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parçalad›k!
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Alan›
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Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

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

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 10 May›s 

16 May›s�Ça¤r›
‹lan

13 Ma-
y › s
1995’de
‹s tanbul
O k m e y -
dan›’nda
sivil faflist-
lerin b›-
çakl› sal-
d›r›s› sonucu flehit düfltü.

Murat
ÇUHACI

Mücadeleye
KTÜ Fatih
E¤itim Fakül-
tesi Tarih Bö-
lümü ö¤ren-
cisiyken ka-
t›ld›. TÖDEF
faaliyetlerin-
de yerald›.
Mezun olduk-
tan sonra Elaz›¤ E¤it-Sen içinde
mücadelesine devam etti. 16 Ma-
y›s 1994’de ani bir rahats›zl›k
sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Mete Naz›m
DÖLEK

12 May›s 1987’de
flehit düfltü.

Ali Haydar
fiAH‹N

D e v r i m c i
bir ö¤ren-
ciydi. 12
E y l ü l ' ü n
apolitiklefl-
tiremedi¤i
g e n ç l e r i -
mizdend i .
Yeni Çözüm
Dergisi oku-
ru olan Hüseyin, ODTÜ yurdunda
geçirdi¤i rahats›zl›k sonucu 11
May›s 1987’de aram›zdan ay-
r›ld›.

Hüseyin
SOYUU⁄UR

Üç çocuk baba-
s› bir emekçi
dev r imc iyd i .
16 May›s
1980’de ‹s-
tanbul Fera-
hevler mahalli
çal›flmalar›nda
bölgeyi faflist
s a l d › r › l a rdan
korumak için tutulan gece nöbetle-
rinden birinde bir sol grup taraftarla-
r›nca çevrildi, silah› olmas›na ra¤men
kullanmad› ve vurularak flehit edildi.

Mustafa
ALBAYRAK

13 May›s 1996’da ‹s-
tanbul Alibeyköy’de Kur-
tulufl Gazetesi da¤›t›m›
yapt›¤› s›rada, polis tara-
f›ndan herkesin gözü
önünde s›rt›ndan kurflun-
land›. Yaral› olarak polis
otosuna al›nd› ve orada
iflkenceye devam edilerek
katledildi. ‹rfan liseli bir
devrimciydi. 17 yafl›ndayd›. Ve o yafl›nda dün-
yan›n sorumluluklar›n› üstlenmiflti. 

‹rfan
A⁄DAfi
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� TTAAYYAADD BBaass››nn AAçç››kkllaammaass››

MMaarrtt--NNiissaann 22000077 DDöönneemmiinnee
‹‹lliiflflkkiinn HHaappiisshhaanneelleerrddeekkii HHaakk
‹‹hhllaalllleerrii ‹‹llee ‹‹llggiillii AAçç››kkllaammaa

TTaarriihh:: 12 May›s 2007 
YYeerr:: Taksim Tramvay Dura¤›
SSaaaatt:: 13.00

� 1199 AArraall››kk ÜÜmmrraanniiyyee    
KKaattlliiaamm›› DDaavvaass››

TTaarriihh:: 11 May›s 2007 
YYeerr:: Üsküdar 2. ACM
SSaaaatt:: 10.00

� 1199 AArraall››kk ÇÇaannaakkkkaallee
KKaattlliiaamm›› DDaavvaass››

TTaarriihh:: 15 May›s 2007 
YYeerr:: Çanakkale ACM
SSaaaatt:: 09.00

‹‹flflttee ggeellddiikk ‹‹ssttaannbbuull..  

TTeekkrraarr ggeelleeccee¤¤iizz.. 

DDaahhaa ççookk ggeelleeccee¤¤iizz.. 

GGeelleecceekk vvee yyeenneeccee¤¤iizz.. 

‹‹flflttee ggeellddiikk TTaakkssiimm..  

SSöözz vveerrddiikk,, iillaann eettttiikk vvee 

ggeellddiikk.. TTeekkrraarr ggeelleeccee¤¤iizz.. 

DDaahhaa ççookk ggeelleeccee¤¤iizz.. 

GGeelleecceekk vvee zzaapptteeddeeccee¤¤iizz ttüümm
aallaannllaarr››.. ZZaapptteeddeeccee¤¤iizz 11 MMaa--
yy››ss AAllaann››’’nn››.. 

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

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

SSüürrddüülleerr üüssttüümmüüzzee ppaannzzeerrllee--
rrii,, ss››kktt››llaarr ggaazzllaarr››,, vvuurrdduullaarr
ccooppllaarr››...... DDöönnmmeeddiikk ggeerrii.. 

VVuurruuflflttuukk TTaakkssiimm ss››rrttllaarr››nnddaa.. 

BBiirr cceepphhee ssaavvaaflfl››yydd››  eevveett;;

hhaarraammiilleerriinn iiflflggaallii aalltt››nnddaayydd››
flfleehhiittlleerriimmiizziinn yyaatttt››¤¤›› aallaann.. YYüü--
rrüüddüükk TTaakkssiimm’’ee ddoo¤¤rruu..

DDoollmmaabbaahhççee’’ddeenn yyüürrüüddüükk,,
OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaann yyüürrüüddüükk,,
ÜÜmmrraanniiyyee’’ddeenn yyüürrüüddüükk,, KKaa--
rraakkööyy’’ddeenn,, KKaabbaattaaflfl’’ttaann,, ddöörrtt
bbiirr yyaannddaann......  

YYüürrüüddüükk üüssttüünnee zzuullmmüünn.. 

YYüürrüüddüükk üüssttüünnee hhaarraammiilleerriinn.. 

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

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

BBeekkllee ‹‹ssttaannbbuull,, kkaavvggaamm››zz››nn
flfleehhrrii...... KK››zz››ll bbaayyrraakkllaarr››mm››zzllaa
vvee zzaaffeerr flflaarrkk››llaarr››yyllaa ccaaddddeellee--
rriinnddeenn vvee aallaannllaarr››nnddaann ggeeççee--
ccee¤¤iimmiizz ggüünnlleerr yyaakk››nn......

GENÇL‹K FFEDERASYONU
21. GGELENEKSEL BBEDR‹
KARAFAK‹O⁄LU 
2. ÖÖ⁄RENC‹ fifiENL‹⁄‹
Yer: MASLAK

Tarih: 3-8 May›s 2007
Düzenleyen: ‹TÜ
Ö¤rencileri
- 8 May›s’ta 
etkinlikte 
Grup YYorum konseri
olacak....

‹flte geldik ‹stanbul

Sevgili ‹rfan, genç arkadafl›m, elinde satt›¤›n
derginin kapa¤›nda sözü edilen 30 binden
biriydin sen.

1 May›s alanlar›n› zapteden onbinlerden biri.
Demokratik bir lise isteyen o genç arkadafl-
lardan biri. Öfkesini, gelecek umudunu Cep-
he'nin kortejine yükleyip yürüyenlerden biri.

... Genç arkadafl›m, vurulmanla asla eksilme-
di say›m›z; çünkü arkadafllar›n flimdi daha
kinli, çünkü daha dün okulunda tüm bu olup
bitenlere seyirci kalanlar senin flahs›nda bu
düzeni gördüler... Onlar senin yerini doldur-
du bile daha flimdiden.

*

‹rfan insanl›k de¤erlerini çok iyi bilirdi. ‹n-
sanlara nas›l davranmas› gerekti¤ini, ne fle-
kilde konuflmas› gerekti¤ini iyi bilirdi. Mü-
kemmel bir insand›. Görüfllerine kat›lmayan
kifliler bile O'na sayg› duyuyordu. Ben sade-
ce ‹rfan'›n peflinden gidece¤imizi söylemek
istiyorum. 

*

‹rfan insan olarak güzel vas›flarla dolu biriy-
di. Eline geçen her gazeteyi, dergiyi ve yaz›-

y› okuyan bilinçli bir insand›. ... Arkadafllar›-
n›n O'na ve kiflili¤ine ne kadar çok sayg› duy-
du¤unu söylememize gerek yok zaten bunu
herkes biliyor. 

Polisler bizleri y›ld›rmaya, üzerimize bask›
yaparak bizi korkutmaya çal›fl›yorlar. Karfl›-
m›zda silahlar›n› dolduruyorlar. Okulu kufla-

t›yorlar. Korkmuyoruz. ‹rfan'›n katledilmesi-
nin bize verdi¤i h›nç ve öfkeyle onlar›n kar-
fl›s›nda olaca¤›z.
*

‹rfan bizim arkadafl›m›z, benim de yoldafl›m-
d›. O'nun cenazesine gidemedim. Giden yol-
dafllar›m›z ve arkadafllar›m›z› dövdüler.
Ama... flunu söylemek istiyorum; Bir ‹RFAN
gitti, B‹N ‹RFAN geliyor. Bizi asla y›ld›rama-
yacaklar. 

*

‹rfan, halk› için bu yola girmiflti. Ezilen kesi-
min, bask›n›n, zulmün, sömürünün oldu¤u
her yerde ‹rfan'› görüyorduk. Biz arkadaflla-
r› ne zaman dara düflsek yard›m›m›za kofl-
mufltur. Her zaman mücadele etmek isteyen
bir insand›. Kararl›yd›, bizlere zafere bir gün
mutlaka ulafl›laca¤›n› söylerdi. ‹nançl›yd›. Ö¤-
rendi¤i her fleyi bizlere ö¤retiyordu. Bu yol
için ölmeyi göze alm›flt›. ‹nsanlara birçok fley
kazand›rmaya çal›fl›yordu. 

... ‹rfan'›n satt›¤› gazeteyi sataca¤›z. Gelip
bizi de vursunlar. ... ‹rfan'›n yar›m b›rakt›¤›
ifli biz devam ettirece¤iz. Onlar bir ‹rfan al-
d›lar, hepimiz birer ‹rfan'›z.

OOnnllaarraa ddaaiirr......
‹rfan A⁄DAfi

1868’de do¤-
du. ‹rlanda ulu-
sal kurtulufl mü-
c a d e l e s i n i n
Marksist önder-
l e r i n d e n d i .
ISRP'nin (‹rlan-
da Sosyalist
Cumhuriyetçi
Partisi) kurulu-
fluna önderlik
etti. ‹rlanda

emekçilerinin ilk silahl› örgütlenmelerin-
den biri olan ‹rlanda Yurttafl Ordusu'nun
da kurucusudur. 

James Connolly, sendikalist görüflleri de
olmas›na karfl›n, 1. emperyalistler aras›
paylafl›m savafl› döneminde savafl›n dev-
rimci bir savafla dönüfltürülmesinden yana
tutum alarak devrimci cephede yerald›. 

1916 Nisan’›nda Dublin’de bafllat›lan
ayaklanmada ‹ngilizler taraf›ndan a¤›r ya-
ral› olarak ele geçirildi. Gizli bir durufl-
mayla yarg›land› ve idama mahkum edil-
di. Kangrene dönüflen yaralar› nedeniyle
ayakta duramaz halde oldu¤u için bir kol-
tu¤a oturtularak kurfluna dizildi. 1122 MMaa-
yy››ss 11991166  onun dünya halklar›n›n müca-
delesinde ölümsüzleflti¤i tarihti.

JJaammeess CCOONNNNOOLLLLYY



Bizden çal›nan, gasbedilen tarih-
sel 1 May›s Alan›’m›z› yeniden

zaptetmek için, ‹stanbul çap›nda bü-
yük bir direnifl gerçeklefltirdik. Ana-
dolu’nun dört bir yan›ndan, ‹stan-
bul’un gecekondular›ndan 1 May›s
Alan›’na do¤ru yürüdük. Yürüyüflü-
müz bazen atefl alt›nda, bazen gaz
bombalar›ndan oluflmufl bulutlar
içinde sürdü. Binlerce polisle, pan-
zerlerle kesildi yolumuz, fakat yine
yönümüz 1 May›s Alan› olmak üze-
re yürümeye devam ettik. 1 May›s
2007, haramilerin saltanat›na karfl›,
militan ve kitlesel bir direnifl günü
oldu. 

1May›s Alan›’na ç›k›fl›m›z› engel-
lemek için, sadece meydan› de-

¤il, sadece Taksim ve civar›n› de¤il,
kavflaklar›, köprüleri iflgal edip, yol-
lar› kesip, tüm ‹stanbul’u esir alma-
ya kalkt›lar. Halka hiçbir de¤er ver-
mediklerini bir kez daha gösterdiler.
Halk önemli de¤ildi onlar için; hiç-
bir zaman da olmam›flt›. Tüm mese-
leleri, halk›n mücadelesini, devrim
yürüyüflünün geliflmesini engelle-
mektir ve bunun için gerekti¤inde
70 milyon üzerinde tam bir bask› ve

tenkil rejimi kurmaktan da çekin-
memifllerdir. 

Hakl› ve meflru bir kutlamay› en-
gellemek için 11 milyon ‹stan-

bullu’ya yasak koymaktan, zulmet-
mekten çekinmediler. Tek amaçlar›,
emekçilerin 1 May›s Alan›’na ç›k-
mas›n› engellemekti. Peki ne oldu?
O kadar “önleme”, o kadar keyfili¤e
ra¤men engelleyemediler de.

Burjuvazi kaybetti. Biz kazand›k.
Burjuvazi haks›zd›, gayri-mefl-

ruydu, çifte standartç›yd›, anti-de-
mokratikti; biz hakl›yd›k, meflruy-
duk, gasbedilen bir hakk›m›z› isti-
yorduk. Tarihsel 1 May›s Alan›’m›z
için verdi¤imiz kavgayla, 1 May›s
1977 flehitlerimizi and›k, onlar›
unutmad›¤›m›z› ve unutmayaca¤›-
m›z›, katillerinden hesap sormaktan
vazgeçmeyece¤imizi gösterdik. 

1977’de kitleselli¤imiz korkut-
mufltu burjuvazinin gözünü. Ka-

n›m›z› dökerek “azaltmaya” çal›flt›-
lar. 1978’de buna ra¤men ikiyüzbin
emekçiydi 1 May›s Alan›’nda. Ka-
rarl›l›¤›m›zdan korktu burjuvazi. Bu
yüzden 1979’da yasaklad›lar Tak-
sim’i. Yasa¤› uygulayabilmek için

“sancak” diktiler meydana. Bir ül-
kenin yönetiminin, kendi halk›na
karfl› bir meydan› “savunmak” için
sancak dikmesi, tarihte efline az
rastlan›r bir olayd›. O günden beri, o
sancak fiilen ç›kar›lsa da, ç›kar›lma-
sa da, her 1 May›s’ta alan yeniden
iflgal edildi devlet taraf›ndan. Ala-
n›n  etraf›na görünür ve görünmez
dikenli teller örüldü. 

2007 1 May›s’›nda da ayn› yönte-
me baflvurdular. Bizi engelleye-

bileceklerini sand›lar. Oysa karar al-
m›flt›k bu kez ve karar›m›z› hayata
geçirmekte kararl›yd›k. ‹flgal tam
anlam›yla k›r›lmam›fl olsa da, mey-
dan› çevreleyen dikenli teller parça-
lanm›flt›r. Tüm engellemelere ra¤-
men –istedi¤imiz biçimde, istedi¤i-
miz boyutlarda olmasa da– Tak-
sim’e ç›k›ld›. Ve herkes görüp anla-
d› ki, er geç 1 May›s Alan› bizim
olacakt›r. Bu kararl›l›k, bu kitlesel-
lik, bu militanl›k her y›l daha da bü-
yüyecektir. Bu kavga, 1 May›s Ala-
n› üzerindeki iflgal tamamen k›r›l›n-
caya, yasak kalk›ncaya kadar süre-
cek. Daha önce de birçok kez belirt-
ti¤imiz gibi, bu sadece bir “mey-
dan” meselesi de¤ildir; oligarflinin
bask›c›, yasakç› politikalar›n›n k›r›l-
mas›, baflka bir deyiflle, faflizmin ge-
riletilmesi meselesidir.  

Düflünün, 1979’den bu yana dün-
yada ve ülkemizde neler de¤ifl-

ti. SSCB’nin y›k›lmas›ndan tutun
Körfez Savafl›’na, 11 Eylül eylemle-
rine, Ortado¤u’da aç›k iflgallerin

Burjuvazi kaybetti! 

1 MAYIS ALANI 
B‹Z‹M OLACAK!

3 1 MAYIS ALANI B‹Z‹M OLACAK

5 Taksim’de iflgal zincirini parçalad›k!

13 Tüm ‹stanbul’a büyük zulüm!

16 Dünya: Yaflas›n 1 May›s

18 Kad›köy, iktidar›n yan›d›r

19_ Çankaya krizi ve muht›ral› demokrasi 

23 Kahrolsun cuntac›lar ve fleriatç›lar 

Yaflas›n mücadelemiz

26 Ça¤layan mitinginin ard›ndan...

28 Buna KATL‹AM denmez de ne denir?

29 Çernobil’in y›ldönümünde...
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34 YÖK baflkan›na sald›r› hiç olmad› m› yoksa
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36 1 May›s’a do¤ru...
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43 Komplonun y›ldönümünde protestolar
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bafllamas›na, Avrupa Birli¤i’nin ge-
nifllemesine kadar ne kadar çok fley
yafland›. Statüler bozuldu, yeni den-
geler kuruldu. Ama dünya alt üst
olurken de kalkmad› 1 May›s Alan›
üzerindeki yasak. Bu yasak, düze-
nin en önemli, simgesel statükola-
r›ndan  biri oldu. 

Bask›, zulüm ve yasak çizgisin-
den geri ad›m atmamak için ‹s-

tanbul halk›na bu eziyeti reva gör-
düler. Halk›n mücadelesi karfl›s›nda
“geri ad›m atm›fl” gibi görünme-
mek için, 1 May›s’› kutlamak üzere
yola ç›kan onbinlerce insana karfl›
böyle bir vahflet uygulamaktan geri
durmad›lar. Düflünün, tüm dünyada
1 May›s kutlamalar›nda sadece bir-
kaç ülkede 1 May›s’› kutlayanlara
sald›r›l›yor ve o birkaç ülkeden biri
de ülkemiz. Ve bugün dünyada 1
May›s’› bayram, resmi tatil olarak
kabul etmeyen birkaç ülke kalm›flt›r
ve onlardan biri de yine ülkemizdir.
Burjuvazinin korkusunu ve kendine
güvensizli¤ini görebilirsiniz bu ya-
sakta. 1 May›s’›n resmi tatil veya
“eme¤in bayram›” ilan edilmesini
öneren yasa tasar›lar› TBMM’de
y›llard›r bekletilmektedir. Ve bugü-
ne kadar hiçbir iktidar, bunu yapma-
ya cesaret edememifltir. Korkuyor
burjuvazi. Her hak ve özgürlü¤ü,
oligarfliyi koruyan surlarda aç›lm›fl
bir gedik olarak görüyor, o gedikle-
rin geniflleyip surlar›n y›k›laca¤›n›n,
üzerine çökece¤inin kabusuyla ya-
fl›yor hep. 

Düflünün, hakl› ve meflru oldu¤u-
na kimsenin itiraz edemeyece¤i

bir anmay› engellemek için onbin-
lerce polis y›¤›l›yor ‹stanbul’a, Tür-
kiye çap›nda polisiye seferberlik
ilan ediliyor, binlerce insan gözalt›-
na al›n›yor, caddelerde, meydanlar-
da coplan›yor, gaz bombalarla bo-
¤uluyor... Peki ne için bu seferber-
lik? Bu vahflet, bu bask› ne için? 

‹stanbul Valisi ve AKP’nin ‹çiflleri
Bakan›, bu keyfi yönetimi ve vah-

fleti savunurken, gerçek flu ki, kkoo--
mmiikkttiilleerr. 1 May›s 1977 gibi bir ola-
y›n bir daha yaflanmamas› için ald›k
bu önlemleri diye kendilerini sa-
vunmaya kalk›flt›lar. 1 May›s

1977’yi, yani o günkü katliam›, sen-
dikalar, devrimciler, 1 May›s’› kut-
layanlar yaratmam›flt› ki zaten; 1
May›s 1977’deki vahim ve kanl›
katliam, kendilerinin, kkeennddii ddeevvlleett--
lleerriinniinn eseriydi. E¤er, mesele, “1
May›s 1977’deki gibi bir olay›n tek-
rar yaflanmas›n› önlemek” idiyse,
halka, emekçilere karfl› de¤il, devle-
te ve ona ba¤l› aç›k-gizli güçlere
karfl› önlem almal›yd›lar. 

12 Eylül yönetiminin çok daha
aç›k yapmaya çal›flt›¤› gibi, oli-

garfli 1 May›s’› takvimlerden ve
mümkünse haf›zalardan silmek is-
ter. Çünkü, her 1 May›s, Taksim’de
kutlans›n veya kutlanmas›n, oligar-
flinin tarihindeki en büyük suçlar›n-
dan birinin tekrar hat›rlat›lmas›d›r.
Her 1 May›s’ta oligarfli nas›l ki 1
May›s Alan›’n› yeniden iflgal edi-
yorsa, Her 1 May›s’ta emekçilerin
bilincinde oligarfli için yeniden bir
mahkeme kuruluyor. O mahkemede
bu devleti yönetenler, tekrar yarg›-
lan›yor ve mahkum ediliyor. Oligar-
flinin hiçbir hükümetinin, hiçbir yet-
kilisinin bundan kurtuluflu yoktur.
‹flte bundan dolay›, 1 May›s 1977
katliam›n› gerçeklefltirenlerle, 2007
1 May›s’›nda 1 May›s Alan›’n› ya-
saklayanlar aras›nda siyasi ve huku-
ki bir devaml›l›k vard›r. 1977 Katli-
am›n›n sorumlular›, 1 May›s Ala-
n›’n› yasaklamaya devam ediyorlar.
Tayyip Erdo¤anlar, Aksular, Vali
Gülerler, bilmeli ki, ‹stanbul’u iflgal
ederek, ‹stanbul halk›n› esir alarak,
Taksim’i yasaklayarak 1 May›s
1977 katliam›n› unutturamazs›n›z.
Ve bilmeliler ki, 1 May›s Alan› üze-
rindeki yasa¤›n ömrü art›k siyaseten
bitmifltir. 

12 Eylül Cuntas›’yla bir anlamda
ülkenin gündeminden ç›kart›lan

1 May›slar’›, büyük kavgalarla yeni-
den kazand›k. 1 May›s Alan›’n› ka-
zanmak için de kavgay› sürdürece-
¤iz. 1 May›s Alan›’na ç›kmak için
direnirken, bu y›l da bedeller öde-
dik. ‹nsanlar›m›z gözalt›na al›nd›, ifl-
kencelerden geçirildi. Belki önü-
müzdeki y›llarda da bedel ödemeye
devam edece¤iz. Fakat ülkemizin
ilerici, devrimci, demokratik kuru-
lufllar›n›n bu direniflte iyi bir s›nav

verdi¤ini belirtmeliyiz burada. Kufl-
kusuz eksiklikler, elefltirilebilecek,
tart›fl›labilecek çeflitli yanlar vard›;
fakat onbinlerce insan›m›z›n ‹stan-
bul’un Okmeydan›’nda, Ümrani-
ye’sinde, Taksim’e ç›kan cadde ve
sokaklar›nda, ‹stanbul girifllerinde
gerçeklefltirdi¤i direniflin militanl›¤›
ve kararl›l›¤›, bu tart›flmalar› aflm›fl-
t›r. Polisin tüm sald›rganl›¤›na ra¤-
men, tekrar tekrar toplan›p yürüyüfle
geçen, barikatlar kurup saatlerce di-
renen militanca mücadele, 1 May›s
Alan›’na ç›kma karar› alma konu-
sunda hâlâ tereddütlü olanlar›n te-
reddütlerini aflmas›n› sa¤lam›flt›r.
Kitlesel militan mücadelenin yak›n
dönemdeki en coflkulu, görkemli ör-
neklerinden biri yarat›lm›flt›r. Ve bu
tablo ortadayken, 2007’nin “kaybe-
dildi¤inden” sözetmek, Kad›köy’ü
ve Türk-‹fl iflbirlikçili¤ini meflrulafl-
t›r›p “1 May›s’›n bölünmüfllü-
¤ü”nden yak›nmak, siyasi körlüktür. 

Oligarflinin 1 May›s Alan› yasa-
¤›n›n temelsizli¤i ve haks›zl›¤›,

halk›m›z›n gözünde daha önce hiç
olmad›¤› kadar teflhir olmufltur. Ya-
saklasalar da her y›l yine yürümeli-
yiz 1 May›s Alan›’na. O gün hayat›
durdurmal›y›z. Biz yine gözalt›na
al›nabilir, bombalara bo¤ulabilir,
kurflunlanabiliriz. Biz bu bedeli
ödemeye haz›r›z. 1 May›s Alan›’n›
yasaklayanlar da, ekonomik, siyasi,
sosyal bedeller ödeyeceklerini bil-
meliler. 1 May›s Alan› üzerindeki
yasa¤›n ve yasakç›lar›n üzerine yü-
rümeye devam etmeliyiz. 1 May›s
2007 bizimdir. 1 May›s 2007 emek-
çilerindir. Faflizmin tarihsel alan›-
m›z üzerindeki iflgalini ve yasa¤›n›
k›rmak için militanca, coflkuyla, ka-
rarl›l›kla yürüyen yafll› genç, kad›n
erkek, iflçi, ö¤renci, gecekondulu,
ayd›n, onbinlere selam olsun. fianl›
bir mücadele günü daha katt›lar tari-
himize. Daha büyük zaferler, daha
büyük kavgalar için 70 milyon hal-
k›m›za moral ve güven verdiler.
Kavgaya devam. Bafllad›¤›m›z hiç-
bir yürüyüflü yar›m b›rakmad›k. Yö-
neldi¤imiz hiçbir hedeften geri dön-
medik. Tarihimizden ve 2007 1 Ma-
y›s’›ndan ald›¤›m›z bu güçle diyo-
ruz ki, 1 May›s Alan› bizim olacak. 
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““BBeekkllee bbiizzii ‹‹ssttaannbbuull,, ggeellii--
yyoorruuzz”” dedik! 

Ve geldik...
Binlerle, onbinlerle kuflatt›k

Taksim 1 May›s Alan›’n›.
‹stanbul’u yasak flehir ilan

eden, zulmünü dört bir yana ya-
yan oligarflinin temsilcilerine,
bu alan› söke söke alaca¤›m›z›;
Taksim’e ç›kan yollar›, baflta 1
May›s Mahallesi ve Okmeydan›
olmak üzere gecekondu mahal-
lelerini sloganlar›m›zla inlete-
rek gösterdik. 

Taksim Meydan› da slogan-
lar›m›zla inledi. Kuflatmaya ra¤-
men alana giren yüzler bir anda
binler oldu, sermayenin bekçile-
ri tutufltular, kuflatmay› s›k›lafl-
t›rmasalar binlerin k›sa sürede
onbinler olaca¤›n› da gördüler. 

HHiiççbbiirr ggüüçç bbuu kkaarraarrll››ll››kk,,
iirraaddee kkaarrflfl››ss››nnddaa dduurraammaazz..

2007 1 May›s’› Taksim’deki
yasak zincirlerini tümüyle par-
çalayabilece¤imizi, birlik oldu-
¤umuzda o alan› zaptedece¤i-
mizi gösterdi. 

Ve flimdiden ilan ediyoruz ki,
11 MMaayy››ss AAllaann›› eemmeekkççiilleerriinn oollaa--
ccaakk.. Bunu hiçbir iktidar, hiçbir
vali, hiçbir polis, asker gücü en-
gelleyemeyecek. Meflru ve hak-
l› bir gücün, talebin karfl›s›nda
oligarflinin zulümden baflka hiç-
bir yolunun kalmad›¤› görül-
müfltür; bu zulmü de bofla ç›ka-
racak güç, emekçilerin, devrim-
cilerin, tüm halk›n gücüdür.

1 May›s sabah›, erken saatlerden
itibaren oligarfli zulmünü kentin her
köflesine yayarken, Taksim civar›n-
da, toplanma yeri olan Dolmabah-
çe’de, Taksim’e akmak için güne
uyanan gecekondu mahallelerinde
hareketlenmeler bafllad›. 

Ayn› hareketlilik Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelerek ‹stan-
bul’un kap›lar›na otobüslerle, va-
purlarla dayan›lan bölgelerde de
vard›. Kurtköy baflta olmak üzere
kente girifl yap›lan birçok yerde on-
larca otobüs durduruldu. 

Evet haz›rd›k 1 May›s’a...

‹stanbul ve Türkiye haz›rd›...

Haz›rd›k Taksim’i zaptetmeye...

Haz›rd›k katledilen emekçilerin
hesab›n›, kanlar›n›n akt›¤› yerde
sormaya...

Haz›rd›k devrim ve sosyalizm
umudumuzu 1 May›s alan›nda hay-
k›rmaya. 

DOLMABAHÇE 

‹fiTE TAKS‹M’DEY‹Z!

Sabah saatlerinde, tertip komite-
sinin ve 1 May›s’a kat›lan kurum
temsilcilerinin yerald›¤› 35 kifli,
toplanma yeri olan Dolmabahçe’de
hiçbir uyar› yap›lmadan gözalt›na
al›nd›lar. Tertip komitesi baflkan› ve
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,
KESK yönetiminden Abdurrahman
Dafldemir ve Sevgi Göyçe,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yeflil’in de yerald›¤› gruba
yönelik gözalt›, yaflanacaklar›n da
habercisiydi. Ancak dört bir yandan
yükselen “Taksim 1 May›s Alan›-
d›r” sloganlar› da, gün boyu sürecek
kararl›l›¤›n ifadesiydi.

Tertip komitesi al›nan karar ge-
re¤i gözalt›nda ifade vermeyi red-
detti ve 1 May›s ‘77 flehitlerini, gö-
zalt›ndayken polis otobüsünün için-
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parçalad›k! 1 May›s Alan›

emekçilerin olacak!



de bir anma ile selamlad›. 

Toplanma yerine gelenlere yöne-
lik sald›r›lar sürüyordu. Sine-Sen
pankart› ile gelen sanatç›lar da taz-
yikli suya maruz kald›lar ve Nur
Sürer’in de oldu¤u gruptan gözalt›-
lar yafland›. 

Taksim’e yürünecekti... Bu ka-
rarl›l›k ikinci bir tertip komitesinin
gözalt›na al›nanlar›n yerini almas›y-
la bir kez daha gösterildi. Komite
ad›na aç›klama yapan Dev-Sa¤l›k-
‹fl Baflkan› Do¤an Halis’in, "Biz
Taksim'e girmekte ›srarl›y›z. Gözal-
t›na alarak, gaz bombas› atarak bi-
zi durduramazs›n›z" sözleri ‘Yafla-
s›n 1 May›s’ slogan›yla karfl›land›.
500 kifli buradan sloganlarla Tak-
sim’e do¤ru yürüyüfle geçti.

Polisin azg›nca sald›r›s› gecik-
medi, coplar, biber gazlar› kullan›-
lan sald›r›da kitle da¤›t›l›rken gö-
zalt›lar yafland›. Dolmabahçe'ye
ulaflmak için Befliktafl'ta toplanan
gruplara da sald›r›lar yaflan›yor,
"Yaflas›n 1 May›s, Faflizme Karfl›
Omuz Omuza" sloganlar›yla yürü-
yen 150 kifli gözalt›na al›n›yordu.
Karaköy'den Dolmabahçe'ye kadar
yollar 1 May›s'a kat›lmak isteyen-
lerle doluydu ve bu güzergahta za-
man zaman gruplar toplanarak yü-
rüyüfle geçince her defas›nda polis
sald›r›s›na u¤rad›lar. Ama emekçi-
ler, devrimciler Taksim'e ulaflma he-
deflerinden sapmad›lar.

Polis ilk silah› Barbaros Bulva-
r›’nda kulland›. Saat 11.00'e kadar
hedef Dolmabahçe idi. Dolmabah-

çe’ye gidebilmek için insanlar her
yolu deniyordu. Çat›flmalar Barba-
ros Bulvar›, Befliktafl, Kabatafl, Top-
hane, F›nd›kl›, Karaköy güzerga-
h›nda saat 11.00'e kadar devam etti.
Al›fl›lagelmifl bir çat›flma de¤ildi
bu, polis vahflice sald›r›yor kitle da-
¤›l›yor ama kararl› bir flekilde tekrar
hedefe yöneliyordu. Polis öyle per-
vas›z sald›r›yordu ki birkaç saat içe-
risinde üzerlerindeki bütün gaz
bombalar›n› kulland›lar, yeni gaz
bombalar› getirildi. Gözalt›lar›n ço-
¤u da bu güzergahta yafland›.

Tüm gözalt›lara, engelleme giri-
flimlerine ra¤men 1000’e yak›n kifli
topland› Dolmabahçe'de. Ve polis
kordonu içine al›nan grup "Yaflas›n
1 May›s" sloganlar›yla Taksim'e yü-
rüyüfle geçti. Kitlede coflku ve Tak-
sim'e ç›kma azmi hakimdi. Polisin
terörü bu duruflla ve da¤›lmamakta
›srarla bofla ç›kart›lm›flt›. Emekçiler
30 y›l sonra bir kez daha 1 May›s'› 1
May›s Alan›'nda kutlama coflkusuy-
la alana yöneldiler. 

D‹SK, KESK baflkanlar›n›n da
yerald›¤› grup ellerinde karanfiller-
le Taksim'e geldi¤inde, Kazanc› Yo-
kuflu'nda flehit düflenler için anma
yapan bir baflka grupla birleflti. Bu
esnada çevreden kat›l›mlar da git-
tikçe art›yordu. 

Burada 1 May›s flehitleri an›s›na
sayg› duruflu yap›ld› ve Süleyman
Çelebi ile ‹smail Hakk› Tombul'un
bulundu¤u 15 kiflilik heyet an›ta ka-
ranfil b›rakt›. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman

Çelebi yapt›¤› konuflmada yaflanan-
lar›n ola¤anüstü hal, s›k›yönetim
dönemlerinde bile görülmeyecek
düzeyde oldu¤unu hat›rlatarak,
“alanlara giriflimiz engellenmeye
çal›fl›ld›. Buradan flimdi ilan ediyo-
rum: fiu görüldü ki, art›k Taksim, ‹s-
tanbul ve tüm Türkiye miting alan›
olmufltur” dedi. KESK Genel Bafl-
kan› ‹smail Hakk› Tombul ise, "O
gün burada karanl›k eller vard›. O
karanl›k eller Çorum'da, Kahra-
manmarafl'ta, Bahçelievler'de ve Si-
vas'ta da vard›. Buna boyun e¤me-
yece¤iz" dedi.

An›ta karanfil b›rakan heyet da-
ha sonra Kazanc› Yokuflu önünde
polis ablukas› alt›nda bekleyen
emekçilerin yan›na gelerek ayn›
aç›klamay› yapt› ve eylemin bitti¤i-
ni ilan etti. Bu karar alanda topla-
nan ve say›lar› giderek artan yakla-
fl›k 2 bin kifli taraf›ndan, binlerce in-
san›n alana gelmeye çal›flt›¤› ve bir-
çok kiflinin gözalt›nda oldu¤u, onlar
serbest b›rak›lana kadar, buradan
ayr›l›nmamas› gerekti¤i itiraz› ile
karfl›land›. Bu esnada alana girmeye
çal›flan 300 kiflilik bir baflka grup
ablukaya al›narak birleflmelerine
izin verilmemiflti. Bu grup da Tak-
sim Meydan›'nda yumruklar havada
"1 May›s" ve "Gündo¤du" marfllar›-
n› söylemeye bafllad›. Polisin grubu
alandan ç›karmaya çal›flmas› dire-
niflle karfl›land›. Polis gazbombala-
r›yla kitleyi da¤›tmaya çal›flsa da
kitle her sald›r›n›n ard›ndan tekrar
toplanarak polisle çat›flt›.

Çat›flma sadece burada de¤ildi.

‹ST‹KLAL CADDES‹:

KARARLI D‹REN‹fi

Tertip komitesinin Kazanc› Yo-
kuflu’nda olma karar› almas› üzeri-
ne, Saat 11.00'e kadar Dolmabah-
çe’ye ulaflmaya çal›flan gruplar art›k
yönlerini Taksim'e çevirmifller ve
çat›flmalar yay›lm›flt›. 

2 bin kifli The Marmara önünde
beklerken, onlarla biraraya gelmek
isteyen 1000 kiflinin Tarlabafl› tara-
f›nda, 500 kadar›n›n Gezi Park› ta-
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raf›nda ve 2000 kiflinin de ‹stiklal
Caddesi taraf›nda önü polis bari-
kat›yla kesildi. Dört bir yanda bek-
letilen ve biraraya getirilmeyen kit-
le ‘Taksim 1 May›s Alan›d›r, ‘‹flte 1
May›s ‹flte Taksim’ sloganlar›n› att›.

Evet Taksim’e girilmiflti, ancak
binlerce kifli de “Taksim'de Sosya-
lizmin bayra¤› dalgalanacak” flia-
r›yla alan› zorlamaya devam ediyor-
du. ‹stiklal, Kazanc› Yokuflu, Tarla-
bafl›, Harbiye, Gümüflsuyu, S›rasel-
viler yani Taksim'e ç›kan tüm yol-
lardan gruplar Taksim'i zorluyordu.
En büyük kitle ise ‹stiklal Cadde-
si’ndeydi. 

Anma bitti¤inde ‹stiklal Cadde-
si’ndekilerin say›s› da ç›¤ gibi bü-
yüyerek 4 bini geçmifl, ‹stiklal Cad-
desi tümüyle dolmufltu. Mis So-
kak'tan Taksim Meydan› girifle ka-
dar HÖC, BDSP, Kald›raç, Halkev-
leri, Al›nteri ve Anarflistler slogan-
larla yürüyüfle geçtiler. "Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede, Yaflas›n 1
May›s, Taksim 1 May›s Alan›d›r"
sloganlar›yla Taksim’e yönelen kit-
le polis barikat› önünde bir süre
bekledikten sonra sald›r› bafllad›. 

Polisler yo¤un olarak gaz bom-
bas› kullan›rken, göz gözü görme-
yen caddede binlerce kifli ezilme
tehlikesi geçirdi. Polisin bu sald›r›s›
sonucu kitle ara sokaklara da¤›larak
çat›flt›. Ancak Taksim hedefi bitme-
miflti. Polis sald›rd›kça devrimciler
topland› ve Taksim için, 1977'de
katledilenlerin hesab›n› sormak için
direndi. Kitleyi da¤›tt›¤›n› sanan
polisler, sald›r›lar› sonras› "Her fiey
Vatan ‹çin" slogan›yla Taksim'e
do¤ru yürüdü. Ancak bir süre sonra
devrimciler tekrar ‹stiklal'de topla-
n›p Taksim'e yürüyüfle geçti. Polis
tekrar tekrar sald›r›rken, kitle her
seferinde yeniden topland›.

Her defas›nda yürüyüflün yeni-
den bafllamas› üzerine tüm sokak
giriflleri polisler taraf›ndan tutuldu.
Bu andan sonra ara sokaklarda de-
vam eden çat›flmalarda polisin daha
da azg›nlaflt›¤›, gördü¤ü kafeleri
bast›¤›, gaz bombalar› att›¤› ve ka-
felerde çay içenleri dahi coplad›¤›
görüldü. 

‹ s t i k l a l
Caddesi ve
c i v a r › n d a
yaflanan ça-
t›flmalar sa-
at 15.00’e
kadar sür-
e r k e n ,
T M M O B
b i n a s › n a ,
SDP ve
ÖDP il bi-
n a l a r › n a
b a s k › n l a r
yap›l›p gaz
bombalar ›
a t › l d › .
T M M O B ,
bask›n son-
ras› bir ba-
s›n aç›kla-
mas› yapt›
ve sald›r›y›
protesto et-
ti.

B ü t ü n
engelleme-
lere ra¤men
i fl ç i l e r ,
emekçiler,
devrimciler, sanatç›lardan oluflan
binlerce kifli Taksim Meyda-
n›’ndayd›.

OKMEYDANI:

HEDEF TAKS‹M fi‹ARI 
‹LE D‹REN‹fi YAYILDI

Taksim için en güçlü direnifller-
den biri Okmeydan›’ndayd›. Çat›fl-
ma saatlerce sürdü.

Sabah Sibel Yalç›n Direnifl Par-
k›'nda toplanan ve kent d›fl›ndan ge-
lenlerin bir bölümünün de yerald›¤›
HÖC’lüler, Okmeydan› sokaklar›n-
da "1 May›s'ta Taksim'e” yaz›l› pan-
kartla, yürüyüfl yapt›lar. Say›lar›
1000’i bulan HÖC'lüler coflkulu yü-
rüyüflleri s›ras›nda s›k s›k "Tak-
sim'de 1 May›s Yasa¤›na Son, Tak-
sim 1 May›s Alan›'d›r, Bekle Tak-
sim Biz Geliyoruz, Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl" slo-
ganlar› att›lar. Taksim’e yürüme za-

man› halaylar, sloganlarla beklenir-
ken, bu esnada ses düzeninin oldu-
¤u HÖC arac›n›n 1 May›s marfl›n›
çalarak parka girifli coflkuyu yük-
seltti. 

Bu coflku y›llar sonra Taksim’e
yürüme coflkusuydu. Bu coflku dev-
rim sloganlar›yla alanlar› inletme-
nin coflkusuydu.

Saat 10.30’da kortejler olufltu-
ruldu. SODAP, ESP, Partizan, DHP,
Kald›raç, Munzur Çevre  Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i, HÖC korteji-
nin arkas›nda s›raland›. Kitleye yö-
nelik bir konuflma yapan HÖC Tem-
silcisi Eyüp Bafl, sabah saatlerinden
itibaren ‹stanbul'un girifllerinde ve
kentin de¤iflik yerlerinde yaflanan
sald›r›lara iliflkin bilgi vererek, “Biz
verdi¤imiz sözün arkas›nda duraca-
¤›z. Taksim'e yürüyoruz!” dedi.
Eyüp Bafl’›n konuflmas› alk›fl ve
sloganlarla karfl›land›.

HÖC’lüler en önde "1977 Katli-
am›n›n Suçlular›n› ‹stiyoruz" ve "1
May›s'ta Taksim'e" pankartlar› ile,

7

6 May›s 2007 / 103

Okmeydan›



yüzlerce k›z›l bayraklar›yla Tak-
sim'e yürüyüfle geçti. 200 kadar
Partizan, DHP, Sodap, Kald›raç,
Köz, Munzur Çevre ve Kültür Der-
ne¤i kitlesi de HÖC'ün arkas›nda
kortejlerini oluflturdular. Gencinden
yafll›s›na, iflçisinden memuruna her
kesimden insanlar, birer Mehmet
olmufl, '77 katliamc›lar›ndan hesap
sormak için Taksim'e yürüyecekler-
di, direnecekler ve Taksim fliar›ndan
vazgeçmeyeceklerdi.

Bir k›sm› fularl› olan kitle Ka-
s›mpafla'ya do¤ru marfllar ve "Bekle
Taksim Biz Geliyoruz" sloganlar›yla
yürüyüfle devam ederken, 200 met-
re sonra önleri Piyalepafla'da yüzler-
ce çevik kuvvet ve panzerlerle ke-
sildi. Polis yolu barikatla kapatm›fl-
t›, ancak kitlenin bilincindeki Tak-
sim yolu sonuna kadar aç›kt›. Yürü-
yüfl kararl›l›kla devam etti. Bu ka-
rarl›l›¤a polis biber gazlar› ile az-
g›nca sald›rarak cevap verdi. 

Ancak devrimcilerin kararl›l›¤›-
n› k›ramazd› bu sald›r›. Çat›flma
tüm bölgeye yay›ld›. Polisin barika-
t› tafllar, sapanlarla, yürekler, bilinç-
lerle zorland›. 

