yoktur. (...) 1 May›s
1977'de benim gibi iﬂçi bayram›n›
kutlamak isteyen 34 ﬂehidin an›s›
vard›. Onlar›n an›s›na duydu¤um
sayg›dan dolay› Taksim Alan›'na gitmek istedim. (4.8.1989, F. A)
***
Ben bir sa¤l›k emekçisiyim,
Hakk› gasp edilen bir emekçi olarak
1 May›s'a kat›lmamdan daha do¤al
ne olabilir? ... Ezilen, sömürülen bir
insan olarak, eme¤in bayram› olan 1
May›s Bayram›'na kat›lmam ve kutlamam neden suç oluyor?
(4.8.1989, Sat› TAﬁ)
***
Ben konfeksiyon atölyesinde
çal›ﬂan bir iﬂçiyim. (...) 1 May›s

tüm iﬂçinin, emekçinin birlik, beraberlik, dayan›ﬂma ve mücadele günüdür. Bugünü Taksim'de ﬂehit düﬂen 34 emekçinin an›s›na sayg›yla
birlikte türküler eﬂli¤inde, halaylarla bir bayram çoﬂkusuyla kutlamak
istiyordum. Fakat alanda karﬂ›laﬂt›¤›m kan, vahﬂet ve terördü.(...)
4.8.1989, B, B)
***
Ben 16 yaﬂ›nda bir iﬂsizim. Bu
yaﬂta bir ö¤renciyim demem gerekirken; ö¤renci de¤il de iﬂsizim diyorum.
Çünkü daha 15 yaﬂ›nda ailemin yoksullu¤u yüzünden, hayat beni okuldan
al›p ekmek kavgas›na soktu... Bütün
bunlar beni 1 May›s Taksim Alan›'na
götürdü. ‹ﬂçilerin, iﬂsizlerin, memurlar›n birlik beraberlik ve dayan›ﬂma ve
mücadele gününde onlarla birlikte olmak ve bugünü bayram olarak kutlamak istedim. (4.8.1989, A. Ö)
***

Taksim tüm Türkiye emekçi
halklar›n›n 1 May›s Alan›’d›r.
1 May›s Bayram›’n› kutlamak
için bir grup üniversiteli arkadaﬂ›mla Kütahya'dan ‹stanbul'a geldik. (...) 1 May›s’›, 1 May›s alan›nda kutlamak egemen güçlerin 10
y›ld›r sürdürdü¤ü 1 May›s'› kutlama yasa¤›n›n fiilen k›r›lmas› demektir. 1 May›s'› bu alanda kutlamak 1977 1 May›s katliam›n›n gerçekleﬂti¤i yerde devlet terörünü lanetlemek demektir. (15.8.1989 H.
O)
***
(‹ﬂte 1 May›slar’›n mücadelesii
böyle verildi. Sar› sendikac›lar iﬂçi
s›n›f›n› salonlara hapsetme çabas›
verirken devrimci iﬂçiler bir y›l
sonraki 1 May›slar’›n randevusunu
verdiler Takisim Meydan›’na.)
Bizler, 1 May›s'›n emekçilerin
bayram› oldu¤unu ve dünyan›n her
yerinde kutlanmas› gerekti¤ini her
yerde oldu¤u gibi burada da söylüyoruz. B e n b i rey olarak 1990 ve
d i¤ e r 1 May›slar ’a da kat›laca¤›m ve kat›lmak için meydanlara
gidece¤imi burada da söylüyo r u m . (15.8.1989, B. B)

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

AKP 1 May›s Katliam›’n›n örtbas edilmesine
katliamc›lar›n korunmas›na oy verdi

AKP gerçe¤i budur!
- 1 May›s alan›nda yatan 35 ölünün sorumlusu art›k AKP’dir
- K a t l i a m a r a ﬂ t › r › l m as›n. Katiller cezaland›r›lmas›n diyen siyasetin
sahibidir AKP
- A K P diyor k i ; 1 May›s ‘77 katliam› do¤ru d u r ve ihtiyaç duyarsam, ben de yapar›m
Türkiye’nin art›k de¤iﬂti¤ini,
Statükolar›n y›k›ld›¤›n›, devletin
“karanl›k” tarihiyle yüzleﬂildi¤ini,
“Faili meçhullerin” ayd›nlat›ld›¤›n›,
Darbelerle hesaplaﬂ›ld›¤›n›, darbecilerden hesap soruldu¤unu söyleyen AKP yardakç›lar›;
B u nl a r › n i ye k on u ﬂ m u y o r, t a rt›ﬂm›yorsunuz?
20 Nisan sal› günü CHP Millet-

1

May›s Röportajlar›
Musa Aykanat
( ‹ ﬂç i e mekl i si , 54)
Taksim sizin için ne ifade ediyor?
Taksim benim için çok ﬂey ifade
ediyor. 1977’ de ﬂehit düﬂen 34 iﬂçi arkadaﬂlarla, sonraki y›llarda verdi¤imiz
1 May›s ﬂehitleriyle Taksim bizim için
vazgeçemeyece¤imiz bir alan oldu,
vazgeçmedik de. Onun için de anlam›
çok büyük.

 1 May›s A l a n › ' n › k a z a n d › k .
Mücadelemiz sonucu geçen y›l 1
May›s resmi tatil oldu. Bu y›lda 1
M ay › s al a n› n › ka za n d› k . 3 3 y› l s o nr a

vekili Ali R›za Öztürk taraf›ndan 1
May›s 1977 katliam›n›n araﬂt›r›lmas› için meclise sunulan önerge meclisteki muhalefet partilerinin evet
oylar›na ra¤men A K P t a r a f › n d a n
r eddedildi.
Hani AKP Türkiye’yi de¤iﬂtiriyordu? Hani Türkiye demokratikleﬂiyordu? Hani AKP kontrgerillayla
hesaplaﬂ›yordu?
Hani AKP 1 May›slar’› “normalleﬂtiriyor”du. ‘77 katliam›n›n
üstünü örterek mi?
AKP yardakç›lar› bunlara ra¤men hala 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtirmekten bahsediyor. Hala demokratikleﬂmekten bahsediyor...
Hala tabular›n y›k›ld›¤›ndan
bahsediyor.
AKP, 1 May›s ‘77 katliam›’n›n
araﬂt›r›lmas›n› neden istemiyor?
soruyu
s o r m a y a n l a r,
Bu
AKP’nin suç ortaklar›d›r.
Yani, AKP diyor ki: 1 May›s
1977 katliam› do¤rudur.
1 May›s 1977 katliam›n›n ayn›s›n› ihtiyaç duyarsam, f›rsat›n› bu-

lur bulmaz ben de yapar›m.
M e c l i s t e k i re t o y l a r › n › n t e k a n l a m › b u d u r.
AKP katliamlar›n araﬂt›r›lmas›n›
istemiyor çünkü; 1 May›s ‘77’de
katleden devlet ﬂu anda AKP iktidar›yla katletmeye, halka zulmetmeye
devam ediyor.
AKP, sadece ‘77 1 May›s›’ndaki
34 ölünün katili de¤il, oligarﬂik diktatörlü¤ün bugüne kadarki tüm katliamlar›n›n da sorumlusudur.
Çünkü AKP sadece ‘77 1 May›s
katliamlar›n›n araﬂt›r›lmas›na karﬂ›
ç›km›yor.
6 Nisan 2010 tarihli meclis toplant›s›nda yine CHP milletvekilleri
taraf›ndan meclise;
Bir: “ Fa il i meç hul” cinayetlerin araﬂt›r›lmas›,
‹ki: Darbelerin araﬂt›r›lmas›
Üç: Jitem faaliyetlerinin araﬂt › r› l m a s › için önerge veriliyor. Bu
üç önerge de yine TBMM’deki muhalefet partilerinin evet oyuna ra¤men A K P milletvekilleri taraf›ndan REDDED‹LD‹.

Taksim'in kabul edilmiﬂ olmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
1 May›s Alan›’n› kazand›k. 33 y›l
sonra 1 May›s Alan›’n› kazanmak kolay
olmad›. 1988’de baﬂlad› bu mücadele.
1989’da, 1990’da verilen uzun mücadeleler sonucunda ﬂehitlerimizle kazand›k
1 May›s’ ›. 12 Eylül’ den sonra sendikalar salon kutlamas› yapmak isterken
“bizler 1 May›s Alan› Taksim’dir” dedik.
Ve o y›llarda orada, Taksim’deydik. Kazanana kadar mücadelemiz devam etti,
biz alanlarda olduk. Baz›lar› ﬂunu söylüyor. Taksim’i verdiler. Hay›r! Mücadelemizle biz kazand›k, uzun mücadeleler
sonucunda ald›k alan›m›z›. Bu y›l da ‘77
1 May›s ﬂehitlerini ve sonraki ﬂehitlerimizi orada anaca¤›z.

yürütüyorsunuz? Buradan dergimiz
arac›l›¤›yla yapmak istedi¤iniz bir
ça¤r› var m›?
1 May›s’ta öncelikle 1 May›s komiteleri kuraca¤›z. Bu komiteler arac›l›¤›yla bütün iﬂyerlerine ulaﬂaca¤›z. Sokak
çal›ﬂmalar› olacak. Evleri ve iﬂyerlerini
dolaﬂ›p insanlarla birebir görüﬂece¤iz.
Bütün insanlara 1 May›s’› ve 1 May›s
Alan›’n› nas›l kazand›¤›m›z› anlataca¤›z.
Ellerimizde bildirilerimiz, el ilanlar›m›z,
sokaklara asmak için ozalitimiz olacak.
1 May›s’a ça¤r› pankartlar›m›z olacak.
Çalmad›¤›m›z kap› kalmayacak, sesli
ça¤r›lar›m›z olacak. 1 May›s Alan›’n›
kazanmam›z kolay olmad›, buna sahip
ç›k›p 1 May›s günü orada olal›m, alan›
zaptedelim. Bize bu olana¤› tan›d›¤›n›z için teﬂekkür ederim.

1 May›s için nas›l bir haz›rl›k,
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Halk İçin

Adalet

1 May›s 1977’nin
katillerini unutacak m›y›z?

Geçmiﬂi, dünü unutmam›z› istiyorlar. Diyorlar ki, 1
May›s ‘77 katliam›n› unutun!..
Y›llard›r 1 May›slar’da azg›nca sald›ran, katliamlar
yapan faﬂist terörü unutmam›z› istiyorlar.
Unutmayaca¤›z!..
1 May›s’ta Taksim’i kana bulayanlar›, katledenleri
unutmayaca¤›z. 1 May›s’ta katilam yap›p, emekçilerin
kan›n› dökenleri unutmayacak, ba¤›ﬂlamayaca¤›z. Adalet istemeye devam edece¤iz.
1 May›s Alan›’nda bu talebimizi bir kez daha dile getirece¤iz. Aradan 33 y›l geçmiﬂ olsa da, adalet istemeye, hesap sormaya devam edece¤iz.
A dal et ist emeye devam edece¤iz!..
1 May›s 1977’de emekçilerin kan›n› dökenlerin
kontrgerillac›lar›n hiçbiri mahkemeye ç›kar›lmam›ﬂ, bir
teki ceza bile almam›ﬂt›r.
500 bin emekçiyi silahlarla taray›p, 1 May›s Alan›’na bombalar atan, emekçilerin üzerine panzerler süren ölüm mangalar› s›rra kadem basm›ﬂt›r. 34 emekçiyi
katleden, yüzlercesini yaralayan halk düﬂmanlar›n›n
yapt›klar› yanlar›na kalm›ﬂt›r.
Halk›n kan›n› dökenleri kendi düzenlerinin mahke-

meleri koruyabilir ama halk›n adalet talebi de sürer. 34
emekçiyi katledenler elbette büyük bir suç iﬂlemiﬂlerdir.
1 May›s ‘77 katliam› yaﬂand›¤›nda, Beﬂ “toplum
suçlar›” savc›s› 29 günde iddianameyi haz›rlad›lar. ‹ddianamede ﬂu de¤erlendirme yap›l›yordu:
''Bu büyük ve kanl› facian›n tertipçisi, uygulay›c›s›
yurt ve insanl›k düﬂman› olan bu asli failler er geç tespit edilecek ve tarihin ve ﬂaﬂmaz adaletin önüne ç›kar›l›p hüküm giyeceklerdir''.
Ancak sorumlu tutulanlar›n hiçbiri, dönemin Genelk u r m a y B a ﬂ k a n › S e m i h S a n c a r ' › n s e k re t e r i O r h a n
K i l e rc i o ¤ l u , M ‹ T s o r u m l u s u H a m z a G ö r g ü ç , E m n i y e t M ü d ü r ü O k t a y E r g i n , I n t e rc o n t i n e n t a l O t e l i s o rumlusu Mehmet Akzambak sorgulanmad›.
K›sacas› 1 May›s ‘77 katliam› ile ilgili olarak, adresi belli olan katiller, azmettiriciler ile ilgili soruﬂturma
sürdürülemedi. Örne¤in, emekçilere kurﬂun s›k›lan yerlerden biri olan Intercontinental Oteli sorumlusunun
sorgusu bile yap›lamad›, yap›lmad›.
Sular ‹daresi’nden ateﬂ açan katiller, devletin korumas› alt›nda s›r oldular. Düzenin mahkemeleri bu dosyay› kapatm›ﬂ olabilir ama halk asla!..

ﬁiﬂli Cevahir

Devrimci 1 May›s Platformu
Taksim’e Ça¤r› Yapt›
‹stanbul’da Devrimci 1 May›s
Platformu, 1 May›s’ta Taksim’de
olmaya ça¤›rd›.
21 Nisan günü ﬁiﬂli’de bulunan
Cevahir Al›ﬂ-Veriﬂ Merkezi önünde
bir eylem yapan
platform birleB‹Z‹MD‹R ﬂenleri; “BirleTAKS‹M
ﬂik,
Kitlesel,
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Devrimci Bir 1
May›s ‹çin Taksim’deyiz” yazan
pankart açt›lar.
Eylemde platform ad›na haz›rlanan bildiriyi Özgür Ayd›n okudu.
“Bu 1 May›s’› hak gasplar›n›n, sald›r› ve bask›lar›n, iﬂsizli¤in ve yoksullu¤un t›rmand›¤› ve bunlara direniﬂlerle cevap verildi¤i koﬂullar
alt›nda kutlayaca¤›z” diyen Ayd›n,
1 May›s 2010’un emperyalist siste-

min askeri, ekonomik ve kültürel
sald›r›lar›na karﬂ› mücadeleyi büyütmenin ve ileriye taﬂ›man›n bir
ad›m› olmas› gerekti¤ini vurgulad›.
“1 May›s’ta Taksim Alan›’nday›z, Yaﬂas›n 1 May›s” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemin ard›ndan haz›rlanan bildiriler halk da¤›t›ld›.
22 Nisan günü ‹stanbul’un
emekçi mahallelerinden Güzeltepe
Mahallesi’nde yap›lan eylemle 1
May›s’ta Taksim’de olunaca¤› duyuruldu. 20 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin
ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Devrimci 1 May›s Platformu’nun ‹stanbul’da eylem yapt›¤›
yerlerden biri de Gülsuyu Mahallesi’ydi. 18 Nisan günü Fatmahan›m
Dura¤›’nda yap›lan eylemde; "Emperyalist Sald›rganl›¤a Yoksullu¤a
‹ﬂsizli¤e Zulme Karﬂ› 1 May›s'ta
Taksime" yaz›l› pankart ve dövizlerin aç›ld›. Eylemde Taksim’in devrimcilerin mücadelesi sonucu kazan›ld›¤› vurguland›. Eylemin ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
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AKP’nin Anayasa haz›rlama yöntemi,
12 Eylül’den farkl› de¤ildir!
Amerikanc› iﬂbirlikçi AKP iktidar› TBMM’den geçirmeye çal›ﬂt›¤›
anayasa de¤iﬂikli¤i ile halk›n anayasas›n› yapt›klar› propagandas› ile
halk› aldatmaya devam ediyor.
T›pk› 12 Eylül faﬂist generallerinin 12 Eylül anayasas› için söyledikleri gibi.
Faﬂist generallerin iktidar› al›nca
ilk iﬂleri yeni bir anayasa haz›rlatmak oldu.
Elbette bu anayasay› halka sorarak haz›rlatmad›lar. Önce emir talimatla çal›ﬂan bir Anayasa Komisyonu kurdular. Kapal› kap›lar ard›nda
emir ile bu komisyona haz›rlatt›lar
anayasay›.
Halk›n anayasas›n› yapt›¤›n›
söyleyen AKP de ayn› yöntemi izledi. Kapal› kap›lar ard›nda pazarl›klarla ve Baﬂbakan’›n emri ile çal›ﬂan bir Anayasa Komisyonu kurdular. T›pk› 12 Eylül’deki gibi...
Kenan Evren ve di¤er cuntac›lar,
cuntan›n emir kullar›ndan oluﬂturduklar› “ D a n › ﬂ m a M e c l i s i ”nde
anayasay› emirleri ile ﬂekillendirdiler. Nas›l bir anayasa haz›rlatt›klar›n› o dönem, Anayasa Komisyonu
üyesi olan ﬁener Akyol ﬂöyle ifade
ediyordu;
A n a y a s a y a ' e ﬂ i t i ﬂ e e ﬂ i t ü c re t ' ,
"A

AKP 20 bin polis daha
alacak!
AKP iktidar› 20 bin yeni polis
al›nmas› için haz›rl›klara baﬂlad›.
S›navlara girmek için 4 y›ll›k bir
yüksek okulu bitirmek zorunlulu¤u
koyan iktidar, polis ordusunu büyütmekte kararl› görünüyor.

'insan haysiyetine yaraﬂ›r' gibi
beﬂeri temennilerin girmesine tar a f t a r de¤iliz."
‹nsan onurunu bir anayasaya
koymay› lüks olarak gören cunta,
elbette 12 Eylül’de insan onurunu
paspas ediyordu. ‹nsana, insan onuruna sayg›n›n olmad›¤›, yasaklarla,
tekellerin ihtiyac› için haz›rlanm›ﬂ
bir anayasayd› 82 Anayasas›.
O y›llar›n Dan›ﬂma Meclisi, ﬂimdinin TBMM’sidir. Erdo¤an, gece
yar›lar›na kadar mecliste AKP milletvekillerinin baﬂ›nda maddeleri
oylatmaya çal›ﬂmaktad›r.
Mecliste sadece parmak kald›rmaktad›r AKP’li milletvekilleri.
Onlardan yasa maddelerinin onaylanmas›n› istemektedir Erdo¤an.
T›pk› 12 Eylül’deki gibi ç›kar›lmaktad›r yasa maddeleri. 12 Eylül’de
‘82 anayasas›n› faﬂist generallerin
haz›rlatm›ﬂ olmas›, bugün ise “sivil”
AKP’nin haz›rlat›yor olmas› anayasan›n anti-demokratik ve halk düﬂman› niteli¤ini ortadan kald›rm›yor.

H a l k › n A n a y a s a s › d i y o r l a r,
ortada halk yok!
‘82 Anayasas› ile insan onuru,
ayaklar alt›na al›nd›, özgürlükler
lüks olarak görüldü. Faﬂist cunta iﬂbaﬂ›na geldi¤inde, kendilerini kur-

tar›c› olarak gösterdiler.
Onlar Türkiye'yi kurtarmak için
yarat›lm›ﬂlard›! ‹ﬂte bu anlay›ﬂ› bugünde AKP ve Erdo¤an savunuyor.
‘82 Anayasas› haz›rlan›rken ve
bugünkü de¤iﬂiklikler yap›l›rken,
ortada halk yoktur. Kimse halk›n ne
düﬂüncelerini sordu, ne de önerilerini ald›. Güya bu anayasay› halk için
yap›yorlar. Peki halka ne düﬂündü¤ünü soran var m›?
Elbette tüm faﬂist iktidarlar halk›
demokrasicilik oyununun bir aksesuar›, bir vitrin malzemesi olarak
görmüﬂlerdir. Faﬂist iktidarlar›n
“asker” ya da “sivil” yöneticilerin
elinde olmas›, bu aç›dan bir ﬂey de¤iﬂtirmemiﬂtir. Anlay›ﬂlar› ayn›d›r.
Halk aç›k ki, anayasa tart›ﬂmalar›n›n bütünüyle d›ﬂ›ndad›r. AKP kapal› kap›lar arkas›nda pazarl›klar
yaparak yasa maddelerini geçirmeye çal›ﬂt›. Olmad›.
Olmay›nca referanduma, “halka
götürecekler”. Ama referandum demokrasi demek de¤ildir, halka sorulmas› demek de¤ildir. Faﬂist cunta da kendi haz›rlatt›¤› anayasay› 7
Kas›m 1982’de referanduma(!) götürüp, halka bask› ile onaylatm›ﬂt›.
K›sacas›, AKP de her aç›dan faﬂist generallerin izledi¤i yöntemi izliyor. Sonuçta ortaya ç›kan ise, cunta anayasas›n›n yerine AKP’nin
anayasas› olacakt›r; o kadar!

8 y›ll›k AKP iktidar›nda belki de,
AKP’nin en istikrarl› oldu¤u konulardan birisi düzenli olarak polis almak,
polis ordusunu büyütmek olmuﬂtur.
Binlerce mühendise, binlerce
doktora, binlerce ö¤retmene, binlerce tar›m uzman›na ihtiyaç varken,
AKP tercihini binlerce polis almaktan yana yapm›ﬂt›r.
AKP’yi halk›n sa¤l›¤›, halk›n
beslenmesi, halk›n çocuklar›n›n
okula gitmesi hiç mi hiç ilgilendirmemektedir. Onlar›n sorunu öncelikle iﬂbirlikçi tekellerin ve a¤ababalar›n›n köhnemiﬂ düzeninin korunmas›d›r.

polisi tekellerin düzenini korumak
için kullanacakt›r. Kitle eylemlerinde hakk›n› arayan hemen her kesimden emekçi daha çok polis sald›r›s› ile karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r.

Hani herﬂey bitmiﬂti!

Hani sol bitmiﬂti? Hani mücadele edenler marjinaldi?

AKP iktidar› kuﬂkusuz 20 bin

Yoksul emekçi mahalleleri, daha
çok polis sald›r›lar›n›n hedefi olacakt›r. K›sacas›, emekçi yoksul
halk, komplolarla daha fazla karﬂ›
karﬂ›ya kalacakt›r.
20 bin polis alan AKP, bir korkusunu istemeden de olsa aç›¤a vurmuﬂtur. AKP s›n›flar mücadelesinden, devrimcilerin mücadeleleri ile
halk› örgütleyip düzenin karﬂ›s›na
dikmesinden korkmaktad›r.
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IMF ve AKP politikalar›n›n
emekçilere arma¤an›:

Güvencesizlik
- 6 milyon 740 bin iﬂsiz
- Kay›t d›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rma
oran› yüzde 43
- 4-C, esnek çal›ﬂma, sözleﬂmeli personel, atamas›
yap›lmayan ö ¤retmenler...
Y›llard›r iﬂbirlikçi hükümetler
arac›l›¤›yla uygulanan IMF politikalar›n›n ve emperyalist tekellerin
do¤rudan dayatt›¤› politikalar›n somut sonuçlar›n› bugün birçok alanda görmekteyiz. Bu politikalar›n
yaratt›¤› en somut sonuç, güvencesizliktir.
Güvencesizlik, bugün emekçilerin çok büyük bir bölümünün içinde
bulundu¤u durumu en iyi tan›mlayan kavramlardan biridir. Kavram›n
sözlük karﬂ›l›¤› “güvencesi olmayan, garantisiz”dir. Ve tam da milyonlarca emekçinin bugünkü durumunu anlatmaktad›r.
Güvencesizlik, iﬂsiz kalmakt›r.
‹ﬂ bulabildiyse, çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde
sendikas›z, sigortas›z ve her an kap›
önüne konacak bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmakt›r.
Asalaklar›n iki duda¤› aras›ndan
ç›kacak olan “seni iﬂten ç›kard›m”
sözü ile her an kap› önüne konmay›
beklemektir.
“Baﬂ›n› sokacak” bir evinin olmamas›ndan tutal›m da hasta oldu¤unda hastaneye gidememeye, ilaç
alacak paras›n›n olmamas›na kadar
hiçbir konuda yaﬂam güvencesinin
olmamas›d›r.
‹ﬂsiz kald›¤›nda, kira ödeyemedi¤i için evinden at›lmakt›r: ‹ﬂsiz
kald›¤›nda bir parça ekme¤e muhtaç
olmakt›r.
Çocuklar›na baB‹Z‹MD‹R k a m a m a k t › r.
TAKS‹M
Yaﬂam›n› insan
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gibi sürdürememektir.

‹ﬂsizlik güvencesizliktir
AKP iktidar›, her aç›klamas›nda
Türkiye’yi yönetmekte çok baﬂar›l›
oldu¤unu iddia etmektedir. Baﬂar›s›n›n halk aç›s›ndan elle tutulur tek
bir somut kan›t› yoktur. Ama izledi¤i ‹MF politikalar›n›n halka ne kadar zarar verdi¤inin onlarca örne¤i
vard›r.
AKP bu politikalarla 8 y›lda iﬂçilerden, iﬂsizlere; sa¤l›k emekçilerinden küçük üreticilere; kamyonculardan küçük esnafa kadar tüm
emekçilere sadece ve sadece zarar
vermiﬂtir.
Hemen her kesimi yoksullaﬂt›rm›ﬂt›r. Milyonlarca insan›n yar›na
dair hiçbir güvencesi kalmam›ﬂt›r.
‹nsanlar›n umutlar› ve hayalleri bile
yok edilmiﬂtir.
Sa¤l›¤›n, e¤itimin paral› olmas›
neredeyse “normal” bir hale getirildi.
‹ﬂsiz kald›¤›nda, devlet hiç kimseye iﬂ bulmuyor, iﬂ bulmad›¤› gibi
bir iﬂsizin kap›s›n› çal›p da “neye
ihtiyac›n var?” diye de sormuyor.
B›rakal›m iﬂ bulmay›, AKP iﬂsizli¤i büyüttü. Özelleﬂtirmeler ile
TEKEL gibi yüzlerce fabrikay›, iﬂletmeyi peﬂkeﬂ çekerek binlerce
emekçiyi att› fabrikalardan.
Emekçileri iﬂsiz b›rakan AKP,
bu konuda, hiçbir sorumluluk üstlenmemekte, adeta halkla alay etmektedir. Ayr›ca iﬂsizli¤i kendi sorunu olarak görmemekte, “Anadolu
Sermayesi” diye lanse edilen büyümeye çal›ﬂan orta burjuvaziye “herkes bir iﬂçi daha als›n” demektedir.
“Bugüne kadar bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n” diyenlere de
dokunmaktad›r o zehirli y›lan.
Özelleﬂtirmeleri seyreden iﬂletme-

ler, bir bir özelleﬂtirmenin hedefi
olmakta, küçük üreticilerden kamyonculara, süt üreticilerinden esnafa
kadar her kesim, bugün iﬂsizlik
tehdidi alt›nda, güvencesiz bir gelece¤e mahkum edilmektedirler.
M i l yo nl ar c a i ﬂ s i z , mi l y onl ar c a
g ü ve n c e s iz , ya r ›ns › z in s a n de m e k tir.
D‹SK Araﬂt›rma Enstitüsü’nün
(D‹SK-AR) aç›klamalar›na göre;
resmi iﬂsiz say›s› 4 milyon 145 bi ne, resmi rakamlar›n iﬂsiz saymad›¤› emekçilerle birlikte bu rakam 6
milyon 740 bine ulaﬂt›.
7 milyona yak›n iﬂsiz insan› gözönüne getirin. Her iﬂsizin ortalama
4 kiﬂilik bir ailenin geçimini sürdürdü¤ünü düﬂünürseniz, iﬂsizlik ülke
nüfusunun üçte birinden fazlas›n›
do¤rudan etkilemektedir.
Yani ülkemizde h e r 3 kiﬂiden
b i r i açl›kla, yoksullukla karﬂ› karﬂ›yad›r. H e r 3 kiﬂiden birinin yar›na
dair tek bir güvencesi yoktur.

