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Emekçiydi, üç çocuk babas› bir devrimciydi. 16 May›s
1980’de ‹stanbul Ferahevler mahalli çal›flmalar›nda bölge-
yi faflist sald›r›lardan korumak için tutulan gece nöbetlerin-
den birinde bir sol grup taraftarlar›nca çevrildi, silah› olma-
s›na ra¤men kullanmad›, vurularak flehit düfltü.

20 May›s 1998’de Dersim Hozat Ta-
vuklu Köyü yak›nlar›nda oligarflinin aske-
ri güçleriyle ç›kan çat›flmada, saatlerce
çat›fl›p yoldafllar›n›n kuflatmay› yarmas›n›
sa¤layarak flehit düfltüler. Çat›fl›rken son
anlar›nda ellerindeki malzeme ve dökü-
manlar› imha edecek bir cüret ve iradeyle

kucaklad›lar ölümü. 
Hüseyin, 1977, Malatya Akçada¤ Kas›mufla¤› do¤umluydu. Mücadeleye
1991’de Malatya’da lise ö¤rencisiyken kat›ld›. Bir süre de ‹stanbul mahalli
bölgelerde çal›flt›. Zeynep, 1975, Kilis-Sö¤ütlü do¤umluydu. Mücadeleye lise
y›llar›nda kat›ld›. 1993-96 aras›nda Gaziantep Mücadele ve Kurtulufl Dergisi
temsilciliklerinde bulundu. 1997’de gerillaya kat›ld›.

Latin Amerika’n›n ihtilalci gelene¤inin yarat›c›-
lar›ndand›r. Küba'n›n ‹spanya'ya karfl› ba¤›ms›z-
l›k savafl›n›n önderiydi. 1853'te Havana'da do¤-
du. 17 yafl›nda ba¤›ms›zl›k savafl›na kat›ld›¤›
için tutukland›. Sürgünde KKüübbaa DDeevvrriimmccii PPaarrttii--
ssii'nin kurulufluna önderlik etti. KDP, gerilla sa-
vafl› temelinde ba¤›ms›zl›k savafl›n›n öncüsü ol-
du. Marti, 11 Nisan 1895'te gizlice Küba'ya dön-

dü. Ne var ki, bir ay sonra, 1199 MMaayy››ss 11889955'te bir çarp›flmada vu-
rularak flehit düfltü.

Jose MART‹

12 Eylül cuntas›n›n zulmünün en
a¤›r yafland›¤› yerlerden biriydi
Diyarbak›r Hapishanesi. Zulüm,
bir noktada teslim alm›flt› bütün
hapishaneyi. 1982’nin 17 Ma-
y›s’›n› 18 May›s’a ba¤layan ge-
cesinde, dört yurtsever, bedenleri-
ni tutuflturarak flehit düfltüler. O
gece Diyarbak›r zindan›nda yük-
selen “söndürmeyin, atefli sön-
dürmeyin... Su döken haindir. ”
seslenifli; teslimiyete, zulme, vah-
flete meydan okuyor, herkesi dire-
nifle ça¤›r›yordu. Dört yurtsever
tutsak tinerli pamuklar ve üç kib-
ritle yeniden aya¤a kalk›fl›n öncü-
lerinden oldular.

Ferhat
KURTAY

Mahmut
ZENG‹N

Eflref ANYIK Necmi ÖNER

2000 y›l›ndan beri tutsakt›. 19-22 Aral›k katliam›nda
kurflunla yaraland›. Katliam operasyonunu takiben Tekir-
da¤ F Tipi Hapishanesi'ne sevkedildi. Burada 8. Ölüm
Orucu Ekibi içinde yer ald›. Direniflin belli bir noktas›nda
zay›fl›k gösterdi ve ölüm orucunu b›rakt›. Daha sonra cid-
di rahats›zl›klar baflgösterdi vücudunda. Tedavisinin yap›l-
mamas›, hastal›¤›n›n a¤›rl›¤›na ra¤men tahliye edilmeme-

si nedeniyle 21 May›s 2004’te, 26 yafl›ndayken, tecritin ald›¤› 112. can
olarak aram›zdan ayr›ld›.

Bolu’da mücadelenin ön saflar›ndayd›. Daha sonra Aybast› bölge-
sinde çal›flmaya bafllad›. 19 May›s 1980’de ayn› yerde faflistler
taraf›ndan katledildi. Aykut flehit düfltü¤ünde 19 yafl›ndayd›.

1969 Sivas Divri¤i Tepehan Köyü do¤umluydu. 17 May›s
1994’de Adana’da Yeflilevler Mahallesi’nde polis taraf›ndan ya-
k›n mesafeden taranarak infaz edildi. 
1988’de mücadeleye kat›ld›. 1992’de Ortado¤u’da kamp çal›flma-
lar›nda yerald›. fierafettin fiirin Malatya K›r Birli¤i’nde görevlendi-
rildi. Mustafa Sefer’in flehit olmas›yla 1993 Kas›m’›nda Toros K›r

Birliklerini oluflturmak üzere Akdeniz’e gönderildi. Bu görevi sürdürürken flehit düfl-
tü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih E¤itim Fakültesi Tarih
Bölümü ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. TÖDEF faaliyetle-
rinde yerald›. Mezun olduktan sonra Elaz›¤ E¤it-Sen içinde
mücadelesine devam etti. 16 May›s 1994’te ani bir ra-
hats›zl›k sonucu aram›zdan ayr›ld›.

1960’lar›n ikinci yar›s›ndaki devrimci geliflme-
nin içinde yeralan devrimci önderlerdendir. Re-
vizyonizmden, reformizmden kopuflun son ad›-
m›nda içinde bulundu¤u ve bafl›n› Do¤u Perin-
çek’in çekti¤i PDA’dan koparak TKP/ML’nin
kurulmas›na önderlik etti. Klasik halk savafl›
modelini temel alan bir stratejiyi savundu. 

12 Mart cuntas›na karfl› silahl› mücadeleyi sür-
dürürken, 24 Aral›k 1972 gecesi Dersim Varti-

nik'e ba¤l› Mirik mezras›nda bir grup yoldafl›yla birlikte kuflat›l-
d›. Çat›flmada Ali Haydar Y›ld›z flehit düflerken, Kaypakkaya ça-
t›flmadan bir süre sonra yaral› olarak tutsak düfltü. 

Dersim, Elaz›¤ ve Diyarbak›r'da aylarca iflkencede kald›. Diren-
di. 18 May›s 1973’te Diyarbak›r iflkencehanelerinde ölümsüzlefl-
ti. 
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18 May›s 1977’de Malatya’da do¤du.  20 May›s 2003’te
Ankara K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤› içindeyken kazayla
meydana gelen patlama sonucu flehit düfltü. 
fiengül, mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde kat›ld›. Daha
sonra Malatya ve ‹stanbul’da Kurtulufl bürosunda çal›flt›.
Nurtepe gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde yerald›. Defa-
larca gözalt› ve tutsakl›klar yaflad›. 19 Aral›k 2000 katliam›

karfl›s›nda tereddütsüz feda savaflç›s› olmak istedi. Bu görevi üstlendi¤inde, yi-
ne tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne. Halk›n adalet özleminin ad› olarak
ölümsüzleflti.
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1 May›s günü,
devrimciler önemli bir
s›navdan geçtiler. 1 Ma-
y›s 2009, ülkemiz s›n›f-
lar mücadelesi tarihine
önemli bir kazan›m›n
tarihi olarak geçti. 1977’den iti-
baren ad›n› “1 May›s Alan›” ola-
rak koydu¤umuz Taksim Meyda-
n›’ndayd›k o gün. ‹cazetle de¤il, di-
reniflle açt›k o alan›. Ve elbette her-
kesin flunu da görmesi gerekir ki, o
alan, sadece o günün mücadelesiyle
de¤il, ony›llar›n mücadelesiyle ka-
zan›lm›flt›r. Hiçbir fleyin kolay ve
k›sa vadede kazan›lmad›¤› ülkemiz-
de, 1 May›s Alan› da kolay kazan›l-
mam›flt›r. 1 May›s Alan›’n›n aç›l-
mas›n›, sadece o günkü geliflmelere,
çeflitli kesimlerin o günkü tav›rlar›-
na ba¤layanlar, tarih bilincinden
yoksundurlar. 1 May›s Alan›, 1 Ma-
y›s öncesinden kazan›lm›flt›r.

1984 Ölüm Orucu, 12 Eylül cun-
tas›na karfl› kazan›lm›fl siyasi bir za-
ferdi. Darbelerin, yenilgilerin ha-
kim oldu¤u bir dönemin ard›ndan
devrimcilerin ve halk›n moral ka-
zand›¤› bir zaferdi. “Güzeldir / Ö¤-
rendikçe dövüflmek / dövüfltükçe öz-
gürleflmek / ... Ve zaferi / gamzesin-
den öpebilmek” dizeleri iflte o gün-
lerden mirast›r. Zaferi gamzesinden
öpebilmek güzeldi elbette; fakat, kü-
çük ya da büyük, s›n›flar mücadele-
sinde anlam› olan herhangi bir zafe-
re ulaflabilmek, bizim gibi ülkelerde
büyük bedeller gerektiriyor. Bu be-
delleri ödeyerek ç›kt›k 1 May›s Ala-
n›’na. Bedelleri ödeyemeyenlerin bir
k›sm› da o gün baflka yerdeydi zaten.  

O gün, ‹stanbul’da iki 1 May›s
vard›: KKaadd››kkööyy ve TTaakkssiimm.. ‹cazet,
iflbirlikçilik ve teslimiyetçili¤in bü-
yüdü¤ü alan Kad›köy olurken,
Taksim, flehitlerle, direniflle,
devrimci iradeyle kazan›lan ala-
n›n ad›yd›. Taksim’e yürüyenler
ve ç›kanlar da kendi içinde bir
çok farkl›l›¤a sahiptirler. Düzen
sendikac›l›¤›, reformist politi-
kalar› çerçevesinde burada da
kendini en aç›k biçimde göster-
di. Ama saflaflman›n bütününde,
teslimiyet ve direnifl ayr›m›
koymak gerekti¤inde, o ayr›m

kendini Kad›köy-Taksim ayr›flma-
s›nda göstermifltir. Halk Cephesi
sözcüsü, 1 May›s arifesinde Birgün
gazetesindeki aç›klamas›nda flöyle
diyordu: “2 May›s 2009 tarihinde
iki fley konuflulacakt›r; 1 May›s’lar›
kazananlar›n 1 May›s alan›n› nas›l
kazand›¤›, di¤eri ise Türk-‹fl ve
Hak-‹fl gibi sendikalarla reformiz-
min bir kesiminin nas›l ayn›laflt›-
¤›..” Halk Cephesi sözcüsünün söy-
ledikleri konufluluyor iflte flimdi.
“Kitlesel 1 May›s kutlayaca¤›z” ge-
rekçesiyle Kad›köy’e gidenler ken-
di kitleleri taraf›ndan yuhalanm›flt›r.
Taksim’e ç›kmak için direnen kitle-
ye s›k›lan her gaz bombas›nda biraz
da Taksim’i gayrimeflru ilan etmek
için Kad›köy’e baflvuru yap›p orada
miting düzenleyen anlay›fl›n da pay›
vard›r.

Bir ülkedeki s›n›flar mücadelesi-
nin düzeyini, geliflimini de¤erlen-
dirmek için ele al›nabilecek bir çok
olgu vard›r. 1 May›s günü, ‹stan-
bul’da, Taksim ve civar›nda tan›k
oldu¤umuz çat›flmalar da bize ülke-
mizdeki mücadele aç›s›ndan önemli
göstergeler sunuyor. O gün, Türkiye
solu aç›s›ndan bir dizi yetersizli¤e,
eksikli¤e karfl›n, devrimci hareketin
militan gelene¤ini, dinamizmini ko-
rudu¤unu göstermifltir herkese. Sa-
y›s›z barikatta, say›s›z çat›flma ol-
mufltur. Polisin planl›, sistemli sal-

d›r›lar›na ra¤men, kitle da¤›lmam›fl,
büyük bir kararl›l›kla sokak sokak
çat›flmaya devam etmifltir... O gün
gördü¤ümüz bu tablo, devrimci ha-
reketin kendine daha fazla güven-
mesi, daha umutlu ve iddial› olmas›
için güçlü bir zemindir.  

1May›s’›n “Emek ve Dayan›flma
Günü” olarak resmi tatil ilan

edilmesi ve 1 May›s Alan›’m›za ç›k-
m›fl olmam›z, hiç kuflku yok ki, ül-
kemizdeki s›n›flar mücadelesi aç›-
s›ndan önemli kazan›mlard›r. Kendi
ölçüleri ve s›n›rlar› içinde bir zafer-
dir. Ony›llard›r, haklar ve özgürlük-
ler mücadelesinin çerçevesi daha
çok hak gasplar›n› püskürtmekle,
varolan› korumakla flekillenen bir
ülkede, siyasal ve moral anlamda bir
mevzi kazan›m› oldu¤u kuflkusuz-
dur bu sonucun. Böyle bir sonuç kü-
çümsenemez. Küçümseyenler, bu
mücadelede eme¤i olmayanlar, re-
formist politikalar›, istikrars›z ka-
rarlar›yla bu kazan›ma hizmet et-
mek bir yana, onu geciktirmifl olan-
lard›r.

1May›s’ta gelinen noktay›
“D‹SK’in, KESK’in zaferi” diye

sunmak, tarihi gerçeklere sadakat-
s›zl›k, 1 May›s flehitlerine sayg›s›z-
l›kt›r. D‹SK’li, KESK’li her emek-
çinin, sendikac›n›n bu kavgada dök-
tükleri bir damla terin bile, ödedik-
leri en küçük bedellerin, ald›klar›

risklerin, k›sacas› verdikleri her
mücadelenin elbette bir de¤eri
vard›r. En genel anlam›yla, 1
May›s Alan›’n› kazanmam›zda,
1988’den bu yana 1 May›s için
dövüflen herkesin bir pay› vard›r.
Fakat burada, bu sonucun yara-
t›lmas›nda tek tek kiflilerin katk›-
s›n›n ötesinde, siyasi iradelerin
ve politikalar›n belirleyicili¤inin
oldu¤u görmezden gelinemez. 
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Kad›köy ve Taksim

Bu ssonucun yyarat›lmas›nda
tek ttek kkiflilerin kkatk›s›n›n

ötesinde, ssiyasi iiradelerin vve
politikalar›n bbelirleyicili¤inin

oldu¤u ggörmezden
gelinemez.



Biz inand›k. Ta en bafl›ndan beri
inand›k. 1 May›s yasallaflmal›-

d›r talebimizi ortaya koyarken, 1
May›s’ta Taksim’e ça¤r›s›n› yapar-
ken, 1988-89’larda kimileri salon-
larda kutlama yapmay› savunurken
Taksim’e aç›lan yollarda ayn› bu-
günkü gibi çarp›flmam›z, bu inanc›n
ürünüydü. Biz inand›k ve kendimi-
ze güvendik. Hemen bir kaç direnifl-
le, bir kaç yürüyüflle sonuç al›nama-
yaca¤› ortadayd›. Biz bunu bilerek
ortaya koymufltuk bu hedefleri. Bi-
zim 1 May›s politikalar›m›z›n karfl›-
s›nda ise reformist bloklar kuruldu.
Polisin insiyatifinde bizi 1 May›s-
lar’dan d›fllamak için manevralar
yap›ld›. Bunlar› yaflad›k. Bugün bi-
zimle birlikte Taksim’e yürüyenle-
rin bir k›sm›, o gün bizi 1 May›s-
lar’dan d›fllamaya çal›flanlar›n için-
deydi.  

Elbette hiçbir siyasi hareketi, de-
mokratik kitle örgütünü, sadece

flu veya bu kesitte yapt›¤› tercihler-
le de¤erlendirmeyiz. Esas olan geli-
flen mücadele içinde nereye yö-
neldikleri ve flu an nerede olduk-
lar›d›r. Türk-‹fl’le birlikte bize
karfl› blok oluflturup z›mmen po-
lisle birlikte bizi tasfiye etmeye
çal›flan da D‹SK’ti, 2004’teki 1
May›s ayr›flmas›nda, bizimle bir-
likte SSaarraaççhhaannee’’ddee olan da. Ge-
çen sene de 1 May›s tavr›n› elefl-
tirmifltik D‹SK’in, ama bu sene
yine birlikte olduk, birlikte bir
eylem komitesi oluflturduk; çün-
kü en köfleli ayr›flmada bizim ta-
raf›m›zdayd› D‹SK. Bütün bu
y›llar boyuca kâh Türk-‹fl’in pe-
flinde, kâh devrimcilerle birlikte
olan siyasi hareketler oldu. Biz
ise hep ayn› siyasi hattayd›k. Bu
da bizim politikalar›m›z›n do¤-
rulu¤unun, kendi politikalar›m›-
za güvenimizin ifadesidir. Biz
bir yerde duruyor, belli bir çizgi-
de istikrarl›, kararl› bir biçimde
ilerliyoruz. Sa¤ ve sol savrulma-
lar, saflaflmalar, uzlaflmac›l›k veya
militanl›k, bizim durdu¤umuz yere
göre tan›mlan›yor. Taksim’i kaza-
nan, bu istikrarl› ve iradi çizgidir.
fiu veya bu y›l, flu veya bu ölçüde o
çizgiyle, o çizgi paralelinde müca-

dele eden herkes, 1 May›s’› kazan›l-
mas›ndan kendine pay ç›karabilir.
Böyle bir pay› ç›karamayacak olan-
lar›n bafl›nda ise, her Taksim deyifli-
mizde bizi “alan fetiflizmiyle” suç-
layanlar, her sene 1 May›s tart›flma-
lar›nda söze “bizim için alan önem-
li de¤il” diye bafllayanlar gelir. 

2009 1 May›s’›nda, 1 May›s Ala-
n›’nda yaflanan o tablo, “alan

önemli de¤il” türünden sözlerin, na-
s›l ülkemiz mücadele gerçe¤inden
uzak oldu¤unun resmidir. Kitleleri
sar›p sarmalayan o coflkuyu, o mo-
rali kim verebilirdi baflka bir alan-
da?.. Oligarfliye o ad›mlar, “Tak-
sim’i istiyoruz ama vermezseniz Ka-
d›köy’e de gideriz” diyen teslimi-
yetçilikle att›r›labilir miydi? “Alan
fetiflizmi”, “alan önemli de¤il” söz-
lerinin sahipleri, en az›ndan o gün
genç yafll› çocuk, halk›n her kesi-
minden insanlar›n an›t›n yan›bafl›n-
da hangi duygular› yaflad›klar›n›
görmelidirler. E¤er hissedebilirler-
se, o duygular› hissetmelidirler.   

Devrim mücadelesi, bir çok afla-
madan geçer, farkl› özellikler

gösterebilen dönemler yaflan›r. Bu
aflamalar›n her birinde zaferler ve
yenilgiler, baflar› ve baflar›s›zl›klar,
ilerleme ve gerilemeler, kabar›fl ve

alçalmalar birbirini izler. Marksist-
Leninist bir hareketi bütün bu süreç-
ler boyunca, do¤ru devrimci çizgide
tutacak ana noktalardan biri, yenil-
gilerde savrulmamak, zaferlerle sar-
hofllu¤a kap›lmamakt›r... Kuflku yok
ki, “zafer sarhofllu¤una” yol açacak
çapta bir zafer söz konusu de¤ildir,
fakat yine de bir kazan›md›r ve her
kazan›mdan sonra oligarflinin daha
da sald›rganlaflt›¤› bir gerçektir. 

