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Boran Haziran Yay›nc›l›k
12. ‹zmir Kitap Fuar›’nda

TTaarriihh:: 21-29 Nisan 2007
YYeerr:: ‹zmir Fuar Alan›    Salon 2-1A/1B

Yürüyüfl okurlar›, 8 Nisan
günü ‹‹zzmmiirr''in NNaallddöökkeenn KKöö--
yyüü'nde megafonlar› ile derginin
da¤›t›m ve tan›t›m›n› yapt›¤› s›-
rada polisin sald›r›s›na u¤rad›. 

Polisin yasal dergi sat›fl›n›
“suç” gibi görerek keyfi flekilde
kimlik sormas›na, üst aramas› yapmak istemesine karfl› demokratik haklar›n›
kullanan okurlar›m›za, gaz bombalar› ile coplarla sald›ran polis, aralar›nda 13
yafl›nda bir çocu¤unda bulundu¤u 9 kifliyi döverek gözalt›na ald›. 

‹leri K›z›laltun, Ferit Mutlu, Serkan Onur Y›lmaz, Esra Sümbül, Güney Can,
Burak Demirci, Turgay Sezer, Cafer Göylüsün isimli okurlar›m›z ertesi günü ç›-
kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›l›rken, gözalt›na kald›klar› süre
içinde, avukatlar›n yan›nda dahi iflkenceye maruz kald›lar. 

AKP'nin polisi Yürüyüfl Dergisi’nin halka gerçekleri anlatmas›ndan rahats›z.
Aylard›r Yürüyüfl okurlar› bu tan›t›m ve sat›fl s›ras›nda "insanlar sizden rahats›z,
önlükleriniz tek tipe giriyor, neden kitlesel ç›k›yorsunuz, 3 kifli ç›k›n” gibi ge-
rekçelerle engellenmek istenmifl, zaman zaman gözalt›lar yaflanm›fl, gözda¤› ve-
rilmeye çal›fl›lm›flt›r. Buna ra¤men ›srarla dergimizin da¤›t›m›n› sürdürdü okur-
lar›m›z.

Bu durum ‹zmir polisini daha da pervas›zlaflt›rarak, hukuksuzlu¤unu sald›r›-
ya dönüfltürmesine neden oldu. Evet, AKP iktidar›, izledi¤i politikalar›n yaratt›-
¤› adaletsizli¤i, haks›zl›klar›, bask› ve zulmü, tüm bunlar›n nedenlerini ve yap›l-
mas› gerekeni halk›n bilmesini istememektedir. Bunun için okurlar›m›za sald›-
r›yor, gözalt›na al›yor, Mersin’de oldu¤u gibi tutukluyorlar. 

Ama yan›l›yorlar. ‹zmir’de, Mersin’de ve ülkenin her yerinde emekçilerin
kap›lar›n› çalmaya devam edece¤iz, meydanlarda yine bizim sesimiz duyulacak.

TTeemmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu
11 MMaayy››ss PPiikknnii¤¤ii''nnddee bbuulluuflflaall››mm......

Tarih: 22.04.2007 -Pazar
Yer: Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›-SARIYER

Program: GRUP YORUM
T‹YATRO, HALK OYUNLARI
KONUK SANATÇILAR

HHaaffttaall››kk SSüürreellii YYeerreell YYaayy››nn

SSaahhiibbii vvee YYaazz››iiflfllleerrii MMüüddüürrüü::
SSeevvttaapp TTÜÜRRKKMMEENN

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. ‹stiklal
Cad. Büyükparmakkap› Tel Sok. No:4

Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad.

Atlas Apt. No: 155-157 Kat: 5/14
fiiflli/  ‹STANBUL

Tel: 0212 241 26 41-Faks: 0212 241 11 16  

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 
Pieter de Hoochstr. 30 

3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹‹nntteerrnneett AAddrreessii:: wwwwww..yyuurruuyyuuss..ccoomm

MMaaiill AAddrreessii:: iinnffoo@@yyuurruuyyuuss..ccoomm

ISSN: 1305-7944

Hesap No: 1051 - 1637885  Sevtap Türkmen
Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.
Bask›: ASPAfi Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.fi. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL 

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4  Euro

�Ça¤r›
‹lan

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 19 Nisan 

25 Nisan

F Tipi sald›r›s›na karfl›
d›flar›da ölüm orucu ya-
p›lmas› önerisini ilk geti-
renlerden biriydi. Küçü-
karmutlu’da, ad› daha
sonra direnifl evi olacak
olan kendi evinde, o¤lu-

nun ve k›z›n›n yan›nda ölüme yatt›. 22 Ni-
san 2001’de çocuklar›n›n, gecekondu yok-
sullar›n›n yan›bafl›nda ölümsüzleflti. 

fienay Hano¤lu, Tokat, Almus, Armutalan Köyü’nde 1966 y›l›nda
do¤du. ‹ki çocuk annesiydi. 1989’da ‹stanbul’a göçedip Küçükarmut-
lu’ya yerleflti. Devrim mücadelesine kat›ld›. Temizlik ifllerine giden bir
emekçi, TAYAD’›n y›lmaz hak ve özgürlük savaflç›lar›ndan biriydi. 

BBüüyyüükk 
DDiirreenniiflflttee fifieehhiitt

DDüüflflttüülleerr

F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde ölüm
orucu gönüllülerden biri de oydu; 2. ekipte
yeral›p zulme meydan okuyarak 25 Nisan
2001’de Edirne F Tipi’nde flehit düfltü. Sedat,
11 Haziran 1976’da ‹stanbul’da do¤du. Aslen
Tokatl›’yd›. Gazi katliam›n›n ard›ndan müca-
deleye kat›ld›. Eskiflehir tabutlu¤unun aç›ld›¤›
y›l tutsak düfltü ve Eskiflehir’e sevkedildi.
DHKP-C davas›ndan yarg›lan›yordu. Eskifle-
hir’de direnifl içinde yer ald›. Direnifl sonras›
Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi. 

Adalet için
yaflay›p, adalet
için flehit düfltü.
16-17 Nisan’da
y o l d a fl l a r › n › n
katledilmesinin
hesab›n› sormak
için devrimci so-
rumluluk ve insi-
yatifle katliamc›

polislere karfl› gerçeklefltirilen bir ey-
lem s›ras›nda, 20 Nisan 1992’de ‹s-
tanbul Topkap›’da katledildi.

1965 Sivas do¤umluydu. Mücadele-
nin çeflitli alanlar›nda yerald›. 1992 y›-
l›n›n bafl›nda SDB savaflç›s› olarak gö-
revlendirildi. 

Almanya’n›n Regensburg kentinin ha-
pishanesi önünde, “Faflist Türk Devletini
ve Cezaevlerindeki Katliamlar› Protesto
Ediyorum” yaz›l› bir pankart›n alt›nda, al-
n›nda k›z›l bir bantla bedenini tutufltura-
rak flehit düfltü. Kaz›m Gülba¤, Sivasl›’y-
d›. 1980’lerin ikinci yar›s›nda gençlik mü-
cadelesine kat›ld›. ‹YÖ-DER kurucular›n-
dand›. Dev-Genç’te milis komutanl›¤› yap-
t›. 1993’de iradi olarak yurtd›fl›na ç›kar›l-
d›. Burada da çeflitli görevler üstlendi. Son dönem çeflitli eksiklik-
leri nedeniyle örgütsel iliflkisi kesilmiflti. Ama o partisiz, yoldafl-
s›z, mücadelesiz yaflayamazd›. Son görevini, kendisi belirledi ve
bir feda eylemiyle 23 Nisan 2001’de ölümsüzleflti. 

Umudun da¤lardaki bayraktarlar›yd› onlar. Tokat’›n Niksar ‹lçesi Ça-
tak Köyü k›rsal›nda 20 Nisan 1995’de oligarflinin askeri güçleriyle ç›-
kan çat›flmada flehit düfltüler. Suat 1980’lerin sonlar›ndan itibaren Kara-
deniz’de hareketin örgütlenmesinde en çok eme¤i geçenlerden biriydi.
Zeliha, Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yerald›. Duran, ‹stan-
bul’da ve Zile Halkevi’ndeki faaliyetleriyle yerald› mücadelede. Karade-
niz da¤lar›nda gerilla olarak ölümsüzlefltiler. 

Zeliha
GÜDENO⁄LU

DURAN
AKBAfi

Önder
ÖZDO⁄AN

24 Nisan 1977’de ‹s-
tanbul’da Galatasaray Mü-
hendislik Yüksek Okulu ç›-
k›fl›nda faflistlerin kurdu¤u
bir pusuda vurularak kat-
ledildi. Dev-Genç saflar›n-
da çeflitli görevler üstlen-
miflti. 

Çi¤dem
YILDIR

“Karakollardaki ‹fl-
kence Ve Tarifl Direniflin-
deki Polis Bask›s›na Kar-
fl›” sürdürülen kampan-
ya s›ras›nda 23 Nisan
1980’de Ankara Nato
Yolu'nda yap›lan bir gös-
teride vuruldu.

Yusuf
TOPALLAR

Kaz›m
GÜLBA⁄

Ulucanlar Katliam›’n› yaflad›. F Tipi sald›r›-
s›na karfl› bafllayan direniflte 1. Ölüm Orucu
ekibinde yer alarak 22 Nisan 2001’de
ölümsüzleflti. Hatice 1968'de Tokat'›n Almus
‹lçesi’nde do¤du. 1990 y›l› bafl›nda ‹zmir’de
mücadeleye kat›ld›. Adana, ‹skenderun ve
Antakya’da sorumluluklar üstlendi. Daha
sonra Ankara’da görev yaparken tutsak düfl-
tü. TK‹P davas›nda yarg›land›. 

1978, Tokat Niksar do¤umlu olan Si-
bel, Aral›k 1999’da TKEP/L davas›nda
yarg›land›. 19 Aral›k Katliam›’ndan sonra
Kartal Özel Tip Hapishanesi’ne sevkedil-
di. Zulmün tecrit sald›r›s›na karfl› ölüme
yatanlardan biriydi. 22 Nisan 2001’de
açl›¤›n›n 124. gününde kald›r›ld›¤› Bay-
rampafla Hastanesi’nde ölümsüzleflti. Hatice

YÜREKL‹
Sibel

SÜRÜCÜ

fienay
HANO⁄LU

Sedat
KARAKURT

Ege TAYAD’l› Erdo¤an Güler, d›flar›da-
ki ölüm orucunun 4’üncü flehidi olarak
ölümsüzleflti.

Erdo¤an Güler, 10 Ekim 1972’de
Dersim’in Ovac›k-Buzlutepe Köyü’nde
do¤du. Kendi çevresinden tan›yordu
devrimcileri. Kardeflinin tutsak düflmesi
sonucu, daha yak›ndan tan›d›. Demokra-
tik mücadele içinde yerald›. 19 Aral›k
Katliam› sonras›nda d›flar›da ölüm orucu-
na bafllad›. 25 Nisan 2001’de flehit düfltü. 

Erdo¤an
GÜLER

Suat
ALKAN

� fifieehhiittlleerriimmiizzii AAnnmmaayyaa ÇÇaa¤¤rr››
Karacaahmet Mezarl›¤›’nda bir
anma gerçeklefltirecek.
TTaarriihh:: 15.04.2007 SSaaaatt:: 13.00
YYeerr:: Karacaahmet Mezarl›¤›
Girifl Kap›s› önünde
toplan›lacak.

� AAddrreess DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii

Isparta Gençlik Derne¤i'nin
yeni adresi:
Piri Mehmet Mah. 1737 Sok.
Mürüvvet Tönge ‹flhan› Kat:2
No:15

� TTaavv››rr   
DDeerrggiissii
NNiissaann   
22000077
SSaayy››ss››    
ÇÇ››kktt››

EErrddoo¤¤aann için karfl›l›ks›z
sevmek

yüzünü görmedi¤i
insanlar için ölmek

ölürken gözbebe¤ine

ayd›nl›k yar›nlar›
yerlefltirmek

yaflamak istedi¤i tek
duyguydu

...

Erdo¤an için geride
kalmak

geç kavuflmakt› gidenlere

laf› uzatmad›¤› gibi

uzatmad› bekledi¤i günü

Nisan'dan kalma günler

yerini May›s'a b›rakmadan

erdi murad›na Erdo¤an

KKaazz››mm GGüüllbbaa¤¤ eflidir
Zeynep'in

yar giderken günefle

Kaz›m s›¤ar m› yeryüzüne?

Direnifl bedellerle
güçleniyor

Kaz›m Almanya'dan

zalimin zulmüne restini
çekiyor

Regesburg kentinin orta
yerinde 

bedenini tutuflturuyor...

Yürüyüfl’ü 
engelleyemeyeceksiniz!



Kanla yaz›lan bir tarihtir devrim-
ler tarihi. ‹lk kurflunu burjuva-

zinin s›kt›¤› günden beri böyledir
bu. Dönem dönem burjuvaziyle ça-
t›flmay› “yumuflatma” hayali kuran-
lar, bu mücadeleyi sadece ve tama-
men “parlamenter zeminlere” çek-
meye çal›flanlar ç›km›fl, ancak em-
peryalizm, burjuvazi ve oligarflik
diktatörlükler buna izin vermemifl-
tir. Sömürücü s›n›f, iktidar› için kan
dökmekten hiç çekinmedi. Bugün
de dünyada ve ülkemizde emperya-
lizm ve iflbirlikçileriyle halklar ara-
s›ndaki savafl, tüm fliddetiyle sür-
mektedir. 

Emperyalizm ve iflbirlikçileri ka-
n›m›z› döküyor. Bu gerçek tüm

ç›plakl›¤›yla karfl›m›zda duruyor. Ve
en az bunun kadar kesin olan bir
baflka gerçek fludur ki, emperyalizm
ve iflbirlikçilerine karfl› direnmek,
ve direnmenin ötesinde, onlar›n yö-
netimine son verip halk›n devrimci
yönetimini kurmak, kan›m›z›n dö-
külmesini göze almay› gerektiriyor.
Devrim ve sosyalizmi savunmak da

bir yerde budur zaten. Çünkü, dev-
rimci önderlerimizin dedi¤i gibi,
“devrim için savaflmayana sosyalist
denmez”!

Savafl›, fliddeti “bafltan” mahkum
edenler, bafltan devrimlerin, di-

renifl ve savafl›n da d›fl›na düflmüfl
olurlar. Savafl›, fliddeti mahkum
edenler, devrimlerin, direnifllerin
içinde olmad›klar› ve olamayacakla-
r› gibi, ne ülkemiz devrimini, ne
dünyan›n bugününü ve ne de halkla-
r›n emperyalizme karfl› direniflini
aannllaayyaammaazzllaarr da. Bak›n mesela,
daha da¤lardan gelen silah sesleri-
nin yank›s› dinmeden bir yazar flöy-
le yazd›: “Türkiye’de siyasete fliddet
yöntemini sokmak isteyen herkes et-
nik kökeni ne olursa olsun ülke ç›-
karlar›na ihanet etmektedir. Ad›
PKK veya DHKP-C olabilir, önemli
de¤il.”  (Ergun Babahan, 11 Nisan
Sabah)

Asl›nda buna benzer cümleler za-
man zaman bir çok ayd›n tara-

f›ndan tekrarlan›yor. Fakat bu adeta
bilinçsiz bir tekrara dönüflmüfltür.

Evrensel ölçülerde ““ppaassiiff”” bir ey-
lem biçimi olarak kabul edilen ölüm
orucu biçiminde direndik; yine kat-
lettiler. Böyle direnenlere karfl› Tür-
kiye tarihinin en büyük askeri hare-
katlar›ndan birini düzenlediler.
Ölüm orucu yaparak direnenleri diri
diri yakt›lar. O zaman “Türkiye’de
siyasete fliddet yöntemini sokan
kim?” sorusunu aç›kça cevaplama-
dan yukar›dakine benzer cümleleri
tekrarlay›p durmak, bir ayd›n için,
bir aymazl›¤a dönüflür. Oysa gerçek
çarp›c›d›r: “Her türlü fliddet” naka-
rat›n›, fliddeti hayat›n her alan›na so-
kan burjuvazi üretmifl ve empoze et-
mifltir. Ne yaz›k ki, bu kadar bariz
bir gerçe¤i görmekten ›srarla kaçma
vard›r. Çünkü bu gerçe¤i görmek,
burjuvazinin fliddetine karfl› ne yap›-
laca¤› sorusunu da beraberinde geti-
rir. Bu sorudan ve cevab›ndan kaç-
man›n yolu, burjuvazinin fliddetini
görmezden gelmek veya meflrulafl-
t›rmakt›r. 

AKP iktidar›, güllük gülistanl›k,
“huzur ve istikrar içinde” bir

Türkiye masal› anlat›yor. Genelkur-
may Baflkan›, yaflad›¤›m›z ülkeyi ta-
rif ederken ““TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii
ddeeddii¤¤iimmiizz oo mmuuhhtteeflfleemm yyaapp››”” diyor.
Tarif edilen yap›, o kadar “muhte-
flem” ki, bu yap›da, darbe yap›p dara-
¤açlar› kuran, yüzbinleri iflkence tez-
gahlar›ndan geçiren darbeciler yarg›-
lanm›yor. Bu yap›da iflkenceciler, in-
fazc›lar yarg›lanm›yor. Bu yap›da,
h›rs›zlar, doland›r›c›lar, soyguncular

Dersim’de da¤larday›z. Grevlerdeyiz. Halk›m›z›n yozlaflmaya 
karfl› mücadelesindeyiz. Ö¤rencilerin harç paras› için 

kavgaday›z. Gecekondular›n direniflindeyiz. 1 May›s’ta 1 May›s
Alan›’nday›z. K›sacas›, her yerdeyiz. Çünkü 

hedefimizde devrim var.  

Her fiey Devrim ‹çin!

3   Her fley devrim için! 

5   Dersim’de dört gerilla flehit düfltü

9   37 y›ld›r destanlar yaratarak yürüyoruz

12  Bayra¤›m›z ülkenin her taraf›nda

dalgalanacak

16  Çocuklar›m›z› öldüren yoksulluk!

17_ Devrimci demokratlar, sendika ve DKÖ’ler

tek hedefte birleflti

19  1 May›s kavgas›n›n kalbi Taksim

22  Taksim yasa¤› haks›zd›r, gayrimeflrudur

kald›r›lmal›d›r

24  Haklar ve Özgürlükler Cephesi

25  Ya¤ma ve talan yolu

26  Genelge uygulanm›yor protestolar yay›l›yor

28  Gençlik 162 y›ll›k polis teflkilat›n› çok iyi

tan›yor

30  Kahire konferans› yap›ld›

34  Esaret ticarete döküldü

35  Baykal “kimliksiz” kürt istiyor

36  Barzani’nin aç›klamas› ve oligarflinin

hezeyan›

38  Cennet ülke Türkiye!

40  E¤itim-Sen “insanca yaflam için” alanlarda

42  Hayat›n ‹çindeki Teori: S›n›f ve s›n›fsall›k

46  Adana polisi komplo peflinde

47  Do¤ançay’da birlik ve dayan›flmaya

AKP’nin polisi tahammül edemiyor 

48  ‹HD ‘14 Nisan Mitingine’ karfl› hangi 

‘sivilleri savunuyor?  

49  Göçmenler’in yaflam mücadelesi

50  Do¤u turnesi sona erdi

‹‹ çç ii nn dd ee kk ii ll ee rr



da yarg›lanm›yor. Peki ne olacak?
Bizim bu soruya bir cevab›m›z var:
Devrim olacak! Olmak zorunda. Sö-
zü edilen huzur ve istikrar›n “emper-
yalizm ve oligarflinin huzur ve istik-
rar›” oldu¤unu halka söylemeyenler,
sahtekârlard›r. Bu düzenin “bozuk”
oldu¤unu bile bile, düzeni de¤ifltir-
mek gerekti¤ini söylemeyenler de si-
yasi korkaklard›r. Düzeni de¤ifltir-
menin tek yolunun ise devrim oldu-
¤unu bildi¤i halde, bunu söyleme-
yen, bunun gere¤ini yerine getirme-
yenler, hem korkak, hem sahtekârd›r-
lar. Sahte solculuk, iflte bu anlamda-
d›r ki, oligarflinin en önemli payan-
dalar›ndan biridir. Solculuk, düzene
karfl› mücadele etmektir. Sosyalist-
lik, halk›n devrimci iktidar›n› savun-
makt›r. En baflta belirttik; emperya-
lizm ve oligarfli, iktidarlar›n› verme-
mek için her türlü yönteme baflvur-
mufllard›r ve baflvuracaklard›r. Sos-
yalistli¤in bu noktadaki kriteri, onla-
r›n iktidar›n› y›k›p, halk›n devrimci
iktidar›n› kurmak için gerekli yön-
temlere ve araçlara baflvurup baflvur-
mayaca¤›d›r. Bizim gibi ülkelerde
emperyalizmi kovup oligarflik iktida-
r› y›kman›n temel yolu, silahl› müca-
deledir. Bundan kaçanlar, sosyalist
de¤il, en fazla reformistler, revizyo-
nistlerdir. Silahl› mücadeleyi temel
alan devrimci anlay›fl, di¤er mücade-
le biçim ve araçlar›n› reddetmez; fa-
kat burada as›l tart›flma bu de¤ildir;
as›l tart›flma, devrim için savafl›p sa-
vaflmamakd›r.

Asl›nda, fliddet ve savafl üzerine
tart›flan ayd›nlar, kulaklar›n›

burjuvazinin pespaye teorilerine ka-
pat›p, onlar›n empoze etti¤i (mesala
“gücün terörüne de, terörün gücüne
de karfl›y›z” gibi) ucube sloganlara
s›rtlar›n› dönüp, kendi ülke gerçek-
lerini kendi gözlem ve düflüncele-
riyle de¤erlendirseler, eminiz ki, bu-
günkünden daha gerçekçi ve daha
ileri bir noktada olacaklard›r. Mese-
la, düflünmeye, “nas›l oluyor da, bu
ülkenin da¤lar›nda flehirlerinde Er-
ganiler, Solmazlar, Yunuslar, Gülde-
renler hiç eksik olmuyor?” sorusuy-
la bafllayabilirler. Nas›l oluyor da bu
halk hâlâ devrim için savafl›yor diye
sorabilirler? Ony›llard›r uygulanan

cuntalara, infazlara, katliamlara ra¤-
men devrimci hareketin gösterdi¤i
kararl›l›¤›n maddi temellerini araflt›-
rabilirler...

Küçük-burjuva ayd›nlar›n yafla-
d›klar› statükolar içinden görül-

müyor olabilir ama, bu ülke, iflsizli-
¤in, yoksullu¤un, adaletsizli¤in,
zulmün ayyuka ç›kt›¤› bir ülkedir.
Ne ba¤›ms›z yarg›, ne düzen partile-
ri, ne “sivil toplum örgütleri”, halk›n
dertlerine derman de¤ildir. Kitlele-
rin düzen partilerine flu veya bu
oranda oy veriyor olmas› gerçe¤i
de¤ifltirmez. Ülkemizdeki devrim
mücadelesini sürdüren, kesintisiz-
lefltiren, bunca bask›ya zulme karfl›
besleyen de ayn› halkt›r. 

Dersim’de da¤larday›z. Grevler-
deyiz. Halk›m›z›n yozlaflmaya

karfl› mücadelesindeyiz. Ö¤rencile-
rin harç paras› için kavgaday›z. Ge-
cekondular›n direniflindeyiz. 1 Ma-
y›s’ta 1 May›s alan›nday›z. K›saca-
s›, her yerdeyiz. Çünkü hedefimizde
devrim var.  

DDeevvrriimm,, hayat›n her alan›nda
gün gün, mevzi mevzi çat›flma-

dan, bedeller ödemeden büyümez.
Devrimi gelifltirmek, büyük bir ›s-
rar, zulmün bask› ve manevralar›
karfl›s›nda k›r›lmayan bir kararl›l›k
gerektirir. Gün gelir, bir meydan
için, gün gelir bir slogan için, gün
gelir bir semt için, gün gelir, bir
devrim üssünü savunmak için sava-
fl›r›z, direniriz, bedel öderiz. Devrim
yolu böyle yürünür çünkü. Der-
sim’de flehitler veriyoruz, çünkü ›s-
rar ediyoruz halk kurtulufl savafl›n-
da; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizmi savunmakta kararl›l›k gös-
teriyoruz. 

Devrimci bir parti olmak, karan-
l›klar› ayd›nlatan bir fener ol-

makt›r. En puslu havalarda halka bir
pusula gibi yön göstermektir. Em-
peryalizmin, faflizmin sald›r›lar›
karfl›s›nda en önde olmak ve en bü-
yük bedelleri ödemektir. Devrimci
bir önderlik, direnifl ve savaflta ›srar,
bedel ödemekten, kay›plardan kork-
mamak, do¤ru politikalarla ödenen
bedellerin karfl›l›¤›nda devrim yolu-
nu açmak, kitleleri devrimcilefltir-
mek; iflte karanl›klar böyle çevrili-

yor ayd›nl›¤a. Umut böyle yaflat›l›-
yor. Dünya ve ülkemiz halklar›n›n
alternatifsizli¤e mahkum edildi¤i
bir dönemde, alternatif böyle yarat›-
l›yor. 

S›n›f mücadelesi ilmik ilmik örül-
mesi gereken bir kavgad›r. Le-

galde ve illegalde, silahl› ve silah-
s›z, da¤larda ve flehirlerde, iflkence-
hanelerde, mahkeme kürsülerinde,
hapishane hücrelerinde,  hiçbir mü-
cadele ve örgütlenme biçimini yad-
s›madan yürütülür. Mücadele biçim-
lerini, alanlar›, örgütlenmeleri birbi-
rinin karfl›s›na koymak, birini mut-
laklaflt›r›p ötekini reddetmek, sade-
ce daralt›r, devrim iddias›n› küçül-
tür. Devrimi hedefleyenler, devrim
yürüyüflünü, hayat›n her alan›nda
kollar› olan ve say›s›z ›rmaktan, de-
reden beslenen bir büyük ak›fl ola-
rak flekillendirirler. 

Bizim devrim ›rma¤›m›z da ak›-
yor. Bu gerçekten de kayna¤›

güçlü bir ›rmak. Kimse devrimci ha-
reketi ne belli bir bölgeye, ne belli
bir mezhebe, ne belli bir milliyete
hapsedemez. Böyle oldu¤umuzu id-
dia edenler, gerçe¤imizi bile bile
çarp›tanlard›r. Bugüne kadar, Kara-
deniz’de, Toroslar’da, Ege da¤lar›n-
da, Dersim, Sivas da¤lar›nda flehit-
ler verdik. Saflar›m›zda Türk, Kürt,
Çerkez, Gürcü, Arap, Terekeme,
Boflnak, sünni, alevi, bu topraklarda
yaflayan tüm halk kesimlerini birlefl-
tirdik. Kad›nlar›m›z, genç k›zlar›-
m›z saflar›m›zda en önde savaflt›lar,
savafl›n hem s›ra neferleri, hem kur-
maylar›, önderleri olarak öne at›ld›-
lar. ‹flte Gülderenler, Solmazlar... 

Devrim için savaflmak gerekiyor-
sa -ki gerekti¤i tarihsel ve bi-

limsel bir gerçektir-, bu topraklar
savafls›z ve savaflç›s›z kalmayacak.
Erganiler, Gülderenler, Solmazlar,
Yunuslar, yaln›z da¤lar›m›zda de¤il,
ülkemizin her taraf›nda olacak ve
Çiftehavuzlar’daki Devrimci Solcu-
lar’›n söyledi¤i gibi, bayra¤›m›z ül-
kemizin her taraf›nda dalgalanacak.
Bu bayrak, sosyalizmin orak çekiçli
bayra¤›d›r. Bu bayrak, ülkemizin
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
bayra¤›d›r. Bu bayra¤›n alt›nda yü-
rüyece¤iz devrime. 
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Devrim flehitlerini anarken, yeni
flehitler veriliyor. Kurtulufl bayra¤›
elden ele dolaflmaya devam ediyor. 

8 Nisan’da Dersim’in Hozat ‹l-
çesi k›rsal alan›nda oligarflinin as-
keri güçleriyle Cephe gerillalar›
aras›nda ç›kan çat›flmada, dört Cep-
he gerillas› flehit düfltü. Cephe Bas›n
Bürosu taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada flehit düflen savaflç›lar›n adla-
r›, EErrggaannii AArrssllaann,, GGüüllddeerreenn ÇÇaakk--
mmaakk,, YYuunnuuss GGüünnddoo¤¤dduu vvee SSoollmmaazz
DDeemmiirr olarak aç›kland›. 

Bas›n Bürosu’nun 11 Nisan
2007 tarihli, 367 No’lu aç›klamas›-
n›n üst bafll›¤›nda “Dersim’de dört
savaflç›m›z› flehit verdik; Zafere ka-
dar silahlar›m›z hep elimizde ola-
cak!” yaz›yordu. 

Mahir Çayanlar’›n Türkiye dev-
riminin yolunu netlefltirmesiyle si-
laha sar›lm›flt› Cepheliler. Silahl›
mücadelenin temel al›nd›¤› bir stra-
tejiyi benimsemifllerdi. Çünkü as-
l›nda, baflka bir stratejiyle devrim
flans› yoktu. ‹flte bunun için devrim-
ci hareket, 37 y›ll›k tarihi boyunca
silahl› mücadelede ›srar›n ad› oldu
ayn› zamanda. Sözkonusu aç›kla-
mada da belirtildi¤i gibi;

“Devrim yolu, K›z›ldere’den bu
yana kanlar›m›zla k›z›llaflmaya de-
vam ediyor. Bu yola en son, Ergani,

Gülderen, Yunus ve Solmaz yoldafl-
lar›m›z›n kanlar› döküldü. Onlar bu
yolda verdi¤imiz flehitlerin ilki de-
¤illerdi, son da olmayacaklar. Sa-
vaflmaya devam edece¤iz. Devrim
yolunda düflen her gerilla, savafl›
sürdürme, zafere ulaflma kararl›l›¤›-
m›z›n kan›t›d›r. 37 y›ll›k tarihimiz
gösteriyor ki, yeryüzünde ve ülke-
mizde, bu iradeyi k›racak hiçbir güç
ve irade yoktur. Kurtulufla kadar sa-
vaflaca¤›z. 

Oligarfli, 12 Mart Cuntas›’ndan
beri devrimcilere karfl› katliam ve
imha politikas›n› sürdürüyor. Düflü-
nün, o günden bu yana, onlarca kat-
liam, yüzlerce infaz, binlerce faili
meçhul gerçeklefltirildi devrim güç-
lerine karfl›. Meydanlarda, evlerde,
iflyerlerinde, da¤larda, zindanlarda,
sokaklarda, binlerce devrimci sor-
gusuz sualsiz infaz edildi. Cumhur-
baflkan›ndan karakol polisine, gene-
rallerden polis fleflerine, mahkeme-
lere kadar, bütün düzen kurumlar›
ve yetkilileri, devrimcileri yoketme
politikas›n› ittifak halinde sürdürdü-
ler.”

Ergani, Gülderen, Yunus ve Sol-
maz bu zulüm ve sömürü düzenine
karfl› bayrak açma cüretini göste-
renlerimizdendiler. Onlar›n göster-
di¤i cüreti, sorumlulu¤u gösterenle-
rin binlercesini katletti oligarfli. 

Peki ne oldu?.. Cephe aç›klama-
s›nda da bu soru soruluyor ve flöyle
deniyordu:

“Bizi katlederek hangi sorunu
çözdü oligarfli? Bizi katlederek
kimlere hizmet etti?.. Devletin or-
dusu ve polisi, halk kurtulufl savafl-
ç›lar›n› katlederek, hiçbir sorunu
çözmemifl, hiçbir çeliflkiyi hallet-
memifl; ama sömürücü asalak s›n›f-
lar› ziyadesiyle memnun etmifltir.

Herhangi bir sorunu çözmek için
de¤il, ülkemizin daha yaflan›l›r bir
ülke olmas› için de¤il, daha fazla
adalet ve özgürlük için de¤il; tam
tersine; sömürücüler daha fazla sö-
mürebilsinler diye katlediyorlar
kurtulufl savaflç›lar›n›. Bizi katlede-
rek zengini daha zengin, yoksulu
daha yoksul yapan düzenlerini sür-
dürüyorlar. Fakat infaz, katliam po-
litikas›, oligarflinin kendi açmaz›d›r.
Çünkü biz yok olmuyoruz. Yok ede-
mediler ve yok edemeyecekler. Bu
alçak ve adaletsiz düzeni daha fazla
sürdürmelerine son verece¤imiz
gün de gelecek.

Erganiler, Gülderenler, Yunuslar
ve Solmazlar, bunun için savafl›yor-
lard›, onlar flehit düfltü, savafllar›n› o
güne ulaflana kadar sürdürece¤iz. 

O güne kadar, ülkemizin da¤la-
r›nda ve flehirlerinde gerilla hiç ek-
sik olmayacakt›r. 

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizme var›ncaya kadar silahlar,
hep elimizde olacak. Çünkü emper-
yalizmi kovman›n, faflizmi altetme-
nin ve kapitalist sömürüye son ver-
menin silahl› mücadeleden baflka
yolu yok. Var diyenler halk› ve ken-
dilerini aldat›yorlar. Kurtuluflu isti-
yoruz ve bunun için mümkün olan
tek yolda, devrim yolunda ilerliyo-
ruz.” 

Devrim yolunun, Erganiler, Gül-
derenler, Yunuslar ve Solmazlar’›n
kanlar›yla daha da k›z›llaflt›¤›na,
daha da ayd›nland›¤›na kuflku yok.
fiimdi daha ayd›nl›k olan bu yolda
süren yürüyüflün, daha da h›zlana-
ca¤›na kuflku yok. EErrggaannii AArrssllaann,,
GGüüllddeerreenn ÇÇaakkmmaakk,, YYuunnuuss GGüünn--
ddoo¤¤dduu ve SSoollmmaazz DDeemmiirr,, bu yürü-
yüflte birer bayrakt›rlar aarrtt››kk......
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Dersim’de dört gerilla flehit düfltü!

Katletmekle Bitiremezsiniz!Katletmekle Bitiremezsiniz!
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Umudu Dersim da¤la-
r›nda büyütüyorlard› hâlâ
da büyüyor umut. 

Onlar tepelerini, koyak-
lar›n› devrimin kürsülerine çevirdik-
leri da¤larda, saatlerce direnerek
umudun ad›n› nak›fl nak›fl Dersim
da¤lar›na ifllediler. Umut olup Mun-
zur’a kar›flt›lar, F›rat'a, K›z›l›rmak’a
akt›lar.

Kanlar›yla Dersim topra¤›n› sula-
yan DHKC gerillar›, u¤runa canlar›n›
verdikleri emekçi halk›n kat›l›m› ile
topra¤a verildiler. 

Solmaz Demir ve Yunus Gündo¤-
du Dersim’e, Gülender Çakmak'›n
cenazesi ise Çorum'a götürüldü. Ce-
nazelerin bulundu¤u Malatya Devlet
Hastanesi’ni kuflatan polislerin cenaze sahiplerini sü-
rekli olarak k›flk›rtmaya çal›flt›klar› görüldü. Çember
içine ald›klar› ailelerle hiç kimsenin konuflmas›na, bafl
sa¤l›¤› dilemelerine bile izin vermediler. 

Cenazeler ç›kart›l›rken "Solmaz Demir Ölümsüzdür,
Yunus Gündo¤du Ölüm-
süzdür, Gülender Çak-

mak Ölümsüzdür, Ergani Arslan Ölümsüzdür” sloganla-
r› ile u¤rland›. Alk›fllar ve z›lg›tlarla arabalara bindirilen
cenezaler memleketlerine u¤urland›.  

9 Nisan’da Malatya Adli T›p morgundan ailesi ve
TAYAD'l› Aileler taraf›ndan al›nan Solmaz Demir'in ce-
nazesi, defnedilmek üzere
memleketi Dersim'in Ho-

1 0
E y l ü l
1981’de
Mehmet
D e d e
O b r u k
K ö y ü ,

Dodurga/Çorum do¤umludur. Babas›
Kürt, annesi Türk milliyetindendir. Emek-
çi bir ailenin çocu¤udur. ‹lkokuldan sonra
hep çal›flm›flt›r. Mesle¤i f›r›nc›l›kt›r. 

1996’da çal›flmak için Almanya’ya git-
ti. Bu dönemde Kurtulufl Dergisi’ni oku-
maya bafllad›. Bir süre sonra kendi deyi-
fliyle “Kurtulufl gibi düflünmeye bafllad›¤›-
n›” farketti. Almanya’da “kaçak” olarak
bulundu¤u için o dönem eylemlere kat›la-
masa da, sonunda kesin karar›n› vererek,
1999’da örgütlü mücadeleye kat›ld›. Bu
tercihi için daha sonraki bir yaz›s›nda flöy-
le diyecektir: “Örgütlü mücadeleyi seç-
memdeki neden haks›zl›¤a olan taham-
mülsüzlü¤ümdür. ‹kincisi devrimcilerin
s›cak ve içtenlikleri beni mücadeleye çe-
ken nedenler olmufltur. Do¤ru ve yap›lma-

s› gerekti¤ine inand›-
¤›m için örgütlü müca-
deleye kat›ld›m.”

Dortmund ve Duis-
burg’da demokratik faaliyetlere kat›ld›.
Dernek, dergi, kampanya, gece çal›flmala-
r›nda görev ald›. Bafl›ndan beri gerilla ol-
ma iste¤i vard›. Hiçbir zaman kendini s›-
n›rlamad›. “Yapamam” veya “hay›r” gibi
bir tutumu olmad› hiç. Çünkü, kendini
mücadelenin her zaman en önünde gördü.
Her zaman daha iyisini yapma çabas› için-
de oldu. 

Ergani yoldafl›m›z, Hareketin kendisi
için ne ifade etti¤ini flu sözlerle anlat›yor-
du: “Hareket benim için umuttur. Halk›m›-
z› kurtulufla götürecek öncüdür. Anadolu
topraklar› üzerinde isyan›n ad› olmufltur.
Kararl›l›¤›n, ölüp teslim olmama gelene¤i-
nin mirasç›s›d›r. Kurtulufla giden bir yol-
dur hareket. Benim için bir ö¤retmen, bir
ailedir. Sevdan›n en güzelidir. Ne mutlu ki
böyle bir hareketimiz var, ne mutlu ki Par-
ti-Cepheli olma onurunu yafl›yorum...” 

Halk›n kurtuluflu için da¤lardayd›.
Kurtulufla giden yolda ölen ama teslim ol-
mayanlar gelene¤ine yeni bir halka ekle-
yerek ölümsüzleflti. 

Solmaz DEM‹R, 25 Nisan
1984 do¤umludur. Dersim
Hozat, Taçkirek Köyü’nde
do¤du. Ortaokulu bitirmifl,
bir emekçi olarak kad›n ku-
aföründe çal›fl›yordu. Dev-
rimcileri yak›ndan tan›d›ktan
sonra devrimci olmaya karar
verdi. 16 Eylül 2006’da geril-
laya kat›ld›. Tan›d›¤› devrim-
ciler gibi, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm için sa-
vaflt›, devrim savaflç›s› olarak
ölümsüzleflti. 

Ergani ARSLAN

Solmaz
DEM‹R

UUmmuutt oolluupp MMuunnzzuurr’’aa kkaarr››flfltt››llaarr,, 
KK››zz››ll››rrmmaakk’’aa aakktt››llaarr......
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zat ‹lçesi'ne ba¤l› Taçkirek Köyü'ne götürüldü. 

Cenaze y›kand›ktan sonra halk›m›z›n geleneklerine
uygun olarak avuçlar›na k›na yak›ld›. Bir gerillaya kat›-
l›p da¤lara ç›kt›¤›nda yap›lm›flt› dü¤ünü, bir de flimdi,
düflünce topra¤a yap›lacakt›... 

Kahramanlaflan flehitlerin kan›yla k›z›llaflan bayrak-
lara sar›lan Solmaz Demir, z›lg›tlar ve alk›fllar eflli¤inde
d›flar› ç›kar›ld›. Ailenin dini töreni bitirmesinden sonra
omuzlarda Dersim halk›n›n kahraman›, önde umudun
y›ld›z› ile yürüyüfle geçildi. Yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›-
¤› yürüyüfl tepeleri aflarak mezarl›¤a yöneldi. "Devrim
fiehitleri Ölümsüzdür" pankart› aç›l›rken öfkeyle ve he-
sap sorma kararl›l›¤›yla umudun ad› hayk›r›ld›. 

S›k s›k "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulu-
fla Kadar Savafl, Solmaz Demir Ölümsüzdür, Yunus
Gündo¤du Ölümsüzdür, Gülender Çakmak Ölümsüz-
dür, Ergani Arslan Ölümsüzdür, Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz” sloganlar› at›larak köy mezarl›¤›na gelindi. 

Yak›lan a¤›tlar ve öfkeyle hayk›r›lan sloganlarla def-
nedilmesinden sonra sayg› duruflunda bulunularak he-
saplar›n›n sorulaca¤›n›n and› içildi. Mezar çiçeklerle
süslendikten sonra z›lg›tlar ve sloganlarla cenaze töreni

bitirildi. 

Ablukaya rra¤men mmezar› 
bafl›nda ss›k›l› yyumruklar

Solmaz Demir'in cenaze töreninin bitirilmesin ard›n-
dan, Yunus Gündo¤du'nun cenazesi için Çemiflgezek'in
Akirek Köyü'ne gidildi. 

Yolda yap›lan kimlik kontrollerinin uzamas›ndan do-
lay› köye var›l-
d›¤›nda, cenaze
d e f n e d i l m e k
üzereydi. Bir
Cepheli olarak
ö lümsüz leflen
Yunus Gündo¤-
du, Cephe gele-
neklerine göre
defnedilmek is-
tendi. Ancak ai-
lesi buna izin
v e r m e y e r e k
o¤ullar›na yap›-
labilecek en bü-
yük sayg›s›zl›¤›
yapt›lar ve onun

Gülender ÇAKMAK, 2 Nisan
1973, Çorum do¤umludur. ‹lk, orta
ve liseyi Çorum’da okudu. 1993’de
Dicle Üniversitesi, Kimya E¤itim
Fakültesi’ne girdi. Ve mücadeleye
de üniversite y›llar›nda, 1995’de
bafllad›. TÖDEF çal›flmalar› içinde
yerald›. Onun örgütlü oldu¤u, kav-
gaya bafllad›¤› dönem, Diyarba-
k›r’da dört TÖDEF’linin katledildi¤i
dönemdi. O buna ra¤men, kavgaya
ad›m at›yordu. Dicle Üniversitesi’ni
de mücadele etmek istedi¤i için seç-
miflti zaten. 

Kendini ›srarla ve istikrarl› bi-
çimde gelifltiren Gülender, bölge ça-
p›nda görevler üstlendi. Üniversite
y›llar›nda birçok kez gözalt›na al›n-
d›. TÖDEF’in yaz kamp›ndan gözal-

t › n a
al›nd›-
¤ › n d a
Adana

Kürkçüler Hapishanesi’nde 3 ay tu-
tuklu kald›. 3. s›n›fta iken devrim
mücadelesine daha çok fley katabil-
mek için okulunu terk etti. Bir süre
sonra ‹stanbul’da illegal alanda is-
tihdam edildi. 

Gençlik örgütlenmesi içinde bir-
likte mücadele ettikleri yoldafl› Yu-
suf ARACI ile sözlüydüler. Yusuf
Arac›, hat›rlanaca¤› gibi, 26 Mart
2003’de ölüm orucunda flehit düfltü.
Gülender, Dersim da¤lar›nda Yusuf-
lar’›n direniflinin mirasç›s› olarak sa-
vafl›yordu. 

Hareket onun için flunlar› ifade
ediyordu: “Türkiye devrimini ger-
çeklefltirecek, halk› kurtulufla götü-
recek tek yol olarak görüyorum Ha-
reketi. Hareket benim için adaleti,
onuru, eflitli¤i, özgürlü¤ü ifade edi-
yor.” ‹flte bunun için da¤lardayd›.
Bunun için silaha sar›lm›flt›. Halk›n
kurtulufl savafl›nda, bir özgürlük sa-
vaflç›s› olarak ölümsüzleflti. 

Yunus GÜNDO⁄DU, 5 Ocak
1980, Dersim, Çemiflkezek Fotogça-
y›r do¤umludur. Bir emekçiydi Yu-
nus. 2002 fiubat’›nda oligarflinin or-
dusunda askerlik yapt›. Askerli¤ini
Ankara ‹l Jandarma’da yapan Yunus,
Ankara Numune Hastanesi’ne nöbe-
te götürülüyordu. ‹flte orada ölüm
orucu direniflçileriyle tan›flt› ve o dö-
nem devrimci olmaya karar verdi. 