S i g o rt as › zl ›k g ü v en c es i zl ik t ir
Sosyal Güvenlik Kurumu Ocak
2010 bültenine göre, 4-A kapsam›ndaki zorunlu sigortal› say›s› 9 milyon 30 bin’dir.
Eski Emekli Sand›¤›, bugünkü
SGK 4-C kapsam›ndaki zorunlu sigortal› say›s› 2 milyon 225 bin’dir.
Toplam sigortal› say›s› 11 milyon 255 bindir...
Araﬂt›rmaya göre, ayn› dönem
için Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan 15 Nisan 2010 tarihinde aç›klanan verilere göre ise ücretli say›s› 12 milyon 825 bin.
Bunlar›n 3 milyon 76 bini herhangi bir sosyal güvenlik kurumu
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kapsam›nda de¤ildir. Kay›t d›ﬂ›d›r .
SGK verilerine göre 30 kiﬂiden
az çal›ﬂan› olan ve bu nedenle iﬂ kanununun iﬂ güvencesi maddelerinden yararlanamayan ücretlilerin say›s› 4 milyon 668 bin kiﬂidir.
12 milyon 825 bin ücretliden 3
milyon 76 bini sigortas›zd›r. 30 kiﬂiden az çal›ﬂan› olan yerlerde ise 4
milyon 668 bin kiﬂi sigortas›zd›r.
Bu rakamlara 6 aydan az süre çal›ﬂanlar dahil de¤ildir.
Milyonlarca iﬂsizin varl›¤› ve
çok daha kötü koﬂullarda çal›ﬂmaya
haz›r binlerce emekçinin iﬂsizli¤inden cesaret alan asalaklar sigortas›z,
güvencesiz çal›ﬂmay› dayatmaktad›rlar.
Hele küçük iﬂyerlerinde sigortal›
olmak hayaldir. ﬁu haliyle milyonlarca emekçi sigortas›z ve “ k a y › t
d›ﬂ›” çal›ﬂt›r›lmaktad›r..
Sa¤l›ks›z, kötü koﬂullarda, 12-15
saat çal›ﬂt›r›lan, ücreti son derece
düﬂük emekçiler bir de tüm bunlar
üstüne sigortas›z çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
Çal›ﬂt›¤› yerde yaﬂayaca¤› bir “iﬂ
kazas›” sonucu sakat kalacak ve soka¤a at›lacakt›r. Sigortas› olmad›¤›
için tedavi bile olamayacakt›r.
Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller, tüm dünyada, örgütsüzleﬂtirmeye, sendikas›zlaﬂt›rmaya paralel
olarak tam bir sald›rganl›kla emekçilerin haklar›n› parça parça gasp
etmekte, onlar› güvencesiz b›rakmaktad›r.
Kuﬂkusuz bu tablonun ülkemizdeki yarat›c›s›, sorumlusu AKP iktidar›d›r. Sigortas›z çal›ﬂt›rma politikas›na karﬂ› ç›kmas› gereken düzenin kurumlar› bunu yapmay›p, kendi ç›karlar› aç›s›ndan bakmaktad›r.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkan› Emin Zarars›z, ülkemizdeki
kay›t d›ﬂ› çal›ﬂt›rma oran›n›n yüzde
43 oldu¤unu aç›klad› geçti¤imiz
günlerde. Nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z› bundan daha iyi gösterecek bir
gösterge bulmak zordur. Bu ülke
p a t ro n l a r için bir c e n n e t t i r. Bu ülkede, emekçiyi, sendikas›z, sigortas›z çal›ﬂt›rma özgürlü¤ü vard›r.
SGK Baﬂkan› Zarars›z, “sendi -

kan›n örgütlü oldu¤u yerlerde kay›t d›ﬂ›l›k daha az” diyor. Elbette
öyledir.
Emekçilerin örgütlenmelerinin,
mücadele etmelerinin zorunlulu¤u
buradad›r iﬂte. Oligarﬂi ekonomik
sömürüyü daha da pervas›zlaﬂt›rabilmek, haklar› istedi¤i gibi gasp
edebilmek için örgütsüzleﬂtirmektedir.
Politika; örgütsüzleﬂtirmek,
sendikas›zlaﬂt›rmak, tek tek bir eyler haline getirmek ve vahﬂice
s ö m ü r m e k t i r. Oligarﬂinin örgüt ve
sendika düﬂmanl›¤›n›n alt›nda yatan neden de budur! Bunun sonucu
olarak:
1) Çal›ﬂanlar›n çok büyük bölümü sigortas›z ve güvencesizdir. Bu
yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor
2) Sendikas›zlaﬂt›rma-örgütsüzleﬂtirme ve sigortas›z, çal›ﬂt›rma
birbirine paralel geliﬂmektedir.
1 May›s’ta sigortas›z, sendikas›z
milyonlarca emekçinin, talepleri ile
1 May›s Alan›’na ç›kmas› AKP’nin
politikalar›na verilecek en iyi cevap
olacakt›r.

4-C, esnek çal›ﬂma,
sözleﬂmeli personel
uygulamas› güvencesizliktir
Her birimizin bir süredir tan›ﬂt›¤› bu kelimelerin hemen hepsi
emekçiler, yoksullar, iﬂçiler için
tüm haklar›n gasp edilmesi ve güvencesizlik anlam›na gelmektedir.
Bu kelimelerin her birinin uyguland›¤› yerlerde, vahﬂi bir sömürü,
iﬂsizlik, açl›k, yoksulluk, ücretsiz
izinler, tasfiyeler, özelleﬂtirmeler,
fabrikalardan at›lmalar vard›r. 1215 saat kar›n toklu¤una çal›ﬂmak,
ve bir köle gibi yar›ns›z bir yaﬂama
mahkum edilmek vard›r.
Bugün iﬂsizli¤in yol açt›¤› güvencesizlik milyonlarca insan› tehdit ederken, emekçilerde iﬂlerini ve
var olan haklar›n› kaybetmektedirler.
Örne¤in; kamu emekçisisin, ama
güvencen yok. Sendikal›, toplu sözleﬂmeli grev hakk›n yok. Haklar›n›

arad›¤›nda karﬂ›na yasaklar ve bask›lar ç›k›yor. Hakk›n› arad›¤›n için
iﬂten at›l›yorsun.
ﬁimdi sözleﬂmeli personel ad›
alt›nda, hiçbir hakk› olmayan, her
an iﬂten at›lma ile karﬂ› karﬂ›ya olan
bir statü yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu durum; iﬂ güvenli¤ini, kazan›lm›ﬂ haklar› ortadan kald›ran bir
dayatmad›r. Yine yüzbinlerce üniversite mezunu, yüzbinlerce ö¤retmen aday› iﬂsizdir.
Asgari ücret bir sefalet ücreti haline getirildi. Mezarda emeklilik ile
milyonlarca emekçi güvencesiz, yar›n› olmayan bir yaﬂama mahkum
edildi. Oligarﬂi yoksullar›n, emekçilerin do¤mam›ﬂ çocuklar›n›n gelece¤ini çalmakta, hak gasplar›n›
ad›m ad›m, 2030’lara kadar uzatmaktad›r.

‹ﬂçiler, m e m u r l a r, t ü m
emekçiler
AKP iktidar›n›n süren sald›r›lar›
karﬂ›s›nda hiçbirimiz çaresiz de¤iliz. Bizleri, yar›n› olmayan milyonlarcam›z›, güvencesiz b›rakanlara
karﬂ› öncelikle örgütlü olmak, örgütlü karﬂ› koymak zorunday›z.
1 May›s alan›nda bu taleplerimiz
ile yeralmak, bu taleplerimiz ile
mücadele etmek, süren sald›r›lara
bir cevap olacakt›r.
Birl ikt e n güç do¤ ar” gerçe¤ini
“B
akl›m›zdan ç›karmadan, mücadeleyi yükseltece¤iz.
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Halk için
v 400 binin üzerinde
kamyoncu iﬂsiz
AKP iktidar› “bugüne kadar bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n” diyenlere
de dokunmaktad›r. Örne¤in, bugün iﬂsizli¤in tehdit etti¤i kesimler içinde binlerce
kamyoncu da var.
Yurt çap›nda ki, “ekonomik kriz” le
birlikte iﬂleri azalan kamyoncular, akaryak›ttan al›nan vergilerin yüksekli¤i nedeniyle iﬂ yapamaz duruma getirildiklerini söylemekteler.
400 binin üzerinde kamyoncunun iﬂ
bulamad›klar› için, otoparklarda bekledi¤i, bu araçlar›n sahiplerinin iﬂsizlik nedeniyle çok büyük ekonomik sorunlar yaﬂad›¤› bilinmektedir.

v Et fiyat›na 4 ayda
yüzde 30 zam!
Ete dört ayda yüzde 30 zam yap›ld›.
En ucuz etin kilosu 30 TL. Yoksul halk›n
et tüketimi zaten çok az, son zamlarla birlikte daha da azald›.
Neden?
Çünkü; hayvanc›l›k ve et ticareti 5-6
büyük ﬂirketin eline geçmiﬂ bulunuyor.
Art›k fiyatlar› da onlar belirliyor. Sakarya
Veteriner Hekimler Odas› Baﬂkan› Mustafa Y›ld›z; “Türkiye'de et fiyatlar› dünya
ortalamas›n›n çok üzerinde. Et üzerinde
bir oyun oynan›yor" diyor. “Oyun”un ne
oldu¤u da kimlerin oynad›¤› belli de¤il
mi?

v Kapitalist uygarl›k!

‹ﬂsizli¤e Baﬂbakan›n sihirli formülü;
“Her iﬂletme bir kiﬂi al›rsa iﬂsizlik çözülür”
Baﬂbakan Erdo¤an, 10 Nisan’da ‹stanbul’da ''Esnaf De¤iﬂim, Dönüﬂüm ve Destek Strateji''ni aç›klamak üzere esnaflarla yapt›¤› toplant›da, iﬂsizlik konusunda hükümetin çözümünü soran gazeteciye
“iﬂsizlik bana göre sanal bir sorun” cevab›n› verdi.
Yani Baﬂbakana göre öyle bir sorun yoktu. Baﬂbakan’a göre sorun,
“sanal” oldu¤u için, iﬂsizleri, açlar› görmezden gelerek halâ “Küresel
kriz en az bizi etkiledi” demeye devam ediyordu. H›z›n› alamay›p
Yunanistan’a, Avrupal› emperyalistlere ak›l veriyor.
Oysa iﬂsizlik sanal de¤il gerçektir. Türkiye ‹statistik Kurumu’nun
(TÜ‹K) Hanehalk› ‹ﬂgücü Araﬂt›rmas›’na göre, "2009 Y›ll›k sonuçlar›na" göre, Türkiye genelinde iﬂsiz say›s› bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre 860 bin kiﬂi artarak, 3 milyon 471 bin kiﬂiye yükseldi.
(Radikal, 2 Mart 2010)
Baﬂbakan Erdo¤an’›n “sanal” dedi¤i iﬂsizlik sorununa çözümü de
“sanal”. Ayn› toplant›da Erdo¤an: “E¤er TOBB 'benim 1 milyon 300
bin üyem var' diyorsa...” diye baﬂlad›¤› cümlesini “Her iﬂletme bir
kiﬂi al›rsa iﬂsizlik çözülür” diye tamamlad›. Meydan› boﬂ bulmuﬂ devam ediyordu Baﬂbakan: “‹ﬂadamlar› ‘ben nas›l daha fazla kazan› r›m’ d e r k e n . . . ‘ e m e k s ö m ü r ü s ü ’ ya pt › k l a r › n › u nu t ma s › n. . . . B öy l e
e m e ¤i s ö mü r e r e k, ‘ b e n z e n gi n ol du m’ de me k ol ma z . Ça l › ﬂt › r a c ak
hakk›n› vereceksin”. Bu sözlerine bak›nca “emekçi dostu” diyesi geliyor insan›n. Baﬂbakan Erdo¤an, eme¤i, sömürüyü keﬂfetmiﬂ!
Sanki bu ülkenin baﬂbakan› Erdo¤an de¤il. Sanki “ a y a k l a r › n b a ﬂ
o l d u ¤ u n e rede görül müﬂ” diye iﬂçileri coplatan Erdo¤an de¤il. Sanki iﬂçileri soka¤a atan AKP de¤il. Özelleﬂtirmelerle, taﬂeronlaﬂt›rmayla iﬂçileri soka¤a at›yor. ‹ﬂsizlerin say›s› 3 milyon 471 bine yükselmiﬂ.
Erdo¤an buna “ s a n a l ” diyor. Soka¤a att›¤› iﬂsizlerin sorumlusu kendi iktidar› de¤ilmiﬂ gibi çözümü de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne (TOBB) havale ediyor. Baﬂbakan’›n sözlerinin, birﬂeyler yap›yormuﬂ gibi gözüküp, halk› kand›rmaktan baﬂka bir anlam› yoktur.
‹ ﬂ s i z l i k , k a p i t a l i s t ü re t i m i n z o r u n l u s o n u c u v e k a p i t a l i s t l e r i n
i r a d i p o l i t i k a l a r › n › n s o n u c u d u r. Mevcut koﬂullarda kapitalizm iﬂsizlik sorununu çözemez, Ç Ö Z M E Z ! Çünkü iﬂsizlik kapitalistin iﬂine yar›yor. ‹ktidarlar›n iﬂine yar›yor. S›k›ﬂt›lar m›, iﬂçiye verdikleri üç
kuruﬂu da çok görüp “iﬂine gelirse, kap›n›n önünde ayn› paraya çal›ﬂacak milyonlarca iﬂsiz insan var” diyorlar. Tekeller böyle bir
“ k o z ”dan vaz geçerler mi? Onlar›n sözcüsü hükümetler iﬂsizlik sorununu çözer mi? ‹ﬂsizlik sorunu çözülemez de¤il, fakat çözmezler!

Amerikan tekeli Microsoft dünyan›n
en büyük tekellerinden birisidir. Bu büyüklü¤e nas›l ulaﬂm›ﬂt›r diye sorarsak tek
bir cevab› vard›r. SÖMÜRÜ!
New York’taki Ulusal Emek Komitesi’nin (NLC) raporuna göre Çin’de üretim yapan Microsoft’un fabrikalar›nda
"stajyer ö¤renci" ad› alt›nda 16-17 yaﬂlar›nda çocuklar
günde 52 cent karﬂ›l›¤› haftan›n 6 veya 7 günü 15 saat
çal›ﬂt›r›l›yor. Ayr›ca raporda, fabrikada çal›ﬂan genç kad›nlar›n da fabrikan›n güvenlik görevlilerinin tacizine u¤rad›¤› ifade
ediliyor.
B‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
***
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Tek Yo l

Kapitalist uygarl›¤a bir baﬂka örnekte ‹talyan tekeli
IKEA’dan:
‹talya’da 16 dev marketi bulunan ‹sveç kökenli IKEA’n›n Milano’daki Corsico al›ﬂveriﬂ merkezindeki iﬂçilerin tuvalette geçirdi¤i vakti ölçmek için kap›lar›na
kronometreli görevliler kondu.
Yani kapitalizmin ü c retli kölelik düzeni sürüyor.

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

Ya kameralar çekmeseydi!
Ya bas›n görmeseydi!..
Televizyonlar, “bugün polislerin
günü” diye haber verirken, ekranlara polis k›yafeti giymiﬂ küçük çocuklar›n görüntüleri geliyordu. Çocuklar›, eﬂleri ile “mutlu polis” görüntüleri eﬂli¤inde, “ppolis çok de ¤iﬂti” masal› anlat›l›yordu konuﬂmalarda
Bu görüntülerden k›sa bir süre
sonra, “ çok de¤iﬂti” denilen 7-8 polis, Hakkari’de 14 yaﬂ›nda Hatip
Kurt’u döverek, yerde sürükleyerek, kemiklerini k›rarak gözalt›na
al›yor, o s›rada çocu¤unu kurtarmaya çal›ﬂan anne Güle Kurt’u da dövüyor ve kolunu k›r›yordu.
Hiç kuﬂku yok ki, her gün ülkemizin dört bir yan›nda böyle onlarca zulüm oluyor. Ve onlar›n bir ço¤undan kimsenin haberi olmuyor.
13 Nisan’da Hakkari’de yaﬂanan bu
olay›n fark› kameralar taraf›ndan
görüntülenmesiydi. ‹ﬂkence kameralardan halka yans›y›nca 2 polis
aç›¤a al›nd›.
Bu görüntüler ise, burjuvazinin
yay›n organlar›nda sanki ilk kez
böyle ﬂeylerle karﬂ›laﬂ›yorlarm›ﬂ gibi sunulmuﬂ, hepsini “ﬂok etmiﬂti.”
*
Polis ne kadar çok “dde¤iﬂti¤ini”
bu kez de, Ayd›n’›n Kuﬂadas› ilçesinde gösteriyordu. 14 Nisan günü
bir sivil polis, tüm halk›n gözü
önünde Umut Tamaç isimli bir kiﬂiyi önce silahla dövüyor, sonra kafas›na silah dayay›p, vuruyordu. K a m e r a l a r b u n u d a ç e k m i ﬂ t i . Bu
yüzden iktidar “olay›n soruﬂturulaca¤›n›” aç›klad›.
*
Ankara'da Sakarya Caddesi’nde
11 Nisan günü "S›navlar Kald›r›ls›n
Dershaneler Kapat›ls›n” diyerek
eylem yapan lise ö¤rencilerine onlarca polis vahﬂice sald›rd›.
Demokratik bir hakk›n dile getirilmesine bile tahammül edemeyip,
iﬂkenceyi Ankara’n›n merkezine ta-

ﬂ›yan polisin sald›r›s›n› kameralar
çekmiﬂti yine. Sald›r› ancak öyle
haber olabildi ve milyonlarca insan
izleyebildi. Yoksa yüzlerce sald›r›
gibi o da ö¤renilemeyecekti bile.

Ya çekilmeyenler?
Ya y a z › l m a y a n l a r ?
Hakkari’de sald›r›ya u¤rayan
Hatip Kurt “Sadece ben bas›na ya n›s›d›m. Baﬂkalar› daha çok a¤›r
d u r u m d a y d › . ” diyerek, iﬂkence gören, yaralanan onlarca kiﬂinin oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yordu.
Ama onlar› kameralar çekmemiﬂ, bas›n yazmam›ﬂt›. Haliyle onlar “yok say›l›yor”du. Hatip Kurt ve
annesine sald›ran, polisi kameralar
çekip, bas›n yaz›nca ‹çiﬂleri Bakan›
Beﬂir Atalay mecburen aç›klama
yapm›ﬂt›.
Hergün ülkenin dört bir yan›nda
sald›r›ya u¤rayan, iﬂkence görenler
için ne demek gerekiyordu peki?
Kameralar›n çekmedi¤i, bas›n›n
yazmad›¤› binlerce sald›r› yaﬂand›
bugüne kadar. Haliyle, o sald›r›lar
ile ilgili ne iﬂkenceci polisler aç›¤a
al›nd›, ne bakanlar k›nama aç›klamalar› yapt›, ne de o sald›r›lar duyulabildi.
Hergün bu ülkenin karakollar›nda onlarca insan, hakarete u¤ruyor,
iﬂkence görüyor. Nitekim Emniyet
Müdürlüklerinde polisin katletti¤i
onlarca insan var.
Fakat AKP iﬂkenceyi, sald›r›lar›
gizlemenin, yok sayman›n “ r a h a t l›¤›yla” polisin de¤iﬂti¤i yalan›n›
söylemeye devam ediyor.
Onlarca kameran›n önünde iﬂçilere, ö¤rencilere sald›r›p, iﬂkence
yapan bir polisin, kameralar›n olmad›¤› yerlerde neler yapaca¤›n›
gözlerinizin önüne getirebilirsiniz.
Yürüyüﬂ dergisi da¤›tt›¤› için tutuklan›p Metris Hapishanesi’nde
katledilen Engin Çeber’e, Metris’e

gönderilmeden önce, karakolda iﬂkence yap›lm›ﬂt›. Festus Okey karakolda katledilmiﬂti. Onlarca insan
“dur ihtar›na uymad›”¤› gerekçesi
ile katledildi.
12 Nisan’da Samsun’da DTP
Eski Baﬂkan› Ahmet Türk, Adliye
ç›k›ﬂ›nda faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›¤›nda, “de¤iﬂen polis” seyrediyordu. Örnekler saymakla bitmez.

‹ ﬂ k e n c e v e s a l d › r ›l a r tekil
d e¤il , bir d e v l e t p o l i t i k a s › d › r
Kuﬂadas›’nda Umut Tamaç isimli kiﬂinin vurulmas›yla ilgili olarak,
bir tan›k ﬂunlar› anlat›yordu:
“Polis çocu¤u tutmuﬂtu. Önce
aya¤›na do¤ru ateﬂ etti. ‹sabet etmedi. Sonra baﬂ›na namluyla vurdu.
... Çocu¤u yerden kald›rd›. Baﬂ›na
ateﬂ etti. Alt› yedi sivil polis ﬂahitlik
yapmamam›z için bize gözda¤› verdi.” (Radikal, 14 Nisan 2010)
Kuﬂadas›’ndaki olay istisna de¤il bilind¤i gibi. AKP’nin polisinin
yolda, parkta, evinde, motosikletle
giderken, gözalt›nda katletti¤i insanlar›n say›s› onlarcad›r. Polis, ideolojisi, örgütlenmesi ile halka karﬂ›
örgütlenen, halk› düﬂman olarak gören bir kurumdur. Her sald›r›s›, halk› sindirme, y›ld›rma amaçl›d›r. Dolay›s›yla bu sald›r›lar bir devlet politikas›d›r. Kameralar, iﬂte bu nedenle polis terörünü her zaman çekmez. Çekse de yay›nlamaz. Bas›n
yazmaz. Polis terörüne ortakt›r burjuva bas›n ve yay›n organlar›. Yay›nlad›klar› ve yazd›klar› ise sorunun özünü yans›tmaktan ve tart›ﬂt›rmaktan uzakt›r.
Yaz›p gösterdiklerinde de bunlar›n tekil örnekler oldu¤unu, “tüm
polise” mal edilemeyece¤ini anlat›rlar. Polis terörü, kameralar çekmezken, çekse de yay›nlamazken,
bas›n yazmazken sürer.

K‹TLESELL‹⁄‹M‹ZLE ZAPTEDEL‹M
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Demagog Baﬂbakan, ‹lkesiz,
Omurgas›z Ayd›nlarla Birarada
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an “Aç›l›m” manevralar›n›n devam› olarak bu kez, yazarlarla bir toplant›da
bir araya geldi. 17 Nisan’da Dolmabahçe’deki Baﬂbakanl›k ofisinde yap›lan kahvalt›l› toplant›, demagojilerin, ilkesizliklerin, yalakal›klar›n bir örne¤i olarak geçti
iktidar›n ve yazarlar›n tarihine.
Toplant›ya ilkesiz, omurgas›z 53 yazar kat›lm›ﬂt›.
Ama ﬂu da bir gerçek ki, ülkemizin ilerici, demokrat yazarlar›n›n çok büyük bir bölümü de Erdo¤an’›n kahvalt› sofras›nda, yani iﬂbirlikçilik sofras›nda yoktular; ki
bunun ülkemiz ayd›nlar› aç›s›ndan herﬂeye ra¤men bir
olumluluktur. AKP iktidar›, ﬂark›c›larda, sinemac›larda
gördü¤ü “geniﬂ kat›l›m›” yazarlarda bulamam›ﬂt›r.
Erdo¤an her zaman oldu¤u gibi konuﬂmas›na, herkesin gözünün içine baka baka yalanlarla baﬂlad›:
“Son dönemde önemli reformlar› hayata geçirdik.
Devlet yönetiminde ciddi bir paradigma de¤iﬂimi yaﬂan›yor. 7.5 y›ld›r demokratikleﬂme için çok önemli ad›mlar att›k.”
Hangi reformlar› yapt› 7.5 y›l boyunca AKP? Halk›n
hangi sorunlar›n› çözdü? Bunlar›n somut cevab› ise
yoktu konuﬂmada.
Kuﬂkusuz AKP’nin iﬂbirlikçi bir parti oldu¤u, halka
zulümde s›n›r tan›mad›¤›, milyonlarca insan› nas›l yoksullaﬂt›rd›¤› herkesçe bilinmektedir.
Bunu o kahvalt›ya kat›lan 53 yazar, gazeteci de bilmesine ra¤men, Erdo¤an’› sessizce dinlemiﬂlerdir. Sonras›nda da bir teki olsun, o yalanlar› ortaya sermemiﬂtir.
Erdo¤an’›n yalanlar›n› sessizce dinlemek, onun yalanlar›na ortak olmakt›. Ve toplant›n›n ilk sonucu da buydu.

53 yazar, kendi tarihlerine, yalanlar›n
ortakl›¤›n› yazd›lar.

Kendinizi 5 yaﬂ›ndaki
çocuk yerine koydurmay›n!

Dink’i katleden iktidar›n baﬂbakan›, karﬂ›n›zda nas›l
ondan o ﬂekilde sözedebilir? O kadar m› çaresiz, zavall›s›n›z?
Karﬂ›n›zda o demagojileri yapan adam, Tayyip Erdo¤an, sizinle yapt›¤› toplant›dan üç gün sonra, kendisiyle NTV’de çanak sorular eﬂli¤inde yap›lan bir röportajda diyordu ki: “Yazarlarla, sanatç›larla toplant›larda amaç, kamuoyu oluﬂturmakt›r. Kamuoyundaki liderleri etkilemektir. ”
Peki ne için oluﬂturuluyor kamuoyu?
Bunun somut bir cevab›n› bilen var m›? Mesele
Kürt sorununda ﬂöyle bir politikan›n, karar›n hayata geçirilebilmesi için diye verilebilecek bir cevap var m›?
Hay›r, AKP iktidar› “oyalama ve aldatma” siyasetini sürdürebilmek için kamuoyu oluﬂturuyor. Sizleri de
bunun için kullan›yor.
“Ay ne güzel, baﬂbakan hepimizi dinledi... not bile
ald›” türünden demeçler, bu ülkenin yazar›na, sinemac›s›na, ayd›n›na hakarettir.
Kendinize hakaret ettirmeyin.

Bir adam kalkm›ﬂ, sanki zulmün, sömürünün baﬂbakan› de¤ilmiﬂ gibi konuﬂuyor. Kalkm›ﬂ, bir gram bile
sevmedi¤i, anti-komünizmiyle nefret etti¤i Naz›m’dan,
Y›lmaz Güney’den, Ahmet Kaya’dan ‘sempati’yle söz
ediyor.
Adam, kafas›n›n içinden diyor ki, bir Naz›m’dan,
bir Ahmet Kaya’dan, bir Y›lmaz Güney’den al›nt› yapar, hepsini kand›r›r›m.
Sizi alenen 5 yaﬂ›ndaki çocuk yerine koyuyor.
Kendinize hakaret ettirmeyin.
‹ktidar›n, egemenlerin sizi aﬂa¤›lamas›na izin vermeyin.
Bu, sizin bilgi birikiminize hakarettir. Bu, sizin kendi eserlerinize hakarettir.
Bu ülkenin ayd›n›na, sanatç›s›na,
yazar›na, Y›lmaz Güney’i Tayyip
B‹Z‹MD‹R Erdo¤an ö¤retemez. Naz›m HikTAKS‹M
met’in eserlerini o ö¤retemez. Hrant

26

25 Nisan 2010 / Say›: 16

Bi r Erdo¤an klasi¤i;
katlettiklerini “sahiplen”
Baﬂbakan Erdo¤an, sinemac›larla, müzik sanatç›lar›yla toplant›larda baﬂvurdu¤u bir yöntemi bu toplant›da
da tekrarlad›. Kontrgerilla taraf›ndan katledilen Sabahattin Ali’den, Hrant Dink’ten de söz etti. Nam›k Kemal, Mehmet Akif, Necip Faz›l K›sakürek, Naz›m Hikmet ve Sabahattin Ali’den ﬂiirler okudu. “Onlar›n kelimeleri, aﬂklar› ve sevdalar› ayn›yd›. Karanl›k emellerin
kurban› oldular” demeyi unutmad›.
‹lerici, demokrat, bilime sayg›l› her yazar, en baﬂta
bu “harmanlama”ya itiraz etmeliydi. Kontrgerilla taraf›ndan katledilen Sabahattin Ali’yle, düzenin yurdundan
sürgün etti¤i Naz›m Hikmet’le Necip Faz›l K›sakürek
ayn› biçimde de¤erlendirilemez. Naz›m Hikmetler’in
“kelimeleri, aﬂklar›, sevdalar›” ile Necip Faz›l K›sakürek gibi gericilerin, faﬂistlerin aﬂklar›, sevdalar› ayn› de¤ildi.
Yine, Hrant Dinkler, Sabahattin Aliler, “ karanl ›k
emeller”le de¤il, apaç›k biçimde, ayd›nlar› ve halk› sindirme, teslim alma emelleriyle katledildiler. Katleden
de, bugün E r d o ¤ a n ’ › n b a ﬂ › n d a o l d u ¤ u devletin ta kendisiydi.
Erdo¤an, eﬂine az rastlan›r bir pervas›zl›kla , kontrgerillan›n katletti¤i, y›llarca devletin yazar, ayd›n bile
saymad›¤›, yasaklad›¤› Sabahattin Ali’den övgüyle söz
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edip, onun Sinop Kale Hapishanesi’ne gönderildi¤inde yazd›¤› “ a l d › r m a g ö n ü l , a l d › r m a ” ﬂiirinin dizelerini okurken, yüzü k›zarm›yordu hiç.
A l d › r m a g ö n ü l , a l d › r m a” dizeleri, bu devOysa, “A
letin zulmünü anlat›r. Bu devletin hapishane politikalar›n› anlat›r. Bugün Sinop yok, ama F T i p i h a pi s h an e l e r var. O y›llarda tutuklular› Sinop Kalesi Zindan›’na kapatarak en koyu zulmü uygulayan devlet, bugün de F Tiplerinde tecrit zulmünü uyguluyor ve o
zulmün sorumlusu da Tayyip Erdo¤an’dan baﬂkas›
de¤il.
Erdo¤an riyakarca, Sinop zindan›ndan ﬂiirler okurken, kendi yönetimindeki zindanlarda baﬂka ayd›nlar,
ﬂairler, yeni ﬂiirler yaz›yorlar.
Riyakarca, y›llarca zulmettikleri, katlettikleri de¤erlerimizi, Sabahattin Aliler’i, Naz›m Hikmetler’i
böyle kullan›yorlar.
Y›llarca hem zulmedip, katledip, yok say›yorlar.
Bugünse katlettiklerini alçakça “sahipleniyorlar”.
Bunu o toplant›ya kat›lan 53 yazar, gazeteci bilmiyor mu?
Naz›m Hikmet’ten ﬂiir okuyan Baﬂbakan, Yürüyüﬂ
dergisi da¤›tt› diye devrimcileri katlettirmeye, tutuklatt›rmaya, devrimci yay›nlar› yasaklatmaya devam
ediyor.