Taksim sokak sokak çat›fl›larak
zapdedilmifltir. Türkiye solu,

birkaç y›ld›r bu flekilde süren 1 Ma-
y›s mücadelesinde, sokak çat›flma-
lar›n› da ö¤reniyor, ö¤rendiklerini
pekifltiriyor, yeni kuflaklara aktar›-
yor. Stratejik bir bak›fl aç›s›na, ikti-
dar iddias›na sahip olmayanlar için
elbette bu tür fleylerin bir önemi
yoktur. “Sokak çat›flmalar›” onun
prati¤inin zaten çok uza¤›nda oldu-
¤u gibi, ufkunun da ötesindedir ar-
t›k. Düflüncelerinden, teorilerinden
iktidar hedefli bir mücadelenin araç
ve biçimlerini söküp atm›fllard›r. S›-

n›flar mücadelesine iktidar bak›fl
aç›s›yla bakanlar içinse, mücade-
lenin her alan›, her biçimi, al›nan
tüm sonuçlar, iktidar hedefli dev-
rim yürüyüflünü h›zland›racak
unsurlard›r. 

Soldan, kitlelerden, emekçiler-
den kopularak gidilen Kad›-

köy’deki çizginin iktidar müca-
delesine hizmet etmeyece¤i böy-
le bir kayg›s› ve hedefinin de ol-
mad›¤› aç›kt›r. 

Türkiye solunun benzeri her
durumda baflvurdu¤u “1 Ma-

y›s zafer mi de¤il mi?” türünden
tart›flmalar, iktidar ufkundan
uzakl›¤›n ifadesidir. 1 May›s
Alan›’n›n kazan›lmas› y›llard›r
süren bir mücadele olarak öne-
mlidir. Üç y›ld›r Taksim’e yöne-
lik militanca mücadele önemli-
dir. Ve hiç kuflkusuz kazan›m ya-
n›yla da önemlidir. Devrimcile-
rin önderli¤inde, iflçiler ve halk›-

m›z küçük bir zafer kazanm›flt›r.
fiimdi görevimiz bunun üzerine
spekülasyonlar, polemikler yapmak
de¤il, bu zaferi devrim yolunda de-
¤erlendirmektir. 

Say›: 179 5GÜNDEM

1 MMay›s AAlan›’n›n
kazan›lmas› yy›llard›r süren

bir mücadele oolarak
önemidir. ÜÜç yy›ld›r Taksim’e
yönelik   mmilitanca mmücadele

olarak öönemlidir. VVe hhiç
kuflkusuz  kkazan›m yyan›yla

önemlidir. DDevrimcilerin
önderli¤inde,  iiflçiler ve

halk›m›z kküçük bbir zafer
kazanm›flt›r. fifiimdi ggörevimiz

bunun üüzerine sspekülasyonlar,
polemikler yapmak dde¤il, bbu

zaferi ddevrim yyolunda
de¤erlendirmektir.. 



Onlarca nehir, önlerine örülen
bentleri y›k›p aflarak Taksim’e do¤-
ru ak›yor.

Bir nehir Mecidiyeköy’den, bir
nehir ‹stiklal Caddesi’nden, Halas-
kargazi’den, Kurtulufl’tan, Tarlaba-
fl›’ndan... Ak›yor nehirler Taksim’e
do¤ru. Dolapdere’den, S›raselviler-
den, Cihangir’den coflup köpürerek
ak›yor... Ak›p tek bir nehir olup ula-
flacaklar deryaya. Derya Taksim. 

Onlarca koldan, onlarca yoldan
muhasara alt›na al›nm›fl sanki Tak-
sim. Taksim’e aç›lan her yol, bir ça-
t›flma alan›. 

Zulmün her yol bafl›nda kurdu¤u
barikatlar› afl›p zapt edecekler Tak-
sim’i... 

27 bin polisin iflgali, vahfleti, te-
rörü, iflte bunu engellemek için. 

Ak›yor nehir. 

Ak›yor nehirler. 

Marfl›m›z›n tarihsel dizeleri yan-
k›lan›yor Taksim semalar›nda:

“Durduramayacaklar halk›n
coflkun akan selini”.

Durduram›yorlar. 

‹flte, Taksim An›t›’ndaki pankart
bunun kan›t›. ‹flte, zaptedilen mey-
danda ellerde dolaflan Akif Dal-
c›’n›n resmi bunun kan›t›... 

*

Gaz bombalar› alt›nda zorlu bir
yürüyüfltü bu. On, belki yirmi belki
iki üç kat› mevzide birden çarp›fl›l-
d›. Denilebilir ki, onlarca kilometre
karelik bir bölgede, Cepheliler’in
olmad›¤› hemen hiçbir çat›flma yok-
tu.. Polis barikatlar›na karfl› çat›fl›l›-
yor, da¤›lmalar oluyor ve yüzlerce
Cepheli yeniden bir araya geliyor-
du... ‹flte saatler boyu o mevzilerde
çat›flan Cepheliler anlat›yor 1 May›s
2009’u... Eylem onlar›nd›, zafer on-
lar›nd›, söz de onlar›n. 

*

Günler öncesinden bafllayan teh-
ditlere ra¤men sabah erkenden iflçi-
ler, memurlar, ö¤renciler, yoksul ge-
cekondulular,  kad›n erkek, genç
yafll› çocuk, ak›n ak›n toplanma yer-
lerine ilerlemeye bafllad›. ‹lk bafllar-
da, kendilerince dayatt›klar› “makul”
say› olufluncaya kadar kitlenin ilerle-
mesine izin veren polis, kendilerince

“makul” olan say› oluflunca fiiflli’den
Pangalt›’na, toplanma yerine gidifli
kapatt›. 09.30’dan itibaren gidifller
engellenince kitle her yerden toplan-
ma yerine ilerlemeye çal›flt›.

Polis Mecidiyeköy’den Tak-
sim’e kadar olan kilometreler bo-
yunca bütün caddelerde ve istisna-
s›z tüm sokaklarda barikatlar kur-
mufltu. Plan belliydi; sendikac›lar-
dan oluflan temsili bir kitle, alana
girecek, devrimciler alana sokulma-
yacakt›. Polisin tüm organisazyonu
buna göre flekillenmiflti. 

Ama polisin bu plan›nda hesaba
katmad›¤› bir fley vard›: Devrimci-
lerin iradesi ve Taksim’i zaptetme

kararl›l›¤›. 

Toplanma yerine ulaflmaya çal›-
flan kalabal›k bir grup Fulya Ortak-
lar Caddesi taraf›nda polisin sald›r›-
s›na u¤rad› vvee ddiirreenniiflfl bbaaflflllaadd››.. Ar-
t›k Mecidiyeköy’den Cihangir’e ka-
dar olan o genifl bölgenin her yeri,
Taksim’di. Emekçiler, devrimciler
her yerden yönünü Taksim’e dön-
müfl engelleri afla afla ilerliyordu.

*

Ergenekon Caddesi ile Kurtulufl
Caddesi’nin keflisti¤i noktada bin-
lerce kifli bir araya gelip barikata
yüklenerek buluflma noktas›na ulafl-
maya çal›flt›. Polis kitleye sald›rd›,
yaralananlar oldu. Büyük bir ço-
¤unlu¤unu Halk Cepheliler’in olufl-
turdu¤u kitle, Kurtulufl Caddesi
üzerinde  bir saati aflk›n polisin sal-
d›r›s›na direndi. Defalarca polis
caddeden püskürtüldü. Burada Halk
Cephesi pankart›n›n arkas›nda
Mehmet Akif Dalc›’n›n büyük boy
resmi aç›ld› ve “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” slo-
ganlar› ile tekrar caddeye yüklenil-
di. Polis geri çekilmek zorunda kal-
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Oligarflinin barikatlar›nda 
dövüfle dövüfle ç›kt›k 1 May›s Alan›’na



d›. Gaz maskesi takan Halk Cephe-
liler gelen gaz bombalar›n› al›p tek-
rar geri polise at›yorlard›.

*

Biz Pangalt›’da barikat›n önün-
deyken arkadan kalabal›k bir grup
slogan atarak gelmeye bafllad›. Bu
grupta Halkevleri, Al›nteri, SDP
vard›. Onlar daha yanaflmadan ilk
müdahaleyi bize yapt›lar, gaz s›kt›-
lar, sonra da panzerlerle geri püs-
kürttüler bizi. Polis geri kendi nok-
tas›na çekildi¤inde bu sefer sadece
bizim kitlemiz pankartlar› aç›p kol-
kola girerek Ergenokon Caddesi’n-
den barikat›n üstüne do¤ru yürüme-
ye bafllad›k. Say›y› kestiremiyorum
ama yüzlerce insan›m›z vard›. Yine
sald›r› oldu. Burada güçlü bir karfl›
koyufl oldu. Hatta polis copu, kask›
yele¤i ele geçirildi buradaki çat›fl-
malarda. 

Bu s›rada Kurtulufl Caddesi üze-
rinde özellikle Devrimci 1 May›s
Platformu üyeleri toplanmaya bafl-
lad›. Bir ara cadde tamamen doldu
son dura¤a kadar. Caddenin bafl›n-
dan sonuna iki durak var. Bu mesa-
fe insan doluydu. ‹lk sald›r›da cad-
denin yar›s› boflald›. O arada iki so-
kak arkadan büyük bir kalabal›k
gelmeye bafllad›. Bu bizimkilerdi.
Burada tüm pankartlar›m›z aç›ld›.
Gaz maskeliler öne geçti, sapanl›lar
öne geçti. Buradan caddeye ç›kt›k.
Öne geçtik ve polisin üzerine do¤ru
yürüdük. Gaz bombalar› geldi, geri
ad›m atmad›k. Panzer ileri geri he-
reket edip kitleyi da¤›tmaya çal›flsa
da geri çekilmedik. Art›k gaz daya-
n›lmaz hale gelince ç›kt›¤›m›z soka-
¤a geri girdik.

Cadde üüçç kkeezz ggeerrii aall››nndd›› ppoolliiss--
tteenn.. Burada çat›flan bizim insanlar›-
m›zd›. Ö¤renci Kolektifleri en arka-
da marfl söyleyip duruyordu, hiç ça-
t›flmaya bile girmediler. SDP iyi ça-
t›flt›. Devrimci 1 May›s Platformu
bileflenleri iyi çat›flt›. En kitlesel
bizdik ve en öndeydik.

*

Feriköy’de ggö¤üs 
gö¤üse ççat›flma
Polis buraya yo¤un olarak yöne-

lince ara sokaklardan Feriköy’e ka-
dar yay›ld› çat›flma. 

En fliddetli çat›flmalardan birisi
de bu bölgede yafland›. O kadar ki,
polisin gaz bombas› tükendi, anons-
larla gaz takviyesi istediler. Gaz
bombas› olunca aslan kesilen po-
lisler bombalar› bitince kalkanlar›-
n›, kasklar›n›, coplar›n› Halk Cep-
helilere b›rakarak kaçmak zorunda
kald›lar. Bir çok kalkan, kask ve jop
ele geçirildi. Tüm bunlar› hazmede-
meyen polis akreplerle kitlenin üze-
rine sald›rd›. Arac›n anonsundan
küfürler ediliyordu kitleye ve araç
direk kitlenin üzerine sürüldü. Ça-
t›flma bu derece yo¤un ve gö¤üs gö-
¤üse sürdü Feriköy’de.

*
Akrep, fiiflli Nikah Dairesi ile

caminin aras›ndaki yolda direk kit-
lenin içine girdi ve bir arkadafla
çarpt›. Burada akrebi kald›r›ma s›-
k›flt›rd›k, her taraftan tafl ya¤›yordu.
Ben ilk kez bir akrebin ön cam›n›n
k›r›ld›¤›n› gördüm. Cam k›r›ld›ktan
sonra kaçt›lar, bir daha da panzerle
üzerimize gelemediler. Bizden iki
sokak yukarda yine bizim kitlemi-
zin bir çat›flmas› olmufl. Bir çok kal-

kan, kask ele geçirilmifl orada da.

Polis helikopteri tepemizde do-
lanmaya bafllad›. Sald›r› olaca¤›n›
anlad›k. Yine gaz bombalar› ve pan-
zerlerle geldiler, bu sefer molotofla-
r› kullanmaya bafllad›k. Ara sokak-
lar›n birinde polis arada kald›. Bir
tanesi kaçamad›. Kask›nda numara
vard› yani il d›fl›ndan gelenlerdendi.
Pantolonu, atleti ve silah› hariç, her
fleyi al›nd› ve dövüldü. Kaçarak
caddeye ç›kt› bu polis. Bundan son-
ra çok fliddetli bir sald›r› oldu... Bu-
radan yaklafl›k yüzelli kiflilik bir
grubumuz pankart aç›p sloganlarla
Dolapdere’ye do¤ru yürüyüfle geçti. 

*

Yol boyu korteje kat›lmak için
inan›lmaz bir direnifl gösteriliyordu.
Her sokaktan cadde zorlan›yor, her
zorlanmada gaz bombas› ile polis
sald›r›yordu.

*

fiiflli Bölgesi Vali Kona¤› Cad-
desi’nde çat›flma bafllad›. Ön saflar-
da biz vard›k. Çat›flman›n bafl›ndan
sonuna kadar "Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z’, ve “1 May›s 77 Katliam›n›n
Sorumlular› Yarg›lans›n” pankartla-
r›m›z hep aç›k kald›. 

Say›: 179 71 MAYIS

Polis Deste¤inde Sivil Faflist Sald›r›
‘Biz beraber hareket ediyoruz’

1 May›s günü, polis terörünün yan›s›ra, bir bölgede sivil faflistler de sal-
d›rd›. Faflistlerin sald›r›s› tamamen polisle iflbirli¤i içindeydi. 

Kurtulufl Caddesi defalarca el de¤ifltirdi. Bir polis hakim oluyordu bir
devrimciler. Televizyonlarda polise gelen gaz bombas› takviyesini veriyor-
du s›k s›k. Bu caddede yafland› o takviye. Faflist güruh da iflte orada devre-
ye sokuldu. 

Saat 11:30 civar›yd›. Elinde kalas olan birisi, arkas›nda polisler varken
kameraya konufluyor. “Bunlar vatan haini, bunlar›n kökünü kaz›yaca¤›z”
diyordu. Show TV çok aç›k yay›nlad› bunu. Kameraman soruyor: ““PPeekkii
ppoolliiss bbiirr flfleeyy ddeemmiiyyoorr mmuu ssiizziinn bbööyyllee ggeezzmmeenniizzee??””

Faflist flu cevab› veriyor: ““yyookk,, bbiizz oonnllaarrllaa bbeerraabbeerr hhaarreekkeett eeddiiyyoorruuzz
öönnccee bbiizz ssaalldd››rr››yyoorruuzz,, aarrkkaaddaann oonnllaarr bbiizzee ddeesstteekk aatt››yyoorr””..

Cadde tamamen devrimcilerin hakimiyetindeyken ortal›kta görünme-
yen faflistler, kitle bölgeyi terketmeye bafllad›¤›nda ortaya ç›k›p sald›r›ya
geçtiler. Pompal› tüfeklerle kitleye atefl açt›lar. Sonra ““tteekkbbiirr”” sesleri du-
yuldu. Tekbir getirerek sald›r›yorlard›. Polisle alenen yanyanayd›lar. Döner
b›ça¤›, sat›r ve kalaslar vard› ellerinde. 100 kifli kadard›lar. 

Tek tek yakalad›klar›n› linç edercesine dövmeye bafllad›lar, iki emekçi-
yi a¤›r flekilde yaralad›lar bu sald›r›da. Kitle bunu farkedince dönüp faflist-
lere yöneldi ve faflistler püskürtüldü. 



Bulundu¤umuz yerde bizlerden
baflka di¤er sol yap›lardan insanlar
da vard›. Bizimle birlikte çat›flmala-
r› güzeldi. Ancak özensizdiler. Es-
nafa, araçlara gelifligüzel zarar veri-
yorlard›. Bu flekilde ilk tafllar› att›k-
lar›nda hemen müdahale ettik ve
tafllar› atmalar› gereken yerin polis-
ler oldu¤unu anlatmaya çal›flt›k. Ta-
mam demelerine ra¤men çat›flmaya
devam ederken yine bunu yapmaya
devam ettiler.

Biz daha ilk çat›flma bafllad›¤›n-
da Devrimci 1 May›s Platformu
pankart›n› açt›k. ‹lkesel davranarak
birlik ruhuna uygun hareket ettik.
Oysa baz›lar› en bafl›ndan erken ç›-
k›fl yap›p program› bozarak ne ka-
dar küçük düflündüklerini gösterdi-
ler. Tarihsel bir eyleme yak›flmayan
hesaplard› bunlar. Biz her fleye ra¤-
men bu olumsuzluklar› daha fazla
öne ç›karak, yükü daha fazla omuz-
layarak Taksim yolunu açt›k.

Hareketimizin büyüklü¤ünü, gü-
zelli¤ini bir kez daha doyas›ya ya-
flad›k. Gurur duyduk, onur duyduk.
Taksim' i kazanan iradenin bir par-
ças› olman›n mutlulu¤unu yaflad›k,
yafl›yoruz. 

*

Taksim’e ddo¤ru
SSaaaatt 1122’’yyee ddoo¤¤rruu,, fiiflli civar›n-

daki çat›flmalar›n yo¤unlaflt›¤›n› ve
kitlenin art›k Taksim’e yöneldi¤ini
ö¤rendik. D‹SK ile di¤er kortejlerin
birleflmesine izin vermiyorlard›. Bu
durumda biz de bölgedeki di¤er ar-
kadafllar›m›zla birlikte Cihangir ta-
raf›nda toplanmaya çal›flt›k. Cihan-
gir’de kalabal›k bir kitlenin bize
do¤ru geri çekildi¤ini görüyorduk.
Polis ‹stiklal’de sald›rm›fl, hala gaz

bombalar› at›yordu. Bize do¤ru ge-
len kitleyle birlefltik. Taksim mey-
dan›’na do¤ru yönelen her sokak,
her aral›k polis barikatlar›yla kapa-
t›lm›flt›. Birkaç yerden girmeye ça-
l›flt›k, defalarca çat›flmalar yafland›.
Daha sonra D‹SK’in meydanda ol-
du¤unu ö¤rendik, ne olursa olsun
meydana girmeye çal›flacakt›k. S›-
raselviler’de denedik olmad›. Sonra
Taksim’e aç›lan Kazanc› Yokuflu
yönüne yöneldik. Bu arada yüzlerce
insan da bize do¤ru geliyordu. Kitle
yokuflun ordaki barikat› zorluyordu.
H›zl› bir flekilde Kazanc› Yoku-
flu’nun alt›ndaki barikata vard›k.
Hemen ulaflabildi¤imiz bütün arka-
dafllara buraya yönelmelerini söyle-
dik. Barikata yükleniyorduk, mey-
danda coflkulu sloganlar› atanlar›
görüyorduk, göz göze gelmifltik ve
karfl›l›kl› sloganlar at›yorduk. Bari-
kat›n aç›lmas› an meselesiydi. Pan-
kart›m›z yoktu yaln›z. Ama biraz
sonra pankart› getiren arkadafllar›
görünce sevincimiz, coflkumuz gö-
rülmeye de¤erdi... Hemen çantay›
açt›k ve ilk önce Mehmet Akif Dal-
c› pankart›n› ç›kard›k, Halk Cephe-
liler’in say›s› art›yordu, sloganlar
iyice yükselmeye bafllad›. “Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z”... Sonra di¤er pankart› ç›kar-
d›k. Bu pankart DEV-GENÇ pan-
kart›yd›. 