Askerli¤ini bitirdikten sonra 2004
y›l› bafllar›nda ‹stanbul ‹kitelli’de ör-
gütlü mücadeleye kat›ld›. ‹kitelli,
Esenler, Nurtepe semtlerinde gece-
kondu yoksullar›n›n mücadele ve ör-
gütlenmesinde yerald›. Esenler Te-
mel Haklar’da çal›flmalar yürüttü.
2004 Kas›m’›nda Esenler’de tutuk-
land›. Yunus, 2006 Nisan’›nda tahli-
ye oldu ve Nurtepe’de mücadeleye
devam etti. 

2005 sonunda özel baz› nedenler-
den dolay› hareketle iliflkisi kesilen
Yunus’la, 2006 A¤ustos’unda gerilla
birli¤imiz iliflki kurdu. Bunun ard›n-
dan Yunus gerillaya kat›lma talebin-
de bulundu ve o da 18 A¤ustos’ta ge-
rillaya kat›ld›. Oligarflinin ordusunda
askerken tan›m›flt› devrim düflüncesi-
ni. Halk›n kurtulufl cephesinde bir sa-
vaflç› olarak halk›n›n kurtulufl kavga-
s›nda ölümsüzleflti. 

Gülender ÇAKMAK

Yunus GÜNDO⁄DU



vasiyetine uymad›lar.

Tüm bunlara ra¤men, cenazede-
kilerin bir k›sm› da¤›ld›ktan sonra
mezar› bafl›nda sayg› duruflunda bu-
lunuldu ve Yunuslar'›n, Erganiler'in,
Gülenderler'in, Solmazlar'›n dalga-
land›rd›klar› bayra¤› devralacaklar›-
na ve hep dalgalanaca¤›na dair and
içildi. Mezar çiçeklerle ve k›z›l bay-
rakla donat›larak tören bitirilirken,
tören boyunca jandarman›n foto¤raf
ve kamera çekimi yaparak halk› te-
dirgin etmeye çal›flt›klar› gözlem-
lendi.

Ayr›ca her iki cenazede de, köy-
lere gidifl gelifl s›ras›nda cenazeye
kat›lanlar defalarca kimlik kontro-
lüne tabi tutuldular.

‹stanbul’dan Yunus Gündo¤du
ve Solmaz Demir'in cenazesine ka-
t›lmak için Dersim'e gitmek isteyen
TAYAD'l› Aileler ise Pertek arama
noktas›nda durduruldu. Tek tek ara-
maya tabi tutulan TAYAD’l›lar›n,
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez" yaz›l› pankart› gerekçe göste-
rilerek zorla gözalt›na al›nd›lar. 

Çorum’da GGerillalar›n 
Sahiplenilmesine KKarfl› 
Tahammülsüzlük

Çat›flmada flehit düflen Gülender
Çakmak ve Ergani Aslan'›n Ço-
rum’da yap›lacak cenazeleri için
köylerine gitmek üzere yola ç›kan
TAYAD'l› Aileler de jandarma en-
geli ile karfl›laflt›lar.

‹lk arama ve kimlik kontrolü Ço-
rum'a 100 km kala yafland›. Burada,
‹smail Özmen “arand›¤›” gerekçe-
siyle gözalt›na al›n›rken, 2 araçla
gelen TAYAD'l›lar›n arabalar›nda
bulunan "Gülender Çakmak Ölüm-
süzdür” pankart› gerekçe gösterile-
rek arac›n yoluna devam etmesine
izin verilmedi. Mehmet Y›lmaz,
Onur Y›ld›z, Bayram Dalyan, Cafer
Kurt, U¤ur Eyilik, M. Selim Süzer,
‹smail Özmen Sungurlu Savc›l›-
¤›’na ifade vermek üzere götürüldü.
‹fadesini veren 6 TAYAD'l› serbest
b›rak›l›rken ‹smail Özmen tutukla-

narak Sungurlu Kapal› Cezaevi’ne
gönderildi.

Yola devam eden di¤er araç ise,
Gülender Çakmak'›n köyünün giri-
flinde tekrar durdurularak kimlik
kontrolünden geçirildi. Cenazeye ye-
tiflilememesi üzerine, Gülender Çak-
mak'›n mezar› bafl›nda yap›lan anma-
n›n ard›ndan, Ergani Aslan'›n köyüne
giden TAYAD’l›lar burada da flehit
gerillay› sloganlar›yla selamlad›lar. 

Ancak TAYAD’l›lara yönelik
bask›lar ve gerillan›n sahiplenmesi-
ne karfl› haz›ms›zl›k bitmemiflti. Bu
kez il merkezine dönen araçlar, Os-
manc›k yolunda durdurularak, Ayfle
Arapgirli, Yasin Geyik, Can Bilen,
Muharrem Karatafl, Hüseyin Teke,
Ümit Aygün jandarma taraf›ndan
gözalt›na al›nd›lar.
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3 0
M a r t
‘ 7 2 ' y i
g ö s t e r i -
y o r d u
takvimler.
Ama K›z›l-
d e r e ’ d e
O n l a r › n
kuflat›ld›¤›
o kerpiç
e v d e ,
an›n de¤il
t a r i h i n
takvimiydi
i fl l e y e n .
Kâh Bed-
reddince

mührünü bas›yordu idam ferman-
lar›na, kâh Pir Sultanca dönmeyip
yolundan, Serez çarfl›s›nda bir ipin
ucundan ç›r›lç›plak ilerliyordu za-
man. 

Ac›lar›ndan umudu süzerek iler-
liyordu. Onurluydu. O anda zaman

yi¤itlikti, mertlikti. Zaman cesaretti,
inançt›. Zaman yürünen yoldu. Ve
o yoldan asla dönülmeyecekti. 

Selam olsun Mahirler’e! Selam
olsun umudun tafl›y›c›lar›na. 

‹çeride, d›flar›da tarihe geçen
destans› direniflleri yaratan umu-
dumuza ve Mahirler'den 122'lere
Anadolu'nun onurlu evlatlar›na se-
lam olsun!

Uflak HHapishanesi

DHKP-C DDavas› TTutsaklar›

u

36 y›l önce adam›z›n üzerinde
do¤an günün aln›nda ›fl›l ›fl›l zafer
müjdesi vard›. Ve kayna¤› devrime
Mahirlik olan K›z›ldere, kendi yata-
¤›nda umudun denizine yol ald›.
Her zerre Anadolu topra¤›na sev-
da suyuyla bereket oldu. Karanfil-
lere rengini verip ço¤alarak ulaflt›

denizine. Yine 30'uydu Mart'›n. 
Umut, zafere Mahir olanlar›n

adas›. Umut, kurtuluflun kavga-
m›zdaki ad›. 

K›z›ldere'nin denizine ulaflmas›-
n›n 13. y›l›nday›z. 

36 y›l önce adam›zda do¤an
günün aln›ndaki müjde, umudun
ad› ile zafere ak›yor. 

Duvarlara kan›m›z ile, açl›¤a
hücre hücre can›m›z ile, da¤lara
adalet namlular›m›z ile, alanlara
umut rengi sancaklar›m›z ile, kon-
dulara öfkeli sloganlar›m›z ile ad›n›
yazd›k. Ve halk›n yazg›s›n› umudun
öncülü¤ünde zafere yazaca¤›z. 

fiimdi 122'lerimiz al›nlar›na ku-
fland›klar› K›z›ldere fliar›n›, 122 za-
fer müjdesiyle y›ld›z y›ld›z ›fl›tt›lar.
Y›ld›zlar›n ad›d›r Zafer!

Zaferimizle selaml›yoruz 36. y›-
l›nda K›z›ldere'yi. 

Zaferimizle selaml›yoruz 13. y›-
l›nda umudumuzu. 

Elbistan HHapishanesi
DHKP-C DDavas› TTutsaklar›

30 Mart - 17 Nisan Mesajlar›



30 Mart- 17 Nisan fiehitleri Anma ve Umudun Kurulu-
flunu Kutlama Günleri etkinlikleri sürüyor. 

Destanlar Yaratanlar 
Direnifl Park›’nda An›ld›

8 Nisan günü ‹stanbul’da Okmeydan› Sibel Yalç›n Dire-
nifl Park›’nda biraraya gelen HÖC’lüler, ‘Yolumuz Çayan-
lar›n Yoludur’ dediler. Sahnede Mahir resminin bulundu¤u
büyük bir pankart iki yan›nda Mahirler’in K›z›ldere’de aç-
t›¤› yoldan umudu büyüten Sinanlar’›n Sabolar’›n ‹brahim-
ler’in Bediiler’in Kemaller’in resimleri as›l›yd›. Ve Büyük
Direnifl’in kahramanlar›, zaferimizin mimarlar› Direnifl Par-
k›’nda halaylarda, coflkuyla s›k›l› yumruklarda, sayg› duru-
flunda dimdik bafllar›yla yan›bafl›m›zdayd›lar. Dünya dev-
rimlerinin önderleri Engels, Marks, Lenin bizimleydiler.

Duvarda ’30 Mart 17 Nisan fiehitlerini An›yor Umudu
Büyütüyoruz’ yaz›l› HÖC pankart›n›n as›ld›¤› ve Mahir re-
simlerinin bulundu¤u küçük bayraklar›n as›ld›¤› Park’ta ya-
p›lan anma ilk olarak Mahir ve yoldafllar› nezdinde tüm
devrim flehitleri için yap›lan sayg› durufluyla bafllad›. 

HÖC ad›na yap›lan konuflmada ‘Kurtuluflumuzun tek yo-
lu devrim tek alternatifi sosyalizmdir’ denildi. 30 Mart-17
Nisan’›n Türkiye devrimi için ne anlama geldi¤inin aktar›l-
d›¤› konuflmada flu ifadelere yer verildi:

“Kapitalizmin alternatifi, halklar›n umudu sosyalizmdir.
Dünya halklar›n›, bizi kapitalizme mahkûm etmek istiyorlar.
Emperyalizmin önünde diz çöktürmek istiyorlar. Bunun için
her türlü bask›y›, iflkenceyi, zulmü reva görüyorlar.

Ülkemiz emperyalizmin sömürgesinden kurtulana kadar,
halklar›m›z özgür, eflit bir gelecekte, sosyalizmde yaflayana
kadar Türkiye devrim mücadelesi kararl›l›kla sürecektir. ”

Konuflman›n ard›ndan etkinlik fliirlerle devam etti. Ana-
dolu’nun isyanlar, direnifller tarihinin anlat›ld›¤› fliirin ar-
d›ndan Sar›gazi Temel Haklar Müzik Grubu, Grup Umut
Ya¤muru Ulafl’a A¤›t’la bafllad› program›na ve grup ad›na
yap›lan konuflmada, Sar›gazi’de ve ülkenin her yerinde de-
mokratik muhalefete yönelik sald›r›lara de¤inildi ve grubun
tutsak olan üç eleman› selamland›. Umut Ya¤muru kendi
bestelerinden ve türkülerden oluflan program›n› halay par-
çalar›yla tamamlad›. 

‹stanbul Gençlik Derne¤i halk oyunlar› ekibinin gösteri-
si yo¤un alk›fl al›rken, ard›ndan sahne meflalelerle ayd›nlan-
d›. fiiir eflli¤inde yap›lan canland›rmada hiç sönmeyen, top-
ra¤a düflenlerin ard›nda kalanlara devretti¤i devrim meflale-
si simgelendi. Ard›ndan umudun tarihinin anlat›ld›¤› bir si-
nevizyon gösterimi gerçekleflti. fiiir eflli¤inde gerçekleflen
gösterimde K›z›ldere’den 16-17 Nisanlar’a, 1 May›slar’a
umudun tarihi anlat›ld›. Sinevizyon gösteriminin sonunda
havai fifleklerin at›lmas›yla, umudun kuruluflu selamland›.
Coflkunun doru¤a ç›kt›¤› etkinlikte Hakl›y›z Kazanaca¤›z
marfl› yumruklar havada hep bir a¤›zdan söylendi. ‹stanbul
Gençlik Derne¤i’nin haz›rlad›¤› k›sa bir tiyatro gösterimi-
nin ard›ndan Kocaeli Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup
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37 y›ld›r 
destanlar 
yaratarak 
yürüyoruz



K›v›lc›m sahne ald›. Grup K›v›lc›m
ad›na yap›lan konuflmada, “Biz bili-
yoruz ki zafer yak›nda” denildi. Sa-
at 18:00’de bafllayan ve coflkuyla
çekilen halaylarla 23:00’de sona
eren etkinlikte 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤r› yap›ld›. 

Bedrettin'in Yi¤itleri

Antalya Temel Haklar taraf›ndan
6 Nisan günü düzenlenen Bedret-
tin'in Yi¤itleri gecesinde Anado-
lu’nun direnifl destan› anlat›ld›.

Sayg› duruflu ile bafllayan gece-
nin aç›l›fl›nda konuflan, Dernek Bafl-
kan› Züleyha Kurt, “Bu destan in-
sanl›¤›n asla kaybetmeyece¤inin
destan›d›r. Bu destan yaflayan in-
sanl›¤›n hikâyesidir. Bugün burada
görecekleriniz ve dinleyecekleriniz
özgürlü¤e sevdal› yüreklerin türkü-
südür. Ki iflte o türkü bundan tam 37
y›l önce söylenmeye bafllam›flt›r”
diye konufltu. 

Bu türküyü yazanlar›n Anado-
lu'nun evlatlar›, Bedrettin'in yi¤itle-
ri oldu¤unu kaydeden Kurt, “Canl›
bir hikâyedir bu! Demirci Ka-
wa'dan Baba ‹shak'a, fieyh Bedret-
tin'den Pir Sultan'a, Mahirler’den
Sabolar’a eflitlik özgürlük ve adalet
mücadelesinin yaflayan canl› tarihi-
dir” dedi. 

Kurt'un ard›ndan TAYAD'l› Aile-
ler ad›na konuflan Mehmet Ali
U¤urlu Büyük Direnifl destan›na de-

¤inerek, 122 kahraman› unutturma-
yacaklar›n› kaydetti. 

Konuflmalar›n ard›ndan 37 y›ll›k
mücadele tarihini anlatan sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Ölüm orucu dire-
niflinde flehit düflen 122 devrimcinin
coflkuyla alk›flland›¤› gösterimin son
bölümünde Antalya'da TAYAD'l›la-
r›n ve Tecrit Karfl›t› Birlik'in yapt›¤›
eylem görüntüleri yerald›. Okunan
fliirlerin ard›ndan Günay Ö¤rener'in
son üç gününü anlatan "72 Saat" ad-
l› oyun sergilendi.

PSAKD Semah Ekibi'nin göste-
rimi ile devam eden gecede, Grup
Seslenifl'in marfl ve türküleri hep bir
a¤›zdan söylendi ve etkinli¤e kat›-
lan 200’e yak›n kifli halaya durdu. 

Sosyalizm Kavgas›n› 
Zafere Ulaflt›raca¤›z

30 Mart – 17 Nisan anma ve kut-
lama etkinlikleri di¤er kentlerde de
devam etti. 

8 Nisan’da Karadeniz Temel
Haklar’da yap›lan etkinlikte, Ma-
hirler’i K›z›ldere’ye getiren süreç
anlat›ld›. fiiirlerle devam eden an-
mada, K›z›ldere’nin kurtulufl mani-
festosu oldu¤u belirtilerek, 35 y›ld›r
sürdürülen kesintisiz mücadelenin
de bunun en bariz kan›t› oldu¤u
vurguland› ve tüm halk›m›z ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi mücadelesinde
birleflmeye ça¤›r›ld›. K›z›ldere
marfllar›n›n söylendi¤i etkinlikte,

film gösterimi
yap›ld› ve “hiç-
bir bask›, yasak,
sald›r› politikas›-
n›n umudun yü-
rüyüflünü durdu-
ramayaca¤›; em-
peryalizme karfl›
ba¤›ms›zl›k, fa-
flizme karfl› de-
mokrasi, kapita-
lizme karfl› sos-
yalizm kavgas›-
n›n mutlaka za-
fere ulaflaca¤›
belirtildi. 

MMeerrssiinn''ddee 1
Nisan günü Te-

mel Haklar binas›nda yap›lan etkin-
likte, Mahir Çayan'›n 37 y›l önce
yazd›¤›, "Devrim yolu engebeli, do-
lambaçl›..." yaz›s› okundu. HÖC
ad›na yap›lan konuflmada sosyalizm
kavgas›n›n zafere kadar sürece¤i
belirtilirken, umudun kurulufl y›ldö-
nümü kesilen pasta ile kutland›. 

‹‹zzmmiirr’’ddee HÖC Temsilcili¤i tara-
f›ndan 7 Nisan günü, Dev-Genç'ten
bugüne devrim yürüyüflünü anlatan
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Ege
Temel Haklar binas›nda düzenlenen
etkinlikte konuflan Yurdagül Gü-
müfl, 1 May›s'ta ‹stanbul Taksim'e
ça¤r› yapt›. Sinevizyonun ard›ndan
Nurhan Y›lmaz günün anlam›na
iliflkin bir konuflma yaparken, Grup
Gün›fl›¤› marfllar söyledi. 

‹zmir Gençlik Dernekli ö¤renci-
ler de, K›z›ldere flehitlerini ö¤renci-
lere anlatmak amac›yla Ege Üniver-
sitesi Haz›rl›k Fakültesi’nde duvar
gazetesi ast›, konuflmalar yapt›.

Mezarlar› Bafl›ndaki 
S›k›l› Yumruklar›m›z
Devrim Sözümüzdür

Etkinliklerin yan›s›ra, flehitler
Babaeski, Zonguldak ve Dersim’de
mezarlar› bafl›nda an›ld›, Küçükar-
mutlu’da ise anma yeme¤i vard›.

Trakya Kültür Merkezi üyeleri,
BBaabbaaeesskkii'nin ‹mampazar› Köyü’nde
bulunan Kemal Karaca’n›n mezar›
bafl›nda topland›lar. 8 Nisan’da dü-
zenlenen anmada Kemal Karaca'n›n
hayat› ve mücadelesi üzerine konufl-
malar yap›ld›. ‘Kemal Karaca Ölüm-
süzdür’ pankart› açan devrimciler,
‘Mahir Hüseyin Ulafl, Kurtulufla Ka-
dar Savafl’ sloganlar› att›lar. 

4 Nisan 1977'de sol bir grubun
katletti¤i Kemal Karaca’n›n Baba-
eski Dev-Genç'in önderlerinden ol-
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du¤u belirtilirken, sol içi çat›flmalar
bir kez daha lanetlendi. Marfllarla
sona eren anmada TKM Müzik
Grubu da k›sa bir dinleti verdi. 

ZZoonngguullddaakk HÖC’lüler ise, Koz-
lu maden ocaklar›nda meydana ge-
len grizu katliam›n›n hesab›n› sor-
mak için eylem haz›rl›¤›ndayken 15
Mart 1992'de flehit düflen Erbil Sa-
r›'n›n mezar› bafl›ndayd›lar. 7 Nisan
günü Ere¤li ‹lçesi Asri Mezarl›-
¤›’nda bulunan Erbil Sar›'n›n meza-
r›n› ziyaret eden HÖC’lüler, bir kez
daha devrim sözünü yinelediler.

Büyük Direnifl flehidi Fatma Er-
soy DDeerrssiimm Asri Mezarl›¤›’nda
HÖC’lüler taraf›ndan an›ld›. fiehit
ailelerinin de kat›ld›¤› anmada
“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”
pankart› aç›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa polisin sokak orta-
s›nda katletti¤i Mustafa Bektafl ve
Muharrem Karakufl, Armutlu Ce-
mevi’nde an›ld›. Mustafa Bektafl’›n
ailesi taraf›ndan verilen yeme¤e,
Behiç Aflc› ve Gülcan Görüro¤lu da
kat›l›rken, cemevi önünde “Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” pan-
kart› açan TAYAD’l›lar ad›na konu-
flan Ahmet Kulaks›z flunlar› kaydet-
ti: “Pir Sultan Abdal’›n ölüme u¤ur-
lad›¤›m›z ölüm orucu flehitlerinin
huzurunda konuflmak çok zor. Ama
onlara olan sevgimizin ölçütü mü-
cadelemizdir.”

Yurtd›fl›:
K›z›ldere Gelene¤i 
Kesintisiz Sürüyor

AAvvuussttuurryyaa'n›n Viyana flehrinde
6 Nisan’da Mustafa Kuran ölümü-
nün 6. y›ldönümünde an›ld›. Anado-
lu Kültür Merkezi'nde an›s›na veri-
len yemekte, Mustafa Kuran'›n ha-

yat› anlat›larak marfllar söylendi.
Konuflmada, Kuran’›n, fedakârl›k-
tan kaç›nmayarak hayat› boyunca
onurlu yaflad›¤› ve de¤erlerinden
taviz vermeyen bir devrimci oldu-
¤u bilirtildi.

HHoollllaannddaa'n›n Rotterdam fleh-
rinde bulunan Anadolu Halk Kül-
tür ve Sanat Derne¤i'nde 7 Nisan

günü yap›lan etkinlikte, flehitler se-
lamland› ve umudun kuruluflu kut-
land›. Mahirler’in direnifli ve Türki-
ye halklar›na b›rakt›¤› tarihsel mi-
ras, yaratt›¤› geleneklerin anlat›ld›-
¤› konuflmada, Türkiye devriminde
tarihsel yeri olan direnifllere ve
Cephe’nin yaratt›¤› direnifl kültürü-
ne dikkat çekildi. 

Bir di¤er etkinlik de AAllmmaann--
yyaa'n›n Stuttgart flehrinde bulunan
Anadolu Kültür ve Sanat Evi’ndey-
di. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinde flehit düflen-
ler için yap›lan sayg› duruflu ile bafl-
layan etkinlikte, K›z›ldere'den Çif-
tehavuzlar'a ve Büyük Direnifl'e
devrim tarihini anlatan film gösteri-
mi yap›ld›. Etkinlik Parti aç›klama-
s›n›n okunmas›yla son buldu. 

HHaammbbuurrgg Anadolu-Der'de 8 Ni-
san’da düzenlenen etkinlikte de fle-
hitlere devrim sözü yinelendi. Yap›-
lan konuflmada; Mahirler’den bugü-
ne 37 y›ll›k umudun yürüyüflü anla-
t›l›rken, yarat›lan gelenek ve kahra-
manl›klar›n zaferin müjdesi oldu¤u-
nun alt› çizildi. Umudun Çocuklar›
grubunun "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
marfl›n› söyledi¤i etkinlikte, umu-
dumuzun kuruluflu çekilen halaylar-
la kutland›.

Almanya’da bir baflka etkinlik
ise, KKööllnn Anadolu Halk Kültür
Evi'nde gerçeklefltirildi. Sayg› duru-
flunun ard›ndan "30 Mart-17 Nisan
Yolunda, Emperyalizme Karfl› Ba-
¤›ms›zl›k, Faflizme Karfl› Demokra-
si, Kapitalizme Karfl› Sosyalizm
Mücadelesinde fiehitlerimizi Se-
laml›yor, Umudu Büyütüyoruz"
bafll›kl› Parti aç›klamas› okundu.
Çiftehavuzlar’da sosyalizm bayra-
¤›n› dalgaland›rarak K›z›ldere gele-
ne¤inin kesintisiz sürdü¤ünü göste-
ren flehitlerin anlat›ld›¤› etkinlikte

marfllar söylendi. 

Pankart ve yaz›lamalar:
fiehitlerimizi An›yor
Umudumuzu Selaml›yoruz

30 Mart - 17 Nisan günleri as›lan
pankartlar ve duvar yaz›lamalar› ile
selamlanmaya devam ediliyor. 

Alibeyköy'de 2 Nisan’da ‘Cep-
he’ imzal› ‘30 Mart - 17 Nisan fiehit-
lerimizi An›yor, Parti-Cephe'yi Se-
laml›yoruz’ yaz›l› pankartlar, Cengiz
Topel Caddesi, R. Tümer Lisesi ve
Sayayokuflu'na as›l›rken, befl ayr›
yere de HÖC imzal› ‘30 Mart - 17
Nisan fiehitlerimizi An›yor Umudu
Selaml›yoruz’ yaz›l› pankartlar as›l-
d› ve 50 yere yaz›lamalar yap›ld›.

10 Nisan günü Çukurova Üni-
versitesi E¤itim Fakültesi R-1 Ders-
li¤i önüne, Adana Gençlik Derne¤i
imzal›, “30 Mart 17 Nisan fiehitleri-
mizi An›yor Umudu Büyütüyoruz”
pankart› as›l›rken, ayn› yerde derne-
¤e ait standda da devrim marfllar›
söylendi ve 30 Mart 17 Nisan gün-
lerinin anlam› anlat›ld›. 

Malatya'da ise, Paflaköflkü, Zavi-
ye ve Hac› Abdi Mahalleleri’nde,
‹nönü Üniversitesi çevresinde üç
yere ve merkezde alt geçide pan-
kartlar asan HÖC’lüler, çok say›da
yere ‘Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulu-
fla Kadar Savafl’ yaz›lamalar› yapt›. 

Samsun'da, HÖC’lüler birçok
yerde yaz›lamalar yaparken, Ada-
na'n›n fiakirpafla, Denizli ve Kurtu-
lufl Mahalleleri’nin duvarlar› da slo-
ganlar›m›zla donat›ld›. Antakya'n›n
Dursunlu Beldesi ve Samanda¤'da,
Mersin’in Tarsus ilçesinin emekçi
mahallelerinde de “30 Mart-17 Ni-
san fiehitlerimizi An›yor Umudu
Büyütüyoruz” yaz›lamalar› çok sa-
y›da yere yap›ld›. ‹zmir’de ise, Ege
Üniversitesi'nde Edebiyat ve Ya-
banc› Dil Fakültesi’nde, Buca Ku-
ruçeflme ve Çaml›kule Mahallele-
ri'nde, Gültepe ve Güzeltepe Ma-
halleleri'nde yap›lan yaz›lamalarla
flehitler ve umudun ad› selamland›.

Ayr›ca ‹ngiltere ve Almanya’da
da yaz›lamalar yap›ld›. 
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‹stanbul’day›z. 1992 y›l›n›n 17
Nisan’›nday›z. 17 Nisan’›n henüz
ilk saatleri... 16 Nisan gecesi üç ay-
r› evde, peflpefle 8 devrimciyi katlet-
ti ölüm mangalar›... Polis fleflerinin
elleri kan, gazetecilerin deklanflör-
leri kan, savc›lar›n tutanaklar› imza-
layan kalemleri kan... 

Bu gece kuflat›lan bir ev daha
var. Ama henüz oraya giremedi
ölüm mangalar›... 

Çiftehavuzlar!... Cezmi Or So-
kak... Karasu Apartman›, buras›..
Karasu Apartman›'n›n 12. kat›ndaki
üç Devrimci Sol savaflç›s›n› kuflatan
polis, sald›r› halinde. Evet, yüzlerce
polisin kuflatt›¤› bu dairede sadece
üç devrimci var: SSaabbaahhaatt KKaarraattaaflfl,,
EEddaa YYüükksseell ve TTaaflflkk››nn UUssttaa...... 

1166 NNiissaann’’››nn ssoonn ssaaaattlleerriinnddeeyyiizz..
Karusu Apartman› ve tüm civar,
panzerler, ekip otolar›, uzun namlu-
lu silahlarla donanm›fl yüzlerce po-
lisle dolu. Polislerin gözünü kan bü-
rümüfl, polislerin ço¤u sarhofl.
Ayakta sallan›yor kimileri. "Gazete-
ci” müsveddelerinin ›smarlad›¤› bi-
ralar› yol ortas›nda içiyorlar. Sar-
hofllardan biri, bir a¤ac›n arkas›na
gizlenmifl oradan ba¤›r›yor apart-
mana do¤ru: "Teslim olun flerefsiz-
ler, sizi annenize teslim edece¤im..."

Karasu Apartman›’n›n 12. katta-
ki penceresinden iki savaflç› gere-
ken cevab› veriyor ayyafla: "Yaflas›n
Devrimci Sol", "Yaflas›n Silahl›
Devrimci Birliklerimiz" sloganlar›

yank›lan›yor Cezmi Or So-
kak’ta... 

Ölüm mangalar›, askeri
olarak üstün durumdalar, ama
korkuyorlar yine. Korkular›n›
alkolle, küfürlerle bast›rmaya
çal›fl›yorlar. "Yaflas›n Türk Po-
lisi" ba¤r›fllar›yla Sabahat ve
Eda'n›n sloganlar›n› bast›rma-
ya çal›fl›yorlar, ama yetmiyor
sesleri, bunun üzerine sarhofl
naralar› at›p "yuh" çekiyorlar. 

Bu ba¤r›flmalar birden ke-
siliyor. Çünkü o anda 12. kat
penceresinden yo¤un bir du-
man ç›kmaya bafll›yor. Henüz

evin içine herhangi bir bomba isa-
bet ettirebilmifl de¤iller, öyleyse bu
duman ne? Evi d›flar›dan gören po-
lisler, gazeteciler, Devrimci Solcu-
lar’›n evdeki belgeleri yakt›¤› tah-
minini yap›yor. Ki biraz sonra pen-
cereden bir ses bu tahmini do¤rula-
yacak... Pencereye gelen Eda ""LLaa--
¤¤››mm ffaarreelleerrii,, ssiizzee bbiirr ççööpp bbiillee bb››rraakk--
mmaadd››kk"" diye hayk›r›yor. 

Devrimci Solcular için karakte-
ristik bir davran›fl. Kuflatma alt›nda
olmalar›na ra¤men, ölümle burun
buruna olmalar›na ra¤men, onlar
önce örgütlerini, yoldafllar›n› düflü-
nüyor, onlara zarar verebilecek fley-
leri yoketmeye çal›fl›yorlar... Eve
girdiklerinde avucunu yalamak zo-
runda kalacak olan polis flefleri ku-
duruyor d›flar›da, Eda’n›n sözlerine
karfl› sarhofl a¤›zlar›yla küfürler edi-
yorlar, ama çaresizler iflte, o anda
yapabilecekleri baflka bir fley de
yok. Üç Devrimci Solcu’nun direni-
flini afl›p eve giremiyorlar bir türlü...
Daha epeyce bir süre de giremeye-
cekler. 

Polis, Karasu Apartman› ve çev-
resinde oturan herkesi evine, soka-
¤›na hapsetmifl durumda. Gazeteci-
ler de yaklaflt›r›lm›yor eve. Birkaç
foto muhabiri, polis görmeden üç
devrimcinin direndi¤i evin arka

penceresini gören bir inflaattan re-
sim çekmeye çal›fl›yorlar. 

Sabahat Karatafl ile apartman›n
arka penceresini gören evin bahçe-
sindeki iki gazeteci aras›nda k›sa bir
konuflma geçiyor.

- Siz kimsiniz?

- Gazeteciyiz.

- Hangi gazeteler var?

- Hürriyet ve Cumhuriyet.

- Daha ne kadar burjuvaziye
uflakl›k edeceksiniz? Buradaki ger-
çekleri yazacak m›s›n›z?

- ... 

Muhabirler susuyorlar. Ne cevap
verebilirler ki bu soruya. 

Polis, evin civar›ndaki tüm gaze-
tecileri zorla uzaklaflt›r›yor. Gerçek-
lerin yaz›lmas›n› istemiyor elbette
katliamc›lar; oradaki direnifli gece-
nin karanl›¤›na gömmek istiyorlar.
Fakat, o an hesaba katmad›klar› bir
fley var. 

Hesaba katmad›klar› o ayr›nt›,
bu direniflin tarihe an an kaydedil-
mesini sa¤layacak.. Gazetecileri
bölgeden uzaklaflt›rmalar› hiç ama
hiçbir ifle yaramayacak... 

��
SSaaaatt 0000..2200.... TAYAD Baflkan›

Gülten fieflen’in telefonu çal›yor.
fieflen telefonun ahizesini kald›r›-
yor. Karfl›daki ses SSaabbaahhaatt KKaarraa--
ttaaflfl’›n sesi. Hemen h›zla konuflmaya
bafll›yor:

- Merhaba, evimizi sarm›fl du-
rumdalar. 30 dakika oldu. Ben ve iki
yoldafl›m var›z. Yar›m saattir oyal›-
yoruz. Tüm belgeleri banyoda yak-
t›k. Bir çöp bile b›rakmad›k. Biraz
sonra atefl etmeye bafllarlar. Çat›fla-
ca¤›z. Niyaziler’in, Apolar’›n, Hay-
darlar’›n yan›na gidece¤iz. 12 Tem-
muz flehitlerinin yan›na gidece¤iz.
Yan›mdaki yoldafl›m seninle konufl-
mak istiyor.
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EDA: Bizler Devrimci Sol savafl-
ç›lar› olarak Türkiye halklar› için
flehit düflece¤iz. Bizler çok iyiyiz.
Çok sakiniz. K›z›ldere'de, 12 Tem-
muz'da ölümü gülerek kucaklayan
yoldafllar›m›z gibi, biz de ölümü gü-
lerek, çarp›flarak karfl›layaca¤›z. ...
Hoflçakal›n. Sizleri, halk›m›z› çok
seviyoruz.

16 Nisan, 17 Nisan’a döneli he-
nüz 20 dakika olmufl durumda. 

Sabo devam ediyor telefon ahi-
zesinden tarihe not düflmeye. 

- Sizi TAYAD Baflkan› oldu¤u-
nuz için ar›yoruz. Duyduklar›n›z›
ve söylediklerimizi derginiz kana-
l›yla tüm dünyaya iletmenizi istiyo-
ruz aray›n. Hemen d›flardan aray›n.

Telefonu meflgul etmeyin. He-
men haber verin. SSiinnaann''ddaann hhaabbeerr
vvaarr mm››?? Sinan'› sorun, haberleri
aç›n, dinleyin. Haber almaya çal›-
fl›n. ... Birazdan çat›flma bafllar. Ça-
t›flaca¤›z. Evlerde, sokaklarda, Ma-
latya da¤lar›nda flehit düflen yoldafl-
lar›m›z gibi. Hamiyetler, Olcaylar
gibi gülerek gidiyoruz ölüme. Bir
Devrimci Sol savaflç›s›na yarafl›r gi-
bi çat›flaca¤›z. ... Tan›¤›m›zs›n›z.
Duyduklar›n›z kelimesi kelimesine
yaz›lmal›. 12 Temmuz flehitlerinin
yan›na gömülmek istiyoruz. Cena-
zelerimiz Devrimci Sol bayraklar›y-
la kalkmal›. Tüm halk›m›z kat›lma-
l›. ... Birazdan tekrar arar›m. Telefo-
nu meflgul etmeyin.

0011..2200:: Tekrar ar›yor direniflçiler. 

SSaabboo:: Sinan'dan haber var m›?
Telefon ettiniz mi? Haberleri dinle-
diniz mi? Sinan'dan bahsediyorlar.
Lütfen bu telefonu meflgul etmeyin. 

(Telefonda silah sesleri geliyor...)

SABO: Bafllad›lar, duyuyor mu-
sun? Kapatmam› ister misin?

- Hay›r!..

SABO: Peki o zaman...
((SSllooggaann sseesslleerrii ggeelliiyyoorr......))

Yaflas›n Devrimci Sol!.. Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz!..
... Yaflas›n K›z›ldere!..

((ÇÇookk yyoo¤¤uunn ssiillaahh sseesslleerrii......))

SABO: Kapatmak zorunday›m.
0022..3300::

SABO: Sinan'dan haber var
m›? ... Sinan'› öldürdüklerini
söylüyorlar.

((EEddaa''nn››nn sseessii ggeelliiyyoorr......))

EDA: Sinan'›n saç›n›n k›l›na
dokunamazs›n›z.

SABO: Sürekli küfrediyor-
lar. Özellikle bana ismimle küf-
rediyorlar. Cevaplar›n› da al›-
yorlar... ‹lk geldiklerinde mali polis
olduklar›n› söylediler. Ard›ndan Sa-
bahat Han›m diye hitap ettiler.

((SSiillaahh sseesslleerrii,, ssllooggaannllaarr,, kkaapp››
zziillii,, kkaapp››yyaa vvuurrmmaallaarr......))

Yaflas›n Silahl› Devrimci Birlik-
lerimiz!.. Yaflas›n Önderimiz Dur-
sun Karatafl!..

SABO: Kap› deli¤inden bak›nca
çelik yelekli polisler oldu¤unu gör-
dük. .. fiu anda üstteler. Üstten del-
meye çal›fl›yorlar.

((SSiillaahh sseesslleerrii,, kkaapp›› vvuurrmmaallaarr,,
ppoolliissiinn kküüffüürrlleerrii!!.... ))

��

Dairenin demir kap›s›n› zorluyor
polisler, bombalar at›yorlar. D›flar›-
dan ise kurflun ya¤›yor Karasu
Apartman›’n›n 12. kat›na. Fakat bü-
tün bu bomba, kurflun ya¤muru al-
t›nda, üç Devrimci Solcu’nun hay-
k›r›fllar› dolduruyor hâlâ Cezmi Or
Soka¤›’n›. Ölüm mangalar›, k›sa
aralarla pencerede siluetleri görü-
nen Devrimci Solcular’›n o görün-
tülerini yoketmek için namlular›n›
pencereye do¤rultuyorlar. Ama sus-
turam›yorlar savaflç›lar›. 

O kadar çok atefl ediliyor ki,
Cezmi Or Soka¤› yo¤un bir barut
kokusu kaplam›fl durumda. Dur-
maks›z›n at›lan bombalar›n kurflun-
lar›n yaratt›¤› seslere, ayyafl polisle-
rin küfürleri, birbirlerine ba¤r›fllar›
da ekleniyor... O gün orada bulu-
nanlar›n gözlemlerine göre, “polis-
ler hareketlerini kontrol edemez du-
rumdalar. Ç›lg›nlar gibi küfür edip,
silahlar›n› delice ateflliyorlar.”

Delice atefl ediyorlar ve korkak-
ça sürekli kendilerini duvarlar›n,
a¤açlar›n arkas›na sakl›yorlar. Öyle
panik içindeler ki, aralar›nda vücut-
lar›n›n yar›s›n› bile örtmedi¤inin

fark›nda olmay›p sokak lambalar›-
n›n direklerine sar›lanlar bile var. 

Kurflunlar, bombalar alt›nda gün
a¤armaya bafll›yor... Karasu Apart-
man›’n›n 12. kat›ndaki üç Devrimci
Solcu hâlâ direniyorlar.

��

Ahizeden gelen sesler, tarihe not
düflmeye devam ediyor. 

Eda’n›n sesi duyuluyor: 

- Hadi tanklar›n›zla, toplar›n›zla
gelin, girin içeri, ölülerimiz dahi
korkutuyor sizi, geceleri rüyalar›n›-
za giriyoruz. ... Devrimci adaleti-
mizden kaçamayacaks›n›z. Yoldafl-
lar›m›z cezaland›racak sizi.

((KKüüffüürr sseesslleerrii......))

SSaabboo:: Sizin bin anan›z, bin ba-
ban›z var. Baban›z Bush, anan›z
Manukyan. La¤›m fareleri, orada
do¤up büyüdünüz.

((SSllooggaannllaarr......)) Yaflas›n Devrimci
Adaletimiz!.. Yaflas›n Silahl› Dev-
rimci Birliklerimiz!.. Yaflas›n Dev-
rimci Sol!..

((SSiillaahh sseesslleerrii ççookk ss››kk.. KKaapp›› zzoorr--
llaannmmaass›› tteelleeffoonnddaann ggeelliiyyoorr.. HHeerr
tteelleeffoonnaa aarraa vveerriiflflttee ""HHooflflççaakkaall››nn""
ddiiyyoorrllaarr))

SSaabboo:: Evet, bacadan gaz verme-
ye bafllad›lar. ‘12. kattan afla¤›ya
ataca¤›z’ diyorlar... Kap›y› zorlu-
yorlar. Açam›yorlar. Kap›m›z çelik.
Büyük bir gedik açt›lar.

((YYoo¤¤uunn ssiillaahh sseesslleerrii......))

Sabo: Yoldafllar›ma yard›ma gi-
diyorum. Hoflçakal›n.

((SSiillaahh sseesslleerrii,, ssllooggaannllaarr......))

Tekrar telefona geliyor Sabo:

- Barikat› güçlendirdik. Açam›-
yorlar. Bir yoldafl›m›z kolundan ya-
raland›. Sinan'› öldürdüklerini söy-
lüyorlar. Durumunu ö¤renin aray›n.
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Amca beyimi sorun. Arka-
dafllar onu bilir. ‹kizler
Apartman›'ndan söz edi-
yorlar. Sinan ve Günefl'in
ad› geçiyor. Bas›lan çok
yer oldu¤unu söylüyorlar.
Bu bir darbe olabilir. Ö¤-
renin, haberleri dinleyin.

((SSiillaahh sseesslleerrii vvee sslloo--
ggaannllaarr......))

SSaabboo:: Bomba kullana-
caklar, haz›rlan›yorlar.
Bizler iyiyiz, sakiniz.

((PPoolliissiinn kküüffüürrlleerrii vvee
vveerriilleenn cceevvaappllaarr......))

SSaabboo:: Bizler birer k›r-
m›z› karanfil olarak ülke-
nin dört bir yan›nda aça-
ca¤›z.

EEddaa:: Devrimci Sol bay-
ra¤›m›z ülkenin her taraf›nda dal-
galanacak.

((PPoolliissiinn SSiinnaann''aa iilliiflflkkiinn ssöözzlleerrii,,
kküüffüürrlleerr ttaamm aannllaaflfl››llmm››yyoorr......))

SSaabboo:: Düflünüyorum, yoldaflla-
r›ma yard›mc› olmak istiyorum.
Zorluyorum kendimi. Nas›l bulduk-
lar›n› bilemiyorum. Ama sabah ev-
den ç›kt›¤›mda hiçbir fley yoktu. .....
yan›na u¤rad›m. Bir fley yoktu. Ne
olduysa, bulaflt›ysa bugün oldu. Bir
günlük bir olay. ... Tüm belgeleri
banyoda yakt›k. Zaten bir bidon ga-
z›m›z her zaman bulunur. Kimlikleri
yakt›k. Paralar› da. Onlara bir fley
kals›n istemiyoruz. ... Tüm bunlar›
iletmenizi istiyoruz...

((SSiillaahh sseesslleerrii,, ssllooggaannllaarr......))

Sabo, telefondan her ayr›l›fl›nda
"hoflçakal›n" diyor. Çünkü bir daha
gelemeyebilir. Bir daha onun sesi
duyulmayabilir. Çünkü bu konufl-
malar, bir atefl cehenneminin içinde
yap›l›yor.. O yukar›daki sözlerin de
gösterdi¤i gibi, o atefl cehenneminin
içinde onlar›n tek düflündü¤ü örgüt-
leri, yoldafllar›... Sabo o son anlar›n-
da operasyonun nas›l geliflti¤ini çö-
züp yoldafllar›n› olas› tehlikelerden
korumak istiyor..  Ve iflte, gün a¤a-
r›rken telefona geldi¤i son seferle-
rinden birinde flöyle diyor Sabo:

- Kolumdan yaraland›m. Kurflun
girip ç›kt›. Ama atefl edebiliyorum.

Banyo duvar›n› bombayla açmaya
çal›flacaklar.

((BBiirr bboommbbaa sseessii,, ssllooggaannllaarr......))

SSaabboo:: Tam açamad›lar, oray›
yeniden sa¤lamlaflt›rd›k.

((‹‹ççeerrddeenn ssüürrüükklleenneenn bbiirr flfleeyyllee--
rriinn sseessii......))

Saatlerdir çat›fl›yorlar. Kurflunla-
r›n vücutlar›yla buluflmas› mukad-
der. Ve nitekim, yaralan›yorlar iflte.
Fakat, hâlâ telefonda.

- Çok sakiniz, çok iyiyiz. Kan›m›-
z›n son damlas›na kadar çarp›flaca-
¤›z... diyor Sabo.

Kimbilir, o anda kolundan kan-

lar ak›yordu muhtemelen.
Çok muhtemeldir ki, yol-
dafllar› vurulmufltu... Ve
fakat ayn› anda Eda’n›n
gür sesi ulafl›yordu ahize-
den:

- Tank›n›zla, topunuzla
gelin korkaklar... diyordu
Eda. 

Korkudan ve alkolden
uyuflmufl katiller, küfürler-
le cevapl›yorlar Eda’n›n
sözlerini. Küfürleri ahlâk-
lar›n› ele veriyor ve a¤›zla-
r›n›n pay›n› da Eda Yüksel
veriyor:

EEddaa:: La¤›m fareleri,
sizin kafan›z ancak iki ba-
cak aras›na çal›fl›r.