Ya z a r l a r, gazeteciler, iktidar›n oyunca¤›
olmay›n!
Toplant›ya kat›lan yazarlar AKP’nin manevralar›na ortak olurken, AKP’nin halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›
da görmezden gelerek, bu oyunun figüran› oldular.
Aç›kça, aldat›lmay› kabul ettiler. Erdo¤an’›n o
kürsüden ancak bir ilkokul çocu¤unu kand›racak nutkunu saatlerce dinlediler.
Ayd›n›m diyen hiç kimse, AKP’nin halk düﬂman›
politikalar›na ortak olmamal›d›r.
Bu toplant›ya ça¤r›l› olan bir k›s›m yazar ise toplant›ya kat›lmamakla birikte tam bir oportünizm içinde “ m a z e re t i m v ar d› , ka t›l mad› m a ma çok önemsi yorum, destekliyorum...” mesajlar› gönderdiler. Bu
tav›r da elbette bir ayd›n›n tavr› olamaz. Bu daha çok,
AKP’ye tav›r alamayan, ama orada bulunmay› da uygun görmeyen korkak, kaypak, “ne ﬂiﬂ yans›n ne kebap” diyen küçük burjuva tavr›d›r.
Bu tav›r kendini kulland›rtan, AKP’nin oyunca¤›
olmay› kabul eden, halka, mücadeleye güveni kalmam›ﬂ, yorgun, y›lg›n, ilkesiz ve omurgas›z bir ayd›n
tavr›d›r.
Y›llard›r devrimcilerin verdi¤i mücadeleyi yoksayan, mücadeleye katk›lar› olmayan, demokrasi mücadelesini AB’ye, AKP’ye havale eden bir anlay›ﬂ ayd›nca, demokrat bir politika de¤ildir. Bu yol, yol de¤ildir. Bu görülmeli ve terkedilmelidir.

Manisa’da Faﬂist Sald›r›
19 Nisan günü Manisa’n›n Salihli ilçesinde, Halk
Cepheli ‹brahim Algan’›n evine taﬂl› ve küfürlü sald›r›
gerçekleﬂmiﬂtir. Gece 24.00 dolaylar›nda evin pencerelerine 5 defa taﬂla sald›ran faﬂistler küfürler ve “seni öldürece¤iz burada bar›nd›rmayaca¤›z” tehditleri savurmuﬂlard›r. ‹brahim Algan ve ev arkadaﬂlar› d›ﬂar›ya ç›k›p müdahale etmek istedi¤inde sald›rganlar kaçm›ﬂt›r.
Konuyla ilgili bir aç›klama yapan Salihli Halk
Cephesi daha önce ‹brahim Algan’›n bizzat polisler
taraf›ndan tehdit ve taciz edildi¤ini, misafirlerine kimlik
kontrolü yap›ld›¤›n› belirtti. Aç›klamada polisin 24 saat
Algan’›n evinin önünde bekledi¤i ve bu sald›r›lar›n
arkas›nda da polisin oldu¤u vurguland›.
Polisin sald›rma nedeninin “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim!” dedikleri, paras›z e¤itim, paras›z sa¤l›k istedikleri, açl›¤a ve iﬂsizli¤e karﬂ› olduklar› söylenen
aç›klamada; “Peki soruyoruz Amerika’ya karﬂ› olmak
suç mu? ‹ﬂsizli¤e yolsuzlu¤a karﬂ› olmak suç mu? Ba¤›ms›z bir ülke istemek suç mu? Paras›z sa¤l›k istemek
suç mu? Uyuﬂturucuya yozlaﬂmaya karﬂ› olmak suç mu?
Bunlar suç ise biz bu suçlar› iﬂlemeye devam edece¤iz” denildi.

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!
Samsun’da Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i, yaﬂanan
bask›nlarla ilgili bir
bas›n toplant›s› düzenledi. 19 Nisan
günü dernek binas›nda yap›lan toplant›da, derne¤e yap›lan polis bask›n›
protesto edilerek,
bask›lar›n haklar ve
özgürlükler mücadelesini engelleyemeyece¤i, AKP’nin halk› yoksullaﬂt›ran politikalar›na
karﬂ›l›k halk› sömürü düzenine karﬂ› örgütlemekten vazgeçilmeyece¤i ifade edildi.
“Ülkemizde haklar ve özgürlükler mücadelesi verenlerin üzerindeki bask›lar faﬂist yönetim tespitine dayanak
oluﬂturuyor. AKP iktidar›n›n dilinden düﬂürmedi¤i “Demokratikleﬂme süreci” ise kocaman bir palavrad›r”denilen bas›n toplant›s›na kat›lan gazetecilerle Samsun’da
yaﬂanan faﬂist sald›r›lar ve sonras›nda Samsun polisinin
ortam› provoke etmeye çal›ﬂmas› üzerine sohbetler edildi. Samsun’da sald›r›lar sonras›nda devrimci kurumlar›n
önünde polis araçlar› bekletilerek devrimcilerin hedef
gösterilmesine dikkat çekildi.
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Taksim 1 May›s
alan›d›r

Alanlar Halk›nd›r Yasaklanamaz

1 May›s Cephedir
Engellenemez!
(Bölüm 3)
Ad›m ad›m büyütülen 1 May›s’›
kazanma mücadelesi tüm ülkeye
yay›ld›. Oligarﬂinin terörü, demagojileri, burjuva bas›n›n yalan haberleri, sar› sendikac›lar›n 1 May›slar’›n içini boﬂaltma çabas›, reformist politikalar art›k alanlara ç›kman›n önünde engel olamazd›. Olamad›. “1 May›s’›n yasallaﬂmas›” talebi ilk sonuçlar›n› verdi. Diyarbak›r, ‹zmir, Adana, ‹zmit, Bursa, Ankara, Mersin gibi birçok ﬂehirde 1
May›s eylemlerle kutland›.

Alanlarda, b ir oligarﬂinin
terörü, b ir de d irenen
devrimciler vard›
Oligarﬂi ‹stanbul’da 1 May›s öncesinden terör estirmeye baﬂlad›. 1
May›s günü ise, caddeler, sokaklar,
büyük iﬂ yerleri, polislerle, panzerlerle sar›ld›. Çevre illerden 6 bini
aﬂk›n takviye polis getirildi. Her taraf abluka alt›ndayd›. Alanlarda bir
devrimciler bir de polis vard›. Sar›
sendikac›lar yoktu, reformistler
yoktu. Toplanman›n oldu¤u her yerde polis sald›rd›. Devrimciler taﬂla,
sopayla direndi. 1000’in üzerinde
kiﬂi gözalt›na al›nd›. Buna ra¤men
Saraçhane’de, Sultanhamam’da
Eyüp’te, ﬁirinevler’de kitlesel gösteriler düzenlendi.

1 May›s 1992, ‘93, ‘94:
1 May›s’› kazand›k,
1 May›s Alan›’n› da
kazanaca¤›z
TAKS‹M
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Oligarﬂi,
1979 1 May›-

s›’nda yasaklad›¤› 1 May›s’a ‘90 1
U ¤ u r Ya ﬂ a r K›l›ç ve ﬁengül Y›lMay›s’›ndan sonra ‹stanbul d›ﬂ›nda
d › r a n katledildi.
baz› illerde izin vermek zorunda kalOligarﬂi sald›r›lar›n yan›s›ra, sad›. ‘92 1 May›s›’nda ise ‹stanbul’da
r› sendikac›lar› kullanarak 1 May›silk izinli 1 May›s kutland›.
lar’›n devrimci özünü boﬂaltmak istedi. Bunun için oligarﬂi kadar sar›
Devletin ‘91 y›l›nda estirdi¤i tesendikac›lar da çaba sarf etti.
rörden ve 1 May›s öncesinden baﬂlayan tehditlerinden korkan D‹SK,
Bu çok yönlü sald›r› ve oyunlara
T Ü R K - ‹ ﬁ v e H A K - ‹ ﬁ , “ p rovo kas ra¤men, devrimciler, 1 May›s alanyona gelmeme” ad›na yine 1 Ma lar›n› devrim mücadelesini geliﬂtiry›s’› salonda kutlama karar› ald›menin bir parças› olarak gördüler. O
l a r. Ancak bu konfederasyonlara
günkü hedef 1 May›s alanlar›n› kitba¤l› baz› sendikalar bile bu karara
lelerle doldurmakt›. 1992, ‘93, ‘94 1
May›slar’›, alanlar› kitleselleﬂtir uymayarak devrimcilerle birlikte
me mücadelesiyle geçti.
alanlarda olacaklar›n› aç›klad›.
‹lk izinli miting 1992’de Gazios1995; 1 May›s’taki Cephe
manpaﬂa’da yap›ld›. Miting alan›na
damgas›, oligarﬂi ve
toplanan 7 bin kiﬂinin yar›s›n› Devdüzen sendikac›l›¤›n›n
rimci Hareketin kitlesi oluﬂturuyordu
büyüyen k orkusu
1 May›slar’a damgas›n› vuran
devrimciler ve devrimci politikalar“95 1 May›s›’ndan yaklaﬂ›k 1,5
d›. Oligarﬂi, devrimcileri etkisizleﬂay önce kontrgerilla Gazi katliam›n›
tirmek için her 1 May›s öncesinden
gerçekleﬂtirdi. Gazi’deki bu sald›r›
baﬂlayarak bir kampanya halinde
Cephe’nin öncülü¤ünde halk›n
“yasad›ﬂ› örgütler provokasyon ç›ayaklanmas›yla boﬂa ç›kart›ld›.
kartacak, 1 May›s’› kana bulayaO y›l 1 May›s mitingi Kad›cak” ﬂeklinde yalan ve demagojilerköy’de yap›ld›. Umudun ayak sesle sald›rd›. Devrimci, demokratik
leri yükseliyordu Kad›köy Mey kurumlar bas›ld›.
Yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›. 1
May›s’›n kitleU¤ur Yaﬂar KILIÇ, ﬁengül YILDIRAN
selleﬂmesini engellemek için
ﬁengül Y›ld›r a n kather türlü yönte- 1993 1 May›s’›n›n
me baﬂvuruldu. arifesiydi. 30 Nisan
ledildi.
1993 1 May›- akﬂam›. ‹stanbul MoOnlar› katlederek
s›’ndan bir gün da’da bir ö¤renci
gençli¤i y›ld›rmay›
önce
‹stanbul evinde, üç ‹ Y Ö hedefledi düﬂman.
Moda’da bir ö¤- D E R ’li, ertesi gün
Ertesi gün 1 May›s’ta
renci evi bas›la- alanda taﬂ›yacaklar›
U ¤ u ryoldaﬂlar›, “U
rak 1 May›s pan- pankart› haz›rl›yorkartlar› haz›rla- lard›. Eve polisin
l a r ’› ﬁengüll e r ’i T ümakta
olan yapt›¤›
bask›nda, k e t e me z si n i z ” pan‹ Y Ö - D E R ’ l i U ¤ u r Ya ﬂ a r K›l›ç ve kart›yla yürüdüler.

1 May›s 1993 ﬁehitleri

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

d a n› ’n da . . . Ç ü nk ü de v ri mc i h a reket ilk kez Parti olarak ç›k›yordu
meydanlara.
Bu 1 May›s’ta Cephe kortejinde
ilk kez ‘ttemsili gerilla birli¤i’ yürüyüﬂü yap›ld›. Bu, halkta çok büyük
bir coﬂku yaratt›. Halk düﬂmanlar›n›n korkusunu büyüttü. 1 May›s’taki
devrimci damga, oligarﬂi kadar
D‹SK ve Türk-‹ﬂ yöneticilerini de
rahats›z etti. Alanlar, onca bedeller
ödenerek kazan›l›rken ortal›kta gözükmeyenler, 1 May›s’›n sahibi olmaya soyundular. Ama meydan onlara b›rak›lmad›. 7 0 b i n i a ﬂ k › n
e m e k ç i n i n t o p l a n d › ¤ › Kad›köy
Meydan›’nda Umudun kortejinde 15
bin kiﬂi yürüdü.

1 May›s 1996:
Katledilen üç iﬂçiyi
görmeyip “tekmelenen
çiçe¤in” demagojisini
yapanlar “1 May›slar’›
kazand›k” diyemez

Taksim 1 May›s Alan›’n›n
kazan›lmas› üzerine bir gazeteci,
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi’ye ﬂöyle diyor: “s onunda 1
May›s Emek bayram›n› Taksim
Meydan›’nda kutlamay› kopard› n›z.” Çelebi, “Kopard›k m›, verdil e r m i, he r ney se .. . ön eml i ol a n bu
tabuyu bitirmekti ...” diyor. “Kopard›k” diyemiyor. “Onlarca y›l›
bulan kararl› bir mücadelen in , öd enen b edelle rin zaferidir” diyemiyor.
Kuﬂkusuz bu tav›r Çelebiye özgü bir tav›r de¤ildir.
Reformizmin,
icazetçi
sendikac›lar›n inançs›zl›¤›n›n yans›mas›d›r. Reformizm ve düzen icazetinden ç›kamayan sendikac›lar, 1 May›slar’› ve alanlar› kazanma mücadelesinde
hep yalpalam›ﬂ; tutarl›,
kararl› bir tav›r gösterememiﬂtir. Devletin teröKararl›l›k sonuç veriyordu. 1
rüyle karﬂ› karﬂ›ya kal›nMay›s alanlar› y›ldan y›la kalaba- d›¤›nda, direnmek yerine
l›klaﬂmaktayd›. Devrim ve sosya- devrimcileri, iﬂçileri alanlizm rüzgar› güçlenmekteydi alan- larda devletin terörüyle
larda. Bu geliﬂmeyi engellemek için baﬂbaﬂa b›rak›p kaçm›ﬂne yapabilirdi oligarﬂi; yapabilece¤i lard›r. Onun için “kopartek ﬂeyi yap›p faﬂist terörü gündeme d›k” diyemiyorlar. Diyemezler çünkü; 1 May›sgetirdi.
Kad›köy’de yap›lan 1 May›s kut- lar’daki tav›rlar› gelip
lamas›n› kana bulad›. ‹lk önce top- yüzlerine çarpar. “ K o p a r d › k ” diyebilmek de
lanma yeri olan Hasanpaﬂa’da kitlebir cüreti gerektirir. ‹canin üzerine ateﬂ aç›ld›; Dursun
zetli politikalardan kurtulOdabaﬂ ve Hasan Albayrak ﬂehit may› gerektirir.
düﬂtü bu sald›r›da. Mitingin sonuna
‘96 1 May›s›’ndaki tado¤ru tekrarlanan sald›r›da da Kur- v›rlar› neden “ k o p a r d › k ”
tuluﬂ okuru Yalç›n Levent ﬂehit düﬂ- diyemediklerinin ibretlik
tü. O gün gözalt›na al›n›p iﬂkence- örneklerindendir.
den geçirilen Ak›n Rençber’in de
Oligarﬂinin terörü her
k›sa süre sonra gördü¤ü iﬂkenceler 1 May›s’ta oldu¤u gibi ‘96
sonucunda ölümüyle, 1996 1 May›s 1 May›s öncesinden kampanya halinde psikolojik
ﬂehitlerinin say›s› dörde ç›kt›.

1 May›s 1996 ﬁehitleri
Yalç›n LEVENT
Dursun ODABAﬁ
Hasan ALBAYRAK
Ak›n RENÇBER

savaﬂ ve gözalt›larla baﬂlad›.
1 May›s sabah› Kad›köy’e gelen
otobüsler yollarda durdurulup yüzlerce insan gözalt›na al›nd›. Alana
giriﬂ yollar›na kurulan kontrol noktalar›nda gözalt› ve sald›r›lar devam
etti. Kitle daha toplanma yerindeyken, H a s a n p a ﬂ a’da polis, kitlenin
üzerine ateﬂ açt›. D u r s u n O d a b a ﬂ
ve H a s a n A l b a y r a k’› katletti.
‹ﬂte bu katliam karﬂ›s›ndaki reformist legal sol partilerin ve sendika a¤alar›n›n tav›rlar› Türkiye s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan ibretliktir.
Gözalt› terörü bir yana, devrimcilerin so¤ukkanl› ve örgütlü hareketleri sonucu kitle katliam›na dönüﬂmesi engellenen bu sald›r› görmezden
gelindi. Sanki onlar ayr› bir dünyada, a y r › b i r 1 May›s’tayd›lar.
30 bin kiﬂilik kitlesiyle devrimci
hareketin tüm görkemiyle alana
damgas›n› vurmas› ne oligarﬂi taraf›ndan, ne de reformizm ve sendika
a¤alar› taraf›ndan hazmedilemedi.
Mitingin da¤›l›ﬂ› s›ras›nda tekrar
sald›ran oligarﬂinin polisi Cephe taraftar› Yalç›n Levent’i de katletti.
Sald›r›larda daha fazla kiﬂinin
katledilmesi devrimcilerin paniklemeden sald›r›y› geri püskürtmeleriyle engellendi. Buna ra¤men, burjuva bas›n yay›n organlar›, 1 May›s’›n ard›ndan katledilen üç iﬂçiden
bahsetmedi. Birkaç grubun sorumsuzlu¤u ve kitlelerin katliama öfkesi sonucu k›r›lan birkaç cam-çerçevenin demagojisini yapt›lar. Demagoji o kadar alçakçayd› ki, üç iﬂçinin katledilmesini yok say›p televizyonlardan bir kiﬂinin bir çiçe¤i
tekmelemesini günlerce gösterdiler.
Ve bugün bile “cam, çerçeve, çiçek”
demagojisi yap›l›yor. Fakat ‘96 1
May›s›’nda katledilen 4 kiﬂinin ad›
bile an›lm›yor.
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Ayn› demagoji legal particiler ve
düzen sendikac›lar› taraf›ndan da yap›ld› ve yap›lmaya devam ediliyor.
Katledilen 4 kiﬂinin cenazelerine sahip ç›kmad›lar, ancak polisin sald›r›lar›na karﬂ› direnen devrimcilere burjuvaziyle ayn› dilden sald›rd›lar.
Oysa, katliam oligarﬂinin planl›,
iradi bir katliam›yd› ve ‹stanbul Valisi Kemal Yaz›c›o¤lu, “Sak›n bir
daha karﬂ›m›za ç›kmay›n” diyerek
bu iradili¤i ortaya koyup, tehdit etmeye devam ediyordu.

1 May›s 1997: 1 May›s ve

alanlar devrimcilerin
kan›yla kazan›ld›,
hiçbir güç devrimcileri
alanlardan s ilemez
1996 1 May›s›’ndaki katliama
ra¤men cephenin kitleselli¤iyle, militanl›¤›yla, görselli¤iyle alandaki
damgas›n› oligarﬂi hazmedemiyordu. ‹ktidar ve ‹stanbul polisi; “hiç b i r koﬂulda devrimcileri alanlara
s o k m a y a c a k l a r › n › ” ilan etti.
MGK politikalar›n› eksiksiz uy-

gulayan sendikac›lar ise devrimcileri alana sokmama noktas›nda polisle anlaﬂt›. Devrimcileri alana sokmamak için her türlü engeli ç›kartt›.
Devrimcilere “yasad›ﬂ›, marjinal
gruplar” diyorlard›. Kimdi marjinal
olan? Kendi üyelerini bile alana taﬂ›yamayan MGK güdümlü sendika
a¤alar› m›, onbinlere umut olan
devrimciler mi?
Oligarﬂinin tüm tehdit ve terörüne ra¤men devrimciler, “ Alanlar›
MGK Sendikac›lar›na Terk Etmeyece¤iz.” diyerek alanlara ç›kt›.
‘97 1 May›s›’nda devrimcilerin
kortejleri daha yürüyüﬂe bile geçmeden MGK sendikac›lar›, mitingi
baﬂlat›p k›sa bir süre sonra bitirip
kitleyi da¤›tt›.
‘98 1 May›s›’nda da oligarﬂi ayn›
politikay› izledi. Sendika a¤alar›n› ve
reformistleri kendine yedekleyerek 1
May›s alan›na devrimcileri sokmamaya çal›ﬂt›. “Size 1 May›s yapt›rmayaca¤›z” diyordu polis ﬂefleri.
Cephe “Alanlar Halk›nd›r Ya sa k l a n a m a z! 1 M a y › s Ce p h e d i r E n -

Ülkemizde 1 May›slar
(Önceki say›dan devam)
1987’de ‹stanbul’da, bir grup ayd›n taraf›ndan
sinema salonunda panel yap›larak kutland›.

1988, ‘89, ‘90 y›llar› 1 May›s’› kazanmak için
mücadele y›llar› oldu.
1991’de kazan›ld›. ‹stanbul’da izin verilmese de
çeﬂitli illerde 1 May›s kutlamalar›na devlet izin vermek
zorunda kald›.
‘92, ‘93, ‘94 y›llar› onbinlerle alanlar› doldurmak
mücadelesiydi.

1995’de onbinler alanlardayd›. Cephe pankartlar›
arkas›nda 15 bin kiﬂi UMUD’un ad›n› hayk›rd›.

1996 1 May›s’›nda 100 binin üzerinde halk vard›
Kad›köy’de. Cephe kortejinde ise 30 bin kiﬂi yürüdü.
Oligarﬂi, devrimciler etraf›nda kitleselleﬂen devrimci
mücadeleyi hazmedemeyerek sald›rd›. Üç kiﬂiyi katletti.
‘97, ‘98 ve ‘99 1 May›slar›’nda 96’n›n görkemini
hazmedemeyen oligarﬂi MGK sendikac›lar›yla birlikte
devrimcileri alana sokmamaya çal›ﬂt›. B a ﬂ a r a m a d › l a r !
B‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
2000, 2001, 2002 1 May›slar’›nda katliam ve tecrit sald›r›s›na
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gellenemez!” kararl›l›¤›yla oligarﬂinin oyununu boﬂa ç›kartmaya çal›ﬂt›.
1 May›s günü alan tamamen polis taraf›ndan kuﬂat›ld›. Alan›n en
kitlesel grubu binlerce kiﬂinin oldu¤u Cephe kortejiydi yine. Kortej,
alana do¤ru yürüyüﬂe geçti¤i anda
polis azg›nca sald›rd›. Ç›kan çat›ﬂmada yüzlerce kiﬂi yaraland›, yüzlercesi gözalt›na al›n›p tutukland›.
‘99 1 May›s›’nda da ayn› kavga
sürdü. Ancak MGK sendikac›lar› iﬂçi s›n›f›na ihanetlerini daha ileri boyutlara taﬂ›d›. Bedellerle kazand›¤›m›z alanlar›, oligarﬂiye terk etmenin
yolunu arad›. Devletle anlaﬂarak tekrar kapal› salonlarda yapacaklar›n›
aç›klad›lar. Ancak oligarﬂinin tüm
sald›r› tehdit ve terörüne ra¤men
devrimciler yine kendi istedi¤i gibi
binlerle 1 May›s’ta alanlarda oldu.
Alanlar› devrimcilere kapatamad›lar.
Devrimciler ne oligarﬂinin tehditlerine boyun e¤di, ne de ﬂehitler pahas›na kazan›lan alanlar› MGK sendikac›lar›na terk etti.

ra¤men devrimcilerin alanlardan silinemeyece¤i gösterildi.
2003 1 May›s’›nda k›z›l bayrak denizi içinde binlerce emekçi halk yine Cephe kortejindeydi. Tecrite ve
A me ri ka’n›n Irak’› i ﬂgal ine h a y › r dedi.
2004 1 May›s’›nda; 1 May›s’› Taksim’de kutlama
hedefiyle oligarﬂinin Ça¤layan’a hapsetti¤i 1 May›s, statükolar k›r›larak Ça¤layan kapan›n›n d›ﬂ›nda kutland›.
Biri S a r a ç h a n e ’de di¤eri Ç a ¤ l a y a n’da iki 1 May›s
yap›ld›.
2005-2006 1 May›slar› Kad›köy’de kutland› ve
Devrimci 1 May›s Platformu’yla Taksim 1 May›s Alan›n›n kazan›lmas› tekrar gündemleﬂtirildi.
2007-2008-2009’da Devrimci 1 May›s platformu,
D‹SK, KESK ve çeﬂitli meslek örgütleri 1 May›s’›
Taksim’de yapma karar› alarak Taksim’e yürüdü. Taksim
1 May›s önüne kurulan barikat› aﬂmak için devrimciler
sokak sokak çat›ﬂt›. 2007 y›l›nda Taksim’e yaklaﬂ›k 2
bin kiﬂiyle ç›k›ld›.
2008 1 M ay›s›’nda devlet yine terör estirdi.
Sendikalar kararl› bir tutum sergileyemedi. Devrimciler
Taksime ç›kmak için alana ç›kan bütün sokaklarda saat
15.00’e kadar polisle çat›ﬂt›.
2009 1 May›s’›nda oligarﬂi sendikalara izin verip
devrimcileri alana sokmak istemedi. Ancak buna engel
olamad›. 31 y›l sonra 1 May›s alan› kazan›ld›.
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Kurtuluﬂ ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:

ﬁimdi mesela,
Giresun’da 5 devrimcinin oldu¤unu
düﬂünelim. Ne yapacak bunlar?
E¤er bulunduklar›
yerde bir mücadele verecek ve bir
örgütlenme çal›ﬂmas› yapacaklarsa,
yukar›da s›ralananlar›n hepsini, asgari düzeyde de olsa yapmalar› gerekecektir. Yani o 5 kiﬂi, “beﬂ kiﬂi
olarak, koskoca bir örgüt olacakl a r ” orada. Olmalar› gerekir.
‹ﬂte bu çal›ﬂmam›zda, yukar›da
en kaba haliyle özetledi¤imiz “örgüt nas›l olunur?”, “örgüt olmak

Örgüt Olmak
Sevgili arkadaﬂlar, merhaba! Bugünkü dersimizde “örgüt olmak” konusunu iﬂleyece¤iz. Hani s›k kulland›¤›m›z bir kavram vard›r: “Tek baﬂ›na örgüt olmak”. ‹ﬂte onu biraz daha geniﬂleterek ele alaca¤›z bu çal›ﬂmam›zda. Tek baﬂ›na örgüt olmak,
iki kiﬂiyle örgüt olmak, beﬂ kiﬂiyle
örgüt olmak, yedi-sekiz-on kiﬂiyle
örgüt olmak.... Yaz›m›zda “tek
baﬂ›na örgüt olmak” denilince,
bundan sadece bir kiﬂiyi de¤il,
herhangi bir yerde, yeterli kadro yokken, kendi mütevaz› çabalar›yla mücadeleyi sürdüren,
örgütlenmeye çal›ﬂan küçük
gruplar halindeki insanlar›m›z›n “örgüt olma”lar›n› da kastediyor olaca¤›z.
Peki neden böyle bir konu?
Çünkü bu bir ihtiyaç. Bir
zorunluluk.
Herhangi bir yerde, ister ‹stanbul’un bir gecekondu semtinde, ister Ankara’n›n bir fakültesinde, ister Anadolu’nun bir ilinde veya ücra bir kasabas›nda olal›m, orada kaç
kiﬂiysek, o kadar kiﬂiyle bir örgüt
olmak zorunday›z. Bu olmadan mücadele yürümez, geliﬂmez.
En kaba haliyle bakarak ﬂu soruyu soral›m:

Tek insan neye yarar? Azg›nca
u¤uldayan f›rt›nalar alt›nda...
Kuﬂat›nca onu o kudurgan sanc›lar... Dayan›nca ba¤r›na kanl› elleri yeryüzünün... Tek insan ne yapabilir?..”
Sonra ﬂöyle devam eder Nihat
Behram’›n ﬂiiri:
“Al ve savur benim de yüre¤imi..
Ufkuna kat, ateﬂlendir, ﬂekil ver bak›ﬂlar›ma... Beni yalç›n güzelliklerle kuﬂand›r... Sars›lmaz yi¤itliklerle
donat... Düﬂmana öfkemi bile, gürleﬂtir, bilgimi rüzgar›nla ayd›nlat...
Örgütüm al beni halk›mla yeniden
yarat...” (N. Behram, Yal›n Yürek)
Örgütün gücüdür bu.
Bir tek kiﬂiyi, bir kiﬂi olmaktan daha fazla bir güce
kavuﬂturur. üç kiﬂi, ö r g ü t l ü
oldu¤unda, üç kiﬂi olman›n
ötesinde bir güce sahip
olurlar. Üç kiﬂi, örgütlü olman›n da bir ad›m ötesine
geçip ö r g ü t o l d u ¤ u n d a ,
onlar art›k sadece üç kiﬂi
de¤ildirler.
Örgüt üzerine yapaca¤›m›z bu çal›ﬂma, bir anlamda da bize, güç olman›n, tek baﬂ›na,
iki kiﬂi, üç kiﬂi, beﬂ kiﬂiden o kiﬂilerin gücünü aﬂan bir örgüt yaratman›n anahtar›n› vermiﬂ olacakt›r.