*

Yokufllar›n yyokufl 
olmaktan çç›kt›¤› aan
O s›rada barikatlar y›k›l›p geçil-

di, polis bir yandan barikat› y›k›p
geçenleri aramaya çal›fl›yordu ama
art›k nafileydi... Meydandaki kitle-
den afla¤›ya yard›ma gelenler, ku-

caklaflmaya gelenler vard›... Yokuflu
öyle bir t›rman›yorduk ki hayat›mda
ilk kez bir dik yokuflun yokufl olup
olmad›¤›n› fark etmeden geçtim,
adeta düz bir yol olmufltu o coflku-
nun alt›nda, yokufllar. Ç›kt›¤›m›z
yokufl Kazanc› Yokuflu’ydu, y›llar
önce bizden önceki kuflaklar›n fle-
hitler verdi¤i yokufl. Ne de anlam-
l›yd› flimdi buradan gelip Taksim’e
ç›kmak. fiehitlerin verdi¤i güçle o
barikat› y›km›flt›k sanki. Meydana
ç›kt›¤›m›zda “Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede” slogan›n› at›yorduk
yine. Tam bir zafer an›yd›. 

Nice engelleri afl›p gelmiflti o
meydana Kazanc›’dan girenler. Kaç
mahalle dolaflm›fl, kaç sokakta ça-
t›flm›fl, engelleri aflm›fl da gelmiflti.
Bir arkadafl›m›z›n dedi¤i gibi, 89’da
Taksim Meydan›’na giremeyip flehit
düflen Mehmet Akif Dalc›, flimdi
kollar›m›zda, izini süren yoldafllar›-
n›n aras›nda kocaman bir pankartla
giriyordu o alana. Meydana girdik-
ten hemen sonra, DEV-GENÇ pan-
kart›n› an›t›n önüne yönelttik. And›-
m›z vard›, o meydana bir gün gire-
ce¤iz ve an›ta 77’deki DEV-
GENÇ’lilerin yapt›¤› gibi o pankar-
t› giydirece¤iz diye. Öyle de yapt›k.
Ne mutlu ki o pankart› oraya asan-
lar da bbuuggüünnüünn DDEEVV--GGEENNÇÇ’’lliillee--
rriiyyddii.. Bu 1 May›s’ta anlaml› tesa-
düfler vard›. Kazanc›’dan giriyor-
duk, Mehmet Akif Dalc›’y› al›yor-
duk içeriye ve 77’deki gibi yine an›-
t›n önünde DEV-GENÇ pankart›yla
biz vard›k, DEV-GENÇ vard›. 

DEV-GENÇ marfl›n› okuduk
hep birlikte, bir yandan da baflka
yerlerde ayr› ayr› duran Halk Cep-
heliler’i oraya toplamaya çal›fl›yor-
duk. “Mahir’den Day›’ya Sürüyor
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Bak›n bir sokak iflte Mehmet ç›k›yor
Öbür sokaktan yine Mehmet ç›k›yor Befl bin Mehmet kofluyor günefle...



Bu Kavga... Kurtulufl Kavgada Za-
fer Cephede...” sloganlar› hiç sus-
mad›. Mahir’e, Day›’ya sesleniyor-
duk Taksim Meydan›’n›n orta yerin-
den. 1 May›s günü pankartlar›m›zla,
bayraklar›m›zla alandayd›k, an›t›n
üstünde biz vard›k, bizi görmelerini
istiyorduk. Etraftan karanfil ya¤mu-
runa tutuldu DEV-GENÇ pankart›.
Coflkudan gözleri dolanlar, geçmifli
hat›rlayanlar... Evlerinde televiz-
yonlardan izleyenler, yurtd›fl›nda,
hapishanelerde izleyenler de eminiz
ayn› duygular›n ortakl›¤›yla ve
onun verdi¤i onurla, gururla düflü-
nüyorlard› flimdi Taksim’i, Cepheli-
ler’i. Oraya girmek, devrim yürüyü-
flümüzde çok anlaml›, manevi anla-
m› çok büyük bir ad›md›... O coflku,
coflkuyla iç içe flaflk›nl›k, sevinç gö-

rülmeye de¤erdi. fiimdi bütün Tür-
kiye’de kalbi ayn› yönde atanlar,
ayn› duygular› paylafl›yordu. 

*

Kazanc› yokuflundan Taksim' e
girmemiz gerçekten çok büyük bir
duyguydu. Tarihi Taksim Alan›’na
girdi¤imde, ilk bizim insan›m›zla
karfl›laflt›¤›mda büyük bir coflkuyla
sar›ld›m. Tek tip giyen Halk Cephe-
liler vard›. Gözlerinden mutluluk
okunuyordu. Onlar da bizim için
simgeselleflen o giysilerle alana gir-
menin coflkusu içindeydiler.
Taksim’i zaptetme direniflimiz ge-
nel olarak iyiydi diye düflünüyo-
rum. Halk Cepheliler’in çat›flma ru-
hu, isteklili¤i, coflkusu güzeldi.
Özellikle belki de ilk defa böylesi
çat›flmalarda bulunan gençlerimiz

vard›; ki cüretleri, militan-
l›klar›yla gurur vericiydi. Oraya ça-
t›fla çat›fla girmenin coflkusu, sevin-
ci anlat›lamaz bir duygu seli yaflat›-
yor insana. 77 katliamc›lar›ndan he-
sap sorman›n bir ifadesiydi. 89 flehi-
dimiz Mehmet Akif Dalc›' n›n hesa-
b›n›n sorulmas›yd›. Kad›köy flehit-
lerimizin hesab›n›n sorulmas›yd›.

*

Meydanda D‹SK da¤›lma ça¤r›-
s› yap›yordu sürekli, zaten polis
müdahaleye bafllam›flt›, da¤›lmakta
olan kitleye yine biber gazlar›, yine
sald›r›lar, fakat bunlar›n hepsi bofl-
tu. Kaleye girilmiflti, duvarda bir
gedik aç›lm›flt›. fiimdi o duvarlar›
y›kma vaktiydi! Y›k›lacak o da bir
gün, y›k›lmaz dedikleri o surlar, sal-
tanatlar y›k›lacak.

Say›: 179 91 MAYIS

Ana yola aç›lan yer yol a¤z›nda
görebilirdiniz onlar›, yüzlerinde
fularlar›, ellerinde Dalc›‘dan miras
tafllar› ve pankartlar›... Verilmifl

bir sözdü her Cepheli halka ve tarihe.
Sözlerini yerine getirdiler...

Binlerce Cepheli Taksim’e
giden tüm yollarda çat›flt›lar
o gün.. 

1 May›s, Ankara ve ‹zmir en kit-
lesel olmakla beraber, Adana, Mer-

sin, Antalya, Kocaeli, Burdur, Mu¤-
la-Marmaris, Trabzon, Artvin-fiav-

flat, Düzce, Samsun, Sinop, Ço-
rum, Karaman, Kayseri, Edirne,
Lüleburgaz, Diyarbak›r, Der-sim,
Gaziantep, Van, Bitlis gibi iller ve
ilçelerde de onbinlerce emekçinin
kat›l›m›yla kutland›. ‹flçi ve emek-
çiler meydanlarda yapt›klar› mi-
ting ve eylemlerle 1 May›s’› kut-
larken, aç›klamalar› ve sloganla-
r›yla tepkilerini dile getirdiler.

1 May›s alanlar›nda iflçi ve
emekçilerin ortak tepkisi AKP ik-
tidar›n›n iflsizli¤i, yoksullu¤u,
yolsuzlu¤u, sömürüyü, hak gasp-

lar›n› büyüten politikalar›na oldu.
Alanlarda emekçiler, krizin fatura-
s›n› ödemeyeceklerini ve eflitlik,
adalet, özgürlük isteyen sloganlar›-
n› hayk›rd›lar. Miting ve eylemler-
de 1 May›s’›n tatil ilan edilmesinin
emekçilerin y›llard›r süre gelen
mücadeleleri sonucu oldu¤u vurgu-
land› ve kazan›mlar›n korunmas› ve
büyütülmesinin emekçilerin elle-
rinde oldu¤u belirtildi. 

Ankara’da polisin arama nokta-
s›ndaki tutumundan kaynakl› k›sa
süreli çat›flma yafland›. 1 May›s
alanlar›nda, Taksim Meydan›’na ç›-
k›ld›¤› haberinin duyulmas› sonras›
yaflanan coflkuyla, Taksim’e ç›kan
emekçiler selamland›.

Anadolu ‹llerinde 1 May›s

ANKARA
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Bir Dev-Gençli aanlat›yor:
““DDaayy››’’nn››nn yyoollddaaflflllaarr››......””
Sabah 06.00’da evden ç›kt›¤›m›zda sokakta devriye

arabalar› geziyordu. Birkaç kez etraf›m›zda turlad›lar.
Tacizkar tav›rlar› vard›. 

Polis biber gaz› s›k›nca geri çekildik. Sonra tekrar
zorlad›k. Bu kez yo¤un bir biber gaz› sald›r›s›na u¤ra-
d›k. Sonra Dolapdere Caddesi’ne yöneldik. Buraya gel-
di¤imizde polis, Cepheliler’in, Day›’n›n yoldafllar›n›n
nas›l direndi¤ine bir kez daha tan›k oldu. Buradaki po-
lis barikat›n› aflt›k. Ellerimizde tafllar›m›zla, dillerimiz-
de sloganlar›m›zla 1 May›s’› selaml›yorduk. Ard›ndan
yan soka¤a girdik ve cadde üzerindeki korteje ulaflmaya
çal›flt›k. 

Bunun üzerine soka¤›n bafl›ndan çok yo¤un bir flekil-
de biber gaz› sald›r›s› bafllad›. Nefes alam›yorduk. Yan-
daki apartmana girdik. Apartmanda kap›y› açmayanlar
da oldu; kötü olan arkadafllar› içeriye alan, yo¤urt, li-
mon verenler de. 

✪
Okmeydan›’ndan bbir emekçi:
Sibel Yalç›n Direnifl Park›’nda saat 8’de toplan›p,

gruplar halinde Ergenekon Caddesi’ne ulaflt›k.

Sokak sokak, cadde cadde her yerde ve her koflulda
çat›flarak Taksim’e giden bütün yollar› denedik.

Polis her yerde ve herkese pervas›zca sald›rd›. Biz de
her zamanki gibi direndik. Polis copuyla, bombas›yla,
tazyikli suyuyla geldi. Ama bizleri bir türlü geri çevire-
medi.

Bütün barikatlar› zorlad›k. Arkadafllar›m›z›n bir bö-
lümü geçti, biz geçemedik ama son dakikaya kadar ça-
t›flt›k. 

D‹SK’in ara sokaklardaki di¤er örgütlenmeler olma-
dan alana girmesi yanl›flt›. Bunun d›fl›nda polisle anlafl-
mal› gibi, hemen alandan ayr›lmas› da yanl›flt›. Herkesi
bekleyebilirdi ama, yapmad›.

HHaallkk CCeepphheessii nniiyyee oorraaddaa oolldduu¤¤uunnuu vvee nniiççiinn ççaatt››flfl--
tt››¤¤››nn›› bbiilleenn bbiirr kkiittlleeyyee ssaahhiippttii.. HHeerr ff››rrssaattttaa ppaannkkaarrtt--
llaarr››mm››zz›› aaçç››pp kkoorrtteejj oolluuflflttuurrmmuuflflttuukk.. Polisin her müda-
halesine tafllarla, sloganlarla yan›t verildi. Baflka hiçbir
örgütlenmede bunu görmedim.

Taksim’in bizim için ne kadar önemli bir yer oldu¤u-
nu herkes ö¤rendi. Oran›n ““TTaakk››nntt››”” de¤il, emekçilerin,

devrimcilerin, iflçilerin, ö¤rencilerin yeri oldu¤unu her-
kes gördü.

✪
Gazi MMahallesi’nden lliseli bir genç   
anlat›yor:
‹lk önce fiiflli’ye gittik annemle birlikte. Oraya gitti-

¤imizde yoldafllar›m›z da oradayd›. ‹lk önce sokaklarda
polisle karfl›laflt›k. Aradan birkaç dakika geçince polis
biber gaz› att›. Ben anneme geride durup beni bekleme-
sini söyledim. ‹lk önce Akbank’›n orada polislerin biber
gaz›na karfl›l›k verdik. Baya¤› kalabal›k bir grup çat›fl›-
yordu orada. Polisi geri püskürttük. Polis 50-60 tane çe-
vik kuvvetti. Aram›zdan birisi polisin kalkan›n› alm›flt›.
Bu bizim için de moral oldu. 15-20 dakika çat›flt›k. SSoonn--
rraa bbiibbeerr ggaazz››nn››nn eettkkiissiiyyllee ggeerrii ççeekkiillddiimm.. BBiirrkkaaçç aadd››mm
aatttt››¤¤››mmddaa aannnneemmii ggöörrddüümm.. AAnnnneemm lliimmoonnuu yyüüzzüümmee
ssüürrddüü,, ben de k›rm›z› fular vard›. Annem “yüzünü ka-
pat” dedi. Elimdeki tafllar› anneme verdim. Fularla yü-
zümü kapatt›m ve o cadde üzerinde uzun bir süre çat›fl-
t›k, barikat kurduk. Sonra bir grup arkadafl burada oya-
lanmamam›z gerekti¤ini söyledi. Hemen ben barikat›n
gerisine gidip anneme söyledim, o çevrede olanlara söy-
ledim ve Pangalt›’ya do¤ru yöneldik.

O s›rada güya bana göz kulak olmak için gelmifl olan
halam›n o¤lunu göremeyince onu arad›m; Pangalt›’ya
do¤ru bakt›m ki halam›n o¤lu da bir fular alm›fl, barika-
t›n oraya geçmifl, baya¤› sevindim...

Halk Cepheliler taraf›ndan sürekli bizlere uyar›lar
yap›l›yordu, insanlar›n evlerine, arabalar›na ve esnafla-
ra zarar verilmemesi konusunda.

Çat›flmalarda çok güzel direnifller sergilendi, nereye
baksak yüzlerinde k›rm›z› fularl›lar vard›, bu beni çok
mutlu etti, k›rm›z› fularl›lar barikat›n her zaman önün-
deydiler, bütün siyasetler de vard› zannedersem ama en
fazla direnen Halk Cepheliler’di. En son ara sokaklar-
dan Taksim’e gitmeyi zorlad›k, saat 3’e gelirken bizler
de ayr›ld›k, sonras›nda biz mahallemize döndük.

✪
Mersin’den bbir Cepheli:
Mersin’den geldim. Taksim’in arka sokaklar›nda 7-8

pankart aç›ld›. Polis bize gaz bombas› ile sald›rd›. Ama
tekrar birleflip ara sokaklardan yeniden zorlad›k. Baya
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bir sokaklardan girmeye çal›flt›k. Epeyce gaz bombas›
yedik. Çat›flma çok güzeldi. Arkadafllar›n coflkusu, ça-
t›flmas› çok güzeldi. Hep bir a¤›zdan sloganlar›m›z›
hayk›rd›k. Biz girmesek de arkadafllar girdi ve pankart›-
m›z aç›ld›. O yandan içim rahat.

✪
Mersin’den bbir baflka CCepheli         
anlat›yor:
Gruplar halinde Taksim’e ç›kan sokaklardan sürekli

barikatlar› aflma girifliminde bulunduk. Belki 50 sokak-
tan Taksim’i zorlad›k. Devrimci gruplar büyük bir daya-
n›flma içindeydi. Savafl Sokak’ta soka¤›n ad›na uygun
bir direnifl vard›. Polisin barikat demirlerini önlerinden
ald›k. Ayn› sokakta birkaç kez barikat zorland›. Bu zor-
lamalarda bir grup Taksim’e giden korteje kat›ld›. Tak-
sim’e anma an›nda ben giremedim ama bu zaferi biz ka-
zand›k. E¤er sendikalar flu anda 5-6 bin kifliyle girdiler-
se bu benim yoldafllar›m›n amans›z çat›flmalar› sayesin-
de oldu. 

✪
Okmeydan›’ndan bbir genç:
““BBiizziimmllee kkoonnuuflflmmaakk iisstteemmiiyyoorrllaarrdd››,, 
ççaatt››flflaarraakk aaflflmmaayyaa ççaall››flfltt››kk””
Okmeydan›’ndan ç›k›p Pangalt› ›fl›klarda topland›k.

Biz geldi¤imizde çat›flmalar bafllam›flt›. Dolapdere’ye
kadar bütün sokaklarda kimi zaman çat›flarak, kimi za-
man da konuflarak girmek için u¤raflt›k ve de baflard›k.
10 kadar arkadafl›n girmesini sa¤lad›k. Biz kald›k ve
girmek için çat›flmaya devam ettik.

Polisler bizi engellemek için sorgusuz, sualsiz sald›-
r›yor ve hedef gözetmeksizin biber gaz›, boyal› su, biber
gazl› su, plastik mermi s›k›yordu.

TTaakkssiimm’’ee çç››kkmmaakk iiççiinn ççoo¤¤uunnlluukkllaa ççaatt››flflaarraakk ((ççüünn--
kküü hhiiççbbiirr zzaammaann bbiizziimmllee kkoonnuuflflmmaakk iisstteemmiiyyoorrllaarrdd››)),
ellerimizdeki tafllar›m›zla, sopalar›m›zla barikatlar› afl-
maya çal›flt›k. Ve de ço¤u zaman baflard›k. Onlar geri
çekilmek zoruna kald›lar.

Polis bütün solu yok etmek için sald›r›yor. Solu bitir-
mek ana amaç.

Halk Cepheliler her zaman oldu¤u gibi disiplininden
taviz vermeyen, insiyatif d›fl›nda hareket etmeyen bir
kitle olarak ddoossttaa ggüüvveenn,, ddüüflflmmaannaa kkoorrkkuu veriyordu.

Halk Cepheliler’in aras›nda kalan 20 tane polisin bi-
ber gaz›n›n bitmesiyle telsizden anons yap›p yard›m ça¤›-
r›rkenki rezillikleri görülmeye de¤erdi. Polisler “biber
gaz›m›z bitti, 20 kifliyiz... direnmeye çal›fl›yoruz” diye
anons ederken Halk Cepheliler kafalar›ndaki kasklar›, el-
lerindeki kalkanlar› al›p üzerlerine tafl ya¤d›r›rken ayn›
bir kurba¤a gibi çökmüfl, hiç hareket edemeden beklefli-
yorlard›. Bir de “direniyoruz’” diyorlard› hiç utanmadan.

✪
1 MMay›s MMahallesi’nden eemekli 
bir iflçi:
‹lk fiiflli Meslek Lisesi önünden, adliyenin arkas›n-

dan geçerek D‹SK binas› yak›n›ndan girmek istedik. Ar-
d›ndan fiiflli Etfal Hastanesi önünün toplant› yeri oldu¤u
söylendi, oraya yöneldik...

Cihangir’e geldi¤imizde bir grup ara sokaktan alana
ç›kmak için polisle tart›fl›yordu. Biz de oradan zorlamak
için girdik. Zorlamam›zla durum çat›flmaya dönüfltü.
Bundan sonra her sokak bafl›nda çat›flmalar bafllad›.

Saatler geçtikçe, yedi¤imiz gaz, yürümeler, koflufl-
turmacalarla birlikte yafl›mdan dolay› hayli yoruldu¤u-
mu da (yafl 60) belirteyim. O ara MMeecciiddiiyyeekkööyy--fifiiiflflllii gi-
riflinde toplan›ld›¤›n›, oradan girilme ihtimalinin oldu-
¤unu belirttiler, biz “yorgunlar” oraya yöneldik; oraya
gitti¤imizde gerçekten de büyük bir kitle vard›. Bir saa-
te yak›n orada sloganlarla kal›nd›. Burada da tazyikli su
ve gaz bombalar›yla sald›rd›lar. 