��
Silah sesleri s›klaflm›flt›. Üç

Devrimci Solcu, yeni bir Maltepe
direnifli yarat›yorlard›. 

SSaabbaahh ssaaaatt 0066..0000... 

O ana kadar direnifli tarihe keli-
me kelime not ettiren üç savaflç›, di-
reniflin resmini de arma¤an ediyor
tarihe. Evin arka penceresinde bir
Devrimci Sol bayra¤› dalgalanmaya
bafll›yor. K›z›l bayra¤›n ortas›nda
orak çekiç ›fl›l ›fl›l parl›yor. 

Bu tablo, bütün dünyada esen
karfl›-devrim rüzgarlar›n›n karfl›s›n-
da bir bayrak gibi dalgalanacak.. Bu
tablo, kuflaklar boyu hat›rlanacak... 

Direniflçilerin bulundu¤u daire-
nin alt katlar›na yuvalanm›fl katli-
amc›lar bayra¤a atefl ediyorlar. Za-
vall›lar. Acizler. Bayra¤› öldürebilir
misiniz? Proletaryan›n yüz y›ld›r
simgesi olan orak çekici kurflunlar›-
n›zla yokedebilir misiniz?

Saat 07.00 s›ralar›... Bayrak hâlâ
dalgalan›yor pencerede... ‹ki kad›n
savaflç› bir ellerinde silahlar›, di¤er
ellerinde zafer iflaretleriyle bayra¤›n
üstünden halklar›n›, yoldafllar›n› se-
laml›yorlar... 

Pencereden sabah›n sessizli¤in-
de mahalleye dupduru bir ses yay›-
l›yor: "Halk›m›z, sizler için kucakl›-
yoruz ölümü." 

Katliamc›lar, küfür sa¤ana¤› ve
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“Çiftehavuzlar’da ikinci bir Mal-
tepe direniflini faflizmin surat›na
bir flamar gibi indiren yoldafllar›-
m›z›n çok büyük bir maddi güçle-
ri yoktu belki. Ama kocaman yü-
rekleri vard›. Onlar Ba¤›ms›zl›k,
Demokrasi, Sosyalizm mücadele-
si veren, bu u¤urda ölüme de hofl
geldi safa geldi diyen Devrimci
Solcular’d›. Onlar› böyle güçlü k›-
lan buydu iflte. Sosyalizme inan-
c›n soylulu¤unu tafl›yorlard›, kur-
tuluflun devrimde olaca¤›n› gö-
ren ve bu inançla savaflan bir ka-
rarl›l›¤a sahiptiler.” (“Devrim Ta-
rihini Yaz›yoruz” bildirisinden)



ard›ndan kurflunlar ya¤d›rarak bo¤-
maya çal›fl›yorlar dupduru sesi.
Ama söz söylenmifltir bir kez.
Çiftehavuzlar semalar›nda yank›-
lanm›flt›r ve o sesin yank›s›, tüm
Anadolu’yu, sonra yeryüzünü dola-
flacakt›r hiç durmadan... 

Telsizlerden anlafl›l›yor ki, katli-
amc›lar, ellerindeki bombalar›, kur-
flunlar› tüketmifllerdir. Ek tahrip ka-
l›plar› ve bombalar istiyorlar. 

��

Çat›da mevzilenen özel tim gö-
revlileri bomba istiyor. Telsiz, ko-
nuflmalar›n› kaydediyor:

- Bacaday›z. Kestaneleri getirin.

- ... Anlayamad›m.

- El bombalar›, tahrip kal›plar›.

Biraz sonra, telsizde bir baflka
konuflma duyuluyor:

- Say›n 33.10 emirleriniz...

“33.10”, ‹stanbul Emniyet Mü-
dürü Necdet Menzir’in kod ad›d›r.
Katliam› bizzat yönetmektedir. 

Ellerindeki bombalarla kendi-
sinden emir bekleyen çat›daki katil-
lere “33.10” flu cevab› verir:

- Kestaneler yanl›fl yerde kayna-
yabilir.

- Hay›r efendim! Tam üstlerinde-
yiz...

33.10’un emriyle bombalar ya-
¤ar bir kez daha 12. kata. Fakat üç
Devrimci Solcu’nun kurdu¤u bari-
kat› aflamazlar yine de. 

16 Nisan 17 Nisan’a, gece gün-
düze dönmüfl, ama hâlâ üç savaflç›-
y› teslim alamam›fllard›r. Bu kadar
uzun bir direnifle haz›r olmayan kat-
liamc›lar›n telsizlerinin flarjlar› bit-
mifl, fiiflli'den, Kad›köy'den ve Üs-
küdar'dan dolu telsizler istemekte-
dirler. 

Özel Tim Harekat fiube Müdürü
‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinn,, bir kurflunla aya-
¤›ndan yaralan›r o s›ra. Katillerin
fleflerinden biri yaralanm›flt›r. 

Saatler 06.45’dir. 

Art›k Sabo ve Eda, telefona pek
gelememektedirler. Daha önce ko-
lundan yaralanm›fl olan Sabo, baca-
¤›ndan da yaralanm›flt›. Telefona

sürünerek geliyordu. 

SSaabboo:: Kap›y› bombayla açmak
için haz›rl›k yap›yorlar. Telefon ka-
p›n›n yan›nda oldu¤u için gelemiyo-
ruz. Art›k arkaya çekiliyoruz... Giri-
yorlar...

Son gelifllerinden birinde, belki
de son oldu¤unu bilerek flöyle diyor
Sabo: 

- EELLLLEERR‹‹MM‹‹ZZDDEE SS‹‹LLAAHHLLAA--
RRIIMMIIZZ,, DD‹‹LL‹‹MM‹‹ZZDDEE SSLLOOGGAANN--
LLAARRIIMMIIZZLLAA KKUUCCAAKKLLIIYYOO--
RRUUZZ ÖÖLLÜÜMMÜÜ.. EEfifi‹‹MMEE,, ÖÖNNDDEE--
RR‹‹MMEE,, DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ SSOOLL ÖÖNNDDEE--
RR‹‹NNEE BB‹‹ZZZZAATT SSEELLAAMMIIMMII
‹‹LLEETTMMEENN‹‹ ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUMM.. TTÜÜMM
YYOOLLDDAAfifiLLAARRIIMMAA SSEELLAAMMIIMMII
‹‹LLEETTMMEENN‹‹ ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUMM.. HHOOfifi--
ÇÇAAKKAALLIINN......

Saatlerin 07.15’i gösterdi¤i o an-
da, öylesine yo¤un silah sesleri
geliyordu ki, kovanlar›n sesi bile
duyuluyordu ahizeden. 

Saat tam 07.25’de ise telefon ke-
sildi...

��

Saat 07.30 flimdi.

O saatlerde bir polis müdürünün
anonsu duyuldu sokakta: 

- Dikkat.. semt sakinlerinden hiç
kimse sekize kadar d›flar› ç›kmas›n.

Anonsun üzerinden 10-15 daki-
ka geçmemiflti ki, ardarda fliddetli
patlamalar duyuldu, ayn› anda o ana
kadarki en yo¤un kurflun ya¤muru
bafllad›. 

10'a yak›n patlamay› takiben,
panzerler ve çevik kuvvet apartma-
n›n önüne y›¤›ld›.

Telsizler, o anda Özel Harekat
Tim fiefi ile apartman›n içinde mev-
zilenmifl bir tim görevlisi aras›nda
flu konuflmay› kaydetti:

- fiefim birini görüyorum ne ya-
pay›m?

- Götürebilir misin?
- Hem de kafas›ndan...
- O zaman götür...
Bu konuflman›n ard›ndan tek bir

el silah sesi duyuluyor.

Saat 08.05... Patlama ve kurflun
sesleri bitiyor. Karasu Apartma-

n›’n›n 12. kat›n›n penceresine ç›kan
bir katil, pencereye "Türk bayra¤›"
as›p, havaya atefl aç›yor... Katilin
“kutlama” atefline, afla¤›daki katiller
de kat›l›yor... Yüzlerce polis, bomba
ve silahlar›yla kuflatt›klar› üç kifliyi
katletmenin zaferini kutluyor! 

O s›rada "Bravo abi, hepsini ge-
berttiniz..." diyen bir ses ve alk›fllar
duyuluyor. Gazeteciler sesin sahibi-
ne bakt›klar›nda iki “meslektaflla-
r›”yla karfl›lafl›yorlar. ‹ki gazeteci
müsveddesi, (biri Günayd›n Gaze-
tesi muhabiri Haldun Tekinalp) bir
özel timcinin ellerine sar›l›p öpme-
ye kalk›fl›yor. Sarmafl dolafl oluyor-
lar... Biraz sonra katliamc›lar›n flefi
Necdet Menzir geliyor Karasu
Apartman›’n›n önüne... “‹yi çocuk-
lar›”n› tebrik ediyor. 

��

Fakat gerçek flu ki; 17 Nisan’da
Çiftehavuzlar’da gerçeklefltirdikleri
katliam, oligarfli için bir zafer ola-
rak geçmeyecek tarihe. Çünkü Çif-
tehavuzlar, daha o anda bir siyasi
zafere çevrilmifltir. Sabo, Eda ve
Taflk›n, kuflat›ld›klar› üslerinde bir
destan yazarak, K›z›ldereler’le,
Maltepeler’le flekillenmifl tarihimi-
ze yeni bir direnifl destan› eklemifl-
lerdir. Tarih 17 Nisan sabah›na ay-
yafllar›n, katliamc›lar›n zafer ç›¤l›k-
lar›n› de¤il, bir direnifl destan›n›
kaydetti... 

-sürecek-
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Antalya'n›n Gazipafla ‹lçesi’nde
yolun hemen alt›nda bulunan Dev-
let Su ‹flleri'ne (DS‹) ait sulama ka-
nal›na düflen 2 yafl›ndaki Mustafa
Çelik, bo¤ularak hayat›n› kaybetti.

9 Nisan’da yaflanan olayda, in-
celeme yapan jandarma ekipleri, su
kanal›n›n yol seviyesinin alt›nda ol-
du¤unu ve çevresinde
herhangi bir güvenlik
tedbirinin al›nmad›¤›n›
tespit etti. 

A¤r›’n›n Gençali
Köyü’nde 189 kifli su-
dan zehirlendi. 7 yafl›n-
daki M. Akif A¤lamaz
kurtar›lamad›. 

Hakkari’nin Yükse-
kova ‹lçesi’nde, 8 Ni-
san günü su birikinti-
sine düflen 8 yafl›nda-
ki ‹brahim Balin, 9
yafl›ndaki Yusuf Balc›
ve 12 yafl›ndaki ‹sa
Gezen isimli 3 çocuk
öldü, 1 çocuk hastaneye
kald›r›ld›.

Antalya'n›n Habibler Ma-
hallesi'nde üzerinde ince bir sac
bulunan foseptik çukuruna düflen 4
yafl›ndaki Ali Do¤an Öztürk, haya-
t›n› kaybetti.

Sadece bir hafta içinde, o da ba-
s›na yans›yabilen olaylar böyle.
Anadolu’nun dört bir yan›nda bu ve
benzeri nedenlerle onlarcas›n›n ya-
fland›¤›ndan emin olabilirsiniz.

Çünkü bu ülkenin zenginlikleri-
ni yiyenlerin yaflad›¤› gettolar›n d›-
fl›nda, yoksullar›n yaflad›¤› her yer
afla¤› yukar› ayn› sorunlarla bo¤u-
fluyor. 

*

Ne çok ölüyor bu ülkenin çocuk-
lar›! Hepsi yoksullar›n, emekçilerin
çocuklar›. 

Katliam›n ad› yoksulluk!

Yoksulluk öldürüyor onlar›!

Belediyenin aç›k b›rakt›¤› rögar
kapa¤› nedeniyle düflüp ölen Dilara
gibi öldüler.

Öldüler, çünkü yoksuldular. 

Ölümleri gündem olmad›, çünkü

yoksuldular.

Onlar›n ölümünden sorumlu
olanlar yarg›lanmayacak, cezas›n›
bulmayacak, çünkü onlar yoksul-
durlar. 

Zenginlerin çocuklar› ne la¤›m
sular›na düflüp ölür ne de kanalizas-

yonlarda bo¤ulurlar. Tan›mazlar da
zaten böyle fleyleri! Çünkü onlar›n
yaflad›¤› gettolarda bu tür olaylara
meydan verebilecek “ihmalkârl›k-
lar” yap›lmaz. 

Yoksullara de¤er vermemenin
ad›na diyorlar “ihmalkârl›k” diye.
Burjuvazi ve onun sözcüsü olan
burjuva bas›n, ço¤u kez çarp›t›r bu
olaylar›. 

“Cehaletten öldü” derler. 
Yalan. 
Yaflanan olaylar›n ço¤u alt yap›-

s›zl›¤›n, insan odakl› hizmet anlay›-
fl›n›n olmamas›n›n, yoksullara de-
¤er verilmemesinin sonuçlar›. 

Haydi diyelim ki, cehalet sözko-
nusu; cehalet de yoksullu¤un sonu-
cu de¤il mi? Düzenlerini sürdürmek
için bu halk› cahil b›rakan oligarfli
de¤il mi?

Öyleyse esas neden, cehalet de-
¤il, yoksulluktur. 

Ve böyle oldu¤u için de, katili
teflhis etmek hiç de zor de¤ildir; Ka-
til, YYookkssuullllaaflfltt››rraann DDüüzzeenn’dir! 

Bu düzen al›yor çocuklar›m›z›
ellerimizden birer ikifler. “Kaza” di-

yorlar, flu bu belediye
memurunun ihmali ya
da ailelerin cehaleti di-
ye bu cinayetlerin as›l
sorumlusunu gizleme-
ye çal›fl›yorlar.

Çocuk ölümlerinin
günlük olaylar haline
geldi¤ini gizliyor, bu
ülkenin yoksullar için

nas›l bir cehenneme dö-
nüfltü¤ünün üzerini ya-
lanlarla örtmeye çal›-
fl›yorlar. 

“Kader” diye bile-
lim istiyorlar ölümle-
rimizi ve yoksullu¤u-

muzu. Yoksullu¤umu-
zun kader oldu¤unu, öte-

den beri varolan ve hep
varolacak olan bir vak-a ol-

du¤unu beyinlerimize yerlefltir-
meye çal›fl›yorlar. 

Ne yoksulluk kaderdir, ne de bu
“Kaza” denilen cinayetler.

Kim ki, yoksullu¤un kader oldu-
¤unu söylüyorsa, kim ki, befl par-
ma¤›n befli bir olmaz deyip, bu kor-
kunç adaletsizli¤i meflrulaflt›r›yorsa,
bilin ki, onun haramda eli vard›r. O,
çocuklar›m›z›n kan›yla, can›yla
beslenen bu düzenin kanl› nimetle-
riyle dolduruyordur midesini. 

Çocuklar›m›z›n kör kuyularda
yitip gitmesini, ölümlerinin ola¤an-
laflt›r›lmas›n›, yoksullu¤un ortaya
ç›kard›¤› bin türlü ac›lar› yaflama-
mas›n› istiyorsak; tüm bu yalanlara
t›kamal›y›z kulaklar›m›z›. 

Çocuklar›m›z›n katili, yoksullafl-
t›ran düzeni de¤ifltirebilece¤imizi
görmeli, inanmal›, bunun için ör-
gütlenip güçlerimizi birlefltirmeli-
yiz. Unutmay›n! Öldürseler de üçer
befler; güçlü olan biziz! 

Onlar bir avuç asalak burjuva ve
hizmetkârlar›; biz milyonlar›z!

Çocuklar›m›z› 
Öldüren YYoksulluk!

Katil, 
yoksullaflt›ran 

düzen



‹flçi s›n›f›n›n birlik, mücadele ve
dayan›flma günü 1 May›s yaklafl›r-
ken, devrimci gruplar, sendikalar,
meslek örgütleri taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda, Taksim hedefi net-
leflmifl durumda. 

Taksim 1 May›s Alan›d›r
1 May›s’ta Taksim’deyiz 

D‹SK, KESK, CHP, EMEP,
ÖDP, SDP,  SHP, DS‹P,  DTP, TKP,
HKP, Sosyalist Devrim Parti Girifli-
mi, TMMOB,  TTB, 78'liler Türki-
ye Giriflimi,  Birlik Dayan›flma Ha-
reketi ,  ESP,  Halkevleri, ‹flsizlik Ve
Pahal›l›kla Savafl Derne¤i,  Kemal
Türkler E¤itim Vakf›,  May›sta Ya-
flam Kooperatifi, PSAKD,
TMMOB ‹st. ‹.K.K,  Tüm ‹GD,
Yurtsever Cephe,  PSAKD Marma-
ra fiubeleri, SODAP, SEH, Toplum-
sal Özgürlük,  Ö¤renci Muhalefeti,
Umut Kooperatifi, Toplumsal Öz-
gürlük Platformu,  ‹lerici Gençler

Derne¤i, Birlik Ve Dayan›flma,
Mücadele Birli¤i, Devrimci 1 Ma-
y›s Platformu (Al›nteri, Ba¤›ms›z
Devrimci S›n›f Platformu, Demok-
ratik Haklar Platformu, Devrimci
Hareket, Emekçi Hareket Partisi,
Haklar Ve Özgürlükler Cephesi,
Halk Kültür Merkezleri, Kald›raç,
Köz, Partizan, Proleter Devrimci
Durufl, Odak, Yeni Dünya ‹çin Ça¤-
r›), ‹flçi Mücadelesi, Ürün Sosyalist
Dergisi  bileflenleri 12 Nisan günü
Taksim Gezi Park›’nda biraraya ge-
lerek 1 May›s'ta, 1 May›s alan›nda
olacaklar›n› ilan ettiler.

Grup ad›na aç›klama yapan
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam
“‘77 1 May›s'›n›n 30. y›l›nda 1 Ma-
y›s gelene¤ini yasaklardan ar›nd›r-
mak için emekçilerin önlerine ko-
nan engelleri, yasaklar› aflarak, Tak-
sim Alan›'nda olaca¤›z” dedi.

"Yaflas›n 1 May›s, ‹flçilerin Birli-
¤i Sermayeyi Yenecek, 1 May›s'ta 1
May›s Alan›nday›z" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylem baflta  iflçi konfederas-
yonlar› ve üyeleri olmak üzere, bü-
tün halka  1 May›s 2007 günü Tak-
sim'e kat›lma ça¤r›s›yla sona erdi.

HÖC: 1977 Katliam›n 
Hesab›n› Sormak ‹çin 
1 May›s'ta Taksim’deyiz

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i 11
Nisan’da, Taksim Tramvay Dura-

¤›'nda yapt›¤› aç›klama ile, 1 May›s
günü Taksim'de olacaklar›n› duyur-
du. "1977 Katliam›n›n Hesab›n› Sor-
mak ‹çin 1 May›s'ta Taksim Olaca-
¤›z" yaz›l› pankart› açan HÖC’lüler,
"Taksim 1 May›s Alan›d›r Yasakla-
namaz" yaz›l› dövizleri tafl›d›lar.

Sloganlarla Taksim ça¤r›lar›n›
duyuran HÖC’lüler ad›na konuflan
Ersin Koca, 1 May›s'ta Türkiye'nin
dört bir yan›ndan ‹stanbul'a, Taksim
Meydan›'na ça¤r›s› yapt›.

‘77 katliam›n› hat›rlatan Koca, 1
May›s alan›n›n üzerindeki yasa¤›n
derhal kald›r›lmas›n› isteyerek, “Bu
yasa¤›n son bulmas› için 1 May›s'ta
Taksim'de olal›m. 35 emekçinin ya-
n›nda, flehit düfltükleri yerde, onla-
r›n yan› bafl›nda olal›m” dedi. Kat-
liama iliflkin birçok bilgi aç›¤a ç›k-
mas›na ra¤men, hiçbir fley yap›lma-
d›¤›n›n hat›rlat›ld›¤› aç›klamada,
“30 y›ld›r yerini bulamayan adaletin
yerini bulmas› için 1 May›s'ta Tak-
sim'de olmal›y›z” denildi.

Türkiye genelinde, Taksim’de
tek 1 May›s ça¤r›s› yap›lan HÖC
aç›klamas›nda, “BUGÜNDEN ‹T‹-
BAREN BÜTÜN TÜRK‹YE'Y‹ ‹S-
TANBUL 1 MAYIS ALANINA
YÜRÜMEYE VE 500 B‹N EMEK-
Ç‹N‹N M‹RASINI SAH‹PLEN-
MEYE ÇA⁄IRIYORUZ” denildi.

HÖC’lüler aç›klama sonras› ‹s-
tiklal Caddesi boyunca halka bildi-
riler da¤›tt›lar. 
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Devrimci demokratlar, sendika ve DKÖ’ler tek hedefte birleflti

1 May›s’ta Taksim’deyiz!

HÖC’ün Ça¤r›s›: BÜTÜN TÜRK‹YE GE-
NEL‹NDE YÜRÜYECE⁄‹Z TAKS‹M 1

MAYIS ALANINA. BUGÜNDEN ‹T‹BA-
REN BÜTÜN TÜRK‹YE'Y‹ ‹STANBUL 1
MAYIS ALANINA YÜRÜMEYE VE 500
B‹N EMEKÇ‹N‹N M‹RASINI SAH‹PLEN-

MEYE ÇA⁄IRIYORUZ



ANKARA: Devrimci 1 May›s 
‹çin ‹leri!

Al›nteri, BDSP, DHP, HÖC,
Kald›raç, Partizan’›n bilefleni oldu-
¤u Ankara Devrimci 1 May›s Plat-
formu, 10 Nisan’da Yüksel Cadde-
si'nde yapt›¤› aç›klama ile, birleflik,
kitlesel ve devrimci 1 May›s için
alanlarda olmaya ça¤›rd›.

"Yaflas›n 1 May›s Biji Yek Gu-
lan" sloganlar› atan platform üyele-
ri, 1977 katliam›n›n 30. y›l›nda, kat-
liam›n hesab›n›n sorulmas› amac›y-
la Taksim’de olacaklar›n› duyurdu.
Platform ad›na aç›klamay› yapan
Evrim Erdo¤du, sald›r›lar›n artt›¤›
bir dönemde 1 May›s’›n örgütlen-
mesinin önemine dikkat çekerek,
“Emperyalist savafla ve sald›rganl›-
¤a karfl› halklar›n devrimci birli¤i
için 1 May›s'a! Devlet terörüne, flo-
venizme ve milliyetçili¤e karfl› 1
May›s'a! Açl›¤a, yoksullu¤a ve sos-
yal y›k›m sald›r›lar›na karfl› 1 Ma-

y›s'a!” ça¤r›s›nda bulundu.

Taksim yasa¤›n›n kald›r›lmas›n›
isteyen Ero¤lu, "Taksim yasa¤›n›n
kald›r›lmas› ve 30 y›l önce yaflanan
katliam›n hesab›n›n sorulmas› talebi
ile iflçi ve emekçi kitleler 1 May›s
alanlar›nda olmal›d›r” dedi.

Ankara’daki bir baflka aç›klama
ise, 11 Nisan günü Naz›m Kültür
Evi’nde yap›ld›. D‹SK, Bar›fl Derne-
¤i, Türkiye 78’liler Çal›flma Grubu,
TKP, HÖC, Halkevleri, Kald›raç,
PSAKD, Ö¤renci Kolektifleri, HKP,
Anadolu Araflt›rma Derne¤i, ‹flçi Ga-
zetesi, Yurtsever Cephe’nin temsilci-
leri, 1 May›s’ta Taksim’de olacakla-
r›n› duyurdular. Ortak aç›klamay›
yapan, D‹SK/Genel-ifl Sendikas› Ge-
nel Baflkan› Mahmut Seren, yüzbin-
lerin Taksim’e ç›kaca¤›n› söyledi.

1 May›s’ta Emek Platformu’nun
di¤er bileflenleri ile birlikte Tak-
sim’de olmay› istediklerini ancak
bunun mümkün olmad›¤›n› belirten
Seren, “sermayeyle iflbirli¤i içinde
olan kurumlar olmadan Taksim’e

ç›kacaklar›n›” söyledi. 

Gazetecilerin sorusu üzerine,
Türkiye genelinde tek 1 May›s he-
defi ile Taksim’de olacaklar›n› söy-
leyen Seren, “Biz Taksim’e girece-
¤iz. Taksim ne kuflat›lm›fl bir yerdir,
ne de kuflat›lacak bir yerdir. Her
maç sonras› aç›l›yor, kutlamalar
yap›l›yor. 2911’e muhalefette etmi-
yoruz. Bu bizim yasal meflru hakk›-
m›zd›r” dedi.

Bu arada D‹SK Genel Baflkan›
Süleyman Çelebi de 10 Nisan’da
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda bir
kez daha emekçilerin önlerine ko-
nan engelleri, yasaklar› aflarak, Tak-
sim Alan›'nda olacaklar›n› yineledi.

‘‹zin’ tart›flmalar›na dikkat çe-
ken Çelebi, “Her türlü etkinlik ora-
da yap›l›yor. Bütün kurumlara o
alan aç›l›yor. Biz de daha önce bir-
çok kez orada eylem yapt›k. Bunla-
r›n hiçbirinde izin sorulmuyor da
neden 1 May›s için soruluyor? Biz
izin istemiyoruz; 1 May›s’ta Tak-
sim’de olaca¤›z” diye konufltu. 

18

15 Nisan 2007 / 100

27 y›ll›k Dev-
rimci Sol Ana Dava-
s› 10 Nisan’da Üs-
küdar 1. ACM’de
görüldü. Polisler
“savc›n›n emri” di-
yerek keyfi bir fle-
kilde 40 yafl›n alt›n-
dakileri içeriye al-
mad›. 

Duruflmaya kat›lan, Feridun Osmana¤ao¤lu’nun
da bulundu¤u ‘san›klar’›n savunma için ek süre iste-
meleri üzerine mahkeme 25 Eylüle ertelendi.

Adliye önünde aç›klamada bulunan ‹stanbul
HÖC Temsilcili¤i, “12 Eylül’den Bugüne 12 Eylül
Hukuksuzlu¤u Sürüyor” pankart› açt›. ‘Bizler De¤il
12 Eylül Darbecileri Yarg›lans›n, Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Mücadelemiz’ sloganlar› at›lan eylemde ko-
nuflan Lerzan Taflç›er, “Devrimci Sol Ana Dava-
s›’nda yarg›lananlar ma¤durdur. Yaflad›klar› iflkence-
yi, bask›y› kimse telafi edemez. As›l yarg›lanmas›
gereken ‘asmay›pta besleyelim mi?’ diye fetva ve-
renlerdir” dedi.

“10 Eylül tutsaklar›na özgürlük!”
Geçen Eylül’de MLKP’ye yönelik operasyonlarda tu-

tuklanan devrimcilerin duruflmas› 13 Nisan Cuma günü
Befliktafl A¤›r Ceza Mahkemesi'ne görülüyor.

Befliktafl'taki Üsküdar ‹skelesi önünde biraraya gelen
ESP, HÖC, BDSP, EMEP, Antikapitalist, EHP, Kald›raç,
SDP ve TKP üyeleri duruflmaya ça¤r› yapt›lar. ESP, Lim-
ter-‹fl Sendikas›, Tekstil-Sen ve At›l›m Gazetesi gibi ku-
rumlar›n da yerald›¤› bask›nlar›n hukuksuzlu¤unun ifade
edildi¤i aç›klama “Acil Hat” ad›na yap›l›rken, "10 Eylül
Tutsaklar›na Özgürlük", "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma"
sloganlar› at›ld›.Darbeciler yarg›lanmal›

Yürüyüfl 
Avc›lar’da
‹ki hafta pefl pefle polisin sald›rd›-

¤› Avc›lar’da yine Yürüyüfl okurlar›-
n›n sesi yükseldi. Dergimizin 99. sa-
y›s›n›n toplu sat›fl›n› yapan okurlar›-
m›z, Marmara Caddesi’nde anonslar
yaparak dergimizi tan›tt›lar. Polisin
tedirgin etme giriflimlerine karfl›n k›-
sa sürede 47 dergi halka ulaflt›r›ld›. 



Bu tarih 1886’ya kadar uzan›yor.
Bu gelenek, 1887’de idam sehba-
s›nda "Sessizli¤imizin bugün bo¤-
du¤unuz seslerden daha güçlü ola-
ca¤› gün de gelecektir" diyen iflçi
önderi August Spies’e, boynuna il-
mik geçirilmiflken "Yaflas›n iflçiler"
diye hayk›ran Adolf Fischer’e kadar
uzan›yor. 

Bu tarihte, Anadolu’da ilk kez,
1905 y›l›nda 1 May›s’› ‹zmir’de
kutlayan iflçiler var. 1920’de emper-
yalizmin iflgali alt›ndaki ‹stanbul’da
iflgal yönetimine karfl› ba¤›ms›zl›k
için yürüyen  iflçiler var. 1922 1 Ma-
y›s'›nda Mersin Liman›’na demirle-
yen Frans›z donanmas›na karfl› ya-
p›lan gösteriler ve duvarlara yaz›lan
"Yaflas›n 1 May›s, Kahrolsun Em-
peryalizm" yaz›lar› var... 

Fakat biz bu yaz› dizimizin çer-
çevesini o kadar genifl tutmayaca-
¤›z. Bu yaz› dizimizde, Taksim’le
s›n›rlayaca¤›z kendimizi. Ülkemiz-
deki 1 May›s mücadelesinin “kalbi”
haline gelen Taksim!

Bu anlamda da Taksim’de büyük
gösterilerin, büyük katliamlar›n ol-
du¤u veya Taksim’deki iflgali k›r-
mak için çat›flmalar›n yafland›¤› y›l-
lar› ele alaca¤›z. 1976, 1977, 1978,
Taksim’in “1 May›s Alan›!” oldu¤u
y›llard›r. 1988, 1989, 1990 ise, ara-
dan yirmi y›l da geçse, iflçi s›n›f›n›n,
bütün emekçilerin ve devrimcilerin
bu tarihsel alan› unutmad›klar›n› or-
taya koyduklar› ve 1 May›s’›n yeni-

den kazan›ld›¤› y›llard›r.  

Tüm öteki y›llarda da 1
May›slar nerede ve nas›l kut-
lan›rsa kutlans›n, herkesin
gönlündeki 1 May›s Alan›, yi-
ne Taksim’di.

Sözünü etti¤imiz y›llar ise,
1 May›s kavgas›n›n yaln›z gö-
nüllerde de¤il, fiilen de Tak-
sim’de odakland›¤› y›llard›r. 

Peki neden Taksim?

Bu soru da çok soruldu y›l-
lar boyunca. Meselenin özünü
atlayanlar, bir meydan için bu
kadar mücadeleye de¤er mi
dediler. Sorunun s›n›flar mü-
cadelesi içindeki yerini çarp›-
t›p “iflçilerin derdi hangi mey-

dana ç›k›laca¤› de¤il” türünden
söylemler gelifltirdiler... Fakat kim
hangi teoriyi gelifltirirse gelifltirsin,
Taksim, iflçi s›n›f›n›n tarihsel “1
May›s Alan›” olarak yerinde duru-
yordu. ‹stanbul’un orta yerinde ade-
ta gerçek sahiplerini bekliyor, her
y›l, her gün iflçi s›n›f›na, Türkiye
devrimci hareketine bitmeyen, ›s-
rarl› davetini tekrarlay›p duruyordu.   

Elbette, mesele dün de bir “mey-
dan” meselesi de¤ildi, bugün de.
Mesele, s›n›f mücadelesini gelifltir-
me, büyütme meselesidir. Mesele,
s›n›fa, s›n›f bilinci verme meselesi-
dir. 1 May›s meselesi, alan›yla, slo-
ganlar›yla, pankartlar›yla, enternas-
yonaliyle ve tüm di¤er sembolleriy-
le, halk›n oligarfliye karfl› mücade-
lesi meselesidir.

S›n›f mücadelesi, bazen belli
simgelerde somutlan›r. O simge, ba-
zen bir slogan olabilir, bazen bir
söz, bazen bir kifli, bazen bir tav›r,
bazen bir flehir, bazen flehrin bir ala-
n›... Taksim iflte böyle simgeleri-
mizden biridir.  

76’dan önceki 

50 y›l!
1920’li y›llar›n bafllar›, bilindi¤i

gibi, yeni Cumhuriyet’in flekillen-
me dönemidir. Hak ve özgürlükle-

rin s›n›rlar›n›n, devlet gelenekleri-
nin, demokrasinin nerde bafllay›p
nerde bitece¤i(!)nin belirlendi¤i bu
y›llarda ne yaz›k ki, her fley halk›n,
emekçilerin aleyhine flekillenmek-
teydi. Yaln›zca 1 May›s’a bakacak
olsak bile, bunu görmek mümkün-
dü. 

1923 fiubat-Mart ay›nda topla-
nan ‹zmir ‹ktisat Kongresi, 1 Ma-
y›s’› iflçi bayram› olarak kabul etti.
Ne var ki, k›sa sürede görülece¤i gi-
bi bu kabul, pek de içten bir kabul
de¤ildi. 1924 1 May›s'›nda Anka-
ra'daki iflçi yürüyüflüne, ayd›nlar›n,
esnaflar›n da kat›lmas›, oligarfli için
“tehlike çan›” olarak kabul edildi
ve 1 May›s’› tutuklamalar, "Amele
Teali Cemiyeti" gibi iflçi örgütleri-
nin kapat›lmas›, sosyalist gazete ve
dergilerin yasaklanmas› izledi. Ama
bunlar daha büyük bir bask› dalga-
s›n›n sadece habercisiydi. 

1925’de ç›kar›lan Takrir-i Sükun
Yasas›’yla art›k sosyalistlere, Kürt-
ler’e ve her türlü muhalif örgütlen-
meye karfl› tam bir bask› dönemi
bafll›yordu. Buna ra¤men 1926’da
ve 1927’de 1 May›s, kutlanmaya
devam etti. 

1927 1 May›s’› "‹kdam" adl› ga-
zetede flöyle yeralm›flt›: "‹ki bine
yak›n iflçi iflini terketti ve Teali bina-
s›nda toplanarak hep birlikte mefl-
hur flair Naz›m Hikmet' in yaz›p
besteledi¤i iflçi türküsünü söyledi-
ler."

Fakat egemenler o türküyü sus-
turmak istiyorlard›. Bunun için elle-
rinden gelen her fleyi yapt›lar. Ve bu
bask›lar›n sonucunda 1927 1 Ma-
y›s’›, çok uzun bir dönem için ““ssoonn
kkiittlleesseell 11 MMaayy››ss kkuuttllaammaass››”” olarak
kald›. 

Sözünü etti¤imiz bu “çok uzun
dönem”, öyle üç befl y›l de¤il, tam
5500 yy››ll sürdü. 

Peki bu 50 y›l boyunca hiç mi
gündemde de¤ildi 1 May›s?

Elbetteki hay›r! Ne iflçi s›n›f›
unuttu 1 May›s’›, ne sosyalistler, ne
de oligarfli... 

Gerek iflçiler, gerek ayd›nlar, dar
özel toplant›larda kutlamaya devam

19

15 Nisan 2007 / 100

1976-1977-1978 ... 1988-1989-1990

Bölüm: 1



ettiler 1 May›s’›. Bildiriler da¤›tt›-
lar, o bildirilerden yarg›lan›p hapis-
ler yatt›lar. Oligarfli de hiç unutmu-
yordu. Bu nedenle hemen her 1 Ma-
y›s öncesinde sosyalistlerin bir k›s-
m› gözalt›na al›n›yor, 1 May›s günü
hücrelerde tutuluyorlar, daha sonra
sal›veriliyorlard›. Polisin veya
“M‹T’çi”lerin her 1 May›s öncesi
sendikac›lar› tehdit etmesi de vaka-
yi adliyedendi. 

Kitlelerin meydanlara ç›kmad›¤›
o y›llarda da oligarflinin 1 May›s
korkusu sürmekte; bunun için de 1
May›s konusunda demagojilere,
manevralara devam edilmektedir. 

Normal olarak düflünüldü¤ünde,
iflçilerin 1 May›s’› kitlesel olarak
meydanlarda kutlamas›, o günlerde
grev yapmas› gibi bir durum olma-
d›¤›na göre, oligarfli için de korkula-
cak bir fley olmasa gerektir... Ama
öyle de¤ildi iflte. Korkuyordu oligar-
fli. Burjuvazi, bu durumun geçici, s›-
n›f mücadelesinin ise kal›c› oldu¤u-
nu biliyordu. Bu yüzdendir ki, me-
sela, 1 May›s’›n ““bbaahhaarr vvee ççiiççeekk
bbaayyrraamm››”” ilan edilmesi, mesela “24
Temmuz”un iflçi bayram› olarak ilan
edilmesi, hep bu “çok uzun” sessiz-
lik döneminde gündeme geldi.

Özellikle 1950 bafllar›ndan itiba-
ren sendikalar geliflip yayg›nlaflma-
ya bafllam›flt›. Ancak geliflen bu sen-
dikal hareketin bafl›n› “Amerikan
sendikac›l›¤›n›n ülkemizdeki tem-
silcisi” s›fat›yla kurulan Türk-‹fl çe-
kiyordu. Türk-‹fl de, b›rak›n 1 Ma-
y›s’› kutlamay›, tersine iflçi s›n›f›na
1 May›s’› unutturmak konusunda
patronlarla ve devletle ittifak halin-
deydi. Bu nedenle, 1963’de Toplu ‹fl
Sözleflmesi, Grev, Lokavt ve Sendi-
kalarla ilgili yasalar›n yürürlü¤e gi-
rifl günü olan 24 Temmuz'u, “iflçi
bayram›” olarak kutlamak, Türk-
‹fl’in uzun y›llar savundu¤u politika
oldu. Fakat gerçek flu 24 Temmuz’u
ne oligarfli, ne de Türk-‹fl, ki, iflçi s›-
n›f›na benimsetemedi. ‹flçiler o gü-
nü bir “bayram” olarak görmediler
hiçbir zaman.

S›n›f mücadelesini enternasyo-
nalist muhtevas›ndan koparmak için
at›lan bu suni maya tutmad›. 

Tutmad› çünkü, geliflen devrim
ve sosyalizmdi. 1960’l› y›llarda
Amerikanc› sendikalar›n de¤il, dev-
rimin rüzgar› esiyordu. 1 May›s’›n
alanlarda kutlanamad›¤› çok uzun
dönem, asl›nda ülkemizde devrimin
kendi safralar›n› at›p, a¤›r ama sa¤-
lam ad›mlarla yürüyüflünü h›zlan-
d›rd›¤› bir dönemdi... 

1976
1 May›s aç›s›ndan bu “çok

uzun” dönem, 1976’da sona erdi.
1976 1 May›s’›, “50 y›l aradan son-
ra kutlanan ilk kitlesel 1 May›s” di-
ye adland›r›l›r. Öyledir de. Fakat 50
y›l aradan sonraki bu ç›k›fl, gerçekte
60’l›, 70’li y›llar boyunca gerçekle-
flen devrimci ç›k›fl›n do¤al bir sonu-
cuydu. Baflka bir deyiflle, bu y›llar›n
birikimlerinin meydanlarda 1 Ma-
y›s’› sahiplenmeye dönüflmesiydi. 

Tabiat anan›n süreçlerine de
benzetebiliriz bu geliflmeyi:
11997700’’lleerriinn bbaaflfl››nnddaa ssaa¤¤llaannaann ddeevv--
rriimmccii kkooppuuflfluunn aarrdd››nnddaann,, ttoopprraa--
¤¤››nn aalltt››nnddaa ssüürrggüünn vveerreenn kköökklleerr,,
ttoopprraa¤¤›› ççaattllaattaarraakk yyeerryyüüzzüünnee çç››--
kk››yyoorr vvee bbüüyyüüyyeenn ffiiddaannllaarraa ddöönnüü--
flflüüyyoorrdduu.. 

1960’lar›n ikinci yar›s› boyunca
devrim mücadelesinin geliflmesi,
kendini sadece üniversitelerde de¤il,
her alanda gösteriyordu. Devrimci
geliflmenin iflçi s›n›f› özelindeki
göstergesi, 1967’de D‹SK’in kurul-
mas› oldu. ‹flçi s›n›f›, bu devrimci
geliflme içinde 15-16 Haziranlar’›
yaratacak bir örgütlülü¤e ve militan-
l›¤a ulaflt›. 12 Mart darbesinden iflçi
s›n›f› ve sendikac›lar da pay›n› ald›.
Ama devrimcilerin önderli¤indeki
direnifl, moral olarak her kesimi ol-
du¤u gibi, iflçi s›n›f›n› da ayakta tut-
tu. Devrimci gençli¤in daha
1973’ten bafllayarak yeniden dev-
rimci mücadeleyi gelifltirmeye girifl-
mesi, iflçi s›n›f›n da da yank›s›n›
buldu. K›sacas›, 12 Mart’la kesinti-
ye u¤rayan devrimci geliflme, flimdi
daha kitleselleflerek devam edecekti.  

Oligarfli bu geliflmenin karfl›s›na

Milliyetçi Cephe hükümetlerini ve
faflist terörü ç›kard›. 1976 1 Ma-
y›s’›n› mümkün k›lan konjoktürel
nedenlerin içinde faflist Milliyetçi
Cephe iktidar›n›n iflçilerin, memur-
lar›n ekonomik ve demokratik hak-
lar›na karfl› bir sald›r› hükümeti ol-
mas› da vard›. Türk-‹fl’in patronlar-
la ve faflist MC’yle “uzlaflma” için-
deki tavr› karfl›s›nda, D‹SK, iflçiler
için tek alternatif durumundayd›.
D‹SK, bu koflullarda giderek çekim
merkezi haline geliyor, D‹SK bün-
yesinde iflçi direniflleri yayg›nlafl›-
yordu. 

Devrim ve sosyalizm rüzgar›n›n
gücü ve bütün bu say›lan geliflmele-
rin sa¤lad›¤› kendine güven sonucu,
D‹SK, 1 May›s’› 50 y›l sonra alan-
larda kutlama karar› ald›.  

Daha Mart ay›ndan bafllad› ha-
z›rl›klar. D‹SK Baflkanlar Konse-
yi’nin 31 Mart-2 Nisan günü yapt›-
¤› toplant›da karar netlefltirildi ve
Yürütme Kurulu’nun karar defteri-
ne flu tarihi sat›rlar yaz›ld›:

""MMaaddddee 11 -- 11 MMaayy››ss''››nn bbüüttüünn
ddüünnyyaaddaa iiflflççii bbaayyrraamm›› oollaarraakk kkuutt--
llaannmmaass›› nneeddeenniiyyllee,, TTüürrkkiiyyee''ddee ddee......
11997766''ddaann iittiibbaarreenn ‘‘‹‹flflççii DDaayyaann››flflmmaa
GGüünnüü’’ oollaarraakk kkuuttllaannmmaass››nnaa......""

Ayn› toplant›n›n tutana¤›nda ye-
ralan kararlardan biri de, 1 May›s’›n
toplu sözleflmelerin temel maddele-
rinden biri haline dönüfltürülmesiy-
di:

"Bundan böyle 1 May›s'›n her y›l
‹flçi Bayram› olarak kutlanabilmesi
amac› ile üye sendikalar›m›z›n ya-
paca¤› toplu sözleflmelere afla¤›da-
ki maddenin konulmas›na.

Madde - a) 1 May›s genel tatil
günü, di¤er bütün dünya ülkelerin-
de de oldu¤u gibi ‹fiÇ‹ BAYRAMI
olarak kutlanabilmesi amac› ile ifl-
yeri tatil yap›l›r ve herhangi bir ne-
denle iflçi çal›flt›r›lamaz.

b) 1 May›s’›n arifesi olan 30 Ni-
san günü saat 12.00 den sonra iflye-
rinde ücretli tatil yap›l›r. Bu güne
ait iflçi ücretleri herhangi bir ne-
denle kesilemez.

c) 1 May›s ‹flçi Bayram› için, Ni-
san ay›n›n ikinci yar›s› içinde iflçiye
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500 TL. (1.000 - TL.) tutar›nda bay-
ram ödene¤i verilir." 

Bu kararlar›n alt›nda D‹SK Ge-
nel Baflkan› olarak Kemal Türk-
ler’in imzas› vard›. 

D‹SK, 50 y›l sonra yeniden kit-
lesel olarak kutlanacak olan 1 Ma-
y›s'›n ad›na lay›k olmas› için ‹stan-
bul duvarlar›n› afifllerle donatt›, ko-
miteler oluflturdu, di¤er demokratik
kitle örgütleriyle toplant›lar yap›ld›. 