Her birimiz
bir örgüt
olabiliriz

 Bir örgüt neler yapar?
Belli mekanizmalar kurar. Eylem
yapar. Örgütlenme yapar. Propaganda ajitasyon yapar; bunun için bildiri, dergi ve benzeri yay›nlar yapar,
pankart, afiﬂ gibi araçlar kullan›r.
Di¤er devrimci-demokratik güçlerle
görüﬂmeler yürütür, birlikler yaratmaya çal›ﬂ›r. Ülkedeki bask›lara zulme karﬂ› eylemler yapar. E¤itim çal›ﬂmalar›n› organize eder... Örgüt
içinde kolektivizmi, eleﬂtiri-özeleﬂtiriyi, disiplini, denetimi uygular.

için neyi nas›l yapmal›y›z?” sorular›na cevap vermeye çal›ﬂaca¤›z.
Bulundu¤umuz her yerde, kaç
kiﬂi olursak olal›m, imkanlar›m›z ne
olursa olsun, iddial› olmal›y›z. ‹dealize etmeden bir örgütü yaratabilece¤imiz güvenini duymal›y›z.
Hatta ﬂöyle düﬂünelim. Diyelim
ki, bir yerde üç kiﬂiyiz, beﬂ kiﬂiyiz,
on kiﬂiyiz ve hiçbir merkezi organizasyon dahilinde herhangi bir iliﬂkimiz yok. ‹ﬂte o koﬂullarda bile, biz
orada bir örgüt olabilmeliyiz, orada
örgütlenmeyi sürdürebilmeli ve örgütlenmeyi temsil edebilmeliyiz.
Bunu yapabilmek içinse elbette, örgüt nedir, hangi bölümlerden oluﬂur, neler yapar, nas›l iﬂler, bu konularda kafam›zda her ﬂey daha ﬂekillenmiﬂ olmal›d›r.
ﬁu ﬂiiri dinlemiﬂsinizdir:
“Tek insan nedir ki? Sadece bir
damla... Uçsuz bucaks›z gökyüzünün boﬂlu¤una savrulmuﬂ, sarhoﬂ
baﬂ›boﬂ bir ya¤mur damlac›¤›...

 Örgüt nedir?
Bu soruyla devam edelim.
Örgüt, “belli bir amaç ve hedefler do¤rultusunda bir araya gel mi ﬂ , ke nd i i ç i nde bi r pr og r am v e
t üzü ¤ e sa hi p, ul usa l, m esle ki , ek o nom i k, dins el , s›n› f sa l, si ya sal ya
da benz er ort akl›kla r› olan toplu luk veya grup”tur.
Ö r g ü t ; ideolojidir, programd›r,
kurallar, gelenekler bütünüdür, kurumlard›r.
Ö r g ü t ; ekonomik, demokratik,
ideolojik, politik, askeri mücadeleyi
yürütecek kurumlaﬂmalard›r.
Ö r g ü t ; kadrodur, taraftard›r ve
örgüt, yöneticileri, kadrolar›, taraftarlar›, üyeleri, sempatizanlar›yla
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bir bütündür... Bize son derece do¤al gelen, ‘baﬂka türlü olmaz ki
zaten’ diye düﬂündü¤ümüz bu
nokta da özellikle önemlidir. Çünkü asl›nda burjuvazi uzunca bir süredir, daha dar, seçkinci ve sadece
“aktivisitler”den oluﬂan örgütlenmeleri empoze ediyor. Örgütlenmeleri “temsilciler örgütleri”ne,
mücadeleyi de “temsilcilerin, yöneticilerin sürdürece¤i” bir mücadeleye dönüﬂtürmek istiyor. ‹ﬂçi memur sendikalar›n›n, odalar›n çeﬂitli
vesilelerle gündeme getirdikleri
“temsili” eylemler, bu anlamda hiç
normal görülebilecek eylemler de¤ildir.
Devrimci bir örgüt; önderli¤i,
kadrolar›, sempatizanlar›, taraftarlar›yla, komutanlar› ve savaﬂç›lar›yla,
en s›radan kitle iliﬂkileriyle bir bütündür. O halde buradan ç›karaca¤›m›z ilk sonuç ﬂudur; bulundu¤umuz
her yerde, bir örgüt olmaya çal›ﬂ›rken, tüm iliﬂkileri kucaklamaya çal›ﬂmal›y›z. “O bir ﬂey yapamaz”,
“bunun düzeyi çok geri” demeden,
herkesin o “örgüt” içinde yapabilece¤i bir ﬂey olabilece¤i bak›ﬂ aç›s›yla hareket edece¤iz.
Oportünizm ve revizyonizmin
örgüt gelene¤inde, çok çeﬂitli niteliklere sahip insanlar›n ayn› örgüt
içinde bir araya getirilmesi, onlar›n
birbirleriyle iliﬂkileri, aralar›ndaki
hiyerarﬂinin nas›l iﬂleyece¤i hep
“tüzük”lerle halledilmiﬂ ve bu yüzden de sorunlar hiç bitmemiﬂtir.
Devrimci örgüt gelene¤inde ise, örgütü kadrolar›, taraftarlar›, yöneticileri, kitle iliﬂkileriyle bütünleﬂtiren,
onlarca y›ll›k mücadele içinde oluﬂmuﬂ gelenekler ve güven iliﬂkileridir. Bir örgütün harc›, “ideoloji,
program ve bunlar›n hayat içinde
s›nanmas›yla oluﬂmuﬂ ortak ruh hali ve kültürdür. ”
Burada yine, bulundu¤umuz her
yerde “örgüt olmak” aç›s›ndan ç›karaca¤›m›z sonuca bakarsak; beﬂ kiﬂi
e¤er bir örgütlenme oluﬂturduysak,
orada biçimsel
kurallara de¤il
(onlar da olur elB‹Z‹MD‹R bette, ama as›l
TAKS‹M
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Hangi düzeyde olursa
olsun, s›fat›, kadro, taraftar,
savaﬂç›, ne olursa olsun,
her insan›m›z kendini
“örgüt” olarak görebilmeli,
kendini hareketle
özdeﬂleﬂtirebilmelidir.
yaslanaca¤›m›z onlar de¤ildir), mücadele yoldaﬂl›¤›na, tarihimiz ve geleneklerimiz içinde oluﬂmuﬂ güvene
dayanmal›y›z... Evet, örgüt olmaya,
örgütü tarif etmeye devam ediyoruz.

 Nas›l örgüt olunur?
Ö r g ü t o l m a k , çeﬂitli kurumlar,
mekanizmalar oluﬂturmakt›r.
Klasik olarak örgütlerin Genel
Komiteleri, Merkez Komiteleri olur.
O halde, herhangi bir yerde asgari
bir örgütlülük oluﬂturdu¤umuzda,
ilk hedefimiz o örgütlülü¤ün bir komitesini oluﬂturmak olmal›d›r. Bir
komite, iradilik demektir. E¤er bir
yerde diyelim ki 10 kiﬂiysek ve henüz bir komite oluﬂturmam›ﬂsak,
orada henüz kendili¤indenlik hakim
demektir. ‹radileﬂme eksik demektir.
Keza, bir yerde örgüt olmak istiyorsak e¤er, mutlaka e ¤ i t i m g rup lar›m›z da olmal›d›r.
Bir yerde örgütlenmek, bir alan,
birim örgütlenmesi yaratmak, orada
ad›m ad›m k u r u m l a ﬂ m a k t › r. Kurumlaﬂma, e¤itim gruplar›ndan, komiteleﬂmeden baﬂlar, çok çeﬂitli geçici veya kal›c› hücrelere, legal illegal örgütlenmelere kadar uzan›r.
Örgütlenme nicelik olarak büyüdükçe, kurumlaﬂmalar, mekanizmalar da geliﬂir, artar. Aynen merkezi
örgütte oldu¤u gibi, farkl› kesimlere, farkl› alanlara yönelik kurumlaﬂmalara gidilir. ‹htiyaçlar›m›za göre,
mesela bir yerde “kültür komitesi”
oluﬂtururuz. Bir yerde “örgütlenme
komitesi”, bir yerde “esnaf komitesi” olur...
Herhangi bir yerde 5 kiﬂi olabiliriz, 10 kiﬂi olabiliriz, 20 kiﬂi olabiliriz. E¤er 5 kiﬂi, 10 kiﬂi orada bir örgüt olam›yorsak, hepimiz sürekli

koﬂturmaca içinde olsak bile, mücadelemizden, faaliyetlerimizden
istedi¤imiz verimi elde edemeyiz.
Enerjimizin, eme¤imizin, zaman›m›z›n bir bölümü boﬂa gider.
Ö r g ü t o l m a k , plan, program
sahibi olmakt›r.
Planl› programl› oldu¤umuzda,
kurumlaﬂm›ﬂ oldu¤umuzda yapt›¤›m›z tüm faaliyetlerden çok daha
fazla sonuç alaca¤›m›z kesindir. De¤ilse, insanlar›m›z sürekli koﬂturuyordur, bir çok faaliyet, bir çok eylem gerçekleﬂtiriyordur ama orada
örgütlenmemiz geliﬂmiyordur, daha
nitelikli ad›mlar atam›yoruzdur. ‹ﬂte
“örgüt olmak” bu noktada önemlidir.
Ö rgüt o lm a’n›n bir baﬂka olmazsa olmaz koﬂulu, kolektivizmdir.
Eski bir yaz›m›zda ﬂöyle deniyordu: “Baﬂar›s›z bir eylemde, baﬂar›s›z bir kampanyada, aksak bir
gösteride, sonuçsuz herhangi bir iﬂte... hepsinde nedenlerden biri olarak mutlaka kolektivizm eksikli¤ini
bulursunuz.”
E¤er biz bulundu¤umuz yerde,
üç kiﬂiyiz, beﬂ kiﬂiyiz demeden örgüt olacaksak, mutlaka kolektif bir
iliﬂki ve iﬂleyiﬂ kurmal›y›z kendi
aram›zda. Kolektivizm bazen
“ a ¤ › r l a ﬂ t › r › r ” : Görüﬂ sor, öneri ve
görüﬂ bildirilmesi için bir zaman
ver, öner ve görüﬂleri topla.. Uzun
iﬂ. Ek emek, ek zaman gerektiriyor.
Ama böyle olsa bile, kolektivizmi çal›ﬂt›rmal›y›z.
‹kincisi, asl›nda e¤er biz sistemli, planl› çal›ﬂ›rsak, kolektivizmi iﬂletmek, ek zaman gerektirmez. Biz
zaten önümüze gelece¤i belli olan
konulara dair, çok önceden görüﬂ
sorar›z. Ama elbette herﬂeyi son anda gündemimize al›rsak, o zaman
ya öneri sormak, kolektivizmi iﬂletmek, gecikmeye yol açacakt›r ya da
her ﬂey s›k›ﬂacakt›r...
Belirtti¤imiz gibi, ortaya ç›kabilecek tüm sorunlar›n çözümü vard›r
ama çözüm asla kolektivizmden
vazgeçmek olmamal›d›r.
Kolektivizmi hayata geçirmeyen
örgüt de olamaz. Neden? Çünkü,
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asl›nda kolektivizmi hayata geçirmemek, tabana, halka gitmemektir.
Kadrolaﬂma yapmamakt›r, insanlar›
e¤itmemek, geliﬂtirmemektir. Kolektivizm olmadan, kolektivizmin
kurumlar›, komiteleri olmaks›z›n
örgütlenme nas›l kal›c›laﬂ›r, insanlar nas›l e¤itilir?

 Kendini örgütle
özdeﬂleﬂtirmek neleri içerir?
Hepimiz biliriz, örgütü kendi d›ﬂ›m›zda bir mekanizma olarak
görmek e¤ilimi yayg›nd›r.
Evet, örgüt tek tek kiﬂilerin
toplam›n›n ötesinde bir ﬂeydir.
Herhangi bir birimle, alanla, komiteyle, kiﬂiyle özdeﬂleﬂtirilemez.
Fakat öte yandan, ör gü t , b i zizdir. Hepimizizdir. Bizim d›ﬂ›m›zda bir örgüt yoktur.
Bizim burada anlay›ﬂ olarak,
kültür olarak as›l üzerinde durmam›z gereken yan ikincisidir.
Hangi düzeyde olursa olsun, s›fat›, kadro, taraftar, savaﬂç›, ne olursa olsun, her insan›m›z kendini “örgüt” olarak görebilmeli, kendini hareketle özdeﬂleﬂtirebilmelidir.
Kendimizi örgüt olarak görebilmek, asl›nda “tek baﬂ›na örgüt olma”n›n, bulundu¤umuz her yerde
örgüt olman›n zeminidir.
Bu nas›l ﬂekillenecektir?
B ‹ R : En baﬂta kadrolar, kadro
adaylar› olmak üzere, tüm Cepheliler, kendilerini bulunduklar› yerde,
örgütün temsilcisi gibi görmelidirler.
Ve zaten asl›nda ÖYLED‹RLER de.
Bu konuda özel bir görev verilmiﬂ olsun veya olmas›n, her insan›m›z, bulundu¤u ﬂehirde, semtte,
alanda, birimde, “ ö r g ü t ü n d o ¤ a l
temsilcisi” durumundad›r.
Herﬂeyden önce, kitleler, karar
verirken, bize inan›p inanmamay›
belirlerken, bulunduklar› alandaki
birimdeki Cepheliler’e bakarak karar verirler.
‹ K ‹ : Kendini örgüt olarak görmenin ikinci boyutu, örgütün yap-

mas› gerekir diye düﬂündü¤ün her
ﬂeyi, yapmaya önce kendimizin
baﬂlamas›d›r.
ÜÇ: Bulundu¤umuz alanda ajitasyon ve propaganday› nas›l yapmal›y›z, nas›l örgütlenmeli, hangi araç
ve yöntemleri kullanmal›y›z, “örgüt
olmak” bunlar› yukar›dan, merkezden beklemeden kendimizin düﬂünmeye ve üretmeye baﬂlamas›d›r.
D Ö RT: Kendi baﬂ›m›za örgüt
olmay›, kafam›zda somutlaman›n
en iyi yolu, bir an kendimizi örgütle
tüm ba¤› kesilmiﬂ olarak varsay-

“Tek baﬂ›na örgüt olman›n”
gelene¤imizdeki karﬂ›l›¤› da
böyledir. Hiçbir talimat olmadan,
hiçbir imkan olmadan, hatta
ortada kimse yok görünürken,
gerekeni yapmakt›r.

makt›r. Bir an böyle varsayal›m.
O zaman örgüt ad›na ne yap›lmas› gerekiyorsa, hepsini kendimizin üstlenmesi gerekir de¤il mi? Diyelim orada bildiri mi yay›nlanmas›
gerekiyor, bir prosteto eylemi mi
yap›lmas› gerekiyor, kitle çal›ﬂmas›
m› yap›lacak, karﬂ›-devrimin ﬂu veya bu demagojisine, yalan›na cevap
verilmesi mi gerekiyor, oradaki tek
kiﬂi, üç beﬂ kiﬂi ne yapacak, bunlar›
üstlenecektir. ‹ﬂte “tek baﬂ›na örgüt
olmak” bunu sürekli k›lmakt›r.
BEﬁ: Herhangi biri, ﬂu veya bu
iﬂe iliﬂkin olmad› diyebilir, yetiﬂmedi diyebilir, yapamad›m diyebilir,
gidemedim diyebilir, bundan bir ﬂey
olmaz diyebilir. Örgüt diyemez. Örgüt bunlardan hiçbirini diyemez.
Örgüt olmak da asl›nda, bunlar› dememeye baﬂlamakt›r.
ALT I : Örgüt, Türkiye çap›nda,
mücadelenin öncüsü olma misyonuyla hareket eder. Bulundu¤u alanda, birimde örgüt olma misyonuyla
davranmak da, o alanda, birimde öncü olma misyonunu, sorumlulu¤unu,
iddias›n› üstlenebilmektir.
Bunun en temel gereklerinden

biri de bulundu¤u alan› iyi tan›mak,
araﬂt›r›c› olmak ve “politika üretebilmek”tir. Yani bizim “örgüt olma”
bilinciyle davranacak insanlar›m›z,
merkezi politikalar›, kendi alan›na
uyarlayabilmelidir. Propaganda ve
ajitasyon çal›ﬂmalar›, bulunulan
alan›n özgünlüklerini de içerecek
ﬂekilde yürütülmelidir.
Y E D ‹ : Örgüt, sorun çözendir.
Örgüt olabilmek, sorunlar›m›z› baﬂka yere havale etmeden, çözümsüzlü¤ü de havale etmeden çözme iradisini gösterebilmektir.
Örgüt, k a d ro l a ﬂ m a y a p t › r a n d › r Örgüt olabilmek, kendi
içinde bunu gerçekleﬂtirebilmektir. Örgüt, geliﬂmeler karﬂ›s›nda k a r a r a l m a k , t a v › r b e l i rl e m e k t i r. Örgüt olma iddias›,
bulunulan alana, birime özgü
geliﬂmeleri izleyip ayn›s›n› yapmay› gerektirir. Örgüt, o l a n a kt › r, i n s a n d › r. “Tek baﬂ›m›za”
örgüt olabilmek, olanaklar› kendi alan›m›zdan yaratmak, insan›
kendi alan›m›zdan bulup yetiﬂtirmektir.
S O N U Ç: Bütün bunlar› asgari
düzeyde yapabilir noktaya gelmek,
büyük bir geliﬂmedir. Manevi anlam›yla, inanç ve cüretiyle “tek baﬂ›na örgüt” olma iddias›n› ve güvenini gösterenler, iﬂte bu sürecin sonunda gerçek anlamda örgüt olurlar.
Bulunduklar› alan›n ideolojik, politik, örgütsel tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilir hale gelirler.

 Örgüt olmak, örgüt insan›
olmaktan g eçer!
Tek baﬂ›na örgüt olmak, elbette
ki, tek tek “ ö r g ü t i n s a n › ” olmay›
da ﬂart koﬂar. Bu kavram (yani örgüt
insan› olmak), bir devrimci için
önemlidir. Özellikle burjuvazinin
devasa ölçülerde ve sinsice ideolojik bir sald›r› içinde oldu¤u günümüz dünyas›nda, o sald›r›lar karﬂ›s›nda dik durabilmenin, o sald›r›lar
karﬂ›s›nda yüre¤imizin pekli¤ini,
beynimizin durulu¤unu koruyabilmenin en önemli dayanak noktala-
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r›ndan biri örgüt insan› olabilmektir.
Ö rg üt i ns a n › o l ma k , her durumda örgüt gibi düﬂünmektir, olaylar ve olgular karﬂ›s›nda örgüt gibi
tepki vermektir. Örgüt insan›n›n
duygular› da kiﬂisel de¤ildir, o örgütü için kötü olana üzülür, iyi olana
sevinir... Her olaya da o gözle bakar
zaten: Örgüt için iyi mi, kötü mü?
Neden böyledir? Çünkü asl›nda
örgüt, ideolojidir, idealimizdir,
umudumuzdur. O zaman onun tek
ölçü olmas›nda yad›rganacak bir
ﬂey yoktur ve “tek baﬂ›na örgüt” olmak, bu yüzden önce örgüt insan›
olabilmekten geçer.
ﬁu biçimde k›sa bir özet de yapabiliriz: “Örgüte, harekete iliﬂkin
her konuda kimse bir ﬂey demeden
sorumluluk duymak, örgüte yönelen
her olumsuzlu¤u, sald›r›y› etimize
i¤ne batm›ﬂ gibi hissetmek ve önlemini almak, karﬂ›l›¤›n› geliﬂtirmek,
her eksi¤i ve her baﬂar›y› yüre¤imizde kendi eserimizmiﬂ gibi duymak, kendimizi örgütle özdeﬂleﬂtirmenin düﬂünce tarz› ve ruh halidir.”

 Yaratt›¤›m›z örgüt ruhu
ve ö rgüt kültürü, b ize tek
baﬂ›m›za örgüt olma
gücünü v erir
Örgüt kültürünün oluﬂmas›, bir
ülkenin kurtuluﬂ mücadelesi aç›s›ndan önemli bir noktad›r.
Solun belli kesimleri, 1980 sonlar›ndan itibaren “örgüt tasfiyecisi”
olmuﬂtur. “Stalinist, Leninist örgüt
modeli” gibi yaftalarla devrimci örgüt anlay›ﬂ› alenen tasfiye edilmiﬂtir. Örgütün karﬂ›s›nda, burjuvazi
gibi, b i rey yüceltilmiﬂ, bir savaﬂ örgütü, bir çelik çekirdek yaratma görevini bir yana koyup, "örgüt i çin d e b i r e y i n h a k l a r › " tart›ﬂmalar›
yapm›ﬂlard›r.
Tek baﬂ›na örgüt olma amac›yla
yola ç›kan Cepheliler, bu tarihi de
unutmamal›d›rlar. Biz, bütün bu tasfiyeci, dejenere
edici süreçler
B‹Z‹MD‹R karﬂ›s›nda, LeTAKS‹M
ninist örgüt an-
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lay›ﬂ›n›n savunucusu ve devrimci
bir örgüt ruhunun geliﬂtiricisi olduk.
Bu gelene¤imizi ﬂöyle aç›klad›k daha önceki bir yaz›m›zda:
“Bu ruh hiç bir program ve tüzükle aç›klanamayacak ve güvence
alt›na al›namayacak; güvenin, vefan›n, yoldaﬂca ba¤l›l›¤›n, fedakarl›¤›n üzerinde biçimlenen bir kültürdü. Öyle durumlar olur ki, herkes
hiçbir talimat, karar olmadan ne
yap›laca¤›n›, nas›l yap›laca¤›n› bilir ve cesaretle, özveriyle onun uygulay›c›s› olur. Örgüt ruhu da budur zaten.”
“ Tek baﬂ›na örgüt olman›n” gelene¤imizdeki karﬂ›l›¤› da böyledir.
Hiçbir talimat olmadan, hiçbir imkan
olmadan, hatta ortada kimse yok görünürken, gerekeni yapmakt›r. Bulundu¤umuz yerde, kimse görev vermeden, devrimci hareketin varl›¤›n›,
düﬂüncelerini, her yerde duyurmay›
hedeflemek, devrimci hareketi her
yönüyle temsil edebilmektir.
Tek baﬂ›na örgüt olma iddias›, en
baﬂta bu sorumlulu¤u duymak, bu
cüreti göstermektir.
Ö r g ü t a d a m › ; her yerde, koﬂullar nas›l olursa olsun, imkans›zl›klar içinde de "ben varsam hareket
de var" diyebilendir.
Ö r g ü t a d a m › ; bir yerde bir eksiklik varsa, yetersizlik varsa, ondan kendini sorumlu tutand›r. Daha
fazla iﬂe, daha fazla sorumlulu¤a
kendili¤inden aday oland›r.
Bu bak›ﬂ aç›s›yla bak›ld›¤›nda,
herkes, bulundu¤u yerde ne eksikse
onu yapacakt›r. Bildiri mi yaz›la-

Mersin ve ‹zmir’de
Dergi Sat›ﬂ›
Yay›n durdurmalar, kapatmalara gerçeklerin halka ulaﬂmas›n›
engelleyemedi. Dergi okurlar›
Mersin ve ‹zmir’de dergi sat›ﬂ›na
devam ettiler.
16 Nisan günü Mersin Yenipazar Mahallesi’nde Halk Gerçe¤i
dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Esnaflara yap›lan sat›ﬂ s›ras›nda
dergiyi tan›mayan baz› esnaflar

cak, yazan, da¤›t›lacak m›, da¤›tan
olacakt›r. Örgütleyen olacakt›r. Yöneten olacakt›r. Hem kadro, hem taraftar, hem komutan, hem nefer olacakt›r. Orada örgütün neye ihtiyac›
varsa, o olacakt›r. Mücadelenin neye ihtiyac› varsa onu yapacakt›r. Örgüt olman›n özeti de budur.
Bu çal›ﬂman›n sonunda kadrolara, kadro adaylar›na, her Cepheli’ye
ﬂunu önerebiliriz: Herkes, halen bulundu¤u, çal›ﬂma yapt›¤› yere, “tek
baﬂ›na örgüt olma” sorumlulu¤u ve
iddias›yla yeniden bakabilir. O zaman inan›yoruz ki, dün gördü¤ümüzden daha farkl› ﬂeyler de görece¤iz demektir. Üzerimize düﬂen
sorumluluklar anlam›nda, yap›lmas›
gerekenler ve yap›labilecekler anlam›nda, mevcut iliﬂkilerin nas›l olup
olmamas› gerekti¤i anlam›nda, yeni
ﬂeyler görebiliriz.
Meselemiz Niyazi Ayd›n’›n “ b e nim oldu¤um yerde Devrimci Sol
d a v a r d › r ” anlay›ﬂ›n› bulundu¤umuz her yere taﬂ›makt›r. Meselemiz, e¤er herhangi bir yerde tek baﬂ›m›zaysak, bir yerde sadece 2-3-5
kiﬂiysek, “örgüt benim”; örgüt biziz” diyebilecek cüret ve kendine
güvene sahip olmam›zd›r.
Sevgili arkadaﬂlar, Devrimci
Okul’un de¤erli ö¤rencileri, hangi
düzeyde olursa olsun, her Cepheli’nin bu cüreti gösterece¤ine inan›yoruz. Bu inanc›m›zla, dersimizi
burada sonland›r›yor, tüm okurlar›m›z›n 1 May›s’›n› ﬂimdiden kutluyoruz. Gelecek dersimize kadar
hoﬂçakal›n.
özellikle Mahir Çayan’› anlatt›¤›
için ald›lar.
‹zmir’de 17 Nisan günü Menemen-U¤ur Mumcu Mahallesi’nde ,
18 Nisan günü ise Yamanlar Mahallesi’nde Halk Gerçe¤i dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Baz› yerlerde "Burada Yürüyüﬂ
dergisi sat›l›rd›, bu hafta sat›lmayacak m›?" diye soranlara Yürüyüﬂ
dergisinin devrimci önderleri and›¤› için 1 ayl›k kapatma cezas› ald›¤› anlat›ld›.
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
ÜN‹VERS‹TELERDE TECR‹T
POL‹T‹KASI
Üniversite kampüslerinin birço¤u ya ﬂehir merkezlerine uzak inﬂa
edilir ya da kampüsl eri n iç le ri bi r e r al›ﬂveriﬂ merkezi haline geti r i l e re k ö ¤ re n c i l e r h a l k t a n t e c r i t
e d i l i r.
Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul gibi
büyük ﬂehirlerdeki üniversitelerle
Anadolu’daki üniversitelerde farkl›
olarak uygulan›r bu politikalar.
Anadolu’daki üniversitelerin
büyük ço¤unlu¤u ﬂehirlerin ç›k›ﬂlar›na inﬂa edilmiﬂtir. Ulaﬂ›m sorundur ve herhangi bir durumda ﬂehre
ulaﬂmak zordur. Ö¤renciler halktan
kopar›lm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde üniversitelerde halk›n gözünde “ulaﬂ›lamayan” yerler haline getirilmiﬂtir.

Gençlik
Üzerine

SÖZLER
Gençlerimize
t a m b i r güven
duymal›y›z.
Ço¤unlu¤u
iﬂlerinin ehli
o l d u ¤ u n u k a n › tl a y a c a k l a r d › r.