Polis daha bir örgütlü ve her 10 polis bafl›na bir so-
rumlu komiser vard›. Caddeleri tam kapatarak çat›flma-
lar› arka sokaklarda tuttular. Polis... kitlelerle siyasi ör-
gütler aras›nda bir çok aç›dan ve yönden ay›rma, ayr›fl-
t›rma, d›fllama, d›fllanma ve tecrit politikas› güttü.. 

Sendikalar için flu kadar›n› belirteyim; ister ta bafltan
anlaflt›klar› bir oyunun sonucu olsun, isterse kendili¤in-
den bir durum olsun; baflta devlete ve sendika a¤alar›n›n
ifline gelen bir durum olmufltur. BBiirriinncciissii;; sseennddiikkaallaarr
bbiirr bbüüttüünn oollaarraakk TTaakkssiimm kkoonnuussuunnddaa hhaarreekkeett eettmmiiflfl
oollssaallaarrdd››,, TTaakkssiimm aaçç››ll››rrdd››,, aaçç››llmmaakk zzoorruunnddaayydd››.. ‹kin-
cisi; tüm kat›l›ma gelenler bir bütün olarak girerdi. Bu
iki fl›kk› çok iyi biliyorlard› ve bunu hiçbiri istememifl-
tir. fiu iki fleyden dolay› birincisi; iflçi kitlesinin Taksim
gibi bir alanda, ürkütücü flekilde büyük bir kitlesellikle
1 May›s’› kutlamas› sadece devletin ve sermayenin de-
¤il, ayn› zamanda sendika a¤alar›n› ürküten ve tehdit
eden bir güç olurdu. ‹kincisi; böyle bir ç›k›fl›n tüm avan-
tajlar› ddeevvrriimm hhaanneessiinnee bbiirr kkaazzaann››mm oollaarraakk yyaazz››llaaccaa--
¤¤››nn›› çok iyi biliyorlard›. Zaten D‹SK’in son günde ve 1
May›s gününde uygulad›¤› politikada bu temeldedir.
“Makul say›” ç›k›fl›n›n temeli budur. 

Say›: 179 111 MAYIS
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Taksim tutumu do¤ru ve devrimci iflçi tutumudur.

✪
Gaziantep’ten bbir Cepheli:
Eylem kitlenin hepsinin ‹stanbul’u bilmemesine ra¤-

men çok coflkulu, hedefi Taksim olan bir eylemdi. Biz-
ler o ara yollarda çat›fl›rken DEV- GENÇ pankart›m›z›n
aç›ld›¤› haberi gelince daha bir inançl› çat›flt›k. Art›k
bizler de Taksim’deydik. Yani biz bu barikatlar› aflarak
Taksim’e fiilen girmifl olduk. 

✪
KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’ddaann 2222 yyaaflfl››nnddaa bbiirr iiflflççii::
“‹zin vvermelerine ggerek yyoktu. 
Çünkü iinanm›flt›k, ggirecektik vve 
girdik...”

fiiflli Etfal’in arka taraf›na geldik ve orada çat›flt›k.
Sokak sokak, barikat barikat çat›flt›k.

Ara sokaklardan Taksim’e ç›kan tüm yollar kapat›l-
m›flt›, gaz bombas› atarak da¤›tmaya çal›flt›lar, plastik
mermi kulland›lar, biz de çat›flarak zorlad›k, inad›na y›l-
madan çat›flt›k.

Baflvurdu¤umuz yol en meflru hakk›m›z olan Taksim
Meydan›’na kortejlerle girmekti. ‹zin vermediler, sald›r-
d›lar. Biz de çat›flt›k. Ve onlar›n izin vermelerine gerek
yoktu. Çünkü inanm›flt›k, girecektik ve girdik de.

Polis faflist bir flekilde ve pervas›zca sald›rd›. Sendi-
kalar bizleri b›rakarak devletin istediklerini yapt› ve ma-
kul say›yla ç›kt›. Sol, baz›lar› d›fl›nda genelde direndi.
Ama birçok noktada pasif kald›lar. 

HHaallkk CCeepphheelliilleerr TTaakkssiimm’’ee eenn ççookk iinnaannaann ve ç›k-
mak için can› pahas›na her sokakta var olan, direnen
gruptu. Bulundu¤u her sokakta çat›flanlar›n örgütlü ve
öncü gücüydü. Kavgay› ö¤retiyordu. 1 May›s’ta Halk
Cepheliler reformistlere, oportünizme, pasifizme inat
“Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga’ diyerek örgüt-
lü gücünü bir kez daha Taksim’e ç›kan tüm sokaklarda
gösterdi. 

Taksim 1 May›s alan›d›r. Hakl›y›z kazanaca¤›z. 

✪

1166 yyaaflfl››nnddaa,, öö¤¤rreennccii,, KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’ddaann::
““hheerr ssookkaakkttaa kkeennddiimmiizzii ggöösstteerrddiikk..””
fiiflli’ye gittik ilkin. Ara sokaklarda bulufltuk. 

DDöörrtt ssaaaattee yyaakk››nn ççaatt››flfltt››kk.. En sonunda Befliktafl’tan
yürüyerek Taksim’e ç›kt›k. Ellerindeki tüm güçleri kul-
lanarak engellediler. Biz de tafllarla karfl›l›k verdik. He-
men her sokakta kendimizi gösterdik. Her zamanki gibi
direndik. 

32 y›l sonra mutluyuz. 

✪
Ba¤c›lar’dan bbir cepheli:
“Gün bboyu ççat›flmalar sürdü”
Ça¤layan’a otobüsle gittik. Otobüste “Taksim’i Zapt

Edece¤iz” slogan›n› att›k ve 1 May›s marfl›n›, Çav Be-
lla’y›, Hakl›y›z Kazanaca¤›z’› söyledik. Otobüsten in-
dik ve Kurtulufl’a do¤ru yürümeye bafllad›k. 

Ara sokaklardan di¤er gruplar inmeye bafllad›. Biz
vard›¤›m›zda ilk sald›r›lar bafllam›flt›. Gaz maskeliler ve
sapanl›lar kitlenin önüne geçerek gelen gazlar› polise
geri yolluyorlard›. 

Her sokakta çat›flmalar devam ediyordu. Ard›ndan
kitle Devrimci 1 May›s Platformu bileflenleri Feriköy’e
geçtiler. Feriköy’de di¤er gruplarla birleflildi. Binlerce
kifli vard› san›r›m. Buradan Hac› Hüsrev’e sloganlarla
devam edildi. Oradan Çinçin Deresi’nden halk sürekli
alk›fllarla, zafer iflaretleriyle destek verdiler. 

Burada mahallelinin 1133 yyaaflflllaarr››nnddaa mmoottoossiikklleettllii bbiirr
ççooccuu¤¤uu etraf› dolaflarak polisin oldu¤u noktalar› Cephe-
liler’e bilgi veriyordu. Bilgi Üniversitesi’ne do¤ru yürü-
yüfle geçildi. Burada polisle çat›flmalar Piyalepafla’ya
kadar sürdü. Gün boyu Halk Cepheliler sokak sokak ça-
t›flarak Taksim kararl›¤›n› bir kez daha gösterdi. Tak-
sim’de “MEHMET AK‹F DALCI’ n›n pankart›’n›n aç›l-
d›¤›n› telefonla duydu¤umuzda Taksim’i kazanman›n
coflkusunu yaflad›k. 

✪
Ba¤c›lar’dan bbir baflka ccepheli:
Halk Cepheliler genelde çat›flmalar›n yafland›¤› bü-

tün sokaklarda vard›. Cepheliler, kendi grubunu kay-
betti¤i zaman hemen en yak›ndaki Cepheliler’in yan›na
gitmeye çal›fl›yor, di¤er gruplarla durmay› istemiyordu.
Sokak aralar›ndaki çat›flmalar› yönlendiren ve sürekli
kitleyi motive eden bir görüntüsü vard›.

2009 1 May›s’› geçen seneki bir May›s’dan daha
coflkulu ve güzeldi ve Taksim’de pankart›m›z›n aç›ld›¤›-
n› ö¤rendi¤imizde daha bir coflku seli olufltu, çünkü he-
def Taksim’di. Kendimiz giremesek de arkadafllar›m›z›n
girmesi ve pankartlar›m›z›n aç›lmas› her fleye de¤erdi.. 



Hemen her 1 May›s öncesinde,
e¤er koflullar uygunsa, oligarfli ve sa-
r› sendikalar, devrimcilerin 1 May›s'a
kat›l›mlar›n› engellemek için manev-
ralara, çeflitli dayatmalara baflvurur-
lar. Önceki y›llarda da en çok “bizim
belirledi¤imiz alanda kutlay›n” da-
yatmas›nda bulunmufllard›r. Bunu ka-
bul ettiremedikleri noktada, “alana
gelin ama flu pankat› açmay›n, tek tip
elbise giymeyin, flu slogan› atma-
y›n...” gibi dayatmalara baflvurdular.
Hiçbirini kabul etmedik. Bu y›lda,
“Taksim'e gelin ama “makul” say›da
gelin en fazla 500-1000 kifli gelin, da-
ha fazla gelirseniz  izin vermeyiz” de-
diler.

Peki o zaman makulü belirleyen
nedir? Ya da makul olan ne, olmayan
ne?

Biz söyleyelim, makulu belirleyen
oligarflinin dayatmalar› de¤il, müca-
delenin meflrulu¤udur. 1 May›s'la il-
gili bütün haklar›m›z› mücadelemizin
meflrulu¤una inanarak kkaazzaanndd››kk. Be-
del ödeye ödeye 1 May›s'› yyaassaallllaaflfl--
tt››rrdd››kk,, Taksim'in emekçilere aç›lma-

s›n› sa¤lad›k. E¤er biz  dayatmalar›
kabul etmifl olsayd›k, bu ülkede 1
May›slar ya salonlara hapsedilmiflti
ya da çoktan unutulmufltu. 

Makul say› dayatmas›, 1 May›s-
lar'› “temsili” kutlama dayatmas›d›r.
Çünkü mücadelenin geliflmesinden,
kitleselleflmesinden korkuyorlar. Bi-
liyorlar ki; faflizm, mücadelenin
önünde barikat olmasa, devrim mü-
cadelesi çok daha h›zl› geliflecek.
Yüzbinlerce insan 1 May›s alanlar›n›
dolduracak. O nedenle dizginsiz bir
öfkeyle, pervas›zca sald›r›yorlar. Bin-
lerce polisiyle, panzerleriyle, gaz
bombalar›yla, yüzlerce insan› gözal-
t›na alarak, Taksim'e giden bütün yol-
lar› kapatarak terör estiriyorlar. Halen
o meydan› 550000 BB‹‹NN kkiiflfliiyyllee ddoolldduurr--
dduu¤¤uummuuzz günlerin korkusunu tafl›-
yorlar. Korktuklar› için 77 1 Ma-
y›s'›n› kana bulad›lar, 34 insan› kat-
lettiler. MMaakkuull ssaayy›› ppaazzaarrll››¤¤››,, oollii--
ggaarrflfliinniinn ddeevvrriimm kkoorrkkuussuudduurr.. Ne
yaparsan›z yap›n  alanlar› yüzbinlerle
dolduraca¤›m›z günler de gelecek,
uygulad›¤›n›z terörde sizi kurtarama-
yacak.    

Makul say› pazarl›¤›, ayn› za-
manda, emekçilerin ekonomik de-

mokratik mücadelesini ""tteemmssiillii"" bir
mücadeleye dönüfltürmeye çal›flan an-
lay›fl›n devam›d›r. ‹stiyorlar ki, ülke-
mizdeki demokratik mücadele s›n›rl›
bir çerçevede geliflsin. Öyle binlerle
hak arama eylemleri, grevler, miting-
ler, boykotlar yap›lmas›n. ‹stiyorlar ki,
mücadele göstermelik bir flekilde,
alanlara taflmadan yürüsün. Aynen
Türk-‹fl'in, Hak-‹fl'in yapt›¤› gibi. 

1 May›s sonras›nda Vali Muam-
mer Güler, “Taksim’de makul bir ka-
labal›k oluflmufltur. Sendikalar›n ye-
terli temsili temin edilmifltir” diyor.
Oligarflinin istedi¤i mücadelenin, sar›
sendikac›l›k çizgisinin d›fl›na ç›kma-
mas›d›r. Oligarflinin makul ölçüsüyle,
sar› sendikac›lar›n makul anlay›fl›
uyum halindedir. Düzenin yasal s›n›r-
lar›n›n d›fl›na taflmayan bir mücadele
istiyorlar. 

Alan dayatmalar›n›z, makul say›
pazarl›klar›n›z kar etmedi. Dayatma-
lar›n›z›, statükolar›n›z›, barikatlar›n›-
z› y›ka y›ka geliyoruz. Mücadelenin
büyümesini de, kitleselleflmesini de
engelleyemeyeceksiniz.

Say›: 179 131 MAYIS

Oligarflinin ‘makul say›’ Pazarl›¤› 

‹stanbul polisi 1 May›s’ta demok-
ratik hakk›n›n kullan›lmas›na engel
olundu¤u için direnen emekçilerden,
devrimcilerden ele geçirdi¤i “direnifl
silahlar›n›” sergiliyor bir masada:
Molotoflar, sapanlar, tafllar... 

Fakat bunlar aras›nda o güne ka-
dar bu tür “suç aletleri” içinde hiç gö-
rülmemifl bir fley daha var: ““ss››kk››llmm››flfl
lliimmoonn””!!

Devletin valisi ve Emniyet Müdü-
rü’nün bizzat sergiledikleri bu suç ale-
tinin sergileniflini görmeyenler, belki
flafl›racak ama öyleydi. fiafl›rmaya da
gerek yoktur; çünkü faflizm, bugüne
kadar o “suç aletleri” masas›na neler
ç›karmad› ki bu ülkede? Kitaplar, dak-
tilolar, zaten s›radand›. Makarnalar,
zeytinler de konuldu o masaya. “Suç
aleti olarak kullan›labilirli¤i” nedeniy-
le telefonlar, evdeki normal b›çaklar...

Faflizm, bunu yaparken, kuflku du-
yulmas›n ki bir mant›¤› var; haks›z,
hukuksuz, kan›ts›z, belgesiz suçlad›-
¤›n› suçlu göstermek için kullan›lan
araçlard›r bunlar. Limon da öyledir. 

Bak›n diyor faflizm, bak›n, limon
da var yanlar›nda, yani D‹RENME-
YE haz›r durumdalar. 

Evet, limon bir direnifl arac›. 

Halk›n en meflru, demokratik hak-
k›na sald›ran polisin gaz bombalar›na
karfl›, limon insanlar›n kendini sa-
vunmalar› için bir araç. 

Faflizm, direnmeyi suç gördü¤ü
için, limonu da suç görüyor. Ben gaz
bombas› ataca¤›m ama sen direnme-
yeceksin, kendini bile korumayacak-
s›n diyor. Faflizmin direnme hakk›n›
yok eden mant›¤› iflte böyle çal›fl›yor.
Bu mant›k koyuyor o masaya o s›k›l-

m›fl limonu. 

Bu mant›k, bu faflist mant›k, 1
May›s günü, insanlar› “nab›zlar›na
bakarak” gözalt›na alma yöntemini
de gelifltirdi bu sene. 

Gözalt› terörü için o gün yeni “suç
aletleri” buldu polis. S›k›lm›fl limon
ve h›zl› atan nab›zlar. Kimin nabz›
h›zl› at›yorsa o çat›flmalara kat›lm›fl-
t›r.. ““BBeenn ddeevvlleettiimm yyaappaarr››mm”” diyordu
polis. Neyin suç oldu¤una yasalar de-
¤il, polis karar veriyor, gerekirse ye-
ni suç yarat›yordu. 

Bir yan› devletin “güçlülük göste-
risi” olan bu tablonun di¤er yan› ise,
devletin acizli¤iydi. Limonu suç aleti
ilan edecek duruma düflen bir devlet,
kuflku yok ki, acz içindedir.

Faflizm ssuç yyarat›yor:
H›zl› aatan nnab›zlar ve ss›k›lm›fl llimon...
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Bu 1 May›s öncesinde de, ‹stan-
bul valisi, klasik hale gelen “marji-
nal gruplar eylem yapacak”, “ille-
gal marjinal örgütlerin Taksim'e
girmesine izin vermeyece¤iz" aç›k-
lamalar›n› tekrarlad›lar. Devrimci-
ler hatta e¤er militan bir mücadele
anlay›fl›na sahipse demokratik kitle
örgütleri, sendikalar dahi, oligarfli-
nin gözünde “marjinal”, “bir avuç”,
“anarflist” ya da “maceraperest”dir.
(Örnek olarak, K›z›lay’da haklar›
için direnen memur sendikalar›n›n
Baflbakan taraf›ndan marjinal ilan
edildi¤ini hat›rlay›n mesela.) 

Marjinal örgütler demagojisi, 1
May›s özelinde polis terörünü hakl›
k›lman›n, genel olarak da devrimci-
leri halktan kopuk bir avuç macera-
c› olarak göstermenin arac›d›r. Bu,
ayn› zamanda psikolojik savafl›n bir
parças›d›r. Devrimcilerin halk›n gö-
zündeki imaj›n› zedelemek, devrim-
cilere duyulan güveni sarsmak için
bu tür söylemlere baflvuruyorlar. 

Devrimciler kim? Baflka geze-
genlerden mi geldiler? Devrimciler,
bu halk›n içinde ç›k›yorlar. Halk ve
devrimciler birbirinden kopar›la-
maz. Halk›n karfl›s›nda olan oligar-
flidir, oligarflinin polisi, ordusu ve
bütün kolluk kuvvetleridir.  

Kortejin d›fl›ndakiler “marji-
nal”diler de, 20 bini aflk›n polisi ni-
ye getirdiniz o zaman oraya? Marji-
nal idiyseler b›raksayd›n›z da yürü-
selerdi, herkes görseydi kaç kifli ol-

duklar›n›. MMaaddeemm bbiirr aavvuuççttuullaarr
neden korktunuz, Taksim'e ç›kan
bütün yollara barikat kurdunuz? ‹s-
tanbul'un polisi yetmedi, baflka fle-
hirlerden polis getirdiniz. Tren, ge-
mi seferlerini iptal ettiniz. Hatta ve
hatta ‹stanbul'a girifl otobanlar›n›
tuttunuz... “Marjinal”ler için biraz
fazla de¤il mi bu önlemler?

Peki gerçek nedir? Gerçekten bir
avuç olan kim? 

Gerçek flu ki, binlerce kifli Tak-
sim'e ç›kan yollar boyunca, polis
barikatlar›n› aflmak için çat›flt›. Si-
zin marjinal gruplar dedi¤iniz in-
sanlar; iflçisiyle, memuruyla, ö¤ren-
cisiyle, esnaf›yla, ev kad›n›yla, ge-
cekondulusuyla  bu ülkenin halk›-
d›r. Marjinallik demagojisinin sa-
hipleri, bu gerçe¤i çarp›tmaya çal›-
fl›yorsunuz.  

Marjinal kelimesi, oligarflinin ve
beynini, dilini ona teslim etmifl
olanlar›n dilinde bir klifledir. O ka-
dar ki, bu klifle al›flkanl›¤›, devrimci
hareket onbinleri yürüttü¤ü zaman
bile "marjinal örgütlerin bu durumu
flafl›rt›c›" diye yazacak bir mant›k-
s›zl›¤a yolaçabilmektedir.  