Taksim'e gitmek için toplan›lan
ve engellenen her yer art›k Tak-
sim'di. Helikopterlerle taciz ettiler,
plastik mermi ve gerçek kurflun s›k-
t›lar, ama devrimciler geri çekilme-
di. Çocuklar ve analar ellerinde tafl-
larla, Mehmet'in ö¤retti¤i gibi, ya-
flam› ve dünyay› cehenneme çevi-

renlerin üstüne yürüdüler. Umudun
çocuklar›, Okmeydan›'n›n gecekon-
du çocuklar›, çat›flma bafllamadan
önce "evinize gidin” uyar›s›na ald›r-
madan fularlar›n› yüzlerine çekmifl,
çat›flmaya haz›rlanm›fllard›. Bu öfke
yoksullu¤un, bask›y›, zulmü yan›-
bafl›nda görerek büyümenin yaratt›-
¤› do¤al bir “bilinç”ten geliyordu. 

Marfllarla iinleyen sso-
kaklarda bbarikatlarla ddi-
renildi Sürekli at›lan yüzlerce ga-
za ra¤men direnifli k›ramad› polis.
Aksine yer yer geri çekilmek zorun-
da kalan onlar oldu. Okmeydan› ta-
rihi direnifllerden birine daha tan›k-
l›k ediyordu. ‹nsanlar gazdan ne ka-
dar etkilenseler de her seferinde ge-
ri dönüp Taksim barikat›n› zorlad›-
lar. Kurulan barikatlardan ve çat›lar-
dan kiremitlerle, tafllarla, molotof
kokteyleriyle düzenin bekçilerine,
Taksim’i yasaklaman›n “bedelinin”
ne oldu¤unun bir örne¤ini yaflatt›lar.

Evlerin balkonlar›ndan su, li-
mon, havlu ve direnenlere yaraya-
cak her türlü eflyay› atan halk da do-
¤al bir flekilde barikatlarda çat›fl›-
yordu. Kimisi alk›fllarla destek veri-
yor, kimisi su yetifltiriyor, kimisi de
gelip barikata omuz veriyordu. Ça-
t›flma her soka¤a yay›larak sürdü.

Polisin zaman zaman kaçt›¤› ve
s›k›flt›¤› görüldü. Molotoflardan bi-
risinin çevik kuvvet polisine gelme-
si üzerine polis kitleye atefl açarak

korkusunu ve acizli¤ini gösterdi.

Bu esnada ses düzeninin oldu¤u
araçtan çal›nan "1 May›s" ve "En-
ternasyonal Marfl›" ise daha bir cofl-
ku kat›yordu çat›flmaya. Çünkü 1
May›s Taksim'i savunmak, devrimi
savunmakt›. 1 May›s; 1886'daki
Amerikal› iflçilerden 1977'ye uza-
nan bir tarihti. Bu bilinç ve öfkeyle
yüklendiler barikatlara.

Takviye kuvvetlerle birlikte po-
lis Okmeydan›'n›n her soka¤›n› ku-
flatmaya bafllad›. fiimdi çat›flma her
sokakta devam ediyor. Sibel Yalç›n
Park› ve Sa¤l›k Oca¤› önündeki
yollarda, mahalleye ç›kan tüm so-
kaklarda barikatlar kuruldu. Polisin
mahalleye girmesi engellenmeye
çal›fl›ld›. Tabi as›l olan Taksim yo-
luna kurulan polis barikat›yd›. Bir
yandan polise yönelik barikatlar ku-
rulurken, ayn› anda polisin barikat›-
na da yükleniyordu devrimciler. 

Yaralananlar s›rtlarda tafl›narak
çat›flma d›fl›na ç›kar›l›yor, yerini bir
baflkas› al›yordu. 

11.30'da bafllayan çat›flma dört
saate yak›n sürdü. Barikatlarda dire-
nifl sürerken kitlenin büyük bölümü
Sibel Yalç›n Park›'nda topland›. Po-
lis bombalar, coplarla burada da sal-
d›r›ya geçerken çat›flmalar boyunca
biri a¤›r üç kifli yaraland› ve 7 kifli
gözalt›na al›nd›.

Çat›flma sonras›nda ise polis her
zaman oldu¤u gibi mahallede terör
estirerek halka korku salmaya çal›fl-
sada halk, direniflçilerin gözalt›na
al›nmamas› için onlar› sahiplendi.

1000’i HÖC’lü 1200 kiflinin gör-
kemli bir direnifl sergiledi¤i Ok-
meydan›’ndaki çat›flma, al›nan ka-
rarla iradi olarak bitirildi.

1 MMAYIS MMahallesi:

ADINA YAKIfiIR 
D‹REN‹fi

Dolmabahçe’ye gitmek için ‹s-
tanbul’un Anadolu Yakas›’nda bu-
lunan emekçi mahallelerinde topla-
nanlar›n bir k›sm›, geçifllerin kapa-
t›lmas› üzerine, 1 May›s’› her yere
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yayma perspektifiyle 1 May›s Ma-
hallesi’nde topland›lar. Anadolu Ya-
kas›’ndaki direnifl merkezi de buras›
oldu.

Ö¤le saatlerinde sa¤l›k oca¤›
önünde kortejler oluflturan HÖC,
ESP, DHP, Partizan, Odak'›n bulun-
du¤u kitle, Emlakç› Dura¤›’na do¤-
ru yürüyüfle geçti.

HÖC’lüler 300 kiflilik kitlesi ile,
yürüyüfl kolunun en önünde ''Her
Yer Taksim Yaflas›n 1 May›s'' pan-
kart› ve k›z›l bayraklar› ile yerini al-
d›. Yürüyüfl boyunca sloganlar hiç
susmazken, Emlakç› Dura¤›’na ge-
lindi¤inde polis hiçbir uyar›da bu-
lunmadan gaz bombas›, plastik
mermiler ve z›rhl› araçlarla sald›rd›.
Sald›r› sonucunda yaralananlar oldu
ve kitle polise tafllarla karfl›l›k verdi.
Bir süre sonra çat›flma yürüyüflün
bafllad›¤› yere tafl›nd›. Polisin ger-
çek silah da kulland›¤› görülürken 2
kifli silahla yaraland›. Üç saat süren
çat›flma boyunca, tafllar ve molotof-
larla direnildi. 

Direnifl sonucunda mahalleden
çekilmek zorunda kalan polislerden
de yaralananlar oldu¤u görülürken

3001. Cadde üze-
rinde barikatlar
kuruldu. Cadde
üzerinde ayr›ca
iki yan›nda Cephe
bayra¤› bulunan
DHKC pankart›
açan kalabal›k bir
grup, yürüyüfl
yapt›. Takviye
ekiplerinin gel-
mesiyle yo¤unla-
flan polis sald›r›s›-
na karfl› saat
16.00'a kadar di-
renen gruplar, polislerin mahalle ç›-
k›fl›na çekilmesiyle Pazar Soka¤›’n-
da sloganlarla eylemlerini sonlan-
d›rd›lar.

Eylemin bitmesiyle mahalleyi
kuflatan polis, direnifl karfl›s›ndaki
acizli¤ini a¤›za al›nmayacak küfür-
lerle 20'ye yak›n esnaf›n camlar›n›
k›rarak gösterdi. Yine, Temel Hak-
lar Derne¤i ve Mahalle Güzellefltir-
me Derne¤i'nin de camlar›n› k›rd›.

Polisin mahalleden çekilmesiyle
biraraya gelen esnaflar ve dernek
çal›flanlar›, sald›r›y› k›narken, ertesi
günü Ümraniye Adliyesi’ne giderek

suç duyurusunda bulundular.

KURTKÖY-KÖRFEZ

‹STANBUL G‹R‹fi‹NDE
D‹REN‹fi 

Sabah›n erken saatlerinde ilk
sald›r› ve ilk sloganlar, ‹stanbul d›-
fl›ndan gelenlerin durduruldu¤u
Kurtköy'den duyulmufltu. 

1 May›s için Ankara'dan 30 Ni-
san gecesi 43 otobüs ile hareket
eden D‹SK, HÖC, TKP, HKP,
TÜM-‹GD, EHP, Halkevleri, SDP,
ÇHD, ATO, K›z›l›rmak Federasyo-
nu, Genç-Sen, Mustafa Suphi Kül-
tür Merkezi, Antikapitalist, RED
Dergisi çevresi ve Kald›raç 1 May›s
sabah› saat 06.00’da ‹stanbul Kurt-
köy giflelerinde durduruldu. 

‹lk anda 13 araç geçtikten sonra
di¤erleri durdurularak geçifl kapat›l-
d› ve “ya geri dönün ya da Kad›-
köy’e kat›l›n” dayatmas› yap›ld›.
Geri dönmeyeceklerini belirten ku-
rumlar Taksim'e gideceklerini söy-
leyerek Taksim’i ›srarla savundular.
Polisin engelleme tavr›n› sürdürme-
si üzerine, TKP d›fl›ndaki tüm ku-
rumlar, TEM otoyolunu iki yönlü
trafi¤e kapatt›lar. Alk›fllarla ve slo-
ganlarla trafi¤i kesen kitleye polis
gaz bombalar›yla sald›rd›. K›sa sü-
reli çat›flman›n ard›ndan kitle yeni-
den otobüslerin yan›nda toplan›r-
ken, bu sald›r› esnas›nda HÖC gru-
bundan Ayfle Arapgirli’nin kolu k›-
r›ld›, birçok yerinde darp izleri olufl-
tu ve hastaneye kald›r›ld›. Birçok
polisin defalarca Arapgirli'nin kafa-
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1 MMay›s MMahallesi

Taksim’e yyürümek-1
DDrr.. TTaarr››kk HHaayyaall:: Mutluyum, coflkuluyum. 30 y›l sonra Taksim Meydan›’n-
day›z. Ç›kaca¤›z dedik ve ç›kt›k. Taksim çok güzel. 

DDrr.. TToollggaa:: Babam›n kald›¤› yerden yeniden 1 May›s, yeniden Taksim.

AAnn››ll AAllttuunnbbaaflfl:: ‘77 katliam›nda ölen 36 insan›m›z›n ruhunu yaflataca¤›z.
Taksim’e ç›kt›k. Taksim onlara arma¤an olsun. 

HHaattiiccee UUyygguunn ((öö¤¤rreennccii)):: fiimdi 1 May›s Marfl›’n› söyledik. Taksim’de 1
May›s Marfl›’n› söylemek içime apayr› bir coflku, güç katt›. A¤lamak ge-
çiyor içimden... 

MMeehhmmeett TTaaflflçç›› ((eemmeekkllii)):: 1977 1 May›s’›na kat›lmam›flt›m. fiimdi onlar için
ç›k›yorum. Onlar için burday›z. Onlar›n an›s›n› yaflatmak, onlara lay›k ol-
mak... Anlat›lacak çok fley var, ama flu an çok zor... Taksim’deyim. Hu-
zurluyum. 

YY››llmmaazz SSaabbaahh ((MMuuhhaasseebbeeccii)):: Karaköy’den geldim. Taksim’e ç›kmak is-
teyen birçok insan vard›. Ço¤u gözalt›na al›nd›. Çok heyecan verici bir
duygu bu. Polisler flu an müdahale edece¤e benziyor, ama bu coflkuyu
yok edemezler. 

DDuuyygguu KKaaççmmaazz ((HHÖÖCC)):: 30 y›l geçmifl, 30 y›ll›k öfke, 30 y›ll›k birikim var.
Biz ‘77’dekiler olaca¤›z. Katledilenlerimiz olaca¤›z. Onlar› meydanda ya-
flataca¤›z. Çok heyecanl›y›z. Mutluyuz. 

SSeevvggii TTaaflfl ((HHÖÖCC)):: Alana girece¤iz. Bu kan yerde kalmayacak. fiehitleri-
mizin hesab›n› Taksim’e ç›karak da soraca¤›z. Tarih yaz›l›yor fark›nda-
y›z. Tarihi görmenin heyecan› var. Taksim’e ç›kaca¤›z.



s›na ve vücuduna coplarla vurduk-
lar› görüldü. 

Devrimciler, emekçiler çat›fl›r-
ken TKP'lilerin sald›r› esnas›nda
otobüslerinden izlemekle yetindik-
leri görülürken, kitlenin yeniden
topland›¤› s›rada otobüslerinden
inip halay çekmeleri dikkat çekti.
Bu arada Kald›raç ise "Ankara'daki
1 May›s'a yetifleceklerini" söyleye-
rek geri döndüler!

Sald›r› bitmemiflti. Kitlenin ka-
rarl›l›¤› karfl›s›nda polis yeniden
otobüslerin etraf›n› sard›. Ancak,
D‹SK, HÖC, Halkevleri, ATO,
TÜM-‹GD, SDP ve HKP üyeleri
tekrar Taksim'e gitmek için giriflim-
de bulundular. Bu s›rada TKP’liler
halaylar› b›rakm›fl yeniden otobüs-
lerine binmiflti. Ancak oligarflinin
polisi kesin talimat alm›fl, “izleme-
yecekti.” Gözalt› tehditlerine ald›r-
mayan kitlenin kararl› tutumu karfl›-
s›nda polis pervas›z bir flekilde ye-
niden biber gaz› ve coplarla sald›r›-
ya geçti ve zorla insanlar› otobüsle-
re bindirdi. S›kt›klar› gaz› yeterli
bulmam›fllard› ki, yakalad›klar›n›n
a¤›zlar›na, otobüslerin içine de gaz
s›kt›lar.

‹nsanlar›n gazdan yo¤un olarak
etkilenmesini f›rsat bilen polis, oto-
büsleri Mehmetçik Vakf› Dinlenme
Tesisleri’ne çekti. Di¤er kentlerden
gelenlerle birlikte say›lar› 4000’i
bulan kitle, büyük bir coflku içinde
pankartlar› ve sloganlar› ile buradan
‹stanbul'a girifl yap›lan giflelere do¤-

ru yürüyüfle geçtiler. 

Havaya atefl açan jandarman›n
müdahalesine tafllarla direnen grup,
k›sa sürede bu sald›r›y› geri püs-
kürttü. Bu, kitlenin coflkusunu daha
da art›rd›. 350 kiflilik HÖC’lü grup
"Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede"

sloganlar›yla yürüdüler. Giflelere
gelindi¤inde, Taksim'e girildi¤ini
ö¤renen binlerce kifli, bulunduklar›
yeri 1 May›s alan›na çevirdi. 

*

Anadolu’nun birçok kentinden
‹stanbul’a gelmek üzere yola ç›kan-
lar›n ço¤u kente sokulmam›flt›. ‹z-
mir grubu da onlardan biriydi. 

‹zmir’de HÖC’lülerin içinde ol-
du¤u konvoy, bir önceki gece yola
ç›kt›lar. Taksim’e, 1 May›s Alan›’na
ulaflmak için hareket eden konvoy,
yola ç›kt›klar› andan itibaren sürek-
li durdurmalar-çevirmelerle, gözalt›
ve sald›r›larla karfl›laflt›. Polis, yol-
larda yapm›fl oldu¤u say›s›z kimlik
ve araç kontrolleri ile konvoyu dur-
durup,  keyfi bir flekilde bekletti. 

HÖC’lülerin de yerald›¤› oto-
büslere ilk çevirme Bornova ç›k›fl›-
Çiçekli Köy’de yafland›. Yol boyun-
ca kimlik ve araç belgelerinin kont-
rolü için yap›lacak durdurulmalar›-
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Taksim’e yyürümek-2
HHaarriikkaa YY››llmmaazz ((HHÖÖCC)):: Taksim’e ç›kmak için her yolu deneyece¤iz. 

EEkkrreemm KKaayyaa ((öö¤¤rreennccii)):: Heyecanl›y›z, h›rsl›y›z. ‘77 flehitlerinin hesab›n›
sormak için oraya ç›kmak istiyoruz. 

‹‹llhhaann KKaayyaa ((öö¤¤rreennccii)):: Bu tarihsel bir misyon. Bu misyonu 36 insan›n an›-
s›na sad›k bir flekilde yerine getirmek onur verici. Bu alan› zorlarken 1
May›s’›n öncesi ve sonras›yla halk›n mücadelesini yükseltmek için
önemli bir f›rsat oldu¤u gerçe¤ini fark›nda olarak yerine getirmek de ay-
r›ca önemli.

VVuurraall KK››ll››çç ((ppaazzaarrcc››)):: Taksim bizim, Valinin özel mülkiyeti de¤il, Taksim’e
ç›kaca¤›z.

MMuuhhaarrrreemm CCeennggiizz ((GGrruupp YYoorruumm)):: Halk›n meflru bir hakk› elinden al›nma-
ya çal›fl›l›yor. Grup Yorum olarak biz de Taksim Alan›’nda olaca¤›z. 

GGüüllflfleenn AAttaaflfl ((EEvv kkaadd››nn››)):: Çok heyecanl›y›m, mutluyum. Bizim tek hede-
fimiz Taksim. 

MMeehhmmeett KKaayyaa ((‹‹nnflflaaaatt iiflflççiissii)):: fiu anda kendimi çok güçlü hissediyorum.
Biz Taksim’e ç›kaca¤›z.

SSeezzaaii DDeemmiirrttaaflfl ((TTAAYYAADD)):: Biz ne olursa olsun Taksim’e ç›kaca¤›z. Karar-
l›y›z. As›l terör devletin yapt›¤›d›r.  

CCeemmaall DDuuttaa¤¤aacc›› ((DDeerrssiimm HHÖÖCC)):: Taksim’i istiyoruz. Taksim’de 36 can ve-
rildi, yeni bedeller vermeye haz›r›z. Taksim’e girece¤iz. 

‹‹bbrraahhiimm AAkk››nn ((AAnnkkaarraa HHÖÖCC)):: Kurtköy’de sald›rd›lar, üç TAYAD’l› hasta-
neye kald›r›ld›. Befliktafl’a gelir gelmez yine sald›rd›lar, arkadafllar›m›z
gözalt›na al›nd›. Vali, Taksim’e ç›kmak isteyenler bedelini de göze al›r
dedi, evet biz bedel ödemeyi göze al›yoruz.

UU¤¤uurr EEyyiilliikk ((GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu)):: Kan›m›z› döktük o alana, gerekirse
kan›m›zla savunuruz.

Kurtköy



n›n ilkiydi bu. Ve bundan sonra Ka-
racabey, Gemlik, Orhangazi, Top-
çular Feribot ‹skelesi, Kocaeli Kör-
fez Ç›k›fl› gibi yerlerde defalarca
durduruldular. Tam 4 kez çeflitli ba-
hanelerle otobüsleri kilitlendi. Her
seferinde otobüs de¤ifltirmek zorun-
da kald›lar. Feribota binmeyi bafla-
ran, konvoyun HÖC d›fl›ndaki di¤er
otobüslerin engellenme takti¤i ise,
vapurun karaya yanaflmas›n› engel-
lemek oldu. Uzun saatler sonras›n-
da, Kurtköy’de barikat afl›ld›ktan
sonra ancak feribottan, yap›lan kim-
lik kontrolleri sonucunda kitlenin
inmesine izin verildi.

Körfez ç›k›fl›na do¤ru ilerleyen
HÖC’lüler bir kez daha durduruldu.
Polisin elinde bu kez kaymakaml›k-
tan al›nm›fl izin vard›. Bunu dinle-
meyen HÖC’lüler, “seyahat özgür-
lü¤ümüzü engelleyemezsiniz” dedi-
ler. Kurtköy’de ve Okmeydan›’nda
bafllayan yürüyüflü duyan HÖC’lü-
ler de Körfez’den yürüyüfl bafllatt›-
lar. Art›k her yer Taksim’di. Polis
tahammülsüzlü¤ünü burada da
gösterdi ve biber gazlar› ve coplarla
sald›r›ya geçti. ‹lk anda birçok kifli-
yi gözalt›na alan polis kitleyi çem-
bere ald›. 

Gözalt›na al›nan Serkan Onur
Y›lmaz ise polis arac›nda kafas›n-
dan ve boynundan a¤›r darba maruz
kalarak yaraland› ve hastaneye

kald›r›ld›. HÖC’lülerin Kurtköy’e
gitmek için kararl› tutumu karfl›s›n-
da, polis pazarl›k yapmak zorunda
kald›. Bu arada Kurtköy’de barikat
yar›lm›flt›. Gözalt›nda olanlar da b›-
rak›ld›lar. Ancak yine araçlar› keyfi
olarak ba¤land›¤› için, kitle 2 grup
halinde yoluna devam etti. 

GECEKONDULAR:

1 MAYIS COfiKUSU 
GECEYE DE TAfiTI

Gün boyu süren çat›flmalar›n ar-
d›ndan, akflam saatlerinde de emek-
çi mahallelerinden sloganlar yük-
seldi. Gösterilerde hem sald›r›lar
protesto edildi hem de 1 May›s kut-
land›.

‹‹KK‹‹TTEELLLL‹‹:: Atatürk Mahalle-
si’nde 1 May›s akflam› HÖC, ESP,
Partizan, Devrimci Hareket, Birleflik
‹flçi Derne¤i ortak yürüyüfl  düzenle-
di. ‘Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklama-
lar Bizi Y›ld›ramaz’ pankart›n›n
aç›ld›¤› yürüyüflte, “Taksim 1 May›s
Alan›d›r, Her Yer Taksim Her Yer
Direnifl” sloganlar› at›ld›. Yaklafl›k
bir saat süren yürüyüfl esnas›nda bir
polis otosu tafllanarak camlar› k›r›l-
d›. Daha sonra 1. soka¤a gelen kitle
halaylar çekerek, marfllar söyledi.

ÇÇAA⁄⁄LLAAYYAANN:: Fevzi Çakmak
Caddesi’nde saat 21:00 sular›nda
“Yaflas›n 1 May›s” pankart› açarak
gösteri yapan HÖC’lüler, yolu trafi-
¤e kapatarak yar›m saat gösterileri-
ni sürdürdü. 

NNUURRTTEEPPEE:: Ayn› saatlerde ‘77
flehitlerini anmak ve sald›r›y› pro-
testo etmek için Nurtepe’de Sokullu
Caddesi trafi¤e kapat›ld› ve lastikler
yak›larak sloganlar at›ld›. 

Ayr›ca 1 May›s’ta esnaflar saat
08.00-14.00 aras› kepenklerini ka-
patt›lar. 

GGÜÜLLSSUUYYUU:: HÖC, DHP, Parti-
zan, PDD, BDSP taraf›ndan düzen-
lenen ve ESP’nin de destekledi¤i
eylemde, Son Durak’tan Heykel’e
kadar sloganlarla yüründü. “Taksim
1 May›s Alan›d›r Yasaklanamaz”
yaz›l› pankart›n tafl›nd›¤› eylemde
marfllar coflkuyla söylendi. 

Benzeri gösteriler Gazi ve Esen-
ler bölgelerinde de gerçeklefltirildi.

*

Öte yandan Taksim karar›na ka-
t›lmayan Türk-‹fl 1 May›s’› Kad›-
köy’de kutlad›. EMEP, ‹flçi Partisi
gibi partilerin de kat›ld›¤› mitingin
sönük geçmesi dikkat çekerken,
Anadolu kentlerinde de, merkezi 1
May›s karar›na kat›lmayan kurum-
lar ve Türk-‹fl taraf›ndan kutlamalar
yap›ld›. 
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Saat 07.30'a kadar Befliktafl'a iki kez sald›r› oldu.
Al›nan karar gere¤i Tertip komitesi ve kurum temsilci-
leri Befliktafl stad› önüne geldiler. Polis hiçbir uyar›
yapmadan 35 kiflilik bu grubu gözalt›na ald›. 

Saat 11.00'e kadar hedef Dolmabahçe’ydi. Dolma-
bahçe’ye ulaflmak için her yolu denedi insanlar. Çat›fl-
malar tüm bölgeye yay›ld› ve saat 11.00'e kadar sürdü.
Polisin vahflice sald›rd›¤›, buna karfl›n kitlenin bir kez

daha, yeniden ve yeniden topla-
narak direndi¤i, çat›flt›¤› saat-
lerdi bunlar. Polisin gaz stokla-
r›n› tüketip takviye ald›¤› bu
sald›r›larda yüzlerce insan gö-
zalt›na al›nd›. Ancak flu aç›kça
görülüyordu ki, hiçbir sald›r›
devrimcileri, emekçileri Taksim
hedefinden vazgeçiremiyordu.

Bu kararl›l›¤›n yans›d›¤›
yerlerden biri de, HÖC'ün ana

gövdesini oluflturdu¤u Okmeydan›’yd›. Tophane-fiifl-
hane taraf›nda çemberin içinde kald›¤›m›z için bizi bir
esnaf arabas›yla Okmeydan›’na götürdü. 1200 kadar
insan vard›, bine yak›n›n› biz oluflturuyorduk. Kazanc›
Yokuflu’nda olma karar› al›n›nca Okmeydan›’nda bu-
lunan platform bileflenleri ile Piyalepafla’dan Taksim'e
yürüme karar› al›nd› ve kortej oluflturup yürümeye

TAKS‹M ‹Ç‹N D‹RENEN B‹R HÖC’LÜNÜN ‹ZLEN‹MLER‹

Birlikte iifl yyapman›n 
güzel bbir öörne¤i vverildi



bafl la -
d›k.

E n
ö n d e
H Ö C
v a r d › ,
a r k a -
s›ndan
E S P
g e l i -
yordu.
Ancak ESP, Kortej düzenini bozdu¤u ve birlikte hareket
etme karar› olmad›¤› için uyar›l›p kortejden ç›kmalar›
söylendi. ESP bundan sonra kortejden tamamen ç›kt›. 60
kiflilik ESP’li grup çat›flmalarda da yer almad›lar. 

Biri Skorsky olmak üzere iki helikopter sürekli bizi ta-
kip ediyordu. Çat›flman›n en fliddetlendi¤i anda
Skorsky'den de gaz bombas› at›ld›.

Piyalepafla Bulvar›’nda önümüz kesildi. Bir iki dakika
sonrada gazbombalar›yla sald›r›ya geçtiler. Burada çok
fliddetli bir karfl›l›k verildi polise ve tekrar geldikleri yere
caddeye çekilmek zorunda kald›lar. 3,5-4 saat süren çat›fl-
man›n ikinci saatinde polisin gaz bombas› bitti. Takviye
gazbombas› istediler, o bofllukta da helikopterden gaz
bombas› at›ld› kitlenin üstüne. Piyalepafla Bulvar›’na ç›-
kan ara sokaklarda çat›flmalar yay›larak sürdü.

Baz› noktalarda kelimenin tam anlam›yla polisle gö¤üs
gö¤üse çat›flma vard›. Bölgeyi bilmeyen arkadafllar›m›z›n
olmas›, sokaklar› kar›flt›rmalar›na neden oluyar ve baz› so-
kaklarda burun buruna geliyorduk o nedenle. A¤›r yara-
lanmalar böyle karfl›laflmalar›n birinde oldu. Bir arkadafl›-
m›z›n ald›¤› darbe ile kafatas›nda ezilme olufltu, bir arka-
dafl›m›z›n kaburgalar› k›r›ld›. 

Okmeydan›’nda bulunan polisler Diyarbak›r'dan getiri-
len takviye polislerdi. Poliste de çok say›da yaral› vard›.
Birine molotof isabet etti yanmaya bafllad›, söndürdüler.
Bundan sonra silah kullanmaya bafllad› polis. Çat›flma bo-
yunca yüzlerce gaz bombas› att›lar. 

Direnifl boyunca güçlü bir ses arac›m›z vard› ve marfl-
lar çald›k, konuflmalar yapt›k, direnifl bu ses arac›ndan
yönlendirildi. Bir ara ses ara-
c›m›z polisin ortas›nda kald›
ama bir fley yapmad›lar. Son-
ra tekrar kullanmaya baflla-
d›k.

Okmeydan›'nda çat›flma-
lar sürerken D‹SK yöneti-
minde yer alan bir sendikac›
ile Valinin haber gönderdi¤i-
ni ö¤rendik. 

“Da¤›lmam›z›” istiyor-
mufl. Biz de ayn› flekilde ha-
ber gönderdik: “Bir yere da-
¤›lm›yoruz, polisi çekin Tak-

s i m ' e
olays›z
bir fle-
k i l d e
yürüye-
c e ¤ i z ,
o l a y ›
ç›karan
sald›ran
p o l i s -
dir, biz

teminat veriyoruz polisi çekin sorun ç›kmaz.” 

Karfl›l›kl› haberleflmeler sürerken son olarak Taksim'e
yürüme kararl›l›¤›m›z› tekrar ilettik. Bu saatten sonra ikin-
ci helikopter geldi ve iki taraftan sald›rmaya bafllad›lar.
Saatlerce süren çat›flmada mahalle ablukaya al›nd›. 

Halk›n tavr› çok iyiydi. Camlardan, balkonlardan li-
mon, sirke ya¤›yordu gaza karfl›. Evlerini açt›lar, bir evin
polisten korumak için 10-15 kifliyi evine ald›¤› oldu. Öyle
ki, bin kiflinin çat›flt›¤› sokaklarda bir anda polis, kimseyi
bulamaz oldu ve mahallenin iç kesimlerinden çekildi. 

1 May›s Mahallesi’nde de molotof isabet eden bir pan-
zerin akrep denen araca çarpt›¤› iki polisin a¤›r yaraland›-
¤›, kitleye atefl açan polisin 2 kifliyi silahla yaralad›¤›n›
ö¤rendik.

Gün boyu flehrin en merkezi yerlerinde çat›flmalar sür-
dü. Ancak bu çat›flmalarda bir tek dükkan cam› bile göste-
riciler taraf›ndan k›r›lmad›. Bu durum herkesin dikkatini
çekmiflti. Gösterilen özen ve Taksim'e kilitlenme, her ke-
simin takdir ve övünçle anlatt›¤› ortak bir konuydu.

Gün boyu süren çat›flmalar›n en fliddetlileri Okmeyda-
n› ve 1 May›s Mahallesi’nde yafland›. Akflam da, Nurte-
pe'de otoban kesildi. Gazi, Esenler, Ça¤layan'da korsan
gösteriler yap›ld›.

Taksim eylemine kat›lan istisnas›z tüm kurumlarda
moral ve coflku çok yüksekti. Taksim'e ç›kmaktaki ›srar ve
sonucunda elde edilen baflar› tüm kurumlarda olumlu bir
hava yaratm›flt›. Bu çok somut görünüyor. Birlikte ifl yap-
man›n güzel bir örne¤i verildi. Hemen herkes al›nan ka-
rarlara uydu. Polisle girilen sert çat›flmalar meflru müdafa

fleklinde tüm kurumlar tara-
f›ndan savunuldu. En önemli
yanlardan birisi de belki
buydu.

Nitekim, bir gün sonra
Tertip komitesi toplant›s›nda
yap›lan genel de¤erlendir-
mede ortak düflünce fluydu:
Tek bir örgüt gibi davran›ld›,
herkes al›nan kararlara uydu,
Taksim ›srar› baflar›yla so-
nuçland›. Art›k Taksim 1
May›s alan›d›r. 2008 1 Ma-
y›s'›n›n yeri Taksim'dir.

12

6 May›s 2007 / 103



‹stanbul “tarihi” günlerin-
den birini yaflad›. Sadece, 30
y›l aradan sonra yeniden Tak-
sim’de olmak de¤ildi o günü
“tarihi” k›lan. 30 y›l önce o
meydan› kana bulayan ege-
men s›n›flar›n bugünkü iktidar›n›n
sadece emekçilere de¤il, tüm halka
nas›l bakt›¤›na, nas›l korktu¤una ve
“suçlu” muamelesi yapt›¤›na tan›k
oldu herkes.

Hemen baflta belirtelim ki, 1
May›s günü ‹stanbul’da yaflanan
büyük zulümden sadece ‹stanbul
Valisi Muammer Güler sorumlu de-
¤ildir. Esas sorumlu AKP iktidar› ve
onun ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir
Aksu’dur. Emri veren, uygulatan
onlard›r ve tüm halk›n, burjuva ba-
s›n›n dahi yo¤un tepkilerine karfl›n,
valiyi övmüfl, sahip ç›km›fllard›r.

Gazetelerin büyük ço¤unlu¤u, 1
May›s günü yarat›lan manzaray›
““SS››kk››yyöönneettiimmddee bbiillee bbööyylleessii ggöörrüüll--
mmeeddii”” diye yorumlad›lar. Do¤ruy-
du, o gün ‹stanbul tam bir s›k›yöne-
tim alt›ndayd›. Neler yapt› ‹stanbul
Valisi, Emniyet Müdürü; e¤lence
toplant›lar›n›n, futbol maçlar› son-
ras› kutlamalar›n yap›ld›¤› Tak-
sim’e iflçileri, emekçileri ç›karma-
mak için “önlem” ad›na kenti nas›l
yasak flehir haline getirdiler, mil-
yonlara nas›l eziyet ettiler; sat›r bafl-
lar›yla bakal›m.

Bu zulmün nedeni 
emekçi düflmanl›¤›d›r

56 ilden polisler havaalan› olan
9 ilden tafl›narak 22 uçakla getirildi-
ler. 2200 özel timcinin ‹stanbul’a
nakli s›ras›nda
uçaklar birkaç
sefer yapt›lar. Ya-
k›n illerden ise
otobüslerle polis
tafl›nd›. Ayr›ca
di¤er illerden he-
likopter, kalkan,
gaz bombas› tak-
viye yap›ld›. ‹s-
tanbul polisi tari-
hinin en büyük
“organizasyonu-

nu” yaparken, uçaklar›n valilik tara-
f›ndan kiraland›¤› belirtildi. Biber
gazlar›, gaz bombalar› öyle yo¤un
flekilde kullan›ld› ki, ‹stanbul polisi-
nin biber gaz› stoklar› tükendi.

Taksim Gezi Park›’na askeri ça-
d›r kuruldu, çevresi dikenli tellerle
çevrildi. Jandarma komandolar› ve
panzerler de haz›r bekletildiler. 

Vapurlar›n çal›flmamas› üzerine
Üsküdar’dan motorlara binerek Be-
fliktafl’a ulaflanlar burada da motor-
lardan indirilerek “gösterici olma
ihtimalleri” yüzünden (Asl›nda 11
milyonun da gösterici olma ihtimali
vard›!) uzun süre bekletilip arand›. 

Taksim ve çevresindeki 41 okul
tatil edildi. 

‹DO'ya ait vapur, deniz otobüsü
ve yolcu tafl›mac›l›¤› yapan di¤er
özel vapurlar›n Kad›köy, Karaköy,
Kabatafl, Befliktafl iskelelerinden
yolcu tafl›mas› yasakland›. 

Taksim-Levent aras› çal›flan
metro Mecidiyeköy-Taksim aras›
yolcu tafl›mas›na kapat›ld›. Kaba-
tafl-Zeytinburnu aras› çal›flan tram-
vay da Yusufpafla-Kabatafl aras›nda
sefer yapmad›. 

Kabatafl-Taksim finüküler sefer-
leri iptal edildi. Tünel-Karaköy ara-
s› çal›flan tren ile ‹stiklal Cadde-
si'ndeki tramvay seferleri kald›r›ld›. 

Taksim'e sefer yapan otobüsler
iptal edilirken, Taksim, Kabatafl,
Befliktafl, Dolmabahçe civar›ndaki

otoparklar boflalt›ld›,
araç park› yasakland›. 

Sabah ifle gitmek
için TEM otoyolunu
kullananlar saatlerce
bekledi. Köprü giriflle-

rindeki trafik tek fleride indirildi ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bo-
¤aziçi Köprüsü, Unkapan› Köprüsü,
Galata Köprüsü ile Taksim'e ç›kan
bütün cadde ve sokak üzerlerinde
polis kontrol noktalar› oluflturularak
araçlar, insanlar durdurulup arand›-
lar. Kimi yerlerde ise araç ve insan
geçifllerine hiç izin verilmedi. 

E-5 Karayolu’nda birçok nokta-
da yarat›lan bu rezalet ve beceriksiz-
lik nedeniyle trafik kilitlendi. Y›¤›l-
malar›n yafland›¤›, halk›n araçlardan
inip yürüyerek ifle gitmeye çal›flt›¤›
birçok yerde kendili¤inden protesto-
lar yafland›, floförler kontak kapatt›
halk “Vali ‹stifa” sloganlar› att›.

Tam bir anti-demokratiklik örne-
¤i sergilenerek, “ben yapar›m her-
kes katlan›r” mant›¤› ile bir gün ön-
ce duyurma gere¤i dahi duyulma-
dan, vapur ve otabüs seferlerinin ip-
tal edilmesi nedeniyle, ifle gitme
umuduyla karfl›ya geçmeye çal›flan
binlerce insan ifle gitmekten vazge-
çip evine döndü. Her gün sabah sa-
atlerinde tatl› bir telafl›n yafland›¤›
Bostanc›, Üsküdar ve Kad›köy'deki
iskelelerinde bu kez öfke vard›. Bir-
kaç saat sonra ise bombofl kald›. 

Sadece Avrupa Yakas›’na geç-
mek isteyenler çekmedi bu zulmü.
Avrupa yakas›ndakiler de ifle gitmek
için ç›kt›klar›nda saatlerce trafikte
beklediler, metro, otobüs seferleri-
nin iptali nedeniyle çok say›da insan

ifle gide-
medi.

“Abar-
t›”dan da
öte tam bir
paranoya
halini, iflçi
e m e k ç i
düflmanl›-
¤›n› ve
korkusunu
en uç nok-
tada d›fla
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Tüm ‹‹stanbul’a 
Büyük ZZulüm!
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vuran “önlemler” nedeniyle, insan-
lar bir sokaktan ötekine dahi geçe-
mediler. Taksim, Befliktafl bölgesi-
nin sokaklar› panzerler taraf›ndan
tutuldu. Ve birçok yerde “Vali ‹stifa”
sloganlar› yükselmeye bafllad›. Ör-
ne¤in, Üsküdar'da ifle gitmek için is-
kele önünde uzun süre bekleyen ka-
labal›¤›n say›s› 3 bine ulaflt›¤›nda
halk “Hükümet ‹stifa” sloganlar att›.

Taksim’e ç›k›fl› engellemek için
kapat›lan yollara, iptal edilen sefer-
lere bir de Kad›köy’deki Türk-‹fl
mitingine yönelik k›s›tlamalar ek-
lendi¤inde, ‹stanbul tam anlam›yla
s›k›yönetim flehri haline geldi. 

Bu “önlemler”, bir iktidar›n ben
yapar›m halk katlan›r mant›¤›n›n
göstergesidir, halk›n ihtiyaçlar›n›,
taleplerini, yaflayacaklar›n› dikkate
almayan, daha aç›kças› her türlü po-
litikalar›n› halk› dikkate almadan
tespit etmeye al›flm›fl bir sistemin
aynas›d›r. 

‹stanbul Yasak fiehir!

‹stanbul d›fl›ndan gelenler de is-
kelelerde,  turnikelerde durduruldu-
lar. Tam bir kanunsuzluk örne¤i ile
bir kente girifl fiili olarak yasakland›.

Yalova'dan yolcu tafl›yan "Ord.
Prof. Dr. Ata Nutku" ile "Karamür-
sel" adl› feribotlar, polis taraf›ndan

iskeleye yanaflt›-
r›lmayarak uzun
süre aç›kta bekle-
tildiler. Sabah
bafllayan bu fiili
gözalt› ö¤leden
sonra ancak sona
erdi. Türkiye’nin
dört bir yan›ndan
emekçilerin ‹stan-
bul’a akt›¤› o gün,
neredeyse tüm
kentlerden gelenler defalarca dur-
durulup arand›lar. Haberimizde
okuyaca¤›n›z gibi, ‹zmir konvoyu-
nun yaflad›klar›n› neredeyse tüm
kentlerden gelenler yaflad›lar. 

HHeerrflfleeyy 11 MMaayy››ss bbiitteennee kkaaddaarr
kkiimmsseeyyii ‹‹ssttaannbbuull’’aa ssookkmmaammaa üüzzee--
rriinnee pprrooggrraammllaannmm››flfltt››.. 

Örne¤in, Edirne’den otobüslerle
gelen, ço¤u üniversite ö¤rencisi 200
kifli, TEM Otoyolu giriflinde jandar-
ma taraf›ndan durduruluyor, tek tek
kimlik kontrolü, ayaküstü sorgula-
malar› yap›l›yor ve 5 saat süren bu
ifllemlerin sonunda geçifllerine izin
verildi¤inde ‹stanbul’daki kutlama-
lar bitmifl oluyordu...

Ankara'dan gelen konvoyun
Kurtköy’de yaflad›¤› sald›r› ise tam
bir vahflet örne¤i olarak kayda geç-
ti. Otobüslerden inen gruplara sald›-
ran polis, TAYAD’l› Ayfle Arapgirli,
Semiha Eyilik baflta olmak üzere
çok say›da kifliyi yaralad›, onlarca
insan gözalt›na al›nd›, kullan›lan
gaz bombalar› nedeniyle gifleler da-
hi görünmez hale geldi.

Her Sokakta Terör

Tüm bu s›k›yönetim uygulama-
lar›na, bir koskoca bir kentin ablu-
kaya al›nmas›na karfl›n binlerce in-
san Taksim’e ç›kmaya çal›flt›. Bu
meflru hakt›! Hiç kimse bunu engel-
leme hakk›na sahip de¤ildi. Ancak
AKP iktidar› ve onun polisi halk›n
meflru haklar›n› kaale almayan, ya-
sakç› tutumu ile kentin tüm sokak-
lar›n› terörize etti. O gün ‹stanbul’u
tepeden görüntüleme olana¤› olsay-
d› kuflkusuz bu zor olacakt›. Zira
Taksim’e ç›kan sokaklarda, Okmey-

dan›, 1 May›s Mahallesi gibi yerler-
de kullan›lan gaz bombalar› nede-
niyle kentin üzerini sis kaplad›.

1 May›s’a iliflkin haberimizde de
okuyaca¤›n›z gibi, ‹nönü Stad› ve
çevresinde, Taksim’de, Befliktafl,
Kabatafl, fiiflli Meydan›, Mecidiye-
köy, Karaköy, Dolmabahçe bölgele-
rinde say›s›z müdahale, sald›r› ya-
fland›. 

Suç iflledi¤inin fark›nda olan va-
lilik ve polis, yaratt›klar› tablonun
yans›mamas› için fiili sansür uygu-
lad›. Çünkü o gün her türlü kanun-
suzluk iktidar›n emriyle, ‹stanbul
Valisi’nin do¤rudan talimat› ile
meflru hale getirilmiflti. Gazeteciler
sald›r›lardan nasibini almakla kal-
mad›, TV’lerin canl› yay›n araçlar›
bir otoparka çekilerek al›konuldu. 

Gün boyunca kimisi a¤›r onlarca
kifli yaraland› ve koca bir kent gaza
bo¤uldu. Resmi gözalt› 900 civar›n-
da aç›klan›rken, avukatlardan edini-
len bilgilere göre iki bine yak›n in-
san gözalt›na al›nd›, birço¤u kay›t-
lara geçirilmeden, Polis Okulu bah-
çeleri ve Selimiye K›fllas› gibi yer-
lerde 1 May›s sonuna kadar tutuldu.  

Uluslararas› ajanslar, 1 May›s’a
yönelik yaln›z Çin’in bir flehrinde
ve ‹stanbul’da sald›r› oldu¤unu du-
yurdu. Çin’in Macau’da üç kifli gö-
zalt›na al›nm›flt›, ‹stanbul’da ise iki
bin! Yani “ne güzel flu AKP demok-
rasisi, dünyada efli benzeri yok” tü-
ründen bir manzara!

Terör uygulamakta elleri serbest
b›rak›lan polis öylesine z›vanadan
ç›kt› ki, bu durum polis flefleri ara-
s›nda dahi (sorumluluktan kurtul-
mak için) tart›flmalara neden oldu.
Bir çevik kuvvet polisinin gösterici-

56 ilden polisler havaalan› olan 9 ilden tafl›na-
rak 22 uçakla getirildiler. 2200 özel timcinin
‹stanbul’a nakli s›ras›nda uçaklar birkaç sefer
yapt›lar. Yak›n illerden ise otobüslerle polis
tafl›nd›. Ayr›ca di¤er illerden helikopter, kal-
kan, gaz bombas› takviye yap›ld›. Ancak öyle
yo¤un kullan›ld› ki, biber gaz› stoku tükendi.