Böylece ö¤rencilerin halk›n sorunlar›na, halk›n da ö¤rencilerin
sorunlar›na müdahalesi engellenmiﬂtir. Halktan ve halk›n yaﬂam›ndan uzak ö¤renci modeli bu ﬂekilde
yarat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi büyük ﬂehirlerde ise kampüslerin büyük ço¤unlu¤u ﬂehrin içindedir. Ve
kampüsler “küçük küçük ﬂehirler”
haline getirilmiﬂtir. Bu durum ö¤renciler için bir avantaj olarak gözükebilir.
Kampüslerin içerisine Sabanc›’ ya, Koç’a ait al›ﬂveriﬂ merkez l e r i v e b a n k a l a r aç›l›yor. Ö¤renciler üniversiteden ç›kmadan ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmektedir.
Birincisi; Bir yandan okullar tekellere aç›l›p ticaret yap›lan yerler

Heyalan bölgesine, dere
yata¤›na inﬂa edilen bir lise
Binlerce ö¤rencinin e¤itim görebilmek
için özendirildi¤i, deyim yerindeyse “yar›ﬂt›r›ld›¤›” ‹stanbul'un üç fen lisesinden
biri olan Yaﬂar Acar Fen Lisesi'nde ö¤ren-

haline getirilmektedir.
‹kincisi; Ö¤renciler halktan tecrit edilerek, halka ve gerçek yaﬂama yabanc›laﬂt›r›l›yorlar. Üniversitenin d›ﬂ›na günlerce, aylarca ç›kmayan ö¤renciler zamanla bencilleﬂmekte, kendi sorunlar›na ve halk›n sorunlar›na karﬂ› duyars›zlaﬂmaktad›rlar.
Düzen gençli¤i halktan kopuk,
kendi dünyas›na hapsolmuﬂ bir hale getirmek için ö¤rencileri kampüslere hapsediyor. Halktan kopar›yor. K›sacas› orada yarat›lan küçük dünyalara hapsediyor gençli¤i.
Kampüslere hapsetti¤i, halktan
ve yaﬂamdan kopard›¤› gençli¤i
yozlaﬂmaya da aç›k hale getiriyor
oligarﬂi. Gençlikten duyduklar›
korku onlara herﬂeyi yapt›r›yor.Bu
korkular› ile yaﬂayacaklar.

cilerin yaﬂam› tehdit alt›nda. Heyelan bölgesi ve dere yata¤›na inﬂa edilen lise, yan›
baﬂ›ndaki bir inﬂaat nedeniyle kay›yor.
Al›nan tek önlem ise okul çevresine konulan trafik konileri ve plastik ﬂeritler.
Yüzlerce ö¤rencinin can güvenli¤i yoktur.

Mao
Bunlar›

B‹L‹YOR
MUSUNUZ?
Okul
öncesinde;
26 bin 681
okul,
980 bin 654
ö¤renci,
42 bin 716
ö¤retmen,
45 bin 703
derslik
bulunuyor.
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Gençlik Federasyonu’ndan
Geçti¤imiz y›llarda, 1 May›s
Alan›’n› 1 May›s kutlamalar›na kapat›p, güvenlik, “terörizm” demagojisi yapanlar, bu y›l 1 May›s Alan›’n› kutlamalara açt›klar›n› söylediler lütufkâr bir halle.
Provokasyon demagojilerini de
yedeklerinde tutup ikiyüzlü bir görünüm çizmekten de uzak duramad›lar. Biz, devrimciler ve halk olarak onlar›n bu tav›rlar›n›n yabanc›s› de¤iliz.
Taksim, iﬂçi s›n›f›
için, ezilen sömürülen
halk için zaten 1 May›s
alan›d›r. Devrimciler
öncülü¤ünde y›llard›r verilen savaﬂ
kafalardaki bu meﬂruluktan kaynaklanmaktad›r. Bu yüzden AKP hükümetinin, “bbiz verdik” tavr› gerçekleri yans›tmamaktad›r.
Taksim’i 1 May›s alan› yapan en
baﬂ›ndan beri ödenen bedellerdir.
1977 1 May›s günü, panzerler alt›nda parçalanan vücutlar, Kazanc› Yokuﬂu’nda ezilen insanlar, bu meydan›n kavgas›n› verirken aln›ndan vurulup düﬂen Mehmet Akif Dalc›lar’d›r bu alan› 1 May›s alan› yapan .
1 M ay› s 1977 ’de, a l an ›n t am or tas›nda bulunan, an›ta çekilen
Dev-Genç p ank art› ve sald ›r› s ›ra s› nd a al an › t er k et me y en d e v ri m ci ler unutulmam›ﬂt›r.
Dev-Gençliler emekçi halk›n yan›nda olmuﬂ, her 1 May›s’ta 1 May›s mücadelesinin kavgas›n› vermiﬂlerdir.

Emekçilerle gençli¤in birlikteli¤ini
hazmedemeyenler, demagoji yapmakta gecikmediler.

“1 May›s iﬂçilerin günüdür, iﬂçiler kat›l›r, o zaman ö¤renci gençlik
niye kat›l›yor?” diyerek, bu birlikteli¤e gölge düﬂürmek istediler.

an›tta Dev-Genç bayra¤›n› tekrar
dalgaland›r d›k.
32 y›l sonra pankart›m›z, k›z›l
bayraklar›m›zla o an›t›n yan›ndayd›k. Gelenek sürüyor, Dev-Genç’in
mücadelesi devam ediyordu.
Dev-Gençliler tarihsel misyonlar›n›n bilinciyle, o alanda dalgaland›rd›lar bayraklar›n›. Bu, verilen
mücadelenin, uzlaﬂmazl›¤›n zaferiydi. Ve bu y›l Taksim
AKP iktidar› taraf›ndan 1 May›s Alan› olarak kabul edilmiﬂse, bu
y›llard›r sürdürülen direniﬂin zaferi olmuﬂtur.
1 May›s Alan›’n›n
kazan›lmas›nda elbette
gençlik hakl› bir onura
sahiptir.
Emekçi, yoksul halk› ama özellikle gençli¤i kavgan›n o büyük gününde, mücadeleyi büyütmek için 1
May›s Alan›’na ça¤›r›yoruz.
Bu ayn› zamanda bu u¤urda
topra¤a düﬂenlere verilmiﬂ sözümüz, onlara karﬂ› sorumlulu¤umuzdur. Bu ayn› zamanda ezilen, sömürülen, eﬂit, adil bir ülke özlemi duyan halklara karﬂ› sorumlulu¤umuzdur.
1 May›s böyle bir mücadelenin
mevzisidir. ‹ﬂte bu yüzden asla çekilmeyiz bu mevziden. Eme¤iyle
hergün yaﬂam› üreten herkes, o gün
o alanda olup oligarﬂiye karﬂ› tüm
taleplerini hayk›rmal›d›r.
Gençlik tüm kitleselli¤i, k›z›lbayraklar›, talepleri ile 1 May›s al›n›nda yerini almal›d›r. Binleri o alana taﬂ›mak, o alanda binler olup
hayk›rmak zaman›d›r.

1 MAYIS ALANI CAN BEDEL‹
KAZANILDI
TÜM GENÇL‹⁄‹ BU ALANI
SAH‹PLENMEYE ÇA⁄IRIYORUZ!
Söylenenlerin aksine; iﬂçi, iﬂsiz,
kamu emekçilerinin yan› s›ra ö¤renci gençli¤in de bütün halk gibi
orada bulunmas›ndan daha do¤al
bir ﬂey yoktur. Toplumsal dinamitin
fitili olarak tan›mlanan devrimci
gençlik, böylesi bir günde elbette iﬂçilerle, emekçilerle beraber mücadele edecek, 1 May›s’› emekçilerle
kutlayacakt›r.
1 May›s mücadelesini kazanmak
için bedeller ödeyenler içinde gençlikte vard›. Bunun için tutsak düﬂtük, ﬂehitler verdik. Kan›m›z kat›laca¤›m›z 1 May›s için haz›rlad›¤›m›z
pankart›n üstüne akt›. Evlerimiz bas›ld›, örgütlülü¤ümüz da¤›t›lmaya
çal›ﬂ›ld›.
Ödedi¤imiz bedellerle daha bir
bilendik. Ve nihayetinde alan›n yolunu açt›k. T›pk› 1977’deki gibi o

Dershaneye gitme yaﬂ›
10’a düﬂtü!
Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu’nun bir soru
önergesine verdi¤i yan›tta dershane gerçe¤i aç›¤a ç›kt›.
Bu y›l 1 milyon 174 bin 860 ö¤renci dershaneye
gitti. Dershaneye gitme yaﬂ› ise 10’a düﬂtü.

TAKS‹M
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Tüm Özel Ö¤retim Kurumlar›
Derne¤i (TÖDER) , 45 bin ö¤renci
ailesinin, dershane borçlar› nedeniyle mahkemelik oldu¤unu aç›klad›.

6 Yeni Vak›f Üniversitesi
Aç›l›yor
TBMM Genel Kurulu'nda 6 yeni vak›f üniversitesi
kurulmas›na iliﬂkin tasar› kabul edilerek yasalaﬂt›. Buna göre kurulacak 6 vak›f üniversitesinden 5’i ‹stanbul’da kurulacak. Buna göre;
‹ s t a n b u l ' d a Fatih Sultan Mehmet, Sabahattin Zaimo¤lu, Ön Asya, Süleyman ﬁah ve Bezm-i Alem, S a ms u n ' d a Canik Baﬂar› vak›f üniversiteleri kurulacak.
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d›¤› belirtildi. “‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar›n›n at›ld›¤›,
eylemin ard›ndan Gençlik Federasyonu üyeleri yaﬂanan iﬂkenceyle ilgili suç duyurusunda bulundular.

“ B a s k › l a r Bizi Y › l d › r a m a z ”

‹ S TANBUL
YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

“Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z!”

Gençlik Federasyonu üyeleri
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› çal›ﬂmalar›na devam
ediyor.
Kampanya çerçevesinde ‹stanbul Y›ld›z Teknik Üniversitesi Beﬂiktaﬂ Kampüsü önünde eylem yap›ld›.
Eylem öncesi ça¤r› afiﬂleri asmak için okullar›na girmek isteyen
ö¤rencilere ÖGB taraf›ndan kap›larda kimlik dayatmas› yap›l›rken,
turnikelere manyetik kart okutmalar› yönünde ›srar edildi. Bu keyfi uygulamay› sene baﬂ›ndan beri protesto eden ö¤renciler ÖGB’nin sald›r›s›na maruz kald›lar. ÖGB’nin bu tutumunu teﬂhir eden Dev-Gençliler
okula girerek afiﬂlerini yapt›lar.
21 Nisan günü yap›lan eylemde
“Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’a Özgürlük, Paras›z E¤tim ‹stiyoruz Alaca¤›z Harçlar ve Kay›t Paralar› Kald›r›ls›n” yazan pankartlar
aç›ld›.
Eylemde bir aç›klama yapan S›la K›z›ltaﬂ üniversitelerde ve liselerdeki en temel sorunun paral› e¤itim
dayatmas› oldu¤unu vurgulayarak
yozlaﬂt›r›lan, yoksullaﬂt›r›lan ve sömürülen gençli¤in önüne harç ve
kay›t paralar› milyarlar› buldu¤unu
söyledi.
K›z›ltaﬂ bu ülkede hukuk olmad›¤›n› belirterek bu hukuksuzlu¤a

örnek olarak paras›z e¤itim istedikleri için tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›maz’› gösterdi. K›z›ltaﬂ
Ferhat Tüzer’in ﬂuan kald›¤› Tekirda¤ F Tipi Hapishanesinde gördü¤ü
iﬂkenceden kaynakl› vücudunun
pek çok yerinde sakatl›klar var oldu¤unu ve revire kald›r›ld›¤›n› söyledi.
K›z›ltaﬂ son olarak, yap›lan bask›lara boyun e¤meyeceklerini ve
mücadelerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Ekim Gençli¤i ve Kald›raç’›n da
destek verdi¤i 26 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem at›lan sloganlarla sona erdi.
Eylemin ard›ndan yine turnikelerin
üstünden atlayarak okullar›na giren
ö¤renciler okulda çal›ﬂmalar›na devam ettiler.

‹ﬂkence Hakk›nda
Suç Duyurusu
Gençlik Federasyonu üyeleri 19
Nisan günü yapt›klar› eylemle Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde yaﬂanan iﬂkence ve tecriti teﬂhir ettiler.
‹stanbul Sultanahmet Adliyesi
önünde yap›lan eylemde AKP’nin
“Roman Çal›ﬂtay›”nda “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart›n› açt›¤› için hukuksuzca tutuklanan Ferhat Tüzer’e kald›¤› tek kiﬂilik hücrede say›m bahanesiyle gardiyanlar›n sald›rd›¤›, sald›r› sonucu
Tüzer’in çeﬂitli yerlerinden yaralan-

M a l a t y a Gençlik Derne¤i Giriﬂimi “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz”
kampanyas›yla ilgili bir aç›klama
yay›nlad›. E¤itimin önündeki en büyük engelin halk çocuklar›n› yaﬂad›¤› maddi sorunlar oldu¤u belirtilen aç›klamada; “Bunun için ‘Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z’ dedik. Hiçbir hak mücadelesine tahammülü olmayan AKP iktidar› da
polisi, jandarmas›, ÖGB’siyle, gözalt›lar, para cezalar›, tehditler, soruﬂturmalar, tutuklamalarla aylard›r
engellemeye çal›ﬂ›yor kampanyam›z›” denildi. Neredeyse afiﬂ asarken, imza toplarken, aç›klama yaparken gözalt›na al›nmayan, tehdit
edilmeyen ö¤renci kalmad›. Okullar›nda da bunun örne¤ini yaﬂad›klar›
belirtilen aç›klamada; bildiri da¤›t›rken ÖGB’ler taraf›ndan engellendikleri ve 20 Nisan günüde üniversitede afiﬂ yapan Gizem Sultan Duran’›n yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›¤› belirtildi.
Yaﬂanan bask›larla ilgili bir aç›klamada To k a t Gençlik Derne¤i Giriﬂimi yapt›. Aç›klamada son olarak
20 günü Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi’nde "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Alaca¤›z" kuﬂlamas›n› yapan arkadaﬂlar›n›n ÖGB’ler taraf›ndan yaka
paça götürerek idari güvenlik odas›nda sorguland›¤› ve ö¤renciler
hakk›nda idarenin soruﬂturma açt›¤›
söylendi.

Paras›z E¤itim ‹steyen
Ö ¤ re n c i l e re Po l i s Sa l d › r › s ›
20 Nisan Sal› günü K a r s Cumhuriyet Lisesi önünde paras›z e¤itim isteyen ö¤renciler gözalt›na
al›nd›lar. Kars Gençlik Derne¤i
üyesi ö¤renciler "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›" kampanyas› dahilinde yapt›klar› eylemin ard›ndan
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Nas›l Yaﬂ›yoruz?
yaﬂ›yoruz?
“Dayak cennetten mi ç›kt›?”
ED‹RNE
imza masas› açt›lar. Kars Gençlik
Derne¤i üyesi Sinan GÜRBÜZ, Bar›ﬂ YILDIZ, Burak KAYGUSUZ,
U¤ur ve Orkun adl› ö¤renciler imza
toplarken gelen polislerin sald›r›s›
sonucunda gözalt›na al›nd›lar.
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler K › r k l a reli’de de masa
açarak paras›z e¤itim istediler. 19
Nisan günü aç›lan masada 293 imza
toplan›rken 400 bildiri da¤›t›ld›.
K›rklareli’nin Babaeski ‹lçesi’nde de 22 Nisan günü imza masas› aç›ld›. Özellikle liseli ö¤rencilerin dikkatini çeken masada 304 imza toplanarak 300 bildiri da¤›t›ld›.

Ankara Üniversitesi’nde
Eylem
15 Nisan günü A n k a r a Üniversitesi Cebeci Kampüsü E¤itim Fakültesi önünde “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z” kampanyas› dahilinde eylem yap›ld›. Eylemin ard›ndan fakültelerde bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Edirne Gençlikten Eylem
Kampanya dahilinde E d i r n e’de
her hafta yap›lan eylemlere devam
edildi. Trakya Üniversitesi Ayﬂekad›n Kampusu önünde yap›lan eylemde; “Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz Serbest B›rak›ls›n, Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” sloganlar›
at›ld› Eylemde yap›lan aç›klamada
sermaye yanl›s› iktidar›n ilkokuldan
itibaren ö¤rencilere kar etme
B‹Z‹MD‹R amac›yla bakt›TAKS‹M
¤›n› söyledi.
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“Dayak cennetten ç›kmad›r”,
“K›z›n› dövmeyen dizini döver” gibi atasözlerimiz var. Y›llarca hep bu
ve benzeri örneklerle dayak asl›nda
olumland›.
Bu sözleri onaylamak ebette
mümkün de¤il ancak toplumda oldukça yayg›n olarak baﬂvuruldu¤u
da bir gerçek.
Bir erke¤in eﬂini dövmesi, bir
ö¤retmenin ö¤rencisini dövmesi, bir
baban›n çocuklar›n› dövmesi, bir
annenin k›z›n› dövmesi...
Dayak; köleci toplumdan, feodal
topluma ve ordan kapitalist topluma
bir “terbiye”, “e¤itim” biçimi olarak
kullan›lm›ﬂt›r.
Burjvazi, “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›” temelinde daya¤a karﬂ› oldu¤unu söyler. Kar›s›n› döven kocalara karﬂ›
kampanyalar düzenler. Baz› emperyalist ülkelerde çocu¤unu döven ailenin elinden çocuklar›n› al›r. Ancak
burjuvazinin daya¤a ne kadar karﬂ›
oldu¤u hep ﬂüpheli ve tart›ﬂmal›d›r.
Çünkü burjuvazi hem aile içinde, hem sistem içinde, hem ordu,
polis gibi militarist kurumlar›nda
daya¤› “e¤itim”in bir arac› olarark
yaﬂatm›ﬂ ve sürdürmüﬂtür. Bu konuda kelimenin gerçek anlam›yla riyakard›rlar. Burjuvazinin dayak, iﬂkence insanlar› sindirmek, ezmek
için kulland›¤› en temel arac› olmuﬂtur. Dünyan›n en aﬂa¤›l›k iﬂkence yöntemlerini uygulayan, iﬂkenceci yetiﬂtiren, iﬂkence aletleri üretip
dünyan›n dört bir yan›na pazarlayan
emperyalistlerden baﬂkas› de¤ildir.
Devrimci demokrat kesimler bu
konuda da topluma örnek oluﬂturmal›d›rlar. Gerek kar› koca iliﬂkilerende, gerek anne babalar›n çocuklar›na davran›ﬂlar›nda bizim düﬂüncelerimiz ideolojilerinmz çok güçlüdür. Çocuklar›m›z› dayaks›z e¤i-

tebilece¤imizden, sorunlar›m›z›n
dayaks›z çözülebelece¤inden emin
olunmal›d›r.
Birincisi, dayak bir e¤itim arac›
de¤ildir. Köleleﬂtirme arac›d›r. Sindirme, bast›rma arac›d›r. Dayak insan kiﬂili¤ini ezerek bask›yla, zorla
kiﬂiyi sindirmek için kulland›klar›
bir yöntemdir. ‹nsanlara zorla, bask›yla birﬂeyler kabul ettirebilirsiniz
belki ama, asala e¤itemezsiniz. E¤emenler de zaten daya¤› “e¤itmek”
için de¤il “terbiye” etmek için. Yani
boyun e¤dirmek için kullanmaktad›r.
Peki aile içinde ne zaman ﬂiddete baﬂvurulur? Ço¤u zaman “öfkeden” denilir. Cezaland›rma olarak
görürüz daya¤›. Fakat esas olarak
dayak çaresizlik sonucu baﬂvurulan
bir yöntemdir. Oysa devrimciler
hiçbir zaman çaresiz de¤ildir. Sorun
ne olursa olsun daya¤›n d›ﬂ›nda
mutlaka bir çözümü vard›r. Devrimcilerin yaﬂam› örnek al›nmal›d›r.
Baﬂta aktard›¤›m›z “ d a y a k c e n n e t t e n ç › k m › ﬂ t › r ” anlay›ﬂ› islamc›lar›n, dinin daya¤› meﬂrulaﬂt›ran anlay›ﬂ›d›r. Bu yan›yla daya¤a karﬂ›
mücadele gericili¤e karﬂ› da bir mücadeledir.
Yaﬂam›n bir çok alan›nda önemli bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r dayak. Babas› bir tokat att›¤› için evi terk eden çocuklara
çokça tan›k oluyoruz.
Bu konuda insanlar› bilinçlendirmeliyiz. “K›z›n› dövmeyen dizini
döver” anlay›ﬂ›n›n yanl›ﬂl›¤›n› kavratmal›y›z. Dinin daya¤› meﬂrulaﬂt›ran ve burjuvazinin riyakarl›¤›na
karﬂ› do¤ru yaklaﬂ›m›n sosyalizmde oldu¤unu anlatmal›y›z. Anlatmak da yetmez; yaﬂam›m›zla örnek
olmal›y›z...
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Umudun Kuruluﬂu Sibel Yalç›n
Park›’nda Kutland›
30 Mart – 17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama günleri dolay›s›yla
Halk Cephesi taraf›ndan kutlama
program› düzenlendi.
17 Nisan günü ‹stanbul
Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›'na
giden yolun her iki taraf›nda tüm direklere k›z›l bayraklar as›ld›. Sa¤l›k
Oca¤›'n›n yan›nda "Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga" pankart›
as›ld›. Park k›z›l bayraklarla donanm›ﬂt›. Park›n giriﬂinde iki görevli
gelen herkese "ﬁehitlerimizi An›yor
Umudu Selaml›yoruz" yaz›l› y›ld›z›n içinde Mahir ve Day›m›z’›n resimlerinin oldu¤u yaka kartlar› da¤›tt›. Parka giren herkesin yakas›nda bu rozetler vard›. Parka ve program›n yap›laca¤› alan›n etraf›na k›z›l bayraklar yerleﬂtirilmiﬂti. Sahnenin solunda kitleye bakan yerde
Mahir Çayan'›n silüeti gelen herkesi selaml›yordu. Alan›n sahne yönünde her iki tarafa program boyunca sürekli yanan iki meﬂale vard›.

Ayr›ca park›n duvarlar›na sahneye
bakan yerlerde "Mahir’in Day›’n›n
Yolunda ﬁehitlerimizi Selaml›yor
Umudu Büyütüyoruz, K›z›ldere
Sönmeyen Meﬂalemiz Mahir Day›
Ölümsüz Önderlerimiz, Devrim
De¤iﬂmeyen Hedefimiz, Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k Faﬂizme
Karﬂ› Demokrasi Kapitalizme Karﬂ›
Sosyalizm Mücadelesinde Önderimiz Mahir Day› Hedefimiz Halk ‹ktidar›" olmak üzere 3 pankart as›l›
kald›.
Topkap›’dan gelen 50 kiﬂilik bir
grup Mahir Çayan ve Dursun Karataﬂ’›n siluetinin oldu¤u iki ayr› pankart› aç›p “Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga” sloganlar› atarak
geldiler.
Parka bakan bir binan›n 5. kat›n›n balkonundan “Emperyalizme
Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k Faﬂizme Karﬂ›
Demokrasi, Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm Mücadelesinden Mahir’den
Day›’ya Sürüyor Bu Kavga” pankart› as›ld›. Program›n baﬂlamas›na

dakikaklar kala park›n her iki taraf›na beyaz gömlek, siyah pantolon,
k›rm›z› fular giyen tektipler s›raland›. Nurtepe’den, Gazi’den, 1 May›s’tan Sar›gazi’den ve di¤er yerlerden gelenler Umudu selamlayan
sloganlar atarak geliyorlard›.
Parka “Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga, Yaﬂas›n Dev-Genç
Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”
sloganlar›yla Cepheliler’in girmesinin ard›ndan program baﬂlad›.
“Mücadelenin sürdü¤ü bir dünyada umut yaﬂ›yor demektir. Dünyada ve ülkemizde mücadele sürüyor. Umutlu olun ve umutlar›m›z›
gerçekleﬂtirmek için harekete geçin” denilerek baﬂlayan programda
sahneye ilk olarak Erdal Bayrako¤lu ve ekibi ç›kt›. Türkçe ve Lazca
türküler söyleyen Bayrako¤lu, Lazca Çav Bella marﬂ›n› söyleyerek
sahneden indi.
Bayrako¤lu’dan sonra s›rayla
sahneye ç›kan ﬂairler Hasan Biber,
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di¤i için programa yetiﬂemediler.
Kavgan›n türkülerini söylerken sürekli bask›lar gören konserleri engellenmek için gözalt›na al›nan Grup Yorum üyeleri k›s›tl› bir kadroyla olsa
da sahnede yerlerini alarak kavgan›n
türkülerini ve marﬂlar›n› söylediler.
Program Grup Yorum’un söyledi¤i türkü ve marﬂlarla son buldu.
‹brahim Karaca ve Ruhan Mavruk
kavga için yazd›klar› ﬂiirlerini okudular. Hasan Biber’in “... Herbiri
can bedeli yaz›lm›ﬂt›r. Bir anan›n
göz yaﬂ›d›r, bir devrimcinin mermisidir namludan bakan (...)” dizelerinden ve K›z›ldere yürüyüﬂünde
Mahirler’in ölümsüzleﬂti¤i kerpiç
evde yazd›¤› “Onlar Dev-Gençli’ydiler” ﬂiirlerinin ard›ndan “K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor ve
Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGençliler” sloganlar› at›ld›.
ﬁiirlerin ard›ndan Mahirler’le
baﬂlayan Day›’n›n önderli¤inde devam eden mücadele tarihini anlatan
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
K›z›ldere yolculu¤undan Mahirler’e, Sabolar’›n direniﬂinden Day›’n›n görüntülerine kadar tarihten
kesitlerin sunuldu¤u sinevizyon gösterimi ilgiyle izlendi. Kutlama boyunca coﬂkunun en dorukta ve en
kalabal›k olunan anlardan birisiydi.
Bir tarih vard› sinevizyon gösteriminde... Her görüntü her kare, koca bir tarihten taﬂlard›. 40 y›ll›k mücadelenin tarihiydi o tarih. Her bir
an›n›n gururla an›ld›¤› koskoca bir
tarih bu... Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga slogan›n›n nas›l bir
gerçe¤i ifade etti¤i bir kez daha gözler önüne serildi sinevizyonda.
Sinevizyonun ard›ndan ‹dil Tiyatro Atölyesi tarafndan haz›rlanan
Tekel direniﬂini K›z›ldere’yle birleﬂtiren “Tekel’den K›z›ldere’ye Yol
Gider” adl› oyun sahnelendi.
Avrupa’da düzenlenen 30 Mart-17
Nisan programlar›na kat›lmak için
yurtd›ﬂ›nda olan Grup Yorum üyelerinin bir k›sm› yanarda¤ patlamadolay›
B‹Z‹MD‹R s›ndan
TAKS‹M
uçuﬂlar iptal edil
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Ankara

‹ s t a n b u l ’ d a Halk Cepheliler
Alibeyköy'ün Cengiz Topel, Saya
Yokuﬂu, Binevler, Çöp Mahallesi
bölgelerine alt› tane Halk Cephesi
imzal› "K›z›ldere Yolu Zaferin Yoludur","Mahir’den Day›’ya Sürüyor
Bu Kavga" yaz›l› pankart ast›lar.
Nurtepe, Güzeltepe, Osmanpaﬂa’da 9 pankart as›ld› duvar yaz›lamalar› yap›ld›.

Bursa

Ç a n a k k a l e : 17 Nisan günü Çanakkale Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
Yasemin Canc›'n›n Gelibolu'daki
mezar›n› ziyaret etti. Anmada Yasemin Canc›'n›n mücadele içindeki hayat› okundu. Okunan metinde Yasemin Canc›'n›n 1989 y›l›nda mücadeleye baﬂlad›¤›, Ege da¤lar›na ç›kan
ilk kad›n gerilla oldu¤u ve 19-22
Aral›k Operasyonu'nda Uﬂak Hapishanesi’nde yoldaﬂlar› için Berrin
B›çk›lar ile birlikte feda eylemi yaparak ﬂehit düﬂtü¤ü anlat›ld›.
Ard›ndan Ümit ‹lter'in 'ﬁahidimsin' ﬂiiri okundu. Bize Ölüm Yok, Zafer Yak›nda, Hakl›y›z Kazanaca¤›z
marﬂlar› hep bir a¤›zdan söylendi.