Haz›rlanan 1 May›s broflürünün
Önsöz’ünde de flöyle deniyordu:
"1976'n›n 1 May›s'› ssoossyyaalliizzmmddeenn
yyaannaa ddee¤¤iiflfleenn bbiirr ddüünnyyaaddaa kutlana-
cak Türkiye iflci s›n›f›n› 1 May›s'tan
koparmak, emek dünyas›ndan ko-
parmak demektir. Kimsenin gücü
yetmez buna. 1 May›s grev de¤ildir.
1 May›s tüm dünya emekçilerinin
uluslararas› birlik ve dayan›flmala-
r›n› gösterdikleri günüdür.”

1 May›s 1976’n›n motivasyon
kaynaklar›ndan biri de dünyada ve
ülkemizde ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmmiinn
yyüükksseelliiflfliiyyddii bir bak›ma. Önsözün
gösterdi¤i buydu. 

Önsöz, flu sat›rlarla devam edi-
yordu:

“1 May›s, birleflti¤inde dünya
emekçilerinin yenilmez gücünü bur-
juvaziye dayatt›¤› ve tüm çal›flanla-
ra örnek oldu¤u bir gündür. 1 May›s
‘bahar ve çiçek bayram›’de¤ildir. O
gün k›rlarda e¤lenmeyi, çiçek topla-
may› biz bbuurrjjuuvvaazziiyyee vvee ss››nn››ff uuzzllaaflfl--
mmaacc›› sseennddiikkaallaarraa,, TTüürrkk--‹‹flfl’’ee bb››rraa--
kk››yyoorruuzz..”

Öyle yap›ld›... O gün Türk-‹fl’in
nerede oldu¤unu art›k kimse hat›r-
lam›yor. Ama Taksim, tarihin haf›-
zas›nda halâ tüm canl›l›¤›yla duru-
yor. Nas›l durmas›n;

O gün, ülkemizde ender görülen
bir kalabal›k, ender görülen bir k›-
z›ll›k içinde, büyük bir coflkuyla
ayaktayd›. 

‹flçiler, gençler, gecekondulular,
esnaflar, Edirnekap›, Saraçhane,
Zeytinburnu, Fikirtepe, Üsküdar,
Aksaray, Eyüp gibi merkezlerde bu-
luflup, uzun yürüyüfllerle ya do¤ru-
dan Taksim taraf›nda, ya da ilk top-
lanma yeri olarak belirlenen Beflik-

tafl’a akt›lar... 

Befliktafl’ta kitle büyü-
dükçe büyüyordu. Oligarfli-
nin polisi de, kat›lanlar›n
kendileri de flaflk›nd›lar as-
l›nda biraz. Çünkü kimse bu
kadar bir kat›l›m beklemi-
yordu. Kitlenin say›s›na da-
ir tahminler önce onbini, ar-
d›ndan yirmibini dile geti-
rirken, sonra art›k tahminle-
rin ötesine geçti kalabal›k...
12 Mart’tan sonra ilk kez bu
kadar büyük bir kitle topla-
n›yordu. Befliktafl’tan kor-
tejler oluflturularak  Dolma-
bahçe yoluyla Taksim’e yü-
rünmeye baflland›¤›nda, kit-
lenin say›s› yüzbine yak›n-
d›. Taksim’deki kat›l›mlarla
birlikte yüzbini aflt›lar. 

Mitinge 30’un üstünde
örgüt kat›lm›flt›. Onlardan
biri de Devrimci Gençli¤in
kitle örgütü ‹‹YYÖÖKKDD’dü.
‹YÖKD’ün alandaki varl›¤›
K›z›ldere’nin direnifl ruhu-
nu tafl›y›p devrim bayra¤›n› dalga-
land›ranlar›n varl›¤› demekti.
‹YÖKD, alana Türkiye devriminin
flehitlerinin resimleriyle ve “Tek Yol
Devrim” slogan›yla girdi. Bu girifl,
Yüzbine yak›n emekçinin alk›fllar›
alt›nda gerçekleflti. Çünkü onlar›n
oradaki varl›¤›, devrimcilerle, genç-
likle iflçilerin birlikteli¤inin bir ifa-
desiydi. Ve “Tek yol devrim” sloga-
n›, bu birlikteli¤in ortak idealiydi. 

2 May›s 1976 tarihli Hürriyet'te,
1 May›s yürüyüfl kollar›nda flu slo-
ganlar›n at›ld›¤› yaz›l›yd›:

""FFaaflfliissttlleerree ööllüümm"",, "Sömürü dü-
zenine paydos", "Kürt halklar›na
özgürlük", "Katil MC iktidar›", "‹fl-
çi ayd›n elele", "Tüm iflçiler birle-
flin", "Sosyalist Türkiye"...

2 May›s tarihli Cumhuriyet de flu
sloganlar› aktar›yor: ""‹‹flflççiilleerr bbiirrllee--
flfliinn,, yyeerrddeenn yyüükksseelliinn"", "‹flçiyiz güç-
lüyüz, devrimde öncüyüz", ""BBaa¤¤››mm--
ss››zz TTüürrkkiiyyee"",, "‹fl, ekmek, hürriyet;
sömürüye nihayet"!

Pankartlarda ise flunlar okunu-
yordu: ""GGiiyyiinnsseekk aaçç,, yyeesseekk çç››ppllaakk
kkaall››yyoorruuzz"", "Topraklar›m›z›

ABD'ye de¤il yoksul köylüye ve-
rin", ""BBuuggüünn mmiillyyoonnllaarrccaa iiflflççii tteekk
bbiirr sseess,, tteekk bbiirr yyüürreekk"", "Analar do-
¤urur faflistler öldürür."

Kemal Türkler, kürsüde yapt›¤›
konuflmada özellikle "- Referandum
hakk› yasalaflmal›d›r. - Grev hakk›-
na konan s›n›rlamalar kald›r›lmal›-
d›r. - ‹flçileri açl›¤a, soka¤a atmak
demek olan lokavt yasaklanmal›d›r.
- Genel grev ve dayan›flma grevi
hakk› yasalaflmal›d›r. - Tüm çal›-
flanlara grevli ve toplu sözleflmeli
sendikalaflma hakk› tan›nmal›d›r."
talepleri üzerinde durdu. 

Kitle s›k s›k "1 May›s 1 May›s /
‹flçinin emekçinin bayram› / Devri-
min flanl› yolunda / ‹lerleyen halk›n
bayram›" marfl›n› söylüyordu.
Marfl, henüz yeniydi, sözleri,
Brecht'in oyunlaflt›rd›¤› Gorki'nin
Ana roman›ndan al›nm›flt›, müzi¤i-
ni ise Sarper Özsan yapm›flt›. He-
men benimsendi, ki sonras›nda da
art›k miting meydanlar›n›n de¤ifl-
meyen 1 May›s Marfl› olacakt›.

- sürecek-
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Bir May›s ‹çin

EEyy iiflflççii!!
BBuuggüünn hhüürr yyaaflflaammaakk hhaakkkk›› sseenniinnkkeenn
PPaattrroonnllaarr oo hhaakkkk›› sseenniinn aallmm››flflllaarr eelliinnddeenn..
SSaayy››nnllaa eeddeerrssiinn ddee ""ttuuffeeyyllii''lleerrii zzeennggiinn,,
KKaallbbiinnddee nniiççiinn yyookk oonnaa kkaarrflfl›› yyiinnee bbiirr kkiinn??
RRaahhaatt yyaaflfl››yyoorr,, iiflflççii oonnuunn eemmrriinnee mmüünnkkââdd;;
LLââkkiinn sseennii ffaakkrr eettmmeeddee ggüünnddeenn ggüünnee bbeerrbbââdd..
ZZeennggiinnlleerree ppaayy vveerrmmee,, yyaazz››kktt››rr eemmee¤¤iinnddeenn,,
AAzzmm eett ddee eessaarreett bbaa¤¤›› kkooppssuunn bbiillee¤¤iinnddeenn..
SSeenn bbooyynnuunnuu kkaalldd››rr kkii oonnuunn bbooyynnuu bbüükküüllssüünn,,
BBiirr ppaarrççaa ddaa eevvllaattllaarr››nn››nn ççeehhrreessii ggüüllssüünn..
......
SSaayyeennddee ssaaaaddeettlleerree mmaazzhhaarr bbeeflfleerriiyyeett;;
SSeenn oollmmaassaann eettmmeezzddii tteeaallii mmeeddeenniiyyeett..
BBooyynnuunnddaann eessaarreett bbaa¤¤››nn›› ppaarrççaallaa,, kkeess,, aatt!!
KKuuvvvveetttteeddiirr hhaakk.. HHaakkkk››nn›› hhaakkss››zzllaarraa aannllaatt..""

YYaaflflaarr NNeezziihhee
(Yukar›daki fliir, 1923 Haziran’›nda "Ayd›nl›k"

Dergisi’nde yay›nland›. “Türkiye’de bas›lan ilk 1
May›s fliiri”dir. Bu dizelerin flairi, Yaflar Nezihe,

yoksul bir kantarc›n›n k›z›d›r ve kavgan›n içindedir.)



Ony›llard›r, daha tam bir rakam
verecek olursak, 30 y›ld›r, daha da
tam bir tarih verecek olursak, 11 MMaa--
yy››ss 11997777’’ddeenn bbuu yyaannaa, 1 May›slar’›
halk için bir ““kkoorrkkuu ggüünnüü”” yapma-
ya çal›flt›lar. O günü tüm toplumun
tedirginlik içinde karfl›lamas› için,
istisnas›z her 1 May›s öncesi provo-
katif yay›nlar yapt›lar. Zaman za-
man bunda “baflar›l›” olsalar da, 1
May›s’› genifl kitleler nezdinde
mahkum edemediler. Emekçilerin
beyninden, gönlünden ve günde-
minden silemediler 1 May›s’›. 

1 May›s denilince, hemen onu
bir kelime daha takip eder beyinle-
rimizde; Taksim... Bu ikisi adeta
bütünleflmifltir. Taksim her 1 Ma-
y›s’ta akl›m›zdayd›, fakat fiili ola-
rak bazen uzak düfltük Taksim’e.
Bazen yak›nlar›na geldikse de için-
de olamad›k. Ama 1 May›s’› nerede
ve nas›l kutluyor olursak olal›m,
Taksim hep akl›m›z›n ve yüre¤imi-
zin bir köflesinde kalmaya devam
etti.  

Bu y›l, 2007 1 May›s’›nda, 1977
1 May›s Katliam›’n›n 30. y›ldönü-
münde Taksim’e daha yak›n›z. 

Hiç kuflku yok ki, Taksim’in
böyle gündeme gelmesi, egemenle-
ri, patronlar›, onlar›n iktidar›n› ra-
hats›z etmifltir. Kendi rahats›zl›kla-
r›n›, tahammülsüzlüklerini halka
maledecek, “olay” demagojisine
baflvuracaklard›r. 

“Taksim’e ç›kaca¤›z” diyen de-
meçler, emekçileri Taksim’e davet
eden ça¤r›lar, korkuyla, tedirginlik-

le mi karfl›lan›-
yor? Hay›r! 

Yüzbinlerce
emekçinin, yüz-
binlerce iflçi ve
iflsizin gönül te-
lini titretir bu
ça¤r›. 1980 ön-
cesini bilen, ya-
flayan yafll› iflçi-
lerin de, Tak-
sim’de hiç 1
May›s yaflama-

m›fl genç ama az-
çok bilinçli iflçile-
rin yüre¤ini de he-

yecanla doldurur. Çünkü 1 May›s’›
Taksim’de kutlamak, evet, bir kaza-
n›m olacakt›r. Emekçiler, gasbedi-
len bir haklar›n›, tekrar geri alm›fl
olacaklard›r. Evet, egemen s›n›flar
rahats›z olsa da gerçek budur ki; 1
May›s Alan› söke söke geri al›nm›fl
olacakt›r. Ülkemizin yoksullar›, y›l-
lard›r mücadelesini veriyor 1 Ma-
y›s’›n. Y›llard›r 1 May›s Alan›’n›n
mücadelesini veriyor. Er ya da geç,
emekçiler, tarihsel alanlar›na kavu-
flacaklar. Bunu daha önce de söyle-
dik, yine söylüyoruz, birkaç y›l ön-
ce veya birkaç y›l sonra, bu sonuç
de¤iflmez.

KKoorrkkuu,, ““oollaayy”” kkoorrkkuussuu 
ddee¤¤iillddiirr;; ““ss››nn››ffssaall”” 
kkoorrkkuudduurr
Tekelci burjuvazi, onun ad›na ül-

kemizi yönetmekte olan AKP hükü-
meti ve onlar›n “huzur ve güveni”ni
sa¤lamak için maafl alan ordu ve
polis, hiç kuflku yok ki, D‹SK’in ve
di¤er demokratik kitle örgütlerinin
Taksim karar›ndan rahats›z olmufl-
lard›r. 

Gerçek flu ki; onlar iflçilerin, ezi-
len halk›n, sendikalar›n, devrimci
örgütlerin, Taksim Meydan›’na
bboommbbaallaarrllaa,, ssiillaahhllaarrllaa ç›kmayaca-
¤›n› iyi biliyorlar. E¤er polisin bir
sald›r›s› olmazsa, orada hiçbir olay
ç›kmayaca¤›n› da çok çok iyi bili-
yorlar. Ama zaten as›l korkular›
bunlar de¤il. Korkular›, yüzbinlerce
emekçinin orada biraraya gelmesi
ve devrim ve sosyalizm sloganlar›n›

hayk›rmas›d›r. Yüzbinlerin k›z›l
bayraklar alt›nda toplanmas›d›r. 

Bu korkular›n› do¤rudan itiraf
edemedikleri için “olay” demagoji-
sine sar›l›yorlar. 

Tekrar söylüyoruz; oligarflinin
polisi sald›rmad›kça, hiçbir olay
ç›kmaz. Bugüne kadar da ç›kma-
m›flt›r. 

‹flçiler, heyecanla ç›kacaklar
Taksim’e. Coflkuyla Enternasyo-
nal’i söyleyecekler o meydanda. 

O meydana “1 May›s Alan›” ad›-
n› kazand›ran flehitlerinin an›s›na ““11
MMaayy››ss,, ‹‹flflççiinniinn EEmmeekkççiinniinn BBaayyrraa--
mm››,, DDeevvrriimmiinn fifiaannll›› YYoolluunnddaa ‹‹lleerrllee--
yyeenn HHaallkkllaarr››nn BBaayyrraamm››......”” marfl›-
n›n dizeleri yank›lanacak orada. 

OOlliiggaarrflflii,, 11 MMaayy››ss 
mmüüccaaddeelleessiinniinn ssaalldd››rrggaann,, 
ggaassppçç››,, ddeemmaaggoogg ttaarraaff››dd››rr
Bu kavga eski bir kavga. Dünya-

da ve ülkemizde bedeller ödenen,
bedeller ödetilen bir kavga oldu 1
May›s. Aralar›nda uzlaflmaz çeliflki-
ler olan iki s›n›f için, birbirine tama-
men z›t iki anlam› oldu çünkü 1
May›s’›n. 

1 May›s, emekçiler ve ezilen
halklar için ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessii’ydi,
eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm’di, ssoossyyaa--
lliizzmm’di. Burjuvazi ise, iflçi s›n›f›n›n
kapitalist düzenin alt›n› oydu¤u bu
günü, “anarfliyle terörle” özdeflleflti-
rerek önce mahkum etmek, sonra
yoketmek istedi. 

Ülkemiz egemen s›n›flar› da
burjuvazinin bu klasik takti¤ini uy-
gulad›lar bafl›ndan itibaren. 1 Ma-
y›s’› yasal, meflru bir hakk›m›z ola-
rak tan›mad› oligarfli. Hâlâ da tan›-
m›yor. 1 May›s’› resmi tatil ilan et-
miyor hâlâ. 1 May›s’›n iflçi bayram›
oldu¤unu resmi kay›tlar›na geçir-
mek istemiyor. 

Tarih karfl›s›nda nnaaffiillee bir dire-
nifl. Tüm dünya halklar›, yüzy›l›  afl-
k›n süredir “esirler dünyas›”n›n
uyan›fl›n›n günü olarak kabul etmifl
o günü, sen etmesen ne olur? Dün-
yan›n birçok ülkesi 1 May›s’› res-
men iflçi bayram› olarak ve resmi
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YASA⁄I

HAKSIZDIR 
GAYR‹-MEfiRUDUR
KALDIRILMALIDIR!



tatil olarak kabul etmifl; sen etme-
sen ne olur?..

Olan flu ki; biz Türkiye emekçi-
leri, bu hakk› kullanabilmek için
1920’lerden bu yana mücadele için-
deyiz. O y›llardan beri, onlarca 1
May›s’ta meydanlara ç›kt›k diye,
bildiriler da¤›tt›k, ifl yavafllatt›k di-
ye, yürüyüfl yapt›k diye gözalt›na
al›nd›k, tutukland›k, sald›r›lara ma-
ruz kald›k. 

Siz sald›rd›kça “olayl›” oldu 1
May›s. Siz sald›rmad›¤›n›zda “bay-
ram gibi” geçti.  

1976’da yüzbini aflt›k diye, dev-
rim ve sosyalizm mücadelesi gelifli-
yor diye, 77’de önümüze onlarca ifl-
çi yoldafl›m›z›n cesediyle barikat
ördünüz. 1 May›s Alan›’n› kan gö-
lüne çevirdiniz ve döktü¤ünüz kan-
la sindirmek istediniz bizi. 

S›k›yönetim’de ilk ifliniz, mey-
danlar›m›z› iflgal etmek oldu. 12
Eylül’de “flimdi gülme s›ras› bizim”
deyip, tümden yasaklad›n›z 1 Ma-
y›s’›. Ka¤›t üzerinde yoketti¤iniz 1
May›s’› haf›zalar›m›zdan da silmek
için çok çaba sarfettiniz. Fakat ba-

flaramad›n›z. 12 Eylül karanl›¤›n›n
en koyu oldu¤u y›llarda, bazen bir
duvar yaz›s›, bazen bir gecekondu
semtinde küçük bir “korsan” göste-
ri, 1 May›s’› unutmad›¤›m›z›n ifa-
desi oldu. 

1988, 89, 90 1 May›s’›nda gö¤üs
gö¤üse, difle difl kavgadayd›k. Ki o
kavgayla kazand›k yeniden 1 Ma-
y›s’›. Yasaklar›n›z›n kâr etmeyece-
¤ini gösterdik. Ve sonra, 1993, 94,
95, 96... her geçen 1 May›s’ta mey-
danlar daha kalabal›klaflt›, daha gür
hayk›r›ld› devrim sloganlar›.
2000’li y›llarda yine sosyalizmin
k›z›l bayraklar›yla ç›kt›k meydanla-
ra. Tüm dünyay› tehdit eden, iflgal-
leriyle, bombalar›yla halklara bo-
yun e¤meyi dayatan emperyalizme
karfl› mücadele bayraklar›n› dalga-
land›rd›¤›m›z günler oldu 1 May›s-
lar. Emperyalizmin ve oligarflinin
ülkeleri, halklar›, örgütleri, devrim-
cileri tecrit etme sald›r›s›na karfl›
birli¤in, dayan›flman›n, uzlaflmaz
bir direniflçili¤in tan›¤› oldu mey-
danlar.  

K›sacas›, 1977’den bu yanaki ta-

rihe bir bak›n; 1 May›s iflçilerle,
devrim ve sosyalizmle an›lmaya de-
vam etti hep. Yasaklanamad›, yoke-
dilemedi. 

fiimdi, 30 y›ll›k 1 May›s kavga-
m›z›n geldi¤i noktada, ad›n› dökü-
len kan›m›zla de¤ifltirdi¤imiz tarih-
sel 1 May›s Alan›’m›z› geri istiyo-
ruz. 

Aç›n Taksim’i. 

Aç›n ki, 30 y›ld›r sürdürdü¤ünüz
haks›z, yanl›fl, gayri-meflru, hukuk-
suz uygulama son bulsun. 

Aç›n Taksim’i. 

‹flçilerin, memurlar›n, gecekon-
dulular›n, iflsizlerin, ev kad›nlar›-
n›n, esnaflar›n, ayd›nlar›n, ö¤renci-
lerin Taksim’de yank›lanacak gür
sesi belki korkutacak yine sizi. Ama
katlanacaks›n›z; madem demokrasi
diyorsunuz, madem demokrasicilik
oyununu oynamakta ›srarl›s›n›z,
madem biz “bütün ülkenin hüküme-
tiyiz” diyorsunuz, o zaman, korksa-
n›z da, kabuslar içinde kalsan›z da,
açacaks›n›z Taksim’i!

Aç›n!
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D‹SK’in 1 May›s’› Taksim’de kutlama
karar› karfl›s›nda, Türk-‹fl her zamanki rolünü
üstlendi. Türk-‹fl yetkilileri bu u¤ursuz ve ifl-
çi düflman› rolün bir parças› olarak, “1 Ma-
y›s’› ülkenin hassasiyetlerine uygun bir flekil-
de kutlayacaklar›n›” aç›klad›. 

TTüürrkk--‹‹flfl BBaaflflkkaann›› SSaalliihh KK››ll››çç:: “D‹SK’in
Taksim ›srar› anlams›z. Provokatörler, kulla-
nabilir. Sendikac›l›k iflçinin haklar›n›n savu-
nulmas›d›r. Bir tak›m organizasyonlarla bafl-
kas›n›n de¤irmenine su tafl›mak de¤ildir.” di-
yerek, D‹SK’e sald›r›p kendi kaçk›nl›¤›n›
gizlemeye çal›fl›yor. Hem suçlu hem güçlü!

Türk-‹fl’in hareket noktas›, iflçilerin, emekçilerin de-
¤il, “ülkenin” yani asl›nda ddüüzzeenniinn hhaassssaassiiyyeettlleerriiddiirr..
Her zaman da böyle olmufltur. 

Türk-‹fl nerede, hangi iflçinin hakk›n› gerçekten sa-
vunmufl ki, sendikac›l›k dersi vermeye kalk›fl›yor? 

12 Eylül Cuntas›’ndan itibaren cuntayla iflbirli¤i
yap›p eme¤in mücadele gününü y›llarca a¤z›na al-
mayan, birileri meydanlara ç›karken, 1 May›s’› sa-
lonlara hapsetmeye çal›flan Türk-‹fl, esas olarak 1

May›s’›n kendisinden kaçmaktad›r. Alan tar-
t›flmas› bu bak›fl aç›s›n›n bir ürünü olarak
gündeme gelmektedir. Türk-‹fl bürokrasisine
kalsa, ne Kad›köy ne de Ça¤layan hiçbir yer-
de yapmaz 1 May›s’›.

*
HHaakk--‹‹flfl BBaaflflkkaann›› SSaalliimm UUsslluu da 1 Ma-

y›s’la ilgili flu aç›klamay› yapt›: “Toplu-
mun hassasiyetlerini en iyi sendikac›lar de-
¤erlendirmeli. Devletin kayg›lar› dikkate
al›nmal›. 1 May›s gerilim sebebi olmamal›.” 

Zaman zaman muhalif tav›r ve aç›klama-
lar›na rastlan›lan HHaakk--‹‹flfl BBaaflflkkaann›› SSaalliimm UUss--
lluu,, kendi yandafllar›n›n iktidar olmas›yla bir-
likte ““ddeevvlleett sseennddiikkaacc››ll››¤¤››””n›  da oldukça be-

nimsemifl gözüküyor. 

Sendikac›lara bak›n; devletin kayg›lar›ym›fl... ülke-
nin hassasiyetleriymifl... Peki ya emekçilerin kayg›lar›
ne olacak?.. ‹flçinin, memurun, iflsizin, hassasiyetleri ne
olacak? Sizin göreviniz devleti savunmak m›, emekçi-
leri savunmak m›?

Taksim’e barikat kurmak 
isteyen devlet sendikac›lar›
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HHÖÖCC ttaarraaff››nnddaann 77 NNiissaann 22000077’’ddee yyaayy››nnllaannaa 8866
NNoo’’lluu aaçç››kkllaammaayy›› ookkuurrllaarr››mm››zzaa ssuunnuuyyoorruuzz::

1 May›s, bir as›rd›r, emekçilerin birlik, mücadele,
dayan›flma günüdür. 1977 y›l›n›n 1 May›s’›nda, ülke-
mizin iflçileri, köylüleri, ö¤rencileri, gecekondulular›,
esnaflar›, ayd›nlar›, k›sacas› tüm halk birlik olup ç›k-
t› Taksim Meydan›’na. 500 bin kiflinin ad›mlar›yla ve
sloganlar›yla sars›l›yordu o gün Taksim. Ve o gün 500
bin emekçi Taksim Meydan›’n›n ad›n›, 1 May›s Ala-
n›’na çevirdi. 

500 bin emekçiydik. Birlik içindeydik, sömürü dü-
zenine karfl› mücadele içindeydik. Hazmedemedi ege-
menler bunu. Tahammül edemediler birli¤imize, da-
yan›flmam›za ve mücadelemize. Kana bo¤dular iflçile-
rin bayram›n›. Kana bo¤dular Taksim Meydan›’n›. 

Y›ld›rmak, sindirmek istediler halk›. Y›lmad›k,
sinmedik. Ertesi y›l yine yüzbinlerle ç›kt›k ad› art›k
bilincimizde ve dilimizde “1 May›s Alan›” olan Tak-
sim Meydan›’na. 

Bizi y›ld›ramayanlar, ilk f›rsatta yasaklad›lar Tak-
sim’i. 

1979 1 May›s’›nda ülkemizin büyük bölümü s›k›-
yönetim alt›ndayken, 1 May›s Alan›’m›z› da iflgal
edip, yasaklad›lar. O günden beri bize yasak alan›m›z.
O günden beri, kâh gözda¤› için sancak açt›klar›, kâh
“flampiyonluk” kutlamalar› yapt›klar›, popçulara aç-
t›klar› meydan, ülkemizin emekçilerine yasak hala. 

BBUU YYAASSAA⁄⁄AA AARRTTIIKK SSOONN VVEERRMMEE 
ZZAAMMAANNIIDDIIRR!! 
YYaassaa¤¤aa ssoonn ddeemmeekk iiççiinn 
11 MMaayy››ss AAllaann››’’nnddaa oollaall››mm..

1 May›s Alan›, yaln›z yasakla de¤il, orada dökülen
kanlar›m›z›n hesab›n›n sorulmam›fl olmas›yla da hep
bu ülkenin gündeminde kald›. 2007, 1 May›s 1977
katliam›n›n 3300.. YY››llddöönnüümmüüddüürr. 

30 y›l önce o meydanda, tam 35 emekçi katledildi.

Yaral›lar›n say›s›n› ise, hiç kimse tam olarak sayama-
d›. 

Meydan› kurflun ya¤muruna tutup emekçileri kat-
ledenler, ellerini kollar›n› sallayarak çekip gittiler
meydandan. Katliam›n nas›l tezgahland›¤›na dair, pek
çok bilgi, kan›t ortaya ç›kt›, ama katiller bulunamad›-
lar. Daha do¤rusu bulunmad›lar. Çünkü devletin ko-
rumas›ndayd›lar. 

Katiller 30 y›ld›r yarg›lanmad›, cezaland›r›lmad›.
30 y›ld›r adalet yerini bulmad›.

BBUU KKAATTLL‹‹AAMMIINN HHEESSAABBIINNII SSOORRMMAA
ZZAAMMAANNIIDDIIRR!! 
KKaattlliiaamm›› uunnuuttmmaadd››¤¤››mm››zz››,, kkaattiilllleerriinn 
yyaakkaass››nn›› bb››rraakkmmaayyaaccaa¤¤››mm››zz›› ggöösstteerrmmeekk 
iiççiinn,, 11 MMaayy››ss AAllaann››’’nnddaa oollaall››mm.. 

TTüümm eemmeekkççiilleerr,, 
ttüümm ddeevvrriimmccii ddeemmookkrraattiikk ggüüççlleerr!!

500 bin emekçinin kavgas›n› sürdürmek için, o
alanda flehit verdi¤imiz emekçilerin hesab›n› sormak
için, gücümüzü, ‹stanbul 1 May›s Alan›’nda birleflti-
relim. Bu sene, TTüürrkkiiyyee ççaapp››nnddaa tteekk bbiirr 11 MMaayy››ss ooll--
mmaall››.. O da tarihsel 1 May›s Alan›’m›zda olmal›. Ül-
kemizin dört bir yan›ndan ›rmaklar gibi ak›p, 1 May›s
Alan›’nda buluflal›m. 

Ekonomik ve siyasal isteklerimizi, sorunlar›m›z›,
ekmek, adalet ve özgürlük talebimizi dile getirmek
için; tüm halk›m›z›, iflçileri, köylüleri, memurlar›, ö¤-
rencileri, ayd›nlar›, esnaflar›, gecekondulular›, tüm
ezilen ve sömürülenleri, 1 May›s Alan›’na davet edi-
yoruz. Tüm ilerici, demokrat, devrimci, vatansever
sendikalar›m›z›, odalar›m›z›, derneklerimizi, tüm halk
örgütlülüklerini 1 May›s Alan›’na davet ediyoruz. 

Haklar ve ÖÖzgürlükler Cephesi:

Taksim, 11 MMAYIS AALANI’d›r; YYasaklanamaz!

11 MMaayy››ss 11997777 KKaattlliiaamm››nn››nn HHeessaabb››nn›› SSoorrmmaakk 
‹‹ççiinn 11 MMaayy››ss’’ttaa TTaakkssiimm’’ddee OOllaall››mm!!

Haklar ve ÖÖzgürlükler Cephesi iile iirtibat iiçin:

‹nternet: wwww.haklar-ozgurlukler-cephesi.org 

Mail: bbirleselim@haklar-ozgurlukler-cephesi.org



Samsun’dan Sarp’a
uzanan 542 kilometre-
lik Karadeniz Sahil Yo-
lu, Baflbakan Tayyip Er-
do¤an taraf›ndan 7 Ni-
san’da törenle aç›ld›.
“Cumhuriyet tarihinin
en büyük projesi” denil-
di yol için, önceki ikti-
darlar›n beceremedikle-
rini baflar›yla gerçeklefl-
tirdiklerini” söyledi baflbakan, Ka-
radeniz halk›na büyük bir hizmet
olarak sunuldu sahil yolu. Peki ger-
çekten öyle mi? Bu yol Karadeniz
halk›n›n ihtiyaçlar› için mi yap›ld›?
AKP iktidar›n›n m› eseri oldu? 

Rant ve Yolsuzluk Yolu

Her fleyden önce Karadeniz Sa-
hil Yolu, AKP iktidar›n›n eseri de-
¤ildir. Yap›m›na, 1997 y›l›nda,
ANAP iktidar› ve onun baflbakan›
Mesut Y›lmaz taraf›ndan bafllan-
m›flt›r. AKP her fleyi oldu¤u gibi bu-
nu da kendine malediyor.

Bafllad›¤› ilk günden itibaren de,
sadece do¤ay› katletmesinden dola-
y› halk›n tepkilerine neden olma-
m›fl, ayn› zamanda büyük bir rant ve
ya¤ma kap›s› haline gelmifltir. Yo-
lun ihalelerinin da¤›t›m› s›ras›nda
yaflanan yolsuzluklardan dolay›, dö-
nemin Bay›nd›rl›k Bakan› Yaflar
Topçu’nun, Yüce Divan'a gönderil-
mesi bunun en üst düzeyde örne¤i-
dir. ‹fle bak›n ki, ANAP’l› bakan›
Yüce Divana gönderen AKP, flimdi
yolu sahiplenmekte ve üstelik aç›l›-
fla Mesut Y›lmaz ve Topçu’yu da
davet etmektedir. 

Yolun yap›m›ndaki rant öylesine
büyüktür ki, çevresel nedenlerden
dolay› yolun yap›m›na karfl› ç›kan-
lar›n bafl›nda gelen Av. Cihan Eren
mafya taraf›ndan Trabzon’da katle-
dilmifl, rantç›lar›n polisi olay›n üze-
rine dahi gitmemifltir.

Evet rant büyüktür. Resmi ra-
kamlara göre; bafllang›çta 800 mil-
yon dolar olarak hesaplanan proje,
sonradan, tipik bir ek rant da¤›tma
yöntemi olarak kullan›lan “keflif”
art›fllar›yla 2.5 milyar dolara mal ol-
mufltur. Bu para kimlerin kasalar›na

akt›; bellidir. Ki rant bunlar-
la da s›n›rl› de¤ildir. H›rç›n
Karadeniz’in yolu dövmesi
ile sürekli bir flekilde “onarma-ba-
k›m” çal›flmas› hiç bitmeyen bir kâr
kap›s› olacak.

Do¤ay› Katletme Yolu

Karadeniz Sahil Yolu, siyasi,
ekonomik, hukuki boyutlar›n›n ya-
n›s›ra çevresel nedenlerden dolay›
da en çok tart›fl›lan projelerden biri.

Denizle sahilin aras›na b›çak gi-
bi saplanan yol, tam bir do¤a katli-
am›d›r. Sahile paralel vadilerden
yol yapmak yerine, “daha ucuza
maloluyor” diye, denize dolgu ya-
p›p do¤ay› katleden bir yönetim an-
lay›fl›n›n eseri olan sahil yolunun
tahribat› sadece “güzelliklerin yok
edilmesi” ile s›n›rl› de¤ildir. 

Sahilin dokusu ile deniz aras›n-
daki ba¤lant›y› kesen proje, bal›k
türlerinden sudaki mikroorganizma-
lara kadar denizdeki ve k›y›daki bü-
tün canl› türlerini etkileyecek. Bu
da ekolojik dengeyi baflkalaflt›ra-
cak. Öte yandan dere yataklar›n›n
denize erifliminin önünü kesmesin-
den dolay›, Karadeniz halk›na bü-
yük zararlar veren sel felaketlerini
daha da art›racak. (Ki bu tür felaket-
lerde de, yolu yapanlar ç›k›p “tak-
dir-i ilahi” diyecekler.)

Bu konuda say›s›z bilimsel rapor
haz›rlanm›fl, davalar aç›lm›fl, çeflitli
protestolar düzenlenmifltir. Ancak,
halk›n tepkilerini dikkate alma gibi
bir gelene¤i olmayan iktidarlar bili-
me, halka kulaklar›n› t›kad›lar. Do-
¤an›n katline karfl› ç›kanlar› “kamu
yarar› aleyhine çal›flan provokatör-
ler” diye lanse ettiler.

Kendi mahkemelerine de kulak

t›kay›p hileler yapt›lar.
Karadeniz Sahilleri Ko-
ruma Platformu’nun be-
lirtti¤i gibi; Yarg›n›n

'mevzuata uy-
gun de¤il' de-
di¤i, 'kamu
yarar›na ayk›-
r›' dedi¤i pro-
jeler, arkadan
dolanarak, ye-
niden ve yeni-
den ilan edi-

len idari kararlar ile, yarg› ayaklar
alt›na al›narak uygulanm›flt›r. Yarg›-
n›n h›z› ifl makinelerinin yan›nda
yavafl kalm›fl, inflaatlar bitmifl, fakat
yarg› süreci bitmemifltir.

Halk›n tüm talep ve tepkilerinin
düzen taraf›ndan kaale al›nmamas›-
n›n bir örne¤i olarak aç›ld› yol.

Asl›nda onlar da çok iyi biliyor-
lard› yolun ne anlama geldi¤ini. Ör-
ne¤in, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
Faruk Özak, “ak›ls›z proje” diyerek,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
“Aptalca mühendislik eseri” sözle-
riyle, Çevre ve Orman Bakan› Os-
man Pepe ise “yolu bu flekilde yapa-
n›n elleri k›r›ls›n” ifadeleri ile bu
gerçe¤i ifade etmifllerdi. Ancak rant
çok daha öncelikliydi. 

“Daha ucuz” söylemi de, rant›
gizlemek içindir. Zira, 2.5 milyar
dolar gibi devasa bir maliyeti olan
bu projenin yerine, daha ekonomik
ve do¤aya uyumlu projeler üniver-
siteler taraf›ndan haz›rlanm›fl ancak
dikkate al›nmam›flt›r.

Rant gözetilerek haz›rlanm›fl ka-
ralama projelerle, yeterli 'etüd',
'çevresel de¤erlendirme' ve 'sosyal
fayda analizleri yap›lmadan', bölge
belediyeleri ile eflgüdüm sa¤lanma-
dan bafllayan ve ad› yolsuzluklar ve
çevre katliam› ile ayyuka ç›kan Sa-
hil Yolu; Karadeniz halk›n›n y›llar-
d›r bekledi¤i, ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maya dönük yap›lm›fl bir yol de¤il,
burjuva politikac›lar ile yüklenici
firmalar aras›nda flekillenen ç›kar
iliflkilerinin cisimleflmifl halidir.

Bir baflka deyiflle, kazançl› olan
Karadenizliler de¤il, Sahil Yo-
lu’ndan ‘yolunu bulanlar’ olmufltur. 
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Hat›rlanaca¤› üzere, Büyük Di-
renifl sonucunda Adalet Bakanl›¤›,
tecritin k›r›lmas›nda önemli bir
ad›m olarak de¤erlendirilen 45/1 sa-
y›l› genelgesini yay›nlam›flt›. 

Aradan üç aya yak›n zaman geç-
mesine karfl›n, genelge hapishane-
lerde uygulanm›yor. Sayfalar›m›zda
aktard›¤›m›z üzere, her hapishanede
çeflitli bahaneler üretilerek, varolan
durum dayat›lmalaya çal›fl›l›yor. 

Yine bu süre içinde demokratik
kamuoyunun ça¤r›lar› duymamaz-
l›ktan gelinmektedir. Adalet Bakan-
l›¤›, hapishane idarelerini ortaya
koydu¤u bahanelere teslim olunaca-
¤›n›, bunlarla kendisinin ilgisinin
bulunmad›¤›n›n kabul edilece¤ini
düflünmemelidir. Bu ülkenin hapis-
hanelerini tan›yan herkes, idarelerin
bu denli kamuoyunun dikkatini yö-
neltti¤i bir konuda, üstelik bakanl›-
¤›n›n aç›k bir genelge yay›nlad›¤›
konuda, keyfi uygulamalar›nda bu
flekilde ›srar edemez. 

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› bbuu ooyyaallaammaa--
yyaa vvee ooyyuunnaa ssoonn vveerrmmeelliiddiirr.. 

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nde 
‘Sohbete Ç›kmama’ Eylemi

Genelgenin uygulanmamas› d›-
flar›da protestolara neden olurken,

hapishanelerden de protesto sesleri
yükselmeye bafllad›. 

Genelgenin yaflama geçirilmedi-
¤i yerlerden Tekirda¤ 2 No’lu F Ti-
pi’nden, Kenan Günyel’in 29 Mart
tarihli mektubundan aktar›yoruz:

“Genelgenin yay›nlanmas›n›n
üzerinden iki ay› aflk›n bir sürenin
geçmesine ra¤men, genelgenin hü-
kümleri halen hayata geçmemifltir. 

Bulundu¤umuz hapishanede,
haftada 10 saat de¤il iki saatlik bir
uygulama vard›r. Ay sonu aç›k gö-
rüfl haftas› ise, hiç uygulanmamak-
tad›r. Yani haftada iki, ayda alt› sa-
atlik bir uygulama vard›r. Yine, haf-
tada uygulanan iki saatlik süre de;
ziyaret, s›cak su, avukat gibi baflka
haklar›n kullan›m an›na denk geti-
rilmektedir. K›saca genelgede aç›k
olarak belirtilen flekilde yap›lma-
maktad›r.

Ayr›ca, on kiflilik grupland›rma-
lar olmad›¤› gibi, varolan alt›-sekiz
kiflilik gruplar› da belirleyen biz tu-
tuklu ve hükümlüler yerine, hapis-
hane idaresidir.

Haftada on saat, on kiflinin bir
araya getirilmesi hükmü "imkans›z-
l›k", "yer yok" vb. nedenlerle uygu-
lanmamas›n›n anlam›, genelgeyi
uygulamamak için bahaneler yara-
t›lmas›d›r. Ayn› genelgede aç›kça

belirtilen "ortak mekan yetersizli¤i
sorunu çözülünceye kadar kapat›l-
ma birimleri de dahil olmak üzere
her türlü kapal› alan›n›n kullan›la-
bilmesine” imkan tan›yan düzenle-
me hayata geçirilmelidir. Ki genel-
gede "bu süre zarf›ndan kendi oda
ve ko¤ufllar› kullan›labilir" denil-
mektedir, yer sorununa iliflkin. 

Bakanl›k, kendi imzas› ile ya-
y›nlad›¤› genelgenin uygulanmas›n›
sa¤lamal› ve kamuoyu önünde veri-
len sözlerini bir an önce tutmal›d›r.
Aksi tutum ve davran›fllar tecritin
sürdürülmesinde ›srarc› olundu¤unu
ve tecrit uygulamalar›n›n savunul-
mas› anlam›na geliyor. 

MMeevvccuutt uuyygguullaammaa ggeenneellggeenniinn
iihhllaalliiddiirr,, tteeccrriittiinn ddeevvaamm››dd››rr..

MMeevvccuutt uuyygguullaammaa hhiiççbbiirr bbii--
ççiimmddee kkaabbuull eeddiilleemmeezz.. 

Genelgenin uygulanmamas›;
haklar›m›z›n gasbedilmesi ve en ge-
ri noktada bir statünün oturtulmas›
çabas›d›r. Bu statü kabul edilemez,
meflrulaflt›r›lamaz. Tam da bu nok-
tada varolan statü dayatmas›n›n kar-
fl›s›nda; bu durumu meflrulaflt›rma-
mak için ssoohhbbeettee çç››kkmmaammaakkttaayy››zz..
Genelge eksiksiz uygulanmal›d›r.” 

Tecriti Koyulaflt›ran 
Uygulamalar Sürüyor

Hapishane idareleri genelgeyi
uygulamad›¤› gibi, tecriti koyulaflt›-
ran uygulamalar›na da devam edi-
yor. ‹flte bunlardan baz›lar›:

1- DDokuz aayl›k yyay›n yyasa¤›
Sincan F Tipi’nden Kaan Ün-

sal'›n mektubundan aktar›yoruz: 

"Dergiler, kitaplar üzerindeki
sansür de devam ediyor. Ayfle Düz-
kan'›n "Behiç Aflç›" kitab›, sak›nca-
l› bulundu verilmedi. Yürüyüfl'ü 64.
say›dan beri okuyam›yoruz.” (yani
36 say›, yaklafl›k 9 ayd›r-bn).  

2- MMizah ddergisine ssansür
Sincan F Tipi’ndeki Cepheli tut-

saklar›n haz›rlad›¤› V›z Gelir isimli
mizah dergisinin 92. say›s›n›n tam
21 sayfas› hapishane idaresi taraf›n-
dan “sak›ncal›” bulunarak sansür-
lendi.
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Genelge Uygulanm›yor 
Protestolar Yay›l›yor

Kocaeli HÖC: Bakanl›k Aciz Mi Yalanc› M›?

Kocaeli HÖC üyeleri, 5 Nisan günü ‹nsan Haklar› Park›'nda yapt›¤›
eylemle, genelgenin uygulanmas›n› ve tecritin kald›r›lmas›n› istedi. Aç›kla-
may› okuyan Ekin Günefl Sayg›l›, F Tiplerinin nas›l aç›ld›¤›n› ve direnifl sonu-
cundaki kazan›mlar› hat›rlatarak, “Hemen tüm F Tiplerinde genelgenin özü-
ne ayk›r› uygulamalar sürmekte ve Adalet Bakanl›¤› buna göz yummaktad›r”

dedi.  Hapishane idarelerinin bu keyfi tutumlar›n›n Ba-
kanl›¤›n bilgisi d›fl›nda olup olmad›¤›n› soran Sayg›l›
flöyle devam etti: “E¤er böyle ise buradan tüm kamu-
oyuna ilan ediyoruz; Adalet Bakanl›¤› ya kendi yay›n-
lad›¤› genelgeyi uygulayamayacak kadar acizdir ya da
yalanc› ve kötü niyetlidir.“  Aç›klamada s›k s›k ""TTeeccrriitt
KKaalldd››rr››llss››nn GGeenneellggee UUyygguullaannss››nn,, TTeeccrriittee SSoonn,, DDeevvrriimmccii
TTuussttaakkllaarr OOnnuurruummuuzzdduurr"" sloganlar› at›ld›.
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Aflc›’ya ‘meslekte emek ödülü’
ÇHD Genel Merkezi'nin geleneksel olarak her y›l verdi¤i ‘mes-

lekte emek ödülü’, müvekkilleri için bedenini ölüme yat›ran Av. Be-
hiç Aflc›'ya verildi. Yeni bir avukatl›k anlay›fl›n›n örne¤ini sunan Afl-
c›’ya ödül, ‹stanbul fiubesi'nin 6 Nisan'da Beyo¤lu Ö¤retmen
Evi'nde düzenledi¤i yemekte, Hüseyin Yüksel Biçen taraf›ndan su-
nuldu.