Terör ve hukuksuzluk öylesine
büyüktü ki, kimse görmesin, duy-
mas›n diye zoraki sansür uygula-
d›lar. Canl› yay›n araçlar› bir oto-
para çekilerek uzun süre bekle-
dildi. Bas›n emekçileri protesto
ederken, kimi Tv’ler ‘gizli’ çekim
yapmak zorunda kald›. Herfley,
valinin yaratt›¤› rezaleti, zulmü
gizlemek içindi.
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lerin üzerine atefl açt›¤› objektiflere
yans›d›. Gözalt›na al›nm›fl olan kifli-
lere burada da iflkenceler sürdü ve
bir kiflinin kolu k›r›ld›. Hürriyet’in
haberine göre; objektiflere yans›-
mayan benzeri olaylar›n birçok böl-
gede yafland›¤›n›, bizzat bir polis
müdürü söylüyordu. 

Hiçbir Demagoji 
Bu Zulmü Aklayamaz!

‹flte bu tablo, bu düzeninin kimin
düzeni oldu¤unu göstermektedir.
Vali temsil etti¤i oligarflinin s›n›f ki-
nini, düflmanl›¤›n› yans›tt›. Her
olayda demokrasi nutuklar› atan
patronlar›n neden seslerini ç›karma-
d›klar›n›n cevab› da buradad›r; on-
lar içindi bu zulüm.

‹flçiler, emekçiler birleflmemeli,
güçlerini görmemeli, taleplerini
hayk›rmamal›, bu ülkede biz de ya-
fl›yoruz dememeliydiler... 

Terör, bask›, alabildi¤inde yafla-
nan keyfilikler, her türlü özgürlük-
lerin rafa kald›r›l›fl›yla, muht›ra kar-
fl›s›nda “demokrasiden” sözedenle-
rin demokrasiden ne anlad›klar› gö-
rüldü. Demokratik bir gösteriyi te-
rörize ederek, katliama sahip ç›ka-
rak sözü edilen bir demokratl›k bu!

Ülkeyi çiftlik gibi yönetenlerin,
iflçilere, emekçilere, köylülere “ana-
n› da al git” diyenlerin, eme¤in bir-
lik, mücadele ve dayan›flma gününe
tahammül etmesini beklemiyorduk

elbette. AKP iktidar› iflçilere 1 Ma-
y›s’› kutlatmamak için tüm ‹stan-
bul’u aç›k cezaevine çevirdi.

Böyle bir zulmü aç›klamak elbet-
te kolay de¤ildi. Vali “terör, provo-
kasyon” demagojisi yaparak, yarat-
t›klar› tabloyu meflru gösteremez.
“Terör örgütleri” dedi¤inde akan su-
lar›n duraca¤›ndan, burjuva bas›n›n
bu demagojiye destek verip yasakç›
uygulamalara, teröre destek olaca-
¤›ndan emindi Vali. Ancak yan›ld›.
Vali Güler’in, ‹stanbul zulmünün
yan›nda Fethullah’›n Zaman’›,
AKP’nin Yeni fiafak’› ve Ifl›k Tari-
kat›’n›n Türkiye Ga-
zetesi ile bir tek islam-
c› bas›n vard›. Onlar
bu zulmü meflru gös-
termeye soyundular.

Çünkü, burjuva
bas›n›n dahi meflru-
laflt›rmakta zorlanaca-
¤› büyük bir zulüm
tablosu yarat›lm›fl ve
bu sadece emekçileri
de¤il, tüm ‹stanbul’u
vurmufltu. 

Vali, gün boyunca
yapt›¤› aç›klamalarda,
demokratik bir hakk›,
katledilenleri anma
gibi son derece meflru
bir talebi hiçe sayd›¤›-
n› unutturmaya çal›fla-
rak “suçlu D‹SK’tir, 1
May›s’› Taksim’de

kutlamak isteyenlerdir” deyip dur-
du. “Provokasyon yap›lacakt› zo-
runluyduk bu önlemleri almaya”
yalanlar›n› söyledi.

Oysa böyle bir fley yoktur! 

fiimdi bu tür demagojileri hakl›
ç›karmak için birilerini “iflte bak›n
teröristler” diye bas›n›n karfl›s›na
ç›karmalar›n›n hiçbir geçerlili¤i
yoktur. Vali’nin “flunlar› yakalad›k”
diye sayd›klar› fleyler dahi, içinde
bulunduklar› durumu göstermekte-
dir. ‹ki kar maskesi, iki silah. Tüm
‹stanbul’u aramadan geçirip, yaka-
lanan iki silah›n 1 May›s’la ilgisi ol-
mayan kiflilere ait oldu¤unu söyle-
me dürüstlü¤ünü bile gösteremeyen
bir zihniyetin elbette ki demokra-
siyle, hak ve özgürlüklerle hiçbir il-
gisi olamaz. Bu zihniyetin sahibi sa-
dece vali de¤il, iktidard›r. 

Vali’yi savunan Aksu’nun, Tak-
sim’e ç›kmak isteyenlerin ço¤unun
örgüt üyesi oldu¤u demagojisine
baflvurmas› bunun aç›k göstergesi-
dir. Yani Aksu’ya göre o gün 1 Ma-
y›s’› kutlamak isteyen herkes “terö-
risttir”. Hukuka, yarg›ya ne hacet; o
karar›n› vermifltir; “örgüt üyesi”...

Sonuç olarak bu zülmü yaratan-
lar derhal istifa etmelidir.

Taksim’de 1 May›s yasa¤›na son
verilmelidir.

12 Eylül cuntas› ülkeyi
aç›k hapishaneye çevir-
mifl, ülkenin her yeri “ara-
ma noktas›” olmufl, insan-
lar yerlere yat›r›larak
aranm›flt›. AKP’nin yönet-
ti¤i Türkiye’de de ayn›
manzalara yafland›. Va-
purlar›n çal›flmamas› üze-
rine Üsküdar’dan motor-
larla Befliktafl’a ulaflanlar,
indirilip “gösterici olma”
ihtimaline karfl›(!) arand›-
lar ve bal›k istifi halde
bekletildiler. 

12 Eylül 1980

1 May›s 2007

SSaalldd››rr››llaarraa PPrrootteessttoollaarr

Gün boyunca yaflanan sald›r›lar protesto edildi. 

ÇHD ‹stanbul fiubesi üyesi avukatlar Sultanah-
met Adliyesi önünde 2 May›s günü aç›klama yapt›.
Ebru Timtik taraf›ndan yap›lan aç›klamada ifllenen
suçlar s›ralanarak, ‹çiflleri Bakan›, ‹stanbul Valisi ve
‹stanbul Emniyet Müdürü hakk›nda suç duyurusun-
da bulunuldu. 

Mersin’de HÖC’ün de yerald›¤› DKÖ ve sendika-
lar, E¤itim-Sen’de düzenledikleri bas›n toplant›s›yla
‹stanbul Valisi istifa etmelidir” dedi. 

Ankara'da Yüksel Caddesi'nde yap›lan eylemde
"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz", "‹flçi Düflman› Vali ‹stifa"
sloganlar› at›ld›. HÖC’ün de yer ald›¤›, 1 May›s için
Taksim’e giden gruplar›n kat›ld›¤› eylemde konuflan
Hasan Hay›r, “Yaflanan olaylar›n bafl sorumlular›
olan ‹stanbul Valisi ve ‹stanbul Emniyet Müdürü der-
hal görevden al›nmal›d›r" dedi.



Dünyan›n bütün k›talar›nda
alanlara ç›kan emekçiler, hükü-
metlerinin politikalar›n›, emper-
yalizmin iflgallerini protesto etti-
ler. Alanlarda k›z›l bayraklar dal-
galand›.

AVRUPA: Sermayenin
sald›r›lar›na pprotesto
Rusya’da onlarca kentte yüzbin-

lerin kat›ld›¤› mitingler gerçekleflti-
rilirken, Moskova’da K›z›l Mey-
dan’da Komünist Parti’nin düzenle-
di¤i mitingte orak çekiçli bayraklar-
la,  Marx, Engels, Lenin ve Stalin
posterleriyle 25 bin kifli kat›ld›. 

Avusturya’n›n baflkenti Viya-
na’da düzenlenen gösteriye 120 bin
kifli kat›l›rken, “Eflit ‹fle Eflit Ücret”,
“Yüksekö¤renim Harc› Kald›r›l-
s›n”, “Büyük Koalisyona Hay›r” gi-
bi hükümeti elefltiren pankartlar ta-
fl›nd›. ‹kinci yürüyüfl Avusturya Ko-
münist Partisi taraf›ndan gerçeklefl-
tirilirken, Türkiyeli gruplar ile baz›
Avusturyal› komünist ve anti-em-
peryalist hareketlerin organize etti¤i
farkl› bir yürüyüfl düzenlendi.
Coflku içinde geçen yürüyüfle Tür-
kiye'den AT‹GF, ADHK, At›l›m,
HÖC ve Avusturya Anadolu Fede-
rasyonu kat›ld›. HÖC’lüler kitlesel-
li¤iyle dikkat çekerken, kortejde
"DHKC" pankart› ve emperyaliz-
me, faflizme karfl› direnifli, kapita-
lizme karfl› sosyalizm alternatifini
ifade eden pankartlar da yerald›. 

Belçika'n›n Liege Kenti’nde
Belçika Komünist Partisi, HÖC ve
TKP/ML YDK'n›n kat›ld›¤› bir mi-
ting ve yürüyüfl düzenlendi. Kürsü-
den yap›lan konuflmalarda Belçi-
ka’daki DHKC davas›na, Türki-
ye’de 1 May›s’ta yaflanan sald›r›lara
da de¤inildi.

BAHKEM Temsilcisi ve Bahar
Kimyongür'ün de yerald›¤› konufl-
mac›lar›n ard›ndan yürüyüfl düzen-
lendi. HÖC’lüler yürüyüflte, "AB
Bask›larla, Yasaklarla, Tutuklama-

larla Mücade-
lemizi Engel-
leyemez" ve
"Emperyaliz-

me, Kapitalizme ve Faflizme Karfl›
Mücadele Edelim, Yaflas›n Sosya-
lizm" yaz›l› pankartlar› tafl›d›lar.

‹talya’n›n Torino Kenti’nde 100
bin emekçi meydanlara ç›karken, ifl
kazalar›n› protesto eden sloganlar
hayk›r›ld›. 

‹sviçre’de ise gösterilere kat›lan
Sri Lankal›lar’a polis sald›rd›. Çek
Cumhuriyeti’nde Komünist Parti ta-
raf›ndan gösteriye kat›lan 5 bin kifli,
ABD’nin Çek Cumhuriyeti’nden
elini çekmesini istedi. Komünist
Parti Lideri Vojtech Filip, “Biz
ABD’nin 51. eyaleti de¤iliz” diye
konufltu. 

1 May›s, Yunanistan’da 60’dan
fazla merkezde büyük bir coflkuyla
kutland›. Özellefltirmelere, çal›flma
saatlerine, emeklilik yafl›n›n yüksel-
tilmesine, paral› e¤itime karfl› talep-
lerin dile getirildi¤i gösterilerin en
kitleseli baflkent Atina’dayd›. Üç
ayr› gösterinin düzenledi¤i baflkent-
te 20 bin kiflinin kat›ld›¤› gösteriyi
düzenleyen Mücadeleci ‹flçi Cephe-
si (PAME) ad›na yap›lan konuflma-
larda, direnen tüm halklarla daya-
n›flma ifade edildi. 

Avrupa’daki en kitlesel kat›l›m
ise Almanya’da gerçekleflti, ülke
genelinde yaklafl›k 1 milyon emekçi
meydanlara ç›kt›. Anti-faflist slo-
ganlar›n hayk›r›ld›¤› gösterilerde,
iflçiler, emekçiler sosyal haklar›n k›-
s›tlanmas›n›, emeklilik yafl›n›n yük-
seltilmesini protesto ettiler. 

Alman Sendikalar Birli¤i tara-
f›ndan Gelsenkirchen’de düzenle-
nen mitingde konuflan DGB Baflka-

n› Michael Sommer, flirketlerin son
y›llarda kazançlar›n› büyük oranlar-
da art›rd›klar›n› hat›rlatarak, çal›-
flanlar›n hak ettikleri paylar› almas›

g e r e k t i ¤ i n i
söyledi. 

B e r l i n ’ d e
ise Kreuzberg
ve Friedrich-
shain’de dü-
zenlenen et-
kinliklerde 68
kifli gözalt›na
al›nd›. Tarihi
Brandenburg

Kap›s›’nda DGB taraf›ndan düzen-
lenen mitinge kat›lan 15 bin kifli, as-
gari ücretin yasal olarak belirlenme-
sini talep etti.

DGB taraf›ndan düzenlenen yü-
rüyüflte sendikalar›n yan› s›ra dünya-
n›n de¤iflik ülkelerinden devrimci,
ilerici örgütler, Türkiyeli devrimci
örgütlenmeler de yerlerini ald›. Ber-
lin HÖC’ün k›z›l bayraklar ve pan-
kartlarla yürüdü¤ü 1 May›s kutlama-
s›nda, Anadolu Federasyonu da kor-
tej oluflturdu. 5 bin kiflinin kat›ld›¤›
eylemde Berlin HÖC, k›z›l bayrakla-
r›, üç dilde "Yaflas›n 1 May›s" yaz›l›
pankart› ve flehitlerinin resimleri,
‘Kurtulufla Kadar Savafl’, ‘AB Terör
Yasalar›yla, Yasaklar, Bask›lar ve
Tutuklamalarla Mücadelemizi En-
gelleyemez’ pankartlar› ile kortej
oluflturdu. Yürüyüflte, s›k s›k Cephe
sloganlar› at›ld›. Berlin’deki bir bafl-
ka gösteri ise Kreuzberg’deydi.
TAYAD Komite’nin de yerald›¤›, an-
ti-faflist, otonom ve devrimci gruplar
taraf›ndan düzenlenen yürüyüflte, en-
ternasyonal dayan›flma ve emperya-
lizme protesto ön plana ç›kt›.

Dortmund’da gösteri düzenlemek
isteyen neonazilere karfl› düzenlenen
anti-faflist gösteride faflist parti
NPD’nin yasaklanmas› istenirken, 1
May›s yürüyüflünde 1500 kifli yer al-
d›. Yürüyüfle HÖC'lüler 150 kifliyle
kat›ld›lar. Temsili milis grubu, Ma-
hir’in resmi, "Yaflas›n 1 May›s" pan-
kartlar› ve flehitlerin resimleri tafl›nd›.
"Dersim fiehitleri Ölümsüzdür" yaz›-
l› pankart›n da yerald›¤› kortejde s›k
s›k emperyalizme, faflizme karfl› öf-
keli sloganlar yükseldi, Parti-Cephe
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Yaflas›n 1 MMay›s
Dünyan›n her yerinde ayn› slogan yank›land›



sloganlar› coflkuyla hayk›r›ld›. Ayr›-
ca, Almanya’da tutuklu bulunan
Mustafa Atalay, Hasan Subafl›, A.
Düzgün Yüksel, ‹lhan Yelkovan için
özgürlük isteyen pankartlar da kortej-
de yeralan çok say›da pankart aras›n-
da dikkat çekiyordu.

Duisburg’da DGB taraf›ndan
düzenlenen yürüyüflte HÖC’lüler
kitlesel kortej oluflturarak, Dersim
flehitlerinin resimleri, pankartlar› ile
yürüdüler. 

Stutgart'ta ÖGB ve sol gruplar›n
bulundugu 3 bin kifli yürüdü. 200’e
yak›n kiflilik bir kortej oluflturan
HÖC’lülerden iki kifli bir süre gö-
zalt›na al›nd›. Almanya’daki Cep-
heli tutsaklara özgürlük talebinin
yerald›¤› pankart burada da tafl›n›r-
ken, yürüyüfl boyunca "Kahrolsun
Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz, Der-
sim fiehitleri Ölümsüzdür, Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl” sloganlar› hayk›r›ld›. 

Nürnberg'de anti-faflist nitelik
daha ön plandayd›. Dortmund'da ol-
du¤u gibi burada da Naziler 1 Ma-
y›s'ta yürüdü. Bunun yan›s›ra sendi-
kalar, reformistler ayr›, Devrimci 1
May›s Platformu ayr› kol oluflturdu.
HÖC ise Devrimci 1 May›s Plafor-
mu'nun oluflturdu¤u kolda yürür-
ken, di¤er Türkiyeli devrimci grup-
lar da burada yerald›lar. 

Ulm’de DGB Sendikas›’n›n dü-
zenledi¤i yürüyüflte HÖC’lüler de
pankart ve sloganlar› ile yerlerini
ald›lar.

Ülke genelinde 200 bine yak›n
kiflinin alanlara ç›kt›¤› Fransa’da,
en coflkulu kutlama Paris’teydi.

Seçimlere denk gelen yürüyüfl-
lerde, Frans›z sol partileri ve sendi-
kalar özellikle sa¤c› baflkan aday›

Sarkozy aleyhine pankart ve
sloganlarla yürüyüfllere kat›l-
d›lar.

Cepheliler de Paris, Nancy
ve Marsilya'da Parti Cephe
korteji oluflturarak, Lyon, St.
Brieuc ve Toulouse da ise
oluflturulan ortak kortejlerde
alanlara ç›kt›lar.

Paris'teki yürüyüflte en ön-
de Mahir Çayan'›n resmi, ar-

d›ndan Cephe bayra¤› ve "DHKC"
pankart›, Büyük Direnifl’in flehitleri,
Dersim flehitleri, ‘Tek Alternatif Sos-
yalizm’, ‘Faflizme, Kapitalizme ve
Emperyalizme Karfl› Mücadele ‹çin
Birleflelim’ ve ‘Emperyalizm De¤il
Direnen Halklar Kazanacak’ yaz›l›
pankartlar, korteji devrim ve sosya-
lizm korteji haline getirmiflti. Yürü-
yüfl boyunca at›lan sloganlar, da¤›t›-
lan bildirilerde de kurtuluflun yolu ve
halklar›n tek alternatifi hayk›r›ld›.

Nancy'de, Marsilya'da da Cephe
bayrak ve pankartlar› ile kutlamala-
ra kat›lan Cepheliler, "Emperyalizm
De¤il, Direnen Halklar Kazanacak",
"Umudun Ad› DHKP-C, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede” sloganla-
r›n› hayk›rd›lar.

ASYA: AABD iile iiliflkiler
öfke nnedeni 
1 May›s Asya k›tas›nda da gör-

kemli kalabal›klar taraf›ndan kut-
land›. 

Güney Kore’nin baflkenti Seul’de
binlerce kifli, hükümetin ekonomi
politikas›n› protesto ederek ABD ile
yap›lan Serbest Ticaret Anlaflmas›’-
na son verilmesini istedi. 

Kuzey Kore’de kutlamalar bü-
yük kitlesel kat›l›mla gerçekleflir-
ken, Çin’deki kutlamalar bir hafta
boyunca sürecek. 

Kral›n alafla¤› edilerek Burju-
va Demokratik Devrim sürecine
girilen Nepal’da, NKP(M) taraf›n-
dan baflkentte düzenlenen gösteri-
ye kat›l›m yo¤un oldu. Gösteride
konuflan NKP(M) Lideri Parac-
handa, geçici parlamentonun
Cumhuriyetin ilan›n› geciktirmesi
durumunda “üçüncü bir hareket”

örgütleyeceklerini söyledi. Pakis-
tan’da da baflta baflkent olmak üzere
birçok kentte kutlamalar yap›ld›. 

LAT‹N AAMER‹KA: ABD
emperyalizmine llanet
K›tada en kitlesel kutlama yine

Küba’da gerçeklefltirildi. Yüzbin-
lerce Kübal› devrim meydan›nda
toplanarak, ABD’nin kontra elema-
n› Luis Posada Carriles’i korumas›
protesto edildi ve anti-emperyalist
sloganlar hayk›r›ld›. Sa¤l›¤›na ka-
vuflan ve görevlerini devrald›¤› be-
lirtilen Fidel Castro da yay›nlad›¤› 1
May›s mesaj›nda “enerji devrimi”
yap›lmas›n› istedi.

Peru’da 40 bin maden iflçisi, üc-
ret zamm› ve daha iyi emeklilik si-
gortas› talebiyle 1 May›s’› süresiz
grevle karfl›larken, Kamboçya’da
baflkentte gösterilere polis azg›nca
sald›rd›. Cakarta’da ise onbinler üc-
ret art›fl› talebiyle yürüdü. 

“Sol” partilerin iktidara geçti¤i
Bolivya, Nikaragua, Ekvador,
Arjantin ve Uruguay’da 1 May›s
coflkuyla ve kitlesel kutland›.

ORTADO⁄U: ‹‹flgale llanet
‹ran’›n baflkenti Tahran’da iki

ayr› gösteri vard›. Yönetimin inisi-
yatifindeki gösteride ABD protesto
edilirken, iflçiler, emekçiler, kad›n-
lar “Reformcu” gruplarca düzenle-
nen gösteriye ise polis sald›rd›.
Irak’ta ise Ba¤dat ve petrol kendi
Basra’da mitingler düzenlendi.

‹flgal alt›ndaki Filistin’de Ra-
mallah’ta toplanan halk, Kalandiye
kontrol noktas›na yürüdü. 
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2007 1 May›s’›n›n en önemli
yanlar›ndan biri, ülkemizin devrim-
ci, demokrat, ilerici güçlerinin bir-
likteli¤i olmufltur. Sendikalar, oda-
lar, legal partiler, çeflitli DKÖ’ler ve
siyasi hareketler aras›nda sa¤lanan
uyum ve birlik de, 1 May›s 2007’nin
büyük bir direnifl olarak gerçeklefl-
mesinde önemli pay sahibidir. 

2007 1 May›s’›nda sendikal dü-
zeyde Türk-‹fl’le D‹SK aras›nda bir
ayr›flma yafland›. 

‹lerici, devrimci, demokrat siya-
si hareketler düzeyinde ise, bu kez
bir ayr›flma yoktu. Tüm güçler, Tak-
sim dediler. Bunun bir tek iissttiissnnaass››
vard›: EMEP!

1 May›s’›, 30 y›l sonra yeniden 1
May›s Alan›’nda kutlamak, iflçi ha-
reketi aç›s›ndan da, genel olarak
halk›n mücadelesi aç›s›ndan da ile-
riye do¤ru at›lm›fl bir ad›m olacakt›. 

Türk-‹fl, bu ad›m› engelleme
misyonuyla ç›kt› ortaya. D‹SK’in
Taksim karar›na karfl›n Kad›köy
için baflvuru yapt›. 

EMEP, böyle bir ayr›flma zemi-
ninde dahi, Türk-‹fl’in kuyru¤una
tak›lmaktan vazgeçmedi. EMEP’in
tarihine, özel olarak da 1 May›s tari-
hine bak›ld›¤›nda, Türk-‹fl’e yedek-
lenmenin adeta “EMEP’in kaderi”
haline dönüfltü¤ü görülür zaten. 1
May›slar’da hemen her y›l, “iflçiler-
le birlikte olmak” ad›na, eenn ggeerrii ççiizz--
ggiinniinn savunucusudur EMEP. 

O geri çizgilerin “iflçilerin ç›kar-
lar›n› savunmak” olmad›¤›n›, tam
tersine, iflçi s›n›f›n›n mücadelesini
gelifltirecek politikalar›n devrimci-
ler taraf›ndan savunulan politikalar
oldu¤u, 1988 1 May›s’›ndan bu ya-
na herkesin aç›kça gördü¤ü ve so-
nuçlar›na tan›k oldu¤u bir gerçektir. 

Elbette “herkesin gördü¤ü” der-
ken, yine “EMEP hariç” diye belirt-
memiz gerekiyor. Çünkü EMEP re-
formizmi, 1 May›slar konusunda,
EEmmeekk PPllaattffoorrmmuu konusunda, çeflit-

li direnifller karfl›s›ndaki tav›r konu-
sunda kendisini sürekli en sa¤ çizgi-
ye savuran Türk-‹fl kuyrukçulu¤unu
y›llard›r sorgulamaya yanaflmamak-
tad›r. 

Bu kez, ayr›flma ve ayr›flman›n
siyasi anlam› çok daha netti. Fakat
“iflçicilik” öyle bir fleydir ki, bu net-
li¤i göremeyecek kadar körlefltirir
kifliyi ya da örgütü.  “‹flçici”lik,
EMEP’i böyle bir saflaflmada bir
kez daha en sa¤a savurmufltur. 

Kad›köy, Türk-‹fl cephesinden
bir iiflflbbiirrlliikkççiilliikk, EMEP cephesin-
den ise, en az›ndan siyasi körlüktür. 

Devrimcilerin ve D‹SK’in Tak-
sim kararl›l›¤›, iktidar›n tehdit ve
demagojileriyle karfl›laflm›flt›r. ‹leri-
ci, demokrat bir güç, egemenlerle
halk aras›ndaki tart›flma bu boyuta
vard›¤›nda, e¤er taktikleri farkl›ysa
bile onu gözden geçirir. Mesela
Türk-‹fl üyesi sendikalar, iktidarla 1
May›s Alan›’n› isteyen güçler ara-
s›ndaki bu mücadelenin sertleflti¤i
noktada, biz de 1 May›s Alan›’na ç›-
k›yoruz diyebilmeliydiler. Siyasi ta-
v›r bir yana, sendikal dayan›flma bi-
le bunu gerektirirdi. 

Bu koflullarda Kad›köy’e git-
mek, iikkttiiddaarr››nn ssaaff››nnddaa yeralmakt›.
Nitekim Türk-‹fl bafltan beri zaten
tercihini böyle yapm›flt›r. Türk-‹fl’in
yan›nda bir Do¤u Perinçek’in ‹P’i,
bir de EMEP vard›r.   

*
EMEP Avrupa Yakas› örgütü

Taksim’e, EMEP Anadolu Yakas›
örgütü de Kad›köy’e kat›lacakt›.
EMEP, saflaflmadan ve ayr›flmadan
kaçan politikas›n› “Avrupa Yakas›,
Anadolu Yakas›” manevras›yla ört-
meye çal›flm›flt›r. 

EMEP, asl›nda Kad›köy’dedir.
Di¤eri, zevahiri kurtarmak için ge-
lifltirilmifl bir manevrad›r. Nitekim,
Evrensel’in 1 May›s öncesi yay›nla-
r›na bak›ld›¤›nda bu aç›kça görülü-
yor. 

Bütün bu günler boyunca adeta
canh›rafl bir flekilde Taksim’e ç›kma
düflüncesiyle savaflt› Evrensel. Bu
düflünceyi ve kararl›l›¤› zzaayy››ffllaattaa--
ccaakk bir yay›n politikas› izledi. 

14 Nisan günü flöyle bir haber
yap›yordu mesela:

“ BBiirrlliikk iiççiinn bbiirr ff››rrssaatt...... Türk-
‹fl’e ba¤l› sendikalar›n ‹stanbul flu-
be baflkanlar› 1 May›s’›n ortak kut-
lanmas› için D‹SK’i ziyaret ede-
cek.”

Peki bu “f›rsat” nas›l bir f›rsat?
“Birlik” ad›na D‹SK daha geri bir
çizgiye çekmeye çal›fl›l›yor. 

‹flte örnek bir haber daha: “An-
talyal› emekçiler... 1 May›s’› Antal-
ya’da kutlama karar› ald›lar.”

Bir örnek daha: “‹flyeri temsilci-
leri bölünmeden rahats›z.”

Bunun gibi, onlarca haber “ya-
ratt›” Evrensel. Tüm haberler tek bir
hedefe dönüktü: Taksim’de kutlama
karar›n›n ve Türkiye çap›nda tek bir
1 May›s karar›n›n aalltt››nn›› ooyymmaakk iiççiinn
elinden geleni ard›na koymad›. 

EMEP’in politikas› da buydu. 
Neymifl?
“Taksim”in, son 10 y›ld›r kimi

siyasi mihraklar ve kimi D‹SK yöne-
ticileri taraf›ndan ‘kutsal bir me-
kan’ gibi gösterilmesi nedeniyle 1
May›s’›n, niçin ve hangi talepler et-
raf›nda kutlanmas› gerekti¤i, ‘Tak-
sim’de mi yoksa baflka bir alanda
m›; Abide-i Hürriyet’te mi yoksa
Kad›köy’de mi kutlanacak’ tart›fl-
mas›na kurban edilmekteymifl.”

Do¤rudur, Taksim tart›flmas› her
sene çeflitli biçimlerde yap›lm›flt›r.
Ve gerçek flu ki, EMEP, bu tart›flma-
dan hhiiçç aammaa hhiiççbbiirr flfleeyy aannllaammaa--
mm››flfltt››rr.. Anlamaya çal›flt›¤›, hatta bu
tart›flmada kimin ne dedi¤ini izledi-
¤i bile flüphelidir. 

Çünkü, “birlik” ad›na bu kadar
bofl konuflmak, ancak okumamakla
mümkündür. Bir tarih bilinci de yok
EMEP’in. Dolay›s›yla “Taksim bi-
linci” de yok. Bu yüzden, sendikala-
r›n da gerisine düflmüfltür bu kez.
“‹flçiler” onu afl›p geçmifl, o hâlâ Sa-
lih K›l›ç’la “iflçilerin birli¤i” naka-
rat›n› tekrarlamaktad›r... 

EMEP, ttüm ‹‹stanbul ddirenifl aalan›na ddönerken dde
Türk-‹fl’in kkuyru¤undan kkopamad›... 

KKaadd››kkööyy,, iikkttiiddaarr››nn yyaann››dd››rr



“Çankaya
krizi” ya da
Cumhurbafl -
kanl›¤› seçimi
olarak yans›-
yan iktidar sa-
vafl›, yeni bo-
yutlar kazanarak t›rmand›. Son bir
hafta içinde, Genelkurmay’›n muh-
t›ras›, hükümetin buna cevab›, Ab-
dullah Gül’ün cumhurbaflkan› aday›
gösterilmesi ve Türkiye tarihinde
ilk kez bir cumhurbaflkanl›¤› seçi-
minin mahkemelik olmas›, Anayasa
Mahkemesi’nin karar› ile derinleflen
çat›flma, erken seçim karar› ile so-
nuçland›. 

‹ki Dudak Aras›ndaki ‘Milli 
‹rade’, Abdullah Gül Dedi!

Aylard›r süren, AKP’nin cum-
hurbaflkan› aday› kim olacak tart›fl-
mas›, Vecdi Gönül, Nimet Çubukçu
gibi “›l›ml›” isimlerin telafuz edil-
mesinin ard›ndan, seçimin arefesin-
de Abdullah Gül’ün aday gösteril-
mesi ile sonuçland›. 

Sistemin demokrasicilik oyunu-
nun da çivisinin ç›kt›¤› bu süreç, se-
çim denilen mekanizman›n nas›l
göstermelik bir oyun oldu¤unu da
ortaya koydu. Aday› bir gün önce
belli olan seçimde, elbette ki, ada-
y›n nitelikleri, cumhurbaflkanl›¤›
“makam›n›” doldurup doldurama-
yaca¤› gibi yanlar tart›fl›lmad›. Za-
ten bafltan belli de böyle bir tart›flma
yoktu. 

Cumhurbaflkanl›¤›n›n kriterleri-
ne bak›n; bir taraf “dindar cumhur-
baflkan›” seçmekten sözediyor, öte-
kisi “laiklik” d›fl›nda bir meziyet sa-
yam›yor. Bir cumhurbaflkan›n›n
baflka nitelikleri yok mudur; düzen
güçleri bunu tart›flmad› bile. Yarat-
t›klar› “laik-antilaik” sahte saflafl-
mas›nda, burjuva demokrasisinin
göstermelik kriterlerini de unutu-
verdiler. Burjuva parlamentosunu
“milletin iradesi” diye yutturmaya
çal›flanlar, buna uygun makyajlar›
da silip atarak, “milli irade” dedik-
lerinin, iktidar partisinin genel bafl-
kan›n›n iki duda¤› aras›ndan ç›kan

söz oldu¤unu kan›tlad›lar. 

Sermayenin Sevinci, 
CHP’nin Sahte “Zaferi”

Abdullah Gül’ün adayl›¤›na kar-
fl› en büyük sevinç, sadece AKP saf-
lar›nda yaflanmad›. Güler Saban-
c›’dan TÜS‹AD patronuna, MÜS‹-
AD Baflkanı Ömer Bolat’tan DE‹K
Baflkanı Rona Yırcalı’ya kadar ser-
mayenin tüm temsilcileri, AKP’nin
Abdullah Gül’ü seçmekle ne kadar
“isabetli” bir karar ald›¤›n› aç›kla-
ma kuyru¤una girdiler. Burjuva ba-
s›n›n ekonomi sayfalar›, Gül’ün
adayl›¤›nda borsalar›n duydu¤u
coflkuyu ve “yabanc› sermayenin”
hoflnutlu¤unu haber yapt›lar.

Sermayenin sevincinin nedeni
aç›kt›. AKP bu seçimle ‹slamc› ke-
simlerin d›fl›nda tek meflruiyet da-
yana¤› olan emperyalizme s›rt›n›
yaslamaya devam edebilecek, ken-
dini 4.5 y›l içinde ispatlad›¤› IMF
politikalar›n›, sermayenin ç›kar›na
olan politikalar› uygulamaya ayn›
“istikrar” içinde devam edebilecek-
ti. Sermayenin “istikrar›n temeli”
diye destekleyegeldi¤i tek parti ikti-
dar› da böylece “Tayyip Çanka-
ya’ya ç›kamaz” krizine kurban edil-
memifl olacakt›. Abdullah Gül’ün
Amerikanc›l›¤›, Avrupa Birli¤i’nin
en keskin savunucular›ndan biri ol-
mas› gibi özellikler ise, sermaye s›-
n›f›n›n as›l cumhurbaflkanl›¤› kriter-
lerinin bafl›nda gelenlerdi. 

AKP aç›s›ndan da bir taflla bir-
kaç kufl vurulmufltu. Taban›na “efli
türbanl›” birini cumhurbaflkan› ada-
y› göstererek, “boyun e¤medik”
mesaj› veriliyor, “Çankaya kalesi-
nin fethi” söylemi karfl›l›k buluyor-
du. Öte yandan parti içi dengeleri
sarsabilecek “orta yolu bulma” tü-
ründen adaylar›n yarataca¤› s›k›nt›-
dan kurtulmufl oldu AKP. Gül’ün

Genelkurmay,
Anayasa Mah-
kemesi gibi
devlet kurum-
lar›nca seçil-
mesinin engel-
lenmesi duru-

munda da, seçimlere “ma¤duriyet”
silah›n› kuflanarak gitme ve bunu
ranta (oya) çevirme avantaj›n› elde
etti.

Ancak sevinç ne AKP saflar›yla
s›n›rl›yd›, ne de sermaye. CHP lide-
ri Deniz Baykal da, bu sonucu
“Tayyip Erdo¤an’›n aday olmas›n›
engelledik” diyerek kendi zaferi
olarak sundu. 

Bu sevinç asl›nda onun bir sos-
yal demokrat parti olmad›¤›n›, iddia
etti¤i üzere, küreselleflme politika-
lar›n›n darbesini yiyen kesimlerin
parlamento çat›s› alt›nda sözcüsü
olma gibi bir misyonla uzaktan ya-
k›ndan ilgisinin bulunmad›¤›n› da
yans›t›yordu. 

CHP’nin izledi¤i politikalarla
uyumlu bir sevinçti, zira Baykal’›n
CHP’sinin oligarflik güçlerce körük-
lenen milliyetçilikle yelkenlerini
doldurmaktan, halk›n en temel so-
runlar›n›, çeliflkilerini “laik-fleriat-
ç›” çat›flmas› içinde bo¤maktan bafl-
ka yapt›¤› hiçbir fley yoktur. Genel-
kurmay yönetimindeki harekat›n
parças› olan CHP, bu süreçte bütün
politikas›n› Erdo¤an’› cumhurbafl-
kan› yapmama stratejisi üzerine
kurmufltu. Oy kayg›s› ile “efli tür-
banl›” söylemini aç›ktan yürüteme-
yen CHP, laiklik eksenli ajitasyonla
bu amac›na ulaflmaya çal›flt›. Oysa
herkes biliyor ki, Abdullah Gül ile
Tayyip Erdo¤an’›n dünya görüflü
aras›nda hiçbir fark yoktur. Mesele,
ABD’nin “›l›ml› ‹slam” projesini
yaflama geçirmekse, Gül de en az
Tayyip kadar bu konuda stratejik bir
rol oynamaktad›r. Ancak CHP izle-
di¤i bir “kriz” politikas›n› zafer ilan
etmek zorundayd›, öyle de yapt›.

AKP’nin izledi¤i ekonomi poli-
tikalar›, bunun yoksullara, emekçi-
lere yans›mas›, demokrasi söylemi-
nin sahteli¤i ve toplumsal kesimlere
uygulanan bask› politikalar› asla
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Çankaya Krizi ve
Muht›ral› Demokrasi



CHP’nin gündeminde olmad›. Halk
kesimlerinin bu iktidar›n politikala-
r›na karfl› muhalefetinin “fleriat-la-
iklik” ç›kmaz›nda bo¤ulmas›nda
oynad›¤› rolle, sermayenin istikrar›-
na sundu¤u katk›yla CHP, tekelci
burjuvazinin sevincine en az Erdo-
¤an kadar katk› sunmufl oldu.

Ancak, daha önce de defalarca
dile getirdi¤imiz gibi; ne Tando¤an
ve Ça¤layan meydanlar›n› dolduran
y›¤›nlar, ne de milliyetçilik rüzgar›
CHP’ye “oy” olarak yans›mayacak-
t›r. Çünkü, bu gericili¤in, statünün
daha geleneksel temsilcileri var.
Olacak olan, CHP generallerle bu
denli bütünleflmenin “bedelini”
ödemesi olacakt›r. 

Genelkurmay’›n Muht›ras› 
ve Hükümetin Cevab›

Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin ilk
turunun yap›ld›¤› 26 Nisan gecesi
yaflanan bir olayla, Genelkurmay

sürece do¤rudan
müdahale etti.
TSK 28 fiubat’tan
sonraki en “sert”
aç›klamas›n› resmi
sitesine konulan
“muht›ra” ile yapt›.

TSK’n›n klasik
söylemi haline ge-
len, “Türkiye
Cumhuriyeti dev-
letinin, baflta laik-
lik olmak üzere, te-
mel de¤erlerini
afl›nd›rmak için
bitmez tükenmez
bir çaba içinde
olan bir k›s›m çev-
relerin, bu gayret-
lerini son dönemde
art›rd›klar›n›n mü-
flahede edildi¤ini”
söyleyen bildiri, bu
konuda günlük ba-
s›nda ç›kan kimi
örnekleri s›ral›yor
ve bu tür “irticai”
faaliyetlerin yetki-
lilerin bilgisi dahi-
linde olmas›na dik-

kat çekiyordu.

“Din ile oynaman›n ve inanc›n
siyasi bir söyleme ve amaca alet
edilmesinin yol açabilece¤i felaket-
lerden ibret al›nmas› gerekti¤ini”
kaydeden TSK, buna iliflkin yafla-
nan son örne¤in ise, Malatya’daki
misyoner katliam› oldu¤unu kayde-
diyordu.

Bildiriyi “s›radan” olmaktan ç›-
kararak “muht›ra”ya dönüfltüren
ise, Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin la-
ikli¤in tart›fl›lmas›na odaklanm›fl ol-
mas›ndan bahisle, TSK’n›n ““bbuu ttaarr--
tt››flflmmaallaarrddaa ttaarraaff vvee llaaiikkllii¤¤iinn kkeessiinn
ssaavvuunnuuccuussuu”” oldu¤u, ““ggeerreekkttii¤¤iinn--
ddee ttaavvrr››nn›› vvee ddaavvrraann››flflllaarr››nn›› aaçç››kk vvee
nneett bbiirr flfleekkiillddee oorrttaayyaa kkooyyaaccaa¤¤››””
ifadeleriydi.

Sadece “laiklik” hassasiyetine
de¤il, kendilerinin körükledi¤i “bö-
lücülük” demagojisine de at›flar ya-
p›lan bildiri, “Ne mutlu Türküm di-
yene!’’ anlay›fl›na karfl› ç›kan herke-
si Türkiye Cumhuriyeti’nin düflma-

n› ilan ediyordu. 

Genelkurmay’›n aç›klamas›na
hükümetten ertesi gün cevap geldi. 

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek
aç›klaman›n “hükümete karfl› bir
tutum olarak alg›land›¤›n›” belirtti-
¤i aç›klamada, “demokratik bir dü-
zende bunun düflünülmesi dahi ya-
d›rgat›c›d›r. Öncelikle söylemek is-
teriz ki, Baflbakanl›¤a ba¤l› bir ku-
rum olan Genelkurmay Baflkanl›-
¤›’n›n herhangi bir konuda hükü-
mete karfl› bir ifade kullanmas›, de-
mokratik bir hukuk devletinde düflü-
nülemez” dedi. 

AKP’ye Emperyalist 
Destek Sürüyor

Genelkurmay’›n bildirisinin içe-
ri¤ine bak›ld›¤›nda “darbe tehdidi”
olarak de¤erlendirilmesi do¤ald›r,
ancak gerçekçi de¤ildir. 

Bu ülke tarihini bilenler, hiçbir
darbe, muht›ra ya da “post modern”
darbenin emperyalizmin ve iflbirlik-
çi tekelci sermayenin deste¤i olma-
dan gerçekleflmedi¤ini de bilir. Bu
yönde giriflimler olmaz m›; olabilir
ancak mevcut ba¤›ml›l›k iliflkileri
içinde emperyalistler ve tekelci ser-
maye destek vermedikçe hüsranla
sonuçlan›r.

‹flte bu nedenlerden dolay› bir
darbenin iç ve d›fl koflullar› oluflma-
dan yap›lan bir ç›k›fl, daha do¤rusu
“kaleyi kaybediyoruz” hezeyan› ile
bir ç›rp›n›flt›r bildiri. 

Nitekim, ertesi günü emperya-
listler ve iflbirlikçi tekelci burjuvazi
tutumunu ortaya koymufltur.

TSK’y› gözden ç›karmak iste-
meyen ABD, her istedi¤ini yapt›rd›-
¤› AKP’yi de “sonuna kadar” kul-
lanma, “delikten süpürmeme” poli-
tikas› uyar›nca, hem laiklik hem de
demokrasi vurgusu yaparak, “taraf
de¤iliz” aç›klamas›nda bulundu.
Aç›klaman›n daha düz okunuflu ise,
muht›raya karfl› “biz desteklemeden
yapamazs›n” fleklindeydi.

Benzeri bir aç›klama da Avrupa
Birli¤i’nden geldi. AB Geniflleme-
den sorumlu üyesi Olli Rehn, “Türk
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Tayyip Erdo¤an’›n “kardefli” Abdullah
Gül’ün aday gösterilmesi ile birlikte
burjuva medyada bir “Abdullah Gül
güzellemesi” ald› yürüdü. Hatta bu
koroya kimi demokrat ayd›nlar da ka-
t›lmaktan geri durmad›lar. 

Peki Gül demokrat m›, liberal mi? Kim
bu safsatay› ortaya sürüyor? AB’ciler, TÜS‹AD neden
“memnuniyetle” karfl›lad› Gül’ün adayl›¤›n›? Gül, Tay-
yip’den daha m› az dinci? Gerçekten “demokrat bir kifli-
li¤e” mi sahip, nereden belli, kan›t› nerede?