Marjinal olan oligarflidir. Bu ül-
keyi yöneten tteekkeelllleerriinn ssaayy››ss›› 1155''ii
ggeeççmmeezz.. Bütün politika ve propa-
ganda bu gerçe¤in üzerini örtmek
için. Çünkü halka demokrasi diye
yutturmaya çal›flt›¤›n›z, bir avuç
az›nl›¤›n, ço¤unluk üzerindeki dik-
tatörlü¤üdür. Bizler bir avuç sömü-

rücü burjuvan›n iktidar›na karfl›
ço¤unlu¤un-halk›n iktidar›n› savu-
nuyoruz. Sizler 1 May›s'ta alanlar›
dolduran kitlelere bakt›kça bu ger-
çe¤i hat›rl›yor ve devrimcileri halk-
tan tecrit etmeye çal›fl›yorsunuz.  

Bu anlay›fl ayn› zamanda emper-
yalizmin “terörizm” demagojisiyle,
devrimci, ilerici, anti-emperyalist
örgütleri kitlelerden tecrit ederek,
marjinallefltirme politikas›n›n deva-
m›d›r. 

BBiizz hhaallkk››zz,, bbiirr aavvuuçç aazz››nnll››kk
kkaarrflfl››ss››nnddaa mmiillyyoonnllaarr››zz.. Sizler bi-
zim bu ülkenin tüm meydanlar›n›
zaptetmemizden korkuyorsunuz.
Bu y›l geçen y›ldan daha fazla in-
sanla Taksim’e ç›kt›k, gelecek y›l
daha da fazla olaca¤›z. 1 May›s'› na-
s›l meflrulaflt›r›p, yasallaflt›rd›ysak,
Taksim'in tart›flmas›z 1 May›s alan›
oldu¤unu kabul ettirdiysek, “marji-
nal gruplar” yalan›n›z› da ezip geçe-
ce¤iz.

1 May›s 1977’de alanda 550000 bbiinn
kifliydik. Katliam›n›za ra¤men, bir
sonraki y›l iikkiiyyüüzzbbiinnii aaflflkk››nndd››kk yi-
ne. Oligarfli bundan korkuyor, yeni-
den o alanda yüzbinler olmam›zdan
korkuyor, milyonlar olmam›zdan
korkuyor. “Marjinaller” derken bu
korkusunu bast›r›yor; de¤ilse, her-
kes unutsa bile, burjuvazi unutmaz,
bugün marjinal dediklerinin iflbir-
likçi iktidarlar› alafla¤› edenler ol-
duklar›n› gayet iyi biliyor. 

‘Marjinal’ Derken 
500 Bin Emekçi’nin
Kabusunu Görüyorlar

KKÜÜBBAA,, Havana’da toplanan yüzbinlerce kiflinin
kat›ld›¤› 1 May›s kutlamalar› her y›l oldu¤u gibi ol-
dukça coflkulu geçti. Sa¤l›k nedenleriyle Castro’nun
kat›lamad›¤› 1 May›s kutlamalar›na 60 ülkeden davet-
lilerde kat›ld›. ‹flçi Sendikas›n›n Genel Sekreteri Sal-
vador Valdes Mesa’n›n halka hitaben bir konuflma
yapt›¤› 1 May›s kutlamas›na, Devlet Baflkan› Raul
Castro da kat›ld›. 

KÜBA
1 MAYIS



Say›: 179 151 MAYIS

Eski Milli E¤itim Bakan› Hüse-
yin Çelik, 1 May›s için; "art›k bunu
1900'lü y›llar›n bafl›ndaki ideolojik
çerçeveden ç›kartmak gerekiyor"
diye bir aç›klama yapt› 1 May›s’›n
arifesinde. Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an da emekçilerin hak aramas›n›,
direnmesini “ideolojik olmak”la
suçlamaktayd› hat›rlarsan›z. Sa¤l›k
Bakan› Recep Akda¤ da IMF pa-
tentli sa¤l›k reformuna karfl› ç›kan
tabip odalar›n› “doktorlar› temsil
etmeyen ideolojik yap›” olarak ta-
n›mlam›flt›. 

Onlara göre emekçiler, emekçi-
lerin örgütleri iiddeeoolloojjiikk oollmmaammaall››..
Elbette böyle derken de kastettikle-
ri, proleteryan›n ideolojisinden ya-
na olmamakt›r. Yoksa emekçilerin,
burjuvazinin ideolojisinden yana ol-
malar›na bir itirazlar› yoktur. 

AKP'liler ideolojik olmay› bir
ssuuççmmuuflfl gibi göstermeye çal›fl›yor-
lar. Sanki kendileri bir ideolojinin

temsilcileri de¤ilmifl gibi davran›-
yorlar. ‹ktidardakiler her zaman
yapt›klar› iflleri ““iiddeeoolloojjiissiizzmmiiflfl”” gi-
bi göstermek isterler. ‹deolojisizlefl-
tirme, burjuvazinin kitlelere empo-
ze etmeye çal›flt›¤› bir apolitiklefltir-
me yöntemidir. Oysa oligarflinin bü-
tün kesimleri politiktir ve her söy-
lemleri ideolojiktir. AKP'nin ideolo-
jilere karfl›ym›fl gibi görünen yakla-
fl›m›n›n arkas›nda burjuvazinin ide-
lojisi vard›r. 

Bütün egemenlerin oldu¤u gibi
AKP de emekçilerin siyasetten uzak
durmas›n›, politikleflmemesini isti-
yor. Çünkü politikleflmek olaylara
s›n›fsal bakmak, bilinçlenmek de-
mektir. Emekçiler hak aramayacak-
lar, mücadele etmeyecekler, patron-
lar›na, devlete itaat edecekler, en
az›ndan bir ifle sahip olduklar› için
flükredecekler. Onlar›n istedikleri
emekçilerin boyun e¤mesi, düzene
biat etmesidir. 

Hay›r, 1 May›s ideolojiktir. 1
May›s'› ideolojiklefltiren, Mark-
sizm'in ›fl›¤› alt›nda bilinçlenen iflçi
s›n›f›n›n mücadelesidir. Kapitalizm
her fleyin içini boflaltarak, s›n›fsal
özünü yok etmeye çal›fl›yor. Sendi-
kalar›, emekçileri s›n›fsal bak›fl aç›-
s›ndan uzaklaflt›rmak istiyor. 1 Ma-
y›s'› o ideolojik çerçevesinden ç›-
kartmak, 1 May›s'›n mücadele günü
olmas›ndan vazgeçmek, düzene an-
gaje olmak demektir.  

“1 May›s’› ideolojiklefltirmeyin”
diyenler; sizler, burjuvazinin saf›n-
das›n›z ve kapitalizmi savunuyorsu-
nuz. Bizler, proleteryan›n saf›nda-
y›z ve sosyalizmi savunuyoruz.
Mücadele, bu iki ideoloji aras›nda
devam ediyor. ‹flte bu nedenle 1
May›s AKP'ye iflçi s›n›f›n›n ideolo-
jisini, devrimi, sosyalizmi hat›rlat›-
yor. Böyle olunca da AKP'lilerin
komünizm düflmanl›¤› deprefliyor.

11 MMaayy››ss,, ‹‹flflççii SS››nn››ff››nn››nn ‹‹ddeeoolloojjiissiinnii,, 
DDeevvrriimmii HHaatt››rrllaatttt››¤¤›› iiççiinn RRaahhaattss››zzss››nn››zz!!

DÜNYA’DA 1 MMAYIS
‹flçi s›n›f›n›n Bir-

lik, Mücadele ve Da-
yan›flma günü 1 Ma-
y›s dünyada da yap›-
lan yürüyüfller ve dü-
zenlenen mitinglerle
kutland›. 

YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN,,
1 May›s, Atina, Sela-
nik, Girit adas› baflta
olmak üzere 70 flehir

ve kasabada kutland›. Ayr›ca, Yunanistan’da 1 May›s
günü için ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu ve Kamu
Çal›flanlar› Konfederasyonu’nun yapt›¤› 24 saatlik ge-
nel grev ça¤r›s›na istenilen sonuca ulaflt›. 1 May›s kut-
lamalar› yap›l›rken, grev ça¤r›s›n etkisiyle de dbüyük
kat›l›mlar oldu. 

RRUUSSYYAA, Baflkent Moskova ve de¤iflik flehirlerde 1
May›s kutland›. 1 May›s günü Ekim Meydan’›nda Le-
nin heykeli’nin yan›nda biraraya gelen kitle, ellerinde
Lenin, Stalin posterleri ve y›k›lan Sovyetler Birli¤inin
bayra¤›n› tafl›yarak yürüdü. Teatralnaye Meydan›'nda
bulunan Karl Marks heykeline kadar yürüyen kitle. yü-

rüyüfl boyunca “Krizin çaresi sosyalizmdir” ve “Milyo-
nerler için de¤il milyonlar için ekonomi”, “Yönetim
Sovyetler’in eline verilsin”, “Krizin çaresi sosyalizm-
dir”, “Milyonerler için de¤il milyonlar için ekonomi”
gibi sloganlar at›ld›. Konuflmalar yap›ld›. 

TTAAYYVVAANN,, Yap›lan 1 May›s kutlamalar›, ABD aley-
hindeki bir mitinge dönüfltü. GGÜÜNNEEYY KKOORREE,, Baflkent
Seul'de yap›lan 1 May›s kutlamas›nda hükümetin politi-
kalar› da protesto edildi, bu konuda konuflmalar yap›ld›,
sloganlar at›ld›. 

EENNDDOONNEEZZYYAA, Baflkenti Cakarta ve baz› flehir ve
adalarda sendikalar 1 May›s kutlamalar› düzenledi.
‹‹RRAANN,, Baflkent Tahran’da yap›lmak istenen 1 May›s
kutlamas›na polis sald›rd›, birçok kifli zorla gözalt›na
al›nd›. 

***

DDii¤¤eerr üüllkkeelleerrddee 11 MMaayy››ss;;

Arjanti’nin baflkenti Buenos Aires, ‹talya’n›n bafl-
kenti Roma, Napoli ve birçok flehirde, ‹ngiltere’nin bafl-
kent Londra ve birçok flehir, ilçe ve kasabada 1 May›s
kutlamalar› yap›ld›. Ayr›ca, ‹sviçre’nin Zürih, Çin’in
Baflkenti Pekin, Hong Kong, Kamboçya, Bulgaristan,
S›rbistan, Kosova, Filipinler’de 1 May›s kutlamalar› ya-
p›ld›. Birçok Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de 1
May›s kutlamalar› yap›ld›. 

endonezya
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Bizim yaflad›¤›m›z 1 May›s’la,
oligarflinin gazete ve televizyonlar›-
n›n anlatt›¤› 1 May›s, birbirinden
oldukça farkl›yd›. Büyük bir çarp›t-
ma vard›. Polisin bu sene “çok yu-
muflak” davrand›¤›, geçen seneki
gibi “orant›s›z fliddete” baflvurma-
d›¤› yaz›l›p söyleniyordu. 

Önceki iki senede, mesela, poli-
sin lokantada oturan bir kifliye att›¤›
tokat› veya fiiflli Etfal’e at›lan gaz
bombas›n› defalarca gösterip polisi
elefltiren burjuva bas›n yay›n organ-
lar›, bu sene sanki bir fley olmam›fl
havas›ndayd›lar... 

‹slamc›s› liberaliyle hepsinin ay-
n› havay› yans›tmas›na bak›ld›¤›n-
da, bunun bilinçli bir politika oldu-
¤u görülüyor. 

Hürriyet'ten Oktay Ekfli flöyle
yazd› mesela: "Ayn› polis geçen y›l
kötü, bu y›l iyi..." Ekfli’ye göre, po-
lis geçen sene kaba ve orant›s›z güç

kullanman›n eenn kkööttüü öörrnnee¤¤iinnii ser-
gilemifl, ama bu sene "biraz itifl ka-
k›fl, bir miktar renkli su ile yeterince
gaz bombas› sorunu çözdü" diyor.
Ekfli, Vali’yle Emniyet Müdürünü
kutluyor... 

Hürriyet’in bir baflka yazar› Tu-
fan Türenç, “Hafif yaralanmalar,
gözalt›lar oldu” diye yazarak saba-
h›n ilk saatlerinden bafllay›p 1 Ma-
y›s bitene kadar aral›ks›z süren po-
lis terörünü yok say›yor. 

Bir örnek de Sabah Gazete-
si’nden; Nazl› Il›cak flöyle yaz›yor-
du: ““ggeeççeenn sseenneeddeenn bbuu sseenneeyyee ffaarrkk,,
‘‘yyaazz’’ iillee ‘‘kk››flfl’’ aarraass››nnddaakkii ffaarrkk ggiibbii;;
‘‘ggeeccee’’ iillee ‘‘ggüünnddüüzz’’ ggiibbii..”” 

Il›cak, bu fark› da geçen sene
“Polis orant›s›z güç kullanm›flt›,
geçmiflten ders al›nd›¤› için bu sene
polis orant›s›z güç kullanmad›” di-
yerek ifade ediyordu. 

Gerçek bu mu peki? 

Oysa ‹stanbul yine binlerce po-
lisin kuflatmas› alt›ndayd›. 55 bbiinnii
rroobbookkoopp 2255 bbiinn ppoolliiss!! Harbiye’de
bir tabur asker yedekte haz›r bekle-
tiliyordu. Bunlar da yeterli görül-
memifl di¤er illerden 55 bbiinn ttaakkvviiyyee
ppoolliiss getirtilmiflti. Taksim, fiiflli,
Mecidiyeköy meydanlar› daha ge-
cenin üçünde abluka alt›na al›nm›fl,
Taksim’e ç›kan bütün sokaklar›n
bafl› polis bariyerleriyle kapat›lm›fl-
t›. fiehir tam bir abluka alt›na al›n-
m›flt›. 

Peki bütün bunlar ne içindi? ‹s-
tanbul’u kimden koruyorlard›?

Geçen y›l iflçiler D‹SK genel
merkezinde akflamdan toplanmaya
bafllad›¤› için bu sene D‹SK binas›
akflamdan abluka alt›na al›nd›. Sen-
dika binas› önüne günler öncesin-
den tak›lan mobese kameralarla tam
bir faflist bask› oluflturuldu. 

1 May›s sabah› ise fiiflli’de, Os-

manbey ve Mecidiyeköy civarla-
r›nda insanlar daha aya¤›n› yere
bast›klar› ilk andan polisin ba-
s›nçl› suyu, gaz bombas› ve copla-
r›yla karfl›laflt›lar. Saat 9.15’de iki
AKP milletvekilinin de bulundu-
¤u 200 kiflilik TÜRK-‹fi korteji
Taksim’de an›ta çelenk b›rak›r-
ken, ayn› saatlerde Pangalt›’da

kitleye polis gaz bombas› ve tazyik-
li suyla sald›r›yordu. ‹flte o an, ikti-
dar›n riyakarl›¤›n›n tablosuydu. 

Geçen seneyle bu sene aradaki
fark›n ‘‘yyaazz’’ iillee ‘‘kk››flfl’’ aarraass››nnddaakkii ffaarrkk
ggiibbii oldu¤u iddia edilen 1 May›s
2009 günü, polis telsizlerinden s›k
s›k gaz bombas›n›n veya tazyikli su
s›kma tankerlerinde suyun bitti¤i
anonsu yap›l›yor. 

Bu tabloya ra¤men, 1 May›s ha-
berlerini polisin bu seneki tavr›n›n
“çok yumuflak” oldu¤u iddias›yla
yans›tmak, en baflta polis terörünü
ggiizzlleeyyeerreekk mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaakkttaann
baflka bir fley de¤ildir. 

Polis sald›r›lar›n›n oldu¤u he-
men her yerde burjuva gazete ve te-
levizyonlar›n muhabirleri vard›. Hiç
flüphe olmas›n ki, yukar›da k›saca
özetlenen polis terörünü kare kare
görüntülediler. Fakat bu görüntüle-
ri, geçen y›lki, evvelki gibi göster-
mediler. Gün boyunca çat›flmalar›n
oldu¤u bölgelere canl› ba¤lant› yap-
t›lar, fakat televizyon ekranlar›ndan
haberleri takip edenler spikerlerin
yorumlar›ndan baflka bir fley izleye-
medi. Özellikle polisin sald›r›lar›
ekranlara yans›t›lmad›. 

Faflizmin ddemokrasisi!!!
Yans›t›ld›¤› kadar›nda ise, daha

da büyük bir çarp›tma ve demagoji
vard›: “D‹SK-KESK kortejinde bir
fley yoktu, sokaklarda marjinal
gruplarla çat›flmalar vard›.”

Kimmifl bu “marjinal” gruplar?
Sald›r›lan grup “marjinal” olunca
polis sald›r›s› hakl› m› oluyordu?
Kim veriyor polise bu hakk›? 

Faflizmin demokrasisine bak›n;
istedi¤ini “makul” deyip alana al›-
yor, istemedi¤ini “marjinal” deyip
alm›yor ve ona sald›r›y› “hak” görü-

1 MAYIS’ta Gizlenen
Ve Meflrulaflt›r›lan

Polis Terörü
➜➜ 440000’’ee yyaakk››nn ggöözzaalltt››

➜➜ KKoosskkooccaa sseemmttlleerrii nneeffeess
aall››nnaammaazz hhaallee ggeettiirreenn ggaazz
bboommbbaallaarr››

➜➜ KKiittlleelleerriinn üüzzeerriinnee ssüürrüülleenn
ppaannzzeerrlleerr,, 

➜➜ MMeesscciittlleerree,, iiflflyyeerrlleerriinnee
aatt››llaann bboommbbaallaarr,, 

➜➜ PPoommppaall›› ttüüffeekkllii ssiivviill ffaaflfliisstt
ssaalldd››rr››llaarr

➜➜ KKaayy››ttss››zz ggöözzaalltt››llaarr vvee
iiflflkkeenncceelleerr

➜➜ AAmmbbuullaannssllaarrllaa hhaassttaanneelleerree
ttaaflfl››nnaannllaarr

BBÜÜTTÜÜNN BBUUNNLLAARR YYOOKK
SSAAYYIILLDDII!!



yor. ‹ktidar›n polisi, ““oollaayy çç››kkaarraann
ddeevvrriimmcciilleerr””, ““ssaa¤¤dduuyyuulluu sseennddiikkaa--
cc››llaarr”” tablosu içinde devrimci, ileri-
ci, demokratik güçleri bölme plan›-
n› uygularken, burjuva medya da
yay›nlar›yla bu plana destek veri-
yordu. 

Gerçekte polis sald›r›lar›n›n ge-
çen y›ldan hiçbir fark› yoktu ve sak-
lanamayan flu tür haberler de vard›: 

fiiflli Bomonti’de polis, gösteri-
cilerin üzerine z›rhl› araçla dal›yor
ve megafonla “Kaçmay›n ulan kaç-
may›n, erkekseniz kaçmay›n... vatan
hainleri” anonslar› yap›yordu. 

“Dolapdere ‹nönü Mahalle-
si'nde bir mescitte cuma namaz› k›-
lan vatandafllar›n üzerine biber ga-
z› at›ld›... Mecidiyeköy'de Simit Sa-
ray›'n›n içine gaz bombas› at›ld›...
Kurtulufl'ta, Feriköy'de polis telsiz-
lerinden sürekli yeni mühimmat is-
tendi... 