Antalya

B u r s a : 30 Mart- 17 Nisan Umudun Kuruluﬂunu Kutlama ve ﬁehitlerimizi Anma Haftas› dolay›s›yla
Dev-Gençlilerce Görükle’de ve
Uluda¤ Üniversitesi’nde 1000 bildiri da¤›t›ld›, 17 Nisan günü Görükle’de “Devrim Yürüﬂümüzün 40.Y›l›nda ﬁehitlerimizi An›yor, Umudu
Selaml›yoruz” yaz›lamas› yap›ld›.
17 Nisan günü Teleferik’te ‹rfan
Yenilmez ve Hamitler’de Gülnihal
Y›lmaz’›n mezarlar› ziyaret edilerek
anma yap›ld›. Mezar baﬂ›nda ‹rfan
Yenilmez’in geçmiﬂi hakk›nda bir
konuﬂma yap›ld›. Ard›ndan Gülni-

Hatay

‹ s t a n b u l / A l ibe yköy
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Ko caeli

Erzincan

‹zmir

Kars

hal Y›lmaz’›n mezar›na gidildi.
Gülnihal Y›lmaz’›n kendi anlat›m›yla öz geçmiﬂi okundu ve s›k s›k
“Gülnihal Y›lmaz Onurumuzdur,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar› at›ld›.
Gülnihal Y›lmaz’›n ve onun gibi onlarca halk kahraman›n›n yaratt›¤› bu destan› kald›ramayan,
onlar›n sahiplenilmesi kabul edemeyenlerin Gülnihal Y›lmaz’›n
mezar›na sald›rd›¤› ve resmini k›rd›¤› görüldü.
Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi’nde
13-14 -15 Nisan günleri Hamidiye,
Eﬂref Dinçer, Dr Ziya Kaya ve Bal›k Pazar› mahallelerine binlerce
kuﬂlama yap›ld›. 14-15 Nisan günleri ise yine ayn› mahallelerde
Halk Cepheliler yaklaﬂ›k 3000 bildiriyi halka ulaﬂt›rd›.
16 Nisan günü Halk Cepheliler
Gemlik’teki ﬂehitlerin mezarlar›
ziyaret ettiler. ‹lk olarak Karacaali
Köyü’nde bulunan Bülent Ülkü’nün mezar›na gidildi. K›z›ldere’den getirilen toprak Bülent’in
mezar› üzerine döküldü ve karanfiller b›rak›ld›. Ard›ndan Gemlik
merkez mezarl›¤›nda bulunan Recep Sinan ve Osman Sönmez’in
mezar›na gidildi. Burada da K›z›ldere’den getirilen topraktan bir
k›sm› mezarlara döküldü.
17 Nisan günü Gemlik Haklar
Derne¤i’nde 30 Mart-17 Nisan Anmas› yap›larak umudun kuruluﬂu
kutland›. ﬁiirler okunan programda,
Tuncel Ayaz K›z›ldere yürüyüﬂü ve
köyde yap›lan anmay› anlatt›. K›z›ldereden bugüne ﬂehitlerin ve direniﬂlerin anlat›ld›¤› slayt gösterimi
yap›ld›ktan sonra anma sona erdi.

Kocaeli: Cepheliler ‹zmit merkeze 20 adet '30 Mart 17 Nisan
ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Selaml›yoruz' 'Mahir'den Day›'ya Sürüyor Bu Kavga' ve 'CEPHE' yaz›lamalar› yapt›lar.

Malatya

M a n i s a - S a l i h l i : 30 Mart-17
Nisan ﬁehitleri Anma Günlerinde
Manisa’n›n Salihli ilçesinde Halk

Cephesinin ç›karm›ﬂ oldu¤u 30
mart-17 nisan ﬂehitlerini anlatan
250 bildiri Salihli’nin Seyrentepe
Mahallesi’nde da¤›t›ld›.
19 Nisan günü 2001 y›l›nda
ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen
Erdo¤an Güler mezar› baﬂ›nda
an›ld›.
“Erdo¤an Güler Ölümsüzdür,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› at›lan anmada Erdo¤an Güler’in hayat› anlat›ld›.
Anmaya TKP de destek verdi.

‹ z m i r : 16 Nisan günü ‹zmir Do¤ançay’da Halk Cepheliler taraf›ndan, “Mahir’den Day›’ya Sürüyor
Bu Kavga, K›z›ldere De¤iﬂmeyen
Meﬂalemiz, 30 Mart 17 Nisan ﬁehitlerini An›yor Umudu Büyütüyoruz ve K›z›ldere Sürüyor Savaﬂ Devam Ediyor” yaz›lamalar› yap›ld›.
17 Nisan günü “Mahirden Da-y›ya Sürüyor Bu Kavga” yazan
pankart as›ld›. Ayn› gün Yamanlar
Kubilay Caddesi ve Küçük Ya-manlar’da, 18 Nisan günü ise Ya-manlar Pazar›nda 30 Mart-17 Ni-san bildirileri da¤›t›ld›.
18 Nisan günü ‹zmir’de ﬂehit
mezarlar› ziyaret edildi. BucaKaynaklar Mezarl›¤›’nda biraraya
gelen Halk Cepheliler giriﬂte kor-tej oluﬂturup '96 ölüm orucu dire-niﬂinde ﬂehit düﬂen Müjdat Ya-nat’›n mezar›na kadar sloganlarla
yürüyüﬂ yapt›lar. Müjdat Yanat’›n
yaﬂam›n›n anlat›ld›¤› konuﬂman›n
yap›ld›¤› anmada, Ümit Do¤an
Gönül, Gökhan Özocak ve Gürsel
Akmaz’›n mezarlar› ziyaret edile-rek sevdikleri marﬂlar söylendi.
Tüm mezarlara foto¤raflar›n yer
ald›¤› dövizler ve birer k›z›l bay-rak b›rak›larak yine dost bir örgüt
davas›ndan yarg›lan›rken büyük
direniﬂte ﬂehit düﬂen Hatice Yü-rekli’nin mezar›na gidilerek karan-filler b›rak›ld›.

A n k a r a : 30 Mart- 17 Nisan
kampanyas› kapsam›nda 19 Nisan
sabah› Ankara'da as›lan pankart-
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larla önderler selamland›.
Mamak-Natoyolu üzerinde bulunan su deposunun duvar›na “Önderlerimiz Mahir Ve Day› Hedefimiz Devrimci Halk ‹ktidar› / Halk
Cephesi” yazan pankart as›ld›.
Kolej'de bulunan Ahmetler Köprüsü de pankart as›lan yerlerden biri oldu. “Önderlerimiz Mahir Ve
Day› Hedefimiz Halk ‹ktidar›” yazan Halk Cephesi imzal› pankart,
yaklaﬂ›k yar›m saat as›l› kald›.

rim ﬂehitlerini anma ve K›z›ldere’yle ilgili yüzlerce kuﬂlama yap›larak bu konuyla ilgili halk bilgilendirildi.
17 Nisan günü Harbiye Beldesi
aﬂa¤› Harbiye Mahallesi’nde 3 farkl› yere “K›z›ldere Yolu Zaferin Yoludur” yaz›lamalar› yap›ld›.
Hatay Samanda¤ merkezde bir
yere 'K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor”, bir yere de 'Cephe' yaz›lamas› yap›ld›.

M e r s i n : 17–18 Nisan günleri De-

D e r s i m : 16 Nisan günü Esentepe,
Yeni Mahalle ve Alibaba mahallelerinde Halk Cephesi’nin 30 Mart17 Nisan baﬂl›kl› bildirileri da¤›t›ld›
ve kuﬂlamalar› yap›ld›. Esentepe’de
220 Alibaba ve Yeni Mahallede 500
bildiri Dersim halk›na ulaﬂt›r›ld›.
Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda Dersim
Özgürlükler Derne¤i üyesi Mehmet Türker Esentepe Mahallesi’nde
TEM ﬁube polisleri taraf›ndan durdurulup keyfi ﬂekilde gözalt›na al›nd›. Karakoldaki iﬂlemlerin ard›ndan
hastaneden serbest b›rak›ld›.
Daha sonras›nda tekrar mahalleye giden Halk Cepheliler polislerin
bildirileri ve kuﬂlar› çocuklara para
karﬂ›l›¤› toplatt›¤›n› ö¤rendi.

mirtaﬂ ve Bahçe Mahallelerinde, 30
Mart–17 Nisan bildirileri da¤›t›ld›.
Demirtaﬂ Mahallesinde 500, Bahçe
Mahallesinde 200 bildiri da¤t›ld›.

A n t a l y a : 17 Nisan günü Antalya
Özgürlükler Derne¤i’nde, 30 Mart17 Nisan çerçevesinde ve seminer
ve sinevizyon gösterimi yap›ld›.
‹lk bölümde Parti tarihi ve “neden Partili mücadele ediyoruz”un
anlat›ld›¤› seminerde, daha sonra
“neden ﬂehitler veriyoruz” ve ﬂehitlik kavram› anlat›ld›.

H a t a y : Harbiye Beldesi’nde Halk
Cepheliler 30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma günleri için
bildiri da¤›tt›lar ve yürüyüﬂ yapt›lar.
15 Nisan günü yap›lan yürüyüﬂte;
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz” sloganlar› at›ld›, Sabahat Karataﬂ, Yunus Güzel, Erdinç Arslan,
Yusuf Kutlu, Selim Yeﬂilova, Yazgülü Güder Öztürk ve Yusuf Arac›’n›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› anmada
Yunus Güzel in mezar› baﬂ›na gelinerek tüm devrim ﬂehitleri için bir
anma yap›ld›.
Antakya merkezde Kurtuluﬂ ve
Saray Caddesi’nde 16 Nisan günü
kuﬂlama yap›ld›. Halk Cephesi üyelerini gören halk at›lan kuﬂlamalar›
yerlerde alarak okudu. Ekinci Beldesi’nde de yap›lan kuﬂlamaB‹Z‹MD‹R larla 30 MartTAKS‹M
17 Nisan dev-
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E r z i n c a n : Dev-Gençliler 30
Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini
Anma günleri kapsam›nda yaz›lamalar yapt›lar.
Dev Gençliler 17 nisan günü
Cumhuriyet Mahallesi ve Ergenekon Bulvar›na “ K›z›ldere Yolu Zaferin Yoludur!” yaz›lar›n› yazd›lar.
Geçit beldesinde dergi sat›ﬂ› ve
30 Mart-17 Nisan bildirileri da¤›t›ld›. Dergi sat›ﬂ›nda Mahir Çayan ve
K›z›ldere anlat›ld›. 25 adet dergi ve
70 adet bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.
Erzincan Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler 18 Nisan günü devrim
ﬂehitlerini anmas› düzenlediler. Anmada; Mahirler’in K›z›ldere de yaratt›klar› teslim olmama, düﬂmana
taviz vermeme gelene¤inin DevGençliler taraf›ndan 40 y›ld›r yaﬂat›ld›¤› vurguland›.

K a r s : 17 Nisan günü Kars Gençlik Derne¤i üyeleri Eyüp Beyaz'›n
mezar› baﬂ›nda anma yapt›lar. Ardahan'›n Ç›ld›r ilçesine ba¤l› Gölbelen Köyü’nde bulunan Eyüp Beyaz’›n mezar›nda “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" pankart› aç›larak mezara karanfiller b›rak›ld›.
“Güneﬂi ‹çenlerin Türküsü” adl› ﬂiir
okunan anmada, Eyüp Beyaz'›n hayat› devrimci kiﬂili¤i ve neden feda eylemi yapt›¤› üzerine k›sa bir
konuﬂma yap›ld›. Anma’dan sonra
Eyüp Beyaz’›n ailesini ziyaretine
giden Gençlik Derne¤i üyeleri Eyüp
Beyaz’›n amcas›n›n vefat etti¤ini
ö¤rendiler ve cenaze evine taziye
ziyaretinde bulundular.
Cenaze evinde iken köy muhtar›
Habip Altundaﬂ'›n jandarmay› aramas› üzerine jandarmalar gelerek
kimlik kontrolu dayatt›lar. Gençlik
Derne¤i üyeleriyse kimlik kontrolünün keyfi oldu¤unu söyleyip, köylülere bu tarz engellemeler bizim
kültürümüzü ve ﬂehitlerimizin sahiplenilmesini engeleyemece¤ini
belirtiler ve cenaze evinde bir süre
kald›ktan sonra ayr›ld›lar.
M a l a t y a : 16 Nisan günü Munzur
Kafe’de 30 Mart-17 Nisan Devrim
ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama günleri kapsam›nda
bir program yap›ld›.
Sinan Kukul’un yazd›¤› “Kadife
Tenli Zamanlarda” isimli ﬂiirin
okundu¤u programda; 40 y›ll›k
onurlu tarihi k›sa bölümler ﬂeklinde
anlatan bir sunum yap›ld›. Sunumun ard›ndan 30 Mart 1972’den 30
Mart 2010 K›z›ldere yürüyüﬂüne
kadar devam eden tarihi anlatan bir
slayt gösterimi yap›ld›. 60 kiﬂinin
kat›ld›¤› program marﬂ ve türkülerle sona erdi.
17 Nisan günü iki ayr› yere Halk
Cepheliler taraf›ndan pankart as›ld›.
Çavuﬂo¤lu Mahallesi’nde cadde
üzerine “Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga” yaz›l› pankart, Yeﬂilyurt Caddesine de “K›z›ldere Yolu Zaferin Yoludur” yaz›l› pankartlar as›ld›.
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lerde anlat›ld›¤› gibi KEND‹ YAﬁAMI VE DÜﬁÜNCE B‹Ç‹M‹D‹R. Bir devrimci gibi yaﬂamak ve bir
devrimci gibi düﬂünmektir.
Aile konusunda, insanlar›n
e¤itimi konusunda, okuma,
kendini geliﬂtirme konusunda, çal›ﬂma
tarz› konusunda devrimcileﬂmektir.
Eleﬂtiri, özeleﬂtiride tart›ﬂma içinde
birçok ﬂey söylenir karﬂ›l›kl›. Bunlar
bir devrimcinin hep kafas›nda olacakt›r.
Bir yöneticinin kim oldu¤u kafas›nda olacakt›r. Ona uygun davranacakt›r.
Onu yaﬂama geçirecektir.
Bunun için kafada kendine gerekçeler üreten de¤il, sorun varsa çözen
olacakt›r. ﬁimdi devrimci görevine yeni bir solukla baﬂlayacakt›r.
E¤itime neden önem vermek gerekti¤ini ELEﬁT‹R‹ ÖZELEﬁT‹R‹ SONRASI daha iyi görmelidir.
Eleﬂtiri, özeleﬂtiri sonras›; kadrolaﬂma, sürekli insan e¤itme, yetiﬂtirme

Öğrendiklerimiz
Öğretmenimizden

Bir devrimcinin, bir yöneticinin
gerçe¤i görmek için, iﬂlerin neden olmad›¤›n› anlamak ve çözüm bulmak
için önce kendinden baﬂlayarak sorgulamas› gerekir. Bu ilk ad›md›r.
Ancak esas olan bu söylenenleri
yaﬂama geçirmektir.
Öncelikli olarak söyleyece¤imiz,
eleﬂtiri-özeleﬂtiri dünyan›n sonu de¤ildir.
Yani sert de olur, baﬂka türlü de
olur.
Bunlar›n tümü devrimcinin beynini
de¤iﬂtirme çabas›d›r.
Devrimcinin beynini devrimcileﬂtirmek içindir.
Gerçekten devrime kilitlenen, devrimi için nefes al›p veren, onun coﬂkusunu, heyecan›n› yaﬂayan,
bu yan›yla da devrimci olmaktan onur duyan, Cepheli olmay› en büyük onur
sayan bir insan yaratmak
içindir.
E¤itimin bir parças›
olarak düﬂünmeliyiz eleﬂtiri, özeleﬂtiriyi.
Ve esas olarak “öyleyse
ben bir daha böyle bir duruma düﬂmemeliyim” diye
düﬂünmelidir bir devrimci.
Yeniden böyle bir durumu yaﬂamamak içinse; iﬂte
o özeleﬂtiride belirttiklerimizi yapmamakt›r.
Bir baﬂka ifadeyle devrimci yapmam›ﬂ olduklar›n› da yapmal›d›r. Yani
“denetlemedim” diyorsa, denetlemeli,
“okumad›m” diyorsa okumal›, “çal›ﬂmad›m” diyorsa çal›ﬂmal›d›r.
Biz de bunlar›n takipçisi olaca¤›z.
Bu özeleﬂtiriyi verilen sözler olarak
de¤erlendiririz.
ﬁimdi devrimcinin görevi; yeni bir
coﬂkuyla yeni bir heyecanla, kendini
yeniden görmüﬂ, tan›m›ﬂ olman›n, neyin do¤ru, neyin yanl›ﬂ oldu¤u konusunda bir ad›m daha atm›ﬂ olman›n güveniyle görevine dönmesidir.
Sorunun kayna¤› çok çeﬂitli ﬂekil-

dar düﬂünme demektir. Sonuç ola¤anüstü veya sihirli bir güce dönüﬂmeyebilir ama biz biliriz ki arkadaﬂ›m›z
elinden geleni yapm›ﬂt›r. Sonuç olumsuz olsa da, bu sonuç bizimdir.
Çözemedi¤i zaman tart›ﬂ›r çözüm
arar ve sonunda bulur.
‹kinci kural ise; disiplinli olmakt›r.
Yani özeleﬂtiriyi yapt›k, bitti olmamal›d›r.
Ne demektir disiplinli olmak; D‹S‹PL‹N, DO⁄RU DÜﬁÜNCE VE
‹DEOLOJ‹K NETL‹KT‹R.
Bir insan ancak do¤ru düﬂünce tarz› ve ideolojik netli¤e sahipse disiplinli
olur.
Aksi halde hiçbir güç, kural ve ceza onu disipline edemez.
Disiplin bu nedenle önemlidir. E¤er
devrimcinin böyle bir disiplini yoksa o
özeleﬂtiri hiçbir iﬂe yaramaz. Geçici bir
duygusal etkilenmenin ötesine gitmez.
Nas›l do¤ru düﬂünecek, yo¤unlaﬂacak
bunu yukar›da anlatt›k.
Nas›l ideolojik
netli¤e kavuﬂacak,
kafas›ndaki ucu
buca¤› olmayan,
her ﬂeyden, nerdeyse esen rüzgârdan bile etkilenen
düﬂünce karmaﬂas›na, fikir bunal›m›na son verecek.
Bir konunun tüm
olas›l›klar›n› gördüklerini ve bildiklerini göstermek için her olas›l›¤›
TEOR‹K
OLARAK s›ralarlar ama sonuca giden yolda, do¤ruya giden yolda kendileri yoktur, kendi çabalar› yoktur. Bu
en tipik halidir.
Bu tür karmaﬂa içinde olan arkadaﬂlar›m›z "teorik olarak" ideolojik
netli¤e sahiptirler, hatta toz kondurmazlar hiçbir ﬂeye, ama iﬂ prati¤e gelince bu bunal›m ve kaos ortaya ç›kar.
Teoride her ﬂey yerli yerindedir buna
itirazlar› yoktur, ﬂu "kahrolas›" prati¤e
gelince ise herkes ve her ﬂey ona karﬂ›d›r, adeta arabesk bunal›md›rlar. Çünkü tek hakl› olan onlard›r, nerdeyse
ya¤mur ya¤d› böyle oldu diyeceklerdir. Hatta üstü kapal› bunu derler.
Ve bu tür arkadaﬂlar›m›za sorunun

DEVRİMCİ OLMANIN VE
DEVRİMCİ KALMANIN
İKİ HAYATİ KURALI:
ELEŞTİRİ, ÖZELEŞTİRİ
VE DİSİPLİN
için yo¤unlaﬂmal›d›r.
-E¤itimde de pratik yöntemler kullanmal›d›r. Aylarca sürecek bir e¤itim
uygulamam›z zor olabilir.
H›zla, pratik olarak asgari bilgileri
verme, pratik çal›ﬂma içinde e¤itme
yöntemlerini geliﬂtirmeyi deneyebilir
örne¤in.
Eleﬂtiri, özeleﬂtiri sonras› devrimci
kendine güvenli olmal›d›r.
Ne demektir kendine güvenli olmak ve bunu nas›l hayata geçirecek?
Birinci kural;
Beynini yo¤unlaﬂt›racak, yo¤unlaﬂma, düﬂünme, kafas› çatlay›ncaya ka-
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kendi yaﬂam› ve düﬂünce biçimi oldu¤unu anlatmakta ›srar edece¤iz. E¤er
onlar›n dedi¤ini kabul edersek ne olur
biliylormusunuz,
- disiplin gereksizdir
- disiplin teorik olarak do¤ru ama
hayatta karﬂ›l›¤› bu de¤ildir.... yani bizim hayatta karﬂ›l›¤› olmayan bir teoriyi savundu¤umuzu kabul etmemizi isterler. Oysa biz tam bunu söylüyoruz .
Diyoruz ki arkadaﬂ›m sorun senin hayat›nda, teoride de¤il. Sorun senin düﬂüncende, devrimci düﬂüncelerde de¤il
- disiplinsizlik karﬂ›s›nda ödedi¤imiz bedelleri unutmam›z› istiyorlar.
Hay›r bizim her kural için kan›m›z akt›, her kural için can verdik. Bizden
bunu istemeleri bu canlara bu kanlara
ihanettir.
Devrimcinin görevi ile ilgili, görev
yerine ait her ﬂeyi beyninde olmal›d›r.
Her ﬂeyden bilgisi olmal›d›r.
Bir karar al›rken, bir görevlendirme yaparken ya da bir insan›m›z› istihdam ederken görebildi¤imiz tüm olas›-

Sorunun kayna¤› çok çeﬂitli
ﬂekillerde anlat›ld›¤› gibi KEND‹
YAﬁAMI VE DÜﬁÜNCE B‹Ç‹M‹D‹R. Bir devrimci gibi yaﬂamak
ve bir devrimci gibi düﬂünmektir. Aile konusunda, insanlar›n
e¤itimi konusunda, okuma,
kendini geliﬂtirme konusunda,
çal›ﬂma tarz› konusunda
devrimcileﬂmektir.
l›klar› hesaplamal›d›r.
Yani aceleci olmamal›d›r. Yap boza
dönüﬂmemesi için bu düﬂünce disiplini
ﬂartt›r.
Eleﬂtiri, özeleﬂtiri ve disiplin asla
kaybetmememiz gereken özelliklerimiz olmal›d›r. Bizi var eden, devrimcili¤imizi ayakta tutan en önemli kurallard›r. Devrimci olman›n hayati kurallar›ndand›r. Devrimci olman›n ve devrimci kalman›n bu iki hayati kurallar›-

Sar›gazi’de Polis Terörü
‹stanbul Sar›gazi’de; bir süredir yo¤un ﬂekilde yaﬂanan polis terörü 18 Nisan günü Demokrasi Caddesi’nde yap›lan eylemle protesto edildi. Sloganlar›n
ard›ndan okunan bas›n aç›klamas›nda
"polisin pisli¤e göz yumarken devrimcidemokrat her kesimden insan› bask› alt›na almak için türlü türlü yollara baﬂvurdu¤u, ancak baﬂar›l› olamayaca¤›..." vurgusu yap›ld›. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan yaklaﬂ›k 100 kiﬂi kortej oluﬂturarak
Demokrasi Caddesi’nde yürüyüﬂ yapt›.
Halk Cepheliler yürüyüﬂ s›ras›nda polisin
terörünü anlatan bildiriler da¤›tt›. Sokak
sokak bildiri da¤›t›m›n›n ard›ndan Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i önüne gelinerek
eylem bitirildi.
B‹Z‹MD‹R
TAKS‹M
Sar›gazi'de 19 Ni-
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n› unutursak, elimizde tutmak için harcad›¤›m›z emek bir yana, onu kaybedince kat be kat vermek zorunda kalaca¤›m›z emekle k›yasland›¤›nda bilmeliyiz ki hem daha verimli, hem daha
güvenilir bir emektir disiplinli olmak.
Devrimci olmak için, devrimcili¤i
yaﬂam biçimi haline getirmek için
eleﬂtiri, özeleﬂtiri ve disiplini hayat›m›zda sürekli k›lmal›y›z.
E¤er devrimci kalmak istiyorsak
bilmeliyiz ki; eleﬂtiri, özeleﬂtirinin ve
disiplinin istisnas› yoktur.
“Bir kereden bir ﬂey olmaz”, “bir
kere aksatsam bir ﬂey olmaz, yar›n telafi ederim” diye baﬂlayan istisnalar
çok büyük bir h›zla yaﬂam biçimine
dönüﬂür. As›l bunun istisnas› yoktur.
Yani, h›zla yaﬂam biçimine dönüﬂmenin istisnas› yoktur. Bunun devrimcilik
olmad›¤› ise kesindir.
Bir ömür boyu devrimcilik için disiplin ve eleﬂtiri özeleﬂtiri hayat›m›zda
su gibi ekmek gibi olmal›d›r.

san günü akﬂam saatlerinde Selçuk ﬁahino¤lu adl› Yürüyüﬂ dergisi okuru sivil ve
resmi polislerce durdurularak, baﬂ›na silah dayanm›ﬂ ve "biz size bir daha buraya gelmeyin burada dergi satmay›n yoksa kafan›za s›kar›z demedik mi!" denilerek tehdit edilmiﬂtir. Polisler ﬁahino¤lu'nun yan›nda bulunan dergileri ve 22
adet 1 May›s pikni¤i biletini y›rtm›ﬂ, gözalt› iﬂlemi yapmadan darp ederek serbest b›rakm›ﬂt›r!
Olay› duyan Halk Cepheli bir grup
polislerin yo¤unlukta durdu¤u ve karakol
niyetine kulland›¤› kaymakaml›k binas›
önüne gelerek "Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m›n› yap›yoruz! Polis bu dergiyi da¤›t›yor diye arkadaﬂlar›m›z›n kafas›na silah
day›yor, tehdit ediyor dergilerimizi y›rt›yor. Pezevenkler, uyuﬂturucu sat›c›lar› ellerini kollar›n› sallaya sallaya mahallede
dolaﬂ›rlarken polis devrimcilerden rahats›z oluyor. Çünkü devrimciler onuru namusu adaleti savunuyor. Bu dergiyi satmaya halka duyurmaya devam edece¤iz.." diyerek yanlar›nda getirdikleri Yürüyüﬂ dergisini ücretsiz olarak halka da¤›tt›lar. Kaymakaml›k giriﬂinde bekleyen
çok say›daki sivil polisin bu esnada kaymakaml›k içine gizlendikleri görüldü.

Okmeydan›’da
Polisin Müthiﬂ
Operasyonu!
‹stanbul Okmeydan›’da polis 18 Nisan
gecesi Halk Cepheliler’in ast›klar› k›z›l
bayraklar› akrep, panzer ve sivil otolarla,
operasyon havas› vererek söktü. Gece geç saatlerde polisin “operasyon” yaparak bayraklar› sökmesiyle ilgili
Halk Cephesi yaz›l› bir
aç›klama yapt›. “Gündüz indiremezlerdi biliyorlard› devrimciler
onlara izin vermeyecek” denilen aç›klamada düzenin k›z›l bayraklardan, devrimcilerden, halktan korktu¤u
ve kormaya devam
edece¤i vurguland›.

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

Siirt’te yedi ilkö¤retim ö¤rencisine
tecavüz

ÇÜRÜME!
Bu Ahlaks›zl›k, Bu Çürüme
‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlar›n Eseridir
Eserleriyle Övünebilirler!
Yozlaﬂman›n, çürümenin
nas›l geniﬂ kesimleri esir alabildi¤inin bir örne¤ine geçti¤imiz günlerde Siirt’te bir
kez daha tan›k olundu.
ﬁehirde 7 ilkö¤retim ö¤rencisine aylard›r tecavüz
edilmiﬂ, ahlaks›zl›k geniﬂ
çevreler taraf›ndan bilinmesine
ra¤men uzunca bir süre devam
edebilmiﬂ ve nihayetinde sorun
aç›¤a ç›kt›¤›nda da bu kez, bizzat
düzen güçleri taraf›ndan örtbas edilmek istenmiﬂti.
‹lkö¤retim ö¤rencilerine tecavüz
etti¤i gerekçesiyle ﬂu ana kadar
100'e yak›n kiﬂinin ifadesi al›nm›ﬂ
ve bunlardan 17'si tutuklanm›ﬂ durumda. 25 kiﬂinin de gözalt›nda oldu¤u belirtiliyordu. Ancak bilgiler
kesin de¤il. ÇÜNKÜ:
Önce, sürdürülen soruﬂturma
hakk›nda “ gi z l i l i k ka r a r › ” al›nd›,
ard›ndan da yay›n yasa¤› getirildi.
Siirt Valisi Necati ﬁentürk, Siirt
Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Mustafa
Karam›k, bu yasak perdesinin baﬂ
mimarlar›.
Neyi örtbas ediyorsunuz, kimleri gizlemek istiyorsunuz?
Tüm bu koruma gizleme çabalar›na ra¤men, ﬂehirde zaten en çok
konuﬂulan konu oldu¤u için bu ahlaks›zl›¤›n, bu namussuzlu¤un içinde yer alanlara dair çeﬂitli bilgiler
de aç›¤a ç›km›ﬂ durumda.
7 ö¤renciye tecavüz eden alçaklar›n baﬂ›nda, müdür yard›mc›s›n›n
oldu¤u belirtiliyor. “Olaya ad› kar›ﬂan iki kamu görevlisi” var. Asker

ve
polis yetkilileri var.
Esnaflar
var. Tarikatç›lar var. Var da var.
Bu olay elbette sars›c› bir olayd›r; ancak ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bas›n›yla, televizyonlar›yla, internetiyle
ahlaks›zl›¤›n bu kadar teﬂvik edildi¤i, fuhuﬂun adeta normal gösterildi¤i, yoksullukla yozlaﬂman›n zemininin güçlendirildi¤i, polisin her
türlü fuhuﬂun, uyuﬂturucunun hamili¤ini yapt›¤› bir ülkede benzer
olaylar giderek ço¤alacakt›r. Bunu
bilmek için kahin olmak gerekmiyor.
Çürümenin bu boyutlara ulaﬂmas› vahimdir, ürkütücüdür. Buna karﬂ› düzenden beklenecek bir ﬂey yoktur; belirtti¤imiz gibi, müsebbibi
zaten onlard›r.
Halk, bir an önce kendi önlemlerini almal›d›r. Halk›n yozlaﬂmaya,
çürümeye, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya
karﬂ› örgütlenmesinin d›ﬂ›nda da bir
önlem yoktur.
Halk›n yozlaﬂmaya, çürümeye,
uyuﬂturucuya, fuhuﬂa karﬂ› örgütlenmesini sa¤lamak, tüm devrimci-

lerin, demokratik kitle örgütlerinin
de öncelikli görevleri aras›ndad›r.