Tüm bu sorular›n cevab› halk› aldatmak için oynanan
oyunu da deflifre etmeye yeterlidir. 

AKP’nin siyasi, ekonomik politikalar›ndan, bask› ve zul-
münden Abdullah Gül de sorumludur. AKP’nin teorisye-
ni, “milli görüfl” kimli¤i ile bilinen birinin “daha az dinci”
oldu¤unu söylemek yine aldatmadan bir baflka yönüdür.
Gül, medya marifeti ile yarat›lan “mülayim kiflilik” imaj›
üzerinden pazarlanan bir Tayyip Erdo¤an’d›r. Sermaye
ve AKP toplumun belli kesimlerinin Erdo¤an’a tepkisini
bu yolla bofla ç›karmaya çal›flmaktad›rlar. 

Genelkurmay, Gül de¤il de,, Vecdi Gönül gibi bir isim ol-
sayd›, muht›ra vermeyecek, kriz t›rmanmayacakm›fl...

Demek ki Genelkurmay zaten aldat›lmaya haz›rm›fl! En
büyük aldatmaca, en büyük oyun, asl›nda Vecdi Gö-
nül’ün veya bir benzerinin Cumhurbaflkanl›¤›d›r. Çünkü
böyle bir isim varolan itirazlar›n önünü kesebilece¤i gibi,
AKP hükümetinin, Tayyip’in “h›k deyicisi” birinin cum-
hurbaflkanl›¤› koltu¤unda daha rahat oturmas›n› sa¤la-
yacakt›. 



ordusunun profesyonelli¤ine ve
uluslararas› bar›fl gücü misyonlar›-
na de¤erli katk›s›na sayg› duyduk-
lar›n›” belirterek, “ ancak, AB üyesi
olmak isteyen bir ülkede demokratik
iflleyifle müdahale etmemeleri ge-
rekti¤ini bilmeleri gerekiyor” diye-
rek uyard›. 

TÜS‹AD da Genelkurmay’›n
aç›klamas›yla yarat›lan fiili duru-
mun demokratik teamüllere uygun
olmad›¤›n› belirtti¤i aç›klamas›nda,
AB ve ABD’yi kopyalarcas›na(!)
AKP’yi de “laik rejimi koruma kay-
g›lar›n›” yeterince dikkate alma-
makla elefltirdi. 

‹fline geldi¤inde tüm darbeleri,
iflkenceleri, katliamlar› destekleyen,
BOP modeli için ‘Il›ml› ‹slam’a
destek veren ABD’nin “laiklik” ve
“demokrasi” söylemleri ne kadar
sahte ise, orduya “siz sadece bizim
askerimiz olmaya devam edin” di-
yen AB’nin “demokrasi” vurgusu
da o kadar sahtedir.

Bugün için AKP iktidar›, emper-
yalistlerin bir dedi¤ini iki etmeyen,
siyasi, ekonomik politikalar›n› pü-
rüz ç›karmadan uygulayan bir ikti-
dard›r. “Demokrasi” söylemlerinin
arkas›nda yatan da budur.

‹ktidar Savafl› Yalanlarla 
Gizlenmek ‹steniyor

Genelkurmay’›n bildirisi nas›l
muht›ra olarak de¤erlendirildiyse,
AKP’nin aç›klamas› da burjuva
medya taraf›ndan “demokrasiye sa-
hip ç›kma” olarak pazarland›.

Asl›nda yaflanan iktidar savafl›n-
dan baflka bir fley de¤il. Birisi,
“cumhuriyetin temel niteliklerin-
den” söz ediyor, o cumhuriyetin te-
mel nitelikleri aras›nda say›lan “de-
mokrasi”nin ›rz›na geçmekte sak›n-
ca görmüyor. 

Marzara fludur: Bir Meclis var,
Anayasa var, Anayasa Mahkemesi
diye bir kurum var... Ancak Genel-
kurmay kendisini hepsinin üstüne
koyuyor; ‘Ne demokrasisi ulan’ di-
yor adeta. 

Genelkurmay laiklik söylemini,

kendi iktidar›-
n› meflrulaflt›r-
ma arac› ola-
rak kullan›yor.
Korkutma yo-
luyla iktidar
gücünü koru-
mak istiyor.

En basit
örnek yine bil-
diride s›rala-
nan örneklerin
sadece AKP’
nin eseri olmad›¤› gerçe¤idir.

Hrant Dink’i, Malatya’y›, Santo-
ro cinayetini yaratan politika sadece
dincilik miydi; yoksa Genelkurma-
y’›n körükledi¤i milliyetçilik ve bu
bildiride de s›r›tan “vatan elden gi-
diyor” söylemi de en az onun kadar
san›k m›yd›; herkes biliyor. Misyo-
nerli¤i resmi “tehlike” ilan eden ge-
neraller de¤il mi? MGK’n›n karar›-
n›n ard›ndan bu gerici kampanya
h›z kazanmad› m›? Katillerin hepsi-
nin “din” ad›na yapt›klar›n› söyle-
dikleri gibi, ayn› zamanda “vatan›
kurtarma” demagojisine de sar›lma-
s› bofluna m›? Din dersleri AKP ik-
tidar›nda zorunlu hale gelmedi,
cuntalar ve generallerin destekledi-
¤i hükümetler yapt›lar. fiimdi “isla-
mileflmekten”, fleriat tehlikesinden
flikayetçi olanlar›n, 1980 darbesinde
ülkeyi müslümanl›k yoluyla muha-
fazakârlaflt›r›p denetim alt›nda tut-
mak, itaatkâr bir toplum yaratmak
istedikleri unutulmamal›d›r. ‹mam
Hatiplerin say›s›n› art›ran, meydan-
larda kürsülerden ayetli konuflmalar
yap›p, helikopterlerle köylerin üze-
rine ayetli bildiriler atan onlard›. 

Generaller, kendileri iflbafl›nda
olmad›¤› dönemlerde ya laiklik teh-
likeye giriyor ya da ülke bölünme
tehlikesi ile karfl› karfl›ya kal›yor.
Yani bütün mesele, kim yönetecek
meselesi!

Ayn› fley AKP için de geçerli.
Hükümetin aç›klamas›n›, AKP

gerçe¤inden soyutlad›¤›n›zda “de-
mokratik tav›r” olarak nitelenebilir.
Ancak demokrasinin AKP için, ki-
mi kesimleri yedeklemek, koltu¤u-
na meflruiyet sa¤lamak, gerici, bas-

k›c› politikalar›na k›l›f olarak kul-
lanmak d›fl›nda hiçbir anlam› yok-
tur. AKP’nin demokratl›¤›n›n ne
menem bir fley oldu¤una binlerce
örnek vermek mümkündür. Hükü-
met aç›klamas›n› okuyan bakan›n,
Ermeni soyk›r›m› konusunda farkl›
düflünenleri meclis kürsüsünden ha-
in ilan etti¤ini mi sayal›m, yoksa in-
sanca koflullarda yaflamak istiyoruz
diyen tutsaklar› dört y›l boyunca
katletti¤inden mi söz edelim. ‹flçi-
nin, emekçinin, Kürt halk›n›n talep-
lerine kulaklar›n› t›kayan bir iktida-
r›n demokratl›¤›ndan söz edenler
vahim bir aymazl›k içindedirler. B›-
rak›n baflka örnekleri, 1 May›s’ta ‹s-
tanbul’da yarat›lan manzara, o “de-
mokrasi manifestosunun” hemen
ertesinde  yaflanm›flt›r. 

“Sivillerin” demokrat olmad›¤›
yerde askerin demokrat olmas›n›
beklemek abesle ifltigal etmektir.
‹ktidar›ndan muhalefetine, Genel-
kurmay aç›klamas›na karfl› “demok-
rasi” vurgusu yapanlar bu nedenle
ikiyüzlüdürler. 

Halk›n meydanlarda hayk›rd›¤›
taleplerinin dikkate al›nmad›¤›, ‘de-
mokrasi’ diye Tayyip’in iki duda¤›
aras›ndan ç›kan karar›n yutturuldu-
¤u bir ülkedir buras›!

‘Ba¤›ms›z Yarg›’ 
Sadece Safsatad›r!

Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin ilk
turunda, mecliste sadece AKP’li
milletvekilleri ve Mumcu’ya,
A¤ar’a “kaz›k” atan birkaç millet-
vekili ile yap›lan seçim, beklendi¤i
gibi 367 “nitelikli ço¤unluk” flart›
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Lenin burjuva sistemlerde
parlamento için, “ahlaks›zl›-
¤›n ve pisliklerin y›¤›ld›¤›
yer” anlam›na Augias'›n
ah›rlar› deyimini kullan›l›r.
Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde de yine “ah›r”dan pis ko-
kular yükseldi. 367’yi bulmak için katakülli ifllerin dön-
dü¤ü, milletvekili pazarlar›n›n kuruldu¤u, meclis kap›s›n-
dan kafas›n› uzatan milletvekilinin “gördüm girdi 367’yi
bulduk” diye kayda geçirilmeye çal›fl›ld›¤› ayak oyunlar›-
n›n ard› arkas› kesilmedi. En kesif koku ise, Tayyip Erdo-
¤an’›n “ifladam›” yak›n› Remzi Gür’ün CHP’li ve ANAP’l›
milletvekillerine rüflvet teklifleri oldu. 



nedeniyle mahkemelik oldu. Ve,
Anayasa Mahkemesi yürütmesini
durdurarak, seçimi geçersiz sayd›.

‹ktidar›yla muhalefetiyle koro
halinde “ba¤›ms›z yüce yarg›n›n ka-
rar›na sayg›” nutuklar› at›ld›. 

Masal!

Karar›n hukuki de¤il siyasi olma-
s› bir yana, Genelkurmay’›n bildiri-
sinden Baykal’›n aç›klamas›na ka-
dar daha bafltan yarg›ya “do¤rudan
müdahaleler” aleni flekilde yap›ld›.

Genelkurmay’›n gece yar›s› bil-
dirisinin Anayasa Mahkemesi’ne
nas›l bir karar almas› gerekti¤ini
dikte ettirmedi¤ini kim söyleyebi-
lir? Varsa hâlâ “ba¤›ms›z yarg›” ma-
sal› anlatmaya kalk›flan, Genelkur-
may’›n sözcüsü gibi davranan Bay-
kal’a kulak versin: “E¤er Anayasa
Mahkemesi 367’ye gerek yok karar›
al›rsa bu Türkiye’yi çok tehlikeli bir
noktaya götürecektir.” 

Bu da yetmediyse, Baflbakan’›n
Anayasa Mahkemesi karar›n› huku-
kun katli, demokrasiye kurflun s›k›l-
m›flt›r sözlerini de ekleyin!

Bu ülkede “ba¤›ms›z yarg›” her
zaman safsatadan öteye geçmemifl-
tir. Demokratik olmayan bir ülkede,
faflizmle yönetilen bir ülkede yarg›-
n›n ba¤›ms›z oldu¤u nerede görül-
müfl! “Yarg› ba¤›ms›zl›¤›”, halk›n
tepkilerinin önünü kesmek için uy-
durulmufl bir tekerlemedir.

Erken Seçim Çare De¤il
Muht›ralar›n Olmad›¤›, 
‹ktidar Rant› Savafllar›n›n 
Son Buldu¤u Bir Türkiye 
‹çin Birleflelim

Genelkurmay muht›ras›n›n bas-
k›lanmas› alt›nda, Anayasa Mahke-
mesi’nin karar›n›n ard›ndan, hükü-
met “erken seçim” karar›n› aç›klad›. 

Sistemin krizinin a¤›rlaflt›¤›, da-
ha düne kadar erken seçime fliddet-
le karfl› ç›kan TÜS‹AD’›n dahi “er-
ken seçime gidilmeli” aç›klamas›
yapt›¤› koflullarda, düzen krizden
ç›kman›n yolu olarak seçimi devre-
ye sokmufltur. 

Seçimin emekçiler aç›s›ndan ne
anlama geldi¤ini önümüzdeki say›-
larda elbette de¤erlendirece¤iz; an-
cak oligarflik sistem aç›s›ndan se-
çim de krizin “çözümünü” getirme-
yecektir. ‹ktidar rant›n›n “tad›n›”
alan AKP, o koltu¤a yine en yak›n
adayd›r ve b›rakmamak için elinden
geleni yapaca¤› aç›kt›r. Sistemin
AKP karfl›s›nda flu anda ciddi bir al-
ternatifi yoktur. Bu koflullarda bir
seçimden ç›kacak sonuç, yine yeni
krizler, çat›flmalar demektir. Genel-
kurmay da 28 fiubat ile ortaya ç›-
kard›¤› bir gücün karfl›s›nda iktidar
gücünü tutmak, kaybettiklerini ka-
zanmak için her yola baflvuracakt›r.
Muht›ra bunun en aç›k örne¤idir. 

AKP’nin az›nl›k oyu ile ço¤un-
luk elde etmesinden flikayet edenler,
“aman DTP meclise girmesin” diye
burjuva demokrasisini de tel örgü-
lerle çeviren, yüzde 10 baraj›n› ko-
ruma konusunda iktidarla ayn› dü-
flünenlerdir. Açmaza bak›n; Kürtler
gelecek diye yüzde 10 baraja sar›l›-
yor, öte yandan fleriat gelecek diye
barajdan flikayet ediyor. Ve sonuçta
düzenin tercihi “fieriat Kürtler’den
iyidir” oluyor. Bu zihniyet dün de,
“komünizme karfl›” ‹slamc› güçleri,
tarikatlar› ön plana ç›kar›p destekle-
yen, büyüten zihniyettir. 

Bütün gücün, Ar›nç-Gül-Tayyip
üçlüsü ve üç befl generalin elinde
topland›¤›, halktan korkunun her bi-
çimde yans›d›¤› bu sistem de, ser-
mayenin ç›karlar›n› sa¤lama almak
için oluflturulmufltur. fiimdi güçle-
nen islamc› sermaye ve onun iktida-
r› karfl›s›nda panik halinde “rant›
kapt›rmay›z” derdine düflmüfller,
kitleleri aldatmak için de “devlet el-
den gidiyor” diye ç›¤l›k at›yorlar.

Peki soral›m; iktidar CHP’ye,
ANAP’a, DYP’ye dan›flarak bir
aday seçmifl olsa, Türkiye demokra-
tik bir ülke mi olacakt›? 

Bu çat›flmada, bu iktidar oyunla-
r›nda emekçi halk›n hiçbir ç›kar›
yoktur. Kendi aralar›nda k›ran k›ra-
na iktidar savafl› verenler, bu u¤urda
kendi yasalar›n› çi¤nemekten çekin-
meyenler, kitleleri manipüle eden-
ler, emekçi halka karfl› her zaman

birliket olmufllard›r. Bundan sonra
da böyle olacakt›r. 

Genelkurmay’›n bildirisi herke-
se flu gerçe¤i bir kez daha göstermifl
olmal›d›r. Bu ülkede demokrasi an-
cak faflist sistemin tümden y›k›lma-
s›, emekçi halk›n iktidar›n›n kurul-
mas› ile mümkündür. “Demokratik-
leflme” yasalar›, “katedilen mesafe-
ler” her zaman bu gerçe¤e çarp›p
tuzla buz olmaya mahkumdur.

Bu gerçe¤i görmeyen demokrat-
lar, ayd›nlar, demokrasi beklentisi
ile gerici bir iktidar›n politikalar›n›
meflrulaflt›rd›klar›, halk›n tüm ke-
simlerinin taleplerini ezen politika-
lar›n›n üzerini örttükleri gibi,
TSK’n›n bu tür ç›k›fllar› ile de hayal
k›r›kl›klar› yaflamaya devam ede-
ceklerdir. 

Örne¤in bir ayd›n; “Demokrasi
konusunda bu ülke bunca çabay›
bofluna m› verdi? AB süreci, sivil-
leflme süreci bofluna m› yafland›?
Nas›l olur da 21. yüzy›l›n ortas›nda
dünyan›n merkezindeki bir ülkede
asker siyasete tam seçim esnas›nda,
seçimleri etkilemek ya da engelle-
mek için keyfi bir müdahale girifli-
minde bulunabilir? Demokratik ku-
rallardan, demokrasi fikrinden bu
kadar azade bir ülke midir buras›?”
(Ali Bayramo¤lu, 29 Nisan Yeni fia-
fak) diye dert yan›yor.

Evet, bu ülkenin sivili, askeri ile
tüm yönetenleri, egemen s›n›flar›,
“demokratik kurallardan, demokra-
si fikrinden bu kadar azade bir ül-
ke” yaratm›fllar ve böyle yönetmek-
tedirler. Bu hayal k›r›kl›¤›n›n hükü-
metin aç›klamas›yla bir ölçüde “de-
mokratik umud”a dönüfltü¤ünü dü-
flünmek, bu düflünceleri beslemek
de yeni hayal k›r›kl›klar› için kap›y›
aç›k b›rakmakt›r. 

‹flçisi, memuru, köylüsü, ayd›n-
lar›, gecekondu emekçileri ile halk
olarak birleflti¤imizde, mücadele
edip kendi iktidar›m›z› kurdu¤u-
muzda, ancak o zaman muht›ralar›n
olmad›¤›, birilerinin sahte demokrat
pozlar›nda yönetmeye kalk›flmad›¤›
bir ülke yaratabiliriz. 

Ça¤r›m›z böyle bir Türkiye’ye
yaratma mücadelesinedir!
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Halklar›n tarih boyunca içine dü-
flürüldükleri en büyük yanl›fl, gerçek
düflmanlar› dururken, yanl›fl düflman-
lara karfl› savaflmas›, yanl›fl hedefler
için mücadele etmesi olmufltur. Ki,
halklar› “yanl›fl yerlerde saflaflt›ra-
rak”, bu sayede birçok sömürücü s›-
n›f, iktidar›n›n süresini uzatabilmifltir. 

Halk›m›z›n yaflad›¤›m›z flu günler-
de bir kez daha ““flfleerriiaatt mm›› ggeelliiyyoorr??””,,
““ccuunnttaa mm›› ggeelliiyyoorr??”” korkular› ve
kayg›lar› içinde, cuntac›lardan veya
fleriatç›lardan yana tutum tak›nmaya
zorlanmas›, iflte tarih boyunca örnek-
leri çokça görülen bu “yanl›fl saflafl-
t›rma”lardan biridir.  

AKP’nin, Çankaya’ya efli türbanl›
ve “dindar” bir Cumhurbaflkan›n› ç›-
karma karar›n› aç›klamas›, 27 Nisan
gecesi Genelkurmay’›n bir “muht›ra”
yay›nlamas›yla cevapland›. AKP hü-
kümeti ertesi gün, “demokrasiyi sa-
vunma” ad›na Genelkurmay›n muht›-
ras›n› reddetti. 

“Çankaya savafl›”, aylard›r sürü-
yor. Aylard›r ülkemizin gündemini
buna kilitlediler adeta. Ülkenin bafl-
bakan› utanmadan, “ellerine bir çelik
çomak verdik oynuyorlar” diyordu
bir de üstelik. 

““ÇÇeelliikk ççoommaakk””, bizzat laiklik-fle-
riatç›l›k diye gösterilen Genelkur-
may-AKP kavgas›n›n kendisiydi oy-
sa. Sadece aylard›r de¤il, oldukça
uzun zamand›r, halk, GGeenneellkkuurrmmaayy--
AAKKPP kkaavvggaass››yyllaa oyalan›p, böyle bir
kavgaya göre saflaflt›r›l›rken, sömürü
ve zulüm politikalar› sinsice ve GGee--
nneellkkuurrmmaayy--AAKKPP iiflflbbiirrllii¤¤iiyyllee uygu-
land›. 

‹ki hafta önce, 15 Nisan 2007 ta-
rihli, 87 No’lu aç›klamam›zda “Çan-
kaya” tart›flmas› oda¤›nda geliflen sü-
reci de¤erlendirmifl ve ““NNee GGeenneell--

kkuurrmmaayy,, NNee AAKKPP;; YYaaflflaass››nn BBaa¤¤››mmss››zz,,
DDeemmookkrraattiikk TTüürrkkiiyyee!!”” diyerek, hal-
k›n ç›karlar›yla ilgisi olmayan AKP-
Genelkurmay saflaflmas›nda yeral›n-
mamas› gerekti¤ini belirtmifltik. Çan-
kaya konusundaki son geliflmeler de,
bir kez daha bizi do¤ruluyor. 

Cuntac›lar›n ve fleriatç›lar›n 
siyasi kimliklerinde birçok 
ayn›l›k vard›r: 
Laiklik ad›na, gericili¤e, fleriatç›l›-

¤a karfl› oldu¤u iddias›yla muht›ra ya-
y›nlayan ggeenneellkkuurrmmaayy kkiimm??

Çankaya’ya adamlar›n› oturtup,
halk›n günlük yaflam›n› gericilikle
kuflatmak isteyen, Genelkurmay’›n
muht›ras›na da “demokrasiyi savun-
ma ad›na” reddeden flfleerriiaattçç››llaarr kkiimm??

Onlar›n kim oldu¤unu, ülkemizin
bugüne kadarki tarihinde neler yap-
t›klar›n› hat›rlarsak, oynanmakta olan
oyunda hiçbir giz kalmaz. 

1950’lerden bu yana iktidard›rlar.
Bazen ortak, bazen ayr› ayr›, ama hep
iktidard›rlar. 

‹‹kkiissiinniinn de burjuva demokrasisiy-
le uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur. ‹‹kkii--
ssii de emperyalizmin iflbirlikçisidir.
‹‹kkiissii de, emperyalist tekellerin ve ifl-
birlikçi tekelci burjuvazinin ekono-
mik politikalar›n›n uygulanmas›nda
hemfikirdirler. ‹‹kkiissii ddee, halka karfl›
iflkencelerin, infazlar›n, katliamlar›n
uygulay›c›s›d›r. 

Bunlar, herhangi bir siyasi parti-
nin, ak›m›n, çevrenin niteli¤ini belir-
leyecek özelliklerdir ve bu özellikler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ekonomide,
siyasette, d›fl politikada, cuntac›lar›n
ve fleriatç›lar›n nas›l büyük bir ben-
zerlik içinde oldu¤u görülür. 

Bugün birbirlerini “laik, demokra-
tik” olup olmamakla elefltiriyorlar s›k
s›k. Demokrasi kültürü iki kesimde
de yoktur. “Demokratl›k”, onlar için
sadece birbirleriyle çat›flmalar›nda
çeflitli kesimleri kendilerine yedekle-
mek için aras›ra kulland›klar› oltada-
ki bir yemden ibarettir. O yemi yutan-

lar, oltay›
suya b›ra-
kan elin bir
demokra t
de¤il, bir
fafliste ait

oldu¤unu görürler sonuçta, lakin, ifl
iflten geçmifl olur.    

Politikalar›, demokrasi kültürü ye-
rine, yalan, takiyye, hile, komplo,
flantaj, tehdit üzerine kuruludur. 

Politikalar›, halk› afla¤›lama üzeri-
ne kuruludur. Halka karfl› en büyük
afla¤›lamalar› da, halk› sürü yerine
koymalar›d›r. AKP yönetimi için
halk, kendi hükümetlerinin “müritle-
ri” gibi davranmal›d›r. Generallerin
halka nas›l bakt›¤› ise, 12 Martlar’da
12 Eylüller’de çok ç›plak flekilde gö-
rülmüfltür. 

Cuntac›lar da, fleriatç›lar da halk›
kullanmay› düflünürler. Halk onlar›n
peflinden gitmeli, ama asla hiçbir ko-
nuda onlar› sorgulamamal›, elefltir-
memelidir. Genelkurmay karfl›s›nda
“demokrat” kesilenlerin, halk›n elefl-
tirileri karfl›s›ndaki tahammülsüzlük-
leri herkesin gözleri önündedir.

Faflizmi sürdürme konusunda 
hemfikirdirler; yaln›z nas›l 
sürdürülece¤i konusunda baz› 
farkl›l›klar› vard›r ki; bu da 
özde bir farkl›l›k de¤ildir
Ülkemizde hakim olan ssöömmüürrggee

ttiippii FFAAfifi‹‹ZZMM’dir. Faflizm, ülkemizde
iki biçimde icra edilir. Birincisi; par-
lamentoculuk oyununun ve berabe-
rinde hak ve özgürlüklerin rafa kald›-
r›ld›¤› AÇIK FAfi‹ZM, ikincisi ise,
göstermelik bir demokrasinin uygu-
land›¤› G‹ZL‹ FAfi‹ZM. Cuntac›lar,
faflizmin aç›k olan›ndan yanad›rlar.
Yani iflkencede, zulümde, katliamda,
onlar›n elini ba¤layan, hiçbir fley ol-
mas›n istemektedirler. AB’ye uyum
yasalar›ndan, flu veya bu etken sonu-
cunda yap›lmak zorunda kal›nan k›s-
mi demokratik düzenlemelerden flika-
yetleri de bu yüzdendir. fieriatç›lar
ise, kendileri için en uygununun “de-
mokrasicilik oyunu”nun sürdürüldü-
¤ü G‹ZL‹ FAfi‹ZM oldu¤unu düflü-
nürler. Gizli faflizm, onlar›n takiyyeci
kültürüne en uygun olan›d›r. 

Faflizmi sürdürme aç›s›ndan arala-
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Kahrolsun Cuntac›lar Ve fieriatç›lar
Yaflas›n Mücadelemiz

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükk--
lleerr CCeepphheessii’’nniinn 8899
ssaayy››ll››,, 3300 NNiissaann 22000077
ttaarriihhllii aaçç››kkllaammaass››nnaa
yyeerr vveerriiyyoorruuzz



r›ndaki fark ÖZDE bir fark de¤ildir.
Yönetim tarz› üzerindeki kavgalar›, fa-
flizmi nas›l uygulayal›m kavgas›d›r; ki
bu kavgan›n temelinde yatan da, iktidar
üzerinde kimin daha fazla yetki ve güç
sahibi olaca¤› kavgas›d›r.

fieriatç›lar, Menderes iktidar›ndan
bafllayarak, bugüne kadar Amerikanc›
iktidarlar›n flemsiyesi alt›nda palazlan-
d›lar. Her iktidarla pazarl›k yapt›lar ve
kendilerinin geliflmesine göz yumulma-
s› karfl›s›nda, iktidarlar›n her türlü sö-
mürü ve zulmüne destek verdiler. Bu
pazarl›¤a generallerin cuntalar› da da-
hildir. Tarikatlar›n hemen hepsi, cunta
dönemlerinde generallerin en büyük
destekçisi olmufllard›r. 

Öte yandan, Cuntac›lar›n da, tüm
“fleriat karfl›t›” söylemlerine ra¤men,
ony›llard›r nas›l dini ve dincileri kullan-
d›¤› bilinir. Tarikatlar›n önünü açan
kendileridir. Hizbullahlar› e¤itip dona-
tan kendileridir. Tüm devlet mekaniz-
mas›n› sola karfl› örgütleyip, gericili¤in,
›rkç›l›¤›n, fleriatç›l›¤›n geliflme zeminini
haz›rlayan kendileridir.  

K›sacas›, tarikatlar cuntac›lar›, cun-
talar tarikatlar› kullanm›fl, sömürü ve
zulmü sürdürmekte, halk›n devrimci
geliflmesini engellemekte tam bir ittifak
ve iflbirli¤i içinde olmufllard›r. Gerekti-
¤inde 6-7 Eylülleri, vatanseverlere kar-
fl› Kanl› Pazar sald›r›lar›n›, Marafl katli-
amlar›n› birlikte gerçeklefltirmifllerdir. 

fieriatç›lar ve cuntac›lar aras›ndaki
çeliflkilere farkl› anlamlar yükleyip, fle-
riatç›lar› “demokrat”, cuntac›lar› “ba-
¤›ms›zl›kç›” sanmak; bu tarihten biha-
ber olmakt›r. Bu yan›lg› üzerine politika
belirlemek, aç›klamam›z›n en bafl›nda
sözünü etti¤imiz “yanl›fl saflaflt›rmaya”
hizmet etmektir. 

HHaallkk››mm››zz››nn çç››kkaarr››,, nnee flfleerriiaattçç››llaarr--
ddaann,, nnee ccuunnttaacc››llaarrddaann yyaannaa oollmmaaddaann,,
hhaallkk››nn iikkttiiddaarr›› iiççiinn mmüüccaaddeellee eettmmeekk--
tteeddiirr.. BBuuggüünn ggöörreevv,, ccuunnttaacc››llaarraa vvee flflee--
rriiaattçç››llaarraa ddeesstteekk ddee¤¤iill;; bbaa¤¤››mmss››zz,, ddee--
mmookkrraattiikk,, ssoossyyaalliisstt TTüürrkkiiyyee bbaayyrraa¤¤››--
nn›› yyüükksseellttmmeekkttiirr.. 

Cuntac›lar ve fleriatç›lar, hesap ver-
mesi gereken halk düflmanlar›d›r. 

Türkiye halklar› er geç, faflist iktida-
r› y›kacakt›r. Halk›n iktidar›, cuntac›lar›
da fleriatç›lar› da yarg›layacak, halka
karfl› onlarca y›ld›r iflledikleri suçlar›n
hesab›n› soracakt›r. 
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Genelkurmay’›n darbeci, cun-
tac› zihniyetini aç›kça ortaya
koydu¤u muht›ras› karfl›s›nda al›-
nacak tutum, devrimciler, de-
mokratlar aç›s›ndan elbette tart›-
fl›lacak bir fley de¤ildir. Tüm cun-
talar›n hedefi olan devrimciler,
demokratlar bunun karfl›s›nda
olacak, tav›r alacaklard›r. 

Ancak bunu hangi zeminde,
nas›l ortaya koydu¤unuz önemli-
dir. Bugün AKP cephesinden
sahte demokratik söylemler, ya-
flan›lan yanl›fl temeldeki saflafl-
malar nedeniyle, bu çok daha
önem kazanm›flt›r. 

Devrimciler, demokratlar,
yurtseverler; ne demokrasiye sa-
hip ç›kma ad›na AKP’ye destek
verir, ne de fleriata karfl› olmak
ad›na demokratl›ktan uzak, dar-
beci, cuntac›lar› meflrulaflt›r›rlar. 

Ancak bugün her iki çarp›k
tutum da çeflitli ayd›n çevrelerde,
reformist sol gruplarda, Kürt mil-
liyetçi harekette görülmektedir. 

CHP’nin Genelkurmay bildi-
risinde verilen örnekleri yinele-
yerek, “bunlar olmad› m›” diye
darbecili¤i meflrulaflt›ran tavr›;
“Ordu bildirisi demokratik de¤il
de muhatab› çok mu demokrat!”
diyerek dolayl› flekilde muht›ray›
meflrulaflt›ran Mehmet Tezkan,
insan akl›yla alay edercesine
“Ordunun derdi”nin, ‘iktidar’ de-
¤il, ‘Ça¤dafl Türkiye’ oldu¤unu
söyleyerek ayn› meflrulaflt›rma
tutumuna giren Güngör Uras gibi
yazarlar; “demokrat”l›ktan uzak,
darbecili¤i, cuntac›lar› meflrulafl-
t›ran bir tutum içindedirler. 

Öte yanda ise, darbecilere,
Genelkurmay’a karfl› ç›kmak ad›-
na, “demokrasiyi” savunmak ad›-

na yap›lan aç›klamalar, yaz›lan
yaz›lar var. Yüzü AB’ye dönük
burjuva liberal ayd›n çevrelerin
böyle bir tutum tak›nmas›, yanl›fl
ancak öteden beri izledikleri po-
litikaya uygundur.

Kendini devrimci, demokrat,
sosyalist olarak nitelendiren par-
ti, kifli ve kurumlar›n ayn› yanl›fla
düflmesi ise, ciddi bir ideolojik
soruna iflaret etmektedir. 

“Gün demokrasiye sahip ç›k-
ma günüdür” diyor bir kesim. Ta-
mam darbe tehditlerine, “muht›-
ralara” karfl› ç›k›lmal›; peki sahip
ç›k›lan demokrasi hangi demok-
rasidir; bu düzen midir demokra-
si dedi¤iniz? 

Önümüzde tam da böyle bir
aç›klama duruyor. Demokratik
Toplum Partisi (DTP) ve Sosya-
list Demokrasi Partisi (SDP) ‹s-
tanbul ‹l Baflkanlar› 1 May›s ön-
cesi ortaklafla düzenledikleri ba-
s›n toplant›s›nda Genelkurmay
Baflkanl›¤›'n›n bildirisini elefltire-
rek flöyle diyorlar:

“Hükümetin muht›raya karfl›
yapt›¤› aç›klamay›, bu hükümetin
eme¤in haklar›na ve Kürtlerin
özgürlü¤üne düflman olan tutu-
muna ra¤men, tam bir kararl›l›k-
la destekliyoruz.”

‹ki gericilik aras›nda tercih
yapmaya, birinin yan›nda saf tut-
maya götüren, mevcut sistemin
nas›l tahlil edildi¤iyle ilgilidir.
Bu aç›klaman›n sahipleri, mev-
cut sistemin faflizm oldu¤u ger-
çe¤ini reddetmekte, eksi¤iyle de
olsa burjuva demokrasisi olarak
görmektedirler. Sömürge tipi fa-
flizm diyemedikleri için, faflist
politikalar› uygulayan bir iktida-
ra da destek verebilmektedirler. 

‘Demokrasi’ Ad›na 
AKP Desteklenir Mi?
DTP ve SDP, darbe tehdidi karfl›s›nda AKP’ye destek
verdi¤ini, TBMM’yi ‘kararl›l›kla’ savunaca¤›n› aç›klad›



Ayn› aç›klamada, Türk ve Kürt
emekçilerinin “s›n›rl› demokrasiyi”
korumak için direnmeye ça¤r›lmas›
bu anlay›fl›n tipik bir yans›mas›d›r.

Bu tahlili yapt›ktan sonra, “bur-
juva demokratik güçlerden” birinin
yan›nda saf tutmak da “taktik” ola-
rak savunulabilmektedir.

Kürt milliyetçi hareketin, oligar-
fli içi kesimler aras›ndaki “çeliflkile-
ri kullanma”, generallere karfl› te-
kelci burjuvaziden “çözüm” bekle-
me, yine AKP’nin “Kürt sorunu”
söyleminden hareketle çözüm umu-
du olarak görülmesi gibi politikala-
r› ile birlikte düflünüldü¤ünde, bu
aç›klama daha bir anlafl›l›r hale gel-
mektedir, ancak devrimcilikle, sos-
yalistlikle hiçbir ilgisi yoktur.

Devrimciler, sosyalistler gerekti-
¤inde burjuva parlamentosunu mü-
cadeleyi gelifltirmeye hizmet ede-
cekse kullan›rlar, ancak onu asla sa-
vunmazlar. “Kap›lar› yüzümüze ka-
pat›lm›fl olsa da, bizler TBMM'yi
muht›raya ve darbe tehdidine karfl›
kararl›l›kla savunaca¤›z” demek,
bu sistemi savunmakla efl anlaml›-
d›r. Ki, her ne gerekçeyle olursa ol-
sun, faflist sistemin kurumlar› savu-
nulamaz. Bunun somut anlam›; aç›k
faflizm karfl›s›nda gizli faflizmin kit-
leler nezdinde meflrulaflt›r›lmas›na
destek vermektir.

*

AKP kimdir, kimin iktidar›n›
temsil etmekte, hangi politikalar›
uygulamaktad›r? Aç›klamada da di-
le getirilen “eme¤in haklar›na ve
Kürtlerin özgürlü¤üne düflman” tu-
tumun kayna¤› neresidir?

AKP, emekçi halk›n haklar›,
Kürt halk›n›n ulusal talepleri karfl›-
s›nda faflist politikalar›n uygulay›c›-
s› oldu¤u için “düflman”d›r. Hükü-
metin politikalar› ve oligarflinin di-
¤er kesimleri ile mevcut çat›flmas›
bu gerçeklikten soyutland›¤›nda do-
¤al olarak yörünge sapmakta ve
AKP’nin aç›klamas›ndaki demokra-
si söylemine itibar edilmekte-
dir. Burada, AKP’nin demokrasiden
ne anlad›¤›n› uzun uzad›ya anlatma
gere¤i duymuyoruz. ‹slamc› gelene-
¤in demokratl›kla ilgisinin olmama-

s› bir yana, her alanda faflist politi-
kalar› uygulayan bu iktidar›n hiçbir
ilgisi yoktur. Demokrasi söylemi
tam da bu flekilde kimi kesimleri
yedeklemek için kullan›lan bir ar-
gümand›r. 

Elbette sendikal harekete, halk-
lar›n hak ve özgürlüklerine yönelik
en a¤›r darbeler cunta dönemlerinde
vurulmufltur. Ancak sendikal hakla-
r› savunmak; iflçi s›n›f›na yönelik
Türkiye tarihinin en a¤›r sald›r› ya-
salar›n›n geçirildi¤i bu parlamento-
ya iflçi s›n›f›n› ve Kürt halk›n› kal-
kan olmaya ça¤›rmakla; iktidar› sü-
resince eme¤e ve Kürt halk›na düfl-
manl›¤›n› gizlemeyen ve salt Genel-
kurmay’a aitmifl gibi gösterilen in-
kar-imha politikalar›n› “kararl›l›k-
la” uygulayan AKP’ye destek ver-
mekle mümkün de¤ildir. 

Cuntaya, darbe tehditlerine karfl›
solun, devimci güçlerin demokratik
haklar› ve mevzileri savunmas› için
ne AKP’ye destek vermeye ihtiyac›
vard›r, ne de TBMM’ye kol kanat
germeye. D‹SK’in Ça¤layan mitin-
gine kat›lmas› elefltirilirken, tersin-
den ayn› yanl›fl›n içinde bulunmak,
solculuk, sosyalistlik olamaz. 

Sol, sermayenin flu bu kesiminin
temsilcilerinin pefline tak›lamaz,
onlara destek veremez, bu gerici
saflaflmada taraf olamaz. Her ne
ad›na yap›l›yorsa yap›ls›n, böyle bir
çat›flmada taraf olmak, ayn› zaman-
da halk kitlelerinin bütün sorunlar›-
n›, mücadele dinamiklerini bo¤an,
üzerini örten “laik-fleriatç›” saflafl-
t›rmas›na da dolayl› ya da do¤rudan
katk› sunmakt›r. Böyle bir fleyin ne
Kürt halk›n›n mücadelesine ne de
sosyalizm kavgas›na, s›n›f mücade-
lesine hiçbir katk›s›n›n olmayaca¤›-
n› san›r›z söylemeye gerek yoktur. 

Sol, bu çat›flmada kendi devrim-
ci çizgisini kitlelere tafl›yabilmeli-
dir. Bu çizgide, gericilik karfl›s›nda
genifl halk kitlelerinin demokratik
talepleri ifadesini bulabilmelidir.
Bu çizgide, ba¤›ms›zl›k özlemleri
yer alabilmelidir. Bu çizgide, cunta-
c›lar karfl›s›nda halk›n demokrasisi
savunulmal›d›r. 

Bu çizgi ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm çizgisidir. Devrimci,
sosyalist güçlerin, yurtseverlerin
halk kitlelerini, emekçileri mücade-
leye ça¤›raca¤› da bu devrimci çiz-
giden baflkas› olamaz. 
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Yabanc› Sermaye Sopas›yla Demokratl›k!
AB’ci liberal demokratlardan ‹smet Berkan, “E¤er Abdullah Gül cum-

hurbaflkan› olursa darbe yap›laca¤› m› söyleniyor?” diye sorduktan sonra,
darbe olmamas›n›n da, laikli¤in de güvencesinin, Türkiye ekonomisini
ayakta tutan yabanc› sermaye oldu¤unu söylüyor. fieriat ya da darbe du-
rumunda yabanc› sermayenin “kaçarak”, “vahim ekonomik sonuçlara yol
açaca¤›” ile korkutuyor. (29 Nisan Radikal)

Yabanc› sermaye sopas›yla demokratl›k bu olsa gerek! Oligarflik güçler
de iktidar çat›flmalar›nda “aman konuflma borsa düfler” diye birbirlerini ay-
n› silahla korkutmaya çal›fl›yorlar. Berkan da “demokratl›¤›n›” yabanc› ser-
maye sopas›n› sallayarak gösteriyor. 

Ama O ve onun gibi düflünenler yan›l›yorlar. Zira bu bak›fl aç›s›, emper-
yalistlerin neden bugüne kadar darbeleri destekledi¤ini de, emperyalist
sermayenin ve iflbirlikçi tekellerin istedi¤i ekonomik kararlar›n emekçi mu-
halefeti nedeniyle al›namad›¤› koflullarda imdada 12 Eylül Cuntas›’n›n ye-
tiflti¤ini de anlayamaz, aç›klayamaz. 

Mesele tam da Berkan’›n çizdi¤i, o iyi bir fley gibi sunsa da, “ba¤›ml›-
l›k” tablosundad›r. Ekonomisi tümüyle yabanc› sermayenin girifl ç›k›fl›na
endekslenmifl bir sistemde, siyaseti de yönlendiren onlard›r. Ve böyle bir
ülkeye de siyasi literatürde ba¤›ml› ülke denir. Ba¤›ml› bir ülkede ise, ya
ba¤›ms›zl›k bayra¤› yükseltilir, mevcut sistem alafla¤› edilir, ya da ba¤›ml›-
l›k k›l›flar› de¤iflse de sürer. Il›ml› ‹slam pazarlanacaksa da, bir darbe tez-
gahlanacaksa da, bu yine ayn› icazet s›n›rlar› içinde olacak, ayn› ba¤›ml›l›-
¤›n baflka biçimlerde sürdürülmesi olacakt›r. 



14 Nisan'da
Ankara'da yap›-
lan “Cumhuri-
yetine Sahip
Ç›k” mitinginin
ard›ndan, bu kez
de 29 Nisan’da
‹stanbul Ça¤layan’da, yüzbinler
ç›kt› meydana.

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Der-
ne¤i ve Atatürkçü Düflünce Derne-
¤i’nin öncülü¤ünde düzenlenen mi-
tinge, kendini “ulusalc›” olarak ta-
n›mlayan dernekler ile çeflitli de-
mokratik kitle örgütleri, CHP, DSP,
SHP, ‹P gibi siyasi partiler ile D‹SK
de destek verdi. 14 Nisan mitingin-
den daha büyük bir kitlenin toplan-
d›¤› Ça¤layan mitinginde de, t›pk›
Tando¤an’da oldu¤u gibi, demokrat
kimli¤iyle bilinen çeflitli ayd›n ve
sanatç›lar da yer ald›lar. 

Kürsü iile 
meydan›n ffark›

Tando¤an mitingini de¤erlendir-
di¤imiz yaz›m›zda, kitle-
nin ortak paydas›n›n “la-
iklik” oldu¤unu, s›n›fsal
yap›s›yla, politik nitelik-
leriyle homojen bir kitle
oluflturmad›¤›n› ve mitin-
gi düzenleyenlerle kat›-
lanlar aras›nda da ciddi
görüfl farkl›l›klar› oldu-
¤unu kaydetmifltik.

Bu durum, Ça¤la-
yan’da daha net olarak
ortaya ç›kt›. 

G e n e l k u r m a y ’ › n
“muht›ra” olarak de¤er-
lendirilen aç›klamas›n›n ard›ndan
düzenlenen mitingde alanda 'Ne
postal, ne takunya' gibi dövizler ve
kitlenin ezici bir ço¤unlu¤u taraf›n-
dan at›lan "Ne Darbe Ne fieriat,
Tam Ba¤›ms›z Türkiye" sloganlar›
vard›. Kürsüde ise tam tersine bir
hava hakimdi. 

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Der-
ne¤i Baflkan› Türkan Saylan, “sol”
bir söylem tutturarak, “darbeci ol-
mad›klar›n›” göstermeye çal›flsa da,
TSK’n›n muht›ras›na, “ordumuz la-

ikli¤in korunmas›nda vard›r, var
olacakt›r” sözleriyle destek vermek-
ten geri durmad›. 