Bir baflka gazetede sat›r aralar›n-
da flöyle bir cümle geçebiliyordu:
“Kurtulufl, Feriköy, Dolapdere,
Pangalt›, fiiflli, Mecidiyeköy ve Ci-
hangir'de at›lan say›s›z gaz bomba-
s›, bölgede nefes almay› zorlaflt›r-
d›". (Hürriyet. 2 May›s) 

Bu olgular› görmezden geldiler,
geçifltirdiler, ifllerine gelseydi peka-
la büyütürlerdi.. Büyütmediler. Ter-
sine bir tablo çizdiler. 

2 May›s akflam› ise Kanal D ha-
ber bülteninde polisin o gün nas›l
davrand›¤›na iliflkin çok çarp›c› bir
görüntü yay›nland›. Beyo¤lu Tarla-
bafl›, Alhatun sokaktan ç›kmaya ça-
l›flan bir gruptan Öztürk Alatafl adl›
birini polis yakal›yor. Aralar›na al›p
dakikalarca dövüyorlar. Kelepçele-
dikten sonra bile dövmeye devam
ediyorlar. Bu görüntü de, gösterildi-
¤i yerde kald›. Polis terörünü büyüt-
meme, öne ç›karmama politikas›
nedeniyle görmezden gelindi. 

Gözalt› say›s›n›n geçen senelere
göre az olmas› da polisin “yumu-
flak” davranmas›n›n bir baflka gös-
tergesi gibi sunuldu. Oysa gerçek
farkl›yd› yine. Birincisi, bir çok gö-
zalt› olay›nda resmi gözalt› ifllemi
yap›lmam›flt›. ‹kincisi, polisin özel-

likle gözalt›na almak yerine yakala-
d›¤›n› vahflice dövüp b›rak›yordu. 

1 May›s alan›na girmek için ge-
len binlerce iflçiye, memura, esnafa,
ö¤renciye, ev kad›n›na, gaz bomba-
lar›yla, tazyikli suyla stoklar bitene
kadar azg›nca sald›r›l›yor. ‹nsanla-
r›n 1 May›s’› kutlamas› aleni bir fle-
kilde terör estirilerek engelleniyor,
bir grup insan›m›z›n alana ç›kabil-
mifl olmas› karfl›l›¤›nda bunlar›n
““mmaazzuurr”” görülmesi, hatta ggöörrmmeezz--
ddeenn ggeelliinnmmeessii isteniyor. 

Burjuva medya da, iktidar da,

devrimcilerin önderli¤inde emekçi
halk›m›za yasaklanan o alanlar›n
söke söke mücadeleyle geri al›nma-
s›n› hazmedemiyorlar. Bu yüzden,
devrimcilerin bu kazan›m›n› gölge-
lemek için, bir kez daha terörizm
demagojisine baflvurup devrimcile-
re karfl› terörlerini meflru gösterme-
ye çal›fl›yorlar. 

Burjuva bas›n yay›n, polis terö-
rünü genel olarak gizlerken, gizle-
mediklerini de meflrulaflt›ran bir tu-
tum tak›nd›. Ne gizlemelerine, ne
de meflrulaflt›rmalar›na izin verme-
yece¤iz. 

Say›: 1179 171 MAYIS

“Vatan hainleri...
kaçmay›n ulan,
gelin gelin... "

1 May›s günü ‹stanbul fiiflli Bo-
monti’de kitlenin üzerine sürülen
akrepten ba¤›ran polisin anonsunda
geçiyordu bu sözler. 

Panzerin ezmek için sald›rd›¤›,
vatan hainleri dedi¤i insanlar, 1 Ma-
y›s’› Taksim alan›nda kutlamak is-
teyen onbinlerden baz›lar›yd›. De-
mokratik bir haklar›n› kullanmak
istiyorlard›. 

Polis, Taksim’e yürümek isteyen
onbinlerce insan›n biraraya gelme-
mesi, Taksim’e yürümemesi için
durmadan sald›r›yordu. Kitle yeni-
den ve yeniden toparlan›yordu ve
bu polisi acizlefltiriyor, tahammül-
süzlefltiriyor, acizlik ve tahammül-
süzlük, onun as›l yüzünü ortaya ç›-
kar›yordu. 

Kitlenin üzerine sürülen panzer,
polisin ggeerrççeekk yyüüzzüüyyddüü..

“Sayg›l›, orant›l›, yumuflak”
davrand›¤› iddia edilen polisin ggeerr--
ççeekk hhaalliiyyddii.. 

Kitlenin üzerine sürülen panzer-
den yap›lan anons ise, polisin bey-
ninin içini gösteriyordu herkese. 

Polisin, en demokratik haklar›n›
kullanmak için sokaklara ç›kan kit-
leye ““ddüüflflmmaannaa ssaalldd››rr››rr ggiibbii”” sal-
d›rmas›n›n as›l nedeni de iflte kafa-

lar›n›n içindeki o düflüncelerdi. 

Onlara göre karfl›dakiler vatan
hainleriydi. Devlet, polisini  böyle
e¤itiyor. “Vatan hainleri” diye ba¤›-
ran faflist devletin sesiydi. Karfl›la-
r›nda denilenlere uymayan, boyun
e¤meyen, onlar›n sald›r›s›na taflla
karfl›l›k veren kitle, “vatan hai-
ni”ydi o zihniyete göre. 

Ne demekti devletin iste¤inin ve
çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›nda 1 May›s’›
kutlamak. Hele de polise “mukave-
met” etmek? 

Kitlenin üzerine sürülen akrep
ve akrepten yükselen ses, halk›n hiç
yabanc›s› de¤ildir. ““BBeenn ddeevvlleettiimm
eezzeerriimm”” zihniyetinin bir ürünüydü o
sahne. Ve bunu yapanlar›n bafl›nda
da devletin emniyet müdürü ve va-
lisi vard›. Devlet görev bafl›ndayd›!

Polisi, ne yaparsa yaps›n, bu se-
ne “so¤ukkanl› davranan, orant›l›
fliddet uygulayan” bir görünümde
sunmaya kararl› olan düzen muha-
lefeti ve medyas›, bu sahneyi de
görmezden geldi.  1 May›s’› kutla-
mak gibi hakl› ve demokratik bir ta-
lepte bulunan kitleye “vatan hainle-
ri” diye sald›r›lmas›n› sorgulamad›-
lar. 
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Her fley, ama her fley çok kü-
çük hedeflerle bafllar. 

En basit, en temel hedef, bir-
ken iki olmakt›r. 

‹NSAN! 
Devrimin asli unsuru insan-

d›r. 
‹nsan çok önemlidir.
‹nsan çok de¤erlidir. 
‹nsan varsa, örgüt vard›r. 
‹nsan varsa, devrim vard›r. 
Politikalar, partiler, kurumlar,

kararlar… ‹NSANLAR
‹Ç‹N, Y‹NE ‹NSANLAR
TARAFINDAN hayata
geçirilirler. 

Her insan, ama her in-
san çok de¤erlidir. 

Az yetenekli, çok ye-
tenekli,

kavray›fl› zor veya ze-
ki, 

köylü veya flehirli, 
kad›n, erkek, liseli

üniversiteli...
‹nsan. Devrimin temel unsu-

ru insan; 
dar anlam› ile kadrolar, 
genifl anlam› ile kitleler. 
Ve biz biliyoruz ve inan›yoruz

ki; devrim kitlelerin eseridir. 
Kitle çal›flmas› yapmak için

kadrolar temel unsurdur. 
Kadrolar ancak kitle çal›fl-

mas› yap›ld›¤› zaman ortaya ç›-
kar. 

Kitle kimdir? 
En yak›n çevremizdir. Taraf-

tarlar›m›zd›r, sempazitanlar›-
m›zd›r, iliflkimizdir. 

Bunlar›n her biri hem kitledir,
hem kitle çal›flmas› yapacak in-
sanlard›r. 

Bunlar içinde biz kadro çal›fl-
mas› yaparken; yani kadro ye-
tifltirirken, bu insanlar› da de-

¤erlendiririz. 
En s›radan insan›m›z

dahi pekâlâ birileri ile ilgi-
lenebilir. 

Bir evle ilgilenebilir. 
KEND‹S‹ G‹B‹ B‹R‹S‹ ‹LE ‹L-

G‹LENEB‹L‹R. 
Bir insanla ilgilenmesi ile onu

s›n›rland›rabiliriz. 
Kendisi gibi birisini daha bul-

mal› ve ilgilenmelidir.
Bir dergi kendisi mi al›yor, iki

dergi veririz ve ikinci bir kifliye
okutur. 

Veya iki evle ilgilenir. Duru-
muna göre bir fleyler yapar. 

Böylece yüzlerce ev, kontro-

lümüz alt›nda olur. ‹liflkimiz için-
de olur. 

fiu anlay›fl yanl›flt›r; "Çal›flma
yapmak için illa da 24 saatini
veren insan gerekiyor". Hay›r,
bu olmazsa olmaz de¤ildir. El-
bette bunlar olacakt›r. Bir kifli-
nin bu flekilde olmas› yeterlidir.
Sonras›, varolan insanlar› de-
¤erlendirebiliyor muyuz? S›ra-
dan bir kad›n, s›radan bir iliflki,
bir iflsiz, herkes hatta bir çocuk
kendi çerçevesinde iliflki yarat›r.
Kitle çal›flmas› bunun üzerine
kurulur. E¤itim bunlar üzerine
sürer. ‹nsanlar bir yandan e¤iti-
lir, bir yandan e¤itirler. Befl, on,
onbefl katlanarak devam eder
ve ço¤al›r›z. 

‹nsan ve emek;
her ikisi de bizimdir. 
Bizim yan› bafl›m›zdad›r

o insanlar.
‹lki bizizdir. 
Biz emek verirsek, biz

inan›rsak insanlar› da
inand›r›r›z. 

Her iliflkimizin mutlaka
bir akrabas›, bir komflusu
vard›r. 

Her iliflkimize, bir ev, bir
dergi, sadece bu hedefi verir-
sek; "birken befl, beflken on"
oluruz. Baflka da yolu yoktur. 

Emek de, insan da devrim
içindir. 

Ama ifle her arkadafl›m›z
kendisinden bafllamal›d›r. ""BB‹‹RR--
KKEENN ‹‹KK‹‹ OOLLMMAAKK"" HEDEF‹ ‹LE
BAfiLAMALIDIR. Büyük baflar›-
lar, küçük hedeflerle mümkün-
dür. 

Halk› örgütlemenin, halk›
devrime katman›n baflka yolu
yoktur. 

Suda bal›k, toprakta kar›nca,
havada kufl kadar çok olan on-
lard›r. 

Hem korkak, hem cesur
olanlar da onlard›r. 

‹flte bu gerçekle; "birken iki
olmak" için halk› örgütlemeli-
yiz. 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

B‹RKEN ‹K‹ OLMAK 
‹Ç‹N, HEP‹M‹Z ÖNCE

KEND‹M‹ZDEN
BAfiLAMALIYIZ

“Onlar ki toprakta kar›nca 
suda bal›k
havada kufl kadar
çokturlar,
korkak / cesur / cahil / hakîm
ve çocukturlar ve
kahreden
yaratan ki onlard›r, 
destan›m›zda yaln›z
onlar›n maceralar› vard›r.
Onlar ki uyup hainin i¤vas›na
sancaklar›n› elden yere düflürürler
ve
düflman› meydanda koyup
kaçarlar evlerine
ve onlar ki bir nice murtada
hançer üflürürler
ve yeflil bir a¤aç gibi gülen ve
merasimsiz
a¤layan ve ana avrat küfreden ki
onlard›r
destan›m›zda yaln›z onlar›n
maceralar› vard›r.”



1 May›s sabah›nda hem bayram-
l›klar›m›z›, hem ifl k›yafetlerimizi
giyindik. Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i her 1 May›s’ta oldu¤u gibi bu
y›l da hem alanda, hem de hak ihlal-
lerinin takibinde görevli. Bir cebi-
mize avukat kimli¤imizi, bir cebimi-
ze limonumuzu yerlefltirdik. ‹stan-
bul’un o en çok taban tepilmifl cad-
desinden Abide-i Hürriyet’ten geçe-
rek Pangalt›’na giden yola girmifltik
ki, o saate kadar önümüzden geçip
giden insan seline, tam önümüzde
polisten bir duvar çekiliverdi.

“fiimdi müdürünüzün, Cerrah’›n
önünden geçtik”, “On saniye önce
insanlar yürüyüp geçtiler Taksime
giden yola girdiler”, “Ne fark var
aram›zda..” diyen seslere ald›rmad›
polisler. Bizi geçirmeyeceklerini
söylediler. 

Bunun üzerine D‹SK’e aç›lan
soka¤a giriyoruz. O da ne, orada da
kollar›n› açm›fl polisler. “Buradan
geçemezsiniz” diyorlar. Tekrar ini-
yoruz geldi¤imiz yere.. ‹nsanlar ›s-
rar ediyorlar. Ancak deminkinden
daha kalabal›k. ‹nsanlar geliyorlar
durmadan... üçer befler, art›yoruz.
“Bak” diyor gençten kravatl› biri:
“Sen bizi onbefl kifliyle tutamazs›n”.
“Emir var.. yasak” diyor polis. “Ye-
ter art›k” diyor gençler ve itip geçi-
yorlar polisleri. ‹nsanlar kofluyorlar.
Bir iki cop savruluyor. Birkaç kifli
yere düflüyor ve s›n›r art›k geçili-
yor.. Daha sonra bir polis barikat›
daha. Birlikte yürüdü¤ümüz insan-
lara soruyoruz. Kimi Eskiflehir’den,
kimi Kars’tan kimi ‹zmir’den gel-
mifl. Ellili yafllarda bir kad›n ““YYeett-
mmiiflflyyeeddiiddee oorraaddaayydd››mm”” diye anlat›-
yor. Hepsi barikatlar aflarak gelmifl-
ler. Yürüyorlar. Yanlar›ndan avukat
kimliklerimizi göstererek geçmek
istemiyoruz... Yolu kalmad› art›k,
polis barikat›n›n sol taraf›na geçip
kimliklerimizi gösteriyoruz. Yolu
aç›yor polisler. Ve içteki kortejin

içindeyiz... Yürüyoruz. Ara sokak-
lar›n bafllar›n› tutmufl polisler. Arka-
lar›ndan eller sallan›yor 

“Bizi almadan yürümeyin” di-
yorlar. Her sokak bafl›nda ayn› iki-
lem; “Heeyyy durun, arkadafllar›-
m›z burada. Onlar› içeri alm›yor-
lar” diye sesleniyorlar. 

‹nsanlar sa¤l› sollu sokaklarda
polis barikatlar›yla engellenmiflken,
“makul insanlar›n makul bafllar›”
ilerliyor yürüyorlar, yan›bafllar›nda-
ki sokaklar› ggöörrmmüüyyoorrllaarr dduuyymmuu-
yyoorrllaarr.... Bazen durakl›yoruz. “‹ler-
de çat›flma varm›fl o yüzden bekliyo-
ruz” diyorlar. Polis çat›flmay› bitirip
bize yol verecek. Tablo flu: “makul”
az›nl›k, “makul olmayan” insanla-
r›n cop ve gazla da¤›t›lmas›n› bekli-
yor! Sonra beyaz bir gaz bulutu ya-
y›l›yor, nefes alam›yoruz. Göremi-
yoruz. Yürüyemiyoruz. Dakikalar
süren bir can çekiflmenin ard›ndan
gözlerimizi açt›¤›m›zda çevremiz-
dekilerin slogan seslerini yükselt-
tiklerini duyuyoruz. Öfkeleniyor
“makul” insanlar. Tekrar yürüyoruz.
Kortejin arkalar›ndan baz› kifliler
ara sokaktaki insanlara uzanmak is-
tiyor. Polis barikat› engel. Birden
yükleniyorlar barikata. Y›k›yorlar..
ve barikat›n arkas›ndaki insanlar gi-
riyorlar ana caddeye… sonra hep

birlikte ilerdeki
soka¤a gidiyorlar..
oradaki polis bari-
katlar› da y›k›l›-
yor, insanlar kor-
tejdeler art›k...

Yol boyunca arkadafl›m konuflup
duracak; “Ben anlamad›m bu iflten.
Yollar› zaten kapatt›n. Ola¤anüstü
hal ilan ettin flehirde. Polis nam›na
ne varsa seferber ettin. Madem öyle
b›raksana yaps›nlar insanlar mi-
tinglerini. ‹ki fazla befl fazla ne fark
eder ki.”

Sorular›n›n cevab›n› biliyorum.

Taksim Meydan›’na do¤ru, pen-
cerelerde ›sl›klar, pencerelerde al-
k›fllar, yumruklar, sesler yükseliyor,
meydana girerken a¤layanlar ne ka-
dar çok, Kazanc› Yokuflu’nun bafl›n-
da. ‹nsan bir tarihin bu kadar gerçek
oldu¤unu ancak böyle duyumsar..
Ellili yafllar›ndaki kad›nlar ve er-
kekler a¤l›yorlar, an›ta çiçek koy-
duktan sonra bir dakikal›k sayg› du-
ruflu, sessizlefliyorlar. ‹flte D‹SK
Baflkan› konufluyor. “Makul say›
yoktur. Makul insan vard›r” diyor..

Halaylar çekilirken bir arkada-
fl›m; “fiimdi flu ana caddenin arka
taraf›ndaki sokaklarda çat›flmalar
sürüyor. ‹nsanlar Mecidiyeköy’den
buraya gelmek için hala dövülüyor-
lar...” diyor ve halaylar çekiliyor,
sloganlar sürüyor. ‹nsanlar mutlu.
Birazdan bizim kriz merkezine gi-
dip görevlerimizi alaca¤›z. 440000’’üünn
üüzzeerriinnddee ggöözzaalltt›› ve hastanelerde
yaral›lar›n oldu¤unu ö¤renece¤iz.

Sonra bir anons ile ““pp rrooggrraamm
bbiittttii”” deniyor! ‹nsanlar flaflk›n, yan-
l›fl anlad›k herhalde diyerek dönü-
yorlar meydanlar›na, ama ikinci kez
da¤›lma uyar›s› geliyor..

“Ne olmufl, ne olmufl”,

“Cerrah da¤›tm›fl çok k›zm›fl”,

“Neye k›zm›fl, neye k›zm›fl”. 

“Taksim’deki ba¤›ms›zl›k an›t›
var ya, iflte o an›ta sarm›fllar bir pan-
kart”

“Ne pankart›, ne pankart›..”

“77’de o an›ta sar›l› olan pan-
kartm›fl O; Dev-Genç yaz›yormufl
üstünde. Cerrah çok k›zm›fl...

Say›: 179 191 MAYIS

““BBaazzeenn
dduurraakkll››yyoorruuzz...... “‹lerde

çat›flma varm›fl o yüzden
bekliyoruz” diyorlar.

PPoolliiss ççaatt››flflmmaayy›› bbiittiirriipp
bbiizzee yyooll vveerreecceekk””...... 
TTaabblloo flfluu:: ““mmaakkuull””

aazz››nnll››kk,, ““mmaakkuull oollmmaa--
yyaann”” iinnssaannllaarr››nn ccoopp vvee

ggaazzllaa ddaa¤¤››tt››llmmaass››nn››
bbeekklliiyyoorr!!