Sapk›n gericili¤in
zihniyeti:
“‹nsan yarad›l›ﬂtan
tecavüzcü!”
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, (SHÇEK)
Genel Müdürü ‹smail Bar›ﬂ,
Meclis’te kay›p Çocuklar Araﬂt›rma Komisyonu’nda verdi¤i
ifadede “kurumlar›m›zda dayak
ve taciz olay›, hatta fiilen tecavüz olay› da zaman zaman olabilmektedir.” diyor. Milletvekillerinin bu olaylar›n nas›l oldu¤u üzerine zorlay›c› sorular
sormalar› üzerine ﬂöyle diyor:
“ ‹ n s a n f › t r a t › v a r, insan ol du¤u yerde olur b u . ”
F›trat, y a r a d › l › ﬂ demek.
‹nsan›n yarad›l›ﬂtan tecavüzcü
oldu¤unu söylüyor ‹smail Bar›ﬂ.
Asl›nda muhtemel ki kendi zihniyetini, gerici kesimlerin bir ço¤unun
meﬂrulaﬂt›rd›¤› bir anlay›ﬂ› ortaya
koyuyor.
Tarikat ﬂeyhleri, aﬂiret ileri gelenleri bu ülkede 8-10 yaﬂ›ndaki çocuklarla evlenmenin teorisini yapm›ﬂlard›r. F›trattan! diye meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r bunlar da.
Bu anlay›ﬂ, küçük çocuklar› taciz eden Hüseyin Üzmezler’i hala el
üstünde tutuyor tabii.
Bugün iktidar orta¤› olan islamc› kesimde, iktidar nimetlerinden
yararlanmaya baﬂlayanlar›n ilk iﬂi
kendilerine metres tutmalar›, bunu
da imam nikahlar›yla meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmalar› da ayn› “f›trattan”,
ayn› zihniyetten besleniyor. Burjuvazinin metreslerle resmileﬂtirdi¤i
fuhuﬂ, düzen islamc›lar› taraf›ndan
islami örtü alt›nda sürdürülüyor.
Yozlaﬂma ve fuhuﬂ, din, iman, s›n›f
tan›madan yayg›nlaﬂ›yor.
Çözümü bulacak olan yine
halkt›r.

K‹TLESELL‹⁄‹M‹ZLE ZAPTEDEL‹M
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Devrimci Memur Hareketi’nden

“Güvenceli, Kadrolu Çal›ﬂma,
Paras›z E¤itim ‹stiyoruz”
E¤itim-Sen, 17 Nisan 2010 tarihinde Ankara'da bir
eylem gerçekleﬂtirdi. Eyleme Türkiye'nin bütün illerinden gelen beﬂ binin üzerinde e¤itim emekçisi kat›ld›.
E¤itim-Sen'in genel taleplerinin gündeme getirildi¤i eylemde s›kl›kla "Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k", "Ücretli
Köle Olmayaca¤›z", "Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret" sloganlar› at›ld›. ‹ﬂyerlerine gönderilen afiﬂ ve bildirilerde "Kamusal
E¤itim- Kadrolu Çal›ﬂma- Demokratik Yaﬂam" baﬂl›klar› kullan›lm›ﬂ, özetle "Güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar› kabul edilemez. Bu sald›r› ancak örgütlü mücadele ile durdurulabilir." denilmiﬂtir. Yine ayn› dökümanlarda s›ralanan taleplerde daha çok güvenceli iﬂ vurgusu yap›lm›ﬂt›r.
Eylemin do¤ru bir zamanlamayla yap›ld›¤›, e¤itim
emekçilerinin yak›c›l›¤›n› duydu¤u sorunlar› iﬂledi¤i
aç›kt›r. O halde yüzbinin üzerinde üyesi olan bir sendikan›n do¤rudan kendi iﬂ koluyla ilgili bir eylemi üye say›s›n›n ancak yirmide biriyle gerçekleﬂtiriyor olmas›n›
nas›l yorumlamak gerekir? Kuﬂkusuz tek bir neden yok
bu durumun oluﬂmas›nda. Üyelerin genel duyars›zl›¤›ndan bütün toplumu saran inançs›zl›¤a, iﬂbirlikçi sendikalar›n yaratt›¤› kafa kar›ﬂ›kl›¤›ndan siyasal iktidar›n
bask›lar›na kadar bir dizi neden s›ralanabilir. Bu nedenlerin her birinin az ya da çok eylemin yeterince yank›
bulmamas›nda katk›s› vard›r. Fakat sorgulanmas› gereken temel mesele E¤itim-Sen'in uzun bir süredir devam
eden sorunlu eylem tarz›d›r.
‹lkin, 17 Nisan eyleminin niçin yap›ld›¤› b›rakal›m
çok da aktif olmayan üyeleri, kadrolara dahi yeterince
anlat›lamam›ﬂt›r. ‹ﬂ yerlerindeki birçok E¤itim-Sen'li,
eylemin talepleri konusunda netleﬂen bir kan›ya varamam›ﬂt›r. Eylemin gerçekleﬂtirilmesinin temel nedeni
olarak an›lan "iﬂ güvencesiz çal›ﬂma" yine alt alta s›ralanan birçok talep aras›nda silikleﬂmiﬂtir. Nicedir çeﬂitli
düzeylerde eleﬂtirilen bir konudur bu. Bir eylemin birbirini görünmez k›lan, eylemin as›l yap›l›ﬂ nedenini belirsizleﬂtiren taleplere bo¤ulmas› do¤ru bir tarz de¤ildir.
Her ne kadar talepler birbirinden çok ba¤›ms›z de¤ilse
de bu tarz hedefin belirsizleﬂmesine, eylemin protestoya
dönüﬂmesine yol açmaktad›r. Do¤all›¤›nda eylem de
coﬂkusuz bir yürüyüﬂ halini almaktad›r. ‹nsanlar daha
çok eski dostlar›n›, üniversite arkadaﬂlar›n› görmek için
eyleme kat›lmakta ve yürüyüﬂ, slogans›z, disiplinsiz,
planlanmam›ﬂ, deyim yerindeyse bir piknik havas›na
bürünmektedir.
‹kinci olarak eylemin çal›ﬂmas›n›n nas›l yap›ld›¤›na
bakmak gerekir. Acaba kaç iﬂyerinde
17 Nisan eylemine iliﬂkin ö¤retmenB‹Z‹MD‹R lerle buluﬂulmuﬂ, toplant› düzenlenTAKS‹M
miﬂ, iﬂyeri temsilcilerinin eylemle il-
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gili nas›l bir çal›ﬂmas› olmuﬂ, sonuç olarak kaç e¤itim
emekçisiyle bu eylem yüz yüze tart›ﬂ›lm›ﬂt›r? Bu sorular›n
hemen hiçbirini olumlu yan›tlayacak veriler yok elimizde.
Daha do¤rusu eylemlerin haz›rlan›ﬂ süreçlerini denetleyen
bir mekanizmas› yok sendikalar›m›z›n. ‹ﬂyeri çal›ﬂmalar›n› esas alan bir örgütlenme anlay›ﬂ›ndan gün geçtikçe
uzaklaﬂmakta oldu¤umuz aﬂikâr. ‹nsanlar› eyleme katamayabiliriz. Fakat olabildi¤ince geniﬂ bir emekçi toplam›yla ›srarl› bir tart›ﬂma sürecini her eylem öncesinde yaﬂatacak bir iﬂyeri örgütlenmesini hayata geçirdi¤imizde
sonuç almakta gecikmeyece¤iz. Var olan durumda sendikalar, kitle çal›ﬂmas›n›; üyelere mesaj göndermek, sendikalarda s›n›rl› say›da üyeyle toplant› düzenlemek, en iyimser haliyle yöneticilerle s›n›rl› kalan iﬂyeri gezileri yapmak
olarak alg›l›yor nicedir. Bu klasikleﬂmiﬂ, güdük çal›ﬂman›n sonucunda var›lan nokta sendikalara güven kayb› olmuﬂtur. "Zaten sendikalar hiçbir ﬂey yapm›yor" demektedir sendikas›z kitleler. Oysa kitle çal›ﬂmas› sendikan›n
canl› bir organizma olarak kitleyle sürekli iliﬂkide olmas›n› sa¤layacak araçlarla yürütülmek durumundad›r.
Sonuç olarak; emekçilerin gündemine denk düﬂen,
fakat haz›rlan›ﬂ› itibariyle özensiz, kitle çal›ﬂmas›n›n
c›l›z kald›¤›, coﬂkusuz bir eylem gerçekleﬂmiﬂtir 17 Nisan'da.
Hedefi daha net, öncesinde bütün kitleye ulaﬂ›lmas›
planlanan bir süreçle iﬂletilmelidir eylem takvimleri. Aksi halde emekçilerle sendikalar aras›ndaki güven kayb›
kronikleﬂmiﬂ bir hastal›k durumuna dönüﬂecektir.
17 Nisan eylemine ortaya ç›kan eksikli tablosu, devrimci memurlara sorumluluklar yüklemektedir. Bu tabloyu de¤iﬂtirecek olan devrimci memurlard›r. Bunu nas›l yapaca¤›z? Eylem alan›nda dövizlerimizle, sloganlar›m›z›n içeri¤iyle, pankartlar›m›zla, disiplinimizle, en
önemlisi de kitle çal›ﬂmam›zla yapaca¤›z. E¤itim-Sen
kitlesinin sadece yüzde yirmisinin miting alan›na gelmesini devrimci memurlar ayn› zamanda kendi eksikli¤i olarak görmelidir. Sendikalar›n olumsuz tablosu devrimci memurlar›n ba¤›ms›z siyasal çal›ﬂmalar›n› art›rmalar› gerekti¤ini de göstermektedir.
17 Nisan eyleminde Kamu Emekçileri Cephesi "Güvenceli, Kadrolu Çal›ﬂma, Paras›z E¤itim ‹stiyoruz”
pankart› ile kat›ld›. E¤itim-Sen'in genel taleplerinin yan›nda "Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”, "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” gibi sloganlar› da hayk›ran Kamu
Emekçileri Cephesi kortejinde yaklaﬂ›k 140 kiﬂi yürüdü.
Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerde Kamu Emekçileri
Cephesi kortejinin arkas›nda yürüdüler ve e¤itim emekçileriyle sorunlar›n›n ortak oldu¤una, mücadelenin ortaklaﬂt›r›lmas› gerekti¤ine dikkat çektiler.
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Paras›z E¤itim ‹stiyoruz” slogan›n›n yer ald›¤› pankart ile kat›ld›. Pek
çok ilden e¤itimcilerin yerald›¤› kortejde “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Paras›z E¤itim Hakk›m›z ‹stiyoruz Alaca¤›z, Kadrolu Çal›ﬂma ‹stiyoruz” dövizleri taﬂ›nd›.

E¤itimciler Ankara’da Buluﬂtu
E¤itim-Sen, Ankara'da “Demokra tik, K am us al, Pa ra s›z , Nite likli
E¤itim; Ör gütlü, Güvenceli Çal› ﬂ ma Hakk› ve Demokratik Ya ﬂ a m ”
mitingini yapt›. Miting öncesinde,
14 Nisan günü ‹stanbul ve ﬁanl›urfa'da oluﬂturulan yürüyüﬂ kollar›
Ankara’ya 17 Nisan günü ulaﬂt› ve
buradaki e¤itimcilerle buluﬂtu. Ayr›ca ö¤renciler, ö¤retmen adaylar›
ve ö¤renci velileri baﬂta olmak üzere demokratik kitle örgütleri de mitinge kat›ld›lar.
Kurtuluﬂ Park›’nda baﬂlayan
yürüyüﬂle Ziya Gökalp Caddesi
üzerinden SSK ‹ﬂhan› önüne gelindi. Burada kurulan miting kürsüsünde talepler bir kez daha dile getirildi. Yürüyüﬂ kollar›ndan gelen
temsilcilerden oluﬂan bir heyet de
taleplerin oldu¤u bir dosyay› Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na götürdü.
Gençlik Federasyonu, sürdürdü-

¤ü kampanya ile de paralel olarak,
paras›z e¤itim talebi ile alandayd›.
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z,
Harçlar ve Kay›t Paralar› Kald›r›ls›n” pankart› açan Dev-Gençliler
sloganlar› ile de bu taleplerini dile
getirdiler. Kortejler alana girerken
tek tek anons edildiler. Gençlik Federasyonu da, “Paras›z E¤itim ‹sti yoruz Alaca¤›z diyen Gençlik Federasyonu alanda! Paras›z e¤itim
istedikleri için tutuklanan Berna
Y ›l maz ve Fe rha t T üze r 'e özgür l ük! Ha lk iç in bil im, ha lk iç in e ¤i tim istiyoruz!” sözleriyle kürsüden
anons edildi. Yaklaﬂ›k 50 kiﬂiden
oluﬂan kortejde “Paras›z E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir” yazan dövizler, Dev-Genç logolu flamalar ve
Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer'in foto¤raflar› taﬂ›nd›.
Kamu Emekçileri Cephesi de mitinge “Güvenceli, Kadrolu Çal›ﬂma

BES Kameralar› TAR‹ﬁ ‹ﬂçileri Tazminat
Kald›rtt›
Hakk› Kazand›lar
Büro Emekçileri Sendikas›’n›n itiraz etmesi
sonucu ‹zmir ‹l Nüfus
ve Vatandaﬂl›k Hizmetleri Müdürlü¤ü’ndeki
güvenlik kamera uygulamas› ile çal›ﬂanlar›n internet ortam›nda tüm internet kullan›c›lar› taraf›ndan izlenmesine son
verildi.

TAR‹ﬁ iﬂçileri 46 gün süren direniﬂin
ard›ndan tazminatlar›n› almay› baﬂard›.
Türk-‹ﬂ yönetiminin TAR‹ﬁ yetkilileriyle
yapt›¤› görüﬂme sonucunda iﬂçilerin tazminatlar›n›n a¤ustos sonuna ödenmesine
karar verildi. Yap›lacak protokol ile iﬂçiler 20 Nisan’a kadar alacaklar›n›n yüzde
35’ini, 24 Nisan’a kadar ikinci yüzde
35’ini, kalan yüzde 30’luk bölümünü de
Haziran ve A¤ustos aylar›nda alabilecek.

Mitingde konuﬂan, E¤itim-Sen
Genel Baﬂkan› Zübeyde K›l›ç “taleplerimiz halk›n talepleridir” dedi
ve e¤itim emekçilerinin, güvenceli
iﬂ ve kadrolu istihdam talebiyle mitinge geldiklerini söyledi. Paras›z,
kamusal e¤itim talebiyle alanlara
ç›kt›klar›n› belirten K›l›ç, yürüyüﬂ
taleplerinin tüm halk›n ortak talepleri oldu¤una iﬂaret etti.
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren ise, gündemdeki anayasa de¤iﬂikli¤i konusuna de¤indi. Evren, kamu emekçilerinin, Tekel iﬂçilerinin,
güvencesiz iﬂçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, ezilenlerin içinde olmad›¤›
bir anayasan›n kabul edilemeyece¤ini vurgulad› ve demokratik bir yaﬂam için demokratik bir anayasa talep ettiklerini söyledi. Yaklaﬂ›k
10.000 kiﬂinin kat›ld›¤› miting saat
14.30'da sona erdi.
Mitingde kamusal, paras›z, anadilde e¤itim, güvenceli, kadrolu iﬂ
ve demokratik yaﬂam talepleri pankartlarla ve dövizlerle alana yans›rken, “Sözleﬂmeli köle olmayaca¤›z”, “Kadrolu istihdam istiyoruz”,
“Anadil hakt›r engellenemez”, “Paras›z e¤itim, kadrolu çal›ﬂma” sloganlar› at›ld›.

Teklifi kabul eden iﬂçiler, tek tek imzalayacaklar› sözleﬂme ile tazminatlar›n› alma hakk›n› elde etmiﬂ oldu.
‹ﬂçiler tazminatlar›n› kazanm›ﬂ olsa
da fabrikan›n kapat›lmas›ndan kaynakl›
iﬂsiz kald›lar. ‹ﬂçiler; “makinelerin yerini
bile bilmeyenler fabrikay› iki ayda
sat›l›¤a ç›kard›, yaz›klar olsun!” diyerek
tepkilerini dile getirdiler.
‹ﬂçiler tek tek yapacaklar› sözleﬂme
ile ödeme takvimlerini belirleyecek. Yönetime güvenmeyen iﬂçiler ilk taksidi
alana kadar alandan ayr›lmama karar› ald›klar›n› aç›klad›lar.
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F Tipi hapishanelerde, oligarﬂinin, tutsaklar›n direniﬂini k›rmak,
örgütlenmesini da¤›tmak için baﬂvurdu¤u son yöntemlerinden biri
zorla sevkler. Kah bir hapishaneden
baﬂka hapishaneye, kah ayn› hapishane içinde bir bölümden baﬂka bölüme sürme biçiminde uygulanan
bu klasik yöntem istedikleri sonucu
vermeyecek elbette; ancak zulüm,
yine zalimli¤ini de yapmaya devam
edecektir.
Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden 26 Mart 2010 tarihinde
zorla K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’ne sevk edilen tutsaklardan Gök-

han Gündüz’ün mektubunda sevk
sonras› ﬂöyle anlat›yor:
“Bizimle buraya getirilenlerden
Ufuk Keskin, ﬂeker hastas›d›r. Bir
diyet program› var; üniversite hastanelerinden verilmiﬂ say›s›z raporlar› var. Ve onu bu haliyle saatlerce
süren bir yolculukla zorla sevk ediyorlar.
Ufuk’a hiçbir diyet ihtiyac› verilmedi. ﬁekeri sürekli çok yüksek
ve buna ba¤l› sorunlar yaﬂ›yor.
Yüksek ﬂeker, yüksek insülin doz l a r › g e re k t i r i y o r ; s o n u ç i s e k a n g ren ve organ kayb› oluyor... Ya ﬂam hakk›n›n aç›kça ihlal edildi¤i
b i r durumla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Umar›z çabalar›m›z bir sonuç verir...”(K›r›kkale, 28 Mart 2010)
Devam ediyor Gökhan Gündüz;
“Ali TEKE’yi a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet statüsüyle tek kiﬂilik hücreye ald›lar. En çok da onun durumu
düﬂündürüyor. Ali abinin Korsa k o f f r a p o r u v a r. Ç o k t a n b › r a k › l m › ﬂ o l m a s › g e r e k i r k e n , n e r ed ey s e
20 y›l l›k hapislik süre c i n i n b u
a ﬂ a m a s › n d a b i r de tek kiﬂilik hüc r ede tecrit içinde tecrit edilmiﬂ
ﬂenleri “Hapishanelerde Tecrite ve
Keyfi Uygulamalara Son” pankart›
açarak, “Tecrit ‹nsanl›k Suçudur,
Tecrite Son, Devrimci Tutsaklar
Teslim Al›namaz, Sürgünler Cezalar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n›
att›lar. Eylemde aç›klama yapan
Fahrettin Keskin, ülkemiz hapishanelerinde devrimci tutsaklar›
teslim almak için keyfi uygulamalar›n sürdü¤ünü belirtti ve
buna örnek olarak da sürgün
sevkleri gösterdi.
Keskin aç›klaman›n devam›nda; “Tutsaklar yarg›lamalar›n›n
sürdü¤ü ﬂehirlerden yüzlerce kilo
metre ötedeki hapishanelere sürgün
sevklere gönderiliyor. Ailelerin
önüne ek zorluklar ç›kar›larak,
devrimci tutsaklar yanl›z b›rak›lmak isteniyor” dedi.

Hapishanelerde Tecrite ve
Keyfi Uygulamalara Son!
Hapishanelerdeki tecrit ve keyfi
uygulamalar sonucu sürgün edilen
devrimci tutsaklar için Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu taraf›ndan
eylem yap›ld›. 19 Nisan günü ‹stanbul Taksim
Tramvay DuraB‹Z‹MD‹R ¤›’nda toplanan
TAKS‹M
platform bile-
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d u r u m d a d e n g e v e h a f › z a p ro b lemlerine yol aç›yor.
Ve Ali TEKE bu sorunlar› y›llard›r en a¤›r haliyle yaﬂ›yor. Tek
baﬂ›na bir hücrede kalmas› sorunu
daha da a¤›rlaﬂt›racak; bu çok
aç›k...
Dolay›s›yla hasta tutsaklara reva
görülen uygulamalar, bu sevk sürgünler ve saire hepsi tecritin genel
amaçlar›yla örtüﬂen tarzda siyasi iktidar›n yürüttü¤ü politikalard›r. Ali
TEKE’nin durumu daha da a¤›rlaﬂ›rsa sorumlusu elbette bu politikan›n sahiplerinin olacakt›r.”

 Çocuklar› kullanan,
itirafç› yapmaya
çal›ﬂan yarg›
AKP’nin polisi, yarg› ile el ele
vererek, Bitlis E Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan 20 çocu¤a itirafç› olmalar› için bask› yap›yor.
Oligarﬂi y›llarca, devrimci demokrat güçlere kaba demagojilerle
sald›rarak “çço c uk l a r› k ul l a n› y o rs u n u z ! ” demekten geri durmad›.
Ancak burjuvazi bu konuda da
iki yüzlüdür. Çocuklar› reklam dahil hemen her konuda kullan›rken,
onlar› katlederken, tutuklarken çocuk, olduklar›n› hiç hat›rlamaz bile.
Çocuklar› katleden, kolunu baca¤›n› k›ran, hapishanelere dolduran oligarﬂi bu konuda devrimcilere
dil uzatamaz. ﬁu an hapishanelerde
2 bin 629 çocuk tutukludur. Ve bu
çocuklar› devlet yüzlerce kiﬂilik davalarda itirafç› olarak kullanmak istemektedir. Bunun için AKP’nin
polisi bask› yapmakta, yarg› “ceza
vermekle” tehdit etmektedir.
Oligarﬂinin ahlak› buraya kadard›r. Bir yanda “oo n l a r bizim de ço c u k l a r › m › z ” diyerek yalan söyleyen, di¤er yanda çocuklar› kiﬂiliksizleﬂtirmeye, onlar› itirafç› yap›p,
halk›na karﬂ› kullanmaya çal›ﬂan bir
devlet var.

ﬁEH‹TLER‹M‹ZLE KAZANDIK

 Hapishaneler a¤z›na
kadar dolu,
AKP övünebilir!
Adalet Bakanl›¤› verilerine göre; hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü say›s›, 119 bin 82’ye yük seldi. AKP iktidar› bu baﬂar›s› ile
övünebilir. Anadolu’nun dört bir

yan›na hapishaneler açt› AKP. ﬁimdi çocuklar için turistik yörelerde
kullan›lan “apart”lar örnek al›narak, yeni çocuk hapishaneleri yap›lacakm›ﬂ!
Tutuklu ve hükümlü say›s›n› art›ran, hapishaneleri t›ka basa dolduran
bir iktidar olarak tarihe geçecektir
AKP. 8 y›lda ne kadar baﬂar›l› oldu¤unun, halka ne verdi¤inin cevab› t›-

ka basa dolu hapishanelerdir.
Suç ve suçluluk halk›n “genleri”nde yoktur. Düzenin suç olarak
gördü¤ü “olaylar›n” ve suçlu olarak
gördü¤ü binlerce kiﬂinin sorumlusu
bu düzenin kendisidir. Halk› aç,
yoksul ve iﬂsiz b›rakarak, halk›n temel taleplerini karﬂ›lamayarak “baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” diyenlerin
yaratt›¤› tablo, dolu hapishanelerdir.

Adli T›p, halk düﬂman›
kontrgerillac› ﬁahin’in
suç orta¤›d›r

Hasta Tutsaklar ‹çin
Eylemlere Devam Edildi
Hasta tutsaklara özgürlük
talebiyle her hafta yap›lan eylemlere bu hafta, 23 Nisan günü Ankara ve ‹stanbul’da devam edildi.
‹stanbul’da Taksim Tramvay Dura¤›’ndan baﬂlayan eylemde; Türkçe ve ‹ngilizce
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankartlar aç›larak Galatasaray Lisesi’ne yüründü. Eylemde; “Abdullah
Akçay Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklara Özgürlük, Katil
Devlet Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
Galatasaray Lisesi önünde
‹stanbul ÇHD ﬁubesi’nden Av.
Naciye Demir bas›na bir aç›klama yapt›. Türkiye’nin , dünyada çocuk bayram›n› kutlayan tek ülke oldu¤unu söyleyen Demir; “Ayn› zamanda
çocuk kaç›rmalar›n, çocuk yarg›lamalar›n›n, hapishanelerde
çocuk nüfusunun en çok oldu¤u ülkedir” diye ekledi. Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde bu-

lunan bir grup çocu¤un iﬂkenceye tabi tutuldu¤unu ve siyasi
ko¤uﬂlarda bulunan çocukla
r›n arkadaﬂlar› için açl›k grevleri yapt›¤›n› söyleyen Demir
son olarak, 17 yaﬂ›ndaki hasta
tutsak Abdullah Akçay’›n
ölüm döﬂe¤inde, hakk› olan
özgürlü¤e kavuﬂmay› bekledi¤ini belirtti. Demir ayr›ca Bekir ﬁimﬂek için
“ Wernice
Korsakof hastas› oldu¤unun
tespit edildi¤i ancak infaz›n›n
hastane ﬂartlar›nda sürdürebilece¤i” ﬂeklinde Adli T›p
Kurumunca rapor verdildi¤ini
söyledi.
Ankara’da da Yüksel Caddesi’nde hasta tutsaklar için
eylem yap›ld›. "Hasta Tutsaklara Özgürlük, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
"Hapishanelerde katliam yapan
iktidar demokratikleﬂme, yeni
anayasa masallar›yla kimsey
kand›ramaz” denilerek baﬂlayan bas›n aç›klamas› okundu.

Adli T›p, hasta tutsaklar› katlederken,
katilleri, ›rz düﬂmanlar›n›, halk düﬂmanlar›n› aklamaya devam ediyor.
Bunun yeni bir örne¤ini daha yaﬂad›k.
Adli T›p, halk düﬂman› ‹brahim
ﬁahin’i tahliye ettirmek için “cezai
ehliyeti yoktur” diye rapor verdi.
Hasta tutsaklar› katletmek için oyalayan, kap›s›na kadar getirdi¤i tutukluyu
içeri almay›p, ölümüne yol açan bu kurum,
onlarca tutsa¤›n ölümünden sorumludur.
ﬁu an çeﬂitli hapishanelerde a¤›r hasta tutsaklar, ölüme gün sayarken, Adli T›p’›n k›l›
k›p›rdamamaktad››r. D›ﬂarda tedavi olma
hakk› ellerinden al›nan hasta tutsaklar› bu kararlarla ölüme mahkum edilmiﬂtir. Yine son
günlerini ailelerinin yan›nda geçirmek isteyen hasta tutsaklar›n bu talebi bile çok görülmüﬂtür.
Öte yandan onlarca katliamdan sorumlu
halk düﬂman› ‹brahim ﬁahin’i halkla alay
eder gibi aç›kça tahliye ettirmeye çal›ﬂmak, o
suçlara ortak olmakt›r..
Adli T›p, ﬁahin’i ikinci kez, “kurtarm›ﬂt›r. ” ‹lki Susurluk davas› olmak üzere ﬁahin’i
ikinci kez kurtarmaya soyunmuﬂlard›r.
Ayr›ca, herkes katil ﬁahin’in numara yapt›¤›n›, sapasa¤lam oldu¤unu görmekte, bilmektedir. Susurluk davas›ndan Adli T›p raporu ile hapishaneye girmekten kurtulan ﬁahin, bu y›llar boyunca halk düﬂmanl›¤›na devam etmiﬂ, oluﬂturdu¤u faﬂist örgütlenmeler
ile halka sald›r› haz›rl›klar›n› sürdürmüﬂ,
provakasyonlar örgütlemiﬂtir.
Böyle bir halk düﬂman›n›n cezas›z kalmas›n› sa¤layan Adli T›p, suçlar›n› büyütmektedir.
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Avrupa’da

HAMBURG

NANCY

Avrupa’da
30 Mart - 17 Nisan
Franca N ancy:

30 Mart-17
Nisan ﬁehitlerini Anma ve Umudu
selamlama nezdinde 17 Nisan günü,
Nancy’nin Place Maginot Meydan›’nda Halk Cepheliler taraf›ndan
eylem yap›ld›.
Eylemde “yolumuzu ayd›nlatan
Mahirler’in, bu yolu güçlendirip
kitleselleﬂtiren Day›lar’›n, devrimci
kültürün, inanc›n, fedakârl›¤›n ve
cüretin simgesi olan 122'lerin, yi¤it
halk kahramanlar›n›n yolunda, K›z›ldere yolunda ilerlemeye devam
edilece¤i” vurguland›. “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Mahir'den Day›'ya Sürüyor Bu Kavga” sloganlar›yla, “Bize Ölüm Yok” marﬂ› ve
“ﬂehitlerimizin b›rakt›¤› miras› sahiplenip, büyütülece¤i” sözü verilerek eylem sona erdi. Eyleme 19 kiﬂi
kat›ld›.