Atatürkçü Düflünce Dernekleri
Baflkan Yard›mc›s› Prof. Nur Serter
ise, düzenleyicilerin zihniyetini da-
ha aç›k bir flekilde flu sözlerle orta-
ya koydu: 

“Türk ordusu önünde sayg›yla
e¤iliyoruz. Türk ordusu çok yafla.
Türk ordusu 27 Nisan’da bizim sesi-
mizi duymufl, bizim sesimize sahip
ç›km›fl, demokrasiye sahip ç›km›flt›r.
27 Nisan’da Türkiye Cumhuriye-
ti’nin gerçek iradesine sahip ç›k-
m›flt›r. ”

Postal yalay›c› profesörlerin is-
tisnas› olmayan Serter, aç›kça “dar-
be isteriz” ç›¤l›klar› atmaktad›r. Bir
baflka aç›dan flöyle bir durum da or-

taya ç›kmaktad›r. Karfl›s›nda devasa
bir kitle hareketi var, ama onlara de-
¤il askere güvenmeyi, TSK’ya s›rt›-
n› dayamay› tercih ediyor. 

Tam da burada, “ortak payda”
olarak ortaya ç›kan “laikli¤e” bak›fl-
ta da alan ile kürsü aras›ndaki fark
ortaya ç›kmaktad›r.

Mitingi düzenleyen “ulusalc›”
güçler için (siz bunu Genelkurmay
diye okuyun, çünkü onlar as›l ola-
rak Genelkurmay ad›na hareket et-
mektedirler) laiklik; iktidar savafl›n-

da kulland›klar›
bir silah. Cum-
huriyetin kuru-
luflundan bu ya-
na ellerinde tut-
tuklar› iktidar
gücünün sars›l-

mas› karfl›s›nda dört elle sar›ld›klar›
bir argüman durumundad›r. Kema-
lizm gibi, “Atatürk milliyetçili¤i”
gibi, laiklik de bu kirli savafl› mefl-
rulaflt›rma arac› olarak kullan›lmak-
tad›r. Onlar›n “kaybetmekten”
korktuklar› ve dört elle sahip ç›kt›k-
lar› “laik cumhuriyet” de¤il, kendi-
lerinin yönetti¤i bir cumhuriyettir.
Onlar “bayrak denizinde” ba¤›ms›z
bir Türkiye’yi görmüyorlar. Bugüne
kadar oldu¤u gibi iflbirlikçilik kol-
tu¤unda kendilerinin oturdu¤u bir
Türkiye’yi görüyorlar, devasa bay-
raklarla bu niyetin üzerini örtmeye
çal›fl›yorlar. 

Yüzbinler içinse laiklik; kendi
günlük yaflam›na yans›yan dinci ge-
rici dayatmalara karfl› al›nan tav›r-
d›r. At›lan sloganlara bak›ld›¤›nda,

kitlelerin emperyalist kü-
reselleflme politikalar›na
karfl› ba¤›ms›z, demokra-
tik bir ülke iste¤i de gö-
zard› edilemeyecek dü-
zeyde ön plana ç›kmakta-
d›r. 

Demokratik 
eyleme bbak›fl

fiu tart›flmas›z flekilde
ortadad›r ki, “laikli¤i ko-
ruma” paydas›nda ortaya
ç›kar›lan bu kitle hareke-
ti, mitingi organize eden-

ler taraf›ndan ccuunnttaacc››--ddeevvlleettççii bir
kanalda kullan›lmak istenmektedir.
Bu çevrelerin mitingler sonras› ka-
zand›klar› “moralle” bu cuntac› zih-
niyetlerini daha aç›k bir flekilde or-
taya koymalar› da bu yüzdendir.
Bakmay›n siz “milyonlar›n demok-
ratik tepkisi” gibi söylemlere, asl›n-
da o mitingleri organize eden gene-
rallerin kendileri bu tür kitle hare-
ketlerini istemezler, kitlelerin “so-
ka¤a al›flmas›na” karfl› ç›karlar.
Çünkü “demokratik tepki” göster-
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Meydandaki demokratlar
kürsüdeki darbeciler

Ça¤layan mmitinginin aard›ndan...



me yolu aç›lan kitlelerin yar›n ken-
dilerine dönece¤inden korkarlar, zi-
ra tüm anti-demokratik uygulama-
larda, bask›da, zulümde mutlaka
onlar›n parma¤› vard›r. Mitingleri
kendi deyiflleri ile “mecburen” yap-
t›klar›n› söylemeleri de (Emekli Ge-
neral Hurflit Tolon) asl›nda “demok-
ratik tepkiyi” mecburen katlan›lma-
s› gereken bir olgu olarak görmele-
rinin sonucudur.

AKP iktidar› ise, kendi politika-
lar›na karfl› olan bütün kitle hareket-
lerini kaale almama tavr›n› Ça¤la-
yan karfl›s›nda da sürdürmektedir.
Bülent Ar›nç’›n alayc› flekilde, “çok
görkemli bir miting olmufl. Verilen
mesajlar› olumlu buluyorum” sözle-
ri, yine Abdüllatif fiener’in dalga
geçer gibi, “ayn› duyarl›l›¤a kendi-
lerinin de sahip olduklar›n›” söyle-
mesi gibi. 

Ya da, Irak’ta alk›fllarla karfl›la-
nacaklar›n› beklerken Irakl›lar’›n
protestolar›n› gören ABD’lilerin
kendilerine yönelik protestolar›
“Irak’a getirdikleri özgürlü¤ün gü-
zelli¤i” piflkinli¤i ile karfl›lamalar›-
na benzer flekilde, Dengir Mir Meh-
met F›rat’›n, “Ça¤layan ve Tando-
¤an mitingleri, AKP’nin zaferidir.
Bu toplant›lar AKP’nin sa¤lad›¤›
özgürlük ortam›nda yap›labilmifltir.
Demokrasinin daha geliflti¤ini gös-
teren bir eylem” demesi gibi. 

Ba¤›ms›zl›k vve 
demokrasi ttalepleri
ve ddevrimci mmücadele

Muht›ran›n gölgesinde ve o
muht›ran›n sahiplerinin iradesini
yans›tan, devletin kanatlar› alt›nda
gerçekleflen miting, yukar›da belirt-
ti¤imiz flekilde bir paradoksu da or-
taya ç›karmaktad›r.

Bir yanda o darbecilerin sesi
olanlar, alk›fl tutanlar; öte yanda
meydanda hiç de az›msanamayacak
yo¤unlukta “demokrasi istiyoruz”
iradesi. Oraya toplanan genifl kitle-
ler k›sa vadede, “pefline tak›ld›kla-
r›” kesimlerle kendi talepleri aras›n-
daki bu çeliflkiyi kendili¤inden gö-
remeyeceklerdir. Bunu göstermesi

gereken, sol’dur, devrimcilerdir.

Sol, bu kitle içindeki gericili¤e
karfl› tepkileri, ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasiden yana istemleri, devrim-
ci mücadeleye kanalize edebilmeli-
dir. Bunun için, solun eeggeemmeennlleerree
yyeeddeekklleennmmeeyyeenn,, hhaallkk iikkttiiddaarr›› he-
definde ›srar eden ba¤›ms›z bir si-
yasal hatta durmas› zorunludur.

Sol, “ne darbe ne fleriat” derken,
neyi istedi¤ini, bunlar›n karfl›s›nda-
ki alternatifini de kitlelere aç›k, an-
lafl›l›r bir flekilde götürebilmelidir.
“Demokrasiye” sahip ç›kma ad›na
iktidar›n yörüngesine saplanmak ya
da laikli¤e sahip ç›kma ad›na cunta-
c›lar›n politikalar›na yedeklenmek,
sol aç›s›ndan tükenifltir, kendi varl›k
koflullar›n› inkar etmektir. 

Sol, kitlelerin demokratik talep-

lerine, gericili¤e karfl› tepkilerine,
günlük yaflam›na yans›yan dayat-
malara karfl› “seyirci” pozisyonun-
da olamaz. Örne¤in, her iki miting-
te de kad›n kat›l›m›n›n yo¤un olma-
s›, gericili¤in günlük yaflama yans›-
yan uygulamalar›na karfl› tepkinin
de bir ifadesi olarak görülebilir. 

Tüm bunlara karfl› kitlelerin tep-
kilerini do¤ru bir kanala ak›tabil-
mek için, öncelikle ‘laik-fleriatç›’
çat›flmas›n›n nas›l bir suni saflaflt›r-
ma, egemen s›n›flar›n iktidarlar›n›
sürdürmek için halk› yedekleme
arac› oldu¤unu göstermek ve buna
karfl› tav›r almak durumundad›r.
Kitleler bu sahte saflaflmadan kurta-
r›lmadan, ya Genelkurmay gericili-
¤inin ya da AKP gericili¤inin yedek
gücü olmaktan kurtulamazlar. 
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DD‹‹SSKK ÇÇaa¤¤llaayyaann’’aa nneeddeenn kkaatt››lldd››??
Tando¤an’dan farkl› olarak Ça¤layan’a, TTB'nin de içinde bulundu¤u

Sa¤l›k Meslek Odalar› Birli¤i ve D‹SK gibi “sol” kimli¤iyle bilinen sendika
ve odalar da kat›ld›lar. 

D‹SK bu karar›n›n gerekçesini, Ça¤layan’›n fark›n›, “darbeye de fleriata
da karfl› oluflu” fleklinde izah etti. 

Oraya toplanan kitlenin a¤›rl›kl› bir kesiminin soruna böyle bakmas› bafl-
ka bir fleydir, mitingin siyasal olarak kime hizmet etti¤i, kim taraf›ndan kul-
lan›laca¤› baflka. Ve, yüzbinlerce insan›n demokratik taleplerinin hangi
amaçlar için yedeklendi¤i de kimse için s›r de¤ildir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda D‹SK’in aç›klamas›, gerekçe olamaz.

Tando¤an’a kat›lmayan D‹SK, kitlesellik karfl›s›nda siyasal tutumunu ve
ba¤›ms›z bir tavr› sürdürememifltir. Tando¤an sonras› ulusalc›, sol ayd›n çev-
relerden gelen “D‹SK, KESK neredeydi” fleklinde yo¤un bask›lanma karfl›-
s›nda savrulmaktan kurtulamam›flt›r. 

Asl›nda D‹SK için bu durum “flafl›rt›c›” de¤ildir. 

28 fiubat’ta patron örgütleriyle oluflturduklar› “beflli” platform ile Genel-
kurmay’a aç›kça destek veren D‹SK, iflçilerin, emekçi halk›n gücüne de¤il
s›rt›n› askere dayama tutumuyla bilinmektedir. D‹SK’in politikalar›n› belir-
lemede bir gözüyle oligarflik devlete bakan icazetçi tutumu, onu kimi zaman
cuntac›lar›n yan›na, kimi zaman da AB’cilerin yan›na, ama her koflulda ege-
men s›n›flar›n saf›na savurmaktad›r. 

‹flçi s›n›f› darbecilerin pefline tak›lamaz. S›n›f›n ç›karlar› orada savunula-
maz. Burjuvaziye karfl› iflçi s›n›f›n›n mücadelesi meflrudur. Bu mücadelenin
burjuvaziden icazet almas›na ihtiyaç yoktur. D‹SK ise bu meflrulu¤u burjuva-
zide aramakta, düzen içinde böylece kendine yer bulaca¤›n› hesaplamaktad›r.

Yanl›fl! D‹SK’in bir güç olarak kabul edilmesi, icazetle de¤il, örgütlenme-
siyle, gücüyle, mücadelesiyle olacakt›r. Oligarflinin flu bu kesimlerinin ege-
men politikalar›na yedeklenerek edinece¤i statü, art›k onu D‹SK olmaktan
ç›karan bir statüdür. 
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“Popüler günler”e k›yasla, çok
fazla bilinmese de, 28 Nisan,
1996'dan bu yana ""DDüünnyyaa ÇÇaall››flflmmaa
YYaaflflaamm››nnddaa GGüüvveennlliikk vvee SSaa¤¤ll››kk
GGüünnüü"" olarak kabul edilmifl. Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü ILO’nun
organizasyonuyla bu gün çerçeve-
sinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yöne-
lik çeflitli faaliyetler düzenleniyor. 

Bu vesileyle geçti¤imiz hafta
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›’n›n ifl kazalar›na iliflkin haz›rla-
d›¤› raporlar yans›d› bas›na. ‹flte o
raporlardan baz› rakamlar: 

- 2001-2005 y›llar› aras›nda Tür-
kiye'de toplam 337799 bbiinn 113322 ‘‘ifl ka-
zas›’ meydana geldi. 

- Bu ‘kaza’lar›n sonucunda 44 bbiinn
559977 kkiiflflii öldü. 

- Ayn› dönemde 2 bin 827 mes-
lek hastal›¤› vakas›nda da 39 kifli
hayat›n› kaybetti. 

- Bu y›llardaki ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar› sonucu 9 milyon

576 bin... ifl günü kaybedildi. 

Bakanl›¤›n verilerine göre,
ülkemizde “ifl kazalar›” en s›k, “kö-
mür madencili¤i, dokuma ve g›da
maddeleri sanayileri, tafl, toprak,
kil, kum ve benzeri imalat›, metal
endüstrisi, makine imalat›, nakil
araçlar› imalat›, inflaat, nakliyat,
toptan ve perakende ticaret faaliyet
gruplar›nda” meydana geliyor. Ya-
ni asl›nda ifl kazalar›n›n görülmedi-
¤i bir sektör yok. Çünkü bütün sek-
törlerde, patronlar›n kâr h›rs› ayn›. 

Yeterli güvenlik tedbirlerinin
–patrona pahal› gelmesi nedeniyle–
al›nmamas› sonucu bugüne kadar
onbinlerce emekçi öldü. Her seferin-
de ›srarla bunlar›n ““iiflfl kkaazzaass››”” de¤il,
““iiflfl cciinnaayyeettii”” oldu¤unu, ““kkaattlliiaamm””
oldu¤unu belirtiyoruz. Rakamlar da
ad›na “ifl kazas›” denilen bu olayla-
r›n “kaza” olmad›¤›n› gösteriyor. 5
y›lda yaklafl›k 55 bbiinn kkiiflflii ölmüflse,
bunun art›k kazal›k yan› yoktur.

Kald› ki, yine bu konudaki tüm arafl-
t›rmalar, bunlar›n çok büyük bir bö-
lümü ÖÖNNLLEENNEEBB‹‹LL‹‹RR nitelikte ol-
du¤unu da göstermektedir. 

‹flte bundan dolay› “kaza” dedik-
leri kaza de¤il, “kader” dedikleri
kader de¤ildir ve bu “kaza”lar› ön-
lemeyenler, konumlar› ne olursa ol-
sun, birer KKAATT‹‹LL’dirler.  

Asl›nda rakamlar, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› aç›s›n-
dan da, AKP iktidar› aç›s›ndan ayn›
zamanda bir ““ssuuçç iittiirraaff››”” niteli¤in-
dedir. Kapitalizmin vahfletini göste-
ren bu bilanço, ayn› zamanda ikti-
dar›n patronlar›n vahfletine nas›l
göz yumdu¤unu da gösteriyor. 5 bin
iflçinin katledildi¤i sözkonusu 5 y›-
l›n 4’ünde AKP iktidardad›r. Ve sa-
dece bu bilanço bile, AKP’nin
KK‹‹MMDDEENN YYAANNAA oldu¤unu göster-
mektedir.  

‘‹fi KKAZALARI’nda 55 YY›lda 44597 ÖÖlü!

Buna KATL‹AM
denmez de ne denir?

Adana’da bir anne feryad ediyor: ““kk››zz››mm
aaçç ööllddüü””... 5 yafl›ndaki Peyruze Alp’in annesi
“Yoksullu¤un gözü kör olsun, k›z›m aç öldü”
diye gözyafl› döküyor Peyruze’nin cesedi ba-
fl›nda. 

“Olay, Gülbahçe Mahallesi 100. Sokak'ta
meydana geldi.” Bir minibüsün sol tekerle¤i
alt›nda sona erdi Peyruze’nin k›sa yaflam›.  

fiehircili¤i beceremeyip çocuklara sokak-
lardan, caddelerden baflka oynayacak yer b›-
rakmayan belediyeciler de Peyruze’nin katlinden sorum-
lu de¤il mi?

Ony›llarca demiryollar›n›, tramvay gibi toplu tafl›ma
araçlar›n› gelifltirmeyip flehir içinde bile “trafik canava-
r›”n› besleyen tekeller, iktidarlar da sorumlu de¤il mi

Peyruze’nin katlinden? 
Evet fakat, Peyruze’nin annesi-

nin gözleri, bunlar›n hiçbirini gö-
recek durumda de¤il; o  ““kk››zz››mm aaçç
ööllddüü”” diyor, baflka bir fley demi-
yor. 

Peyruze, Necla Alp’in üç çocu-
¤undan biriydi. Necla Alp’in efli,
milyonlarcas› gibi iflsizdi. Peyru-
ze’nin evinde, yemek yapmak için
bir kafl›k ya¤ yoktu. Ve annesi, ak-
rabalar›ndan bir kafl›k ya¤ al›p,
çocuklar›n›n aç karn›n› doyurmak
için b›rak›p gitmiflti onu... Anne
Necla Alp, birazdan yemek

yapacakt›... Yapamad›. 5 yafl›ndaki Peyruze’nin cesedini
getirip koydular kuca¤›na. Minübüsün sol tekerle¤i
alt›nda son nefesini verirken, açl›¤›n kokusu vard›
nefesinde... Bak›n flu resme; düflünün; Peyruze sizin k›-
z›n›z da olabilirdi, k›zkardefliniz veya ye¤eniniz... 

““AAçç mmeezzaarr›› mm›› vvaarr??”” ddiiyyeennlleerr 
‹flte size bir aç mezar› daha!
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Çernobil facias›n›n 21. y›l›nda 26 Nisan günü eylemler yap›ld›.  

‹stanbul Nükleer Karfl›t› Platformu’nun, Galatasaray Postanesi önünde
yapt›¤› eylemde konuflan, EMO ‹stanbul fiube Baflkan› Erol Celepsoy, Çer-
nobil nükleer felaketinin sonuçlar›n›n yans›mas›n›n sürekli çarp›t›ld›¤›n› be-
lirterek, bilgi isteyen halka "az›c›k radyasyon iyi gelir"den öte bir bilgi ve-
rilmedi¤ini söyledi. Celepsoy, “Karadeniz Bölgesi‘nde kanser vakalar› gün-
den güne artarken, resmi düzeyde bu art›fl tüm de¤iflkenleriyle araflt›r›lma-
d›. Çocuklar›n› kanserde kaybedenler ise üçüncü sayfa haberlerde vicdanla-
r›m›z› bile s›zlatmaz oldu” diye konufltu.

Ankara’da ise, Nükleer Karfl›t› Platform ve Küresel Eylem Grubu, K›z›-
lay Postanesi’nden Yüksel Caddesi’ne yürüdü. Grup ad›na konuflan Senem
Yard›mc›, AKP hükümeti ile nükleer santral maceras›n›n tekrar bafllad›¤›na
dikkat çekti. Yard›mc›, “Ortado¤u emperyalist sald›rganl›¤›n talan yeri ha-
line getirilirken Türkiye’ye biçilen rol de Ortado¤u’yu ya¤malayanlara h›z-
l› ve güvenli bir enerji sistemi oluflturmak oldu” diye konufltu ve AKP Hü-
kümetini Çernobil’i hat›rlatarak uyard›. “Açl›k ve sefalet koflullar›n›n gün-
den güne artt›¤› bir ülkede, enerjinin toplumsal da¤›l›m› o ülkedeki sosyal
adaletin nas›l biçimlendi¤ini gösterir” diyen Yard›mc›’n›n ard›ndan Grup
Günyüzü dinleti verdi.

Nükleer santral kurulmas› planlanan Sinop’ta da eylem vard›. Çerno-
bil’in “kapitalizmin arma¤an›” oldu¤u belirtilen eylemde, “Sinop-Akkuyu
Çernobil olmayacak” denildi. Sinop Nükleer Karfl›t› Platform taraf›ndan
düzenlenen eyleme kat›lan 500 kifli, iktidar› protesto eden sloganlar atarken,
Platform Sözcüsü Av. Yalç›n O¤uz, enerjide özellefltirme politikalar›ndan ve
özellefltirmeden vazgeçilmesini istedi.

Türkiye Yeflilleri de “Türkiye Kyoto’yu imzala” kampanyas› kapsam›n-
da 28 Nisan günü Kad›köy’de miting düzenledi. 

Çernobil uunutulmad›!
26 Nisan 1986’da Rusya’da nükleer santralda meydana gelen patlama,

tarihe Çernobil facias› olarak geçti. Birçok bebek sakat do¤du, kimisi öldü.
Bu felaketin etkisi kuflaktan kufla¤a geçti. Kansere yakalananlar, sakat kal-
m›fl çocuklar halen nükleer enerjinin sonuçlar›n› anlatmaya devam ediyor.

Valideba¤ Talan› 

E¤itim-Sen ‹stanbul 2 No’lu fiu-
be üyeleri, 28 Nisan günü Valideba¤
Ö¤retmenevi’nde aç›klama yaparak,
Valideba¤’›n talan edilmek istenme-
sini protesto ettiler. 

“Valideba¤ Talan Edilemez”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konu-
flan R›za Zeyrek, ö¤retmenlere ait
olan Valideba¤ korusunun TÖS’ten
bu yana ö¤retmen örgütlerini sahip-
lenip bütün zorluklara karfl›n günü-
müze getirdi¤i, yaflatabildi¤i alan-
lardan biri oldu¤unu belirterek,
özellefltirmeye zemin olacak flekilde
ifllevsizli¤e terk edildi¤ini kaydetti.

Valideba¤’›n büyük ranta aç›k
özelli¤inin ilk talan ediliflinin 12
Eylül koflullar›nda yap›ld›¤›n›n alt›-
n› çizen Zeyrek, araziye sald›r›lar›n
sonraki iktidarlarda da sürdü¤ünü
ifade etti. Daha önce Kadir Top-
bafl’›n ‘ayd›nlatma’ bahanesiyle Cet
inflaata açt›rd›¤› koruyu bölen ka-
nallarda Valideba¤ Gönülleri tara-
f›ndan güçlü bir mücadeleyle kapa-
t›ld›¤›n›, bugün aradan sekiz ay geç-
tikten sonra AKP’li Üsküdar Beledi-
yesi’nin kamuoyunun ilgisinin azal-
d›¤›n› ve an›tlar yüksek kurulundaki
kadrolaflman›n verdi¤i f›rsatla yeni-
den harekete geçti¤i bilgisini veren
Zeyrek, “çekin elinizi arazilerimiz-
den! Yeflil alanlar›m›zdan! Valide-
ba¤ ö¤retmenlerin ve yurttafllar›n-
d›r. Talan ettirmeyece¤iz!” dedi.

AKP iktidar›n›n facia ile sonuçla-
nan “h›zl› tren” flovu sürüyor. 26 Ni-
san günü Ankara–Eskiflehir hatt›n-
da Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m’›n kat›l›m›yla aç›l›fl töreni yap›l-
d›. Törene, Birleflik Tafl›mac›l›k
Sendikas› BTS kat›lmayaca¤›n›
aç›klayarak bunun nedenlerini s›ra-
layan bir aç›klama yapt›. 

Genel Baflkan Yunus Ak›l imza-
s›yla yap›lan aç›klamada s›ralanan
kat›lmama gerekçesi, o facian›n

nas›l haz›rland›¤›na da adeta ›fl›k
tutuyor. Bir projenin her aflamas›
için aç›l›fl töreni yap›lmas›, Ankara-
Eskiflehir aras› diye aç›klay›p,
asl›nda sadece Esenkent-Hasan-
bey kesimi olmas› gibi gözboyama
uygulamalar› bir yana, bak›n AKP
nas›l “icraat” yap›yor: 

Deneme seferi yap›lacak hat ke-
siminde sinyalizasyon ve elektrifi-
kasyon sistemleri noksan. Deneme
seferinde kullan›lacak h›zl› tren se-
ti, bu hatta kullan›lacak tren de¤il,
sadece aç›l›fl için ‹talya’dan 3,2
Milyon Euro ödenerek kiraland›.
Kullanacak personel de kiral›k ‹tal-
yan personeli. TCDD personeline
ise sadece 2 hafta e¤itim verildi.

Eskiflehir’de hatt›n nerden geçece-
¤i halen tart›flma konusu. Bu konu-
da hiçbir fiziki çal›flma yok, aç›l›fl›
yap›lacak olan kesim için de bu ça-
l›flmalar yap›lmam›fl.

Ve sonuç olarak BTS flöyle
diyor: “Hükümet, 60 y›ld›r ihmal
edilen demiryollar›n› bu vitrin proje
ile gizlemek istemekte, bütün dik-
katleri bu hatta çekmekte, projeyle
kendi giriflimcisini yaratmaktad›r.
Di¤er hatlar› ise gözard› etmekte,
istasyonlar› kapatmakta, bölgesel
trenleri kald›rmakta, az adamla çok
ifl anlay›fl›yla kazalara davetiye ç›-
karmakta, siyasi kadrolaflmayla
demiryolu iflletmecili¤i iflin ehli ol-
mayanlara teslim etmektedir.”

‘H›zl› Tren’ fiovu
Böyle Haz›rlan›yor

Çernobil’in y›ldönümünde

‘Nükleer enerjiye hay›r’



Sevgili okurlar›m›z merhaba!..
fiimdi bu sat›rlar› okuyan okurlar›-
m›z aras›nda vücudundaki morluk-
lar henüz geçmemifl olanlar var. Bi-
ber gaz›n›n etkisini hâlâ üzerinden
atamam›fl olanlar var. Bizde de du-
rum pek farkl› de¤il. Mazlum arka-
dafl gözalt›nda geçirdi 1 May›s’›.
Özlem gözalt›na al›nmad› fakat 1
May›s’a kat›lman›n niflanelerini
üzerinde tafl›yor. Ben de pek bir fley
var say›lmaz. Fakat vücudumuzdaki
o morluklar, bir “yara”dan çok, fa-
flizmin ve faflizm karfl›s›nda bizim
kararl›l›¤›m›z›n damgas› gibidir.
2007 1 May›s’›, büyük bir iflgale
karfl› 1 May›s Alan› için mücadele-
mizi yükseltti¤imiz bir gün oldu. Bu
anlamdad›r ki, bizim cephemizden
bu 1 May›s, tarihe düzenin yasakla-
r›na karfl› kesin bir direnifl ve karar-
l›l›k günü olarak geçecektir. Peki,
tarih, düzenin 1 May›s 2007’de yap-
t›¤›n› ne diye adland›racak?

ÖÖzzlleemm:: Zorbal›k, despotluk,
faflizm, zulüm... Bu kategorideki
tüm kelimeler, buna uygun düfler sa-
n›r›m. 

KKeemmaall:: Evet do¤ru. Fakat, teo-
rik olarak do¤ru tan›mlayabilmek
için burada gözönünde bulundurul-
mas› gereken, birincisi, bunun istis-
nai bir durum olmad›¤›, ikincisi bir
Valinin kafas›ndan ç›kmad›¤›d›r.
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çe-
lebi, 1 May›s günü yapt›¤› konuflma-
da  diyordu ki, ““ss››kk››yyöönneettiimmlleerrddee bbii--
llee bbööyyllee uuyygguullaammaallaarr ggöörrüüllmmeeddii..””

Do¤ru. Ve fakat, haf›zam›z› bi-
raz zorlayacak olursak, bu sözü bir-
çok olaya iliflkin duydu¤umuzu ha-
t›rlar›z. En s›k kullan›lan biçimiyle

de s›k s›k “12 Eylül’de bile bu ka-
dar olmad›”  deniyor. 

Peki s›k s›k bu benzetmeyi yap-
t›rtan nedir? Neden bu ülke, bir cun-
ta taraf›ndan yönetilmemesine, gö-
rünürde s›k›yönetim gibi “ola¤and›-
fl›-üstü” yönetim biçimleri olmama-
s›na karfl›n, “cunta, s›k›yönetim uy-
gulamalar›” sürekli karfl›m›za ç›k›-
yor?..   

Bu benzetmelerde dikkat çekici
olan bir baflka unsur da, bu benzet-
meyi yapanlar›n ço¤u kez bunu “bü-
yük bir flaflk›nl›k içinde” yapmalar›-
d›r. Büyük flaflk›nl›k, kafalar›ndaki
Türkiye’yle, karfl›lar›ndaki Türkiye
aras›nda ortaya ç›kan farkl›l›ktan
kaynaklanmaktad›r. O halde, ““kkaaffaa--
llaarr››nnddaakkii TTüürrkkiiyyee”” konusunda da
bir sorun var demektir. De¤il mi
Mazlum?  

MMaazzlluumm:: Ço¤u kez tek bir ol-
gudan yola ç›k›p,  o olguyu analiz
etti¤imizde, o olgu bizi bütüne götü-
rür. “Somuttan soyuta” diye de ad-
land›r›lan felsefi yöntemde oldu¤u
gibi yani. 

Elimizde, Kemal arkadafl›n be-
lirtti¤i olgu var. ‹flte bu olguyu ana-
liz etti¤imizde, o bizi ülkemizdeki
faflizm gerçe¤ine götürecektir.  Yu-
kar›daki durumun aç›klamas›, ülke-
mizde aç›k faflizmin kurumsallaflt›-
r›lm›fl olmas›ndad›r. 

Bunu dedi¤imizde ise sömürge
tipi faflizme gelmifl oluyoruz. Konu-
muz da bu zaten. 

KKeemmaall:: Ülkemiz faflizmle yö-
netilmektedir. Ne zamandan beri?
Ülkemizin yeni-sömürgeleflmesi,
ayn› zamanda küçük-burjuva dikta-
törlü¤ünün faflizme dönüfltürülmesi
dönemidir. Yeni sömürgeleflme,
1945’lerden itibaren bafllayan bir
süreçtir ve sömürge tipi faflizmi de o
dönemden bafllatmal›y›z. 

Peki nedir sömürge tipi faflizm?
Niye düz olarak “faflizm” de¤il de,

faflizmin “sömürge tipi”nden söze-
diyoruz?.. ‹sterseniz önce k›saca bu-
nu cevaplayal›m. 

Klasik olarak faflizm, Dimit-
rov’un önceki sohbetlerimizden de
hat›rlayaca¤›n›z ünlü tan›m›nda ““ffii--
nnaannss kkaappiittaalliinn eenn ggeerriiccii,, eenn flfloovveenn
vvee eenn eemmppeerryyaalliisstt uunnssuurrllaarr››nn››nn
aaçç››kk tteerröörrccüü ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü"" olarak
tan›mlan›yor. 

Ülkemizde finans kapital veya
onun s›n›fsal karfl›l›¤› olarak tekelci
burjuvazi var; fakat ülkemizdeki te-
kelci burjuvazi, tek bafl›na iktidar
olan güç de¤ildir. Ülkemizde kapi-
talizm ve tekelci burjuvazi kendi iç
dinamikleriyle geliflmedi¤i için, pre
kapitalist unsurlar›n bir k›sm›yla it-
tifak içine girmek durumunda kal-
m›fl; bundan da egemen s›n›flar blo-
ku olarak ortaya farkl› bir bileflim
ç›km›flt›r. Tekelci burjuvazinin itti-
fak yapt›¤› prekapitalist s›n›flar,
toprak a¤alar› ve tefeci-tüccarlard›r.
Ki bu yap›ya “oligarfli” de diyoruz.

Demek ki, klasik faflizmden bi-
rincisi “s›n›fsal niteli¤i” itibariyle
bir fark› var. ‹kincisi, Dimitrov’un
tan›m›na esas olan faflizm, afla¤›dan
yukar›ya siyasal bir hareket olarak
örgütlenip iktidara gelen bir faflizm-
dir. Bizim gibi ülkelerdeki faflizm
ise, “afla¤›dan gelen” bir hareket
fleklinde de¤il, yukar›dan afla¤›ya
devlet arac›l›¤›yla infla edilen bir fa-
flizm olmufltur. Bu da faflizmin yö-
netim biçimi haline gelifline dair
ikinci önemli farkt›r. Bu yüzden
Mahir, bizim gibi ülkelerdeki fafliz-
mi ““ssöömmüürrggee ttiippii ffaaflfliizzmm”” olarak
adland›rm›flt›r. Bütün Yaz›lar’da
flöyle der:  

“Bizim gibi ülkelerdeki oligarflik
yönetim, rahatl›kla iflçi ve emekçi
kitlelerin demokratik hak ve özgür-
lüklerinin olmad›¤› tam bir dikta yö-
netimi ile ülkeyi yönetebilmektedir-
ler. Buna ssöömmüürrggee ttiippii ffaaflfliizzmm de di-
yebiliriz. Bu yönetim, ya klasik bur-
juva demokrasisi ile uzaktan yak›n-
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hayat›n
içindeki 
tteeoorrii

Sömürge Tipi
Faflizm

‘Temsili Demokrasi’yi
Demokrasi Sanmak



dan iliflkisi olmayan ‘temsili demok-
rasi’ ile icra edilir (ggiizzllii ffaaflfliizzmm) ya
da sand›ksal demokrasiye itibar
edilmeden aaçç››kkççaa icra edilir. Ancak
aç›k icras› sürekli de¤ildir. Genellik-
le, ipin ucunu kaç›rd›¤› zaman bafl-
vurdu¤u bir yöntemdir.”

ÖÖzzlleemm:: ‹flte bütün mesele de
burada de¤il mi? Yani ““tteemmssiillii ddee--
mmookkrraassii”” meselesinde. Biçimsel
olarak “demokrasi”nin çeflitli ku-
rum ve kurallar› yürürlüktedir. Ge-
çen hafta dergimizde yay›nlanan
“Demokrasicilik oyunu” bafll›kl› ya-
z›da denildi¤i gibi, “Parlamenter
sistem yürürlükte mi? YYüürrüürrllüükkttee!!
“Demokrasinin vazgeçilmez kurum-
lar›” olan partiler var m›? VVaarr!! Se-
çimler yap›l›yor mu? YYaapp››ll››yyoorr!!””

Ama iflte bunlar›n varl›¤›, de-
mokrasi var demek için yetmiyor. 

MMaazzlluumm:: fiöyle bir örnek de
veremez miyiz? Görünürde fleker
var, un var, ya¤ var. Bu malzemeden
“helva” olmas› gerekir de¤il mi,
ama olmuyor. 

Çünkü fleker fleker de¤il, flu gö-
rünen beyaz toz un de¤il, ya¤ sand›-
¤›n›z fley de ya¤ de¤il. Bu yüzden
üçünü, ne kadar, hangi oranlarda,
hangi formüllerle kar›flt›r›rsan›z ka-
r›flt›r›n, helva elde edemezsiniz. 

ÖÖzzlleemm:: Evet, böyle bir benzet-
me de yapabiliriz tabii. Sorun, Ma-
hir’in kulland›¤› “temsili” kavra-
m›nda dü¤ümleniyor. 

Temsili bir fley, ad› üstünde
“temsili”dir. Mesela bir törende
“temsili gerilla birli¤i” olur; o birli-
¤i, gerçek gerillayla bir tutabilir mi-
siniz, aralar›ndaki benzerlik biçim-
seldir. Temsili bir gerilla birli¤i ne
kadar gerillaysa, temsili demokrasi
de o kadar demokrasidir. Fakat iflte
büyük aldatmaca da buradad›r.
Temsili demokrasinin varl›¤›, kitle-
lerden ayd›nlara kadar genifl bir ke-
sim taraf›ndan demokrasinin kendi-
siymifl gibi alg›lanmaktad›r. 

Gerçekte ülkemizdeki siyasi sü-
rece bak›ld›¤›nda, elli y›ld›r hemen
tüm düzen partilerinin durmadan
“demokrasi” vaat etti¤ini görüyoruz.

Her on y›lda bir darbe oluyor denir
ülkemiz için. Ama bir di¤er yan› da
flu; neredeyse her y›l bir demokrasi
paketi aç›l›r, yeni demokratikleflme
hamleleri yap›l›r... Fakat “demokra-
tikleflme ihtiyac›” da hiç bitmez. De-
mokratikleflme yolunda çok büyük
mesafeler katedildi¤i san›l›rken, bir
olay olur, herkes asl›nda bir arpa bo-
yu yol al›nmad›¤›n› görür. Burjuva
bas›nda, küçük-burjuva ayd›nlar ara-
s›nda, reformistlerde bu son söyledi-
¤ime benzer cümleler, defalarca ku-
rulmufltur. Fakat yine de tekrar tek-
rar ayn› yan›lg›n›n içine düflmekten
kurtulamazlar. Çünkü, ülkemizde fa-
flizm de¤il, ““iiyyii kkööttüü ddee oollssaa bbiirr ddee--
mmookkrraassii”” oldu¤u düflüncesindedir-
ler. ‹flin garipli¤i flu ki, onlar öyle
düflündükçe, düzen bir flekilde onla-
r› flafl›rtmaya, bu düflüncelerini tek-
zip etmeye devam ediyor. 

KKeemmaall:: Bu tür yan›lg› ve flafl-
k›nl›klar, 1983’ten sonraki süreçte
daha fazla yaflanm›flt›r. ““SSiivviill”” yö-
netim alt›nda ““ccuunnttaa yyöönneettiimmlleerriinnii
aarraattmmaayyaann”” uygulamalar, özellikle
bu süreçten itibaren sistemleflmifl,
süreklileflmifltir.  Bunun neden böy-
le oldu¤unu anlamak için 12 Ey-
lül’ün niçin iflbafl›na getirildi¤ine ve
nas›l bir program› hayata geçirdi¤i-
ne bakmak gerekir. 

12 Eylül Cuntas›’n›n gelifl nede-
ni, devrim mücadelesini bast›rmak,
Türkiye’yi emperyalizmin Ortado-
¤u politikalar›na payanda olabilecek
bir istikrara kavuflturmak, tekelci
burjuvazi lehine bir k›s›m de¤iflik-
likler yapmakt›r. Tüm bu amaçlara
ulafl›lmas› içinse, 12 Eylül Cuntas›’-
n›n as›l yapmas› gereken, “12
Mart'ta yar›m kalan operasyonu ta-
mamlamak” yani ülkemizde ssöö--
mmüürrggee ttiippii ffaaflfliizzmmii cuntalara gerek
duymayacak flekilde kurumlaflt›r-
makt›r.

Emperyalizm de, oligarfli de, as-
keri darbelere baflvurman›n giderek
daha güçleflece¤ini biliyorlard›. Ön-
ceki tecrübelerinden de biliyorlard›
ki, cuntalara ne kadar çok baflvuru-
lursa, askeri yönetimler ne kadar
uzun süre iktidarda kal›rsa, o kadar
y›pranmakta ve baflvurulacak “son

koz” olma niteli¤ini kaybetmekte-
dirler.  

Bu nedenle emperyalistler ve
oligarfli, yeni-sömürgelerde aç›k fa-
flizmin kurumlaflt›r›lmas›n›, böylece
oligarflinin ihtiyaç duydu¤u bask›
araçlar›n› ccuunnttaallaarraa bbaaflflvvuurrmmaaddaann
kkuullllaannaabbiillmmeessiinnee imkan sa¤laya-
cak bir yönetim biçimini oturtmay›
amaçlad›lar. Böylece hem "demok-
rasi var" denilebilecek, hem de ge-
rek duyuldukça aç›k faflizm uygula-
malar›na baflvurulabilecekti.

12 Eylül yönetiminin üç y›l için-
de ç›kard›¤› Anayasa ve di¤er yasa-
lar, oluflturdu¤u kurumlar, fiili uy-
gulamalar›, kadrolaflmas› hep bu
amac› gerçeklefltirebilmeye yöne-
likti. Cuntan›n bu program›n› uygu-
lamas› engellenemedi. 

12 Eylül Cuntas›, iflte bu görevi
yerine getirdikten sonra, yönetimi
“sivil” iktidara devretti. Ama sanki
12 Eylül yönetiminin uygulad›¤›
program görülmeyerek, gerçekten
sivil yönetime, “demokrasiye” ge-
çildi¤i düflünüldü. Buna göre bek-
lentiler olufltu. 

MMaazzlluumm:: Ve hayat o beklenti-
lere göre geliflmedi... “Sivil” oldu-
¤u, ad›n›n “demokrasi” oldu¤u iddia
edilen düzene geçildikten sonra,
cunta döneminde görülmemifl bo-
yutlarda infazlar yafland› bu ülkede.
Hapishanelerde, cunta döneminde
olmad›¤› kadar büyük boyutlu katli-
amlar yap›ld›. Birçok vesileyle gö-
rüldü ki “k›fllas›na döndü¤ü san›-
lan” ordu, ülke yönetiminin en tepe-
sindedir...  

Bence durumu flöyle özetleyebi-
liriz san›r›m. 12 Eylül’ün on y›ll›k
program›n›n büyük ölçüde tamam-
lanmas›yla birlikte aç›k faflizmle,
gizli faflizm aras›ndaki fark asgariye
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uurrjjuuvvaa bbaass››nn,, kküüççüükk--bbuurrjjuuvvaa aayy--
dd››nnllaarr,, rreeffoorrmmiissttlleerr...... tteekkrraarr tteekkrraarr aayynn›› yyaa--
nn››llgg››nn››nn iiççiinnee ddüüflflmmeekktteenn kkuurrttuullaammaazzllaarr..
ÇÇüünnkküü,, üüllkkeemmiizzddee ffaaflfliizzmm ddee¤¤iill,, ““iiyyii kkööttüü
ddee oollssaa bbiirr ddeemmookkrraassii”” oolldduu¤¤uu ddüüflflüünnccee--
ssiinnddeeddiirrlleerr.. ‹‹flfliinn ggaarriippllii¤¤ii flfluu kkii,, oonnllaarr ööyyllee
ddüüflflüünnddüükkççee,, ddüüzzeenn bbiirr flfleekkiillddee oonnllaarr›› flflaa--
flfl››rrttmmaayyaa,, bbuu ddüüflflüünncceelleerriinnii tteekkzziipp eettmmeeyyee
ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. 

B



indi. Kurumsal olarak aç›k faflizmin
sürdü¤ü, biçimsel olarak ise Ma-
hir’in gizli faflizm olarak adland›rd›-
¤› yani parlamentosuyla, seçimle-
riyle “temsili demokrasi”nin yürür-
lükte oldu¤u bir flekillenme ortaya
ç›kt›. 

Bunun sonucudur ki, mesela
“darbe” tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› bir
dönemde Demirel ç›k›p “darbe ne
yapacakm›fl, ne yap›lacaksa biz ya-
p›yoruz” diyebilmektedir. Gerçek-
ten de böyledir. Hükümetler, her
türlü bask› politikas›n› uygulamakta
ve bu politikalar çerçevesinde ger-
çeklefltirilen infazlar, iflkenceler,
katliamlar, provokasyonlar, psikolo-
jik harekat operasyonlar›, aayynneenn bbiirr
ccuunnttaa ddöönneemmiinnddee oolldduu¤¤uu ggiibbii, her
türlü siyasal ve adli sorumluluktan
muaf tutulmaktad›r. ‹flte bunu sa¤la-
yan, zincirleme olarak MGK’da
odaklanan yönetim biçimi, mevcut
yasalar, devlet kurumlar›n›n iflleyifli,
yasama-yürütme-yarg› aras›ndaki
iliflkilerin biçimleniflidir ve bu dü-
zenleme de esas olarak 12 Eylül’ün
eseridir. Ancak flunu da belirtmeli-
yiz ki, 1980’lerin sonundan itibaren
s›n›f mücadelesinin geliflmesi, oli-
garfli içi çeliflkilerin yeni biçimler
almas›yla, 12 Eylül düzenlemeleri
yer yer yetersiz hale gelmifl, bunlar
da “sivil” iktidarlar taraf›ndan yeni
düzenlemelerle tamamlanm›flt›r. Bu
yeni düzenlemelerin de “demokra-
tikleflme” de¤il, sömürge tipi fafliz-
mi pekifltirme yönünde oldu¤unu
belirtmeye gerek yoktur san›r›z. Öy-
le olmasayd›, “demokrasi” alt›nda,
“hukuk” içinde kal›narak 19 Ara-
l›k’ta insanlar nas›l diri diri yak›la-
bilirdi? Öyle olmasayd›, 17 A¤ustos
depreminin tüm sorumlular› nas›l
yakalar›n› s›y›rabilirlerdi? Öyle ol-

masayd›, Diyarbak›r’da, K›z›lte-
pe’de çocuklar sokak ortas›nda nas›l
pervas›zca katledilebilir ve katiller
nas›l cezas›z kalabilirdi, de¤il mi?