ÇHD’li AAvukatlar’›n 11 MMay›s ‹‹zlenimleri:

““Bir cebimize avukat kimli¤imizi,
bir cebimize limonumuzu yerlefltirdik”
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- Ben ve bir arkadafl 30 Nisan gecesin-
den Cihangir’de kalm›flt›k. E¤er ki kimse
Taksim’e ç›kamazsa saati geldi¤inde biz
alana do¤ru gidecektik. Saat 12.00’da ala-
na do¤ru ilerlemeye bafllad›k. Yan›mdaki
arkadafl›n çantas›nda DEV-GENÇ pankart›
ve kullan›labilecek bir tak›m araçlar, ben-
de de belime sar›l› bir adet pankart vard›.

Hiçbir engele tak›lmadan TMMOB bi-
nas›na kadar geldik. Bizden 5-6 arkadafl-
t›k. Polisler gaz atmaya bafllad›, biz de bu-
na karfl›l›k onlar› tafllamaya bafllad›k, pan-
kart›m›z› açt›k. 10 dakika kadar çat›flt›k.
Gazlar iyice yo¤unlafl›nca biz birkaç daki-
ka ayr› kalm›flt›k. Tekrar bir araya geldi¤i-
mizde 20 kifliyi bulmufltuk. Bu sefer Ka-
zanc› Yokuflu’na do¤ru gitmeye bafllad›k.
Oraya vard›¤›m›zda daha da kalabal›klafl-
t›k. Ayn› zamanda da M.Akif Dalc›’n›n ve
DEV-GENÇ’in pankartlar›n› açt›k. Arama
noktas›na gelmifltik, d›flar›ya ç›kard›¤›m›z
pankartlar› tekrar çantam›za koyduk... Ala-
na girdik ve pankartlar› açmaya bafllad›k...

1977’deki o resim, bana her zaman çok
farkl› geliyordu. fiöyle ki; ülkemizdeki
devrimci gençlik hareketine bakt›¤›m›zda,
77 1 May›s’› ülkemizde en fazla öne ç›kan
1 May›s’t›r, o resim de tarihin en haf›zala-
ra kaz›nm›fl resmidir. O resim çok farkl›y-
d› gözümde.

Ben ve di¤er arkadafl›m 1 May›s önce-
sinde aram›zda flunlar› konufluyorduk: “‹s-
ter misin, yar›n o pankart› birlikte aç›yor
olal›m!” Bunu konuflurken gözlerimiz par-
l›yordu. 

Art›k alandayd›k, pankart bizdeydi ve
an›ta sadece metreler kalm›flt›. Hemen
pankart› elimize alarak, bir arkadafl› daha
ça¤›r›p an›ta do¤ru ilerlemeye bafllad›k.

An›ta ç›kt›k. Pankart› açt›k... Biz bi-
raz acele etmifltik an›ta ç›karken, ya-
n›m›zda kimse yoktu. Önümüzde 20
kadar sivil polis ve bir de kendinden
bile korkup, polise yalvaran bir D‹SK
görevlisi vard›. Pankart› çekifltiriyor-
lar, bir yandan da bizi gözalt›na alma-
ya çal›fl›yorlard›. Yan›mdaki arkadafla
“Seni tutuklayaca¤›z.” diye tehditte
bulundular. Daha sonra herkes pan-
karta do¤ru yaklaflmaya bafllay›nca
sivil polisler kaçt›lar. DEV-GENÇ ve
Hakl›y›z Kazanaca¤›z marfllar›m›z›
söyledik, sloganlar›m›z› att›k.. Daha
sonra da televizyonlardan izleyip ö¤-
rendi¤im, Celalettin Cerrah sinirden
mosmor olmufl yüzü ile adamlar›na

talimat vermifl ve bize tahammül edeme-
yen çevik polisler sald›rd›lar. Ama pankar-
t› açm›flt›k iflte...

Pankart› aç›nca çok heyecanlanm›flt›m.
Tekrar yan›mdaki arkadaflla göz göze gel-
dik. Bu benim hayat›mdaki en önemli an-
d›. 32 y›l sonra ilk defa DEV-GENÇ ad›
Taksim 1 May›s Alan›’nda olmufltu. Daha-
s› son dönemde hem oportünist hem de re-
formist gençlik hareketleri kendilerine
DEV-GENÇ ya da DEV-GENÇ’liler diye-
rek prim yapmaya çal›fl›yorlard›, bu onlara
DEV-GENÇ’in sadece bir ad de¤il, alan-
larda savafl›larak kazan›lan prati¤in ad› ol-
du¤unu bir kez daha göstermiflti. Hem de
oligarfliye flunu göstermifltik; ne kadar po-
lis y›¤arlarsa y›¤s›nlar, ne kadar bask› uy-
gularlarsa uygulas›nlar, irademizle her fle-
yi yapabilirdik. Çok güzel bir and›. Ayr›ca
benim için flöyle de bir önemi vard›; o pan-
kart› açma flerefi bana da verilmiflti. Afla¤›
indi¤imizde arkadaflla birbirimize sar›ld›k
ve oradan ayr›ld›k.

*

““nnee yyaappaarrssaann››zz yyaapp››nn,,
bbiizzii yyookk eeddeemmeezzssiinniizz””

An›ta as›lan pankarttaki resmin kendisi
tarihi bir resimdi. 

Y›l 1977 idi.  

2009’dan bir an 77’ye dönelim, yine bir
DEV-GENÇ’li anlat›yor:

“Beklenen gün geldi¤inde ‹stanbul’un
tüm semtlerinden Befliktafl’a do¤ru ak›n
bafllad›. ... Kitle Befliktafl’a s›¤maz olmaya
bafllad›¤›nda yürüyüfl kolunun Taksim’e
do¤ru hareket etmesi için kortejlerin olufl-
turulmas› bekleniyor. 

32 YY›l SSonra DEV-GENÇ PPankart› 
Yine TTaksim AAn›t›’nda 

Tarih biziz
Bugün biziz
Gelecek biziz!

32 y›l sonra bir
DEV-GENÇ pankart›
Taksim An›t›’na as›ld›.
DEV-GENÇ imzal›
pankart›n üstünde, 32
y›l önce ayn› an›ta
as›lan pankart›n resmi
de vard›; tarih ve bugün
ve gelecek içiçeydi. 

Bu tarihi pankart›
alana getiren 16-18
yafllar›ndaki yoksul
gecekondular›n
gençleriydi. 

Afla¤›da okuyacaks›-
n›z; neyi tafl›d›klar›n›n
bilincindeydiler. 

Pankartlar›n ölçüleri
büyüktü ve a¤›rd›. Pan-
kartlar›n tarihi a¤›rl›¤›
ise tart›lamayacak
kadard›. ‹flte bu yükü,
gençlerimiz, liseli,
gecekondulu DEV-
GENÇ’liler üstlendiler.
Çat›flmalar›n, gaz bom-
balar›n›n ortas›nda, dik
yokufllar› ç›karken, ba-
na m›s›n demeden tafl›-
d›lar o tarihi yükü. 

Bilincindeydiler ta-
fl›d›klar› yükün. Çat›fla
çat›fla, onca engeli afl›p
pankartlar› hedefine
ulaflt›rmalar› da bunu
gösteriyordu zaten. ‹flte
o pankartlar› asan genç-
lerimizin anlatt›klar›:
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Yürüyüfl s›ram›z›n gelmesini
beklemek çok güç. Kortejler tam bir
kaplumba¤a h›z›yla ilerliyor... 

Revizyonistlerin kortejlerin yer-
leflimini bilerek geciktirdikleri ve
böylece bizlerin Taksim alan›na gir-
mesini engellemeye en az›ndan ge-
ciktirmeye çal›flt›klar› ortaya ç›k›-
yor. ... Revizyonizmin takti¤inin bo-
fla ç›kar›lmas› gerek. Bir an önce
Taksim’e yönelmek üzere DEV-
GENÇ kitlesinin belirlenen güzer-
gah›n d›fl›nda en k›sa yoldan Tak-
sim’e ç›kart›lmas›na karar veriliyor.
... H›zl› bir yürüyüfl kolu olarak
Harbiye Radyoevi yönünden Tak-
sim’e yaklafl›yoruz. fiiflli yönünden
Taksim’e ulaflan DEV-GENÇ kitle-
sinin slogan ve marfllar› önceden
Taksim’e gelmifl olanlar›n bafllar›-
n›n fiiflli yönüne çevrilmesine yol
aç›yor. Alanda bir dalgalanma olu-
yor. Kürsüdeki konuflmac›n›n ko-
nuflmas› sloganlar›m›z›n gürlü¤ü
karfl›s›nda duyulmuyor.

DEV-GENÇ korteji alana slo-
ganlar›yla girerken bütün dikkatler
kortejimize yöneliyor. Kürsüdeki
konuflmac› ara vermek zorunda ka-
l›yor ve kortejimizi selaml›yor:
“Ülkemiz gençli¤inin anti-faflist,
anti-emperyalist gençli¤imizin
onurlu temsilcisi DEV-GENÇ slo-
ganlar›yla pankartlar›yla alana gi-
riyor. Alana girifllerini selaml›yor,
hofl geldiniz diyoruz!”

Bu takdimin hemen ard›ndan
yüzbinlerce el alk›fla duruyor. Bu
müthifl duygu yo¤unlu¤u ve coflku
ortam›nda DEV-GENÇ kortejine

ayr›lan yere, TTaakkssiimm AAnn››tt››’’nn››nn ççeevv--
rreessiinnee yerlefliyoruz. An›t ile orta du-
raklar›n çevresi tamam›yla DEV-
GENÇ kitlesiyle doluyor. Durakla-
r›n üzerine ç›k›l›p pankartlar yerlefl-
tiriliyor. Ayn› s›rada an›t üzerine de
büyük bir DEV-GENÇ pankart› çe-
kiliyor.

... Bir an derin bir sessizlik oldu.

Bu sessizli¤i Sular ‹daresi’nin
üzerinden alandaki kitlenin taran›fl›
izledi. Sular ‹daresi’nin üzerinden
an›ta do¤ru atefl aç›lmas› üzerine tüm
alanda bir panik bafllad›. 

fiaflk›nl›k ve çaresizli¤in verdi¤i
dalgalanmaya karfl›n sadece DEV-
GENÇ kitlesi yerinde ve DEV-
GENÇ’lilerin sesleri duyuluyor: - Ye-
re yat›n, kaçmay›n!

‹lk pani¤in yat›flt›r›lmas›nda rol
oynayan DEV-GENÇ görevlileri ala-
na atefl aç›lan noktalar› yo¤un bir ate-
fle al›yorlar. 

... Silah sesleri bütünüyle kesil-
di¤inde geride derin bir sessizli¤in
hakim oldu¤u alanda yaral›lar ve
ölüler iyice seçiliyor. An›tta hala
DEV-GENÇ pankart› dalgalan›yor,
orta duraklar›n üzerinde de pankart
duruyor. Atatürk Kültür Merke-
zi’nin önünü boydan boya kaplayan
1 May›s pankart› tüm görkemiyle
dalgalan›yor.

Ertesi gün gazetelerde “34 ölü”
haberinin alt›nda panzerlerle ezil-
mifl, kurflunlanm›fl, yaralanm›fl iflçi-
lerin, ö¤rencilerin, devrimcilerin
korkunç resimleri ve bu tabloyu ta-
mamlayan, pankart sopalar›yla pan-

zere sald›ran, polisle çat›flarak kitle-
yi korumaya çal›flan DEV-GENÇ’li-
lerin ve Taksim An›t›’nda dalgala-
nan DEV-GENÇ pankart›n›n resim-
leri vard›. Bu ortamda dalgalanan
DEV-GENÇ pankart› adeta ““nnee yyaa--
ppaarrssaann››zz yyaapp››nn,, bbiizzii yyookk eeddeemmeezzssii--
nniizz”” diyerek DEV-GENÇ iradesini
ve kararl›l›¤›n› herkese ilan ediyor-
du.

*

““oo rreessiimmddee,, ssoossyyaalliizzmmii
bbiirr ggüünn mmuuttllaakkaa
kkuurraaccaa¤¤››mm››zzaa oollaann iinnaannçç
vvee uummuudduu ggöörrüüyyoorrdduumm..”” 

Dönüyoruz yine bugüne. 

1977’den 2009’a geliyoruz ve
bir DEV-GENÇ’li anlatmaya de-
vam ediyor:

Taksim’e ç›kmak için bütün ha-
z›rl›klar›m›z› tamamlay›p Taksim
civar›na yaklafl›nca Halk Cephesi
pankart›m›z› aç›p harekete geçiyor-
duk ki, polis müdahalesiyle karfl›-
laflt›k. DEV-GENÇ pankart›n› çat›fl-
ma esnas›nda s›rt›mdaki çantada ta-
fl›yordum. Arkadafl›mla birlikte bir-
birimize dikkat ediyorduk, bizim
için hedef an›tt› çünkü. Bundan do-
lay› her zamankinden daha fazla
dikkat ediyorduk gözalt›na al›nma-
mak için. 

Daha önce o resime bakt›¤›mda
zaptedilen bir alan vard›. Ete kemi-
¤e bürünmüfl bir DEV-GENÇ görü-
yordum o resimde, sosyalizmi bir
gün mutlaka kuraca¤›m›za olan
inanç ve umudu görüyordum o re-



simde. Bu yüzden mutlaka meyda-
na ulaflmal›yd›k ve o 70’lerin ruhu-
nun hala yaflad›¤›n› dosta düflmana
göstermeliydik.

Birkaç saatlik çat›flmadan sonra
alana yöneldik.Bir k›sm›m›z alana
ç›kabildi. Fakat ç›k›lan k›s›mlar
tekrar kapat›ld›. Arkadafllar›m›zla
Kazanc› Yokuflu’na do¤ru slogan-
larla yürüdük. Çok büyük bir kala-
bal›k birikti. Karfl›m›zda polis bari-
kat› vard› ama müdahale edemedi-
ler, çok kalabal›kt›k. Polis barikat›-
n› zorlayarak aflt›k. Art›k önümüzde
bir engel kalmam›flt›, hemen pan-
kartlar› ç›kard›k ve kitleyle birlikte
pankart› açarak h›zla alana girdik.
Büyük bir coflku vard› herkeste.
DEV-GENÇ pankart›n› alarak an›ta
do¤ru yürüdük. O s›rada bir polis
komiseri pankart›m›z›n ucunu tuta-
rak engellemeye çal›flt›. Umursama-
dan pankart› an›ta ast›k. Biz marflla-
r›m›z› ve sloganlar›m›z› hayk›r›yor-
duk hep bir a¤›zdan. Mehmet Akif
Dalc› ve DEV-GENÇ pankart› art›k
an›ttayd›...

O görevi yapmak gerekti¤inin
bilincindeydim, tek hedefim oydu,
baflarmak büyük bir sevinç ve coflku
uyand›rd›. En önemli yan›, 1 Ma-
y›s’a kat›lan ve DEV-GENÇ ruhu
tafl›yan herkesin ortak duygusuydu
bu, art›k DEV-GENÇ’liler an›ttay-
d›. Alana giremeyen binlerce kifli
ayn› duyguyu yaflad› bence, bu he-
pimizin ortak duygusuydu.

*

““BBeeddeenniimmiizzee ssaarr››ll››
ppaannkkaarrtt bbiizziimm gguurruurruummuuzz,,
oonnuurruummuuzzdduu..”” 

Bedenimize sar›l› pankart bizim
gururumuz, onurumuzdu. Asla b›-
rakmay› düflünmedim. Koflarken
zorlanmama ra¤men yoldafllar›m›n
da yard›m›yla tafl›d›m. Pankart› aç-
t›ktan sonra yine hiçbir müdahale
karfl›s›nda b›rakmad›k...

Taksim’e ç›kmak için yüre¤ini
koyan onca insan›n bizim namusu-
muz oldu¤unu düflündüm. Y›llar
sonra orada oldu¤um için gururlan-
d›m... 

Y›llar sonra Taksim. Gururlu,

onurlu ve mutluyduk. Taksim’in 1
May›s Alan› oldu¤unu kan›tlayabil-
mek gerçekten onurlu bir iflti. 

*

Pankart› çat›flmalar boyunca ko-
rumak için, akl›mda onu Taksim’e
ne olursa olsun sokmam gerekti¤i
vard› sadece. Biz Halk Cepheliler
Taksim’e çat›flmalardan, direnmeler-
den geçerek, pankart› bafl›m›z dik,
tek bir a¤›zdan “Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede” diyerek açt›k. Poli-
sin her türlü iflgüzarl›¤›na ra¤men.

DEV-GENÇ’in ‘77’ ye ait o res-
mi, devrimi, direnmeyi, hakk›m›z
olan her fleyi almam›z gerekti¤ini
düflündürüyor. Mehmet Akif Dalc›
bizim için ölümsüzdür. Ve biz tüm

devrim flehitleri, tüm iflçiler ve tüm
halk için 1 May›s Alan›’nda diren-
dik ve 1 May›s Alan›’na girip onu-
rumuz olan DEV-GENÇ pankart›n›
ast›k...

O zaman ben di¤er pankart›n ya-
n›ndayd›m. Ama o pankart› tafl›yan-
lar, bbiizziimm iiççiinn hheerrkkeess iiççiinn ttaaflfl››dd››..
Biz tüm Halk Cepheliler olarak
bundan gurur duyuyoruz... 

Pankart›n as›l› oldu¤unu gördü-
¤üm zaman bir kez daha inand›m
biz Halk Cepheliler’in kararl›l›¤›na,
coflkusuna, umuduna, direncine...

Biz 1 May›s Alan›’n› kazand›k.

Biz bu cüreti, umudu Mahir’den,
Day›’dan ald›k.

Bizim bu umudumuz, cüretimiz
nesilden nesile sürecek. 

Pankart›n aas›l› ooldu¤unu
gördü¤üm zzaman bbir kez
daha iinand›m bbiz HHalk

Cepheliler’in kkararl›l›¤›na,
coflkusuna, uumuduna,

direncine...

Biz 11 MMay›s AAlan›’n›
kazand›k. 

Biz bbu ccüreti, uumudu
Mahir’den, DDay›’dan aald›k.

Bizim bbu uumudumuz,
cüretimiz nnesilden nnesile

sürecek. 

Gençlik anlat›yor: “‹flte bu,
yaflananlara de¤erdi.”

Biz Eskiflehir’den iki senedir
geliyoruz. Bu sene geçen seneden
daha yo¤un bomba kulland›lar. Biz
Halk Cephesi geçen seneye göre
biraz daha kalabal›kt›k. Bizi gazla
iki defa da¤›tt›lar. Birincisinden
sonra tekrar birlefltik sonra tekrar
da¤›tt›lar. Sonra biz arka sokaklara
da¤›ld›k. Gaz çok kötü etkiledi.
Ben Taksim’e giremedik diye çok
üzüldüm ama sonradan ö¤rendim
bizimkiler girmifl. Pankart açm›fl-
lar. Çok sevindim gaz yuttu¤umuz
bofla gitmedi diye.

*
1 May›s bu sene gerçekten çok

güzeldi. Geçen seneye göre daha
birlik ve beraberlik içindeydik. Ge-
nelde 50-100-200’erli gruplar hiç
da¤›lmad›. Bu durum çevik polisle-
ri epey zorlad› tabi. Bizim aç›m›z-
dan çok iyi oldu. Çünkü kitle daha
coflkulu, daha heyecanl› ve daha
cesurdu.

Ben Taksim’e giremedim. An-
cak pankart›m›z›n Taksim Meyda-
n›’nda aç›lmas› hepimize moral ve
heyecan verdi. Bütün sald›r›lara
ra¤men DEV-GENÇ pankart›m›z›
düflman›n karfl›s›nda dalgaland›r-
d›k. 2009 1 May›s’› unutulmaz bir
gündü.