Ödül hakk›nda görüfltü¤ümüz Behiç Aflc›, ödülün asl›nda Büyük
Direnifl’te ödenen bedellere verildi¤ini kaydetti ve 122 flehit ile yüz-
lerce gazi ad›na ald›¤›n› söyledi. Ayn› zamanda bu ödülün tecite kar-
fl› mücadelede örgütlenen tüm kesimlere de verildi¤ini belirten Aflç›
flunlar› söyledi: “Bu ödül tecrite karfl› mücadelede kazan›lan zaferi
ifade etmektedir. Dolay›s›yla ben bu ödülü bana verilmifl kabul et-
medim. ÇHD dürüst bir tav›r sergileyerek bu konuda kendisini ifade
etti. Tecrit kalkmam›flt›r. Bence bu ödül gelece¤e dair sorumlulukla-
r›m›z› hat›rlat›yor. Nas›l 122 flehidin mezarlar› gözlerimizin önün-
deyse ve bize tecrite karfl› mücadelede sorumluluklar›m›z› hat›rlat›-

yorsa bu ödül de bunu hat›rlat›yor. 

Benim için önemli olan bir baflka nokta,
yöneticisi olmaktan gurur duydu¤um
ÇHD'nin bu ödülü vermesidir. Ödül töreni de
çok anlaml›yd›. Yeni yönetimin ciddi s›navla-
r›ndan biriydi. Özellikle eski yönetim ve on-
lara yak›n çevrelerin boykot etmesine ra¤men
baflar›l› ve kitlesel bir tören organize edildi.” 

Ankara'da TAYAD'l› Aileler F
Tipi hapishanelerde 45/1 say›l› ge-
nelgenin uygulanmamas› nedeniyle
5 Nisan günü Ceza ve Tevkif Evleri
Genel Müdürlü¤ü ile görüfltü. 

6 Nisan’da Yüksel Caddesi'nde
bir aç›klama yapan TAYAD’l›lar,
genelgenin uygulanmas›n› istediler.

Burada görüflmeye iliflkin bilgi
veren Semiha Eyilik, bakanl›k yet-
kililerinin ayn› fleyleri ortaya att›¤›-
n›, Kamu Personeli Seçme S›na-
v›'ndan sonra personel al›naca¤› yö-
nünde söz verdiklerini ancak 'Yap-
maya çal›flaca¤›z' fleklindeki yakla-
fl›m›n tutsaklar› ba¤layan bir yakla-
fl›m olmad›¤›n› kaydetti. Eyilik, flu
anda düzenlemelerin yap›lmamas›-
n›n nedeninin de insan faktörü oldu-
¤unu söyleyerek, bunlar› göz önüne

almadan cezaevlerinin infla edilme-
sinin bir çeliflki oldu¤unu kaydetti.

Genelgenin uygulanmas›n› iste-
yen TAYAD’l›lar, "Hapishanelerde
45/1 Say›l› Genelge Uygulans›n",
"F Tiplerinde Tecrit ve Hak ‹hlalle-
ri Sürüyor" yaz›l› pankart ve döviz-
ler tafl›rken, aç›klamay› okuyan
Bayram fiahin, hapishanelerde hak
ve kazan›mlar›n kan, can bedeli ya-
rat›lan büyük direnifllerin eseri ol-
du¤unu hat›rlatarak, bu genelgenin
de büyük bedellerle yay›nlat›ld›¤›n›
belirtti. Genelgenin içeri¤ini bir kez
daha hat›rlatan fiahin, “Adalet Ba-
kanl›¤› bunun yaln›zca ilk ad›m ol-
du¤unu, iyilefltirmenin devam ede-
ce¤ini, haftada 10 saat olan görüfl-
me sürelerinin 20 saate ç›kabilece¤i
sözünü veriyordu. Ancak genelge

hükmü haya-
ta geçmiyor,
sözler tutul-
muyor. Çe-
flitli keyfi ge-
rekçe ve en-
gellerle bu
hak kullan›-
lamaz hale
getirilmeye
çal›fl›l›yor”
dedi.  

A d a l e t
B a k a n l › -
¤›’n›n bir an
önce bu hak-
k›n kullan›l-
mas› önün-
deki engelleri kald›rmak, bunun
nesnel zeminini haz›rlamak zorunda
oldu¤unu kaydeden fiahin, aksi tak-
dirde genelge öncesinde oldu¤u gi-
bi bundan sonra do¤abilecek tüm
olumsuzluklardan da Adalet Bakan-
l›¤›’n›n sorumlu olaca¤› uyar›s›nda
bulundu. TAYAD’l›lar genelgenin
takipçisi olacaklar›n› söylediler.

Bakanl›k “Engelleri” 
Kald›rmak Zorundad›r!

TAYAD'l›lar 
Adalet Bakanl›¤› 
ile Görüfltü

Erol Zavar'a özgürlük!
A¤›r sa¤l›k koflullar›na karfl›n F Tiple-

rinde tutulan, Odak Dergisi Genel Yay›n
Koordinatörü Erol Zavar için Ankara’da
aç›klama yap›ld›.

‘Erol Zavar'a Yaflama Hakk› Koordinas-
yonu’ üyelerinin 10 Nisan’da Yüksel Cad-
desi'nde yapt›¤› aç›klamada konuflan Elif
Zavar, eflinin F Tipi cezaevi koflullar›nda
tedavisinin sürdürülebilmesinin zor oldu-
¤una dikkati çekti. HÖC'ün ve ESP'nin
destek verdi¤i eylemde, toplanan dilekçe-
ler Cumhurbaflkanl›¤›’na gönderildi.

2 dakikal›k konuflmaya 
2 ay hapis!
Diyarbak›r E Tipi Kapal› Cezaevi'nde 2

dakika 25 saniye fazla telefon görüflmesi
yapt›¤› gerekçesiyle disiplin cezas› alan
‹lknur Özden adl› hükümlünün flartl› tahli-
ye süresi uzat›ld›. 5 Nisan'da tahliye edil-
mesi gereken Özden'in tahliyesi Cezaevi
‹daresi taraf›ndan 6 Haziran'a ertelendi.
Ki, idarelerin mahkeme karar› olmaks›z›n
böyle bir inisiyatifi bulunmamaktad›r.
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Türk polis teflkilat› 162. kuru-
lufl y›ldönümünü kutluyor. Tüm
sokaklar kuca¤›nda bir çocukla,
yafll› bir adama yard›mc› olan, ha-
yat kurtarmak için kendini riske
atan polis resimleriyle dolu, yar-
d›msever polisler... 'Yasakl›' Tak-
sim Meydan› ise yine ayn› flekilde
kutlamalar çerçevesinde bayram
yerine çevrildi. Halka sevimli gö-
zükebilmek için hepsi bayram ço-
cu¤u gibi giyinmifl, pek de fl›k ol-
mufllard›.

Polis teflkilat›n›n kültürel yap›-
s› da sürekli gelifltiriliyormufl ayr›-
ca on bin yeni üniversite mezunu
polis al›nacakm›fl. Art›k toplumsal
olaylara da polis en çok biber ga-
z›yla müdahale edecekmifl. Öyle
elinde copla 'Allah Allah' nidala-
r›yla kitleye sald›ran polis de gör-
meyecekmifliz. Tüm bunlar bu-
günlerde veya bir iki ay-
l›k süreçte emniyet tara-
f›ndan kamuoyuna yap›-
lan aç›klamalard›r.

Fakat bu gösteriflli
reklam kampanyas›na
neden ihtiyaç duymakta-
d›r 162 y›ll›k polis teflki-
lat›? Yoksa yeterince ta-
n›nmamaktam›d›r lar?
Halk›m›z 162 y›ll›k bu
teflkilat› tan›yamam›fl
m›d›r hala? Elbette hay›r!
Oldukça iyi tan›n›r ülke-
mizde polis teflkilat›. Za-
ten kurulufllar›n› kutlama
bahanesiyle yapt›klar›
“imaj düzeltme” operasyonundan
baflka bir fley de de¤ildir.

Halk›m›z›n her tabakas› tara-
f›ndan çok iyi tan›n›r polis.

‹flçiler emekçiler yedikleri
'meydan' dayaklar›ndan, her hak
arama eylemlerine panzerleriyle,
gaz bombalar›yla sald›ran çevik
kuvvetlerinden, gözalt›lardan,
fabrika önlerindeki direnifllere

müdahalelerinden, sendikal faali-
yeti engellemek için patronla kol-

kola vermele-
rinden, ilerici
sendikac›lar›n
gözalt› ve tu-
tuk lama la r l a
sindirilmek is-
tenmes inden

tan›r polisi...

Yoksullar bafllar›n› sokmak için
yapt›klar› iki göz gecekondular›n›
y›kmaya gelen tabur tabur gözü
dönmüfl timlerinde, yerde defalar-
ca sürüklenmelerinden, ezildikleri
tekmelerin alt›nda y›k›ma karfl›
direnifllerden tan›r.

Sadece bu kadarla m›! Yarg›s›z
infazlar, iflkenceler, katliamlar,
bask›nlar, rüflvet, gözalt›nda ka-
y›plar, taciz, tecavüz... Hepsi bu
162 y›ll›k tarihin sat›r bafllar›d›r.

Bu ülkenin Devrimci Gençli¤i
olan bizler de çok iyi tan›r›z onla-
r›. 16 Mart 1978'de üniversiteden
ç›karken u¤rad›klar› faflist sald›r›
sonucu flehit düflen yoldafllar›m›-
z›n katillerine kaçmalar› için yar-
d›m eden emniyet amirlerinden
tan›r›z. Mimar Sinan Üniversite-
si’nde rehberlik ve dayan›flma ma-

sas› açan Seher fiahin'i camdan
atarak katleden e¤itimli katillerin-
den tan›r›z. Ankara'da gözalt›nda
iflkenceler sonucu katledilen Bir-
tan Alt›nbafl'dan tan›r›z.

Daha geçen hafta ‹stanbul Üni-
versitesi’nde faflistlerin sald›r›s›na
u¤rayan ‹stanbul Gençlik Dernekli
ö¤rencilere, faflistler tek bafllar›na
yeterli gelmeyince bir de polisler

sald›rm›fl ve sald›ranlar› de¤il sal-
d›r›ya u¤rayanlar› suçlu durumu-
na düflürmeye çal›flm›flt›r.

Ayn› flekilde defalarca dernek-
lerimizi hiçbir makul gerekçe sun-
maya dahi gerek duymadan ba-
sanlar, dernek çal›flanlar›m›z› 'flef-
faf karakollar›ndaki' iflkencehane-
lere tafl›m›fllard›r. Devrimci gençli-
¤e düflmand›r onlar. Haklar›n› ara-
yan ve haklar› için mücadele eden
herkese düflmand›r 162. kurulufl
y›l›n› kutlayan polis teflkilat›. 

Gençli¤in devrimci mücadelesi-
ni sindirebilmek için her fleyi ya-
pan onlard›r. 162 y›ld›r emperya-
list Amerikan ve Avrupal› efendi-
lerinin egemenli¤ini, sömürü dü-
zenlerinin bekâs›n› sa¤lamak için
yapm›fllard›r bunlar›. Afifl asan,
bildiri da¤›tan bir devrimciye az-
g›nca sald›ran polis ayn› devrimci-
ler sald›r›ya u¤ray›nca görmezden
gelmeyi, ortalarda gözükmemeyi
seçmifllerdir. Bunun son örne¤ini 6
nisan günü yaflad›k.

fiiflli Endüstri Meslek Lisesi’ni
basan ellerinde silah, b›çak, sopa
olan faflistler herkesin gözü önün-
de ö¤rencilere sald›rm›fl ve tehdit

etmifltir. Tüm bu süre zar-
f›nda ne okul çevresinde
sürekli dolanan ekip oto-
lar›, ne de solcu bildikleri
ö¤rencileri taciz etmek-
ten geri durmayan sivil
polisler ortalarda gözük-
memifltir. Aksine devrim-
ci ö¤rencileri okul idaresi
ile birlikte tehdit etmifltir.
Yavuz h›rs›z misali!

Bizler devrimci gençlik
olarak halk›m›za bunca
zulmü reva görenlerin ay-
n› pervas›zl›kla, “halka
hizmet ediyoruz” diye
kand›rmalar›na izin ver-

meyece¤iz. 162 y›ld›r halk›n ve de
gençli¤in devrimci mücadelesini
kanla bast›rmaktan baflka bir fley
bilmeyenlerin, halk›n düflmanlar›-
n›n, üniversite ve liselerimizi ha-
pishaneye çevirenlerin teflkilat›n›
affetmeyece¤iz.

Gençlik Federasyonu

Gençlik 162 y›ll›k polis
teflkilat›n› çok iyi tan›yor!

gS ençlikte:öz

tan›t›m kampanyalar›na ne gerek var, hak
arayan herkes tan›r onlar›!
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Trakya Üniversitesi Makine Mü-
hendisli¤i haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi
MMeettiinn DDoo¤¤aann, ailesi arac›l›¤›yla
ölümle tehdit edildi. EEddiirrnnee GGeennçç--
lliikk DDeerrnnee¤¤ii GGiirriiflfliimmii üyesi olan
Metin Do¤an’›n, fianl›urfa'n›n Sive-
rek ilçesi'nde yaflayan amcas› Ayd›n
Do¤an’›n evine 19 Mart tarihinde
gelen iki sivil polis, ''Ye¤enin Me-
tin’in yasad›fl› ba¤lant›lar› var. Ya-
k›nda öldürülecek haberiniz olsun''
fleklinde tehditlerde bulundu.

Polisin as›ls›z beyanlar› ve teh-
ditlerine iliflkin, 5 Nisan tarihinde,
Edirne Cumhuriyet Savc›l›¤›'na, po-
lisler hakk›nda suç duyurusunda bu-
lunan Metin Do¤an, “Bundan sonra
kendisinin ve ailesinin bafl›na gele-
bilecek herhangi bir olaydan Edirne
Emniyet Müdürlü¤ü ve fianl›urfa
Emniyet Müdürlü¤ü'nün sorumlu
olaca¤›n›'' belirtti.

Metin’in “ölümle” tehdit edil-
mesine neden olan büyük suçlara
bak›n: Edirne Gençlik Derne¤i Giri-
flimi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü etkinli¤ine kat›lmak.
16 Mart katliam›n› protesto etmek!
Bu etkinliklerin ard›ndan zaten poli-

sin do¤rudan tehditlerine maruz kal-
m›flt›. Tehdit ve gözda¤› flimdi aile-
ler üzerinden sürdürülüyor. 

Konuya iliflkin aç›klamada bulu-
nan Edirne Gençlik Derne¤i Girifli-
mi, bu sisteme “demokrasi” diyen
herkesin cevaplamas› gereken flu
soruyu soruyor; ''fiiir okuman›n'',
“Türkü söylemenin'' ve ''herhangi
bir müzik aleti çalman›n'' yasad›fl›
olan taraf› nedir?

Ve ekliyor: Oysa ki, hiçbir kan›-
ta dayanmaks›z›n “yasad›fl›l›kla”
suçlaman›n ve “tehditler” savurma-
n›n yasal olan hiçbir taraf› yoktur. 

Evet yasad›fl› olan polisin tutu-
mudur. Demokratik mücadele veren
herkesi suçlu ilan edip susturmaya
çal›flmas›d›r suç olan.

Gençlerimizden korkuyorlar!
Sokmak istedikleri kal›ba girmeyen,
kimliksizlefltirmeye, apolitiklefltir-
meye boyun e¤meyen gençlerimize
düflmanlar. 

fiu korkuya bak›n: “s›radan” sa-
y›labilecek demokratik eylemlere
kat›ld› diye, Edirne Emniyeti tehdit
ediyor, yetmiyor Urfa Emniyeti’ne

bildiriyor. Üflenmiyorlar, kalk›p il-
çeye gidiyor, akrabas›n› buluyor ve
tehditler savuruyor, gencimiz üze-
rinde bask› oluflturmaya çal›fl›yor.
Devleti seferber eden flu korkuya, flu
gençlik düflmanl›¤›na, demokratik
mücadeleye karfl› duyulan haz›m-
s›zl›¤a bak›n! 

Sonra birileri bu düzeni bize de-
mokrasi diye yutturmaya çal›fl›yor.

Y›lmayaca¤›z!
Gençli¤in örgütlenmesine, de-

mokratik mücadelesine tahammül
edemeyenlere en net cevab› yine
gençlik veriyor: “Bugün emperya-
lizmin sömürü dayatmas›na karfl›
antiemperyalist duruflumuzla sahip
oldu¤umuz haklar›n ve özgürlükle-
rin sonuna kadar savunucusu ola-
ca¤›z. Ülkemiz gençli¤ini, türlü
oyunlar ve yozlaflma bask›s›yla kon-
trol alt›na almaya çal›flan emperya-
lizme ve iflbirlikçilerine geçit ver-
meyece¤iz.

Edirne Gençlik Derne¤i Giriflimi
olarak yapm›fl oldu¤umuz etkinlik-
ler sonras› sesimizi k›smaya çal›-
flanlar›n bask› ve dayatmalar› bizle-
ri y›ld›ramaz. Kararl›l›¤›m›z, ka-
ranl›¤›n üzerine korku salacak, se-
simiz sesiniz olacak, bask›lar bizi
y›ld›ramayacak.”

‘Fark›nda m›s›n›z; 
Gelece¤imiz Çal›n›yor!’

Antalya Gençlik Derne¤i’nin "Ö¤-
renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›
çerçevesinde 4 Nisan’da açt›¤› karikatür
sergisinin Akdeniz Üniversitesi'nde 26
Nisan'a kadar her gün aç›laca¤› bildirilir-
ken, ‹zmir Gençlik Dernekli Ö¤renciler
de Ege Üniversitesi'de bilgilendirme ma-
sas› açt›lar. Kampüs içinde bulunan E
Kafe önünde aç›lan masada, Yetkin Mü-
hendislikle ilgili bilgilendirme yap›ld›.
"Fark›nda M›s›n? Haklar›m›z Çal›n›yor.
Gelece¤imiz ‹çin Ö¤renci Haklar›m›z›
‹stiyoruz" afifllerinin ve "Yetkin Mühen-
dislik Yasas›n› Biliyor Musunuz? Yetkin
Misin?" yazan ozalitlerin as›ld›¤› kam-
püste, aç›lan bu masalarda ayr›ca kam-
panya ile ilgili bilgilendirme de yap›ld›.

‹stanbul Nurtepe'de bulunan
fiehit Kubilay ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda çocuklar› okuyan veliler,
10 Nisan günü yapt›klar› eylem-
le, okulda yaflanan sorunlara
dikkat çektiler. 

"E¤itim Hakk›m›z Engelle-
nemez" pankart› açana veliler,
okul müdürü Ayhan Özen hak-
k›nda yolsuzluk usulsüzlük iddi-

alar›yla davalar aç›ld›¤›n› ancak
çeflitli gerekçelerle ba¤›fl ad› al-
t›nda paralar toplad›¤›n› ve bu
paralar›n ne için harcand›¤›n›n
belli olmad›¤› dile getirildi. Veli-
ler ad›na yap›lan aç›klamada,
okulun temizli¤i ve çocuklar›n›n
sa¤l›¤›yla ilgili olan okulun ihti-
yaç olan iki adet hizmetli perso-
nelin tahsisi, Ayhan Özen'in der-
hal görevden al›nmas› gibi talep-
ler dile getirilirken, “Paral› E¤i-
time Hay›r" sloganlar› at›ld›. 

gençlik

Velilerden eylem

11 Nisan 2007  günü Anadolu Üni-
versitesi’nde Eskiflehir Gençlik
Derne¤i’nin de oldu¤u devrimci de   -
mokrat ö¤renciler taraf›ndan katliamlar›
konu alan bir etkinlik gerçeklefltirildi.

Yap›lan konuflmalarda gençlik olarak
hakl› mücadelelerinden vazgeçmeyece-
klerini ve bu yolda ölümsüzleflenlerin
tüm gençlere örnek olaca¤› dile getirildi.
Etkinli¤e yaklafl›k 150 kifli kat›ld›.

''Bilime ve ‹nsanl›¤a Özgürlük” 

Örgütlü gençlikten korkuyorlar



M›s›r'›n baflkenti Kahire'de bu
y›l 5.’si düzenlenen Kahire Konfe-
rans›’nda emperyalist politikalara
karfl› direnifl vurguland›. 29 Mart - 1
Nisan tarihleri aras›nda yap›lan
konferansa Türkiye’den HÖC, TA-
YAD, BAK, TÖP ve Anti-kapitalist
kat›ld›. 

M›s›r solunun kat›lmad›¤› kon-
ferans›n ilk günü yap›lan konuflma-
larda, Irak, Filistin ve Lübnan dire-
nifllerine destek vurgulan›rken,
‹ran'a yönelik tehditlere dikkat çe-
kildi. ‹ran hükümetinin direnifl kar-
fl›s›ndaki tutumunun elefltirildi¤i
konuflmalarda, Irak direniflini des-
teklemesi istendi. Yap›lan tüm ko-
nuflmalarda ABD'ye karfl› duyulan
nefreti görmek mümkündü. 

‹kinci günü Irak, Lübnan ve Fi-
listin direniflleri hakk›nda konuflma-
lar yap›ld›. Tart›flmal› geçen otu-
rumda, Irakl› direniflçilere divanda
söz hakk› verilmemesi tepkilere ne-

den oldu. Irak direnifli hakk›nda
Irakl›lar’›n de¤il de Lübnan'dan es-
ki bir milletvekilinin konuflmak is-
temesi, Irakl›lar’›n, “Irak direniflini
Irakl›lar anlat›r. Bize söz hakk› ve-
rilmiyor. M›s›r sadece size ait de¤il,
M›s›r Nas›r'›nd›r, sizi tan›m›yoruz
yapt›¤›n›z meflru de¤ildir" fleklinde-
ki tepkisine neden oldu. Irakl›lar sa-
lonu terk etmelerinin ard›ndan kon-
feranstan da çekildiler. 

Lübnan direniflini ve sonuçlar›n›
anlatan Hizbullah temsilcisi Ali Fa-
yad alk›fllar aras›nda yapt›¤› konufl-
mada, Lübnan'da ABD projesinin
yenilgiye u¤rad›¤›n› belirterek flun-
lar› söyledi: “Bat›n›n bölgede jan-
darmas› olarak kurulan ‹srail yenil-
ginin net sonuçlar›n› yafl›yor. Lüb-
nan'› BOP'un parças› yapmak için
yeni politikalar gelifltiriyorlar.
BOP'a karfl› direniyoruz. Zaferin
sonuçlar›n› silme çabas› içindeler.
Ancak halk›n direnifle deste¤i tam-

d›r. Politik gelenekleri ne olursa ol-
sun direnifl güçleri birlikte hareket
etmeli.”

BM karar›n›n adil olmad›¤›n›
bildiklerini ancak zorunlu olarak
BM gücü için öyle davranmak zo-
runda olduklar›n› kaydeden Fa-
yad’›n ard›ndan salonda söz alanlar
Irak direniflini ve Saddam’› selam-
layan konuflmalar yaparken, Müslü-
man Kardefller ve ‹ngiliz Sosyalist
‹flçi Partisi’nin yön verdi¤i konfe-
rans divan›n›n Irakl›lar’a karfl› tav-
r›n› teflhir ettiler.

Konferans›n üçüncü gününde
‘‹flkence ve demokrasi mücadelesi’
konulu toplant›ya kat›lan TAYAD,
burada bir konuflma yaparak, Türki-
ye'deki hapishaneler mücadelesini,
muhalif güçlere uygulanan iflkence-
yi anlatt› ve iflkenceye karfl› dünya
genelinde bir a¤ yaratmay› önerdi.

Ayn› gün bir di¤er toplant› ise,
‹ran ve Güney Kore konulu toplan-
t›yd›. ‹ran'a yönelik emperyalist sal-
d›r› tehtidinin artt›¤› bir dönemde
böyle bir toplant›n›n yap›lmas›
olumluydu. Konferansa 80 kiflilik
bir delegeyle kat›lan Güney Koreli-
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M›s›r'da ilk komünist partisi 1922’de kuruldu. Ayn›

çizgide 1975’te kurulan M›s›r Komünist Partisi (MKP)

o günden bu yana mücadeleyi illegal olarak sürdürü-

yor. ‘Sosyalist Merkez’ demokratik alanda kendini ‘M›-
s›r Komünist Partisi’nin destekçileri’ olarak tan›t›-

yor. Kahire Konferans›’na kat›lmayan ‘Sosyalist Mer-

kez’’in baflkan› SALAH ADLI ile görüfltük.

� MM››ss››rr''ddaa ssoolluunn dduurruummuu nneeddiirr??

M›s›r'da tüm solcular, Arap sosyalistlerinin de prob-
lemi olan solun sorunlar›n› aflmak için Sosyal Birlik
kurduk. ‹çinde, yedi tane sosyalist örgüt ve baz› solcu
kifliler var. MKP, Tagamma, Devrimci Sosyalist Örgüt,
Karama Partisi ve MKP M-L bunlardan baz›lar›.

� MM››ss››rr DDeevvlleettii iiflflggaallee ddeesstteekk vveerriiyyoorr.. AAnnttii--eemmppeerryyaa--
lliisstt mmüüccaaddeelleenniinn dduurruummuu nneeddiirr?? 

‹lk önce 2000’de, sol parti ve hareketler birlefltiler
ve ‹ntifada'y› Destekleme Komitesi kurdular. Bu tarih-
ten itibaren ‹srail ve ABD iflgallerine karfl› gösteriler

yap›yorlar. Irak halk›n› desteklemeyi de faaliyetlerine
ekledi. ‹srail, ABD ve ‹ngiliz ürünlerine karfl› boykot
bafllatt›. Sonra, gösteriler M›s›r yönetimine döndü, son
parlamento seçimlerinde, tüm sol adaylar tav›r ald›lar,
çünkü hükümet Amerikan ve ‹srail iflgalini destekliyor.
Ayr›ca, M›s›r yönetiminin ekonomik politikalar›na da
tav›r al›yoruz çünkü M›s›r yönetimi neo-liberalizmden,
özellefltirmeden ve küresellefltirmeden yanad›r. 

� KKaahhiirree KKoonnffeerraannss››’’nnaa nneeddeenn kkaatt››llmmaadd››nn››zz??

Biz birinci ve ikinci konferansa kat›ld›k. Sonra üç
noktada kat›lmay› reddettik. Birincisi; Müslüman Kar-
defllerin kat›l›m›. Ulusal konularda, Irak'taki iflgal ko-
nusunda ve Filistin konusunda M›s›r Solunun politika-
s›yla ‹slamc›lar›nki aras›nda farklar var. Asl›nda tüm
konularda; demokratik, ekonomik, sosyal ve ulusal tüm
konularda farkl› düflünüyoruz, çünkü onlar M›s›r Yöne-
timi gibi kapitalist ekonomiyi savunuyorlar. ‹kincisi:
Çeliflkilere yaklafl›m biçimleri demokratik de¤il. Onlar-
la yaln›zca Sosyalist Devrimciler (Troçkist) ve Karama
Partisi birlik oluflturabiliyor. Üçüncüsü: Konferans›n
amaçlar› ‹slamc› ve Milliyetçidir. Marksistler’den fark-
l›d›r. Üstelik, yaln›zca, Komünist Parti de¤il Halk Par-
tisi, Marksist Parti, Adale, Tagama gibi Marksist örgüt-
ler ve Demokratik Sosyalist Parti de kat›lm›yor.

M›s›r Komünist Partisi
Mücadeleye Devam Ediyor

Kahire Konferans› yap›ld›: Direnifl 
güçleri birlikte hareket etmeli



ler, kendi ülkelerinin emperyalizm-
le iflbirli¤ini anlat›rken Kuzey Ko-
re'nin nükleer silah üretmesinin de
meflrulu¤unu savundular.

Son gün sonuç deklerasyonu tar-
t›flmas› Kahire Konferans›’n› dü-
zenleyenlerle Konferansa muhalif
olan ve alternatif bir konferans dü-
zenleyen gruplar›n hesaplaflmas›na
dönüfltü. Sorulan net bir soru vard›
Kahire Konferans›’n› düzenleyenle-
re: "Siz Irakl›lar’›n bu salonu terk
etmesine nas›l izin verdiniz, ve hiç-
bir fley olmam›fl gibi nas›l devam et-
tiniz?" Cevap verilemedi. 

Baflta Ortado¤u olmak üzere
dünyan›n baflka bölgelerinden de
ilerici, anti-emperyalist güçlerinin
direnifl cephesinde kenetlenecekleri
bir  platform olabilecekken, Kahire
Konferans›’n›n giderek güdükleflti-
¤i görülmekte. Bunda belirleyici
olan ise, birincisi; konferans›n net

bir hedeften yoksun oluflu, ikincisi;
ona yön verenlerin anti-emperyalist
niteliklerinin bulunmamas› olarak
dikkat çekmektedir. Örne¤in, yuka-
r›da and›¤›m›z iki hareketin savafl
karfl›tl›¤› d›fl›nda emperyalist politi-

kalara muhalefeti oldukça s›n›rl›d›r. 

Bu olumsuzluklar›na karfl›n, çe-
flitli güçlerin birbirini tan›malar›,
daha ileri bir odak yaratmak için
iliflkilerini gelifltirmeleri anlam›nda
olumlu ifllev yüklendi¤i de aç›kt›r.

31

15 Nisan 2007 / 100

Lübnan’da direnifl sonras› ikti-

dar mücadelesi sürerken, politik

güçlerden biri olan Halk Hareketi

Partisi yetkilisi ASSAD GHANDO-

UR ile görüfltük. 

� BBiizzee ppaarrttiinniizzii ttaann››tt››rr mm››ss››nn››zz??

Halk Hareketi Partisi (HHP)
1998’de kuruldu. ‹ç savaflla müca-
dele eden, ulusal ve demokratik bir
hareket. Lübnan Devletine karfl› is-
yan ediyor. Dinci olmayan, birlefl-
mifl bir Lübnan istiyor. Bunun için
ulusal bir program› var. Bu yeni de-
mokratik yol ülkeyi dini temellere
göre bölmeyecek. Böylece, bu de¤i-
fliklikler ve yeniden yap›lanma içte
bafllayacak. Daha önce varolan, böl-
gede etkili d›fl gündemi olan politik
kurumlar›, liderleri durduracak.
Böylece halk gitgide ülkenin kay-
naklar›n› kullanabilecek. Tüm Arap
ulusunun bir parças› olan HHP’nin
de ba¤›ms›z destekçileri olacak. Bu,
Amerikan projesi ve Siyonist hare-

kete karfl› ç›kma mücadelesi olacak
ve projemiz tüm bölgeyi kapsaya-
cak. Bizim projemiz gerçek ba¤›m-
s›zl›k için Arap halklar› aras›ndaki
birli¤i yaratmak içindir. Partimiz
yabanc› kontrolüne ve sömürüsüne
karfl›d›r. Arap Direniflini destekler.
Filistin'de, Irak'ta ve Lübnan'da... 

Biz emperyalist Amerikan proje-
sine karfl› dünya çap›nda tüm dire-
nifl hareketleriyle birlikte bir a¤
oluflturmak istiyoruz. 

� LLüübbnnaann''ddaa flfluu aannddaa dduurruumm nnee?? 

Derin bir politik kriz var. Bu kriz
Lübnan'daki iç savafl› yeniden can-
land›rabilir. Ulusal muhalefet grup-
lar›n›n iç savafltan hiçbir ç›karlar›
yoktur. Ama Hükümet ülkeyi Ame-
rika'n›n ç›kar› için iç savafla itmek-
tedir. Onlar ülkenin daha çok parça-
lanmas›n› istiyor. Bölgenin dini te-
mele dayanan küçük ama güçsüz ül-
kelere bölünmesini istiyorlar. Bu,
kaynaklar› kontrol etmek isteyen

Amerikan ç›karlar›na hizmet eder. 

� LLüübbnnaann''ddaakkii BBMM ‘‘BBaarr››flfl GGüüccüü’’
hhaakkkk››nnddaa nnee ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
HHiizzbbuullllaahh''llaa iilliiflflkkiilleerriinniizz nnaass››ll??

fiu anda, bu güçler ‹srail'in Lüb-
nan'a karfl› sald›r›lar›n› durdurmaya
çal›flm›yor. Ben onlar›n Lübnan'da-
ki varl›klar›n›n, bu bölgedeki Ame-
rikan Siyonist sömürgeci ç›karlar›
için, duruma müdahale için bir bafl-
lang›ç oldu¤una inan›yorum. 

Hizbullah'la iyi iliflkilerimiz var.
Hizbullah ‹srail ve Amerika'ya kar-
fl› direnifli temsil ediyor. Ama bi-
zimle onlar aras›nda ideolojik fark-
l›l›klar var. Esas farkl›l›k; biz Hiz-
bullah gibi dini bir hareket de¤iliz. 

� TTüürrkk hhaallkk››nnaa mmeessaajj››nn››zz vvaarr mm››??

Türk Hükümeti Amerikan askeri
üslerinin aç›lmas›n› kabul etti. Bun-
lar bölgedeki tüm direnifl hareketle-
rine sald›r›larda kullan›l›yor. Tabi ki
biz buna karfl›y›z. Biz biliyoruz ki
Türk halk› da karfl› ve direnmekte-
dir. Bölgedeki direniflte yer ald›¤›,
emperyalizmin sömürgeci sald›r›la-
r›na karfl› ç›kt›¤› için Türk halk›na
teflekkür ediyoruz. 

Halk Hareketi Partisi: Dinci olmayan 
birleflmifl bir Lübnan istiyoruz

Lübnan'a asker gönderme tezkeresine
karfl› Ankara’da düzenlenen eylemde tutuk-
lanan 18 anti-emperyalist devrimcinin ilk
duruflmas› 11 May›s’ta görülecek.  

Emperyalizme Karfl› Ankara Platformu 6
Nisan günü K›z›lay Gima önünde yapt›¤›
aç›klama ile, duruflmaya kat›l›m ça¤r›s›nda
bulundu. ‘Tezkere Karfl›tlar› De¤il, ‹fl-
birlikçiler Yarg›lans›n’ pankart› açan

platform üyeleri, "Katil ABD Ortado¤u'dan
Defol", "Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n Mü-
cadelemiz", sloganlar›n› att›lar. Platform
ad›na aç›klamay› yapan Didem Akman, “On-
lar› sahiplenmenin emperyalizme ve iflbirlik-
çilerine karfl› ç›kmak oldu¤unu bilerek, bu
ülkenin emperyalizm için asla dikensiz bir
gül bahçesi olmayaca¤›n› göstermek için,
Tüm anti-emperyalistleri ve halk›m›z› durufl-
maya kat›lmaya ve tutsak anti-emperyalist-
lere özgürlük istemeye ça¤›r›yoruz" dedi.

Anti-Emperyalistlerin 
Duruflmas› 11 May›s’ta



24-25 Mart aras›nda ‹talya’n›n
Chancino kentinde, ‘Irak Direniflini
Destekleme Konferans›’nda birçok
ülkeden sol hareketler bulufltu. 

Türkiye’den HÖC’ün yerald›¤›
konferans›n birinci gününde; Irak,
Lübnan, Filistin, Afganistan'dan ge-
len delegeler, süren direniflleri an-
latt›lar. Konuflmac›lar; Amerikan
emperyalizminin bahsetti¤i demok-
rasinin oligarflik demokrasi oldu¤u-
nu, direnifllerin Amerikan projesine
karfl› halk›n direnifli oldu¤unu anlat-
t›lar. Savafl karfl›t› hareketin içinde
bulundu¤u çeliflkilere de de¤inen
konuflmac›lar, hareketin içindeki
emperyalizmin ideolojik etkisine,
"Savafla hay›r, terörizme de hay›r"
slogan›n› örnek gösterdiler ve “Va-
tan›n› savunanlar›n fliddeti meflru-
dur. Terörist denilemez” dediler.

Ö¤lenden sonra devam edilen
oturumda ise yine çeflitli ülkelerden
delegelerin BOP’a nas›l bakt›klar›-
n›, direnifle nas›l destek olunmas›
gerekti¤ine iliflkin konuflmalar›
yerald›. Özellikle Irak Yurtseverler
Birli¤i temsilcisinin konuflmas› dik-
kat çekiciydi. Irak direniflinin art›k
kendi ispatlama aflamas›n› geride
b›rakt›¤›n›, düflman› tam olarak
Irak'tan kovmak için müzakere afla-
mas›nda olduklar›n›, Sünni ve fiiile-
rin birlikte direndi¤ini kaydetti. 

‹kinci günün ilk oturumunda,
dünyan›n çeflitli yerlerinde emper-
yalizme karfl› direnifllerin halklar›n
deste¤iyle sürdü¤ü kaydedilirken,
bu direnifllerin aralar›nda ba¤ olma-
mas›na dikkat çekildi. Konuflmac›-
lar, bu parçalanm›fll›¤› birlefltirme-
nin büyük bir güç yarataca¤›n› be-
lirttiler ve “dünya çap›nda bir anti-
emperyalist cephe kurmal›y›z” or-
tak düflüncesinde birlefltiler. 

‹kinci oturumda ise anti-emper-
yalist cephe tart›flmas› somut öneri-
lerle devam etti. Bu oturumda Dani-
marka, Yunanistan, Filipinler, Avus-

turya, ‹talya ve Türkiye’den temsil-
ciler söz ald›lar.

Danimarka temsilcisi, Avrupa
solunun emperyalist gerçeklerden
ve direniflten uzak oldu¤unu, bu so-
runu aflmak için cephe kurulmas›
gerekti¤ini belirtti. Yunanistan
Marksist Lennist Parti temsilcisi,
“anti-emperyalist halk cephesini
kurmal›y›z” derken, Filipinler tem-
silcisi ise emperyalizme karfl› yürü-
tülen silahl› direnifllerin meflrulu¤u-
nu öne ç›kard›. Yunanistan Komü-
nist Partisi, süren direnifllerin her
biçimde desteklenmesi gerekti¤ini
vurgularken, cephe kurulmas›n›n
önemini anlatt›.

HÖC temsilcisi konuflmas›nda,
Türkiye’de köklü bir anti-emperya-
list gelene¤in oldu¤unu kaydederek
örnekler sundu. HÖC temsilcisi ko-
nuflmas›n›, “dünya genelinde anti-
emperyalist bir cephe kurulmas› zo-
runluluktur. Savafl karfl›t› hareket
veya direnifllere destek güçleri olma
konumundan ç›kal›m art›k. Emper-
yalizme karfl› mücadeleyi yükselte-
lim. Emperyalizmi yenmek için kur-
mal›y›z bu cepheyi.” diye bitirdi.

Avusturya ve ‹talya temsilcileri
de anti-emperyalistlerin birli¤i üze-
rinde dururken, sonuç deklerasyonu
okunduktan sonra salonda Çavbella
marfl› hep birlikte söylendi. 

Avrupa’da ilk kez bu kadar genifl
çapta düzenlenen konferans›n sonuç
deklerasyonunda; Filistin, Irak,
Lübnan ve Afganistan direnifllerine
aç›k destek ifade edilirken, “ABD
‹mparatorlu¤unu, Avrupal› mütte-
fiklerini ve Ortado¤u'daki kuklala-
r›n› yen!” ça¤r›s› yap›ld›. Emperya-
lizmin “terörizm” demagojisinin
reddedildi¤i deklerasyonda, Orta-
do¤u'da tarihi bir savafl›n yafland›¤›
kaydedilerek, sonuçlar›n›n bölgenin
ve sonunda da tüm insanl›¤›n gele-
ce¤ini belirleyece¤inin alt› çizildi.
‘Direniflle birlikte anti-emperyalist
uluslararas› cepheye yürüyelim”
ça¤r›s› yap›lan deklerasyonda flu
ifadelere yer verildi: “Filistin, Af-
ganistan, Irak ve Lübnan'daki dire-
nifllerle döflenmifl yol boyunca, bu
mücadelelere ve birlikteliklerine
gerçek deste¤ini vererek, ilerlemek
için mücadele edece¤iz. Bu birlik
ad›m ad›m ortak eylem için anti -
emperyalist güçlerin a¤›n› kurarak,
uluslararas› birleflmifl anti-emper-
yalist birli¤i gerçeklefltiren Güney-
deki ve Kuzeydeki, Do¤uda ve Bat›-
da Direnifl hareketlerine oldu¤u gi-
bi, ezilen halklar›n büyük kesiminin
umutlar›na da olanak verecektir. ”
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Irak Direniflini Destekleme Konferans›:
Direniflle Birlikte Anti-Emperyalist
Cepheye Yürüyelim

125 derne¤i, sendikalar› bünye-
sinde toplayan Belçika Sosyal Foru-
mu sorumlusu Fabrice Collignon
BSF çal›flan› Famke Maria Vekeman
ile, ASF haz›rl›k toplant›lar› s›ras›nda
görüfltük. BSF temsilcileri, Belçi-
ka’da ki temel sorunlar›, “duyars›z-
l›k, güvensizlik, iflsizlik, yoksullafl-
ma” olarak s›ralarken, Örgütlerin bir-
likte hareket etmemesini dile getirdi. 

Belçika’da Türkiyeli devrimciler-
den, Bahar Kimyongür ve Fehriye
Erdal'dan çok bahsedildi¤ini, daya-
n›flma gelifltirildi¤ini belirten BSF’li-
ler, DHKC davas›nda kullan›lan anti-
terör yasas›n› anti-demokratik ve
tehlikeli olarak nitelediler. 

BSF temsicilerinin Türkiyeli ve
Avrupal› devrimcilerin “radikalizmi-
ne” iliflkin alt›n› çizdikleri nokta ise
dikkat çekiciydi. Avrupa hükümetle-
rinin kendilerine fliddet uygulama-
mas› nedeniyle Belçika’daki grupla-
r›n çok daha "pasif" olduklar›n› belir-
ten BSF’liler, Türkiye’de ise bask›
koflullar›ndan dolay› solun “sert” ol-
mas›n›n do¤al oldu¤unu söylediler.
Belçikal› baz› gruplar›n ‘Türkiyeli
gruplar çok fazla sert’ sözlerini hat›r-
latan BSF’liler, “Bizi anlamal›s›n›z,
daha yumufla¤›z. Biz de sizi anlama-
l›y›z” dediler. BSF’lilerin son sözü
ise flu oluyor: “Daha fazla görüflme-
liyiz ki, beraber hareket edelim.” 

BSF Temsilcileri: Birbirimizi anlamal›y›z



Son 10 günde 45 askerini kaybe-
den iflgalciler, Ba¤dat’› ele geçir-
dikleri 9 Nisan günü de, yüzbinlerin
protestosuna hedef oldular. 

‹flgale karfl› ç›kan Mukteda
Sadr'›n ça¤r›s› ile Necef’te toplanan
ço¤u fiiiler’den oluflan yüzbinlerce
insan, tafl›d›¤› Irak bayraklar› ile
hem birlik mesaj› verdi, hem de ifl-
galcilere, Ba¤dat’› ele geçirmeleri-
nin 4. y›l›nda, onlar›n egemenlikle-
rini tan›mayaca¤›n› ortaya koydu.

fiiiler’e “iflgalcilerle birlikte ha-
reket etmeyin, zira onlar sizlerin bafl
düflman›n›zd›r” uyar›s›nda bulunan
Mukteda es-Sadr’›n kat›lmad›¤›
gösteride, Amerikan ve ‹ngiliz as-
kerlerinin ülkeden çekilmeleri ça¤-
r›lar› yap›ld›.

‹ç savafl k›flk›rtmalar›na cevap
vermek için fiiiler’in davet etti¤i
Sünni din adamlar›n›n da gösterinin

ön saflar›nda yerald›klar› görülür-
ken, yap›lan konuflmalarda, topla-
nan kalabal›¤›n, iflgalcilerin isten-
medi¤inin kan›t› oldu¤unun alt› çi-
zilerek, “dört y›ll›k iflgal bize sade-
ce kan ve gözyafl› getirdi” denildi.

Sadr’dan iiflgalcilerle 
savafl›n çça¤r›s›

ABD ve Irak kukla güçlerinin
operasyonlar›n›n hedefleri aras›nda
yeralan Sadr, gösteri öncesinde yap-
t›¤› aç›klamada, Irak ordu ve polis
güçlerine seslenerek, “sald›r›lar›n›-
z› Irakl›lar’a de¤il, Amerikal›lara
yöneltin” dedi. 