KKeemmaall:: Demokrasi ile faflizm
yan yana olmaz. Bir sistem, biraz
faflizm, biraz demokrasi olmaz.
Bunlardan biri belirleyicidir. Siste-
min ruhuna ve iflleyifline bunlardan
biri damgas›n› basmaktad›r. Ve e¤er
faflizmin flu veya bu biçimde ama
kesintisiz hükmünü sürdürdü¤ü bir
ülkede, demokrasiden sözediliyor-
sa, o demokrasi bir aldatmacadan
ibarettir. 

Bu noktadaki yan›lg› yani ülke-
mizdeki sistemin faflizm oldu¤unu
görmemekte ›srar, bu yan›lg› içinde-
ki kesimleri ittifaklar ve demokrasi
mücadelesi konusunda da yan›lg›la-
ra sürüklemektedir. 

Sistem burjuva demokrasisi ola-
rak görüldü¤ü için, faflizme, gerici-
li¤e karfl›, burjuva demokrasisini
korumak için bbuurrjjuuvvaazziiyyllee,, bbaazz››
ddüüzzeenn ggüüççlleerriiyyllee iiflflbbiirrllii¤¤ii de gayet
normal görülmektedir. 

Mesela, solun çeflitli kesimleri-
nin faflist teröre, Susurluk’a karfl›,
TÜS‹AD’› “demokrasi mücadele-
sinde ittifak yap›lacak” bir güç ola-
rak görmeleri bu bak›fl aç›s›n›n bir
sonucudur. Veya CHP çizgisindeki
sosyal demokratlar›n, SHP’nin bir
“ittifak unsuru” olarak görülmesi de
ayn› bak›fl aç›s›n›n tezahürüdür. 

Solun çeflitli kesimlerinin AB
üyeli¤ini desteklemesi, “havet”ci
tutumlar tak›nmas›, “AB sürecini
kim devam ettirirse onu destekleriz”
diye AKP’yi desteklemeleri, mev-
cut düzenin “burjuva demokrasisi”
oldu¤u tespitinden beslenen tav›r-
lard›r. 

ÖÖzzlleemm:: Bu konuda en yeni ge-
liflme olarak, TSK muht›ras› karfl›-
s›nda AKP’yi destekleme tavr› ör-
nek verilebilir. Orduya karfl› AKP’yi
desteklemek, yine biraz önce Maz-
lum arkadafl›m›z›n belirtti¤i gibi,
mevcut düzeni demokrasi olarak
görmenin sonucudur. Zaten DTP-
SDP ortak aç›klamas›nda “Muht›ra,
e¤er bütün emekçiler birleflemez ve

direnemezse, s›n›rl› demokrasiyi
y›kmaya... yol açacakt›r” deniyor.
Yani, o “eksik gedik de olsa bir de-
mokrasimiz var” mant›¤› ve tan›m›
burada da karfl›m›zda. Asl›nda bu
tan›m, burjuvaziye ait bir tan›md›,
y›llarca onlar kullanm›flt›. fiimdi
solda da kullan›l›yor. 

MMaazzlluumm:: “Sistem esas olarak
demokratiktir” tespitinin yap›ld›¤›
yerde kullan›lmas› da normal ama.
Evet, biraz önce s›ralad›klar›m›za
dönersek, sistemin temel niteli¤i (fa-
flizm mi demokrasi mi?) do¤ru tespit
edilmedi¤inde, Susurluk’tan AB
meselesine, laiklik-fleriat kavgas›nda
taraf olmaya kadar, gündeme gelen
hemen her konuda, yanl›fl tutum ge-
lifltirmek de kaç›n›lmazd›r. Bu an-
lamda, diyebiliriz ki, tteemmssiillii ddee--
mmookkrraassiiyyii ddeemmookkrraassii ssaannmmaakk,, yyaa--
nn››llgg››llaarrddaann yyaann››llgg››llaarraa ssüürrüükklleerr..

KKeemmaall:: Do¤ru. Fakat, sorun
sadece sistemin niteli¤i konusunda-
ki yan›lg›dan da ibaret de¤il. BBiirriinn--
ccii bbüüyyüükk yyaann››llgg››;; mevcut sistemi,
burjuva demokrasisi sanmalar›d›r.
Ki bu yan›lg›n›n sonucunda, bizzat
faflizmi uygulayan ve faflizmden en
çok ç›kar› olan iflbirlikçi tekelci bur-
juvaziyi, çeflitli düzen güçlerini fa-
flizme karfl› bir güçmüfl gibi de¤er-
lendirme yanl›fl›na düflülmektedir.
Bu yanl›fl, elbette öyle ufak tefek,
taktik bir yanl›fl de¤il, yan›lg›n›n sa-
hibini, halk saflar›ndan düzen safla-
r›na savuracak kadar büyük bir yan-
l›flt›r... ‹‹kkiinnccii bbüüyyüükk hhaattaa iissee;; mev-
cut sistemin burjuva demokrasisi ol-
du¤unu “bir an için” varsaysak bile,
burjuvaziyle yine de bu flekilde ifl-
birli¤i içinde olunamayaca¤›d›r. 

Reformist kesimler, do¤rudan
TÜS‹AD nezdinde iflbirlikçi tekelci
burjuvaziyle veya çeflitli düzen güç-
leriyle iflbirli¤ini “genifl cephe” po-
litikas›, “büyük politika yapmak”,
gericili¤e, faflizme karfl› olan tüm
kesimleri birlefltirmek gibi gerekçe-
lerle savunurlar.  

fiunu belirtelim ki, faflizme karfl›
olan tüm kesimleri birlefltirme poli-
tikas›, daha klasikleflmifl ad›yla ““ffaa--
flfliizzmmee kkaarrflfl›› bbiirrlleeflfliikk cceepphhee ppoolliittii--
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iisstteemmiinn tteemmeell nniitteellii¤¤ii ((ffaaflfliizzmm mmii
ddeemmookkrraassii mmii??)) ddoo¤¤rruu tteessppiitt eeddiillmmeeddii¤¤iinn--
ddee,, SSuussuurrlluukk’’ttaann AABB mmeesseelleessiinnee,, llaaiikklliikk--
flfleerriiaatt kkaavvggaass››nnddaa ttaarraaff oollmmaayyaa kkaaddaarr,,
ggüünnddeemmee ggeelleenn hheemmeenn hheerr kkoonnuuddaa,, yyaann--
ll››flfl ttuuttuumm ggeelliiflflttiirrmmeekk ddee kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr..
BBuu aannllaammddaa,, ddiiyyeebbiilliirriizz kkii,, tteemmssiillii ddee--
mmookkrraassiiyyii ddeemmookkrraassii ssaannmmaakk,, yyaann››llgg››llaarr--
ddaann yyaann››llgg››llaarraa ssüürrüükklleerr......

S
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kkaass››””, hiçbir dönemde, hiçbir ülke-
de burjuvaziyle “s›n›fsal iflbirli¤i”
anlam›na gelmemifltir. Tam tersine,
ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› bbiirrlleeflfliikk cceepphhee politi-
kas›n›n bir anlamda teorisini de
yapm›fl olan Dimitrov, birleflik cep-
henin böyle kavranmas›na özellikle
ve fliddetle karfl› ç›kar. Bu kavray›fla
karfl› flöyle diyor mesela:

“Bundan daha büyük bir yan›lg›,
birleflik cephe düflüncesinin bundan
daha büyük tahrifi olamaz. Zira,
bbiirrlleeflfliikk cceepphhee ve ss››nn››ffllaarraarraass›› iiflflbbiirr--
llii¤¤ii ayn› fley olmad›klar› gibi, üste-
lik birbirine tamamen z›t, yan yana
olmalar› imkans›z ve birbirini red-
deden taktiklerdir. ”

Temsili demokrasiyi, baflka bir
deyiflle “demokrasicilik oyunu”nu,
gerçek demokrasi sanan bak›fl aç›s›,
12 Eylül yönetiminin yerine
ANAP’›n iktidar olmas›n› “demok-
rasiye geçifl” sanar. Ayn› mant›k,
aradan y›llar geçer, uygulanan tüm
politikalar›n birinci dereceden so-
rumlulu¤unu tafl›yan iflbirlikçi te-
kelci burjuvaziyi, bir “demokratik-
leflme paketi” haz›rlad› diye, tüm
bunlar›n sorumlulu¤undan muaf tu-
tar... Ayn› mant›k, AB’ye uyum’u
“demokrasinin geliflmesi” olarak
görür ve AB’ye üyeli¤i savundu¤u
için, faflist, gerici, dinci partileri bi-
le desteklemekte beis görmez... Ay-
n› mant›k, bugün generallerin muh-
t›ras› karfl›s›nda AKP’yi “demokrasi
ad›na”(!) destekliyor. Peki böyle bir
destek, halka ne getirir?

Cevab›n› yine Dimitrov’dan ve-
relim. “Faflizme karfl› olma” ad›na
burjuvaziyle iflbirli¤inin nelere yo-
laçt›¤›n› bak›n nas›l gösteriyor Di-
mitrov:

““SS››nn››ffllaarraarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii......, en iyi
biçimiyle bile, belli partilere, grup-
lara veya hatta tek tek kiflilere sa¤-
lanan geçici k›s›tl› kazançlar u¤ru-
na emekçi kitlelerin ç›kar ve ihti-
yaçlar›n›n burjuvazinin s›n›f ç›kar-
lar›na, amaçlar›na ve s›n›f siyaseti-
ne tabi k›l›nmas›ndan baflka bir fley
de¤ildir.

SS››nn››ffllaarraarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii, emekçi
kitleleri da¤›t›r, partilerini ve örgüt-
lerini zay›flat›r, burjuvazinin sömü-

rü ve bask› planlar›n› gerçeklefltir-
mesini kolaylaflt›r›r ve emekçi hal-
k›n büyük ço¤unlu¤u üzerindeki s›-
n›f hakimiyetini güçlendirir.

SS››nn››ffllaarraarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii, kitleleri,
kendilerine yabanc› olan ç›kar ve
amaçlar› gerçeklefltirmek için pa-
zarl›k arac› olarak kullanacakt›r.

SS››nn››ffllaarraarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii,, emekçile-
ri kapitalist burjuvaziye ba¤›ml› k›-
lar, kapitalist burjuvazinin s›n›fsal
durumunu güçlendirir, onu belirli
bir anda halk›n hoflnutsuzlu¤unun
yol açt›¤› zor durumdan kurtar›r.

SS››nn››ffllaarraarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii, her koflul-
da proletaryan›n, yoksul flehirli ve
köylü kitlelerinin hayati ç›karlar›-
n›n bbuurrjjuuvvaazziinniinn vvee kkaappiittaalliizzmmiinn
yyaarraarr››nnaa yok pahas›na feda edilme-
si demektir. ”

ÖÖzzlleemm:: Yani buradan anlad›-
¤›m flu ki, ülkemizde “faflizme karfl›
demokrasi” ad›na iflbirlikçi burjuva-
ziyle iflbirli¤i yapmak, halka yap›la-
bilecek en büyük kötülüklerden bi-
ridir. Çünkü hem ülkemizde fafliz-
min oldu¤u gizlenmifl, hem de bu
faflizmde bafl sorumlunun iflbirlikçi
tekelci burjuvazi oldu¤u perdelen-
mifl oluyor. 

KKeemmaall:: Evet, reformistlerin
yapt›¤› tam da budur. Hitler faflizmi-
nin geliflimi dönemine iliflkin de
“reformistler”i bu nedenle elefltirir
Dimitrov, der ki: “Sosyal-demokrat
önderler, faflizmin gerçek s›n›f nite-
li¤ini örtbas ettiler. Kitlelerden giz-
lediler, burjuvazinin gittikçe fliddet-
lenen gerici önlemlerine karfl› mü-
cadele ça¤r›s› yapmad›lar.” 

Faflizm ve demokrasi (burjuva
demokrasisi de olsa) farkl› yönetim
biçimleridir. Ülkemizin tarihi gelifli-
mi içinde burjuva demokrasisi de-
¤il, sömürge tipi faflizm yönetim bi-
çimi olmufltur. ‹flbirlikçi burjuvazi,
burjuva demokrasisini uygulayacak
güce ve dinamiklere sahip de¤ildir.
Bu nedenle yapabilece¤i tek fley, de-
mokrasi yerine demokrasicilik oyu-
nuyla kitleleri oyalamakt›r. Demok-
rasiyi uygulayamayan sistem, tem-
sili demokrasiyle yönetiyor. Temsili

demokrasinin perdesi arkas›nda uy-
gulanan ise, faflizmdir. Kavranmas›
gereken temel halka budur. Darbe,
muht›ra de¤erlendirmeleri, muht›ra-
ya karfl› tav›rlar, bu halka kavran-
madan yerine oturmaz. 

Ülkemizde adeta belli periyodlar-
la gündeme gelen ve bu s›ralar yine
güncel olan “darbe” tart›flmalar›na
iliflkin olarak, ““kkeessiinnlliikkllee oollmmaazz”” de-
nilemez elbette. Ama darbe olay›
emperyalizmin ve oligarflinin ihti-
yaçlar›yla belirlenir sonuçta. Dev-
rimci mücadelenin, Kürt ulusal mü-
cadelesinin ve halk›n muhalefeti kar-
fl›s›nda, emperyalizm ve oligarfli bu-
gün için böyle bir ihtiyaç duyma-
maktad›r. Bunun temel sebeplerin-
den biri, bafltan bu yana ortaya koy-
du¤umuz gibi, faflizmin uygulanmas›
aç›s›ndan önlerinde bir engel bulun-
mamas›d›r. Dahas›, faflizmi uygula-
ma noktas›nda oligarflinin tüm ke-
simleri aras›nda  bir ittifak olmas›d›r. 

Enteresand›r gerçekten; kimileri
orduyu faflist cepheye, AKP’yi de-
mokrasi cephesine yerlefltiriyor, ki-
mileri de AKP’yi fleriat ve gericilik
cephesine, orduyu laiklik-demokra-
si cephesine yerlefltiriyor. Ama on-
lar yani AKP ve ordu, faflizmi uygu-
lamakta el ele verip, emperyalizmin
ve oligarflinin ç›karlar› do¤rultusun-
da bildiklerini yapmaya devam edi-
yorlar. O halde sonuç olarak flunu
söyleyelim: Demokrasi mücadelesi,
mevcut düzeni koruma mücadelesi
de¤ildir ve olamaz, ve düzen güçle-
riyle “kol kola” girilerek sürdürüle-
mez. 

Sevgili okurlar›m›z, sohbetimizi
burada noktal›yoruz. fiimdilik hofl-
çakal›n. 

llkkeemmiizzddee ‘‘ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› ddeemmookkrraassii’’
aadd››nnaa iiflflbbiirrlliikkççii bbuurrjjuuvvaazziiyyllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp--
mmaakk,, hhaallkkaa yyaapp››llaabbiilleecceekk eenn bbüüyyüükk kkööttüüllüükk--
lleerrddeenn bbiirriiddiirr.. ÇÇüünnkküü hheemm üüllkkeemmiizzddee ffaaflfliizz--
mmiinn oolldduu¤¤uu ggiizzlleennmmiiflfl,, hheemm ddee bbuu ffaaflfliizzmmddee
bafl ssoruummluunnuun iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeellccii bburrjjuuvvaazzii
oolldduu¤¤uu ppeerrddeelleennmmiiflfl oolluuyyoorr..
Demokkrraassii mmüüccadeleessii,, mmeevcutt ddüzeennii kkoorruu--
mmaa mmüüccaaddeelleessii ddee¤¤iillddiirr vvee oollaammaazz vvee ddüüzzeenn
ggüüççlleerriiyyllee ‘‘kkooll kkoollaa’’ ggiirriilleerreekk ssüürrddüürrüülleemmeezz.. 

Ü



34

6 May›s 2007 / 103

Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri ve
bu eksende siyasi çat›flman›n yo-
¤unlaflt›¤› bir süreçte bas›n, YÖK
Baflkan› Prof. Dr. Erdo¤an Teziç'e
yönelik sald›r› giriflimi oldu¤unu
duyurdu. 

Olaya iliflkin, 6 kifli gözalt›na
al›nd› ve aralar›nda sald›r› girifli-
minde bulundu¤u belirtilen Nurul-
lah ‹lgün'ün de bulundu¤u 3 kifli
"adam öldürmeye teflebbüs", "terör-
le mücadele yasas›na muhalefet" ve
"ruhsats›z silah bulundurma" suçla-
r›ndan mahkemece 29 Nisan günü
tutukland›. 

Teziç vurulmad›, ölmedi, yara-
lanmad›; ancak olay›n siyasi boyu-
tunun tart›fl›lmas› için bunlar›n ol-
mas› da gerekmiyordu. 

Oysa, hükümet cephesine bak›l-
d›¤›nda “üzüntü” aç›klamas›ndan,
“suçlular› flu kadar saatte yakala-
d›k” böbürlenmelerinden baflka bir
fley yok. Mevcut siyasal tart›flmala-
r›n yo¤unlu¤unun da yard›m›yla,
mesaj› alan ald›, bir an önce unutul-
sun havas› var adeta.

Ayn› “sessizlik” ilginç flekilde
olaya muhatap olan YÖK ve üniver-
site camias›nda da mevcut. 

Hükümet, YÖK böyle de medya
farkl› m›? Burjuva medyaya bakar-
san›z, b›rak›n olay›n siyasi boyutla-
r›n› tart›flmay›, adeta böyle bir olay
hiç yaflanmam›fl, eli silahl› biri/biri-
leri AKP ile çat›flan devlet kurumla-
r›ndan birinin önüne kadar gelme-
mifl, içeri girmeye çal›flmam›fl, si-
lahlar s›k›lmam›fl, k›saca böyle bir
olay olmam›fl havas› hakim. 

3 kifli tutukland›, ama o üç kifli-
nin “siyasi kimli¤i” yine yok ortada.
Niye sald›rm›fllar, bir “makul” aç›k-
lama yok. YÖK’ün dahi suskun olu-
flu, “aç›klanmayan baflka fleyler mi
var” sorusunu gündeme getiriyor
olsa da, biz bunu flimdilik bir yana
b›rak›yoruz. 

Geriye dönüp bak›ld›¤›nda, Ra-

hip Santoro ci-
nayeti gibi ben-
zeri olaylarda da
ayn› tutumun ta-
k›n›ld›¤›n›, üze-
rinin hemen ör-

tülmeye çal›fl›ld›¤›n› görürsünüz.
Olay›n vehameti nedeniyle Malatya
katliam› bir süre tart›fl›lm›fl olsa da,
o konuda da bir an önce gündemden
düflürme gayreti hem hükümet hem
de bas›n cephesinde ön plana ç›kt›. 

Yine Dan›fltay sald›r›s›n› kim,
neden gerçeklefltirdi sorusuna bu-
gün verilebilecek doyurucu bir ce-
vap var m›d›r? Yoktur. 

‹slamc›lar ulusalc›lar›, onlar is-
lamc›lar› suçlad› ve olay› “ortada”
b›rak›p çekildiler bir kenara. 

Oligarflinin hedef gösterdi¤i ke-
simlere, muhalif kifli ve gruplara
yönelik sald›r›lar, bu tarz provokatif
sald›r›lar bütün boyutlar›yla tart›fl›-
l›p ayd›nlat›lmad›¤› yenilerinin ya-
flanmas› kaç›n›lmazd›r. 

Hiç kimse Santoro olay›nda,
Hrant Dink’te, Malatya’da ya da Te-
ziç meselesinde “bireysel olaylar”
masallar›n› anlatmas›n. Bu masallar
art›k inand›r›c›l›¤›n› yitirmifltir. Ya-
flanan tüm bu olaylar›n belli bir he-
defi, belli bir örgütlenme gerçekli¤i
vard›r. Sosyolojik, politik boyutlar›,
olaylar› haz›rlayan siyasi, kültürel
zemine kimlerin katk› sunduklar›
vb. boyutlar›yla tart›fl›lmak duru-
mundad›r. Böyle bir tart›flmadan
belki bugün kaç›labilir, ancak yar›n
yenileri yafland›¤›nda art›k kaçacak
yerde kalmayacakt›r.

Aman Türkiye’nin imaj› y›pran-
mas›n, bu olaylar fazla gündemde
kalmas›n gibi kayg›lar›n bu hükü-
met aç›s›ndan bir anlam› vard›r.
AKP için hukukun, adaletin fazlaca
bir önemi yoktur. Ancak ayn› tavr›n,
üniversite çevrelerinden tutun bas›-
n›n köfle yazarlar›na kadar benimse-
niyor olmas›, bu gerici, bilimd›fl› tu-
tumun ne denli yayg›n oldu¤unu
göstermektedir.

Unutulmamas› gereken; bu sus-
kunluk ve üzerini örtme gayretinin,
benzeri yeni olaylar yafland›¤›nda
yeniden gündeme gelecektir.

Hrant Dink an›ld›!

100 Y›l Geçse de 
Unutmayaca¤›z
Hrant Dink’in gerçek katilleri,
azmettiricileri, milliyetçili¤i kö-
rüklemeye, halk› düflmanlaflt›r-
maya, “Türküm” demeyeni düfl-
man ilan edip yok etme yeminle-
ri etmeye devam ederken, Hrant
Dink ölümünün 100. gününde
Agos Gazetesi önünde an›ld›.

29 Nisan günü yap›lan anmada,
“100 Gün De¤il 100 Y›l Geçse de
Unutmayaca¤›z” yaz›l› pankart aç›-
larak Hrant Dink’in katledilmesi bir
kez daha protesto edildi.

Hrant Dink Cinayetini ‹zleme
Koordinasyonu taraf›ndan düzenle-
nen anmada, 100. günde Dink’in
katillerinin yarg›lanmas› iste¤i tek-
rarland›. Hrant Dink’in bir panelde
yapt›¤› konuflman›n dinlenilmesi ile
bafllayan anmada, efli Rakel Dink’in
cenazede okudu¤u mektup da dinle-
nildi. Daha sonra grup ad›na aç›kla-
ma yapan sanatç› Zeynep Tanbay,
“‹ddianamede ve yarg›lamada bu
hadiselerin hepsinin birbirleriyle
ba¤lant›lar› ve aralar›ndaki neden
sonuç iliflkileri ile sorgulanmas›n›
istiyoruz” dedi. Bunun aksinin bir
hukuk skandal› olaca¤›n› belirten
Tanbay konuflmas›n› flöyle sürdür-
dü: 

“Kimse bizim akl›m›zla vicdan›-
m›zla alay etmeye kalkmas›n. Hal-
k›n vicdan› ile alay etmeye kalkan-
lar halk›n vicdan›n› rencide edenler
tarihen mahkum olurlar, mahvolur-
lar. Bekliyoruz. Neyin ne oldu¤unu
bilerek bütün süreci flaflmaz sa¤du-
yumuzla okuyarak anlayarak bekli-
yoruz. 100 gün de¤il 100 y›l geçse
de unutmayaca¤›z. 200. Gün de 7
A¤ustos günü de burada olaca¤›z.
‹zleyece¤iz soraca¤›z.” 

“Hepimiz Hrant›z Hepimiz Er-
meniyiz” yaz›l› dövizlerin aç›ld›¤›
aç›klama alk›fllarla bitirildi. 

YÖK Baflkan›na Sald›r› 
Hiç Olmad› M› Yoksa!
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‹flte bir baba omuzlam›fl çocu¤u-
nu ve 1 May›s Alan›’na getirmifl. 

K›z›l bayraklarla tan›flt›r›yor k›z›-
n›. Küçük k›z, Tarkan’›n, Madon-
na’n›n flark›lar›yla de¤il, emekçilerin
sloganlar›n›n o bambaflka ezgileriyle
tan›fl›yor... Güzel günler görmek
için, bugünden sallamaya bafll›yor
elindeki bayra¤›.  

u

‹flte iki genç k›z›m›z. 

Kendi yafl›tlar›n›n en az›ndan bir
k›sm›n›n yapt›¤› gibi, sinemaya gidebilirlerdi o gün.
Veya evlerinde oturup MTV ya da Kral TV izleyebi-
lirlerdi. Onlar, hayat›n izleyicisi olmak istemediler.  

u

‹flte bir delikanl›. Bir Dev-Genç’li muhtemelen.
Kula¤›nda küpe, boynunda Dev-Genç fular›. 1 May›s
Alan›’n› zaptetmek için ç›kt› bugün evinden. Zalimler
yolunu kesti¤inde dönmedi, alanlar› zaptetmek için
yola ç›kanlarla omuz omuza direndi gecekondular›n
sokaklar›nda. 

u

Çocu¤unu omzuna al›p 1 May›s Alan›’na getiren
baba, yafl›tlar›ndan çok duymufltu “daha onlar kü-
çük, onlar›n yan›nda siyasetten sözetmemek la-
z›m” tezini. “Çocu¤un sa¤c›s› solcusu olmaz, büyü-
yünce kendi karar versin” diyordu bu
tezin sahipleri. Ama alanlar› k›z›yla bir-
likte zaptetmeye gelen baba, bu “tez”le-
rin, anne ve babalar›n kendi kaç›fllar›n›
perdeleme gerekçesi oldu¤unu biliyordu.
“Daha onun yafl› küçük” deyip, çocuk-
lar›n› devrimci düflüncelerden, eylemler-
den, etkinliklerden uzak tutanlar, iyi bil-
mektedirler ki, düzen onlara yafl› küçük
demeden her flekilde ulaflmaktad›r. 

Kendi çocu¤unu e¤itmeyen, ona sa-
¤›, solu ö¤retmeyen anne babalar, ço-
cuklar›n›n düzen taraf›ndan esir al›nma-
s›na izin veriyorlar demektir.

Bu tezlere s›¤›nan anne babalara ba-
k›n; çocuklar›n› devrimden uzak tutmak
için harcad›klar› çaban›n binde birini bi-
le, onlar› saçma sapan filmlerden, mü-
ziklerden, oyunlardan uzak tutmak için harcamazlar...

Çocuklar›n› mitinglere, gecelere, yürüyüfllere götür-

meyen anne babalara bak›n,
onlar› burjuvazinin okudu¤u
okullarda okutmak için can
atarlar. Derneklere gönder-
medikleri çocuklar›n› bale
kurslar›na gönderme hayalleri
kurarlar...

Peki kim kazan›r? Elbetteki
düzen! Düzen kazan›r bizim
kazanmad›¤›m›z çocuklar›. 

‹flte bu baba, düzene ver-
memek için k›z›n›, omzu-
na koydu¤u gibi, emekçi-
lerin sloganlar›yla devri-
min k›z›l bayraklar›yla do-
lu yollara düfltü..  

u

Hangi anne baba, an-
nelik, babal›k görevini  da-
ha lay›k›yla yapm›flt›r aca-
ba? K›z›n› 1 May›s Alan›’-
na getiren mi, yoksa ço-
cuklar›na dernekleri, alan-
lar› yasaklay›p, onlar› ko-
lejlere mahkum edenler
mi?... Bravo flu resimdeki
anne babaya ki, çocuklar›-
n›n gelece¤ini en çok ve
en isabetli flekilde düflü-
nen onlard›r.  

u

Ve gençlerimiz, bravo
onlara ki, düzenin kendile-
rini içine hapsetmeye çal›fl-
t›¤› kal›plar› k›r›p meydan-
lara ç›km›fllard›r. Bravo on-
lara ki, “Coca cola”n›n “öz-
gürlük” tarifini ellerinin
tersiyle itip, özgürlü¤ün
alanlara ç›kmak, kendi ta-
leplerini hayk›rmak, yafla-
m›n› düzenin empoze etti¤i
gibi de¤il, kendi iradesiyle
biçimlendirmek oldu¤unu
görmüfllerdir. Bravo onlara,
bravo alanlara yürürken ka-
pitalizmin bencilli¤ini,

bireycili¤ini, ç›karc›l›¤›n› ayaklar›n›n alt›nda un ufak
edenlere...   

Meydanlara ç›karken, 
meydan okuyorduk 

kapitalizmin kültürüne



1 May›s’ta Taksim’deyiz hedefi-
nin aç›kland›¤› günden itibaren, sa-
dece ‹stanbul de¤il, tüm Anadolu
kentlerinde büyük bir coflku ortaya
ç›kt›, birbiri ard›s›ra kentler “biz de
Taksim’deyiz” aç›klamalar› yapt›-
lar. Duvarlara as›lan afifllerle, da¤›-
t›lan bildiriler, kurulan masalarla
emekçiler Taksim’e davet edildi. 

1 May›s öncesi yap›lan haz›rl›k
çal›flmalar›n› aktar›yoruz.

1 May›s flehitleri an›ld›

1989 1 May›s’›nda Taksim’i ka-
zanma mücadelesi verilirken flehit
düflen, devrimci hareketin taraftar›

Mehmet Akif Dalc›, 27 Nisan’da
Saraçhane'de an›ld›. 

Sloganlarla Dalc›'n›n flehit düfltü-
¤ü yere gelen kitle ad›na aç›klamay›
yapan, Tertip Komitesi Baflkan›,
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,
“Onun mücadelesinin mücadelemiz
oldu¤unu tekrar vurguluyoruz. Bu 1
May›s'ta Taksim'e gelece¤iz” dedi.

"Mehmet Akif Dalc› Ölümsüz-
dür, 1 May›s'ta 1 May›s Alan›'nda-
y›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› anma,
Dalc›'n›n flehit düfltü¤ü yere karan-
filler b›rak›larak bitirildi. 

Saraçhane’deki anmadan önce
ise, 1996’da Kad›köy’de düzenle-
nen 1 May›s’a yönelik sald›r›da kat-
ledilen Dursun Odabafl, Hasan Al-

bayrak ve
Yalç›n Le-
vent için
bir anma
y a p › l d › .
K a d › k ö y

Belediyesi’nden, katliam›n yafland›-
¤› yere kadar sloganlarla yürüyen
kitle ad›na aç›klamay› yapan Musa
Çam, “IMF’ye ›rkç›l›¤a darbe ç›-
¤›rtkanl›¤›na karfl› 1 May›s’ta alan-
larda olaca¤›z” dedi. 

“Taksim’deyiz” ça¤r›lar›

� ‹stanbul’da Taksim ça¤r›s›na,
26 Nisan günü Hill Hotel’de düzen-
lenen bas›n toplant›s› ile sanatç›lar
da kat›ld›. Sendikalar, DKÖ’lerin
yan›s›ra, Grup Yorum’un da arala-
r›nda bulundu¤u 100’den fazla sa-
natç› ad›na bir aç›klama yap›ld›. Sa-
natç›lar ‘77 1 May›s’›n›n 30. y›l›nda
Taksim’de olacaklar›n› duyurdular. 

� Okmeydan›’nda bulunan ‹dil
Kültür Merkezi’nde 23-30 Nisan
aras›nda, “iflçiler emek ve yaflam”
ad›yla bir foto¤raf sergisi aç›ld›.
Özcan Yaman’›n foto¤raflar›n›n
yerald›¤› sergi, iflçi ve emekçilerin
yaflam›n›, onlar›n çekti¤i yoksulluk
ve ac›lar›, direnifllerini, özlemlerini
anlat›yordu. 

� Okmeydan›’nda birçok yere 1
May›s ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› HÖC
imzal› pankartlar as›ld›. 

� Devrimci 1 May›s Platformu
Taksim’de 1 May›s yasa¤›na son
talebiyle toplad›¤› imzalar› 30 Ni-
san’da düzenledi¤i eylemin ard›n-
dan TBMM’ye gönderdi. Eylemde
“Yaflas›n Kitlesel Devrimci 1 May›s,
Taksim’de 1 May›s Yasa¤›na Son, 1
May›s 1977 Katliam›n›n Hesab›n›
Soraca¤›z” yaz›l› pankartlar tafl›nd›. 

� Ankara’da 28 Nisan günü
Yüksel Caddesi’nde toplanan 1000
kifli, Grup Yorum’un marfllar›yla
“Taksim’deyiz” diye hayk›rd›. 

1 May›s’ta ‹stanbul’a gidecek
gruplar›n kat›ld›¤› etkinlikte D‹SK
‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün bir konuflma yaparken, kitle
Grup Yorum dinletisi ile, s›k›l›

yumruklarla 1 May›s coflkusunu ya-
flad›. “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, 1 May›s’ta Taksim’deyiz,
Katil Devlet Hesap Verecek” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› etkinlikte, Grup
Yorum da söyledi¤i marfllarla ve
yapt›¤› k›sa konuflmalarla, coflku
dolu anlar yaflatt›.

� Ankara’da bir baflka eylem
ise, Ankara Gençlik Derne¤i, Kald›-
raç, Ö¤renci Kolektifleri, Tüm ‹leri-
ci Gençlik Derne¤i, Yurtsever Cep-
heli Ö¤renciler taraf›ndan gerçek-
lefltirildi. 1 May›s'ta TAKS‹M karar-
l›l›¤› ile biraraya gelen ö¤renciler,
27 Nisan'da Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü'nde ça¤r› yapt›lar.
"1 May›s'ta Taksim'deyiz!" yaz›l›
pankart›n aç›ld›¤› eylemde konuflan
Didem Akman, ‘77 1 May›s’›ndan
bu yana 30 y›ld›r katillerden hesap
sorulmad›¤›n› söyledi ve hesap sor-
mak için Taksim’de olacaklar›n›
söyledi. Ö¤renci gençlik olarak sa-
hip olduklar› haklar›n birer birer el-
lerinden al›nd›¤›na dikkati çeken
Akman, devrimci, demokrat, ilerici
ö¤renciler olarak kendilerinin tüm
bu hak gasplar›na karfl› demokratik
üniversite, emperyalistlere satanlara
karfl› da ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
kapitalizme karfl› sosyalizm müca-
delesi verdiklerini ifade etti.

� Adana'n›n fiakirpafla Mahalle-
si’nde fiakirpafla Temel Haklar Der-
ne¤i taraf›ndan düzenlenen etkinlik-
te biraraya gelen gecekondu emek-
çileri, 1 May›s coflkusunu yaflad›lar.
Dernek Baflkan› Mehmet B›ld›r-
c›n’›n, 1 May›s'›n Taksim'de kutlan-
mas›n›n önemine de¤indi¤i konufl-
man›n ard›ndan, Adana Gençlik
Derne¤i müzik grubu dinleti verdi. 

� 29 Nisan günü ise, aralar›nda
HÖC’ün de yerald›¤› Taksim'e gi-
decek olan sendika, parti ve
DKÖ’ler, ‹nönü Park›'nda 1 May›s
fienli¤i düzenlediler. "Birlik Müca-
dele ve Dayan›flma ‹çin 1 May›s'ta
Taksimdeyiz" yaz›l› pankart›n aç›l-
d›¤› flenlikte flehitler için yap›lan
sayg› duruflu ve konuflmalar›n ar-
d›ndan Adana Gençlik Derne¤i mü-
zik grubunun marfllar›yla, türküle-
riyle ve halaylarla 1 May›s’a haz›r›z
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1 MMay›s’a do¤ru...
Haz›rl›k çal›flmalar›, engellemeler, anmalar...

DALCI, ss›k›l› yyumruklarla aan›ld›



mesaj› verildi. 

� ‹zmir'de 102
y›l önce 1 May›s
kutlamas› yap›lan
Basmane Tansafl
önünde 27 Ni-
san’da biraraya
gelen D‹SK, TKP,
EHP, SHP, Hal-
kevleri, HÖC,
Kald›raç, Ege
78'liler, Ö¤renci
Kolektifleri ve Ba-
r›fl Derne¤i üyele-
ri, "102 Y›l Önce
Celil ve Hüsamettin Efendi, 1 Ma-
y›s'› Buradan Hayk›rd›. Bizlerde
1977 1 May›s Katliam›n› Unutma-
d›k Hayk›r›yoruz!" ve "102 Y›l Son-
ra Da Buraday›z" dövizleri açt›lar.
Yap›lan aç›klamada da, 102 y›l önce
yap›lan kutlama hat›rlat›ld› ve Tak-
sim’e ça¤r› yap›ld›. 

� ‹zmir Gençlik Dernekli ö¤ren-
ciler ise 1 May›s çal›flmalar›n› Ege
Üniversitesi ve Bornova ‹lçesi’nde
sürdürdüler. Afifllemeler, yaz›lama-
lar›n yan›s›ra, bir hafta boyunca
kampüste masa açan ö¤renciler, 1
May›s ‘77 katliam›na iliflkin bilgi-
lendirme yapt›lar ve gençli¤i Tak-
sim'e ça¤›rd›lar. 

� 28 Nisan günü, "Taksim, 1
May›s alan›d›r engellenemez!" flia-
r›yla Samsun'da biraraya gelen:
Halkevleri, TKP, HÖC, Ö¤renci
Kolektifleri ve Yurtsever Cephe,
Konak Sinemas› önünde yapt›klar›
aç›klamada, 1 May›s'ta Taksim'de
olacaklar›n› söylediler.

Ayr›ca HÖC’lüler, çeflitli mahal-
lelerinde yapt›klar› afifllerle halk› 1
May›s’a ça¤›rd›lar. 

� Trabzon Temel Haklar
Gençlik Komisyonu üyeleri 28
Nisan günü Arakl› Kafl›kç›’da
yapt›klar› piknikle 1 May›s’a
haz›rland›. 60 kiflinin kat›ld›¤›
piknikte coflkulu marfllar söy-
lendi, halaylar çekildi.

� 29 Nisan günü Eskiflehir
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde
toplanan D‹SK, EHP, Emper-
yalizme Karfl› Yurtsever Cep-
he, Gençlik Derne¤i, Ö¤renci

Kolektifleri, Halkevleri ve TKP
üyeleri, “1 May›s'ta Taksim'deyiz''
dediler. Adalar Migros önüne slo-
ganlarla yap›lan yürüyüflün ard›n-
dan, ortak aç›klamay› okuyan,
D‹SK Eskiflehir Temsilcisi Bayram
Kavak, tüm emekçileri Taksim’e
ça¤›rd›. 

� Gemlik’te HÖC’ lüler 29 Ni-
san’da bildirilerle, afifllerle Taksim
ça¤r›s›nda bulundular. Halka ulaflt›-
r›lan binlerce bildiriyle, mahallelere
yap›flt›r›lan afifllerle iflçilerin, emek-
çilerin bayram›n›n, Taksim’de 30
y›l sonra 1977’de katledilen emek-
çilerin hesab›n›n sorulmas› kararl›-
l›¤› dile getirildi. 

� Isparta Gençlik Derne¤i'nde
29 Nisan’da yap›lan film gösteri-
minden, Taksim'e ça¤r› yap›l›rken,
1 May›s’›n tarihini anlatan slayt
gösterimi de ilgiyle izlendi. 

Gözalt› terörü yafland›

Hummal› bir flekilde 1 May›s ça-
l›flmalar› sürerken, birçok kentte de
çeflitli bahanelerle sald›r›lar, gözal-

t›lar yafland›. 1
May›s günü ‹stan-
bul’da yaflanan te-
rörün haz›rl›klar›
niteli¤indeki bu
sald›r›lar›ndan ba-
z›lar› flöyle:

‹‹ zz mm ii rr :: Buca
ve Yamanlar'da
afifl yapanlara pa-
ra cezas› verildi.
‹ k i ç e fl m e l i k ' t e
Yurdagül Gümüfl
ve Ömür Cerra-
ho¤lu gözalt›na

al›nd›lar ve para cezalar› verildi.
Manisa’n›n Akhisar ‹lçesi’nde afifl
yapanlar polis taraf›ndan gözalt›na
al›narak para cezas› verildi. 27 Ni-
san’da da Bornova'da ‹leri K›z›lal-
tun ve Turgay Sezer gözalt›na al›n-
d›lar. 1 May›s çal›flmalar› tüm bu
bask› ve gözalt› terörüne ra¤men ‹z-
mir’in bütün emekçi mahallerine
yay›larak sürdü. 

UUflflaakk:: 29 Nisan günü afifl yap-
mak isteyen HÖC üyesi Eda fiiflman
ve Ömer Polat keyfi flekilde gözalt›-
na al›nd›. Ayn› gün, 1 May›s bildiri-
leri da¤›tan 6 HÖC’lü bu kez de po-
lisin sald›r›s›na u¤rayarak, coplana-
rak, yerlerde sürüklenerek gözalt›na
ald›. Tirito¤lu Park›’nda keyfi gö-
zalt›lar› protesto eden HÖC üyeleri,
burada 1 May›s'›n hakl›l›¤›n› anla-
tan konuflmalar yapt›lar. 

AAnnttaallyyaa:: 26 Nisan günü afifl ya-
pan Mehmet Çizmeci, Emrah Erdo-
¤an, Eyüp Hilmi Ayaz, Ümit Çimen
ve Ömer Erceylan gözalt›na al›nd›.

BBuurrssaa:: 26 Nisan’da Teleferik
Mahallesi’nde afifl yapan Bulut
Yayla ve Bilal Uzun gözalt›na al›n-

d›, 117’fler milyon para cezas›
verildi.

MMuu¤¤llaa:: S›n›rs›zl›k Meyda-
n›’nda 26 Nisan günü "1 Ma-
y›s'ta Taksim'e" ça¤r›s›yla bil-
dirileri da¤›tan Gençlik Derne-
¤i giriflimi üyesi 3 ö¤renci gö-
zalt›na al›nd›. 

SSaammssuunn:: Afifl asan HÖC’lü-
lere engel olan polis, Hasan To-
¤an’a 500 YTL para cezas› ke-
serek afifllere el koydu. 
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ANKARA: TTaksim hheyecan› vve YYorum ccoflkusu

EESSKK‹‹fifiEEHH‹‹RR:: GGeennççlliikk hheerr yyeerrddee 
ccooflflkkuuyyllaa TTaakkssiimm’’ee hhaazz››rrllaanndd››



Er-
g a n i ,
Parti-
s i n e
g ö n -

dermek üzere “özgeçmifl”ini yazar-
ken, s›ra “Kendinizi mücadelenin
neresinde görüyorsunuz?” sorusu-
na geldi¤inde, hiç düflünmeden yaz-
d› cevab›n›:

““KKeennddiimmii mmüüccaaddeelleenniinn hheerr zzaa--
mmaann öönnüünnddee ggöörrüüyyoorruumm..””

Gülender, baflka bir zamanda,
baflka bir yerde, “özgeçmifl”ini ya-
zarken, ayn› soru onun da karfl›s›na
geldi. O da flu cevab› yazd› bu soru-
nun alt›na:

““KKeennddiimmii mmüüccaaddeelleenniinn ttaamm oorr--
ttaass››nnddaa ggöörrüüyyoorruumm..””

Ayn› kelimeler gelmiflti ak›llar›-
na. Ayn› cümleyi kurmufllard›. Yafl-
lar› farkl›yd›, memleketleri farkl›y-
d›, cinsleri farkl›yd›, ama iflte ayn›
duygularla at›yordu yürekleri. Be-
yinlerinin k›vr›mlar›nda ayn› dü-
flünceler dolafl›yordu. Tam ortas›nda
idiler hayat›n. Kavgan›n en önün-
deydiler. O soruyu cevaplarken de
iflte yaln›z bunu ifade etmifllerdi. 