Almanya H amburg: “30
Mart-17 Nisan Umudun Kuruluﬂunu Kutlama ve ﬁehitleri Anma Günleri” nedeniyle
Hamburg Halk
B‹Z‹MD‹R Cephesi taraf›nTAKS‹M
dan bir program
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düzenlendi.
17 Nisan günü, saat 18.00'de
DKP Lokalinde düzenlenen program›n ilk bölümünde yap›lan seminerde zaferin yolu neden K›z›ldere'den geçiyor, Mahir'den Day›'ya
40 y›ld›r süren bu kavgada bedelleri göze alman›n ve bu davay› ölümüne sürdürmenin ne anlama geldi¤i, bu inanc›n ve kararl›l›¤›n kayna¤›n›n ne oldu¤u anlat›ld›. Mahir ve
Day›'n›n resimlerinin oldu¤u “Mahir'den Day›'ya, Sürüyor Bu Kavga”
yaz›l› pankart ile Almanca ve Türkçe “ﬁehitlerimizi An›yor, Önderlerimizi Selaml›yor, Umudu Büyütüyoruz” yaz›l› pankartlar›n as›ld›¤› program okunan ﬂiirler ve söylenen
türkülerin ard›ndan sona erdi.

Duisburg: 30 Mart-17 Nisan
ﬁehitleri Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama günleri çerçevesinde,
18 Nisan günü dernek binas›nda seminer yap›ld›. Mahir Çayan ve K›z›ldere ﬂehitleri nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan seminerde; K›z›ldere’nin
neden bir manifesto oldu¤u, Türkiye devrim tarihindeki yeri ve önemi
anlat›ld›.

THKP-C’den baﬂlayarak bugüne
kadar mücadele gelene¤inin yeni
de¤erler yarat›larak cüret, özveri,
militanl›k, ba¤l›l›k, halka ve devrime olan inançla nas›l sürdürüldü¤ü;
bundan sonra da ayn› kararl›l›kla,
ﬂehitlerin, Mahir ve Day›’n›n açt›¤›
yoldan sapmadan yürünece¤i vurgusu yap›ld›. Halk Cephesi’nin K›z›ldere yürüyüﬂünden ve günlük yaﬂamda karﬂ›laﬂ›lanlardan verilen örneklerle; halka güvenmek, umutlu
olmak, devrime inanmak ve mücadele etmek için çok neden oldu¤u
söylendi. “Önderlerimizi yaﬂatmak;
miras b›rakt›klar› Umudu büyütmek, onlar›n mücadelesini sahiplenmektir. Bir kez daha ﬂehitlerimizi an›yor, önderlerimizi selaml›yor,
mücadelelerine ba¤l› kalaca¤›m›z›
yineliyoruz” denildi. Mücadelede
ﬂehit düﬂenlerin yaﬂamlar›n›n anlat›ld›¤› seminerin son bölümünde;
tan›yanlar ﬁaban ﬁen, Sergül Albayrak ve Duisburg’ta çok eme¤i olan
Ergani Arslan ile yaﬂad›klar›n›
anlatt›lar. 20 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer, ﬂehitler an›s›na verilen yemekle
son buldu.
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rinde
olmad›¤›n›
uzun uzad›ya anlatt›.
Konuyla alakas›z bir
çok sorunun sorulmas›na itiraz eden
Oban’›n
avukat›
hakk›nda, duruﬂmada izin almadan
müdahale etti¤i gerekçesiyle ikinci
kez zab›t tutuldu. Bütün duruﬂmalarda, mahkemeyi izleyenler üzerinde
bask› oluﬂturan, tutuklulara gülümseyenlere bile tahammül edemeyen
savc› ve hakimler avukatlara karﬂ› da
pervas›zl›¤›n› gösterdi. 5 Kas›m
2008’den bu yana a¤›r tecrit alt›nda
tutulan Erdem, ‹stanbullu ve Oban’a
duruﬂmaya baﬂlarken sa¤l›k durum-

Anadolu Federasyonu
Üyelerine Özgürlük
14-15 Nisan 2010 günlerinde
Düsseldorf Eyalet Mahkemesinde
N u r h a n E r d e m , C e n g i z O b a n , Ahm e t ‹ s t a n b u l l u v e F a r u k E re re n ` i n
duruﬂmalar› görüldü.
Anadolu Federasyonu tutsaklar›n›n duruﬂmas›nda, tan›k olarak getirilen polislerin dinlenmesine devam
edildi. Cengiz Oban’› takip eden polis, saatler boyunca diﬂ tedavisini
hangi doktorda yapt›rd›¤›n›, gözalt›na al›nd›¤› s›rada sa¤l›k kart›n›n üze-

Andrej Hunko ile Röportaj:

'Bu kurgu hukuki olarak
oldukça tart›ﬂ›l›r'
Savc›l›¤›n yeni hilesi: D›ﬂ Ticaret Kanunu
Türkiyeli devrimcilere yönelik kullan›l›yor
Junge Welt isimli Alman gazetesinde 15 Nisan 2010 tarihinde Düsseldorf’ta devam eden Anadolu Federasyonu davas›yla ilgili, Sol Parti Eyalet Meclis milletvekili ve Avrupa
Konseyi Karma Parlamenterler grubu üyesi Andrej Hunko
ile yay›nlanan röportaj› sunuyoruz:
 Sal› günü Türkiyeli sol örgüt DHKP-C’yi destekle mekten zanl› üç kiﬂinin Düsseldorf Y ü k s e k E y a l e t M a h kemesindeki davas›n› izlemiﬂtiniz. Bu eylemciler o l d u k ç a o l a ¤ a n ü s t ü s u ç l a m a l a r l a k a r ﬂ › k a r ﬂ › y a . D › ﬂ T i c a re t
Kanunu’nun bu siyasi davayla ne ilgisi var?
Özünde bu kanunun 34. maddesini ihlal etmiﬂ olduklar›
belirtiliyor. Bu yasa esas olarak, yasakl› devletlere yönelik
ambargolar›n ihlalini engellemeye yöneliktir. “Terörist” örgütlerin s›raland›¤› sözde AB listesinin oluﬂturulmas›yla birlikte ﬂimdi de bunun gibi örgütlerle mali iliﬂkiler de 34.
Madde kapsam›na al›n›yor. ﬁimdi de savc›l›k san›klar›n AB
“terör” listesinde bulunan DHKP-C’ye para ak›ﬂ›n› ispat etmek istiyor.
Dava özel bir durum teﬂkil etmekte ve siyasidir, çünkü bu
kurgu hukuki olarak çok tart›ﬂ›l›r. Dava açabilmeyi garantiye alabilmek için, savc›l›k ayr›ca bu üç san›¤› 129b maddesine dayal› yabanc› “terörist örgüt” üyeli¤iyle suçlad›. Oysa,
bu hukuki hile D›ﬂ Ticaret Kanununa dayal› suçlamadan daha da ince.
 Bu davan›n caiz olup olmamas›n› kim denetliyor?
Yüksek Eyalet Mahkemesi kendisi mi?
Üç Türkiyeli san›¤›n avukatlar› dosyay› incelenmek üzere Avrupa Mahkemesi’ne göndermiﬂler. O da 12 May›s’ta bu
konuda karar verecek. Ancak Yüksek Eyalet Mahkemesi
avukatlar›n duruﬂmalar› o tarihe kadar erteleme dilekçesini

lar›n› göstermelik olarak soran hakim, salonda cam kafes içinde tutulan tutsaklara cevap vermeleri için
mikrofon dahi vermedi.
Hukukun ayaklar alt›na al›nd›¤›
duruﬂma, 20-21-22 Nisan 2010 tarihlerine ertelendi.
14 Nisan günü Faruk Ereren`in duruﬂmas› da görüldü. Ereren’in avukat›;
müvekkilinin tutukluluk süresinin 3 y›l› doldurdu¤unu, mahkemenin ça¤›rd›¤› hiçbir tan›k ifadesinin Ereren aleyhinde delil oluﬂturmad›¤›n› söyleyerek
tahliyesini talep etti. ‹ddia makam›,
tahliye talebine cevap vermek için süre
istedi. Bir sonraki duruﬂma 28 Nisan
2010’a ertelendi.

reddetti. Avukatlar, savc›l›¤›n h›zl› bir mahkumiyet amaçlad›¤›na ihtimal veriyorlar, çünkü bu davan›n pilot bir dava
özelli¤i var. Savc›l›k burada baﬂar›l› oldu¤unda art›k sözde
yabanc› “terörist örgüte” üyeli¤i ispatlamak için gelecekte
uzun süreli davalardan kurtulmuﬂ olacakt›r. D›ﬂ Ticaret Kanunu’na dayal› mahkumiyet mahkemede çok daha basit hayata geçirilebilir. Bu nedenle de süren bu dava siyasi takibata u¤rayanlar için büyük bir önem teﬂkil etmektedir.
 Dava somut olarak nas›l geçiyor?
Sal› günü savc›l›k epik geniﬂlikte, san›klar›n sözde
DHKP-C sorumlular›yla olan telefon ba¤lant›lar›n›n oldu¤u
listeleri okudu. Ayr›ca detayl› olarak gazete sat›ﬂlar›n›n hesaplar› konusunda rapor verdi, san›klar Anadolu Federasyonu’nun yasal yay›nlanan gazetesini satm›ﬂlar. Di¤er yandan
savunma avukatlar›n›n dava ile ilgili her türlü dilekçeleri sürekli olarak reddedilmektedir.
Üç san›k birbuçuk y›ldan beri tutuklu bulunmaktad›r.
Mahkeme salonunda avukatlar›ndan ayr› tutulan san›klar
cam bölme arkas›nda ve her birinin baﬂ›nda iki gardiyan
bekliyor. Bu cam bölme arkas›nda kendilerini ifade edebilmek ve seslerini duyurabilmek için mikrofon bile verilmemekte, sadece haklar›ndaki isnatlar› dinlemekle s›n›rl› tutulmaktad›rlar.
 Size göre b u “ A B - t e r ö r l i s t e s i ” n i n f o n k s i y o n u n e d i r ?
Birincisi; hukuk devletine ayk›r›d›r, çünkü yürütme organ› taraf›ndan belirlenmiﬂtir. Somut olarak ﬂöyle; bir gizli heyet var ve bu heyet AB Bakanlar Konseyi’ne hangi örgütlerin listeye al›nmas› gerekti¤ini öneriyor ve bu liste de Bakanlar Konseyi taraf›ndan kabulleniliyor.
A B - t e r ö r listesi bu nedenle kald›r›lmal›, çünkü de m o k r a t i k b i r denetime tabi de¤ildir. ‹kincisi; bu liste
AB’ye üye olan devletlerin çat›ﬂma bölgelerinde (arabulucu
olarak, b.n.) harekete geçmelerine engel oluﬂturuyor. Çünkü
listede ad› geçen örgütlerle bütün siyasi iliﬂkileri yasakl›d›r.
Böylece Norveç AB’yi Sri Lanka’daki bar›ﬂ çabalar›na dahil
edememiﬂtir, çünkü Tamil Kurtuluﬂ Kaplanlar› terör örgütü
olarak tan›mlanm›ﬂ. Sonuç olarak oradaki iç savaﬂ binlerce
ölüyle kanl› bir biçimde bitmiﬂtir.

K‹TLESELL‹⁄‹M‹ZLE ZAPTEDEL‹M
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AVRUPA’daki B‹Z
K›z›ldere, ülkede yaﬂayan bir kiﬂi için ne ifade eder? K›z›ldere'de olmak ne anlama gelir? Kuﬂkusuz bir çok ﬂey söylenebilir.
Fakat en özlü ifadesiyle K›z›ldere, k u r t u l u ﬂ u m u d u d u r. Cephelilerin K›z›ldere'ye gitmeleri, K›z›ldere'nin yolundan ilerlenmeye devam edildi¤inin ve edilece¤inin, yani kurtuluﬂ umudunun büyütülmeye devam edilece¤inin en somut ifadelerinden birisidir.
Peki Avrupa'daki biz Türkiye'liler için durum de¤iﬂir mi? Bizim
için K›z›ldere'de olman›n, K›z›ldere'ye gitmenin anlam› farkl› m›d›r?
Avrupa'da da olsak, K›z›ldere'nin anlam›nda bir de¤iﬂiklik olmamas› gerekir. K›z›ldere, tüm halk›m›z için kurtuluﬂtur. K›z›ldere, tüm halk›m›z için ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm yolundan
sapmadan ilerlemenin ad›d›r. Ve Avrupa'da yaﬂ›yor olsak da, K›z›ldere'de olmak, K›z›ldere'nin yolundan ilerliyor olmak, bu kararl›l›¤› ifade etmek bizlere ayn› duygular› yaﬂatabilir, yaﬂatmal›d›r.
Dahas› K›z›ldere'nin Avrupa'daki Türkiye'liler için daha özel bir
anlam› da vard›r. K›z›ldere, bir yan›yla da Avrupa kap›lar›nda ekmek aramak zorunda kalmamam›z içindir, K›z›ldere bir yan›yla da
ülkemizdeki faﬂizmi yok etmek, faﬂizmin bask›lar›ndan dolay› göç

30 MART'TA
KIZILDERE'DE OLMAK
yollar›na düﬂülmesinin önüne geçmek içindir.
Avrupa'da bizleri bekleyen yaﬂam, mutlu bir yaﬂam olmam›ﬂt›r.
Ekonomik olarak da insanlar›m›z avrupa'da rahat bir yaﬂam sürememiﬂlerdir. Fakat, daha önemlisi, Avrupa'daki yaﬂam, ›rkç› bask›lar alt›nda kald›¤›m›z, kendi topraklar›m›zdan kopar›lm›ﬂ olman›n
s›k›nt›s›n› sosyal, kültürel her boyutuyla yaﬂad›¤›m›z bir yaﬂam olmuﬂtur.
Avrupa'da olmak, büyük oranda insanlar›m›z›n tercihleri olmam›ﬂt›r. Ülkemizdeki açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik insanlar›m›z› Avrupa'n›n emperyalist ülkelerine ucuz iﬂçiler olarak savurmuﬂtur. Bunlar›n yan›nda faﬂizmin bask› ve terörü de insanlar›m›z›n göç yollar›na düﬂmelerinin nedenlerinden birisi olmuﬂtur.
Ülkemizdeki açl›¤›n, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in en temel nedeni,
ülkemizin emperyalizmin sömürgesi bir ülke olmas›, emperyalizmin iﬂbirlikçileri taraf›ndan yönetiliyor olmas›d›r.
K›z›ldere ise ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm bayra¤›n›n yükseklerde
dalgaland›r›lmas›d›r.
K›z›ldere'nin yolundan yürüyerek zafere ulaﬂmak, ülkemizi insanlar›m›z›n mutlu yaﬂayabildikleri bir ülke yapmak, Avrupa'daki
halk›m›z›n çekti¤i ac›lara, s›k›nt›lara, vatan hasretine son verilmesi demek. Ve art›k insanlar›m›z›n göç yollar›na düﬂmemesi demek.
Bu yanlar›yla K›z›ldere'nin yolundan yürümek, Avrupa'da yaﬂayan bizler için daha özel bir anlam ifade etmektedir. K›z›ldere ayn› zamanda Avrupa'da emperyalizmin ucuz iﬂçileri, aﬂa¤›lanan, ›rkç› bask›lara maruz kalan, kültürlerinden, de¤erlerinden kopar›lan
insanlar olmaktan kurtulmam›z›n da yoludur.
K›z›ldere'nin yolundan yürümek için bizlerin de çokça nedeni
vard›r.
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K › s a c a s › ...
Dün Dündür!
" 2 0 11 seçimlerinden
sonra baﬂkanl›k sistemine geçmek istiyoruz"
Tayyip Erdo¤an, Nisan 2010

"Baﬂkanl›k sistemi
Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir"
Tayyip Erdo¤an, 1993
1993 y›l›nda o sözleri söylerken Refah Partisi
MKYK üyesiydi. ﬁimdi Baﬂbakan.
“Bu Tayyip farkl› bir politikac› can›m” diyenler, mesela yukar›daki sözleri okuyup düﬂünsünler; Mesela Demirel’den farkl› m› Tayyip’iniz?
Malum, baﬂl›¤a koydu¤umuz söz, Demirel’indir ya. Tayyip’in de ayn› kafadan ve karakterden
oldu¤una baﬂka kan›t gerekir mi?!

Bayrama Bak!
ABD’nin Colarodo
eyaletinde geçen hafta
“Marihuana bayram›”
kutlanm›ﬂ.
1970’den beri 40
y›ld›r kutlan›yormuﬂ
bu bayram.

Ayn› haberde ek bir
bilgi daha geçiyor:
Amerika’n›n tam
14 eyaletinde marihuana kullan›m› yasalm›ﬂ.
Ötekiler de en k›sa
zamanda bu “ça¤daﬂ”
uygulamaya geçerler
san›r›z.

Ü l k e r, Gaziantep’te üretim
yapan ve geçen y›l 500 milyon
dolar ciroya ulaﬂan “Tiryaki Agro” adl› ﬂirketi sat›n alm›ﬂ. Diyelim ki, “ Y ü r ü y a k u l u m ” u tanr›
söyledi; peki “ y ü r ü t y a k u l u m ” diyen kim Ülker’e?..

YÜRÜ -

Bedel!
Bedelli askerlik için adeta bir
kampanya var yine... Bir
yanda “asker milletiz” söylemleri, bir yanda parayla asker
kaçakl›¤›, yak›ﬂ›yor mu peki
ﬂovenizme?!
Anlaﬂ›lan asl›nda genelkurmay da bundan yana...
Sadece biraz piyasay› yükseltmek istiyor gibi...
Halk›m›z y›llar önce söylemiﬂ;
“Zenginimiz bedel verir, ölenimiz fakirdendir.”
Hepsi bu, Dün de buydu, bugün de bu.

Sözlerden
"insanlar›n ço¤u
Düﬂünmekten korkuyor... Sorumluluk getirece¤i için,
K o n u ﬂ m a k t a n k o r k u y o r... Eleﬂtirilmekten korktu¤u için,
Yaﬂlanmaktan korkuyor... Gençli¤in k›ymetini bilmedi¤i için,
U n u t u l m a k t a n k o r k u y o r... Dünyaya iyi bir ﬂey vermedi¤i
iç i n,
Ve ölmekten korkuyor... Asl›nda yaﬂamay› bilmedi¤i için."
Shakespeare

AKP riyakarl›¤›nda yeni moda:
Kalender pozlar ver, saraylarda dü¤ün yap;
Bülent Ar›nç’›n dü¤ün ﬂaﬂaas›.. +
Hürriyet’in AKP kontenjan›ndan köﬂe yazar› Eyüp Can,
Bülent Ar›nç’›n bu ﬂaﬂaal› dü¤ünü için bak›n ne yazm›ﬂ:
“ﬁimdiye ka dar gördü¤üm en sade dü¤ündü. N e bir ﬂa tafat, ne bir abart›...”
Yalan›n yalakal›¤›n bu kadar› da olmaz ortak, adam› allah
çarpar diyece¤iz ama bu ç›karc›, yalakalarda allah korkusu da
yok.,
Ayn› günkü Hürriyet’in bir baﬂka köﬂesinde ise ﬂu sat›rlar
yaz›yordu: “Son olarak Bünet Ar›nç’›n o¤lunun dü¤ününün
ﬂaﬂaas› gözleri kamaﬂt›rd›... K›na geceleri, gelin hamamlar›,
5 y›ld›zl› otellerde yap›lan dü¤ünler... iﬂsizlikten k›vranan
halkla alay eder gibi” (20 nisan H ürriyet)

Bu nas›l
buluﬂma?
M u s a S e r d a r Çe lebi, 22 Nisan’da, bir
süre önce yumruklu
sald›r›ya u¤rayan Ahmet TürK’e geçmiﬂ olsun ziyaretinde bulunmuﬂ.
Haberli bir ziyaret anlaﬂ›lan. Serdar Çelebi, gayet
samimi karﬂ›lan›yor, çiçekler veriliyor..
Ziyaret yaklaﬂ›k 1 saat sürmüﬂ..
Musa Serdar Çelebi’yi tan›mayan okurlar›m›z buraya kadar ki bölümü, ne var bunda diye okumuﬂ olabilirler. Serdar Çelebi, sivil faﬂist hareketin liderlerinden biriydi. Uzun y›llar, “Avrupa’daki ülkücüler”in
yönetiminde bulundu. Abdullah Çatl›lar›n, Haluk K›rc›lar’›n gerçekleﬂtirdi¤i hemen tüm cinayetlerde, katliamlarda, Papa suikast›nda, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›nda ad› geçen birisidir.
ﬁimdi iﬂte bu nedenle soruyoruz: Bu nas›l bir buluﬂma? Tescilli faﬂist, Türk’le birlikte kameralar›n
karﬂ›s›nda “Konuﬂarak problemlerin çözülebilece¤ine
olan inanc›n artt›¤›n› görüyoruz. “ diyordu. Ellerinde
kuﬂkusuz hala katlettiklerini kan› vard›...
Sa¤duyu ça¤r›s› yapm›ﬂ. faﬂist.. “Ortak ak›l”da buluﬂmuﬂlarTürk ve BDP’lilerle... Hangi “ak›l”da buluﬂuldu merak ediyoruz. BDP aç›klarsa belki ö¤reniriz.

Bu karikatür 2009’da çizildi...
Çok haz›rland›lar 1 May›s’a... Kamyonlar dolusu gazlar, coplar kelepçeler kulland›lar... Ama nafile!
‹ﬂte ç›k›yoruz 1 May›s Alan›’na...
Karikatürleri de aﬂa¤›da resmedilen iki kiﬂiye ithaf ediyoruz.

‘12 Mart paﬂalar›,
Elverdi hay›nlar›’
iﬂte, devletiniz de
sahip ç›kmad› ölünüze
sizi toprak bile
almayacak
12 Mart paﬂalar›ndan sermayenin uﬂa¤›, devrimcilerin katillerinden, 1 Nolu S›k›yönetim Mahkemesi Baﬂkan› Emekli Tu¤general
Ali Elverdi 17 Nisan’da “yedi¤i
yeme¤in nefes borusuna kaçmas›
nedeniyle” öldü.
Ali Elverdi, devrimcilerin katili

“as›ld›ktan sonra hadiseler” bitmedi. Binlerce Deniz, Yusuf, Hüseyin, binlerce Mahir oldu.
Halk düﬂman› Ali Elverdi, Denizler’in idam›ndan sonra ödüllendirildi. 1977 y›l›nda Bursa’dan Adalet Partisi (AP) milletvekili oldu.

Devrimci katili Ali Elverdi öldü

O ZATEN B‹R ÖLÜYDÜ!
bir halk düﬂman›yd›. 12 Mart darbesinden sonra 1 Nolu S›k›yönetim
Mahkemesi Baﬂkanl›¤› yapt›.
9 Ekim 1971’de Deniz Gezmiﬂ,
Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan hakk›nda idam karar› verdi.
Ali Elverdi sadece karar veren
bir hakim de¤il, tescilli bir devrimci ve komünizm düﬂman›yd›. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamlar›n› izleyecek kadar devrimci düﬂman›yd›. “‹damlar› ibret-i mües sese olmuﬂtur. Onlar as›ld›ktan
sonra hadiseler durmuﬂtur” diyen
Elverdi, y›llarca savundu idamlar›.
Devrimciler idam sehpas›na giderken bacaklar›n›n titredi¤ini görüp zevk alacakt›. Gözlerindeki
korkuya tan›kl›k edecekti. Ama hevesi kursa¤›nda kald›. “ ‹ d a m s e h p a s › n d a b i l e k o m ü n i z m p ro p a g a n d a s › y a p t › l a r ” diye aç›klama
yapan Ali Elverdi’nin içine oturdu
Denizler’in tavr›. Çünkü Denizler’de korkuyu de¤il, korkusuzlu¤u gördü, inançlar›n›n gücünü gördü. Denizler ayaklar›n›n alt›ndaki
sehpay› kendileri tekmeledi. Ali
Elverdi’yi korkutan buydu. Denizler’e bu korkusuzlu¤u veren inançlar›n›n, komünizmin gücüydü. Ali
Elverdi’nin sand›¤› gibi Denizler
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Ali Elverdi, devrimcilerin katili
olan bir halk düﬂman›yd›. Suçunu
biliyordu. Halk›n adaletinin korkusuyla yaﬂad›. 86 yaﬂ›nda öldü fakat
o¤lu ‹skender Elverdi’nin “son dönemlerde ölü biliyorlard›” dedi¤i
gibi o, çoktan ölmüﬂtü. Ne toplumun içine ç›kabiliyordu, ne baﬂka
bir yere.
Öldü¤ünde askeri tören istemiﬂ;
ama çok sevgili Genelkurmay’›, u¤runa idam sehpalar› kurdu¤u devleti bile sahip ç›kmad› ona. Protokol
gere¤i üç beﬂ subay göndermiﬂlerdi
sadece. Halk ise zaten yoktu cenazesinde, geriye kala kala birkaç yak›n› kalm›ﬂt›. ‹mam bile, helallik
isteme iﬂini tam yapmad› onun için;
o da biliyor olmal›yd› tabuttakini
topra¤›n bile almayaca¤›n›.
Onun idam karar›n› verdi¤i
devrimciler ise, milyonlar›n gönlünde yaﬂ›yor. Devrim mücadelesinde yaﬂ›yor. O bir fare gibi korka
korka yaﬂad›. Cenazesinde de o
korku hakimdi. Bir avuç kiﬂinin
kat›ld›¤› cenazede Özel Timler binalar›n çat›s›nda “güvenlik” alm›ﬂt›. Halk düﬂmanlar› suçunu biliyor,
kaç y›l geçerse geçsin halk›n nefretinin, öfkesinin geçmeyece¤ini biliyorlar.

l957 do¤umlu. Dev-Genç saflar›nda yerald›. So¤ukkanl›l›¤›,
mütevaz›l›¤› ve kitle çal›ﬂmas›ndaki yetene¤i önemli özelliklerindendi. Yönetici yeteneklerinin geliﬂmesiyle birlikte
E rc a n
Do¤u Karadeniz sorumluluGÜNDO⁄DU ¤unu üstlendi. 6 May›s
1980’de Aybast›’da bir göreve giderken faﬂistlerin kurdu¤u pusuda ﬂehit
düﬂtü.
KAYIP
Devrim mücadelesinin emektarlar›ndand›. Defalarca iﬂkencelerden geçirilmesine, 8 y›ll›k
tutsakl›¤›na ra¤men, kavgan›n
içinde olmaya devam etti.
Recep
1989’da Yeni Çözüm dergisiGÜLER nin ‹zmir temsilcili¤ini yapt›.
‹zmir’de 12 Eylül’ün ölü topra¤›n›n aﬂ›lmas›nda onun önemli katk›lar› oldu. 1994 Nisan'›n›n ilk günlerinde ‹stanbul'da
gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.
KAYIP
Soner Gül ve Hüsamettin Yaman
80’li y›llar›n sonundan itibaren
‹stanbul ÜniverSoner
Hüsamettin sitesi’nde gençlik
GÜL
YAMAN mücadelesi içinde
yerald›lar. Bu dönemde Dev-Genç’in bir çok faaliyetine kat›ld›lar. Görevler üstlendiler. 4 May›s 1992’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›nda kaybedildiler.

Serap
ﬁ‹MﬁEK

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

‹rlanda Kurtuluﬂ Ordusu
(IRA) önderlerindendi.
IRA ve INLA'n›n tutsak
üyelerinin hapishanelerdeki
tek tip elbise ve tecrit uygulamalar›na karﬂ› baﬂlatt›klar› açl›k grevinde, Boby
Sands 5 May›s 1981’de,
direniﬂin 66. gününde ﬂehit
Boby SANDS düﬂtü. Sands, açl›k grevini
sürdürürken yap›lan seçimlerde parlamento üyeli¤ine seçilmiﬂ, fakat ‹ngiliz
emperyalizmi bunun üzerine tutsaklar›n seçilme
hakk›n› da ellerinden alm›ﬂt›. Bu direniﬂte toplam
ON ‹rlandal› yurtsever ﬂehit düﬂtü.