Divaniye'de hükümete ba¤l›
güçlerle Mehdi Ordusu aras›nda
fliddetli çat›flmalar›n yafland›¤› gün-
lerde yap›lan aç›klamada, “Allah
sizlere, düflman karfl›s›nda sab›rl›

olman›z› ,
Irak'›n ço-
c u k l a r ›
karfl›s›nda
de¤il, düfl-
man karfl›-
s›nda bir-
leflmenizi
e m r e d i -
yor.” ifadeleri-
ne yer verildi. 

B a ¤ d a t ’ › n
Amerikan güç-
leri taraf›ndan
iflgal edilmesi-
nin y›ldönümü
olan 9 Nisan’da
baflkentte araç-
lar›n soka¤a
ç›kmas›na ya-
sak getirilirken,
son süreçte ifl-
galcilerin aske-
ri kay›plar› da art›yor. Sadece 10
gün içinde 45’ten fazla iflgal askeri-
nin tabutlarla ülkesine dönmesi, di-
reniflin gücünü bir kez daha gösteri-
yor.
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Amerikan zulmünün simgesi ha-
line gelen Guantanamo’da bulunan
tutsaklardan bir bölümünün açl›k
grevine bafllad›¤› bildirildi.

New York Times Gazetesi’nin
haberine göre, 13 tutsak, içinde bu-
lunduklar› a¤›r yaflam koflullar›n›
protesto için açl›k grevine bafl-
larken, gazete, grevcilere zorla ye-
mek yedirildi¤ini de yazd›. Geçen
y›l›n sonunda yaflanan kitlesel açl›k

grevinde de Amerika zorla
besleme iflkencesine bafl-
vurmufltu. 

Gazetenin haberine gö-
re; tutsaklardan Mecid El
Cudi, “Yüksek Mahke-
me’nin haklar›m›z› tescil
etmesine ra¤men burada
hiçbir haktan yararland›-
r›lm›yoruz” diyerek tutuk-
luluk flartlar›n› elefltirdi. 

Guantanamo’da açl›k grevi

Yüzbinlerce Irakl› hayk›rd›: 
ABD topraklar›m›zdan defol!

Afganistan: 
NATO’ya darbe

Afganistan’›n güneyinde, 7
NATO askerinin daha öldürül-
dü¤ü bildirildi. NATO’dan yap›-
lan aç›klamada, araçlar› geçer-
ken yola yerlefltirilmifl bir bom-
ban›n patlamas› üzerine 7 NA-
TO askerinin daha öldü¤ü kay-
dedildi. 

8 Nisan’da yaflanan olay›n,
NATO’nun en a¤›r kay›plar›ndan
biri oldu¤u yorumlar› yap›l›yor. 

Bu arada, oligarflinin ordusu
ikinci kez, NATO’nun Kabil ko-
mutanl›¤›n› devrald›. Türkiye
medyas› ise TSK’n›n Afganis-
tan’da adeta ulvi bir görev yap-
t›¤› yalan›yla halk› uyutuyor. Ta-
rihte hiçbir halk›n yapmad›¤›n›
Afganl›lar’›n yaparak, iflgalcileri-
ni ne kadar sevdi¤ini anlatan
medya, ordunun emperyalizmin
ordusu olarak orada bulundu¤u
gerçe¤ini gizlemeye çal›fl›yor. 

Arjantin’de polise öfke hayat› durdurdu
Arjantin’de geçen hafta düzenlenen bir protesto eylemi s›ras›nda polisin

bir ö¤retmeni katletmesi, ülkede hayat› durduran eylemlere neden oldu. 10
Nisan’da sendikalar›n ça¤r›s› ile sokaklara dökülen onbinlerce kifli Carlos Fu-
ente Alba isimli ö¤retmenin ölümünü protesto etti. Ülke genelinde okullar ka-
pan›rken, toplu tafl›ma araçlar› çal›flmad›, bankalarda ve baz› resmi kurumlar-
da hizmet verilmedi. 

Carlos Fuente Alba, geçen hafta ülkenin güneyinde ücret talebi ile yap›lan
bir gösteriye polisin gözyaflart›c› gaz bombal› müdahalesi s›ras›nda, bafl›na
gözyaflart›c› bomban›n isabet etmesi sonucu hayat›n› kaybetmiflti. 
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‹ran karasular›na girdikleri için yakalanarak 13 gün

tutulan 15 ‹ngiliz asker serbest b›rak›lmalar›n›n ard›n-

dan ülkelerine döndüler. Dönmeleri ile birlikte burjuva

medyan›n gündemine de oturdular. Ama olay›n politik,

askeri boyutlar› ile de¤il; “hikayeleri” ile. 

Savunma Bakanl›¤›’n›n verdi¤i izinle, askerler hika-

yelerini çeflitli bas›n kurulufllar›na satmaya bafllad›lar.

Bakanl›k, buna haklar› oldu¤unu vurgulad›. 

Askerlerin toplam 250 bin sterlin (Yaklafl›k 670 bin

YTL) kazanmas› bekleniyor. En “kârl›” ç›kacak olan›n

ise, ‹ran’da “nedamet” mektuplar› yazan, aç›klamalar

yapan kad›n asker oldu¤u, bir gazete ve ITV televizyo-

nu ile 150 bin sterlinlik anlaflma yapt›¤› kaydediliyor.

Bu arada sat›lacak olan sadece “an›lar” da de¤il;

‹ran’›n “hediye” olarak verdi¤i vazolar da internet üze-

rinde e-bay’da sat›l›k...

Askeri aç›dan konu elbette farkl› boyutlar› ile tart›fl›-

labilir. Nitekim ‹ngiliz kamuoyunda tart›fl›l›yor da! O¤ul-

lar› Irak’ta ölen asker aileleri, "Bu çok yanl›fl. Bakanl›k

asla izin vermemeliydi. Sevdiklerini Irak’ta kaybeden

ailelerin hiçbiri hikayesini satmad›" fleklinde olaya tep-

ki gösterirken, muhalefet de bunun bir “flerefsizlik” ol-

du¤unu belirtiyor.

Ancak tart›flmalarda eksik olan yan; esaretin dahi ti-

carete döküldü¤ü bir zihniyete neyin kaynakl›k etti¤idir. 

Bu kaynak, kapitalizmden baflkas› de¤ildir. Kapita-

lizm, sadece ekonomik bir sistemin ad› de¤ildir. Temel-

de böyle olmakla birlikte, bu ekonomik yap›s›na uygun

olarak bir toplumsal yaflam, bir ahlâk, bir düflünce sis-

temati¤i de flekillendirir. Bu düflünce sistemati¤inde, bu

ahlâkta paraya, ranta çevrilmeyecek hiçbir de¤er yok-

tur, de¤ersizleflme en belirgin yanlardan biri olarak ön

plana ç›kar.

“Tan›nm›fl” sanatç›lar›n, bir anne için manevi de¤e-

ri bulunan hamileli¤ini dahi reklam arac›na dönüfltür-

dü¤ü sistemde, esaretin de bir “askeri olay” olarak kal-

mas› beklenemezdi. Kald› ki, sözkonusu olan kapitaliz-

min anavatan› ‹ngiltere! Yani de¤ersizleflme, manevi

olan›n yerine maddi olan›n ikame edilmesi çok daha

geçerli hale gelen bir toplumsal yap›. Sat›fl›n bakanl›k

izniyle yap›lmas›, bu zihniyetin ne denli “do¤allaflt›¤›-

n›n” çarp›c› bir örne¤idir.

� � �

BELED‹YELER ‹‹NCELEMEDEN NNEDEN

KORKAR? Baz› CHP’li belediyeler “incelemeden”

çekindikleri için, Ankara’da yap›lacak “ulusalc›” mitin-

ge otobüs seferleri kald›rmaktan vazgeçmifller. 

Belediyelerin nas›l yolsuzluk, arpal›k yeri oldu¤unu

gösteren bir örnek. Bir aç›¤›n›z yoksa, incelemeden

neden kaç›yorsu-

nuz?

AKP, kendisine karfl› düzenlenen mitingi gerekçe

yaparak, üzerlerine gelir korkusu. Böyle bir durum ol-

masa iktidar›n da nas›l gözyumdu¤unu gösteriyor. Çün-

kü AKP’li belediyeler, iktidar avantaj›n› da kullanarak o

batakl›¤›n daha fazla içindeler.

� � �

S‹STEME YYAKIfiIR PPARLAMENTO VVE
‹KT‹DAR! Baflbakan ve 6 bakan›n da aralar›nda bu-

lundu¤u 82 AKP’li hakk›nda 109 dokunulmazl›k dos-

yas› bulunuyormufl. 

Yani, parlamentoda iktidar›n 82 milletvekili kalpa-

zanl›k, görevi ihmal, kaçakç›l›k, zimmet, evrakta sahte-

cilik gibi “yüz k›zart›c›” suçlardan dolay› yarg›lanmas›

gerekirken dokunulmazl›k z›rh› ile kurtuluyorlar. 

Kapitalizm, h›rs›zl›k sisteminin ad›d›r. Türkiye çar-

p›k kapitalizminde ise h›rs›zl›k, yolsuzluk, hortumlar,

kapkaçlar g›rtla¤a dayanm›flt›r. Böyle bir sisteme de

böyle bir parlamento, böyle bir iktidar yak›fl›rd›.

� � �

BATI, BB‹R ‹‹TALYAN ‹‹LE BB‹R AAFGAN’IN
Efi‹T OOLMADI⁄INI GGÖSTERD‹. Emperyalist

bat›n›n gözünde do¤unun ve güneyin yoksullar›n can›-

n›n zerre kadar de¤erinin olmad›¤›n›n birçok örne¤i

yaflanm›flt›r. Hat›rlanacakt›r, Afganistan’› havadan

bombalayan pilot, afla¤›da binlerce insan›n can›na kas-

tederken, kendini “futbol maç›nda gibi” hissetti¤ini

söylüyordu. 

Son örnek yine Afganistan’da yafland›. 

5 Mart’ta ‹talyan gazeteci Daniele Mastrogiacomo

ile çevirmeni Ecmel Nakflibendi, Taliban taraf›ndan esir

al›nd›lar. ‹talyan gazetecinin serbest b›rak›lmas› için ya-

p›lan pazarl›k sonucu, befl militan›n hapisten sal›veril-

mesi karfl›l›¤›nda Mastrogiacomo 19 Mart’ta serbest b›-

rak›ld›. Nakflibendi ise, 8 Nisan’da Taliban taraf›ndan

bafl› kesilerek öldürüldü. 

Ortaya ç›kt› ki; emperyalistler ve onlar›n kuklalar›,

Afgan çevirmen için pazarl›k dahi yapmam›fllar, gaze-

tecinin serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan da, çevirmeni

kurtarmak için hiçbir giriflimde bulunmam›fllard›.

Nedeni çok basit;

O bir Afgan’d›, yoksuldu, can› k›ymetsiz olan ezilen-

lerdendi...

Bir gazete “Adaletin bu mu dünya” diye bafll›k at-

m›flt› habere; evet adaleti bu! Ama dünyan›n de¤il, em-

peryalistlerin adaleti bu!

Esaret ticarete döküldü
- kapitalizmde sat›lamayacak bir fley yoktur -



Geçen haftan›n “bilançosu” flu:

- DTP Tunceli ‹l Baflkan› H›d›r
Aytaç ve 7 partili, Malatya 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 5 Nisan’da gö-
rülen duruflmalar›nda, ‘terör örgütü-
ne yard›m ve yatakl›k’ suçlamas›yla
3 y›l 9 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›.

- Ayn› gün, DTP Ankara ‹l Bafl-
kan› Salih Karaaslan ile ‹HD Anka-
ra fiube yöneticisi ‹smet Aras'›n da
bulundu¤u 4 kifli, “bas›n aç›klamas›
ad› alt›nda” düzenlenen gösterilerde
“terör örgütünün propagandas›n›
yapt›klar›” iddias›yla tutukland›.

- Ertesi günü ise, Bursa’dan gel-
di haber. Newroz kutlamalar›nda
Öcalan lehine slogan att›klar› iddi-
as›yla DTP ‹l Baflkan› Hüseyin Di-
ken'in de aralar›nda bulundu¤u 8 ki-
fli tutukland›.

- Adana Newroz Tertip Komitesi
üyeleri hakk›nda soruflturma aç›ld›. 

- Merkez Da¤›t›m flirketinin Ba-
s›n Kanunu’na ayk›r› bir flekilde,
da¤›t›m›n› yapmad›¤› Gündem Ga-
zetesi, bir ayl›k yay›n durdurman›n
ard›ndan 8 Nisan’da yay›n›na yeni-
den bafllad›. Ancak iki gün sonra ‹s-
tanbul 11. ACM, Gündem Gazete-
si’ne, Öcalan ile ilgili haberler ve
ilanlar› gerekçe göstererek 15 gün
yay›n durdurma cezas› verdi.

- Batman Cumhuriyet Savc›l›¤›,
DTP ‹l Baflkan› Ayhan Karabulut ile
DTP'li 3 yöneticinin, Öcalan'›n fo-
to¤raf›n›n önünde bas›n aç›klamas›
yapt›klar› gerekçesiyle 3'er y›l hapis
ile cezaland›r›lmalar›n› istedi.

Son süreçte DTP’nin 5 il, 50 ilçe
baflkan›, toplam 400 yöneticisi tu-
tukland›. OHAL uygulamalar›n› ge-
ride b›rakan gözalt›, tutuklamalar,
gazete kapatmalar, Kürt yurtsever
hareketine yönelik kuflatma ve sal-
d›r›n›n bir yan›n› oluflturuyor.
DTP’yi politik olarak tasfiye etmek
için düzenin bütün güçleri seferber-
lik ilan etmifl durumda. Sürdürülen
bask› politikalar›n›n sonucunu ge-
çen hafta, CHP Genel Baflkan› De-
niz Baykal gayet “veciz” bir flekilde

ortaya koydu. 

Olay TV'nin Ankara Gündemi
program›na kat›lan Deniz Baykal,
DTP'nin Newroz’da umdu¤unu bu-
lamad›¤›n› iddia ederek “Do¤ulu
vatandafl fliddet ve kavga istemiyor.
PKK uzant›s› parti Nevruz kutlama-
lar›n›n ard›ndan dudak bükmeye
bafllad›. Bekledikleri fley olmad›.
DDTTPP aarrtt››kk sseeççiimmlleerree ggiirrmmeeyyee cceessaa--
rreett eeddeemmeezz,, kkoollaayyssaa ggiirrssiinn.. SS››kk››yyssaa
ggiirrssiinn,, ggiirrssiinn ddee ggöörreelliimm” dedi.

Demokrasi anlay›fl›n› ortaya ko-
yan Baykal’›n, lümpen, mahalle ka-
baday›s› üslubunu bir yana b›rak›-
yoruz. Madem Newroz’da “bekle-
di¤ini bulamad›ysa”, neden bütün
kutlamalara iliflkin soruflturmalar
aç›l›yor, tutuklamalar yap›l›yor? Bu
neyin korkusu? Meydanlara ç›kma-
ya dahi korkan Baykal’›n flöyle ya
da böyle ciddi bir kitlenin meydan-
lara indi¤i eylemlerle ilgili sözleri
ne kadar inand›r›c› olabilir. 

Tüm bunlar bir yana, Baykal bu
sözlerle asl›nda “uygulad›¤›m›z
bask›lardan sonuç al›yoruz” sevin-
cini yans›t›yor. Hakk›nda hiçbir
mahkeme karar› bulunmamas›na
ra¤men, yasal bir partiyi duraksa-
maks›z›n “PKK uzant›s›” diye nite-
leyebilecek denli hukuktan uzak,
antidemokratik bir zihniyete sahip
olan Baykal, kuflkusuz ki, DTP söz-
konusu oldu¤unda hukukun ask›ya
al›nd›¤›, her türlü karalaman›n, ifti-
ran›n serbest oldu¤u, hatta en okka-
l› küfürü kim savuracak yar›fl›na gi-
rildi¤i siyasi gericilik atmosferin-
den beslenmekte ve güç almaktad›r. 

Söylemek istedi¤i gerçekte flu:
Kürtler kendi kimlikleri ile ne seçi-
me girmeli, ne politika yapmal›, ne
Belediye Baflkan› seçilmeli... “Siya-
sallaflacaklar!!!” diye ba¤›r›p duran
Genelkurmay’dan düzen partilerine
bütün düzen güçlerinin ortak düflün-
cesi budur. Bakmay›n siz aç›kça te-
laffuz edememelerine. Fiili olarak
bunu yapmaya çal›flmaktad›rlar.
Kürt halk›n›n kurtuluflunun seçim
sand›klar›nda olmamas› bir yana,

düzen fiili olarak Kürt’ün “seçme-
seçilme” hakk›n› dahi yok say›yor.
Sistemin kendi içinde krizlere de
neden olan seçim barajlar› kimin
için yüksek tutuluyor, aç›kt›r. 

Öyle ya, Kürtler o parlamentoya
girdiklerinde bir sürü sorun ç›k›yor
ortaya. Parlamentodan atmak için
fezlekeler yaz›lmas›, bahaneler bu-
lunmas›, komplolar kurulmas›, befl
dakikada dokunulmazl›klar›n kald›-
r›lmas›; k›saca pek çok bafla¤r›s›!
Üstelik tüm bunlar› yaparken, siste-
min cici demokrasisi de y›pran›yor;
o pek önem verdikleri “d›fl dün-
yadaki imajlar›” da bozuluyor.

O zaman geriye, bunlar› yeniden
yaflamamak için çok çeflitli yöntem-
lerle DTP’yi saf d›fl› etmek kal›yor.

Sistem ne da¤larda silah elde sa-
vaflan Kürt, ne de parlamento zemi-
ninde kendi kimli¤inden söz eden
Kürt istiyor. Silahl› mücadele verin-
ce terörist, parlamenter mücadele
verince de “terörün uzant›s›” diyor
ve “Kürt kimli¤i” ve taleplerinden
vazgeçmeyi dayat›yor.

Oligarfli, önce Abdülkadir Aksu
gibi “Kürt” olacaks›n, ancak o za-
man seçilebilirsin diyor. 
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Baykal ‘kimliksiz’ Kürt istiyor

‘Raporlar ççelifliyor’ 
Asr›n Hukuk Bürosu, Abdullah

Öcalan’›n sa¤l›k durumuyla ilgili 10
Nisan’da düzenledi¤i bas›n toplant›-
s› ile, Adli T›p Kurumu ve Chem Tox
Laboratuvar›’nda haz›rlanan 2 ayr›
raporun çeliflti¤ini bildirdi. Aç›kla-
mada, “Adli T›p Kurumu raporunda
vücutta tespit edilen stronsiyum
elementinin radyoaktif olup olmad›-
¤›, hangi nedenlerden dolay› bünye-
de rastland›¤›na dair tespit bulun-
mamaktad›r” denildi. 

Raporlar aras›ndaki çeliflkileri s›-
ralayan Asr›n Hukuk Bürosu, mü-
vekkillerinin ba¤›ms›z bir he-
yet taraf›ndan incelenmesi
talebini yineledi.

Öte yandan hapishaneler-
deki PKK’li tutsaklar da ze-
hirlenme olay› protesto et-
mek için süresiz açl›k grevine
bafllad›klar›n› aç›klad›lar. 



Barzani’nin El-Arabiyye Televizyo-
nu’na verdi¤i demeçte, Türkiye’nin
Kerkük’e yönelik aç›klamalar›n›n hat›r-
lat›lmas›na üzerine sarfetti¤i sözler tam
bir “milli hezeyana” yolaçt›. 

Genelkurmay’dan burjuva düzen
partilerine, islamc›s› libarali ‘solcusu’
ile burjuva bas›n›n manfletleri ve köfle
yazarlar›na kadar genifl bir kesim Bar-
zani’ye, kelimenin tam anlam›yla “nas›l
hakaret edeceklerini” flafl›rm›fl durum-
dalar. Tehditlerin, gözda¤› aç›klamalar›-

n›n, büyük laf ediyormufl havas›ndaki ‘Amerika gitsin
siz görürsünüz’ efelenmelerinin ard› arkas› kesilmiyor.  

““BBiizz ddee DDiiyyaarrbbaakk››rr’’aa kkaarr››flfl››rr››zz””

Barzani El-Arabiyye Televizyonu’na verdi¤i demeç-
te özetle flunlar› söylüyor: “Türkler Kerkük’e kar›fl›rsa
biz de Diyarbak›r ve di¤er flehirlere kar›fl›r›z. Bu bir
tehdit de¤il, müdahaleye karfl› cevapt›r. E¤er, birkaç bin
Türkmen için Kerkük konusuna kar›flma hakk›n› kendi-
lerinde görüyorlarsa, o takdirde biz de Türkiye’deki 30
milyon Kürt için kar›fl›r›z.”

DTP Diyarbak›r ‹l Baflkan›’n›n “Kerkük’e müdaha-
leyi Diyarbak›r’a yap›lm›fl sayar›z” aç›klamas› ile örtü-
flen bu sözler, Türkiye cephesinde, “bizi nas›l tehdit
eder” hezeyan› yaratt›. 

D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, “cevab›m›z› görecek-
siniz” derken, Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Barzani'nin
“haddini aflt›¤›n›” belirterek, “Bunun bedeli çok a¤›r
olur. Bu sözlerin alt›nda ezilirler” diye tehdit etti. MGK
topland› ve Irak’a yönelik siyasi, ekonomik önlemler
karar› ald›. Irak’a nota verildi. Barzani’yi muhatap al-
mama ad›na Irak hükümetine verilen notada, PKK’ye
karfl› ‘acil, aktif ve kararl›’ tav›r al›nmas›n› istedi oligar-
fli, “bu olmad›¤› takdirde, Türkiye uluslararas› hukuk-
tan kaynaklanan haklar› bulundu¤unu bildirir” dedi.

Baykal’dan Karayalç›n’a, A¤ar’dan Mumcu’ya,
aç›klamalar birbirini izlerken, hakaretlerin tozu dumana
katt›¤› bu floven kampanyada, “en okkal› küfrü biz et-
meliyiz” diyen, milliyetçi bezirganlar da sokak üslubu-
na sar›ld›. MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Peflmerge bo-
zuntusu elbet gününü görecek” derken, Kuzey Irak’a
Türk flirketlerinin giriflini örgütleyen Devlet Bakan›
Kürflat Tüzmen, lümpen a¤z›yla “Türkiye’nin eli a¤›r-
d›r!” tehdidinde bulundu.

Elbette burjuva bas›n da tam bir yar›fl halinde. “Küs-
tah... Alçak.. Haddini aflt›” bafll›klar›ndan geçilmeyen

burjuva bas›n›n köfle
yazarlar›, sahibinin se-
si olarak “had bildir-
me” yar›fl›ndalar.

Örne¤in, Ertu¤rul
Özkök, “Yar›n Ameri-

kal›lar buradan gitti¤inde baflbafla kald›¤›m›zda Kürtle-
ri bekleyen fley, mutlu bir gelecek olmayacak” derken,
ayn› gazeteden Tufan Türenç, “Barzani bu yapt›¤›n›n
hesab›n› verecektir” diye tehdit savurdu ve “efendi bi-
ziz” edas› ile, ABD bölgeden ç›k›nca, Barzani’nin “yi-
ne Ankara’ya gelip el etek öpüp af dileyece¤ini” yazd›. 

Sab›k Amerikanc›lar ise, Barzani’nin böyle konufla-
bilmesinin bir yan›n› 1 Mart Tezkeresi’ne ba¤lay›p,
Amerikan askeri olarak Irak iflgaline kat›lmay›fl›m›z›n
ne kadar yanl›fl oldu¤unun kan›tland›¤›n› buyurdular. 

Genelkurmay Baflkan›’n›n da kat›ld›¤› cenazede
“Barzani’ye ölüm” sloganlar› att›r›lmas› örne¤inde ol-
du¤u gibi, flovenist politikalara “soka¤›” yedekleme
gayretleri efllik ederken, oligarflinin tekellerinin bu tar-
t›flmalardan hiç etkilenmeksizin Kuzey Irak’ta devasa
bir pazar pay›na sahip olmay› sürdürdüklerini kimse a¤-
z›na almak istemedi. Barzani bu aç›klamalar› yapt›¤›
günlerde, iki Türk flirketinin Kürdistan’da petrol ve do-
¤al gaz ç›karma yetkisi ald›¤› gündeme dahi gelmedi.

Örne¤in, hiçbir burjuva lider ya da Genelkurmay,
bütün Türk flirketleri çekilsin diyemedi, hükümet gün-
demine alamad›. Çünkü hepsi tekellerin önünde el pen-
çe; milliyetçi söylemler onlar›n karfl›s›nda unutulur. Kit-
leler milliyetçilikle uyutulurken, tekeller kasalar›n› dol-
durmaya devam ederler. 

‹flte tam da bu nedenle, milliyetçili¤in körüklenmesi-
ne karfl› durmas› gerekenlerin bafl›nda iflçi sendikalar›
gelmelidir. Ancak Türk-‹fl tersine, bu milliyetçi hezeya-
na kat›ld›. Pefline düfltü¤ü oligarflinin iflçilere yönelik en
a¤›r hak gasplar›nda “sabr› taflmayan” Türk-‹fl, sanki bu
ülke ba¤›ms›zm›fl gibi, “Ba¤›ms›zl›¤›m›za, birlik ve bü-
tünlü¤ümüze yönelik bu sözler, art›k Türk milletinin
sabr›n› tafl›rmaktad›r” aç›klamas› yapt›.

SS››rrtt››nn›› AAmmeerriikkaa’’yyaa ddaayyaayyaannllaarr vvee 
bbaaflfl››nnaa ççuuvvaall ggeeççiirriilleennlleerr

Bu çat›flman›n oda¤›nda, Kerkük gündemli, Kuzey
Irak’ta “oluflma yolundaki” Kürt devleti bulunuyor.
PKK varl›¤› da bu tart›flma içinde yer tutuyor. 

Barzani’nin söylediklerinin hakl› noktalar› bir yana,
s›rt›n› iflgal güçlerine, daha aç›kças› Amerika’ya daya-
yarak konufltu¤u aç›kt›r. Nitekim k›sa süre önce, Ameri-
kan ordusunun eski Genelkurmay Baflkan› olan emekli
Orgeneral Richard Myers, Türkiye oligarflisinin Irak'a
s›n›r ötesi operasyon yapma tart›flmalar› üzerine, böyle
bir durumda, Türk ordusunun ABD ve Irak birlikleriyle
"karfl› karfl›ya gelebilece¤ini" söylemifl ve çuval geçir-
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Barzani’nin aç›klamas› ve oligarflinin hezeyan›

Milliyetçi politikalar çat›fl›yor



meyi hat›rlatarak, “yine yapar›z” imas›nda bulunmufltu. 

Oligarfli de bunu biliyor elbette. “Barzani’yi sustu-
run” diye Amerika’n›n kap›s›n› çalmas› da bu yüzden.

Bu gerçek ortada dururken, savrulan tehditlerin, flöy-
le böyle yapar›z efelenmelerinin hiçbir gerçekçili¤i yok-
tur. Yapamazs›n›z! Çünkü, Barzani’nin temsil etti¤i
Kürt milliyetçili¤i nas›l s›rt›n› Amerika’ya dayayarak
politika yap›yorsa, oligarflinin hezeyan içindeki milli-
yetçili¤i ony›llard›r emperyalizme ba¤›ml›d›r. Onun iz-
ni, onay› olmadan bölgede ad›m atamaz. Özellikle Irak
iflgali ile birlikte bu süreç daha da derinleflmifl, bunu an-
lamakta “geciken”, iflbirlikçilere de k›smi hareket alan›
tan›nd›¤› sürecin iliflkilerine göre hareket etmek isteyen
oligarflinin bafl›na çuval geçirilerek “mutlak ba¤›ml›l›k
d›fl›nda alternatifi” olmad›¤› gösterilmiflti. 

Türkiye, Kerkük referandumunun yap›lmas›na karfl›
ç›k›yor ve engellemek için de elinden geleni yap›yor.
Bir yandan; zengin petrol yataklar›na kavuflan bir Kürt
bölgesel hükümetinin, devletleflme yolunda çok daha
h›zl› ad›mlar ataca¤›n› düflünüyor; öte yandan da Ker-
kük petrolünden Türkmenler arac›l›¤›yla “pay” alaca¤›
rüyas› görüyor. Ancak yukar›da belirtti¤imiz nedenden,
ba¤›ml›l›k iliflkilerinden dolay›, en az›ndan mevcut den-
geler ›fl›¤›nda “kendi kendine gaz vermekten” baflka ya-
pabilece¤i bir fley yok bu “milliyetçili¤in”!

Barzani ise bir yandan Kuzey Irak’taki statüyü sa¤-
lama alma, daha da gelifltirme çabas› içindeyken, öte
yandan “Diyarbak›r” sahiplenmeleri ile, Türkiye s›n›rla-
r› içindeki Kürtler aras›nda cephesini geniflletmeye çal›-
fl›yor, deyim yerindeyse “ulusal lider” olmak istiyor.

Yani tablo, iki ba¤›ml› milliyetçili¤in çat›flmas›n›
göstermektedir. 

TTeehhddiitt hhaakkkk›› bbiizzee aaiittttiirr!!

Barzani’nin s›rt›n› Amerika’ya dayamas› hakl› oldu-
¤u noktalar›n üzerini örtmüyor. Zira oligarfli aylard›r
aleni flekilde “Kerkük’e müdahale”yi tart›fl›yor, tehdit
ediyor. Ne demesini bekliyordunuz Barzani’nin;

Gelin Kerkük’te istedi¤inizi yap›n, petrolüne el ko-
yun, Kuzey Irak’ta ‘soydafllar›m›z›’ bombalay›n, biz de
size yard›m edelim! Bunu mu söylemesini istiyorlar.

fiovenist milliyetçilik dünyaya sadece kendi ç›karla-
r› penceresinden bakar ve baflka uluslar›n da kendine ta-
bi olmas›n› ister. Bu durum, Türk milliyetçili¤inde çok
daha belirgin, hatta z›vanadan ç›km›fl durumundad›r.
Barzani’nin sözlerini neredeyse “savafl ilan›” gibi göste-
rip k›flk›rtanlar, Türkiye’nin neredeyse her gün Ker-
kük’e, Kürtler’e yönelik tehditlerini görmezden geliyor-
lar. Kerkük’e müdahaleyi do¤al, hatta Türkiye’nin
“hakk›” olarak görüyorlar. Bu yaklafl›ma göre; Türkiye
istedi¤i flekilde tehdit eder, ama Kürtler buna karfl›l›k
susmal›, sinmeli, “müdahale olursa kendimizi savunu-
ruz” dahi dememelidir. Derse “küstah!”d›r.

Neden?

Çünkü, kendisini muktedir, Kürt’ü köle olarak görü-
yor bu zihniyet. Çünkü, Baflbakan’›n Barzani’ye “ce-
vap” diye söyledi¤i gibi, onlar Ba¤dat’a kadar hüküm
sürmüfl yüzlerce y›ll›k tarihe sahip bir devletin mirasç›-
s›. Kürtler ise “konumunu bilmeyen” afliret toplulu¤u!

Tehditlerle, tanklarla s›n›rda “at›fl talimi” yaparak,
Kürt sorununu Amerika ile çözmeye çal›flarak, emper-
yalizmin icazeti olmad›kça hiçbir geçerlili¤i olmayan
‘uluslararas› hukuk bize bu hakk› veriyor’ diye s›n›rd›fl›
operasyon imalar›nda bulunarak hiçbir fley elde edemez. 

Elde edilecek tek sonuç; milliyetçi politikalar›n
halklar› düflmanlaflt›rmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.
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‘S›n›rd›fl› Operasyon’
ve ‹ktidar Çat›flmas›
12 Nisan’da bas›n toplant›s› düzenle-

yen Genelkurmay Baflkan› Org. Yaflar Bü-
yükan›t, “Kuzey Irak’a operasyon gerek-
li, ancak siyasi iradeye ihtiyaç var” dedi.

Amerikan icazeti d›fl›nda böyle bir operasyonun ola-
mayaca¤› art›k görülmüfl olmal›. En son “yine bafl›n›za
çuval geçiririz” imas› bu konuda ABD’nin mevcut kon-
jonktürdeki bak›fl›n› özetlemektedir. 

Keza, bugüne kadar oligarfli defalarca “s›n›rd›fl› ope-
rasyon” yapt› ve hiçbir fley elde edemedi. Kürt sorunu-
nu “terör sorunu” olarak gösteren bu anlay›fl t›kanm›fl,
çözümsüzlü¤ü kan›tlanm›flt›r. 

Öte yandan Büyükan›t’›n konuflmas›, sorunun nas›l
iç politika, daha do¤rusu iktidar kavgas› malzemesi ha-
line getirdi¤ini de göstermektedir. 

‹ma flu: BBiizz hhaazz››rr››zz aammaa hhüükküümmeettiinn iirraaddeessii yyookk!!

Daha önce de benzeri aç›klamalar tersinden hükümet
taraf›ndan yap›lm›fl, hükümetin bu konuda siyasi irade-
yi gösterdi¤ini beyan ederek “topu” TSK’ya atm›flt›. 

Önce milliyetçili¤i k›flk›rt›yor, s›n›rd›fl› operasyon
ç›¤l›klar› at›yor, bunun her fleyi çözece¤i beklentilerini
yarat›yorlar. Sonra bu gerici propagandalar›n yaratt›¤›
“tepkiyi” birbirlerine yönelterek, karfl›l›kl› olarak üzer-
lerinde siyasi bask› kurmaya çal›fl›yorlar. 

Genelkurmay, hâlâ sorunu “terörizm sorunu” diye
sunarak, kendi yasalar›na dahi uymadan DTP’den ve
Gündem Gazetesi’nden do¤rudan “PKK’liler” diye söz
ederek, sistem içi “aç›l›mlar›” dahi “teröre prim” diye
lanse edip daha fazla katletme yetkisi isteyerek iktidar
gücünü korumaya çal›fl›yor. ‹ktidar ise, bir yandan “ben
daha milliyetçiyim” ç›k›fllar› ile Kürt halk›n›n talepleri-
ni kanla bo¤ma siyasetini elinde tutmak istiyor, öte yan-
dan da “Kürt sorunu” söylemleri ile Kürtler’i oyal›yor.

Sonuç olarak; onlar iktidar kavgas› verirken, Kürt
ulusunun haklar›n› yok saymada biraraya geliyorlar.



Darbecilerden önce 
darbeyi yazana 
dava aç›ld›

Baflbakan›n “savc›lar harekete
geçmeli” dedi¤i, Eski Deniz Kuv-
vetleri Komutan› Oramiral Özden
Örnek'e ait oldu¤u iddia edilen dar-
be günlüklerine iliflkin soruflturma
bafllat›ld›¤›n› yazm›flt›k geçen hafta. 

Savc›lar›n, ilk elden ne için ha-
rekete geçtikleri belli oldu. Darbe
planlama suçunu iflleyenlere henüz
hiçbir soruflturma, dava yokken,
Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›, id-
diay› duyuran Nokta'ya dava açt›. 

Soruflturma gerekçesi ise flu:

'Halk› askerlikten so¤utma' ve
'askeri itaatsizli¤e teflvik'.

TSK’n›n üst düzey komutanlar›-
n›n 2004’te iki kez darbe planlad›k-
lar›n›, kendi günlükleri ile yay›mla-
y›nca, ne oluyormufl; 'halk› asker-
likten so¤utma' ve 'askeri itaatsizli-
¤e teflvik'! Peki Anayasay› silah zo-
ruyla ortadan kald›rmay› planla-
mak? Savc›lar onlara soruflturma
açmak için neden bu kadar isteksiz?

Bu tür örnekler yeni de¤il. Örne-
¤in, J‹TEM’de tetikçisi ülke günde-
mine oturan siyasi cinayetlerin, faili
meçhullerin nas›l ifllendi¤ini bilen
Abdülkadir Aygan ç›kar, Gündem
Gazetesi’ne yapt›klar›n› anlat›r. Sav-
c›lar, belgelerle desteklenen haberi
suç duyurusu kabul etmez, gazeteye
davalar açarlar, cezalar verirler.

Ya da tanklar›n arkas›na ba¤lan-
m›fl gerilla cesetlerinin nas›l sürük-
lendi¤i ç›kar bir bas›n kuruluflunda,
bu insanl›k suçu yerine, gazeteye
soruflturma aç›l›r...

Sistemin hukuku, adaleti sa¤la-
mak üzerine kurulmam›flt›r. Yasalar›-
n›n özü de böyle de¤ildir. Devleti,
halka karfl› savaflanlar› korumak

içindir. 12 Eylül Cuntas›’n›n bafl›
Kenan Evren, 1980'lerde, her zaman-
ki o patavats›zl›¤›yla “Biz demokra-
tik Anayasa olsun demedik, devleti
bireylere karfl› koruyan bir Anayasa
yapt›k” mealinde sözleriyle, sistemin
'hukuk felsefesi'ni de aç›klam›flt›. Bu
zihniyet hiç de¤iflmedi.

Böyle oldu¤u içindir ki; Mer-
sin’de Kuvvayi Milliye Derne-
¤i’nde silah ve kuran üzerine “ölme
öldürme” yemini eden, ›rkç› emekli
albaylar›n o vahim sözlerinde hiçbir
“suç unsuru” bulamaz “bilirkifli”ler. 

Böyle oldu¤u içindir ki; halka
bomba atarken yakalanan kontrge-
rilla elemanlar›, ordunun en üst dü-
zey komutan›nca sahiplenilir. O ko-
mutan, sistemin hukukunun, “o za-
man bunlardan senin bilgin var, ko-
mutanlar› sensin” diye yakas›na ya-
p›flmayaca¤›ndan emindir çünkü. 

Nitekim böyle de olmufltur. 

En basit hukuk bilgisinin dahi
ulaflaca¤› do¤al sonucu izleyerek,
biraz olsun ülkeyi izleyenlerin göre-
bilece¤i gerçekleri dikkate alarak
iddianame haz›rlayan Van Savc›s›
Sar›kaya resmen “seyirlik” ve “ib-
retlik” olarak infaza çekilmedi mi?

Ayn› Genelkurmay Baflkan› Ya-
flar Büyükan›t, flimdi de, daha huku-
ki süreç bafllamam›flken, darbe gün-
lü¤üne iliflkin Genelkurmay’da hiç-
bir belge bulunmad›¤›n›, böyle bir
fley olmad›¤›n› söyleyerek, aç›lacak
muhtemel davalara yön vermeye
çal›flmaktad›r. Oysa, dönemin Ge-
nelkurmay Baflkan› Hilmi Özkök
ayn› gün yapt›¤› aç›klamada, böyle
bir günlü¤ün olmad›¤›n› net olarak
belirtmemekte ve yarg›y› adres gös-
termektedir. En az›ndan ortada bir
iddia varsa, Genelkurmay gibi bir
makamda oturan kiflinin, “böyle bir
fley yok” demesinin ne anlama gel-
di¤ini herkes bilir; yarg›ya düflen,
onu haks›z ç›karmamakt›r art›k!

Darbe ça¤r›s› 
yapan “ayd›n” 
olabilir mi?

Darbe günlüklerinde, generaller
“bas›n›n ele geçirilmesinden” söz
ediyorlard›. Böyle bir fleye gerek
var m› bilemiyoruz. Zira, istisnalar›
d›fl›nda, bir darbede tüm burjuva
medyan›n secdeye varaca¤› aç›kt›r.
12 Eylül’de böyle yapm›fllard›. 

Bugün de ayn› “korkak” ayd›n
profilinin yan›na bir de “darbe ç›-
¤›rtkan›” ayd›n eklendi. AKP ikti-
dar› karfl›s›nda, önce kendilerinin
abart›l› flekilde pompalad›klar› laik-
lik elden gidiyor hezeyan›na kap›-
lan, ard›ndan buna karfl› orduya sa-
r›lan ayd›nlar›n bir k›sm› ifli darbe
ça¤r›s›na kadar götürüyor.

Hürriyet Yazar› Bekir Coflkun da
bunlardan biri. “Demokrat” kimli¤i
ile tan›nan Coflkun, 6 Nisan tarihli
yaz›s›nda; Türkiye’de darbe olma-
mas› için demokrasinin, hukukun,
bilinçli ve örgütlü toplumun olmas›
gerekti¤ini ancak olmad›¤›n›; 

Darbe olmas› içinse, devrim ya-
salar›na hakaretin, rejime karfl› ha-
reketin, Cumhuriyete ihanetin ol-
mas› gerekti¤ini ve bunlar›n varol-
du¤unu yazarak aç›kça darbe ça¤r›-
s›nda bulundu.

“Karfl›-devrim” olarak nitelen-
dirdi¤i AKP iktidar›n›n “darbeli mi
darbesiz mi” y›k›laca¤› tercihini tar-
t›flan Coflkun’un tercihi anlafl›lan
“k›sa yoldan” bu “karfl›-devrimi”
durdurmak! Herhalde o zaman ya-
flanacak olana da “devrim” diyecek
bu ayd›n›m›z!

Bunlar›n “fikir babas›” ‹lhan
Selçuk zaten ilan etmiflti: Kahrolsun
fleriat, yaflas›n faflizm! 

Ayd›n› böyle olan bir ülkede de-
mokrasi, hukuk geliflebilir mi?
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CENNET ÜLKE TÜRK‹YE!
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Nitekim birileri de ç›k›p, darbe
günlü¤ü do¤ru ama darbe planlayan
generaller yarg›lanmamal› diyebil-
mektedir. (Sabah Ankara Temsilcisi
Asl› Ayd›ntaflbafl)

Çürümüfl bir sak›z: 
“TSK y›prat›lmak 
isteniyor”

12 Nisan’da bas›n toplant›s› dü-
zenleyen, Genelkurmay Baflkan›
Yaflar Büyükan›t, konuflmas›n›n bir
bölümünü de ““TTSSKK’’yy›› yy››pprraattmmaayyaa
yyöönneelliikk ffaaaalliiyyeettlleerree”” ay›rd›. 

Öncelikle belirtelim ki, bu söy-
lem ony›llard›r sürer, bir “çürük sa-
k›zd›r” bu, durmadan çi¤ner koca
koca generaller a¤›zlar›nda.

Katliamc› ordu, suçlar›n› örtbas
etmek, katliamlar›, bask›lar› eleflti-
renlere karfl› halk› k›flk›rtmak ve
kendini ma¤dur göstermek için di-
linden düflürmez bu söylemi. 

“TSK’y› y›pratmaya yönelik fa-
aliyetlere” örnekler veren Büyüka-
n›t, bas›na “yavafl yavafl servis edi-
len” haberlerden yak›n›yor. 

Ne kadar ilginç de¤il mi! T›pk›
y›llard›r sizin yapt›¤›n›z gibi! Bu
toplumu manipüle etmek için ‘psi-
kolojik harp’ dedi¤iniz yöntemlerle
kaç kez yapt›n›z ayn› fleyleri. Kimi
zaman devrimcilere karfl› kimi za-
man iktidar kavgas›nda karfl› karfl›-
ya kald›¤›n›z kesimlere karfl›. 

Peki neymifl bu TSK’y› y›prat-
maya dönük (ve elbette hep ‘meç-
hul’ odaklarca yönetilen) olaylar?
fiunlar› s›ral›yor Büyükan›t: fiem-
dinli, And›ç, Günlük...

Yani TSK’n›n halka, ayd›nlar
karfl› aç›kça suç iflledi¤i olaylar.
Ama sanmay›n ki bu olaylar›n ken-
disini “y›prat›c›” olarak de¤erlendi-
riyor. Hay›r, o bunlar›n aç›¤a ç›k-
mas›n›, elefltirilmesini, y›prat›c› fa-
aliyet olarak niteliyor. Zaten bu tür
olaylarda hep suçun kendisine de-
¤il, “s›zd›r›lmas›na” soruflturma aç-
malar› da bu yüzdendir.

Suçlu ama üste ç›k›yor! Neymifl;
fiemdinli olaylar›nda kendisine ya-

p›lan sald›r›lar TSK’ya yap›lan sal-
d›r›larm›fl, dünya hukuk tarihine ge-
çecek bir hukuk cinayeti ifllenmifl!

Katliamc›n›n kendini ma¤dur
göstermesinin yüzsüzlü¤ü ancak bu
kadar olur! Halk› bombalayan siz
de¤il miydiniz? Bombac›lara sen
sahip ç›kmad›n m›? Bunlar cinayet
olmuyor da, sorumlular için iddi-
aname haz›rlanmas› m› oluyor?
Kald› ki, hukuk cinayetinden söz
edecek en son kifliler generallerdir. 