*

Ergani Arslan, kendini kavgaya
sunman›n ad›yd›. Yurtd›fl›nda veya
baflka bir yerde, hiç farketmezdi.
“Bafl›ndan beri gerilla olma iste¤im
vard›, hiç bir zaman kendimi k›s›tla-
mad›m. Her zaman daha iyisini
yapma gayreti içinde bulundum. Ya-
pamam veya hay›r gibi bir tutumum
olmad›, ald›¤›m görevleri yerine ge-
tirme gayreti içerisinde oldum.”

Çünkü öylesine bir seçim de¤il-
di onunki. Öylesine bir tercih de¤il-
di. “Kurtulufl” içindi her fley. Kurtu-
lufl, sihirli, tüm anlamlar› içinde ta-
fl›yan kelimesiydi belki de onun. 

Hareket sizin için ne ifade edi-
yor diye soruluyordu mesela; cevap
veriyordu.

“Hareket benim için umuttur.
Çünkü, halk›m›z› kkuurrttuulluuflflaa götüre-
cek öncüdür.” 

Nedir hareket? 

Cevap veriyordu: 

“ KKuurrttuulluuflflaa giden bir yoldur!” 

Devrim yoluna at›l›rken ve dev-
rimci harekete kat›l›rken, onu bun-
lara yönelten en önemli nedenler-
den biri kulaklar›nda yank›lanan
“ KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl”” sözüydü
belki de. 

Almanya’dan Dersim’in da¤lar›-
na iflte bu sözün ça¤r›s›yla dönmüfl-
tü. 

*

Gülender kavgay› sevmiflti ve
sevmiflti kavgas›n›n içindeki bir
yoldafl›n›. Sevdal›s›n›n ad› Yu-
suf’du. Yusuf Arac›. 

Kendini mücadelenin tam orta-
s›nda gören Gülender ve mücadele-
nin tam ortas›nda yer alan Yusuf,
sözlenmifllerdi. 

Öncesinde TÖDEF içinde omuz
omuzayd›lar. Bir keresinde, Dicle
ve ‹nönü ünivesitelerindeki TÖ-
DEF’liler birleflip ‹skenderun Ka-

raa¤aç Beldesi'nde
tatil yapmak için
bir kamp kurmufl-
lard›. 1997 y›l›n›n
Temmuz’uydu. Ya-
ni Gülender’in
Dersim da¤lar›nda

flehit düflmesinden tam on y›l önce... 

Evet, ‹skenderun’da tatil yapa-
caklard› TÖDEF’liler olarak. Ama
onlar devrimciydi ya; tatil yapa-
mazlard›, kamp kuramazlard›. 20
ö¤rencinin bulundu¤u kamp J‹TEM
ve Özel Timler taraf›ndan bas›ld›,
tüm ö¤renciler gözalt›na al›nd›. Gö-
zalt›na al›nanlardan ikisi de Gülen-
der Çakmak ve Yusuf Arac›’yd›. 

Yedi gün boyunca iflkence gör-
düler gözalt›nda. Yedi günün sonun-
da ç›kar›ld›klar› mahkemede 10 ö¤-
renci tutukland›. ‹kisi Gülender
Çakmak ve Yusuf Arac›’yd›. 

Yani dememiz o ki; iflkenceleri,
tutsakl›klar› paylaflm›fllard› Yu-
suf’la. Ve sevday› paylaflm›fllard›. 

Sözlendikten sonra, baflka alan-
larda baflka görevleri omuzlamak
için ayr›ld›lar. Bu onlar için do¤al-
d›; özgeçmiflinde “Bana verilecek
her göreve haz›r›m” diye yazm›flt›
Gülender. 

Özgeçmifllerin klasik sorular›n-
dan biri olan “Örgüt iradesine tabi
olmaktan ne anl›yorsunuz?”  soru-
sunun karfl›s›na da “bu iradeyle ha-
reket etmeyi anl›yorum” diye yaz-
m›flt›. Ve elbette, yazd›¤› gibi yapa-
cakt›. Ayr›l›klar da içindeydi sevda-
n›n. Sevmiflti Yusuf’u ve sevgisi her
geçen gün art›yordu; çünkü, kendi
anlat›m›yla sözlüsü Yusuf, “bu h›zl›
süreçte kendini sürekli yenileyen,
mücadelenin gerekleri neyse onu
özveriyle yeri-
ne geti-
r e n

38

6 May›s 2007 / 103

Asidir yürekleri
vurulup düştükleri dağlar kadar

DDaa¤¤ rrüüzzggaarrllaarr››nn›› ssaaççllaarr››nnaa ddoollaayyaann 
KKoorrkkuuyyuu yy››llgg››nnll››¤¤›› cceessaarreettee bboo¤¤aann 
DDaa¤¤llaarr››nn aassiillii¤¤iinnee 
bbaarruutt kkookkuussuu yyaayyaann yyoollddaaflfl 
KKââhh MMuunnzzuurr oolluupp flflaahhllaanndd››nn››zz 
KKââhh bbaayyrraakk oolluupp ddaallggaallaanndd››nn››zz 
AAkk bbuulluuttllaarr›› kkoollllaarr››nn››zzaa ddoollaayy››pp 
1133 yy››lldd››zz oolluupp kkaarraannll››¤¤›› yyaarrdd››nn››zz 

DDiizzeelleerriinn kkaannaattllaarr››nnddaa 
YYaallnn››zzll››¤¤›› kkuurrflfluunnllaaflflaann 
sseevvddaa ssööyylleenncceessiinnii 
kkoorrkkuussuuzzccaa hhaayykk››rraann yyoollddaaflfl 
NNee flfliiiirrlleerr ssiizzii aannllaattmmaayyaa yyeetteerr 
NNee ööyykküülleerr ssiizzii bbeettiimmlleerr 
EEnn ggüüzzeell ttüürrkküülleerr 
ssiizziinnllee bbaaflflllaarr ssiizziinnllee bbiitteerr 



bir yoldafl›m›zd›.”

Bir daha karfl›laflamad›lar Yu-
suf’la. 2003’ün Mart’›nda onun fle-
hit düfltü¤ünün haberini ald›. “Yusuf
halk› için, vatan›n kurtuluflu için
kendini kavgas›na adad› ve kavga-
da flehit düfltü”  diye yazd›. Ayn›
yolda yürüyecekti Yusuf’un sevda-
s›n› da, vasiyetini de yan›nda tafl›ya-
rak...  

*

“Hareket” diyordu Gülender,
“Hareket benim için adaleti, onuru,
eflitli¤i, özgürlü¤ü ifade ediyor.”

“Hareket” diyordu Ergani,
“Hareket benim için bir ö¤retmen,
bir ailedir, sevdan›n en güzelidir. ”

Mutluydular devrim saflar›nda.
Çünkü kurtulufl yolundayd›lar. “Ne
mutlu ki böyle bir hareketimiz var,
ne mutlu ki Parti-Cepheli olma onu-
runu yafl›yorum” diyordu Ergani.
Ve devam ediyordu: “Varsam,
umutlu ve mutluysam bu hareketi-
min sayesindedir. Benim için kutsal
olan her fleyin bafl›ndad›r hareket.”

Vard›lar, umutluydular. 

Umutluydular çünkü bafllar›n›n
üstünde dalgalanan umudun bayra-
¤›yd›. Vard›lar, çünkü, örgütle, ide-
olojiyle ve, ve iflte demirinin so¤u-
¤unu hissettikleri bir araçla donan-
m›fllard›. Hay›r, onun -silahlar›n-
ucundan bakm›yorlard› dünyaya.
Hay›r, silahlar kumanda etmiyordu
onlara. Tam tersine politikalar›,
inançlar›yd› yol gösteren ellerinin
ucundaki teti¤e ve namluya. Devri-
min onsuz olmayaca¤›n›n bilincin-
deydiler. ‹flte onun için Dersim’dey-
diler, onun için da¤lardayd›lar.   

“Örgüt iradesine tabi olmak”tan,
“Nerde görev verilirse orada ola-
bilmeyi” anl›yorum diye yazm›flt›
Ergani. Görev da¤lardayd›. 

Da¤lar ki, mazluma s›¤›nak ol-
mufltu yüzy›llar boyu. Da¤lar ki,
ezilenlerin isyanlar›na yatakl›k et-
miflti. Gülender için görev, ayn› za-
manda köylüsü Zehra’n›n kavgas›n›
sürdürmekti.  

“Mücadeleye kat›lmam için çok
nedenim vard›” diyordu özgeçmi-
flinde Gülender, “ama beni en çok

etkileyen Devrimci Sol dergileriydi.
Ben onlar› okuyarak bir fleyler an-
lamaya çal›fl›yordum. Bizim köylü
Zehra ÖNCÜ'nün flehit düflmesi de
beni çok etkileyen, bana yön veren
olaylard›r.”

Etkilenmeyecek gibi de¤ildi
Zehra. Girdi¤i son çat›flmada, yol-
dafllar› flehit düfltükten ve kendi
mermileri de bittikten sonra, elinde
s›ms›k› tuttu¤u el bombas›yla, “tes-
lim olaca¤›n›” söyleyerek düflman›n

üzerine yürümüfl ve orada el bom-
bas›n› çekerek, bedel öderken bedel
ödeterek flehit düflmüfltü. 

fiimdi Zehra’n›n yerinde Ergani,
Gülender, Solmaz ve Yunus var.
fiimdi Dersim’in köylüleri, Hozatl›-
lar, Çemiflgezekliler, Çorum’un
gençleri, Ergani, Gülender, Solmaz
ve Yunuslar’a bak›p yön verecekler-
di hayatlar›na. Bu yön ki, kurtulu-
flun yönüdür, o hayatlar ki kurtulufla
adanm›fl hayatlard›r. 
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Büyük Direnifl
fiehitleri, 

Türkiye 
Halklar›n›n

Onurudur
Salihli Haklar ve Özgürlükler Cephesi  Temsilcili¤i, 25 Nisan 2001’de

‹zmir’de d›flar›da sürdürdü¤ü ölüm orucunda flehit düflen Erdo¤an Gü-
ler’in mezar› bafl›nda bir anma düzenledi. 

25 Nisan Çarflamba günü gerçeklefltirilen anmaya TKP, ÖDP,  DHP de
kat›ld›. “Erdo¤an Güler Ölümsüzdür -Salihli HÖC Temsilcili¤i” yaz›l› bir
pankart›n mezar bafl›nda aç›ld›¤›, öfkeli sloganlar›n at›ld›¤› anmada, bir
konuflma yapan Fatma Alan, “7 y›ld›r sürdürdü¤ümüz mücadelede tecrite
karfl› 122 insan›m›z› flehit verdi¤imiz emperyalizme ve oligarflinin teslim
alma politikalar›n› geri püskürterek kazand›k” diyerek bafllad›¤› konufl-
mas›nda, tecrite karfl› mücadelenin sürece¤ine vurgu yapt›. Daha sonra Er-
do¤an Güler’in hayat›n› anlatan bir metin okunurken “Türkiye halklar›
Erdo¤anlar› unutmayacakt›r” denildi.

Dersim’in Hozat ‹lçesi
k›rsal›nda, oligarflinin askeri
güçleriyle Cephe gerillalar›
aras›nda ç›kan çat›flmada fle-
hit düflen 4 Cephe gerillas›
için Viyana’da Avusturya
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan
bir anma yeme¤i verildi.

27 Nisan’da yap›lan an-
mada, umudun ad›n› da¤larda büyüten flehitler selamlan›rken, 30 Mart 17
Nisan Devrim fiehitleri Haftas›’nda flehit düflen 4 gerillan›n hayat öyküleri
anlat›ld›. Ayr›ca HÖC Temsilcisi taraf›ndan yap›lan konuflmada Ergani Ars-
lan’›n yaflam› anlat›l›rken, Avrupa’n›n yoz ve çarp›k ortam›ndan Dersim
da¤lar›na uzanan onurlu bir yaflam çizgisinin sahibi oldu¤u dile getirildi.

Ayn› zamanda 23 Nisan 1993'te flehit düflen 12'lerin de anlat›ld›¤› an-
ma daha sonra da¤›t›lan helva ile son buldu.

Onurlu bir yaflam Kahramanca bir ölüm



Sincan “Hapishane kampü-
sü”nden iflkence haberleri geliyor.
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde 10 Nisan’da revire götürülen
Kenan Özyürek ve Cengiz Kahra-
man gardiyanlar›n vahflice sald›r›s›-
na u¤rad›. Gerekçe(!) ise, iki tutsa-
¤›n koridordan geçen baflka bir tut-
sa¤a selam vermek istemesiydi. 

Sald›r›n›n ard›ndan Özyürek’in
revire gitmesi engellenip, Özyürek
tekrar hücresine at›l›rken, Kahra-
man ise kas›klar›na ve testislerine
ald›¤› tekmeler nedeniyle fenalafl-
m›fl, ancak o durumda bile doktora
ç›kmas› engellenmifltir. Ailelerin ve
avukatlar›n›n daha sonradan elde et-
ti¤i bilgilere göre, iflkence sonras›
flöyle geliflti:

“Devrimci tutsaklar›n 40 dakika
boyunca kap›lar› dövmesi sonucu
revire ç›kart›lm›flt›r. Revirdeki dok-
tor sadece a¤r› kesici vererek Kah-
raman’› hücresine geri göndermifl-
tir. Hücrede a¤r›lar› dayan›lmaya-
cak hale gelen Kahraman’›n fena-
laflmas› üzerine devrimci tutsaklar
yine bir saat kap› dövme eylemi ya-
parak ‘‘DDookkttoorr iissttiiyyoorruuzz’’ diye slo-
gan atm›fllar ve Kahraman tekrar
revire götürülmüfl ancak tüm ›srar-
lara ra¤men sevki yap›lmam›flt›r.
Olay›n üzerinden ancak 3300 ssaaaatt
ggeeççttiikktteenn ssoonnrraa ertesi gün Kahra-
man, ›srarl› u¤rafllar sonucu Sincan
Devlet Hastanesi’ne oradan Ankara

Numune Hastanesi’ne sevkedilmifl
ve testislerinden birinde kkaannaammaa
oolldduu¤¤uu tespit edilmifl, 1144 ggüünnllüükk
rraappoorrllaa sald›r› kan›tlanm›flt›r.” 

*

Yine ayn› hapishanede, Sincan 1
No’lu F Tipi’nde, 6 Nisan’da da bir
sald›r›n›n gerçekleflti¤i ö¤renildi.
Sedat Ot, Cengiz Kahraman, Naki
Demir, Tayyar Ero¤lu isimli tutsak-
lar, mahkemeye götürülürken, asker
ve gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›-
lar. Tutsaklar, yerlerde sürüklenerek
ringlere bindirildiler. 

*

Ceyhan’dan Sincan Kad›n Kapa-
l› Hapishanesi’ne sevk edilen Res-
miye Vatansever’e de hapishane gi-
riflinde ç›plak arama dayat›ld› ve
tutsak darp edildi. 

*

27 Nisan’da Ankara Yüksel
Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önünde
yap›lan bir aç›klamayla bu sald›r›
protesto edildi. BDSP, ESP, DHP,
Partizan, Al›nteri üyeleri ve
HÖC’ün de destek verdi¤i eylemde,
“Devrimci Tutsaklar Teslim Al›na-
maz, Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-
k›ls›n” yaz›l› bir pankart aç›ld›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada,
sald›r› anlat›larak, tecritin, iflkence-
lerin çeflitli boyutlar›yla devam etti-
¤i belirtildi ve “Devrimci iradenin
teslim al›namayaca¤›” vurguland›. 

Aç›klamada, Sincan
F Tipi’ndeki tutsaklardan
Yaflar ‹nce, Kemal Er-
türk, Erol Zavar ve Zey-
nel Karabulut’un ciddi
sa¤l›k sorunlar› oldu¤u,
tedavilerinin hapishane
koflullar›nda yap›lamad›-
¤› hat›rlat›larak, tahliye
edilmeleri talep edildi. 
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Sincan F Tipi’nde 
Hasta Tutsaklara ‹flkence!

Ankara Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önü

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi:
“Genelge uygulanm›yor. Sohbete
ç›kmamaya devam ediyoruz.”

Kenan Günyel’in 15 Nisan 2007
tarihli mektubundan:

“16-17 Nisan günlerinin s›cakl›-
¤›yla, umudumuzun coflkusuyla ku-
cakl›yorum. ... 30 Mart günü yapt›-
¤›m›z anma-kutlama program›m›za
iliflkin "gereksiz marfl söylemek ve
slogan atmaktan" dolay› hakk›m›z-
da soruflturma aç›l›p disiplin kuru-
lunca iikkii aayy zziiyyaarreett yyaassaa¤¤›› veril-
di.... 

Genelgeyi uygulamamaya de-
vam ediyorlar. Genelgenin uygu-
lanmamas› nedeniyle sohbete ç›k-
mamaya bafllamam›zla birlikte,
haftada iki saat olan süreyi üç saate
ç›kard›klar›n› ifade ettiler. Ancak
genelge çok aç›k. 1100 kkiiflflii,, 1100 ssaaaatt
flfleekklliinnddee uuyygguullaannmmaall››.. Bu nedenle
sohbete ç›kmamaya devam ediyo-
ruz... Ben-biz iyiyiz. Arkadafllar›n
sevgi ve selamlar›n› iletiyorum.” 

*

Bakanl›k, Sorumlulu¤unu 
Kabul Etmiyor

Ölüm orucu sürecinde Wernic-
ke-Korsakoff hastal›¤›na yakalanan
Savafl Kör adl› tutsak, tedavisinin
zaman›nda yap›lamamas› nedeniy-
le iki gözünü de kaybetti. 

Hapishanede hastal›¤› ilerleyen
Savafl Kör, 2001’de davas›ndan tu-
tuksuz yarg›lanmak üzere tahliye
edilmifl, d›flar›da tedavisine bafllan-
m›flt›. Bu aflamada yarg›land›¤› da-
va sonuçlanan Kör, tekrar tutuklan-
d› ve bu süreçte tedavisi devam et-
tirilemedi. 

2006 Kas›m’›nda cezas›n› ta-
mamlayarak tahliye edilen Savafl
Kör’e baflvurdu¤u doktorlar, teda-
vide gecikildi¤i için hiçbir fley ya-
p›lamayaca¤›n› belirtti. 

Savafl Kör’ün avukat› Gül Al-
tay'›n maddi ve manevi tazminat ta-
lepli baflvurusu Sa¤l›k Bakanl›-
¤›'nca reddedilirken, Adalet Bakan-
l›¤› baflvuruya cevap vermeye bile
gerek duymad›. 
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MMeelleekk SSeerriinn’in 11 Nisan 2007
tarihli mektubundan aktar›yoruz:

Merhaba...

Sevgiyle, umudumuzun ve zz........
izin coflkusu, kk........z›n s›cakl›¤› ile
kucakl›yorum. ... Hemen yazama-
d›m. Yazm›fl olsam da hemen gön-
derilmezdi san›r›m. Çünkü yazd›-
¤›m mektuplar›n ço¤u Disiplin Ku-
rulu karar›yla gönderilmedi. Gerek-
çe, 112222,, DD............,, ZZ..........,, kkaarraannffiill,,
ÇÇaa............,, SS››.......... gibi kelimeleri cümle
içinde kullanmak. 

Sana buray› anlatay›m. Buras›
Sincan'daki hapishaneler kampü-
sündeki kad›n hapishanesi. Bu ha-
pishane iki bölümden olufluyor. Bi-
rincisi, 7-12 kiflilik hücrelerin oldu-
¤u adli kad›nlar›n tutuldu¤u k›s›m,
ikincisi bizlerin tutuldu¤u F Tipi
tarz› yüksek güvenlikli, 3 kiflilik
hücrelerin oldu¤u k›s›m. Bir de hüc-
re cezalar›n›n uyguland›¤› tekli hüc-
relerden oluflan bir bölüm var. 

Buradaki hücreler genelde iki

katl›... sürekli bir gözleme söz ko-
nusu. Her ayr›nt› tecrit politikas›na
göre hesaplanm›fl. 

Uygulamalara gelince, F Tipleri-
nin ilk aç›ld›¤› zamanki keyfi, y›l-
d›rmaya, sindirmeye yönelik uygu-
lamalar. ‹nan flu an önce hangisin-
den bafllasam diye durup düflün-
düm. 

Bugün sohbet hakk›m›z› kullan-
mam›zla ilgili gözlem kurulu kara-
r›n› getirdiler. Karar kabul edilebi-
lecek bir karar de¤ildi. Bu karara
geçmeden, ben sana önceki uygula-
may› yazay›m. Bundan önceki iki
ayda arkadafllar idareye 45/1 çerçe-
vesinde listeler yap›p vermifller. Fa-
kat gözlem kurulu 10 kifli de¤il, 7
ya da 5 kiflilik gruplar oluflturup sa-
dece 2 saat görüflme ayarlam›fl...
Ayda 6 saat görüflme yapt›lar. 

... Bu ay listemizi 10 saat ve 10
kifli üzerinden [yani genelgeye uy-
gun olarak] haz›rlay›p verdik. Fakat
gelen sonuç öncekilerden daha ge-
riydi. Listeler befler kiflilik ve bizim
haz›rlad›¤›m›z de¤il, kendilerinin

belirledi¤i kiflilerden olufluyordu.
Yine 2 saatti. Ve yine yan›m›za su,
peçete, sigara, çakmak gibi zorunlu
ihtiyaçlar›n dahi al›nmas›na izin ve-
rilmiyordu. Bunlar›n da ötesinde
çok daha çarp›c› bir karar vard›.
MLKP davas›ndan Figen Ça¤r›'n›n
"olumsuz tav›r göstermesi nedeniy-
le Nisan ay›nda bu hakk›n› kullana-
mayaca¤›" karar›. Biz de dahil tüm
siyasetler, PKK hariç, bu hafta ç›k-
maman›n uygun olaca¤›n› düflün-
dük. Zaten ç›kaca¤›m›z arkadaflla-
r›n ço¤u bugün 10-20/40 günler ara-
s›nda de¤iflen hücre cezalar› nede-
niyle hücrelere -zorla- götürüldüler. 

Evet, buradaki en yayg›n fleyler-
den biri de disiplin cezalar›. En ko-
lay verileni ise, "görevli memura
karfl› gelmek"... Bunun karfl›l›¤› 20-
40 gün aras› hücre cezas›... 

Sana buradan da el ifli gönder-
mek isterdik, ama buran›n güvenli¤i
için "ip risk tafl›yor", örgü örmek, el
ifli yapmak, tak› yapmak ve takmak,
boncukla u¤raflmak "yasah!" fiimdi-
lik yarat›c›l›¤›m›z›n s›n›rlar›n› zor-
lamakla meflgulüz. 

Umutla, sevgiyle s›ms›k› kucak-
l›yorum. 

Sincan Kad›n Hapishanesi’nde Disiplin
Cezalar› ve Genelgenin Keyfi Uygulan›fl›

Fatma 
Koyup›nar

An›ld›
27 Nisan 2006

y›l›nda ölüm orucu
direniflinin 354. gü-
nünde flehit düflen Fatma Koyup›nar, 29 Nisan günü Karan-
filler Kültür Merkezi  taraf›ndan düzenlenen bir programla
an›ld›. 

Anma program› Fatma Koyup›nar’› anlatan bir konufl-
mayla bafllad›. Daha sonra Koyup›nar’›n “Yoldafllar›ma” ad-
l› yaz›s› ve “Çocuklar›m›z ‹çin” adl› fliiriyle devam edildi.
Anma töreninde sergilenen Karanfiller Halk Sahnesi’nin ha-
z›rlad›¤› “Diptekiler” isimli oyun büyük be¤eni toplad›. 150
kiflinin kat›ld›¤› programa yemekle devam edildi.

Program›n bitimine do¤ru, Av. Behiç Aflc› ve Gülcan Gö-
rüro¤lu da etkinli¤e kat›ld›. Halk Sahnesi oyuncular›, oyun-
lar›n› bir kez de Behiç Aflc› ve Gülcan Görüro¤lu için sahne-
lediler. Anma coflkulu halaylarla sona erdi.

Kand›ra FF Tipi
Özgür Tutsaklar›’ndan

Sincan KKad›n
Hapishanesi’ndeki
Özgür Tutsaklar, 
Tüm eemekçi
halk›n 
1 MMay›s bbayram›n› 
kutluyorlar.



Reklamlar›n› izlerken, duygula-
n›yorsunuz, zor durumdaki mazlum
ve muhtaç insanlar görüyorsunuz
çünkü orada. Ellerini uzat›yorlar si-
ze. Vicdan› olan›n vicdan› s›zl›yor.
Gözyafllar›n›, dini, halk›n en güzel
geleneklerini öyle kullan›yorlar ki,
vicdan s›z›lar›, bu insafs›z ve ahlâk-
s›z istismarla AAvvrroollaarraa dönüflüyor... 

‹stismar, bazen bir holdinge, ba-
zen bir televizyon kanal›na, bazen
bir yard›m derne¤ine dönüflüyor.. 

Geçen ay, Almanya’da Kanal
7'nin Frankfurt'taki merkez binas›na
ve ayn› binadaki Avrupa Deniz Fe-
neri flirketine karfl› büyük bir ope-
rasyon düzenlendi. Yüzlerce polisin
kat›ld›¤› operasyonda, binalarda
aramalar yap›l›p, baz› belgelere el
konulurken, Kanal 7Int’in Genel
Müdürü Mehmet Gürhan ile Muha-
sebe Müdürü Firdevsi Ermifl tutuk-
land›lar. 

Operasyonun gerekçesi, yurtd›-
fl›nda bugüne kadar birçok örne¤ine
rastlanan ““yyeeflfliill sseerrmmaayyee ssooyygguu--
nnuu””ydu. Deniz Feneri adl› kurulufl,
Avrupa ülkelerinde yaflayan Türki-
yeliler’den 4 y›l içerisinde 1144 mmiill--
yyoonn AAvvrroo toplam›flt›. Paralar, “yok-
sullara yard›m” gerekçesiyle top-
lanm›fl, ancak paralar “yoksullar”
yerine Kanal 7’ye gitmiflti. Yap›lan
aç›klamalara göre, toplanan paran›n

88 mmiillyyoonn AAvvrroo’’ssuu,, çe-

flitli biçim-
lerde KKaannaall
77IInntt Tele-
vizyonu’na
aktar›lm›flt›. 

Araflt›rma,
soruflturman›n
henüz sürdü¤ü aç›kland›; sözkonu-
su kurulufllar›n yurtd›fl› ve yurtiçi
temsilcileri taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamalar bile dolayl› veya dolays›z
biçimde, yukar›daki iddialar› do¤-
rulamaktad›r.  

Operasyon yap›lan kurumlar›n
iliflkileri son derece ilginç zaten. 

Her iki kurum da AKP’nin des-
tekçisi... Elbette AKP de onlar›n
destekçisi ve hamisi... 

Kanal 7 Avrupa Genel Müdürü
Mehmet Gürhan, hisseleri RRTTÜÜKK
BBaaflflkkaann›› ZZaahhiidd AAkkmmaann'dan alm›fl. 

Deniz Feneri ve Kanal 7 birbi-
riyle ba¤lant›l›... Aralar›ndaki
“ba¤”, bir televizyonun, yard›mse-
ver bir kuruluflu tan›tmas›n›n öte-
sinde ““aakkççaall››”” bir ba¤. 

Kanal 7Int’in Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Kanal 7’nin Avrupa
Temsilcisi Mehmet Gürhan, zaten
uzun y›llar Deniz Feneri e.V.’nin
baflkanl›¤›n› yapm›fl. 

SSaannccaakklliinnee adl› flirketin de ad›
s›k geçiyordu bu iliflkilerde. Ve San-
cakline’in bir süre önceki yönetim

kurulu baflkan› da, bugünkü Ulafl-
t›rma Bakan› BBiinnaallii YY››lldd››--

rr››mm’dan baflkas› de¤il... Ka-
nal7’nin müdürüyle TTaayyyyiipp
EErrddoo¤¤aann’›n yanyana çekil-
mifl boy boy foto¤raflar› da

yay›nland› gazetelerde..

Bir kez daha aç›¤a ç›kt› ki;
yurtd›fl›nda veya yurtiçindeki “yeflil
sermaye” soygunu, “islamc›” politi-
kac›lar›n d›fl›nda de¤ildir. Onlar
hem teflvik ediyor, hem de elde edi-
len paralardan “teflvik” al›yorlar. 

Bu tam bir istismar çark›d›r; in-
sanlar›n dini inançlar›, yard›mlaflma
duygular› istismar edilerek döndü-
rülmektedir. Bak›n islamc›lara; her
gün yüzbinlerce gazete bbeeddaavvaa da-
¤›t›l›yor, dünyan›n dört bir yan›nda
okullar aç›l›yor... Peflpefle “yeflil”
holdingler kuruluyor, daha önce ku-
rulmufl olanlar palazlan›yor.. 

Fakat bütün bunlar› mümkün k›-
lan büyük finans kaynaklar› hep bir
“s›r perdesi”nin arkas›nda!

“S›r”, iflte bu iissttiissmmaarr ççaarr--
kk››’nda. “S›r”, “islami holding”lerle,
medya kurulufllar›yla, AKP aras›n-
daki aç›¤a ç›kan ve ç›kmayan akça-
l› iliflkilerde. S›r inançlar›n ve vic-
danlar›n sömürülmesinde... 

S›r, “yeflil sermaye soygunu”
y›llard›r sürmesine ra¤men, hükü-
metlerin, polis ve yarg›n›n o soygu-
nun üzerine gitmemesinde, insanla-
r›n soyulmas›na seyirci kalmas›nda,
hiçbir h›rs›z›n yakas›na yap›flmama-
s›ndad›r. “‹slamc›” h›rs›zlar bu yüz-
den çok cüretliler!

Din maskeli soygunda yeni bir halka m›?

Deniz FFeneri vve KKanal 77

Gazetelerde bir haber. Almanya’n›n
Garmisch-Patenkirchen fiehri’nde 4. cami
yap›l›yormufl. Sözü edilen flehir, küçük
bir flehirmifl üstelik. Toplam 900 Türk ya-

fl›yor. Peki varolan camiler yetmemifl mi
bu kadarc›k nüfusa?.. Yetmesine yeter elbet-

te. Fakat sorun bu de¤il. Sorun cemaatin camilerde na-
maz k›lacak yer bulamamas› de¤il. 

Gazetede neden 4. cami yap›ld›¤› da yaz›yor. Çünkü,
Camilerden biri MMiillllii GGöörrüüflfl’’ee, biri ‹‹ssllaamm KKüüllttüürr MMeerr--
kkeezzii’’nnee, bir di¤eri de ÜÜllkküü OOccaakkllaarr››nnaa aitmifl.... Dör-

düncü camiyi de DD‹‹TT‹‹BB yapt›r›-
yormufl. 

Garip de¤il mi? Demek ki ca-
milerin mülkiyeti tarikatlar, faflist

gerici örgütlere göre parsellenmifl. Camiler “Allah’›n
evi” diye de¤il, Milli Görüfl’ün camisi, ülkü ocaklar›n›n
camisi diye adland›r›l›yor... Oysa islam böyle demiyor. 

Demek ki, camiler iibbaaddeettiinn dd››flfl››nnddaa bir fleyler için
kullan›l›yor olmal› ki, camiler üzerinde böyle bir mmüüll--
kkiiyyeett kkaavvggaass›› verilmekte. 

Evet, iktidar›n da, herkesin de bildi¤i camiler
gerçekten de ““bbaaflflkkaa flfleeyylleerr”” için kullan›l›yor. Mesela
yeflil sermaye soygunu da camiler üzerinden yap›l›yor;
o yüzden herkes kendi “dükkan›n›” kurmak istiyor. 

‘Allah’›n EEvi’ Mi... TTarikatlar›n, 
Partilerin, ‹‹stismarc›lar›n KKarargah› MM›?
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Komplonun y›ldönümünde protestolar

Belçika’da DHKC davas›ndan geçti¤imiz
hafta tahliye edilen Bahar Kimyongür’e yöne-
lik, Hollanda-Belçika-Türkiye üçlüsünün kur-
du¤u komplonun y›ldönümünde etkinlikler
yap›ld›.

Kimyongür’ün Türkiye’ye iadesi plan› ile
düzenlenen komplonun y›ldönümünde CLEA
taraf›ndan düzenlenen etkinliklerden ilki 26
Nisan günü düzenlenen bas›n toplant›s› oldu.
Senatör Josy Dubie, Yefliller Partisi Milletve-
kili Aday›, CLEA Sözcüsü Jean-Claude Eng-

lebert ve Bahar Kimyongür’ün kat›ld›¤› toplant›da, komplonun içyüzü anla-
t›ld›. Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan CLEA üyeleri Senato'da üyesi bulunan
Parti baflkanlar›na konuya iliflkin dosyalar sundular. 

28 Nisan’da ise Bourse Meydan›’nda bir eylem gerçeklefltirildi. CLEA
ve Platform Voor Vrije Meningsuiting (‹fadeye Özgürlük Komitesi) taraf›n-
dan, kirli komplonun belgelerinin yer ald›¤› raporun aç›¤a ç›kar›lmas› için
düzenlenen eyleme 200 kifli kat›ld›. Burada yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
kitle, bando eflli¤inde, bir baflka etkinlik için Flaman Tiyatrosu’na yürüdü. 

““DDHHKKCC ttuuttssaakkllaarr›› nneezzddiinnddee kkeennddii iiffaaddee vvee 
öörrggüüttlleennmmee hhaakkkk››mm›› ssaavvuunnuuyyoorruumm""
Kübal› Buena Vista Social Club üyelerinden Rey Cabrera’n›n konserinin

gerçekleflti¤i salonda, FGTB Sendikas› genel baflkan›, yazar Kristien Hem-
merechts de haz›r bulundu.

Konuflmac›lardan Fizik Profesörü Jean Bricmont, 11 Eylül sonras› geli-
flen "terör ile mücadele" siyasetini elefltirirken, Yefliller Partisi Milletvekili
Aday› Jean-Claude Englebert, DHKC davas›n› kastederek, "birçok kez ne-
den bu 4 tutsa¤› savundu¤uma iliflkin sorularla karfl›laflt›m. Benim için bu
çok aç›k, bu tutsaklar nezdinde kendi ifade ve örgütlenme hakk›m› savunu-
yorum" diye konufltu. Stefan Galon, DHKC davas› karar›n›n bozulmas›na
iliflkin yapt›¤› konuflmada, "Musa'n›n, fiükriye'nin, Kaya'n›n ve Bahar'›n
tekrar hapishaneye dönmesine izin vermeyece¤iz. Daha kararl› ve cesurca
anti-terör yasalar›na karfl› mücadele edece¤iz" dedi.

Konuflmac›lar aras›nda ayr›ca savafl karfl›t› Vrede Hareketi Sözcüsü Lu-
do de Brabander, Josy Dubie'de yerald›lar. 

Belçika ddevletine ddava
Bu arada, Bahar Kimyongür, komploya iliflkin, ''keyfi ve yasa d›fl› flekil-

de tutuklu bulunmas›na neden oldu¤u'' gerekçesiyle Belçika devletine karfl›
dava açt›. Kimyongür dava baflvurusunda, 26 Nisan 2006'da, Adalet Bakan-
l›¤›, Federal Savc›l›k ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n üst düzey yetkililerinin bir
toplant› yaparak, Hollanda ile iflbirli¤i karar› al›p komplo kurduklar›n› ifade
etti. 

Demokrasi Mücadelesi 
Terör De¤ildir

Almanya’n›n Moabit Hapisha-
nesi’nde tecritte tutulan Hasan Su-
bafl› için 26 Ni-
san günü hapis-
hane önünde
TAYAD Komite
taraf›ndan bir
gösteri yap›ld›.

15 Kas›m
2006'da DHKC
operasyonu ad›
alt›nda birçok dernek, ev ve iflyerle-
rine yap›lan bask›nlar sonras› tutuk-
lanan Hasan Subafl› ile birlikte, Ah-
met Düzgün Yüksel, Devrim Güler
ve Mustafa Atalay da tutuklanm›flt›.

Yaklafl›k bir saat süren gösteride
"Hasan Subafl›, Mustafa Atalay'a
Özgürlük" pankart› aç›larak, Türkçe
ve Almanca "Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Kahrolsun Emperya-
lizm Yaflas›n Mücadelemiz" slogan-
lar› at›ld›.

‹KAD’da Ayl›k Seminer
Ülkemizde ve dünyadaki siyasi,

politik, güncel geliflmeleri tart›fl›p,
de¤erlendirece¤imiz ayl›k seminer-
lerimizin ilkini gerçeklefltirdik.

Berlin’de faaliyetlerini sürdüren
Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele Derne¤i,
ayl›k seminerini 29 Nisan’da ger-
çeklefltirdi. Üç ana bafll›kta yap›lan
seminerde ilk olarak, Irak’taki dire-
niflin geldi¤i aflama ve Ortado¤u’da-
ki geliflmeler ele al›nd›. 2.bafll›kta
ise Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ve bu
çerçevede yaflanan iktidar çat›flmas›,
buna ba¤l› “laik” mitingler de¤erlen-
dirildi. Yükselen milliyetçilik, gene-
rallerin darbe giriflimi gibi geliflme-
lerin anlat›ld›¤› bu bafll›kta, oligarfli-
nin Kürt politikas› da tart›fl›ld›.

Üçüncü bafll›k ise, devrimciler
ve emekçi halk cephesindeki gelifl-
meler oldu. 1 May›s, Belçika’daki
DHKC davas› gibi konular›n ele
al›nd›¤› seminer, 3 saate yak›n sü-
rerken, son olarak film gösterimi
gerçeklefltirildi. 

Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA), 20-22 Nisan
tarihlerinde 2. gençlik kamp›n› düzenledi.

Mureck Kasabas›’nda gerçekleflen kamp süresince,
kültürel, sportif faaliyetler yap›l›rken, gençler yaflad›kla-
r› sorunlar› ve çözümlerini tart›flt›lar. 

Kamp 22 Nisan günü yap›lan de¤erlendirme toplant›-
s›yla son buldu.

AFA
Gençlik 
Kamp›

yurtd›fl›



Yandaki günlükler, Irak’ta-
ki iflgalci ‹ngiliz askerlerinden biri-
ne ait. Foto¤raflar, video görüntüle-
ri, günlükler... Ebu Garip’i hat›rla-
y›n. Irak’›n her yan›na yay›lm›fl ifl-
kenceyi, bizzat iflkenceciler görün-
tülüyor, belgeliyor. Çünkü pervas›z-
lar. 

Pervas›zl›klar›n›n nedeni de var
elbet. Görülüyor ki, iflgalciye iflken-
ce, infaz, katliam serbest... Hatta
serbestten de öte, “ödüllendirme”
vesilesi.  Öldürüyorlar ve flefleri on-
lara bira ›smarl›yor. ‹flkence yap›-
yorlar, infaz ediyorlar, kimse onlar-
dan hesap sormuyor. 

*

‹flgalcilerin ifl bölümünde ‹ngiliz
emperyalistleri Irak’›n güneyinin ifl-
gal alt›nda tutulmas›n› üslendiler.

Irak’tan Amerikan askerlerinin
iflkence görüntüleri yans›d›¤›nda,
kimileri ‹ngiliz iflgalcilerinin “Ame-
rikal›lar gibi” olmad›¤›n› yaz›p çizi-
yordu. ‹flgali “‹ngiliz centilmenli-
¤iyle”(!) sürdürüyorlard› herhalde.
Oysa, onlar da her iflgalci gibi katle-
diyor, iflkence yap›yorlard›. 

Basra’da bir otel resepsiyonunda
çal›flan Irakl› Baha Musa, Eylül
2003'te iflkencede öldürüldü. Olay
örtbas edilemedi. Lancashire Tabu-
ru'ndaki yedi asker, Musa’n›n öldü-
rülmesinden dolay› yarg›land›, as-
kerlerden sadece biri suçlu bulun-
du... Ne de olsa hepsinin birden suç-
lu bulunmas› ‹ngiltere’yi “zora so-
kar”d›.  

Yandaki günlü¤ün sahibi, er Stu-
art Mackeinze, Baha Musa’y› öl-
dürmekten yarg›lanan yedi asker-
den biriydi. Ve üstelik Mackeinze
“suçsuz” bulunmufltu. Günlükleri
onun ne kadar “suçsuz” oldu¤unu
gösteriyor. 

“Ali Babalar” diye adland›rd›k-

lar› Irakl›lar’a her
türlü zulmü yapma-
lar› serbest.. Asl›nda
bu “serbestlik” tüm
Irakl›lar’› kaps›yor.
Çünkü her Irakl›’ya
“Ali Baba” diyerek
zulmedebilirler ve
kimse de onlardan
bunun hesab›n› sor-

maz... Zaten olan da budur. 

The Guardian Gazetesi taraf›n-
dan yay›nlanan günlü¤ün sat›rlar›n-
da, esirlere nas›l davrand›klar›n› da
görüyoruz. Esirlere zulümde, ne bir
savafl hukukunun, ne bir savafl ahlâ-
k›n›n esamesi okunmuyor. 

Günlüklerle beraber, Baha Mu-
sa’n›n iflkence yap›larak öldürülmüfl
cesedinin foto¤raf› da yans›d› gaze-
telere. Sayfam›za da koydu¤umuz
resme “‹ngiliz uygarl›¤›”n›n eseri
olarak da bakabilirsiniz. 

*

Nas›l okunsun; ABD, iflkenceyi
meflrulaflt›rmaya çal›flan bir ülke
konumunda. ‹flkenceye izin veren
yasalar ç›kar›ld›. ‹ngiltere emperya-
lizminin ise, her konuda ABD’nin
takipçisi olarak bu konuda da onlar›
takip edece¤i aç›k. 

Eski CCIIAA BBaaflflkkaann›› GGeeoorrggee TTee--
nneett,, geçen hafta yay›nlanacak kita-
b›n› tan›tmak için kitab›ndan önce
CBS televizyonuna ç›kt› ve orada
iflkencenin “çok yararl› bir yöntem
oldu¤unu” söyledi. 

Tenet, flüphelileri konuflturmak
için kullan›lan ""YYüükksseekk DDee¤¤eerrllii
TTuuttuukklluu PPrrooggrraamm››””n›n, istihbarat
faaliyetlerinden daha etkili ve ya-
rarl› oldu¤unu savunuyordu ekran-
larda. 

Tenet’in sözünü etti¤i ""YYüükksseekk
DDee¤¤eerrllii TTuuttuukklluu PPrrooggrraamm››””, tutuk-
lular›n afl›r› s›cak veya so¤uk or-
tamda tutulmas›na; suya nefessiz
kalana dek bat›r›lmas›na ve uyku-
suz b›rak›lmas›na izin veren bir
programd›. Bu yöntemleri uygula-
yarak çeflitli sald›r›lar› önledik di-
yen Tenet, buna ra¤men tam bir em-
peryalist piflkinlik içinde iflkence id-
dialar›n› da reddediyordu. Yukar›-
daki yöntemler, iflkence de¤ildi ona

44

6 May›s 2007 / 103

2244 TTeemmmmuuzz 22000033:: BBiirr AAllii BBaabbaa''yy››
((IIrraakkll›› yyaa¤¤mmaacc››llaarraa vveerriilleenn aadd)),,
oodduunnllaarr›› ççaallaarrkkeenn ggöörrddüükk,, yyaakkaa--
llaayy››pp bbaaflfl››nn›› ssuuyyaa ssookkttuukk.. 

2288 TTeemmmmuuzz 22000033:: fifiaattttüüllaarraapp''aa
yyüüzzmmeeyyee ggiittmmiiflflttiikk.. BBiirrkkaaçç AAllii BBaa--
bbaa''yyaa ddeennkk ggeellddiikk.. ÜÜççüünnüü nneehhrree
aatttt››kk.. 