Zira, bu ülkede ordunun iflledi¤i
suçlar binlerce kez aleni flekilde ört-
bas edilmifltir. Köy yakmalar, de-
mokratik gösteri hakk›n› kullanan-
lar› kurflunlarla taramalar, hapisha-
nelerde insanlar› diri diri yakma-
lar... hangi birini sayal›m! Tüm bu
olaylarda katliamc›lar korundu¤un-
da “hukuk cinayetinden” söz etme-
yenlerin, hatta hukuk kavram›n› a¤-
z›na almayanlar›n birden hukuk
sevdal›s› kesilmesi ne kadar ilginç! 

Asl›nda o al›flm›fl korunmaya,
kollanmaya; eskaza bir savc› hakla-
r›nda iddianame haz›rlama cüreti
gösterdi diye hezeyan içindeler. 

Bu arada ““aanndd››çç””› savunma de-
magojisine bak›n: Gündem muhabi-
ri PKK’linin gelmemesi, afl›r› dinci-
lerin gelmemesi içinmifl. Peki o an-
d›ç’taki “TSK taraftar›-karfl›t›” tas-
nifleri ne anlama geliyordu? “Kar-
fl›t” diye fifllediklerinizde mi “terö-
rist”ti, PKK’li ya da afl›r› dinciydi? 

Polis abilerinin 
korumas›nda bir 
faflistin itiraflar›

Geçen y›l Ankara’da devrimci
demokrat gençlere sat›rlar, silahlar-

la sald›ran, ard›ndan kendini yaka-
lamak isteyen bir polis baflkomiseri-
ni öldüren Tolunay Çiçek isimli fa-
flist, 10 Nisan’da ç›kar›ld›¤› mahke-
mede “ilginç” itiraflarda bulundu. 

Çeflitli suçlardan arand›¤› dö-
nemde, BBP Lideri Yaz›c›o¤lu ve
MHP liderli¤ine aday olan Prof. Dr.
Ümit Özda¤’›n bürosunda polislerle
karfl›laflt›¤›n› ama gözalt›na al›nma-
d›¤›n› söyleyen Çiçek, “1999’dan
tutuklanana kadar nüfus cüzdan› ta-
fl›mad›m. Birçok suç iflledim, emni-
yet sa¤ olsun hepsini göz ard› etti.
Gazi Üniversitesi’nde tabancayla
Aslan Oktay’› yaralad›m” dedi. 

Tüm faflist tetikçilere, devrimci
demokratlara sald›ranlara gösterilen
hoflgörü Çiçek’e de gösterilmifl.
Dink cinayetinin tetikçileri ile kol-
kola resimler çektiren bir teflkilat›,
“halk›n can ve mal güvenli¤ini sa¤-
layan kurum” olarak lanse edenler
bu gerçekleri hep gizlemeye çal›fl›r-
lar. Dergi satana kimlik soran, ara-
ma yapan polislerin, kendi ifadesi
ile, üzerinde kimi zaman bomba ki-
mi zaman silahla baflkentte gezen
ve aran›r durumda olan Tolunay Çi-
çekler’e dokunmamas›, polisin ki-
min düflman›, kimin dostu oldu¤unu
aç›kça gösterir. 

Irkç› zihniyeti 
do¤allaflt›ran
siyasi atmosfer

Celal Bayar Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Mehmet Çelik, TGRT Ha-
ber’de bir programa ç›k›p Ermeni
soyk›r›m› konusunda flöyle diyor:

“Türk milliletinin gelene¤inde
ve geneti¤inde soyk›r›m yoktur”.

Türkiye Gazetesi de bunu “Soy-
k›r›m yapmak genimizde yoktur!”
bafll›¤›yla haber yapm›fl.. 

Böyle bilim adam›, böyle med-
ya! Siyasi, sosyolojik bir olguyu
“genlerle” aç›klaman›n kendisi ›rkç›
bir zihniyeti gösterir; ancak bu zih-
niyet öylesine meflrulaflt›r›lm›flt›r ki
bu ülkede, böyle bir ucube tart›fl›l-
m›yor bile. 
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Büyükan›t’›n “iyi çocuklar›”
fiemdinli’de halk› bombalam›flt›
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KESK’e ba¤l› E¤itim-Sen üyele-
ri ‘‹nsanca Yaflam, Demokratik Tür-
kiye’ talebiyle alanlara ç›kt›. 7-8 Ni-
san’da Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Ada-
na, Diyarbak›r, Trabzon ve Van’da
düzenledi¤i mitinglerle, demokratik
Türkiye talebi dile getirildi.

Çevre illerden gelerek 7 Ni-
san’da Ankara’da toplanan E¤itim-
Sen üyeleri Tren Gar› önünden S›h-
hiye Meydan›’na yürüdüler. "Para-
s›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k, Söz Yetki
Karar Çal›flanlara, Yaflas›n Halkla-
r›n Kardeflli¤i, Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür, Faflizme Karfl› Omuz
Omuza, Emekçiyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z" sloganlar› hayk›ran emek-
çilere seslenen E¤itim-Sen Genel
Baflkan Yard›mc›s› Emirali fiimflek,
eflitlik, adalet, özgürlük ve insanca
yaflam paras›z e¤itim paras›z sa¤l›k,
özgür bilim, özgürlükçü demokratik
anayasa, ülkede bölgede dünyada
bar›fl talebi ve güvenceli yaflam için
alanlarda olduklar›n› ifade etti. 

E¤itim emekçilerinin sorunlar›n›
dile getiren fiimflek’in ard›ndan kür-
süye ç›kan KESK Genel Baflkan› ‹s-
mail Hakk› Tombul, AKP eliyle ger-
çekleflen milliyetçi floven dalgaya iti-
raz› oldu¤unu IMF noktas›nda AKP
hükümetinin di¤er hükümetlerden
daha baflar›l› oldu¤unu kaydetti. 1
May›s’ta Taksim'de olacaklar›n› be-
lirten Tombul, “1 May›s 1977 ile he-
saplaflmak faflizan ›rkç› floven dalga-
ya karfl› savaflmakt›r” dedi.

Mitinge 3 bine yak›n kifli kat›ld›.

Ayn› gün Trabzon’da da
emekçiler alandayd›. YE-
DAfi önünde toplanan 3500
kifli "‹nsanca Yaflam De-
mokratik Türkiye ‹çin Yürü-
yoruz" pankart›n›n arkas›n-
da yürüdü. HÖC'lülerin de
yerald›¤› mitingte "Linç
De¤il Hukuk ‹stiyorum,
F›nd›¤›ma ve Gelece¤ime
Dokunma, Irkç›l›k De¤il

Kardefllik ve De-
mokrasi, Soygun
ve Talana Son!" dö-
vizleri tafl›n›rken,
s›k s›k anti-faflist
sloganlar hayk›r›l-
d›. Trabzon Meyda-

n›’nda yap›lan konuflmalarda emek-
çilerin 1 May›s’ta alanlarda olaca¤›
kaydedilirken, binlerce kifli horon
tepti ve Zeynep Baflkan’›n türküle-
rine efllik etti. 

‹zmir'de ise 4 bin kifli "Paras›z
E¤itim, ‹nsanca Yaflam, Demokratik
Üniversite ‹stiyoruz" talebiyle Bor-
nova Atatürk Meydan›’na yürüdü.
Çevre il ve ilçelerden toplanan e¤i-
timciler, "Eflit ifle eflit ücret, insanca
yaflam, paras›z e¤itim, sa¤l›k gü-
vencesi" talebini hayk›rd›lar.
"Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
Gün Gelecek Devran Dönecek AKP
Halka Hesap Verecek, Sa¤l›k Hakt›r
Sat›lamaz" sloganlar›n› hayk›ran
emekçilere seslenen E¤itim-Sen
Genel Sekreteri Ali Berbero¤lu,
"Bar›fl, kardefllik, hak ve özgürlük
için buraday›z. Bizler paras›z sa¤-
l›k, eflitlik, insanca yaflam› savundu-
¤umuz için, bugün Ege Bölgesi ola-
rak buraday›z” dedi. Grup Umuda
Ezgi’nin dinletisi ile sona eren mi-
tingte, 1 May›s’ta Taksim için ça¤-
r›da bulunuldu.

Emekçilerin alanlara ç›kt›¤› yer-
lerden biri de ‹stanbul oldu. Tepe
Natillius önünden Kad›köy Meyda-
n›’na yürüyen emekçilere çok say›-
da sendika, DKÖ ve devrimci grup
destek verdi. HÖC’ün de yerald›¤›
yürüyüflün ard›ndan meydanda
emekçilere seslenen Alaaddin Din-
çer, “Halk›n söz, yetki ve karar sa-
hibi oldu¤u özgür, demokratik bir
Türkiye için alanlarday›z” diye ko-

nufltu. Halk›n tüm kesimlerine bir-
likte mücadele ça¤r›s› yapan Din-
çer, “Herkes stratejisini kendi ege-
menli¤inin devam› üzerine kurar-
ken, emek üzerine strateji kuranla-
r›n sesi bu toz duman içerisinde
kayboluyor” dedi.

BES ÜÜyeleri ''Eflit ‹‹fle 
Eflit ÜÜcret’ ‹stediler

Ankara’da 7 Nisan günü bir bafl-
ka eylem de, ülkenin dört bir yan›n-
dan gelen BES üyelerinin yürüyü-
flüydü. 2 bin BES üyesinin kat›ld›¤›
eylemde, Kurtulufl Park›'ndan Mali-
ye Bakanl›¤›’na yürümek isteyen
BES’lilerin önü polis taraf›ndan ke-
sildi. Barikat›n afl›lmas›yla yürü-
yüfllerini sürdüren emekçiler, "Ya-
flas›n Örgütlü Mücadelemiz, Mezar-
da Emekli Olmayaca¤›z, Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›y-
la K›z›lay Ziya Gökalp Caddesi’ni
trafi¤e kapatt›lar. Sakarya Cadde-
si’ne kadar süren yürüyüflün ard›n-
dan, kitle burada beklerken bir he-
yet Maliye Bakanl›¤›’na gitti. 

Heyet ad›na aç›klamada bulunan
BES Genel Baflkan› Mustafa Ç›nar,
Maliye Bakanl›¤› önünde de polis
barikat› ile karfl›laflt›klar›n› söyleye-
rek, hayat›n her alan›nda emekçile-
re barikat kuruldu¤unu; ama bunun
onlar› engellemedi¤ini söyledi.

BES’liler, üyeleri üzerindeki
bask›lar› protesto ederken, ifl gü-
vencesi ve eflit ifle eflit ücret taleple-
rini bir kez daha dile getirdiler. Ç›-
nar, “Bu ülkede halk›n ve emekçile-
rin de haklar› oldu¤unu IMF ve yer-
li iflbirlikçilerine anlataca¤›z" flek-
linde konufltu. Eyleme kat›lan ‹sma-
il Hakk› Tombul da, AKP'nin
IMF'nin söylediklerini yerine getir-

E¤itim-Sen ‘‹nsanca
Yaflam ‹çin’ Alanlarda

emek
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fiiflecam’da s›n›f dayan›flmas›
fiiflecam’›n Eskiflehir fabrikalar›nda patronun iflçilere yönelik bask›la-

r› Kristal-‹fl taraf›ndan protesto edildi. ‹flçilere Kristal-‹fl’ten istifa etmele-
ri yönünde bask› uygulayan ve gerici Çimse-‹fl’e üye olanlar›n çal›flma
koflullar›nda iyilefltirmeler yapan patron, istifa etmemekte direnenlerin ise
çal›flma koflullar›n› zorlaflt›r›yor. Kristal-‹fl’in karar› ile 7 Nisan’da, sendi-
kan›n örgütlü oldu¤u 12 fiiflecam fabrikas›nda ifle yar›m saat geç bafllayan
iflçiler, Eskiflehir’deki iflçileri yaln›z b›rakmayacaklar›n› gösterdiler.

Genel-‹fl kongreleri sürüyor
D‹SK Genel-‹fl Sendikas›'nda Genel Kurullar› devam ediyor. 7 Nisan

günü, ‹zmir 3 No'lu fiube’nin Ola¤an Genel Kurulu’nda Cafer Konca
baflkanl›¤›ndaki mevcut yönetimin yeniden seçildi. 

Genel Kurul’da konuflan Örgütlenme Daire Baflkan› Erol Ekici, em-
peryalizmin Ortado¤u politikalar›n›, iflbirlikçi iktidar› elefltirerek, "bu
ülkeyi yönettiklerini sand›klar›m›z›n IMF'nin talimat› olmadan hiçbir
fley yapm›yorlar. Kardefllikten yanaysak, demokratik, tam ba¤›ms›z
Türkiye istiyorsak mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor" diye konufltu.

Dersim’de bir sürgün daha
Dersim’de sürgün edilen devrimci demokrat memurlara bir yenisi da-

ha eklendi. E¤itim-Sen Tunceli fiube Baflkan› Hanifi Bekmezci, Kütah-
ya’n›n fiaphane ilçesine sürgün edildi. 

6 Nisan günü sürgün karar›n› protesto ederek yürüyüfl yapan yüzlerce
kifli, Valiyi istifaya ça¤›rd›. E¤itim-Sen önünden Yeralt› Çarfl›s›’na yürü-
yen gruba seslenen fiube Yöneticisi Erkan Eslek, valinin görev yapt›¤›
süre içerisinde 40’a yak›n kamu emekçisinin sürgün edildi¤ini söyledi.
Eyleme DKÖ’ler de destek vererek, emekçileri yaln›z b›rakmad›lar.

Deri iflçisi sendikalar›na sahip ç›kt›
Deri-‹fl Tuzla fiubesi’nin yöneticileri, 5 Nisan günü keyfi flekilde gö-

zalt›na al›nd›lar. Bunun üzerine Alkoç Deri önünde toplanan 400 iflçi,
“Sendika Hakk›m›z Engellenemez”, “Toplusözleflme Hakk›m›z, Grev Si-
lah›m›z” sloganlar› atarak, adli bir olay süsü verilerek yap›lan gözalt›lar›n
komplo amaçl›, direnifllerini k›rmak için oldu¤unu hayk›rd›lar.

Emekliler sendikalar›na sahip ç›k›yor
Emekli-Sen üyeleri, sendikalar›n›n kapat›lmas› karar›n› 5 Nisan günü

Galatasaray'dan Taksim Meydan›'na yapt›klar› yürüyüflle protesto ettiler.
"Sendikal› Yaflamak ‹stiyorum" yaz›l› önlükler giyen emekliler yürüyüfl
boyunca sloganlar att›. Tramvay Dura¤›'nda yap›lan aç›klamada ise, ka-
rar›n keyfi oldu¤u belirtildi. 

Geçici iflçiler AKP önünde
AKP’nin söz vermesine karfl›n kadroya al›nmayan 26 bin iflçi, yaflam

mücadelesi veriyor. Y›lda dört ay çal›fl›p sekiz ay iflsiz kalan geçici iflçi-
ler, yaflam savafl› veriyorlar. 10 Nisan günü Ankara’da AKP önünde
biraraya gelen yüzlerce iflçi de bu sefaleti yaflayanlard›. ‹ktidar›n kadro
sözünü yerine getirmesini isteyen iflçiler, çocuklar›n› okula göndereme-
diklerini, kiralar›n› ödeyemediklerini dile getirdiler. 

emek
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mekte çok baflar›l› oldu¤una dikkat
çekti ve “ama biz var›z” dedi. 

Yap›-Yol SSen’den 
‹flb›rakma EEylemi

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’na
ba¤l› tüm birimlerde çal›flan memur-
lar 12 Nisan’da ifl b›rakt›lar. KESK’e
ba¤l› Yap›-Yol Sen’in ça¤r›s› ile Tapu
Sicil, Kadastro, ‹ller Bankas›, Bay›n-
d›rl›k Müdürlükleri, Karayollar› ifl-
yerlerinde ifl b›rak›l›rken köprü ve gi-
flelerde de ifl yavafllat›ld›.

‹stanbul’da ilk eylem Mahmutbey
giflelerinde bafllat›l›rken, halka emek-
çilerin taleplerini anlatan bildiriler
da¤›t›ld›. Çaml›ca giflelerinde, ard›n-
dan Fatih Köprüsü'nde eylemler
KESK Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul
ve Yap›-Yol Sen Baflkan› Bedri Te-
kin'in kat›l›m›yla bafllat›ld›.

Tapu Kadastro iflyerlerinde çal›-
flan personel say›s›n›n 2 misli art›r›l-
mas›n›, çal›flma koflullar›n›n düzeltil-
mesi ve ücrette adalet sa¤lanmas› ta-
lebiyle yap›lan ifl b›rakma eylemine
iliflkin yap›lan aç›klamada, tapu çal›-
flanlar›na döner sermaye gelirinden
pay ödenmedi¤i kaydedildi. 

Eylemlerde yap›lan konuflmalarda
Yap›-Yol Sen’in çal›flanlar›n taleple-
rini hayk›rmak için yapt›¤› 12 Nisan
eyleminin, bir günlük süre ile gerçek-
lefltirilen son eylem olaca¤› duyuru-
lurken, ard›ndan süresiz eylemlerin
gelece¤i vurguland›.

YYaapp››--YYooll SSeenn’’iinn ttaalleepplleerrii flöyle:

11-- Toplu Sözleflme ve Grev hakk›-
n› kullanmak 22-- Ek Ödeme tasla¤›n›n
yasalaflmas› 33-- Fiili Hizmet zamm›-
n›n yasalaflmas› 44-- Tapu Sicil çal›flan-
lar›na y›llarca süren yükümlülük ge-
tiren Medeni Kanun'un 1007. madde-
sinin de¤ifltirilmesi 55-- Döner Serma-
yeden pay almak 66-- ‹nsanca yaflana-
cak adil ücret 77-- ‹ller Bankas›'n›n ka-
pat›lmamas›.



Sevgili okurlar›m›z, sohbetimize
hepinizi selamlayarak bafll›yoruz.
Bugünkü sohbetimizin konusu, s›n›f
ve s›n›fsall›k. 

1 May›s, her ne kadar tüm ezi-
lenlerin, tüm emekçilerin mücadele
günü olsa da, onun ilk ve as›l sahibi,
iflçi s›n›f›d›r. Dolay›s›yla 1 May›s,
hem teoride, hem pratikte iflçi s›n›f›-
n›n daha ön plana ç›kmas› demek
olmufltur hep. Dolay›s›yla, “hayat›n
içindeki teori”miz, böyle bir güncel-
lik vesilesiyle s›n›f konusunu gün-
demine almaktad›r. 

MMaazzlluumm:: Asl›nda öyle bir kav-
ram› ele al›yoruz ki, her daim gün-
cel.. Çünkü, devrim mücadelesinde
yeralan herkes için ““ss››nn››ff”” kavram›
en temel kavramlardan biridir. Bu
hem ideolojik aç›dan böyledir, hem
de bir devrimcinin dili, üslubu aç›-
s›ndan. fiöyle biraz düflünüldü¤ün-
de, literatürümüzde “s›n›f” kelime-
sini içeren birçok kavram oldu¤u
görülür: S›n›f bilinci, s›n›f kini, s›-
n›f taban›, s›n›f ç›karlar›, s›n›fsal ba-
k›fl, s›n›f kültürü... ve buna benzer
daha birçok kavram... 

S›n›fsall›k, devrimcilik ve dev-
rimci çizgi aç›s›ndan bir nevi ppuussuu--
llaa gibi veya belirlenmifl bir rroottaa gi-
bidir. Mesela, bir meseleyi do¤ru
analiz edebilmekten sözederken,
“ss››nn››ffssaall bbaakkmmaakk” gere¤ine vurgu
yapar›z. Mesela, sendikac›l›ktaki
devrimci bak›fl aç›s›n› ifade etmek
için ““ss››nn››ff sseennddiikkaacc››ll››¤¤››”” kavram›n›
kullan›r›z. 

‹flkencelere s›n›f bilincimizle di-
reniriz; eylemlerimizi s›n›f kinimiz
ve öfkemizle gerçeklefltiririz. En
büyük yoksunluklara proleter s›n›-

f›n iktidar› için katlan›r›z... Dolay›-
s›yla, bunlar›n hepsini gözönünde
bulundurdu¤umuzda, rahatl›kla flöy-
le diyebiliriz: S›n›fsall›k yoksa,
devrimcilik de yoktur. 

KKeemmaall:: Evet, Mazlum arkada-
fl›n örnekleri san›r›m kavram›n biz-
ler aç›s›ndan ne kadar temel önemde
oldu¤unu daha iyi somutlam›flt›r.
fiimdi nedir s›n›f? Konumuzun fark-
l› boyutlar›na geçmeden önce, tan›-
m›m›z› yapal›m. Evet buyur Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Hep söyledi¤imiz gibi,
bir olgunun tüm boyutlar›n› içeren
tan›mlar yapmak güçtür. Tan›m, öz-
sel olan› verir. Bu anlamda ele al›n-
mak üzere, Lenin’in s›n›f tan›m›n›
aktarabiliriz. fiöyle: "Tarihsel ola-
rak belirlenmifl bir üretim düzeni
içindeki yerlerine, ve üretim araç-
lar›yla olan iliflkilerine, toplum için-
deki ifl örgütlenmesinde oynad›klar›
rollere ve dolay›s›yla toplumsal ge-
lirden paylar›n› alma biçimlerine ve
elde ettikleri pay›n büyüklü¤üne gö-
re birbirinden ayr›lan genifl insan
gruplar›na s›n›f denir.” 

Buna göre, s›n›f›n karakteristik
özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz:
Üretim iliflkileri içindeki yerleri ay-
n› olacak; yani ya mülk sahibi ola-
caklar, ya mülksüz... ‹fl örgütlenme-
sindeki rolleri ayn› olacak; ya sö-
müren, ya sömürülen olacaklar...
Toplumsal gelirden ald›klar› pay,
ayn› olacak. Yani ya emekçi, ya
efendi olacaklar... 

‹flte burada ya o, ya bu diyerek
iki kategori çizmifl olduk. Bu kate-
goriler, esas›nda s›n›flar› belirliyor.
Mülk sahibi, sömüren, efendi duru-
mundaki insanlardan oluflan grup
bir s›n›f› olufltururken, mülksüz, sö-
mürülen, emekçiler de bir baflka s›-
n›f› oluflturuyorlar... 

Sömüren ve sömürülen bu s›n›f-
lar›n adlar›, her toplumsal sistemde

farkl› farkl›yd› tabii.

Bu s›n›flar, köleci toplumda kö-
leler ve köle sahipleri, feodalizmde
serfler ve feodaller, kapitalist top-
lumda kapitalistler ve proletarya...
ad›n› ald›. 

S›n›f meselesini anlamaya çal›-
fl›rken de, anlat›rken de, önemli
noktalardan biri s›n›flar›n tüm in-
sanl›k tarihi boyunca varolmad›¤›n›
bilmektir. Keza, bundan sonra da
hep varolmayacakt›r. Marks’›n bir
yaz›s›nda belirtti¤i gibi, s›n›flar›n
varl›¤›n›, bunlar aras›ndaki mücade-
leyi daha Marks ve Engels’den önce
burjuva tarihçiler de ortaya koymufl-
lard›r. Ama burjuva tarihçiler, bunu
yaparken, sanki s›n›flar her zaman
varm›fl gibi ortaya koymufllard›r.
Marks’›n s›n›f gerçe¤ini aç›¤a ç›kar-
d›¤› noktalardan biri budur. Burju-
vazi, s›n›flar ezelden beri var ve
ebediyete kadar da varolacak diyor.
Biz ise, s›n›flar, insanl›¤›n bafllang›-
c›nda yoktu, ileriki geliflmifl aflama-
lar›nda da olmayacak diyoruz. 

S›n›flar, sosyal ifl bölümünün ge-
liflmesi ve bunun sonucunda özel
mülkiyetin geliflmesiyle ç›kt›lar or-
taya. Yani köleci toplumun öncesin-
de yoktu s›n›flar. 

“‹lk insanlar›n oluflturdu¤u ilkel
topluluklar ss››nn››ffss››zz,, insan›n insan
taraf›ndan sömürülmedi¤i topluluk-
lard›. ‹flte bu yüzden ‘‘‹‹llkkeell kkoommüü--
nniisstt ttoopplluumm’’ olarak da adland›r›l›r-
lar. Toplulu¤un bir üyesi toplad›¤›
bitkiyi, avlad›¤› hayvan›n etini-deri-
sini veya yapt›¤› avadanl›¤› toplulu-
¤un di¤er üyeleriyle paylafl›rd›.

Kuflkusuz, özellikle vurgulad›¤›-
m›z gibi, ilkel komünist toplum insa-
n›n bilinçli ve iradi eylemiyle olufl-
mufl bir toplumsal sistem de¤il, tam
tersine do¤an›n zorunlu k›ld›¤› bir
ortak yaflay›fl düzeniydi.” (Neydik
Ne Olduk, syf. 15)
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hayat›n
içindeki 
tteeoorrii

S›n›f ve S›n›fsall›k

S›n›f’› savunmak, 
proletarya diktatörlü¤ünü ve

‘s›n›fs›z toplumu’ savunmakt›r



KKeemmaall:: Sonra, s›n›flar ortaya
ç›kt›, özel mülkiyet yayg›nlaflt›,
dünya bozuldu. Özel mülkiyet, bel-
ki tarihsel aç›dan belli bir ilerlemeyi
ifade etmekteydi. Ama ne zaman
özel mülkiyet kelimeleri geçse, be-
nim akl›ma, h›rs›zl›k, adaletsizlik ve
bilcümle kötülüklerin anas› olan bir
fley gelir... Neyse, bu noktada flunu
da ekleyelim. Her toplumda bir “te-
mel s›n›flar” vard›r, bir de “temel
olmayan” s›n›flar... 

Temel s›n›flar› yukar›da Özlem
saym›fl oldu asl›nda. 

“Temel olmayan s›n›flar”, iki ka-
tegoriye ayr›labilir. Bu s›n›flar, eski
üretim tarz›n›n temel s›n›f› olup, ka-
l›nt›lar› bir sonraki üretim tarz› için-
de devam etmektedir. Mesela, kapi-
talist toplumun temel s›n›flar› burju-
vazi ve proletaryad›r. Köylülük, fe-
odalizmin temel s›n›flar›ndan biri-
dir. Ama bildi¤imiz gibi, kapitalist
toplumda da köylülük çok uzun dö-
nem boyunca varl›¤›n› sürdürür. ‹flte
kapitalist toplumdaki köylülük, te-
mel olmayan bir s›n›f durumunda-
d›r. Feodal toplumda ortaya ç›kan
burjuvazi de, o dönem için, o top-
lum için temel olmayan s›n›flardan
biriydi... Sürecin geliflimi içinde de,
kapitalist toplumdaki toprak a¤alar›,
eski toplumun kal›nt›s› olan “temel
olmayan bir s›n›f” durumuna düfl-
müfllerdir. K›sacas›, daha tam bir ta-
rif vermek gerekirse, “temel olma-
yan s›n›f, kendi üretim düzeninin d›-
fl›nda, baflka bir üretim düzeninde
yer alan s›n›ft›r. ”

Bu ayr›m, sadece akademik, sos-
yolojik aç›dan önemli de¤ildir. Ter-
sine, toplumdaki tüm kesimlerin po-
litika yapma tarz›n› do¤ru anlamak
aç›s›ndan da hangi s›n›flar›n temel,
hangi s›n›flar›n temel olmayan s›n›f-
lar oldu¤unu bilmek gerekir. 

ÖÖzzlleemm:: Ne aç›dan yani?

KKeemmaall:: Her toplumun temel
çeliflkisi, o toplumun temel s›n›flar›
aras›ndaki çeliflkidir. Kavga bu çe-
liflki etraf›nda flekillenir. Bu anlam-
da da kesin ve netleflmifl amac› bu-
lunan s›n›flar, o toplumdaki temel
s›n›flard›r. Temel olmayan s›n›flar

ise, temel s›n›flardan birine yedek-
leneceklerdir. Bu anlamda politika-
lar› ço¤u zaman de¤iflken ve bir bafl-
ka s›n›fa yedeklenme yönündedir. 

Ayn› olgu, ttoopplluummssaall kkaattmmaann--
llaarr için de geçerlidir. Hemen bunu
da açal›m. Belli ç›karlar çevresinde
nesnel olarak bir grupta yeralmakla
birlikte, s›n›f niteli¤i tafl›mayan top-
lum kümelerine de katman, tabaka
gibi adlar verilir. Mesela, kapitalist
toplumdaki serbest meslek sahiple-
ri, birer katmand›rlar. Fakat dedi¤i-
miz gibi bunlar›n üretim araçlar›yla
mutlak belli bir biçimde iliflkileri
yoktur; bir k›sm› üretim araçlar›n›n
sahibi olabilir, bir k›sm›n›n olmaya-
bilir, toplumsal gelirden ald›klar›
paylar da farkl› farkl› olabilir, zaten
bu yüzden bir s›n›f özelli¤i tafl›maz-
lar. Toplumsal katmanlar da, kendi
ç›karlar› temelinde siyaset yapsalar
da, sonuçta temel s›n›flardan biriyle
birlikte hareket etme e¤ilimindedir-
ler. Bu salt bir e¤ilim, tercih olmak-
tan ziyade, nihai anlamda nesnel bir
zorunluluktur da. 

fiimdi sohbetimizi s›n›f kavram›-
n›n ve s›n›fsall›¤›n politika aç›s›ndan
oynad›¤› rolü ele alarak devam ettire-
lim. 

MMaazzlluumm:: Her s›n›f, gündeme
gelen her olayda, kendi s›n›f ç›karla-
r› aç›s›ndan bakar meseleye. Her s›-
n›f, olgular› de¤erlendirirken, o olgu-
lar› tartt›¤› terazide s›n›f ölçülerini
kullan›r. Do¤al olan ve olmas› gere-
ken de budur s›n›flar mücadelesinde. 

Burjuvazi, bunu flaflmaz bir kat›-
l›k ve kesinlik içinde uygular. Çün-
kü burjuvazi kendi “s›n›f bilincine”
sahiptir. Kendi s›n›f bak›fl aç›s›yla
hareket etmemek, daha s›k ve yay-
g›n olarak iflçi s›nf›nda, emekçilerde
görülür. Çünkü bu kesimlerin büyük
bir bölümü, s›n›f bilincine sahip ol-
mazlar bafllang›çta. Tam tersine,
burjuvazi, y›¤›nlar›, “tüm toplumun
ç›karlar›”, “milletin ç›karlar›” gibi
kavramlarla, aldat›r, onlarda s›n›f
kavram›n›n ve bilincinin oluflmas›n›
engeller. Hat›rlars›n›z, Mustafa Ke-
mal’in “biz s›n›fs›z, imtiyazs›z, kay-
naflm›fl bir kitleyiz” diye bir sözü
vard›r. Bu demagoji “hepimiz ayn›

gemideyiz” gibi binbir flekilde sür-
dürülmüfltür hep. 

Oysa, bilinmelidir ki, çok istis-
nai baz› durumlar d›fl›nda “tüm top-
lumun ortak ç›karlar›” diye bir fley
yoktur. Keskin çeliflkilerle s›n›fsal
olarak ikiye ayr›lm›fl bir toplumda,
bir taraf›n lehine olan, mutlaka öbür
taraf›n aleyhinedir. Böyle bir top-
lumda, herkes ayn› anda, ayn› ölçü-
de kazanamaz. Biri için iyi olan,
öteki için kötüdür. 

Gerek s›n›f bilincine ulaflmam›fl,
gerek s›n›f bilinci bulanm›fl kesim-
ler, gerekse de “ara katmanlar”,
“temel olmayan s›n›flar”, olaylara
bu flekilde bak›lmas›na hep karfl› ç›-
karlar. ““HHeerrflfleeyy yyaa ssiiyyaahh yyaa bbeeyyaazz
ddee¤¤iillddiirr”” gibi, baflka baz› olgular
için geçerli bir do¤ruyu, bu konuya
uyarlamaya çal›fl›p, birbirinden
farkl›, biribirine uzak ve birbirine
düflman bu s›n›flar› uzlaflt›rmaya ça-
l›fl›rlar. Bu kesimler, isterlerse ken-
dilerini Marksist, sosyalist olarak
adland›rs›nlar, “s›n›f” zemininden
kaym›fllar demektir. 

Olaylar›n ve olgular›n ““ss››nn››ffllaarr
üüssttüü”” bir bak›flla ele al›nmas›, bir-
çok sapman›n ve savrulman›n da
kayna¤›d›r. 

‹deolojik sa¤laml›k, asl›nda ide-
olojimizin bu ss››nn››ff tteemmeelliinnee otur-
mas› demektir. Çünkü s›n›f mesele-
sini çözmemifl, kavramam›fl ve iç-
sellefltirmemifl birinin veya bir gru-
bun, hareketin, ideolojik sa¤laml›-
¤›ndan sözedilemez. 

KKeemmaall:: Engels, Komünist Ma-
nifesto’ya sonraki bask›lar›nda ek-
ledi¤i bir bölümde burjuvaziyi ve
proletaryay› flöyle tarif etmifltir:
“Burjuvazi’den kastetti¤imiz üretim
araçlar›n›n sahibi olan ve ücretli
çal›flmay› sömüren modern kapita-
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eerr ss››nn››ff,, ggüünnddeemmee ggeelleenn hheerr oollaayy--
ddaa,, kkeennddii ss››nn››ff çç››kkaarrllaarr›› aaçç››ss››nnddaann bbaakkaarr
mmeesseelleeyyee.. HHeerr ss››nn››ff,, oollgguullaarr›› ddee¤¤eerrlleennddii--
rriirrkkeenn,, oo oollgguullaarr›› ttaarrtttt››¤¤›› tteerraazziiddee ss››nn››ff ööll--
ççüülleerriinnii kkuullllaann››rr.. DDoo¤¤aall oollaann vvee oollmmaass›› ggee--
rr eekkeenn ddee bbuudduurr ss››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinnddee.. 
BBuurrjjuuvvaazzii,, bbuunnuu flflaaflflmmaazz bbiirr kkaatt››ll››kk vvee kkee--
ssiinnlliikk iiççiinnddee uuyygguullaarr..

H



list s›n›ft›r. Proletarya ile kastetti¤i-
miz de hiçbir üretim arac›na sahip
olmamalar› yüzünden yaflayabilmek
için emek güçlerini satmak zorunda
olan modern emekçiler s›n›f›d›r. ”

Burada apaç›k ve kesin s›n›rlarla
ayr›lm›fl biçimde farkl› konumlar-
dan, farkl› ç›karlardan sözediliyor.
S›n›fsal bak›fltan kaçmak, özellikle
iikkii aannllaammaa gelir: Birincisi, s›n›flar
mücadelesinin yasalar›ndan kaçmak-
t›r. ‹kincisi, her koflulda proletarya-
n›n ç›karlar›n›, tavr›n› ve politikas›n›
savunmaktan kaçmakt›r. Bu, politik,
ideolojik ifadeyi prati¤e çevirirsek,
k›sacas›, mücadeleden, burjuvaziyle
ÇATIfiMAKTAN kaçmakt›r. 

Çat›flmaktan kaçanlar, s›n›f tavr›
almam›fl olur. Çat›flmaktan kaçan, s›-
n›fsal bilinçten, s›n›fsal tav›rdan, s›-
n›fsal kinden, k›sacas› proleter an-
lamda s›n›fsal olan her fleyden uzak-
laflm›fl olur. Mesela, “s›n›f” bak›fl
aç›s›n› reddedip “s›n›flar üstü” ol-
may› övenler, “s›n›f kini” gibi bir
kavrama da karfl› ç›karlar. Oysa,
“Kin duymadan yürütülen bir kavga
kurus›k› doldurulmufl bir silah kadar
etkisiz olacak, mücadeleyi daha ba-
fl›ndan kaybetmemize yol açacakt›r.
Kin duymamak; düflman karfl›s›nda
esnemek, yumuflamak, belirsizlefltir-
mek, ne yapaca¤›n› bilememektir.”
(Kurtulufl, 2 Eylül 1995, say›: 8)

Daha önceki bir sohbetimizde de
Marks’›n flimdi söyleyece¤imiz sö-
zünü anm›flt›k yanl›fl hat›rlam›yor-
sam. Marks, kendisinin burjuva ta-
rihçilerden farkl› olarak yapt›¤› fle-
yin “s›n›f mücadelesinin ister iste-
mez pprroolleettaarryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnee gö-
türece¤ini göstermek” oldu¤unu
söylüyor. Öyleyse, s›n›fsal perspek-
tife sahip olmak, proletaryan›n s›n›f
ç›karlar›yla bakmak, s›n›f›n tarih

anlay›fl›yla bakmak, pp rroolleettaarryyaa
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnüü savunmay› gerekli
k›lar. Bunu savunmayan herhangi
birinin proletaryan›n “s›n›fsal” ba-
k›fl aç›s›na uygun davrand›¤› iddia
edilemez. 

Ki burada flunu da ekleyelim.
Marks, yukar›daki sözünün bir son-
raki bölümünde de “bu diktatörlü-
¤ün [proletarya diktatörlü¤ünün]
ss››nn››ffss››zz bbiirr ttoopplluummaa geçifl dönemi
oldu¤unu gösterdi¤ini” vurgular. 

Demek ki, s›n›fsal bakmak, s›-
n›flar›n ortadan kald›r›lmas›n› sa-
vunmakt›r ayn› zamanda. Komüniz-
mi savunmakt›r. 

ÖÖzzlleemm:: Biz zaten neden prole-
ter s›n›f›n ideolojisini savunuyoruz?
Neden Türkiye devrim stratejisi
içinde proletaryan›n ideolojik öncü-
lü¤ü alt›nda yürüyoruz? Çünkü bu
s›n›f›n ideolojisi, tüm insanl›¤› kur-
taracak ideolojidir. Bak›n, Marks bir
yaz›s›nda bunu oldukça da edebi bir
biçimde flöyle anlat›yor:

Karl Marx, ““AAllmmaannyyaa''ddaa yyeeppyyee--
nnii bbiirr ss››nn››ff ggeerreekkiiyyoorr...... 

ÖÖyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii bbuurrjjuuvvaa ttoopplluu--
mmuunnuunn iiççiinnddee oolluuflflssuunn aammaa bbuurrjjuu--
vvaa ttoopplluummuunnddaann oollmmaass››nn.. 

ÖÖyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii ttüümm ss››nn››ffllaarr››nn
yyookkoolluuflfluu oollssuunn.. 

ÖÖyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii eevvrreennsseell aacc››llaa--
rr››yyllaa eevvrreennsseell bbiirr kkaarraakktteerr ttaaflfl››ss››nn
vvee kkeennddiissiinnee öözzeell bbiirr hhaakkss››zzll››kk ddee--
¤¤iill,, eevvrreennsseell bbiirr hhaakkss››zzll››kk yyaapp››llmm››flfl
oolldduu¤¤uu iiççiinn öözzeell hhaakk iisstteemmeessiinn.. 

ÖÖyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii kkeennddiinnii ttaarriihhsseell
üünnvvaannllaarraa ddee¤¤iill,, ssaaddeeccee iinnssaann oollmmaa
üünnvvaann››nnaa bbaa¤¤llaass››nn.. ÖÖyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii
aannaammaallcc›› ddüüzzeennllee ttiikkeell bbiirr kkaarrflfl››ttll››kk
hhaalliinnddee ddee¤¤iill,, ggeenneell bbiirr kkaarrflfl››ttll››kk
hhaalliinnddee oollssuunn..

VVee nniihhaayyeett ööyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii ttoopp--
lluummuunn ttüümm ss››nn››ff vvee kkaattmmaannllaarr››nn--
ddaann kkuurrttuullmmaakkss››zz››nn vvee ddoollaayy››ss››yyllaa
oonnllaarr›› ddaa ttüümmüüyyllee kkuurrttaarrmmaakkss››zz››nn
kkeennddiinnii ddee kkuurrttaarraammaass››nn,, tteekk ssöözzllee
ööyyllee bbiirr ss››nn››ff kkii iinnssaann vvaarrll››¤¤››nn››nn
ttaamm yyiittiimmii oollssuunn vvee iinnssaann vvaarrll››¤¤››nn››
ggeerrççeekk aannllaamm››yyllaa yyeenniiddeenn kkuurrssuunn..

‹‹flflttee bbuu ss››nn››ff,, eemmeekkççii ss››nn››ff››dd››rr..””

KKeemmaall:: Gerçekten güzel bir
özetti. S›n›f bilinci kavram›, bir söz-
lükte flöyle tan›mlan›yor: “Kendi s›-
n›f›n›n toplumdaki yerini ve özellik-
lerini bilimsel olarak kavramak.” 

Bu anlamda ezilen, sömürülen
bir emekçinin “s›n›f bilincini” kav-
ramas› demek; kendi kurtuluflunun
asl›nda tüm insanl›¤›n kurtuluflu de-
mek oldu¤unun, kendi kurtuluflunun
kapitalist sömürü düzenini ve asalak
burjuva s›n›f›n› yoketmekten geçti-
¤inin, yeni bir dünya kurma gücüne
ve niteli¤ine yaln›zca ait oldu¤u s›-
n›f›n sahip oldu¤unun fark›nda ol-
mas› demektir. S›n›f› bilinçlendir-
mek, bunu sa¤lamakt›r. 

Kuflku yok ki, bu bilince ulafl-
mak, sadece kitabi bir e¤itim sorunu
de¤ildir. Genifl kitleler bu bilinci,
mücadele içinde kazanacaklard›r.
Bu bilinçlenme süreci, bazen y›llara
yay›lan bir yavafll›kta, bazen ise ay-
lara s›¤an bir h›zla gerçekleflebilir. 

Ama burada iflin s›rr› fludur ki,
genifl emekçi y›¤›nlar, kendilerine
anlat›lan›, gösterileni, bizzat pratik
içinde görmeksizin s›n›f bilincini
kazanma dedi¤imiz bu süreç ta-
mamlanm›fl olmaz. 

Dolay›s›yla bu süreç çok yönlü
bir süreçtir. Bir yandan burjuvaziyle
ideolojik mücadele yürüteceksiniz,
bir yandan emekçileri e¤iteceksiniz,
bir yandan onlar›, “s›n›f bilincini”
kazanmalar›n›n ilk basamaklar›ndan
biri olan günlük mücadeleler içine
çekeceksiniz... 

Bütün bunlar›, ›srarl›, kararl› bir
biçimde yerine getiremedi¤iniz tak-
dirde, burjuvazinin propagandas›n›n
etkisini k›ramaz, o bilinci o kitlelere
tafl›yamazs›n›z. 

MMaazzlluumm:: Ben burada araya gi-
rip bir fley belirteyim. Bu konuyu ifl-
lerken, ülkemiz solu aç›s›ndan son
derece önemli bir çarp›kl›¤a da de-
¤inmek durumunday›z. 

Devrim ve sosyalizm mücadelesi
aç›s›ndan bu kadar önemli, bu kadar
temel olan bir kavram, ne enteresan-
d›r ki, ülkemiz solunda pasifizmin,
mücadele kaçk›nl›¤›n›n gerekçesi
haline dönüfltürülmüfltür. 
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yylleeyyssee,, ss››nn››ffssaall ppeerrssppeekkttiiffee ssaahhiipp
oollmmaakk,, pprroolleettaarryyaann››nn ss››nn››ff çç››kkaarrllaarr››yyllaa
bbaakkmmaakk,, ss››nn››ff››nn ttaarriihh aannllaayy››flfl››yyllaa bbaakkmmaakk,,
pp rroolleettaarryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnüü ssaavvuunnmmaayy›› ggee--
rr eekkllii kk››llaarr.. BBuunnuu ssaavvuunnmmaayyaann hheerrhhaannggii
bbiirriinniinn pprroolleettaarryyaann››nn ““ss››nn››ffssaall”” bbaakk››flfl aaçç››--
ss››nnaa uuyygguunn ddaavvrraanndd››¤¤›› iiddddiiaa eeddiilleemmeezz.. 

Ö
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fiöyle ifade edeyim; ülkemizde
en çok “s›n›f”tan sözedenler, genel-
likle pasifistler olmufltur. Durmaks›-
z›n, s›n›fa gitmekten, s›n›fla birlikte
olmaktan sözetmifl, ancak bunu hep
flu veya bu görevden kaçman›n ge-
rekçesi yapm›fllard›r. Buradan da flu
ç›kar ki; s›n›f bak›fl aç›s›yla davran-
mak, “s›n›f” sözünü durmaks›z›n
tekrarlay›p durmak de¤ildir. S›n›f
bak›fl aç›s›yla davranmak, sözde ve
özde, s›n›f›n ç›karlar›n› savunmak,
politikas›n› uygulamakt›r. 