2299 TTeemmmmuuzz 22000033:: SSaabbaahh››nn iikkiissiinn--
ddee bbeeflfl AAllii BBaabbaa kkaayy››kkllaarr››nn›› kk››yy››--
yyaa ççeekkmmiiflflttii.. AAtteeflfl aaççtt››kk,, bbiirrii vvuu--
rruulldduu vvee ööllddüü.. BBiirrii ddee vvuurruulluupp ssuu--
yyaa ddüüflflüüpp kkaayybboolldduu.. OOppeerraassyyoonnuu
dduurrdduurruupp ddöönnddüükk.. fifieeff bbiizzee bbiirraa
››ssmmaarrllaadd››.. 

TTaarriihhssiizz:: AAkkflflaamm bbiirr ssiillaahh kkaaççaakk--
çç››ss›› yyaakkaallaadd››kk.. BBiirraazz ssooppaa yyeeddii..
BBiillee¤¤ii kk››rr››lldd››,, bbeeyyiinn ssaarrss››nntt››ss›› ggee--
ççiirrddii vvee hhaayyaallaarr›› ss››kk››lldd››.. ÇÇaarrflfl››ddaa
ççooccuukkllaarr aarraacc››mm››zz›› ttaaflflllaadd››.. 

TTaarriihhssiizz:: IIrraakkll››’’nn››nn bbiirrii bbiirr aasskkee--
rree yyuummrruukk aatttt››.. 1100 kkiiflflii ssaalldd››rrdd››kk..
YYüüzzüü ggöözzüü kkaann iiççiinnddee kkaalldd››.. 

1111 EEyyllüüll 22000033:: ÜÜçç AAllii BBaabbaa yyaakkaa--
llaadd››kk.. SSooppaallaarrllaa ddöövvüüpp ffiillmmee aall--
dd››kk.. ‹‹yyii bbiirr ggüünnddüü.. 

1133 EEyyllüüll 22000033:: SSooppaa yyiiyyeenn AAllii BBaa--
bbaallaarrddaann bbiirriinniinn kkaabbuurrggaallaarr›› kk››--
rr››llmm››flfl,, aakkccii¤¤eerrlleerriinnddee ddee yy››rrtt››kk
vvaarr.. DDii¤¤eerriinniinn ddee oommzzuu çç››kkmm››flfl bbiirr
ddee ppaarrmmaakkllaarr››nnddaa kk››rr››kk vvaarr.. 

1155 EEyyllüüll 22000033:: fifiiiflflkkoo ppiiçç bbaaflfl››nnddaa--
kkii kkuukkuulleettaayy›› çç››kkaarrmm››flfl.. BBaaflflkkaa
ooddaayyaa aalldd››kk.. DDiirreennddii,, ssoonnrraa nneeffeess
aallmmaammaayyaa bbaaflflllaadd››.. KKuurrttaarraammaa--
dd››kk.... NNee yyaazz››kk!! 

1166 EEyyllüüll:: EEssiirrlleerrii UUmmmm KKaassrr''ddaa--
kkii üüssssee ggööttüürrddüükk.. BBiirriinniinn bbooyy--
nnuunnddaa ççaattllaakk,, bbiirriinniinn kkaarraaccii¤¤ee--
rriinnddee yy››rrtt››kk,, bbiirriinnddee ff››tt››kk bbuulluunn--
dduu.. DDii¤¤eerrlleerrii ffeeccii flfleekkiillddee ddöövvüüll--
mmüüflfl.. ‹‹flfl bbüüyyüüyyoorr.. SSoorruuflflttuurrmmaa
aaçç››lldd››.. CCiinnaayyeett..

‹‹nnggiilliizz ‹‹flflggaallcciinniinn GGüünnllüü¤¤üü::
““AAtteeflfl aaççtt››kk,, bbiirrii ööllddüü..

fifieeff bbiizzee bbiirraa ››ssmmaarrllaadd››..”” 



göre.
*

Nisan ay› içinde ABD iflgal ordu-
sunun kayb› 100’ü geçerken, fiiiler’in
yaflad›¤› bölgenin “denetimini” elinde
tutan ‹ngiliz ordusu da kay›plar veri-
yor. Basra’da devriye gezen ‹ngiliz
birliklerine 29 Nisan günü düzenlenen
sald›r›da, 1 ‹ngiliz askeri öldü. 

‹flgalci kay›p verdikçe zulmünü ar-
t›r›yor. Zulmünü art›rd›kça direnifl bü-
yüyor. Direnifl büyüdükçe iflgalci daha
da çaresizlefliyor. Ba¤dat’›n ortas›na
duvar çekmekten medet umuyor. Ama
bofluna, bofluna, bofluna... 

*

ABD Temsilciler Meclisi, 25 Ni-
san’da “Amerikan askerlerinin
Irak'tan geri çekilmesini öngören” bir
yasa tasar›s›n› onaylad›. Tasar›ya göre
ABD askerlerinin ekim ay›ndan itiba-
ren geri çekilmesi gerekiyor. 

Ancak ABD Devlet Baflkan›
Bush’un bundan önceki benzer yasa-
lar gibi, bunu da kaale almayaca¤›
aç›kt›r. Nitekim, yasa ç›kar ç›kmaz
Bush, “tarih flart›ndan dolay›” yasay›
veto edece¤ini aç›klad›. Çünkü em-
peryalist tekeller, henüz çekilmekten
yana de¤il.

ABD’de son günlerde yap›lan an-
ketlerde de Amerikal›lar’›n ço¤unlu-
¤unun “Irak'ta bir 'zafer'in art›k müm-
kün olamayaca¤› ve art›k geri çekil-
mesi gerekti¤i” düflüncesinde oldu¤u
sonucu ç›k›yor a¤›rl›kl› olarak. Ama
dedi¤imiz gibi, halk›n ne düflündü¤ü,
istedi¤i de¤il, tekellerin ne istedi¤i
önemli... Politikay› onlar belirliyor.

*

Ve hiç kuflkusuz, bu tart›flman›n
önemli ve çarp›c› di¤er ucu, iflbirlikçi-
lerin tavr›d›r. ABD’de çekilme tart›fl›-
l›rken, Irak D›fliflleri Bakan› Hoflyar
Zebari ve iflgal sayesinde koltuklar›n-
da oturanlar, “ABD’nin çekilmekte
acele etmesini” elefltirip, adeta “iflgali
bitirmeyin” diye yalvar›yorlar. Çünkü
iflbirlikçi, iflgal sayesinde iktidard›r.
Amerikan emperyalizmi arkalar›nda
olmad›¤›nda, bir gün bile o koltuklar-
da oturamayacaklar›n›, dahas›, hesap
vermek zorunda kalacaklar›n› çok iyi
biliyorlar.  
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Teslimiyetçilerin gidece¤i yer yok!
Irak D›fliflleri Bakan› Hoflyar Zebari, geçen hafta yapt›¤› bir aç›klam-

ada, Irak Hükümeti’nin HHaallkk››nn MMüüccaahhiittlleerrii ÖÖrrggüüttüü’’nnüü üüllkkeeddeenn
çç››kkaarrmmaa kkaarraarr›› ald›¤›n› belirtti. 

Bilindi¤i gibi, ‹ran’da fiahl›k rejimine karfl› mücadele içinde kurulan
Halk›n Mücahitleri Örgütü, fiah›n devrilmesinden sonra da, fleriatç› ikti-
dara karfl› mücadelesini sürdürmüfl, Humeyni rejiminin bask›lar›
karfl›s›nda yönetici ve üyelerinin bir k›sm› ülke d›fl›na ç›kmak zorunda
kalm›flt›. Halk›n Mücahitleri 1986’dan itibaren Irak’› bir üs olarak kullan-
maktayd›. Irak ve ‹ran aras›ndaki çat›flman›n getirdi¤i bir “imkan”d› bu.
Irak’›n ABD taraf›ndan iflgal edilmesine karfl› hiçbir tav›r gelifltirmeyen
Halk›n Mücahitleri, iflgalden sonra da ABD flemsiyesinde Irak’ta kalmaya
devam etti. Fakat etkisizlefltirilerek, Irak’ta kalmalar›na izin verildi. Tüm
üyeleri bir kampa dolduruldu. Art›k esas›nda bir tür esir veya rehin duru-
mundayd›lar Irak’ta. Kendi kaderlerini ABD’ye teslim etmifllerdi.

Nitekim, Zebari’nin aç›klad›¤› karar, bu durumun göstergesiydi.  

Zebari, Irak’tan ç›kar›lacak olan Halk›n Mücahitleri üyelerinin “ika-
meti” için Avrupa ülkeleriyle görüflmeler yap›ld›¤›n› aç›klad›. 

Halk›n Mücahitleri’nin geldi¤i yer ve kendilerine reva görülen bu
tav›r, trajiktir. Ancak bu trajediyi, icazetçi ve teslimiyetçi politikalar›yla
kendileri haz›rlam›fllard›r. ‹ran gerici iktidar›na karfl› mücadeleyi sürdür-
mek için sürekli olarak baflka ülkelere bel ba¤lama, onlara s›rt›n› yasla-
ma ve onlar›n icazeti alt›na girme çizgisi, sonuçta Halk›n Mücahitlerini
kimliksizlefltirmifl, iradesi olmayan, bir örgüte dönüfltürmüfltür. 

Esas olan fludur ki, Halk›n Mücahitleri baflka güçlere bel ba¤layan bu
icazetçi çizgisiyle, kkeennddii vvaarrll››kk kkooflfluulluunnuu da ortadan kald›rm›flt›r.  

Kah Irak’›n, kah iflgalci ABD’nin flemsiyesi alt›na giren bir örgütün
‹ran halk›n› örgütleyebilmesi ve gerici iktidara karfl› mücadeleye kana-
lize edebilmesi mümkün müdür?.. Gerçekte bu, baflka güçlere bel
ba¤layan, onlar›n icazeti alt›nda varolmay› benimseyen tüm örgütlerin
önünde sonunda bafl›na gelebilecek bir “kader”dir.  

‹‹ccaazzeett aalltt››nnddaa yyaaflflaayyaann hhiiççbbiirr öörrggüüttüünn ggüüvveenncceessii yyookkttuurr;; o art›k
kaderini emperyalist efendinin veya iflbirlikçilerinin eline teslim
etmifltir. ‹flte böyle, kendi ülksinde sözü geçmeyen bir iflbirlikçi ç›kar ve
y›llar›n örgütü hakk›ndaki hükmü aç›klar: “Onlar› ülkemizden ç›kar-
aca¤›z, Avrupa’ya sal›p bafl›m›zdan ataca¤›z...”

AAffggaanniissttaann’’ddaa pp rrootteessttoollaarr
““AABBDD’’yyee ÖÖllüümm!!””,,““KKaarrzzaaii’’yyee ÖÖllüümm!!”” 
‹flgal güçleri Afganistan’da halka yönelik katliamlar›n› sürdürüyorlar.

Birçok sald›r›da 50-100 yoksul Afgan katlediliyor ve “Talibanc›lar öldü-
rüldü” diye aç›klama yap›l›yor. 

Geçen hafta Nangahar’da bir katliam daha gerçeklefltirdi Amerikan
askerleri. Halktan üçü kad›n 6 kifli katledildi. ‹flgalci ABD, her zamanki
gibi, katlettiklerinin dördünün Taliban gerillas› oldu¤unu, di¤er ikisinin
ise “çapraz ateflte” öldü¤ünü aç›klad›. 

Katliam üzerine çeflitli kentlerde kitlesel protesto gösterileri yay›ld›.
Celalabad’daki gösterilerde, yüzlerce Afganl› sokaklarda “ABD’ye
Ölüm!”, “Karzai’ye Ölüm!” sloganlar›yla yürüdü.  Gösteriler nedeniyle
kente aç›lan yollar kapand›. 



Naziler Avrupa’da bay-
raklar›n› dalgaland›r›p Sov-
yet topraklar›na dayand›¤›n-
da, Stalin, 1 May›s 1942'de
K›z›lordu'ya flöyle talimat
veriyordu:

“Yoldafllar; Bir Anavatan
Savafl› veriyoruz, bir kurtulufl
savafl›, hakl› bir savafl... He-

defimiz, yabanc› ülkeleri zaptetmek
ve yabanc› halklar› kölelefltirmek de-
¤ildir. Hedefimiz, aç›k ve soyludur.
Sovyet topraklar›n› faflist Alman al-
çaklar›ndan kurtarmak istiyoruz.
Ukraynal›, Moldavyal›, Beyaz Rus-
yal›, Litvanyal›, Letonyal›, Estonyal›
kardefllerimizi, faflist Alman alçakla-
r›n kendilerine reva gördü¤ü utanç-
tan ve afla¤›lamadan kurtarmak isti-
yoruz. Bu hedefe ulaflmak iç›n faflist
Alman ordusunu mahvetmeli ve Al-
man sald›rganlar›, e¤er teslim ol-
mazlarsa son adamlar›na var›ncaya
dek yok etmeliyiz. Baflka bir yol yok-
tur!”

Ve kurtard›lar anavatan›, kurtar-
d›lar kardefl halklar›, faflistleri inleri-
ne kadar kovalayarak kurtard›lar tüm
Avrupa halklar›n›...

fiimdi bu tarih unutturulmak, bu
tarihe dair ne varsa yokedilmek iste-
niyor, dünün Nazi iflbirlikçisi burju-
valar› flimdi anti-faflist direnifli, sos-
yalizmi hat›rlatan her fleye sald›r›-
yorlar. Bunun son örne¤i bugünlerde
Estonya’da yaflan›yor. 

Estonya hükümeti, baflkent Ta-
lin'de, ülkeyi Naziler’den kurtaran
K›z›l Ordu askerlerini ve anti-faflist
direnifli simgeleyen 'K›z›l Ordu An›-
t›'n› kald›r›yor, an›t›n bedenlerinde
yatan K›z›l Ordu askerlerinin naaflla-
r›n› kald›rmak istiyor. 

Bu karar, 1.3 milyonluk nüfusun
üçte birini oluflturan Ruslar, özellikle
de gençlerin büyük öfkesine neden
oldu. Günlerdir süren gösterilerde
polis vahflice sald›rd› ve bir kifli öldü,

onlarcas› yaraland›, 1000’den fazlas›
tutukland›. ‹syana dönüflen gösteriler
halen sürüyor. 

SSSS HHeeyykkeellii DDiikkeenn 
NNaazzii ‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerrii

Ekim devrimi sonras› Bolflevik-
ler, Çarl›k Rusyas›'n›n halklar hapis-
hanesinde yaflayan Finlandiya, Po-
lonya, Letonya, Litvanya, Kafkas
Cumhuriyetleri ve Ukrayna’ya oldu-
¤u gibi Estonya’ya da kendi kaderle-
rini tayin hakk›n› tan›d›lar. Ba¤›m-
s›zl›¤›n tan›nmas›n›n ard›ndan Es-
tonya’da Sovyet Cumhuriyeti kurul-
du. Ancak Alman iflgali sonucunda
y›k›ld› ve iflgalden sonra burjuva
cumhuriyeti kuruldu. Estonya, Fin-
Sovyet savafl› s›ras›nda da Finlandi-
ya'ya yard›m etti ve Almanlar’la an-
laflarak 1939 Eylül ve Ekim anlaflma-
lar›na ayk›r› olarak SSCB'ye karfl› it-
tifak girifliminde bulundu. Bu tarih-
ten sonra Estonya'da Jdanov önderli-
¤inde anti-faflist hareketin örgütlen-
mesi ile, toprak sahipleri ve ordunun
deste¤iyle ayakta duran ve ‹talyan
faflizmini örnek alarak korporatist bir
devlet yap›s› örgütlemeye çal›flan Al-
man yanl›s› hükümet fazla direneme-
di. 1940 seçimlerinden, komünistle-
rin önderli¤indeki anti-faflist halk
cephesi galip ç›karak SSCB'ye kat›l-
ma karar› ald›. Ancak A¤ustos
1940'da özerk federe cumhuriyet ola-
rak SSCB'ye kat›lan Estonya’da Na-
zi iflbirlikçisi egemen s›n›flar›n di-
renci bitmemiflti. Naziler Sovyet top-
raklar›na sald›rd›¤›nda, Litvanya gibi
Estonya egemenleri de iflbirli¤i yap-
t›lar. 

Almanya'da, 20 Ocak 1942 tari-
hinde Naziler taraf›ndan gerçekleflti-
rilen Wahsee konferans›nda Eston-
ya'n›n ilk "Judenfrei" [Yahudiler’den
tamamen ar›nd›r›lm›fl] ülke oldu¤u
ilan edildi. Alt› ayda çocuklar da da-
hil olmak üzere bütün Yahudi nüfusu

SS üniformal› Estonyal›lar
ve Naziler taraf›ndan
yokedildi. Himmler, ‘afla¤›
›rk›n’ imhas›nda “Estonya
polisinin büyük hizmetleri-
ni” övdü. K›z›l Ordu’nun
Estonya ve di¤er cumhuri-

yetleri Naziler’den temizlemek için
harekete geçti¤inde de, bugün an›t›
y›kmaya çal›flanlar SS ünformalar›
giyerek K›z›l Ordu’ya karfl› savaflt›-
lar. Estonyal› faflistlerden oluflan 20.
SS birli¤i, sadece K›z›l Ordu’ya kar-
fl› de¤il, ayn› zamanda, Estonyal› an-
ti-faflist, komünistlere karfl› da sava-
fl›yor, Leningrad’a kadar Naziler’e
hizmet ederek, partizanlar›n bulun-
du¤u birçok köyü yak›yordu. 

Sonuçta naziler ve iflbirlikçileri
yenildiler. 

Karfl›-devrimler sonras› iktidar
koltu¤unda oturanlar, o günlerin Na-
zi iflbirlikçileridir ve her f›rsatta sos-
yalizme kinlerini kusuyor, antifaflist
direniflten intikam almaya çal›fl›yor-
lar. AB’nin komünist rejimleri mah-
kum etme küstahl›¤›ndan ba¤›ms›z
düflünülemeyecek bu geliflmeler, Es-
tonya egemen s›n›flar›n›n tarihlerine
uygun oland›r. AB ve Amerika tara-
f›ndan desteklenen Estonya devleti,
ülkeyi Nazi iflgalinden kurtarmaya
çal›fl›rken ölen Sovyet askerlerine
hakaret etmekte hiçbir çekince gör-
mezken, ayn› zamanda insanl›¤›n la-
netledi¤i Nazileri de onurland›rm›fl
oluyor. 

Bu, Estonya devletinin kendini
yenilen Naziler saf›nda görmesinin
ilk örne¤i de¤il. Nazi Almanyas›
Sovyetler’e resmen teslim oldu¤u 9
May›s 1945’ten bu yana, 9 May›s
Rusya'da ve birçok eski Sovyet ülke-
sinde hâlâ "Faflizme Karfl› Zafer”
günü olarak resmen kutlan›yor. An-
cak Estonya ve yine Nazi iflbirlikçisi
bir tarihe sahip olan birkaç Balt›k ül-
kesi d›fl›nda. 

Estonya devleti kendini -hakl›
olarak- faflizme karfl› zaferi kazanan
de¤il, Nazi Almanyas›'n›n yan›nda
savafl› kaybeden tarafta görüyor...

Bugün anti-faflist direniflçilerin
an›t›n› sökenler, 2005’te K›z›l Or-
du'ya karfl› savaflan SS askerleri için
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Nazi iflbirlikçileri 
anti-faflist direniflten 
intikam al›yor
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bir an›t dikmiflti. Sosyalizmi, faflizm-
le ayn› kefeye koymaya çal›flarak ifl-
birlikçiliklerini mazur göstermeye
çal›flan Estonya egemenleri, SS üni-
formas› giyerek K›z›l Ordu’ya karfl›
savaflan eski Nazi iflbirlikçilerini
böylece "iflgalcilere karfl› vatanlar›n›
savunan yurtseverler" ilan etti. Ha-
len, eski SS üyeleri, belirli günlerde
rahatça yürüyüfller, anmalar yapabili-
yorlar. 

SSoossyyaalliizzmmiinn aann››ttllaarr›› 
yyeenniiddeenn ddiikkiilleecceekk!!

Karfl›-devrim süreçleri, sosya-
lizm öncesi halklar› iliklerine kadar
sömüren, zulmeden egemen s›n›flar›
yeniden iktidara tafl›d›. fiimdi ege-
men s›n›flar, sosyalizm dönemini
hat›rlatan, onurlu olan ne varsa yok
etmek, halklar›n belleklerinden sil-
mek istiyorlar.

Estonya tek de¤il. Yine bugünler-
de, Polonya, “komünizmden ar›nd›r-
ma” yasas› ç›kard›. Yasa komünizme
hizmet edenleri mahkum etmeye ça-
l›fl›yor. Eski D›fliflleri Bakan› Bronis-
law Geremek, yasaya itaat etmedi¤i,
“komünist dönemde gizli servisle ifl-
birli¤i yap›p yapmad›¤›n›” aç›klama-
d›¤› gerekçesiyle Avrupa Parlamen-
tosu milletvekilli¤i görevinden olma
riskiyle karfl› karfl›ya. Biri devlet bafl-
kan› di¤eri baflbakan olan anti-komü-
nist ikiz kardefller Lech ve Jaroslaw
Kaczynski’nin kampanyas› çerçeve-
sinde, ö¤retim görevlileri, kamu ida-
recileri ve gazeteciler de “iflbirlikçi
olup olmad›klar›n›” aç›klamak zo-
runda. Tam Mc Carthycilik örne¤i! 

Yine Polonya'da Sovyet an›tlar›-
n›n kald›r›lmas› yönünde giriflimler
bafllad›. Macaristan'daki milliyetçiler
Budapeflte'de bulunan Sovyet an›t›-

n›n kald›r›lmas›n› dillendirmeye bafl-
lad›lar. ‹flte bu gerici dalgadan güç
alan ‹kinci Dünya Savafl›'nda Alman-
lara destek veren Bat› Ukraynal› Ga-
liçya SS Taburu Hareketi, geçen haf-
ta Kiev'de gösteri düzenlemeye cesa-
ret edebildi. 

Emperyalizmin dünyas›nda, fa-
flizm bafltac› ediliyor, anti-faflist dire-
nifller mahkum edilmek isteniyor.

Bu düflmanl›k ayn› zamanda kor-
kunun da ifadesi. Sosyalizm kaç›n›l-
maz olarak halklar›n yeniden umudu
haline gelecek. Egemenler bundan
korkuyor, halklar›n sosyalizme yö-
nelmelerini engellemek için o süreci
karalama kampanyalar›n› bu yüzden
yo¤unlaflt›r›yorlar. 

Korkunun ecele faydas› yok! Bu
süreç er geç yaflanacak; halklar yeni-
den o an›tlar› dikecek!

Hollonda Egemenlerinden 
Naziler’e Yard›m
Komünistler Naziler’e karfl› direnirken, Avrupa

burjuva devletlerinin ço¤unun Naziler’le aç›k ya da
z›mni iflbirli¤i içinde olduklar› biliniyordu. 

Buna yeni bir belge daha eklendi. Hollanda Krali-
yet Havayollar› KLM’nin, 2. Paylafl›m Savafl›’ndan
bozgunla ç›kan Naziler’i kurtard›¤› aç›kland›. Hollan-
dal› araflt›rmac› Marc Dierikx’in ulaflt›¤› belgelere da-
yanarak yapt›¤› aç›klamaya göre; KLM, Nazi savafl
suçlular›n› ‹sviçre üzerinden Arjantin ve Uruguay’a ta-
fl›yarak kurtard›. Bu flekilde çok say›da Nazi’yi kurta-
ran Hollanda Kraliyet Havayollar›’n›n yüksek miktarda
paralar ald›¤› da aç›klamada yerald›. 

Tamil Gerillalar› Baflkenti Vurdu
Sri Lanka’da Tamil bölgesinin ba¤›ms›zl›¤› için si-

lahl› mücadele veren Tamil Kaplanlar›, son dönemde
düzenledi¤i sald›r›larla Colombo yönetimine zor anlar
yaflat›yor. Tamil Kaplanlar›, üçüncü hava sald›r›s›n›,
Sri Lanka’n›n baflkenti Colombo’ya düzenledi. Geçen
ay ilk defa bir hava sald›r›s› düzenleyen ve bu sald›r›
arac›l›¤›yla “Kaplan Hava Kuvvetleri” ad› alt›nda bir
hava gücü kurdu¤unu aç›klayan Tamil Kaplanlar›, 29
Nisan günü düzenledi¤i sald›r›da petrol ve gaz depo-
lar›n› hedef ald›.

Bu arada Tamilce yay›n yapan “Uthayan” Gazete-
si muhabiri Selvaraja Rajivarman, devletin kontra
güçleri taraf›ndan katledildi. 

Katrina Sonras› Yolsuzluk
Yoksul, zenci Amerikal›lar’›n yaflad›¤› Florida eya-

letini 29 A¤ustos 2005 günü vuran kas›rgada, Ameri-
kan devletinin zencilerin can›na hiçbir de¤er vermedi-
¤i ç›plak olarak görülmüfl, dünyan›n “süper gücü”
1836 vatandafl›n› göre göre ölüme terk etmifl, 2500
kay›p insan hâlâ bulunamam›fl, yüz binlerce insan ise
evini terk etmek zorunda kalm›flt›. 

Rezalet bununla s›n›rl› kalmam›fl. Washington
Post’un haberine göre; ma¤durlar için toplanan 126
milyon dolarl›k yard›m›n sadece 40 milyon dolar›n›n
felaket bölgesinde kullan›lm›fl. Paran›n geri kalan›n-
dan bir k›sm›n›n K›z›l Haç gibi kurulufllara aktar›ld›¤›,
di¤er k›sm›n›n ise bürokrasiye yem oldu¤u belirtiliyor
haberde. D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n bir görevlisinin "para-
y› israf ettik" diye konuflmas› ise h›rs›z›n yüzsüzlü¤ü-
nün bir örne¤i olarak yeral›yor haberde. 

CIA Baflkan› ‹flkenceyi Savundu
Eski CIA Baflkan› George Tenet, önümüzdeki haf-

ta ç›kacak kitab›ndan önce CBS Televizyonu’nda
yapt›¤› konuflmada, “iflkenceye varan yöntemlerin
çok de¤erli” oldu¤unu söyledi. 

Tenet, “flüphelileri” konuflturmak için kullan›lan
"Yüksek De¤erli Tutuklu" program›n›n, istihbarattan
yararl› oldu¤unu belirtti. Tenet, “yöntem sayesinde
sald›r›lar› önledik” dedi. Program, tutuklular›n afl›r› s›-
cak veya so¤uk ortamda tutulmas›n›; suya nefessiz
kalana dek bat›r›lmas›n› ve uykusuz b›rak›lmas› gibi
iflkence yöntemlerini “yasal” hale getiriyor.

dünya
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CAN YYÜCEL
ANILDI

Can Yücel, ad›na dü-
zenlenen flenlikle an›ld›. 

Birçok edebiyatç›n›n
kat›ld›¤› “Can Yücel fienli¤i”, Alsancak
K›br›s fiehitleri Caddesi Can Yücel So-
ka¤›’na yerlefltirilen flairin büstünün aç›-
l›fl› ile bafllad›. 

Vecdi Sayar, Can Yücel’in efli Güler
Yücel’in konuflmalarla flairi and›¤› flen-
lik, Can Yücel fliirleriyle devam etti. ‹z-
mir Kitap Fuar›’nda da Can Yücel fienli-
¤i kapsam›nda söylefliler düzenlendi. 

‹flçi FFilmleri FFestivali

‹lki geçen y›l gerçeklefltirilen ‹flçi
Filmleri Festivali’nin ikincisi 11--77 MMaayy››ss
tarihleri aras›nda yap›l›yor. 

‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de eflza-
manl› olarak gerçeklefltirilen festivalde
“20 ülkeden 40 film” var ve filmlere dair
paneller, söylefliler düzenleniyor. 

Festival filmleri aras›nda Ali Özgen-
türk’ün At, Tunç Okan’›n Otobüs, Ömer
Lütfi Akad’›n Diyet, Eisenstein’in Grev
gibi filmleri bulunuyor. 

‹zmir Dokuz Eylül Üniversite-
si Buca Kampüsü ‹ktisadi ve ‹da-
ri Bilimler Fakültesi’nde devrim-
ci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan
yap›lan 1 May›s çal›flmalar›na

26-27 Nisan günlerinde fa-
flistler taraf›ndan sald›r› dü-
zenlendi. 

Aralar›nda ‹zmir Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin de ol-
du¤u ö¤renciler, bildirilerle,
açt›klar› masayla, “1 May›s’ta

Alanlara” ça¤r›s›n› dile getirirken,  bir grup faflist toplanarak ‹s-
tiklal marfl› okuyup tekbir getirdiler, okulun içine tafl atmaya bafl-
lad›lar. Buna karfl›l›k ö¤renciler toplanarak, faflistlerle çat›flmaya
bafllad›lar.   

Devrimci-demokrat ö¤rencilerden oluflan 200 kiflilik bir grup
kampüs içindeki Dekorsan Kafe önünde topland›. Bir heyet olufl-
turularak ÖGB ve Üniversite Dekan› ile görüflüldü ve faflistlerin
okuldan ç›kart›lmas› istendi. Toplanmaya bafllayan faflistler de
d›flar› at›ld›. Okuldaki devrimci-demokrat ö¤rencilerde daha son-
ra okuldan toplu ç›k›fl yapt›lar. Saat 18.00’de Hukuk Fakültesi
önüne kadar sloganlarla yürünerek, faflistlere meydan›n bofl b›ra-
k›lmayaca¤› bir kez daha ilan edildi. 

Okuldan ç›k›fl öncesinde, bir grubun okul yönetiminden okul-
dan ç›k›fl için otobüs talep etmesine ‹zmir Gençlik Dernekli ö¤-
renciler karfl› ç›kt›lar. Okullar›n› otobüslerle terk etmeyecekleri-
ni, kendi okullar›ndan her zaman oldu¤u gibi yürüyerek ç›kacak-
lar›n›, faflistlerin ço¤unun okul d›fl›ndan oldu¤unu, okuldan at›l-
mas› gerekti¤ini, otobüs istemediklerini belirtmeleri üzerine,
otobüsler geri gönderildi.  

27 Nisan’da ise, devrimci-demokrat ö¤renciler, önceki günkü
sald›r› nedeniyle haz›rl›kl›yd›lar. 

Bu arada okulun etraf›n› çevik kuvvet, sivil ve resmi polisler
sarmaya bafllad›. Ö¤renciler, akflam 17.00 s›ralar›nda bir yürüyüfl
ve ard›ndan bir aç›klama yapt›lar. Yap›lan aç›klamada; faflist sal-
d›r›lar teflhir edilerek, gençli¤in pasifize edilmeye çal›fl›ld›¤› vur-
guland›. 

Yürüyüfl sonunda, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar› at›larak okuldan ç›k›ld›.

DOKUZ EEYLÜL
ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
FAfi‹ST SALDIRI

ÇÜ’de KKarikatür Sergisi 

Adana Gençlik Derne¤i, 24-25 Nisan
günlerinde, ““ÖÖ¤¤rreennccii HHaakkllaarr››mm››zz›› ‹‹ssttiiyyoo--
rruuzz”” kampanyas› çerçevesinde Çukurova
Üniversitesi’nde bir karikatür sergisi düzen-
ledi.  

Sergide ço¤unlukla Özgür Tutsaklar›n
çizdi¤i karikatürler sergilenirken, özellikle
Yetkin Mühendislik, YÖK  ve üniversite ö¤-
rencilerine yönelik keyfi uygulamalar› dile
getiren karikatürler ilgi çekti. Serginin ya-
n›nda aç›lan standa davet edilen ö¤renciler-
le sorunlar› üzerine sohbetler edildi. Sergi
s›ras›nda  Adana Genç-
lik  Derne¤i müzik gru-
bu da bir dinleti verdi.

AÜ’de DDemirel'e pprotesto

Süleyman Demirel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nde ö¤renciler taraf›ndan protesto edildi. 

Demirel’in üniversitede düzenlenen “2007 Münazara Yar›fl-
mas›”na Onur Konu¤u olarak ça¤r›lmas›n› kabul etmeyen ö¤-
renciler, “Bizim onur konu¤umuz sen olamazs›n. Defol bu okul-
dan” diyerek, alk›fl ve ›sl›klarla Demirel’in konuflmas›n› engel-
lediler. 
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Mersin polisinin keyfi uygula-
malar›, Mersin Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan 26
Nisan günü yap›lan bir bas›n aç›k-
lamas›yla protesto edildi.

Dernek binas›nda yap›lan aç›k-
lamada, polisin dernek binas› sahi-
bini tehdit etti¤i ve provokasyonlar
yaratmaya çal›flt›¤› anlat›ld›.

"Terör Demagojileri ile Müca-
delemiz Engellenemez!" pankart›-

n›n as›ld›¤› toplant›da Dernek Bafl-
kan› Murat Türkmen taraf›ndan bir
bas›n aç›klamas› okundu. Kurul-
duklar› günden bu yana defalarca
Mersin polisinin tehdit ve sald›r›la-
r›na maruz kald›klar›n› anlatan
Türkmen aç›klamas›na flöyle de-
vam etti: "Son olarak da bina sahi-
bimiz keyfi, hukuk d›fl› bir flekilde
terörle mücadele polisleri taraf›n-
dan tehdit edildi. ‘bunlar› binandan
ç›kar, bunlar yasad›fl› fleyler yap›-
yorlar, yar›n öbür gün dernek bas›l-
d›¤›nda binana zarar verirler. Biz
seni düflünüyoruz’ denilerek tehdit
edilmifltir. 

Halk›n demokratik taleplerini
karfl›layamayan iktidarlar demok-
rasi mücadelesini terör demagojile-
riyle bo¤maya çal›fl›yor. Bu komp-
lolar› da bofla ç›karaca¤›z."

PSAKD Buca fiubesi birlik ve
dayan›flma amac›yla bir etkinlik

düzenledi. Buca Belediyesi meclis
salonunda düzenlenen etkinlikte,
''Yaren Türküler'' Grubu sahne ald›.
Naz›m Hikmet’in fieyh Bedreddin
Destan›’ndan uyarlanm›fl olan oyu-
nu ise Ege’den Anadolu’ya Halk
Sahnesi (Çi¤li fiubesi) oyuncular›
oynad›. 

Ayakta alk›fllanan oyun büyük
be¤eni kazand›. 70 kiflinin kat›ld›¤›
etkinli¤in sonunda PSAKD Buca
fiubesi Baflkan› fiehri Tu¤cular
yapt›¤› k›sa konuflmas›nda, birlik
ve beraberliklerini, yaklaflmakta
olan 1 May›s’ta, Taksim’de de gös-
termeleri ça¤r›s›nda bulundu.

‹zmir'in Do¤ançay semtinde
faaliyetlerini sürdüren Do¤ançay
Yard›mlaflma Ve Dayan›flma Der-
ne¤i, mahallelerindeki polis bas-
k›lar›n› ve komplolar› anlatan bir
aç›klama yapt›. Derne¤in aç›kla-
mas›nda flöyle denildi:

"Do¤ançay her yeni gün poli-
sin yeni bir oyunu, komplosuyla
karfl›lafl›yor... Bundan bir süre
önce hemen her gün 3-4 otoyla
mahalleyi ablukaya alan polis is-
tedi¤i sonucu alamad›. Do¤an-
çay'l›lar sinip, korkup evlerine
kapanmad›lar... Bunun üzerine
AKP polisi yeni oyunlar kurmaya
bafllad›. 

25 Nisan akflam saatlerinde
Do¤ançay yine resmi-sivil polis
ve jandarma ablukas› alt›ndayd›.
Bomba ihbar› oldu¤u gerekçesiy-
le iflgal edilmiflti bu kez... Polisin
amac› korku salmak, bask›y› ar-
t›rmak ve yeni komplolar kur-
makt›. 

Bizler Do¤ançay'l›lar olarak
bu düzenin pisliklerini iyi biliriz.
AKP polisine ve iktidara bir kez
daha diyoruz ki; mahallemiz üze-
rindeki oyunlar›n›za son verin...
Halk›, hakl› olan› de¤il ahlaks›z›,
namussuzu, vatan› peflkefl çeken-
leri abluka alt›na al›n.”

26 Nisan’da Adana'da dergimi-
zin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.

Okurlar›m›z, Çarfl› merkezin-
deki ‹smet ‹nönü Caddesi'nde bafl-
latt›klar› dergi sat›fl›n›, Küçüksaat
ve Çakmak Caddesi'nde devam
ettirdiler. Dergiye halk›n ilgisi yo-
¤un olurken, sivil polislerin halk›
ve da¤›t›mc›lar› taciz edici davra-
n›fllar› baflar›ya ulaflmad›. 

Oligarflinin savc›lar›, DTP’li be-
lediye baflkanlar›na yönelik “ta-
kip”lerini sürdürüyorlar. Son ola-
rak, DTP’li 54 belediye baflkan›n›n
Öcalan’›n zehirlendi¤i iddialar› ile
ilgili düzenledikleri bas›n toplant›s›
nedeniyle soruflturma bafllat›ld›. 

DTP’liler, sözkonusu bas›n top-
lant›s›nda, konunun araflt›r›lmas›
için ba¤›ms›z bir heyetin ‹mral›'ya

gönderilmesini istemifl ve hüküme-
te sorumluluk ça¤r›s› yapm›fllard›. 

Derhal harekete geçen Diyarba-
k›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 54
DTP’li belediye baflkan› hakk›nda,
“örgüt propagandas›” yapt›klar›
suçlamas›yla soruflturma bafllatt›. 

Bu arada Eskiflehir Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› da, DTP MYK Üyesi
Selim Sadak hakk›nda “Say›n Öca-
lan ve Güney Kürdistan” ifadelerini
kulland›¤› iddias›yla “suç ve suçlu-
yu övme” iddias›yla soruflturma
bafllatt›. 

Mersin TTemel 
Haklar’a BBask›lar

DTP’li 554 BBelediye 
Baflkan›na SSoruflturmmaa

Do¤ançay'da 

Polis KKomplosu! 

PSAKD BBuca fifiubesi’nde 
fieyh BBedreddin ddestan›

Yürüyüfl 
Halka UUlaflt›r›l›yor



SORUYORUZ; 
K‹M E⁄‹TT‹ BUNLARI!
Yere düflürmüfller bir göstericiyi. Her geçen polis is-

tisnas›z yerde yatana tekmelerini savurmufl.

Ama yetmiyor tüm bunlar. Ne ya¤mur gibi ya¤an
tekmeler ne de kendileri d›fl›nda hiç kimsenin nefes ala-
mayaca¤› flekilde att›klar› gaz bombalar›.

Anlafl›lan o ki, gaz bombas›n› atarak tüketmifl olan
bir polis, elinde bomba atar tüfekle vuruyor yerde yata-
na!

Buradaki ahlâk› bir yana b›rak›yoruz, namertli¤i hiç
söz etme gere¤i duymuyoruz. 

Sorumuz basit ve yal›n;

Kim e¤itti bunlar›?

Kim ö¤retti bu insanl›k d›fl›l›¤›?

‹nsanlar› düflüncelerine, eylemlerine göre “düflman”
gören zihniyet nas›l yarat›ld›. Aç›k ki, yerde yatan onun
için bir “vatandafl” de¤il, düflman!

Ve biliyoruz ki, bu resim kareleri ne yeni yaflan›yor
bu ülkede ne de o polisle s›n›rl› bir istisna oluflturuyor.
Benzeri kareler 8 Mart’ta da yafland›, emekçiler alana
ç›kt›klar›nda da görüldü... 

Tüm bunlar›n “olaylar› önlemek” ile, “provokasyon-
lara mani olmak” ile ne alakas› var?

Vali ve Emniyet Müdürü aç›klas›n buradaki “göre-
vin” ne oldu¤unu? 

Sonra bu güruha kimin hangi emri verip, demokratik
ve tüm dünyada yüzy›ld›r meflru bir eylemi hangi zihni-
yetin yasad›fl› ilan etti¤ini anlats›nlar!

Anlatamazlar elbette! Bu ahlâks›z güruhu, hukuk ta-
n›mazlar sürüsünü siz e¤ittiniz, bu düzen e¤itti. Ya faflist
kadrolardan kontenjanl› ya da faflistlefltirilerek polis ya-
p›ld›lar. Demokratik haklar›n› kullananlar›n mutlaka
susturulmas› gerekti¤ini, hele sözkonusu olan sol, dev-
rimciler ise hiçbir hak tan›nmamas›n› bu devlet ö¤retti.

Onlar da devletin ö¤retti¤ini, oligarflinin “hukuku”
ve ahlâk›na uygun flekilde yerine getiriyor.
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�� ‹‹nnggiilliizz eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn ‘‘ÖÖzzüürr’’
hheeyykkeellii

Londra’ya Güney Afrika Lideri Nelson Mandela'n›n
heykelinin dikilece¤i aç›kland›. 

Westminister bölgesi belediyesi, bu karar› ““55 yy ›› ll ll ››kk””
de¤erlendirmelerden sonra alm›fl. 5 y›l düflünüp tafl›n-
m›fllar ve sonunda Mandela'n›n heykelinin Sir Wins-
ton Churchill, Benjamin Disraeli, Sir Robert Peel’in
heykellerinin yan›na konulabilece¤i karar›na varm›fl-
lar. 

‹ngiltere, tam 312 y›l boyunca, Güney Afrika’y› sömür-
gesi olarak boyunduruk alt›nda tuttu. 

Siyahlara karfl› aparthaid politikas›n› uygulatt›. 
Bu politikaya karfl› savaflanlar›n önderlerinden biriydi
Nelson Mandela. Bunun için 1962’de hapsedildi ve
1980 sonuna kadar hapiste tutuldu. Elbette ‹ngiliz
emperyalizminin Güney Afrika’n›n ›rkç› iktidar›na
verdi¤i destek sonucunda. 

fiimdi ‹ngiliz emperyalizmi, onlarca y›l hapishanede
zulmetti¤i bir insan›n heykelini dikmeye karar vermifl. 

Sömür, sömürgelefltir, zulmet, sonra bir özür dile, bir
heykel dik, her fley unutulsun! 

Dahas›; Nelson Mandela, e¤er hâlâ emperyalizmle uz-
laflmaz politikalar› sürdürseydi, hâlâ emperyalizme ve
iflbirlikçilerine karfl› silahl› direnifli savunuyor olsayd›,
yine de heykelini Churchill’in yan›na dikerler miydi
dersiniz?

�� NNee SSaa¤¤››,, NNee SSoolluu??
Hatay Milletvekili ‹nal Batu CHP'den istifa edip,
DYP'ye kat›ld›. 

Batu’nun istifa gerekçesiyle, istifadan sonraki gidifli, ol-
dukça ilginç. 

Batu, önce, CHP'den ""SSoossyyaa ll  ddeemmookkrraass ii ddeenn
uuzzaakk ll aa flfl tt ›› ¤¤ ›› "" için istifa etti¤ini aç›klad›. 

DYP'yi ise son dönemdeki "bar›flç›, demokrat, birlefl-
tirici bir tutum sergiledi¤i" için tercih etmifl. 

CHP’nin sosyal demokratl›kla, solculukla bir ilgisinin
kalmad›¤› do¤ru. 

Do¤ru olmas›na do¤ru da, Batu’nun bar›flç›l›¤›, demok-
ratl›¤› kkoonnttrrggeerriill llaa flfleeffii AA¤¤aarr’›n partisinde bulmas›
garip! 

Fakat Baykallar’›n, Ecevitler’in son y›llarda seçti¤i mil-
letvekillerine bak›ld›¤›nda pek de garip gelmiyor.
Çünkü öyle adamlar seçiyorlar ki, sa¤›ndan solundan
habersiz, tek özellikleri “lidere ya¤c›l›klar›”. 

Ama tek özelli¤i bu olan kifliliksizler, ilk f›rsatta onlar›
terketmekte de sak›nca görmüyorlar.

not düflüyoruz