Kemal arkadafl›n biraz önce be-
lirtti¤i gibi, emekçilerin s›n›f bilin-
cini kazanmalar›n›n basamaklar›n-
dan biri ekonomik, demokratik hak-
lar› için günlük mücadeleler içinde
yeralmakt›r. Ama bu mücadelenin
önderli¤inin niteli¤ine ba¤l› olarak,
emekçilerin o basamakta ttaakk››ll››pp
kkaallmmaass›› da ihtimal dahilindedir.
Böylesi “tak›l›p kalma”lar, tarih bo-
yunca birçok kez, birçok yerde ya-
flanm›flt›r. Ekonomistler, “iflçi s›n›-
f›”ndan ister çok sözetsin, ister hiç
sözetmesinler, emekçilerin s›n›f bi-
linci kazanmas›n›n en büyük engel-
lerinden biridirler. 

S›n›f bilincinin en temel unsurla-
r›ndan biri de; her s›n›f›n yönetimi-
nin, o s›n›f›n ç›karlar›na hizmet ede-
ce¤ini kavram›fl bulunmakt›r. Ki an-
cak bu kavrand›¤›nda, burjuvaziye,
düzeniçi güçlere, düzenin parlamen-
tosuna yedeklenmekten uzaklafl›l›p,
eemmeekkççiilleerriinn iikkttiiddaarr›› savunulur.
Baflka bir deyiflle, eemmeekkççii ss››nn››ff››nn
ddeevvrriimmccii iikkttiiddaarr››nn›› savunmak, s›-
n›f bilincinin, s›n›fsal perspektifin
olmazsa olmazlar›ndand›r. Her
Marksist-Leninist, iflçi s›n›f›n›n bü-
tün savunucular›, emekçilere bu bi-
linci tafl›mak zorundad›rlar. Bunu
yapmay›p, düzenin parlamentosunu
adres gösterenler, emekçileri bilinç-
lendirmek bir yana, bilinçlerini bu-
land›rm›fl olurlar. Bu anlamda, ayn›
ekonomizm gibi, emekçileri flu veya
bu biçimde düzene ba¤layan refor-
mizm de s›n›f bilincinin önünde bir
baflka engeldir. 

Burada, gerek Marksizmi kavra-
mam›fl kifliler, gerekse de bu konuda
çarp›k bir bak›fl aç›s›na sahip olanlar
(yani oportünistler) taraf›ndan s›k

s›k içine düflülen bir yan›lg›ya da
de¤inmek gerekir. 

S›n›f›n ideolojisiyle, s›n›f›n kül-
türüyle, s›n›f›n mevcut durumu, her
zaman birbirine paralel olmaz. Bu
paralellik ancak s›n›f›n ço¤unlu¤u-
nun s›n›f bilincine ulaflmas›yla sa¤-
lan›r. De¤ilse, herhangi bir iflçi,
günlük yaflam›nda herhangi bir kü-
çük-burjuvadan farkl› olmayabilir.
Bu onun “emekçi s›n›f›n” bir parça-
s› oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Sö-
zünü etti¤imiz yan›lg› bunun kav-
ranmamas›yla ortaya ç›kmaktad›r.
S›n›f meselesini tam kavramam›fl
arkadafllar, “bu nas›l iflçi s›n››f›, na-
s›l proletarya” deyip sorunu ideolo-
jide, teoride ararken, kimileri de iflçi
s›n›f›n›n bir s›n›f olarak ideolojik
planda sahip oldu¤u özelliklerin
karfl›laflt›klar› her iflçide oldu¤u ya-
n›lg›s›na düflmektedirler. Bu kesim-
lerde bir dönem abart›l› ama temel-
siz bir iflçi hayranl›¤› görülür, ama
bu hayranl›¤› da bir dönem sonra ifl-
çi s›n›f› karfl›s›nda büyük bir hayal
k›r›kl›¤› izler. 

ÖÖzzlleemm:: Bu tür hayal k›r›kl›kla-
r› yaflanmamas› için, veya iflçi s›n›-
f›na dair yanl›fl de¤erlerdirmelere,
beklentilere yer vermemek aç›s›n-
dan “s›n›f” konusunun flu yan›n› da
açmakta yarar var san›r›m. ‹flçi s›n›-
f›n›n s›n›f olma durumu, iki ayr›
aflamada, iki ayr› biçimde kendini
ortaya koyar. ‹flçi s›n›f›n, s›n›f bilin-
cine sahip olup olmamas›ndan ba-
¤›ms›z olarak ““kkeennddiillii¤¤iinnddeenn bbiirr
ss››nn››ff””t›r. En baflta aktard›¤›m›z
özelliklere sahip oldu¤u için böyle-
dir. ‹flçi s›n›f›n›n bir de “kendisi için
s›n›f” olma aflamas› vard›r; ki bu bi-
linçlenmeye paralel geliflen bir du-
rumdur. 

“Emekçi s›n›f›, baflka s›n›flar›n
siyasal yönetimlerinden en küçük
bir yarar beklememek gerekti¤ini
kavrad›¤› gün s›n›f bilinci'ne ula-
fl›r. ” ‹flte biz bu durumu, iflçi s›n›f›-
n›n ““kkeennddiillii¤¤iinnddeenn ss››nn››ff”” olmaktan
ç›k›p, ““kkeennddiissii iiççiinn ss››nn››ff"" olmas›
olarak adland›r›yoruz. 

KKeemmaall:: Sohbetimizi yavafl ya-
vafl toparlayal›m. Biz, bir s›n›f›n,
proletaryan›n ideolojik önderli¤ini

kabul ederek bir devrim mücadelesi
yürütüyoruz. Dolay›s›yla, hayat›n
her alan›nda bu ideolojinin gere¤ini
yerine getirmeye çal›fl›yoruz. Bu
ideoloji, proletaryan›n ideolojisidir.
Bunu Marksizm-Leninizm olarak
da, sosyalizm olarak da adland›rabi-
liriz. S›n›f bilinçli olmak, s›n›fsal
bakmak, bunlar›n gere¤ini yerine
getirmektir. “S›n›f s›n›f” deyip dur-
mak, ama bunlar›n gere¤ini yerine
getirmemek, asl›nda kendi pasifiz-
mini, kaçk›nl›¤›n› “s›n›f” kavram›-
n›n arkas›na gizlemektir. 

Biz faflist teröre karfl› mücadele
verirken, ““ss››nn››ffaa ggiiddeelliimm”” diyorlar-
d›. “Faflist terörün karfl›s›na s›n›f›
ç›karmal›y›z” diyorlard›. Bunlar ya-
p›lmas›n diyen yoktu tabii. Mesele
bunu yapmak gerekçesiyle faflist te-
röre karfl› mücadeleden kaç›lmas›y-
d›. En yak›n örnek, F Tiplerine kar-
fl› direnifl içinde de, s›k s›k duyduk
bu “s›n›fa gidelim” önermesini. Di-
renifli b›rakanlar›n sar›ld›¤› söylem-
lerden biri bu oldu. 

Peki s›n›fa gitmek için direnifli
b›rakmak zorunda m›s›n? Direnifl
içindeyken s›n›fa gitmenin önünde
bir engel mi var?.. Veya flöyle sora-
l›m: Emperyalizmin ve oligarflinin
tecrit politikas›na direnmek mi “s›-
n›f›n ç›karlar›na”, s›n›f›n ideolojisi-
ne uygundu, direnmemek mi?

Sevgili okurlar›m›z, haftaya bu-
luflmak üzere flimdilik hoflçakal›n.
Ve unutmay›n, as›l buluflmam›z 1
May›s Alan›’nda olacak. ‹flçi s›n›f›n›
savunmak, s›n›f bilinçli bir emekçi
olmak, s›n›fsal bak›fl aç›s›na sahip
bir devrimci olmak, o gün 1 May›s
Alan›’n› doldurmakta, o alanda
umudun, devrimin ve sosyalizmin
rüzgar›n› estirmekte somutlanacak.
Tekrar hoflçakal›n. 

iizz,, bbiirr ss››nn››ff››nn,, pprroolleettaarryyaann››nn iiddee--
oolloojjiikk öönnddeerrllii¤¤iinnii kkaabbuull eeddeerreekk bbiirr ddeevv--
rriimm mmüüccaaddeelleessii yyüürrüüttüüyyoorruuzz.. SS››nn››ff bbiilliinnçç--
llii oollmmaakk,, ss››nn››ffssaall bbaakkmmaakk,, bbuunnllaarr››nn ggeerree--
¤¤iinnii yyeerriinnee ggeettiirrmmeekkttiirr.. ““SS››nn››ff ss››nn››ff”” ddeeyyiipp
dduurrmmaakk,, aammaa bbuunnllaarr››nn ggeerree¤¤iinnii yyeerriinnee
ggeettiirrmmeemmeekk,, aassll››nnddaa kkeennddii ppaassiiffiizzmmiinnii,,
kkaaççkk››nnll››¤¤››nn›› ““ss››nn››ff”” kkaavvrraamm››nn››nn aarrkkaass››nnaa
ggiizzlleemmeekkttiirr.. 

B
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Adana'da 6 Nisan akflam› 10 evi
basan polis, yeni bir komploya daha
imza atmak istiyor. 

Bask›nlarda gözalt›na al›nanlar-
dan Emrah Yayla, U¤ur K›l›ç ve So-
ner Y›lmaztürk, “bombal› eylem ha-
z›rl›¤›nda” olduklar› iddias›yla tu-
tuklan›rken, evleri bas›lan insanla-
r›n demokratik kurumlara üye olan
ya da buralara gidip gelen insanlar
olmas›, polisin onlarca kez tan›k ol-
du¤umuz komplolar›ndan birinin
yaflama geçirilmek istendi¤ini gös-
terdi. Komplolar›n ayr›lmaz parças›
olan burjuva bas›n haberi “DHKP-
C eylem timi” bafll›klar› ile yans›t›r-
ken, asl›nda demokratik mücadele
içinde yeralan insanlara karfl› kuru-
lan komployu aç›klamakta zorlan-
d›klar›n› da gösteriyorlard›. 

Örne¤in, haberin içeri¤indeki
mant›ks›zl›¤a ald›rmadan “Yarg›ç-
lara tuzak kuracaklard›” bafll›¤›
atan bir gazete, bunu da flu polis
“bilgisi”ne dayand›r›yordu:

“DHKP-C örgütü üyelerinin he-
definin hakim, savc›, polis ve asker-
ler oldu¤u iddia edildi... Zanl›lar›n,
legal bir dernek ad›na Adliye Sara-
y›’n›n arka kap›s›nda bas›n aç›kla-
malar› yap›l›rken, hakimler ve sav-
c›lar hakk›nda keflif yapt›klar› iddia
edildi.” (8 Nisan Milliyet)

Haklar ve öözgürlükler
mücadelesi kkomplo iile 
engellenemez

Gözalt›na al›nanlar›n mahkeme-
ye ç›kar›ld›¤› 8 Nisan’da adliye
önünde toplanan HÖC üyeleri,
komplonun amac›n›n haklar ve öz-
gürlüklerimiz için verilen mücade-

leyi engelleme amaçl› ol-
du¤unu dile getirdiler. 

HÖC Temsilcili¤i ad›-
na aç›klamay› yapan fiem-
settin Kalkan, “Gözalt›na
al›nan insanlar, demokra-
tik eylemlere kat›lan in-
sanlard›r. Ancak Adana
polisi komplo kurmak için
üç insan› gözalt›na ald›k-
tan sonra 10’a yak›n eve
efl zamanl› bask›nlar dü-

zenlemifltir. Evleri bas›lan insanlar-
da demokratik kurumlara üye olan
yada buralara gidip gelen insanlar-
d›r. Polis ise gitti¤i evlere “yasad›fl›
operasyon” havas› verdirmek için
sokaklar› tutmufl, evlerin etraf›ndan
geçenlere kimlik kontrolü ve üst
aramas› yapm›fl, evlerde de didik di-
dik arama yap›larak insanlar tedir-
gin edilmek istenmifltir” dedi.  

Soner Y›lmaztürk’ün evindeki
aramada polisin “tülbent içine sar›l›
bomba” yerlefltirerek, bu evden ç›k-
t›¤›na dair aileye imza att›r›ld›¤› bil-
gisini veren Kalkan, herkesin her an
benzeri komplolarla karfl›laflabile-
ce¤i uyar›s›n› yapt›. 

BDSP ve ÇHKM’nin de destek
verdi¤i aç›klamada, evi bas›lanlar-
dan, Sevda Yavuz ve Halime Keçeli
konufltu. Sevda Yavuz, Adana Te-
mel Haklar Baflkan Yard›mc›s› ol-
du¤unu belirtirken, evinde “bomba,
silah” aramas› yap›larak kriminalize
edilmeye çal›fl›ld›¤›n› söyledi. Ke-
çeli  ise, Adana Gençlik Derne-
¤i’nde faliyetlerde bulundu¤unu ha-
t›rlatarak, evde kimsenin olmamas›
üzerine, polisin evinin anahtar›n› al-
maya çal›flt›¤›n› kaydetti. 

Adana HÖC’lüler, komploya
destek amaçl› haber yapan, Sabah
Gazetesi'nin Güney ekini yapt›¤›
aç›klama ile tekzip ederken, komp-
lo, Hatay HÖC taraf›ndan Ulus
Meydan›'nda yap›lan eylemle pro-
testo edildi. BDSP, ESP, Partizan ve
Al›nteri’nin destek verdi¤i aç›kla-
mada, “Gözalt›lar Tutuklamalar Bi-
zi Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›. 

Mersin HÖC Temsilcili¤i de ya-
z›l› aç›klamada bulunarak komplo-
yu bofla ç›karacaklar›n› söyledi. 

AAddaannaa   ppoo ll ii ss ii   
kkoommpp lloo   ppeeflfl iinnddee

Sivas’ta Faflist Sald›r›
Sivas’ta bulunan Sanat ve Hayat
Kültür Merkezi, 5 Nisan gecesi fa-
flistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Camlar›
k›rarak içeri giren faflistler, içerdeki
her fleyi parçalad›lar. 10 dakika
aral›klarla polis devriyesinin gezdi-
¤i merkezi cadde üzerinde bulun-
mas›na karfl›n faflistler ellerini kol-
lar›n› sallayarak sald›r›dan sonra
kaçt›lar.

Olaya iliflkin 8 Nisan’da, Sanat ve
Hayat Kültür Merkezi’nde yap›lan
bas›n aç›klamas›nda, sald›r› k›nan-
d› ve bu tür bask›lar›n devrimci de-
mokratik kurumlar› y›ld›ramayaca¤›
dile getirildi. Birlik ça¤r›s› yap›lan
aç›klamada söz alan Sivas Gençlik
Derne¤i  üyeleri de, sald›r›n›n ama-
c›na ulaflamayaca¤›n› söylediler.

���

‘Adalet Gemisi'
Bir grup ayd›n›n inisiyatifinde yola
ç›kan Adalet Gemisi ilk duruflmas›-
n›, 10 Nisan’da Kad›köy ‹skele-
si'nde Susurluk ve fiemdinli dava-
lar›n› görüflerek yapt›. Ferhat Tunç,
Emine Ocak, Avukat Eren Keskin
gibi isimlerden oluflan sembolik jü-
rinin yan›s›ra, çeflitli DKÖ temsilci-
lerinin de kat›ld›¤› “duruflma”da,
Susurluk ve fiemdinli’de gerçek
sorumlular›n yarg›lanmad›¤› belir-
tildi ve kontrgerillaya dikkat çekildi.  

‘Adalet Gemisi’; 11 Nisan’da Ba-
k›rköy ‹skelesi’nde Gazi, Marafl,
Sivas, Çorum katliamlar›n›, 12 Ni-
san’da Bostanc› ‹skelesi’nde ayd›n
cinayeti davalar›n› ele al›yor. 

���

Bergamal› Köylüler
Siyanüre Dava Açt›
Bergama köylüleri, Ovac›k’taki Al-
t›n Madeni’nde, baflka yerlerden
toprak getirilerek siyanürle ayr›flt›-
r›lmas›na karfl› dava açt›lar. 

10 Nisan’da ‹zmir Adliyesi’ne yürü-
yen köylüler, alt›n madenine karfl›
kazand›klar› davalar› hat›rlatarak,
900 Bergama köylüsü ad›na, Bal›-
kesir Valili¤i’nin iflleminin yürütme-
sini durdurmak için dava açt›lar. 



Yak›n bir zamana kadar köy
iken, ‹zmir'in bir mahallesi yap›lan
Do¤ançay’da, bugünlerde polisin
“ilgisi” yo¤un!

‹nsanlar aras›ndaki iliflkileri, bir-
lik ve dayan›flma gelene¤i ile hâlâ
“köy kültürünü” tafl›yan Do¤an-
çay’da a¤›rl›kl› olarak Türkmen
Alevileri (tahtac›lar) yaflar ve alevi
kültürü yaflat›l›r. Onun bu özelli¤i
öteden beri oligarflinin bask› politi-
kalar› için zaten yeterli bir nedendi.
Defalarca göçe zorland› halk, Alur-
ca olan ad› önce Gö¤delen, sonra
Do¤ançay diye de¤ifltirildi. Bu
onurlu tarihe bir de, devrimcilerin

oradaki varl›¤› eklenince, keyfi bas-
k›lar, halk› y›ld›rma taktikleri daha
da yo¤unlaflt›. 

Mahalle meydan› son haftalarda
aleni flekilde polisin ablukas› alt›n-
da tutuluyor. Her sokakta, kahveha-
nelerde görülen polis ablukas›n›n
alt›nda yatan ise, Do¤ançay Yar-
d›mlaflma Derne¤i’nin yürüttü¤ü
demokratik faaliyetler. Bu faaliyet-
lerin sonucunda, Do¤ançay'da yeni-
den artan birlik, beraberlik, daya-
n›flma yine zalimlerin düzenini ra-
hats›z etmektedir. 

Do¤ançayl›lar’›n “büyük suçu”,
bask›ya, sömürüye, yozlaflmaya
karfl› ancak örgütlü mücadele edile-
bilece¤ini görmeleri ve örgütlenme-
lerine sahip ç›kmalar›. Ne yap›yor
Do¤ançay Yard›mlaflma Derne¤i ki,
iktidar›n polisi abluka alt›na alma
gere¤i duyuyor?

Kültürümüzü, de¤erlerimizi bü-
yütmek için halk› biraraya getiren

flenlikler, etkinlikler organize edi-
yor. Halk›n sorunlar›n› araflt›r›p bir-
likte çözüm için politikalar belirli-

yor, halkla birlikte toplant›lar yap›-
yor. Halk›n dayan›flmas›n›, birli¤ini
art›rmaya çal›fl›yor. Düzenin izledi-
¤i politikalar›n do¤rudan sonucu
olan yozlaflt›rmaya, her geçen gün
artan uyuflturucuya, alkole, kumara,
fuhufla karfl› mücadele ediyor, poli-
sin gözünün önünde uyuflturucu sa-
tanlara, gençlerimizi zehirleyenlere
müdahale ediyor.

‹flte bunun için her gün polis
araçlar› köy meydan›na kuruluyor,
bunun için halktan imza toplayarak
dernek kapatt›r›lmak isteniyor, bu
amaçla toplant›lar düzenleniyor,
halk tehdit ediliyor. Ancak kültürü-
ne sahip ç›kan, örgütlülü¤ün gere¤i-
ne inanan Do¤ançayl›lar bu giriflim-
lere prim vermedi, oligarflinin polisi
halk› k›flk›rtmay› baflaramad›.

Birçok emekçi mahallesinde
görülen Do¤ançay örne¤i; oligarflik
iktidar›n halk›n dayan›flmas› ve
örgütlü¤ünden korkusunun bir ifa-
desidir. Onlar istiyor ki, halk bira-
raya gelmesin, sorunlar›na, kültürü-
ne sahip ç›kmas›n; böylece sömürü
ve zulüm düzeninin sahipleri için
yönetmek daha kolay olsun!

Ablukaya sson vverin

Mahallede polisin bask›s›na
iliflkin bir aç›klamada bulunan Do-
¤ançay Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i, flunlar› kaydetti:

“ Polis mahallemizdeki ablukaya
son vermeli, halk› de¤il uyuflturucu
sat›c›lar›n›, pezevenkleri, halk›n pa-
ras›n› çalanlar›, kasalar› boflaltan-
lar› ablukaya almal›d›r. Do¤ançay-
l›lar olarak polisi ve düzenini çok
iyi tan›r›z. Pisli¤i, yozlaflmay›, ada-
letsizli¤i ortadan kald›racak olan
bizleriz, birli¤imiz, örgütlü gücü-
müzdür bunu da biliriz. Bir olal›m,
iri olal›m, diri olal›m."
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Do¤ançay’da birlik ve dayan›flmaya 
AKP’nin polisi tahammül edemiyor

Do¤ançay Yard›mlaflma ve Da-
yan›flma Derne¤i'nin yeni yerine ta-
fl›nmas› nedeniyle 8 Nisan’da dü-
zenlenen flenlik, halk›n birli¤ine, ör-
gütlenmesine sahip ç›kt›¤›n› bir kez
daha gösterdi. Aç›l›fl konuflmas›n›
yapan Sebahattin Filazo¤lu, derne-
¤in amac›n› anlatarak, "Yüzy›llard›r

yok say›ld›k, de¤erlerimiz, inançlar›m›z yasakland›, katledildik, yak›ld›k. Gü-
nü geldi fieyh Bedreddin olduk, günü geldi Pir Sultan, Deniz, Mahir olduk.
Sivas'tayd›k, Marafl'tayd›k, Gazi'deydik. Hep kültürümüze de¤erlerimize sa-
hip ç›kt›k” diye konufltu. 

Filazo¤lu, yozlaflmaya karfl› mücadeleyi büyüteceklerini ifade ederken,
flenlikte, Do¤ançay-Der fliir grubu, Menemen PSAKD fiubesi’nin müzik
grubu ve semah ekibi sahneye ç›kt›. Grup Gün›fl›¤› ise türkü ve deyiflleri Do-
¤ançayl›lar’›n oyunlar› eflli¤inde seslendirdi. Halk›n grubun elemanlar›na
yazmalar, çiçekler hediye etmesi, sahiplenmenin bir baflka örne¤i oldu.
200 kiflinin kat›ld›¤› flenlik, halaylarla sona erdi.

8 Nisan Pazar günü ‹dil Kültür
Merkezi’nde sevenleriyle buluflan
Cevdet Ba¤ca, 2 saat boyunca kendi
besteledi¤i flark›lardan oluflan reper-
tuar›n› seslendirdi. Yapt›¤› konuflma-
larda ayd›n olman›n sorumlulu¤un-
dan bahseden Ba¤ca, baz› ezgilerinin

ise yaz›l›fl öyküsünü anlatt›. Ç›kacak olan
yeni albümünün ismini duyuran Ba¤ca,
eski albümleri Simurg ve Emanet Öykü-
ler’in yan› s›ra yeni albümünden de ezgi-
ler seslendirdi. Konseri dinlemeye gelen-
ler aras›nda olan sanatç› Nurettin Güleç de
iki flark› ile kat›ld› etkinli¤e.

‹KM’de 
Cevdet 
Ba¤ca 
Konseri



Atatürkçü Düflünce Dernekleri
baflta olmak üzere, kendine “ulusal-
c›” diyen kesimlerce örgütlenen 14
Nisan’da Ankara’da yap›lacak olan
‘Cumhuriyetine Sahip Ç›k’ mitingi,
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi odakl›
olarak gündemdeki yerini koruyor.

Düzenin kendi içindeki tart›flma-
lar sürerken, demokratik, sol ku-
rumlar taraf›ndan da konuya iliflkin
aç›klamalar yay›nland›. D‹SK,
KESK, TMMOB gibi kurumlar mi-
tinge kat›lmayacaklar›n› belirtirken,
‹HD de, Bask›n Oran, Ferhat Tunç,
Hasan K›yafet, Nebile Irmak Çetin,
fianar Yurdatapan gibi ayd›nlar›n da
imzalad›¤› bir aç›klama yapt›. 

9 Nisan’da ‹HD’de yap›lan aç›k-
lamay› okuyan, Avukat Eren Kes-
kin, Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin
yaklaflmas› üzerine “statükocu ke-
simlerin” bilinçli olarak gerginli¤i
t›rmand›rd›¤›n› belirterek, “Asker-
lerin dayatt›¤› anayasan›n ön gördü-
¤ü ve sivillerin cumhurbaflkan› seç-
mesini hazmedemeyen kesimin,
‘Cumhuriyetine Sahip Ç›k’ gibi id-
dialarda bulunuyor. 14 Nisan mitin-
gini demokratikleflme ve sivillefl-
meye karfl› bir direnifl olarak görü-
yoruz” dedi.

�

Mitingi düzenleyenlerin nitelik-
leri devrimciler aç›s›ndan tart›flma-
s›zd›r. Genelkurmay’›n yönlendirdi-
¤i, ço¤unun bafl›nda emekli gene-
rallerin bulundu¤u milliyetçi, flo-
ven, cuntac› kesimler. Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimini, AKP ile aralar›nda
süren iktidar savafl›n›n bir arac› ola-
rak görüyorlar. “Laiklik” söylemi
ile halk›n bir kesimini pefllerine ta-
karak, iktidarlar›n› sürdürmek, rant-
tan daha büyük pay almak istiyorlar.

Burada tart›flmal› olan bir durum
yok; bu anlamda “statükocu” olduk-
lar›, faflizmi sürdürmek istedikleri
de ortada. 

Peki, onun karfl›s›nda yeralanlar

“de¤iflimi” mi temsil ediyor, fafliz-
me karfl› demokrasi saf›nda m›
yeral›yorlar? Ya da konu ba¤lam›n-
da soracak olursak, AKP’nin seçti¤i
Cumhurbaflkan›, “sivillerin seçimi”
diye savunulmas› gereken bir du-
rum mudur? “Sivilleflmenin” ve
“demokratikleflmenin” adresi AKP
mi oluyor?

‹HD ve benzerlerinin içinde bu-
lunduklar› yanl›fll›k ve açmaz da
buradad›r.

Bu bak›fl›n alt›nda Avrupa Birli-
¤i projesine verilen destek var. AB
Türkiye’yi demokratiklefltiriyor,
bunu da AKP iktidar› uyguluyor,
öyleyse AKP, “statükocu’ kesimlere
karfl› desteklenmelidir. 

Bak›fl aç›s› bu!

Böyle bir saflaflmada neden ta-
raflardan birinin yan›nda yeral›yor-
sun? Saf tuttu¤un yerde halk›n ç›-
karlar› var da, bunu biz mi göremi-
yoruz? Darbecilik ya da statükocu-
luk söylemi ile AKP iktidar›na veri-
len her destek, bu dört y›lda görül-
müfltür ki, faflist politikalar›n sürdü-
rülmesine verilmektedir. Halka kar-
fl› aralar›nda hiçbir çeliflkileri bu-
lunmad›¤›n›n daha kaç örne¤i ya-
flanmas› bekleniyor. Kürt sorunu, F
Tipleri, 301. madde, fiemdinli, Van
Savc›s›’n›n görevden al›nmas›...
tüm bunlarda AKP hangi “sivil de-
mokrasi”den yana olmufltur? Burju-
va demokrasisinin dahi ›rz›na geç-
mek demek olan floven milliyetçili-
¤i birlikte k›flk›rtm›yorlar m›? Linç-
leri hep birlikte savunmad›lar m›?
Bu nas›l bir “demokratikleflme” sa-
vunuculu¤u ki, bu iktidar, muhalif
olan bütün düflünceleri cezaland›r-
mak için her türlü yöntemi kullan-
maktan çekinmiyor? Ayd›nlar›n ba-
fl›nda 301 k›l›c›n› sallayan kim? ‹le-
rici demokrat sendikalar› sindirmek
için büyük her alanda büyük bir se-
ferberlik yürüten kim? Elbette bu
iktidardan baflkas› de¤il. 

Bir k›s›m ayd›nlar›m›z›n da içine

düfltü¤ü bu yanl›fll›k, sol ad›na hiç-
bir flekilde meflru görülemez. Bu tu-
tum, Avrupa Birli¤i projesini “Tür-
kiye’nin demokratikleflmesi” diye
pazarlayan kesimlere, yani AB’ye
giriflten as›l ç›kar› bulunan tekelci
burjuvaziye hizmet etmektedir. T›p-
k›, “laiklik elden gidiyor, fleriat ge-
liyor” söylemi ile dört elle katliam-
c› faflist orduya sar›lan bir k›s›m ay-
d›nlar›n durumu gibi. 

Bu yan›lg›lar; demokrasi ve ba-
¤›ms›zl›k konusundaki çarp›k bak›fl
aç›s›ndan ve kendi güçsüzlü¤ünden
beslenerek ayd›nlar› ve bir k›s›m
solu içine almaktad›r. Devrimciler,
demokratlar, ba¤›ms›zl›k, demokra-
si ve sosyalizmden yana olan ayd›n-
lar; ne AKP iktidar›n›n ne de ordu-
nun yan›nda saf tutamazlar. Bu ke-
simler aras›nda süren iktidar çat›fl-
mas›nda taraf olmakta halk›n hiçbir
ç›kar› yoktur. Elbette bu çat›flmalara
sol gücü oran›nda müdahil olmal›-
d›r. Ancak bu müdahale halk›n ç›-
karlar›n› temel alan bir muhtevada
olmal›, AB’cilik ya da milliyetçilik
ile zehirlenen halk kitlelerinin gö-
züne indirilen perdeyi kald›rmal›;
ba¤›ml›l›¤a, faflizme karfl› gerçek
alternatifin nerede oldu¤unu göster-
melidir. Biz, sahte demokrasi ve
sahte ulusalc›l›k bayra¤› ile rant
kavgas› verenlere karfl› üçüncü bir
çizgiden, devrimci çizgiden söz edi-
yoruz. Asl›nda her iki kesimi de ta-
n›mlayan “statükoculu¤a” karfl› de-
mokrasinin savunulmas› da, MGK
hükümranl›¤›na karfl› halk›n yönet-
ti¤i bir Türkiye’nin kavgas› da bu
çizgide vücut bulmaktad›r.

‹HD’nin aç›klamas› ise kitleleri;
gerici faflist bir iktidar› destekleme-
ye ça¤›r›yor. Ne ad›na? Demokrasi
ve sivilleflme ad›na! Yani, düpedüz
iktidar kavgas›ndan baflka bir fley
olmayan bir çat›flma, demokrasi ile
statükocular aras›ndaki kavga diye
yans›t›larak, buradan hareketle kit-
leleri “demokrasi saflar›na” ça¤›r-
mak, halk›n gözüne bir perde de
“soldan” indirmektir. Ki, sözü edi-
len demokrasinin niteli¤i, “halk›n
kendi kendini yönetmesi” anlam›n-
da demokrasi ile ilgisinin bulunma-
mas› ise ayr› bir tart›flmad›r.
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‹HD ‘14 Nisan mitingine’ karfl› 
hangi ‘sivilleri’ savunuyor?



“Mülteci” ya da “göçmen”; em-
peryalizmin kaynaklar›n› talan etti-
¤i ya da do¤rudan sald›rd›¤› veya iç
çat›flmalar yaratt›¤› ülkelerin halk-
lar› ak›nlar halinde Bat›’n›n ve Ku-
zey’in metropol kapitalist ülkeleri-
ne tafl›nmaya devam ediyorlar. Sa-
dece Avrupa Birli¤i ülkelerine ge-
çen y›l içinde 1.5 milyondan fazla
göçmenin geldi¤i düflünülürse, em-
peryalizmin dünyay› içine sürükle-
di¤i yoksulluk ve zulüm daha çarp›-
c› olarak görülür. 

Üç ay önce bir rapor aç›klayan
BM Dünya Kalk›nma Ekonomileri
Araflt›rma Enstitüsü Müdürü Ant-
hony Shorrocks, emperyalizmin ya-
ratt›¤› adaletsizli¤i flu sözlerle özet-
liyordu: “E¤er dünya nüfusunu on
kifliden ibaret sayarsak, bunlardan
biri ortadaki zenginli¤in yüzde
99'unu al›rken, geri kalan 9 kifli ge-
riye kalan yüzde 1'i paylafl›yor.
Dünyan›n toplam zenginli¤inin yüz-
de 90'›n› Kuzey Amerika, Avrupa ve
yüksek gelirli baz› Asya-Pasifik ül-
kelerinin elinde toplan›yor.”

‹flte böyle bir dünyada yollara
dökülüyor milyonlar. Kimisi yollar-
da hayat›n› kaybediyor, kimisi s›n›r-
lardan geri çevriliyor, ulaflabilenler
ise ya insanl›k d›fl› koflullarda
kamplarda tutuluyorlar ya da hiçbir
haklar› bulunmadan “yasad›fl›” ola-
rak yaflamaya çal›fl›yorlar. ‹ster
kamplarda olsun ister di¤er biçim-
lerde, amans›z bir yaflam savafl›n›

da beraberinde ge-
tiriyor bu süreç.
Emperyalistlerin
demokrasileri, hak
ve özgürlükleri,
onlar sözkonusu
oldu¤unda ask›ya
al›n›yor, en temel
haklar›n› elde ede-
bilmek için diren-
mek, mücadele et-
mek durumunda
kal›yorlar. 

Avustralya'da,
Belçika’da, Ameri-
ka’da geçen hafta
içinde göçmenlerin
çeflitli eylem ve di-
reniflleri bunun ör-

nekleriydi. 

Brüksel ve Sydney’de 
Açl›k Grevleri

Avustralya'n›n Sydney flehrinde
bulunan Villawood Mülteci Tutma
Merkezi’nde, y›llard›r haks›z yere
hapsedilen 35 mülteci 28 Mart’ta
açl›k grevine bafllad›. 

Göçmen Bakanl›¤›'n›n talimat›
üzerine bir Çinli kad›n›n zorla mü-
dahele sonras› s›n›rd›fl› edilmesine
tepki olarak bafllayan açl›k grevleri
halen devam etmekte. Mülteci yasa-
s›nda s›n›rd›fl› edilecek mültecilere,
48 saat öncesinden haber verilmesi
gerekirken, hükümet kendi yasalar›-
na dahi uymad›. Mülteci Eylem
Koalisyonu'nun aç›klamas›na göre,
s›n›r d›fl› edilen Xiang Tao'nun bir
ay önce al›nmak istendi¤inde de,
100 tutuklu kalkan olmufl ve sald›r›-
y› püskürtmüfllerdi.

Y›llard›r liberal hükümetin mül-
teci politikas›, savafl ma¤duru
birçok insan›n zorla s›n›r d›fl› edil-
mesine sebep oldu. Uygulaman›n
durdurulmas›n› talep eden tutsaklar
açl›k grevlerinin sürece¤ini belirtir-
ken, 31 Mart günü Sosyalist Birlik,
Uluslararas› ‹ranl› Mülteci Haklar›
Derne¤i ve Avustralya TAYAD Ko-
mite taraf›ndan desteklendi. Mülte-
ci Merkezi’nin önünde yap›lan gös-
teride, Avustralya hükümetinin y›l-
lard›r uygulad›¤› hukuksuz, hak ve
özgürlüklerin çi¤nendi¤i mülteci
politikas›na dikkat çekildi. 

Belçika'da ise, kendilerini ‘ka-
¤›ts›zlar’ olarak adland›ran iltica ta-
lebi kabul olmayan, oturum izni ala-
mayan göçmenler, son y›llarda ifl-
gallerle, açl›k grevleriyle haklar›n›
ar›yorlar. Bu eylemlerden biri de 5
Mart tarihinde 150 Afganistanl› ad›-
na 16 kifli taraf›ndan bafllat›lan açl›k
grevi oldu. Brüksel'de bir kilisede
yap›lan eyleme, Afganistanl›lar’›n
avukat› Selma Benkhelifa da 30

Mart’ta, "Mesle¤imi bu keyfi ortam-
da art›k yapamaz durumday›m" di-
yerek açl›k grevine bafllad›.  

Mültecilerin oturum talebi, eyle-
mi 34’üncü gününde ‹çiflleri Bakan-
l›¤›’n›n aç›klamas› ile kabul edildi. 

Sömürgeci ABD, 
Göçmenli¤i Kâr Kap›s› 
Yapmak ‹stiyor

Amerikan tekellerinin a¤›rl›kl›
olarak iflgücünü oluflturan ve en a¤›r
ifllerde çal›flt›r›lan göçmen iflçiler,
çal›flma koflullar›n› protesto etmek
ve hükümetin oturma izni için on-
binlerce dolar istemesine karfl› so-
kaklara döküldü. ABD hükümetinin
ç›karmaya haz›rland›¤› “Göçmenlik
Yasa Tasar›s›” önerisine karfl› 8 Ni-
san’da, Los Angeles kentinde topla-
nan ço¤u Latin kökenli  15 bin kifli,
yasal oturum talebini dile getirdi. 

Amerikan emperyalizminin yüz-
y›ld›r sömürdü¤ü Latin ülkelerinin
halklar›n›n göçmenli¤ini dahi ranta
çevirmeye çal›flmas›, göçmen iflçi-
leri misliyle sömürmeyi hedefleme-
si, tekellerin doymak bilmez kâr
h›rs›n›n bir örne¤i. 
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“Göçmenler”in 
yaflam mücadelesi

Behiç Aflc› Örnek Oldu

Belçika’daki
m ü l t e c i l e r i n
avukat› Selma
Benkhelifa, Bel-
çika bas›n›n›n
‘‘iillkk kkeezz bbiirr aavvuu--
kkaatt mmüüvveekkkkiilllleerrii
iiççiinn aaççll››kk ggrree--
vviinnddee’’ yorumuna flu cevab› veriyor: 

"Çal›flt›¤›m büroda bir meslekta-
fl›m Türkiye'de ölüm orucu eylemi
gerçeklefltiren Behiç Aflc›'y› ziyaret
etmiflti. Aflc›'n›n direniflini yak›ndan
takip ettim. Belçika'da bu tarz ey-
lemlerle hükümete sesimizi duyur-
mam›z Türkiye'ye göre daha kolay.
Türkiye'de büyük bedeller gerektiri-
yor bunu biliyorum. Ama art›k Belçi-
ka'da da bu tarz yöntemlere baflvur-
mak zorunda kalmam›z bizim de-
mokrasimizin de ne durumda oldu-
¤unu gösteriyor"



Devrim ve sosyalizm onlarla tafl›nd›
ovalara ve da¤lara. Yoksul köylülü¤e
kurtulufl ›fl›¤›n› tafl›d›lar da¤ tepe
demeden. Dersim civar›nda operas-
yonlar›n yo¤unlaflt›r›ld›¤› bir dönem-
de, daha önce birkaç kuflatmay› yara-
rak ç›kmalar›na ra¤men Ard›ç Köyü’-
nün Çalaxane mezras›nda oligarfli-
nin güçleriyle karfl›laflt›lar. 23 Nisan
1993 günü sabahtan ö¤leye kadar
süren çat›flmalar sonucu Dersim ‹bra-
him Erdo¤an K›r Gerilla Birli¤ine ba¤-
l› Ahmet Ercüment Özdemir Müfrezesi
üyesi 12 gerilladan yedisi katledildi.
Mermileri tükenen di¤er 5 gerilla sa¤
ele geçirilmelerine ra¤men kurfluna
dizildiler.
1973 Dersim do¤umlu Cihan, gerilla-
ya kat›lmadan önce, gençlik örgütlen-
mesinin Elaz›¤ yöneticileri aras›nday-
d›. 1974, Pertek Akdemir köyünden
Cengiz, Liseli Dev-Genç’li olarak bafl-
lad› mücadeleye. 1971 Dersim do-
¤umlu Haydar, 1973 Hozat Taçkirek
do¤umlu Abidin, Dersim’de çeflitli ça-
l›flmalarda yerald›ktan sonra gerillaya
kat›ld›lar. Behiye, gecekondu halk›-
n›n mücadelesinde yetiflen bir Cephe-
liydi. Apti, TÖDEF’le bafllad›¤› müca-
delesinde çeflitli sorumluluklar üstlen-
di. 1975 Hozat Taçkirek do¤umlu Ey-
lem, mücadeleye lise y›llar›nda kat›l-
m›flt›. Hasan, 1972’de Elaz›¤’da do¤-
du. Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›.
1965 Pülümür do¤umlu Selvi, müca-
deleyle Fransa’da tan›flt›. Ve ülkesine
gerilla olarak döndü. Müfrezenin ko-
mutan yard›mc›s›yd›. Ali, gecekondu

yoksullar›n›n mücadelesinde yerald› gerillaya kat›lmadan önce. Müfreze komutan›y-
d›. Mehmet, iflçiydi, Malatya Tav›r bürosunda çal›flt›. Kavgas›n› da¤larda sürdürdü. 

Do¤u Turnesi 
Sona Erdi

Grup Yorum'un Dersim
konseri ile bafllayan Do¤u

turnesi, Hozat ve Malatya konserlerinin ard›ndan Ela-
z›¤'da verilen konserle sona erdi. 

3 Nisan'da gözalt›na al›nan elemanlar›n›n serbest b›-
rak›lmas› üzerine 4 Nisan'da Dersim’de Gündo¤anlar
Dü¤ün salonunda bir konser verdi. 600 kiflinin izledi¤i
konserde büyük bir coflku vard›. Türkçe'den Kürtçe'ye,
Zazaca'dan ‹spanyolca'ya de¤iflik dillerde flark›lara yer
verilen konserde marfllar s›k›l› yumruklarla söylendi. 

5 Nisan'da Hozat'a geçen Yorum, Belediye Kültür
Merkezi'nde bir konser verdi. Salonu t›kl›m t›kl›m dol-
duran ve soka¤a taflan 700 kiflinin izledi¤i konserde kit-
lenin flark›lara hep bir a¤›zdan efllik etti¤i görüldü. 

7 Nisan'da Malatya Renkli Dü¤ün Salonu'nda 800
kifliye seslenen Yorum’un Che’ye ithafen bestelenen ‹s-
panyolca 'Hasta Siempre' flark›s› büyük be¤eni toplad›. 

8 Nisan'da ise Elaz›¤ Terminal Dü¤ün Salonu'nda
Yorum coflkusu yafland›. 500 kiflinin izledi¤i konserde
bir Elaz›¤ türküsü olan 'Yüksek Minare' salondaki her-
kesin kat›l›m› ile söylendi. 

Eskiflehir’de faflist 
sald›r›ya karfl› direnifl
11 Nisan’da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre

Kampüsü haz›rl›k kantininde Evrensel Gazetesi satan
ö¤rencilere bir grup faflistin sataflmas› üzerine toplanan
devrimci-demokrat ö¤renciler, faflistlerle çat›flt›. 

Sald›ran faflistler hak ettikleri cevab› ald›lar. Meflru
anti-faflist direnifl hakk›n› kullanan ö¤renciler, ayn› anda
kendilerine sald›ran çevik kuvvete karfl› direndiler.
ÖGB’ler ve polis, eli sopal› faflistlere müdahalede bu-
lunmazken, olayda bir ö¤renci yaraland›.

Yaklafl›k 100 ö¤renci “Faflizme Karfl› Omuz Omuza,
Türkeflin ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar› atarken,
okuldan da toplu ç›k›fl yapt›lar. 

Faflist sald›r›dan iki gün sonra tekrar biraraya gelen
Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri 13 Nisan Cuma günü
üniversite rektörlü¤ü önünde bir bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirdiler. Rektör yard›mc›s›na telaplerini ileten
ö¤renciler rektör yard›mc›s›n›n da yaflananlardan
rahats›zl›k duydu¤unu ve taleplerini ele alaca¤›n› söyle-
mesi üzerine bunun takipçisini olaca¤›n› söyleyerek
görüflmeyi sona erdirdiler.

‘Çeteler D›flar› Bilim ‹çeri’ pankart›n›n aç›ld›¤›
eylem slogan ve marfllarla sona erdi.

Cengiz
KALA

Haydar
AYDIN

Abidin
YILDIZ

Cihan
TAÇYILDIZ

Behiye
CAN‹K

Mehmet
ÇOLAK

Özgür
KILIÇ

Apti
fiEKER

Selvi
UZUN

Ali
ÖZBAKIR

Hasan
AKTAfi

Eylem
YILDIZ

Devrimci Sol’un örnek SDB komu-
tanlar›ndan biriydi. 23 Nisan

1993’de ‹stanbul Maltepe’de kuflat›ld›¤› üste direnerek
flehit düfltü. Erzincan do¤umlu ‹brahim Yalç›n, askeri faali-
yetlerde ve mahallelerde görev ald›. 1990 at›l›m›yla olufl-
turulan ilk SDB örgütlenmesinde yerald›. 

‹brahim YALÇIN