*
Sabah Sibel Yalç›n Direnifl Par-

k›’ndan fiiflli’ye do¤ru harekete
geçtik. Hedefimiz Taksim’e ç›k-
makt›. Fakat girdi¤imiz her sokakta
polis barikat›yla karfl›laflt›k. Kitle-
den kopmufltuk. Bu eylem s›ras›nda
yaflanabilecek en kötü durumdu bi-
zim için. Gözümüzü, kula¤›m›z›
kaybetmifl gibiydik. Fakat ne olursa
olsun Taksim’deki yoldafllar›m›za
ulaflmaya çabal›yorduk. Bu s›rada
bir eve girdik ve televizyonda pan-
kart›m›z› gördük. MMeehhmmeett AAkkiiff
DDaallcc››,, Taksim Meydan›’ndayd›. ‹fl-
te bu, yaflananlara de¤erdi. Bu tarif
edilemez bir mutluluktu bizim için.
Pankartlar›m›z Taksim Meyda-
n›’nda dalgalan›yordu. Bunun cofl-
kusuyla tekrar ç›kt›k sokaklara.
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1 May›s’›n ard›ndan Evrensel
Gazetesi’nin baflyaz›s›nda ‹hsan
Çaralan flunu söylüyordu: “‹stan-
bul’da...; sanki iki ayr› 1 May›s ya-
p›lm›fl gibi görünüyorsa da, gerçek-
te ‹stanbul’da tteekk bbiirr 11 MMaayy››ss gös-
terisi yap›ld›.”

1 May›s 2009’daki ayr›flmay›
çarp›tmak için ne kadar bofluna ve
ne kadar zavall› bir gayret. Sorsak
milyonlara: ‹stanbul’da 1 May›s ey-
lemi neredeydi diye? Buna ““KKaadd››--
kkööyy”” diye cevap verecek kkaaçç kkiiflflii
ç›kar? 

Ama Çaralan, “tek 1 May›s gös-
terisi” vard› diyor; “O da Kad›-
köy’de”!

Do¤ru, Kad›köy’de de bir 1 Ma-
y›s gösterisi vard›. Kad›köy’dekiyle
birlikte, ‹stanbul’da ““‹‹kkii BBiirr MMaa--
yy››ss”” vard›. Birbirinden nitelik ola-
rak, nicelik olarak farkl›, amaçta ve
biçimde birbirinden tamamen ayr›fl-
m›fl olan ““‹‹kkii BBiirr MMaayy››ss””!!

EEMMEEPP’’iinn rreessmmii 11 MMaayy››ss’’›› 
Nas›l ki, Taksim, o gün sadece

bir alan ad› de¤il idiyse, Kad›köy de
sadece herhangi bir alan de¤ildi.
Kad›köy, oligarflinin TTaakkssiimm’’ee aall--
tteerrnnaattiiff olarak gösterdi¤i, 1 May›s
mücadelesinin geldi¤i aflamada,
onlarca y›l›n eemmee¤¤iinnii,, ödenen bbee--
ddeelllleerriinnii vvee kkaazzaann››mmllaarr››nn›› yyookk ssaa--
yyaarraakk bize dayatmak istedi¤i alan›n
ad›yd›. Kad›köy, TÜRK-‹fi iflbirlik-
çili¤inin tercihinin, oligarflinin ica-
zetine s›¤›nman›n  ve iflçi s›n›f›n› en
geri çizgiye, teslimiyete çekmenin
ad›yd›.

Böyle oldu¤u içindir ki 1 Ma-
y›s’ta Kad›köy’de olmay› tercih et-
mek, “alan fetiflizmi yapmayal›m,
ha Taksim, ha Kad›köy” diye aç›k-
lanamayacak bir tercihtir.  

Kad›köy’deki 1 May›s kutlama-
s›, burjuva bas›n organlar› taraf›n-
dan da ““ rreessmmii 11 MMaayy››ss kkuuttllaammaallaa--
rr››”” fleklinde verildi. Do¤rusu da,

gerçekte olan da buydu. 2009 1 Ma-
y›s’›nda devrimci bir çizgide,
emekçilerin ç›karlar› do¤rultusunda
kutlanan tek 1 May›s kutlamas› var-
d›, o da Taksim’de kutlanan 1 Ma-
y›s. Bunun bbööyyllee oollmmaadd››¤¤››nn›› ancak
ve ancak izah edilemez, savunula-
maz bir sürüklenifl içindeki
EMEP’liler iddia edebilir. BBööyyllee ooll--
dduu¤¤uunnuu ise, polis teröründen dolay›
1 May›s alan›na giremeyenlerin yü-
zündeki öfkeden, 31 y›l sonra yeni-
den 1 May›s Alan›’na girebilen her-
kesin yüzündeki zafer coflkusundan,
gururundan, umuttan görmek müm-
kündü.

EMEP’in oldu¤u Kad›köy’de bi-
le Taksim vard› asl›nda. Polis Tak-
sim’e ç›kmak isteyenlere sald›r›nca
Kad›köy’deki Deri-‹fl üyeleri otur-
ma eylemi yaparak sald›r›lar› pro-
testo ediyor, kürsüye ç›kan Sabah
ve ATV’de grev yapan iflçiler, ad›na
konuflma yapan bir iflçi “Bugün Ka-
d›köy’deyiz ama biz Türkiye emek-
çileri olarak 1 May›s’›n Taksim’de,
1 May›s Alan›’nda kutlanmas›n›n
bir oonnuurr ssoorruunnuu oldu¤una inan›yo-
ruz” diyorlard›. (2 May›s Evrensel)
‹flçiler için “onur” sorunu olan
EMEP’e göre “Taksim inatlaflmas›”
idi! Orada öyle bir 1 May›s mitingi
yap›l›yor ki, TÜRK-‹fi üyesi iflçiler
bile uzat›lan mikrofonlara “niye bu-
raday›z flu anda Taksim’de olmak
isterdim” diye tepki gösteriyor...
EMEP ve Evrensel yazarlar›, 1 Ma-
y›s’taki savrulufllar›n›, yanl›fl safta,
yanl›fl yerde olufllar›n› Kad›köy’de
ggeerrççeekkttee hhiiçç oollmmaayyaann “coflku”dan,
“onbinler”den bahsederek gizleme-

ye çal›fl›yorlar ki, bu da EMEP’in 1
May›s politikas›n›n iflas›n›n baflka
bir göstergesidir. Fakat Kad›köy’ü
ne kadar abart›rsan›z abart›n, Tak-
sim’deki kavgan›n yan›nda, Kad›-
köy, tarihin bir dipnotu bile fazla
görece¤i bir kaç›fl›n ad› olarak kala-
cakt›r.  

EEMMEEPP’’iinn ooppoorrttüünniisstt 
““OOrrttaakk 11 MMaayy››ss ssööyylleemmii”” 
vvee ggeerrççeekk oorrttaakkllaarr›› 

TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Kum-
lu, Kad›köy Meydan›’nda bir gaze-
tecinin “sizinle birlikte burada kim
var?” sorusuna karfl›l›k saymaya
bafll›yor: “‹flçi Partisi var, Eme¤in
Partisi var...” Kumlu düflünüyor,
baflka kimse gelmiyor akl›na. Son-
ras› yok… Baflka yok. Orada,
TÜRK-‹fi’in kuyru¤unda yaln›z iki
parti say›labiliyor: ‹flbirlikçili¤in
yar›m as›rl›k sendikas› TTÜÜRRKK--‹‹fifi,,
yy››llllaarr››nn iihhbbaarrcc››ss››,, iiflflbbiirrlliikkççiissii ‹‹PP vvee
EEMMEEPP...... 

‹flte EMEP’in bu tarihsel ayr›fl-
mada tercih etti¤i saf!

1 May›s öncesinde Evrensel ga-
zetesinde s›k s›k ““oorrttaakk 11 MMaa--
yy››ss””tan, “iflçi s›n›f›n›n bölünmeme-
sinden”, “alanlar› yüzbinlerle dol-
durmaktan” bahseden yaz›larla, Ka-
d›köy’de, TÜRK-‹fi ve ‹P’le, bir
kaç bin kifliyle resmi 1 May›s kutla-
mas› yapmak aras›nda bir paralellik
oldu¤unu kendileri de iddia ede-
mezler. EMEP’in bahsetti¤i “bir-
lik”, oligarflinin resmi 1 May›s’›n-
da, oligarfliye koflulsuz boyun e¤ip
kendilerini devrimcilerden ay›ran-
larla birliktir! 

Gerçekten ““oorrttaakk 11 MMaayy››ss””tan
yana olan, iflçi s›n›f›n›n bölünmesi-
ni istemeyen bir anlay›fl flunu sor-
maz m›? ‹lerici iflçi ve memur kon-
federasyonlar›, sendikalar›, devrim-
ci, ilerici siyasi hareketler, odalar,
demokratik kurumlar, ayd›nlar, güç-
lerini Taksim için birlefltirmiflken,
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TÜRK-‹fi’‹N KUYRU⁄UNDAK‹ KOMÜN‹STL‹K!
RESM‹ 11 MMAYIS KKUTLAYICILI⁄I

Kad›köy’deki 11 MMay›s
kutlamas›, bburjuva bbas›n
organlar› ttaraf›ndan dda

“ resmi 11 MMay›s
kutlamalar›” flfleklinde
verildi. DDo¤rusu dda,

gerçekte oolan dda bbuydu.



Kad›köy’deki resmi 1 May›s
ittifak›n›n anlam› bölücülük-
ten baflka bir fley midir?

Devrimci, ilerici güçler,
Taksim için zorlay›c› olurken,
TÜRK-‹fi’in tek bafl›na gidip
Taksim için izin baflvurusu
yapmas› ve ayn› anda da izin
verilmezse Kad›köy’de kutla-
yacaklar›n› aç›klamas›, 1 Ma-
y›s’›, emekçileri bölen bir tu-
tum de¤il mi?.. 1 May›s önce-
sinde  devrimcilerin “Taksim
›srar›”na, “alan fetiflizmine”
karfl› savafl açan EMEP, bu bö-
lücülük karfl›s›nda ne yapt›? 1
May›s’› bölen, dahas› provoke
eden, ilerici güçlere sald›r›n›n
yolunu açan bu tavr› elefltir-
mek bir yana, EMEP, bu tav-
r›n oorrttaa¤¤›› olmufltur. 

TÜRK-‹fi’in bu tavr›n›n,
oligarflinin Taksim Meydan›’n› ya-
saklama politikas›na hizmet etti¤i
aç›kça ortadad›r. TÜRK-‹fi’in 1
May›slarla ilgili bu tavr› yeni de de-
¤ildir. S›n›f mücadelesinde devrim-
ci politikalar›n mevzi kazand›¤› her
yerde, oligarfli sar› sendikac›l›¤›
devreye sokmufltur. 1 May›slar’da
da böyle oldu. Devrimciler alanlara
ç›kmak için sokak sokak çat›fl›p fle-
hitler verirken, binleri bulan gözal-
t›lar ve tutsakl›klarla bedeller öder-
ken TÜRK-‹fi ve onun kuyru¤unda-
ki reformistler, emekçileri salonlara
hapsetmeye çal›fl›yordu. Alanlar ka-
zan›ld›ktan sonra bu kez “marjinal”,
“yasa d›fl› gruplar” diyerek devrim-
cileri d›fllay›p kendilerini ““aallaannllaa--
rr››nn ssaahhiibbii”” ilan ettiler. Devrimcile-
ri alanlara sokmamak için do¤rudan
MGK politikalar›n›n uygulay›c›s›
oldular. 

fiimdi EMEP flu muhasebeyi
yapmak zorundad›r. 1988’den bu
yana EMEP’in 1 May›s politikalar›
ne oldu? Bu çat›flmalarda kimlerle
birlikte saf tuttu? BBuuggüünnee kkaaddaarrkkii
hhaannggii ppoolliittiikkaass›› 11 MMaayy››ssllaarr’’››nn,,
aallaannllaarr››nn kkaazzaann››llmmaass››nnddaa,, rreessmmii
ttaattiill iillaann eeddiillmmeessiinnddee bbiirr rrooll üüssttllee--
nneebbiillddii?? Fakat 2009 1 May›s’› ar-
d›ndan Evrensel yazarlar›n›n yaz-
d›klar›na bak›l›rsa bu sorular› asla

soramayacaklar› anlafl›lmaktad›r. 

EEMMEEPP’’iinn 11 MMaayy››ss 
yyaallppaallaammaallaarr››

1988’de, 12 Eylül karanl›¤›n›n
parçalanmakta oldu¤u süreçte, dev-
rimciler, “1 May›s salonlarda de¤il
alanlarda kutlanmal›d›r” slogan›y-
la Taksim’i zapt edecek olan müca-
deleyi bafllatt›lar. Binlerce iflçi, sar›
sendikac›l›¤›n, reformizmin “salon
davetlerine” ra¤men, salonlarda de-
¤ildi o gün; Taksim’e ç›kan sokak-
larda polis barikat›n› y›kmak için
çat›fl›yordu. ‘88’deki bu direniflten
sonra kimse 89’da 1 May›s’in sa-
londa kutlanmas›ndan bahsetmiyor-
du. Bu nedenle, Taksim’e ç›kmak
için oluflturulan platformlarda
EMEP çizgisinin de imzas› vard›.
Fakat... fakat, devletin tehditleri üst
boyutlara t›rman›nca, EMEP çizgi-
sinin de içinde oldu¤u reformizm,
“iflçileri provokasyondan kurtar-
mak” (1) ad›na 5 sendikac›n›n pefli-
ne tak›l›p Mecidiyeköy’e gitti; ora-
da ise kuyru¤una tak›ld›klar› sendi-
kac›lar›n ihanetine u¤ramaktan kur-
tulamad›lar. 

‘89 1 May›s’›nda Mehmet Akif
Dalc› flehit düflmüfltü. Taksim’in
meflrulu¤u daha genifl kesimlere
maledilmiflti. ’90 1 May›s’›nda

TÜM-T‹S, TEK GIDA-‹fi,
DER‹-‹fi, TES-‹fi gibi sendi-
kalar›n temsilcilerinden olu-
flan 22 sendikac›, Taksim’e
izin baflvurusu yapmaya git-
tiklerinde polisin sorgulama-
s›na maruz kal›nca ““iillllaa ddaa
TTaakkssiimm ddeemmiiyyoorruuzz”” diyerek
çark edip 1 May›s alan›na git-
meyeceklerini aç›klam›fllard›.
Reformizmin, “ üretimden
gelen güç” demagojisiyle
TÜRK-‹fi’in kuyru¤una ta-
k›ld›¤› bu politika, bugün-
küyle ne kadar benzerlik için-
de de¤il mi? 

1990’lar›n bafllar›nda, oli-
garfli, sar› sendikac›lar› da
kullanarak devrimcilerin
alanlara ç›kmas›n› engelle-
meye çal›fl›rken, o zaman da
iflçilerle ““iiçç iiççee oollmmaakk”” ad›na

ayr› kortej oluflturmaya karfl› ç›k›-
yordu. Sonra bakt›lar olmuyor, kor-
tej oluflturmaya bafllad›lar... 22000044 1
May›s’›nda devrimciler için art›k
bir kapana dönüflen Abide-i Hürri-
yet statükosunu k›rmak için devrim-
ciler, D‹SK, KESK ve bir çok ileri-
ci, demokratik kurum SSaarraaççhhaa--
nnee’’yyee ç›karken, EEMMEEPP yine “‹flçi
s›n›f› bölünmesin” BBAAHHAANNEESS‹‹YY--
LLEE TTÜÜRRKK--‹‹fifi’’iinn kuyru¤unda statü-
koyu sürdürüyordu. 2007’de dev-
rimciler, TÜRK-‹fi d›fl›ndaki iflçi ve
memur sendikalar›, çeflitli demokra-
tik kitle örgütleriyle birlikte ““TTaakkssii--
mmee çç››kkmmaa”” karar› alan›nca EMEP,
1 May›s’a birkaç gün kala dahiyane
1 May›s politikas›n› hayata geçirdi.
Bu politika “Avrupa yakas›ndakiler
Avrupa yakas›ndaki, Anadolu yaka-
s›ndakiler Anadolu yakas›ndaki 1
May›s’a kat›lacaklar” diyen tam bir
oportünist formüldü. 2008 1 May›-
s’›nda ise, TÜRK-‹fi, son güne ka-
dar Taksim’e ç›kmakta kararl› ol-
duklar›n› söyleyince EMEP refor-
mizmi peflinden gidece¤i kimseyi
bulamad›... Çaresiz, o da “alan feti-
flizmine!” kat›lacakt›!!!

2009 1 May›s’›nda ise son iki
güne kadar EMEP’in yine herhangi
bir politikas› yoktur, ne yapaca¤›
belirsizdir. EMEP, 29 Nisan’da yap-
t›¤› aç›klamayla “de¤ifliklik olma-

24 1 MAYIS 10 MMay›s 22009

RESM‹ 11 MMAYIS
KUTLAYICILARI... Kad›köy,
oligarflinin TTaksim’e aalternatif oolarak
gösterdi¤i, 11 MMay›s mmücadelesinin ggeldi¤i
aflamada,  oonlarca yy›l›n eeme¤ini, öödenen
bedellerini vve kkazan›mlar›n› yyok ssayarak
bize ddayatmak iistedi¤i aalan›n aaday›d›.
Kad›köy, TTÜRK-‹fi iiflbirlikçili¤inin
tercihinin, ooligarflinin iicazetine
s›¤›nman›n  vve iiflçi ss›n›f›n› een ggeri ççizgiye,
teslimiyete ççekmenin aad›yd›.



mas› durumunda” 1 May›s’a Kad›-
köy’de kat›lacaklar›n› aç›klad›. (30
Nisan 2009 Evrensel) 29 Nisan’da
EMEP hala oligarfliden bir de¤iflik-
lik beklemekteydi; olmazsa Kad›-
köy! 

Ne ala; risksiz, bedelsiz, icazet
s›n›rlar› içinde bir politika... 

EEMMEEPP,, ddiirreenneennlleerree 
ttaahhaammmmüüllssüüzzllüü¤¤üü bb››rraakk››pp 
kkeennddiinnee ddöönnmmeelliiddiirr

2 May›s günü Evrensel’de ç›kan
flu sat›rlar, EMEP reformizmi ad›na
utanç sat›rlar› olarak kalacakt›r tari-
he; EMEP reformizminin direnenle-
re, oligarfliyle gö¤üs gö¤üse sava-
flanlara sayg›s›zl›¤›n›n, tahammül-
süzlü¤ünün kan›t› olarak kaydola-
cakt›r; evet flöyle yaz›lm›flt› o gün
Evrensel’de. “Türk ‹fl’in yan› s›ra
iflçi s›n›f› bayram› olan 1 May›s’›
‘tart›flma ve arbede gününe dönüfl-
türmek’ yanl›s› olmayan, iflçilerin
kendi taleplerini coflkuyla hayk›ra-
ca¤› alanlarda olmas›n› savunan
Emek Partisi de Kad›köy’deydi.”  

Türkiye solunun hemen tamam›,
ilerici sendikalar›, konfederasyonla-
r›, halktan emekten yana demokra-

tik kitle örgütleri, onlar›n hepsi
EMEP reformizmine göre, “iflçi s›-
n›f›n›n bayram›n› arbede gününe
dönüfltürmek” ten yana olanlard›.
Oligarflinin polisine, iflbirlikçilerine
demesi gerekeni devrimcilere, ileri-
ci sendikalara diyen bu kafa yap›s›,
direnenlere tahammülsüzdür.  

Devrimcilere karfl› 1 May›s’›
“tart›flma ve arbede gününe dönüfl-
türmek yanl›s› olanlar” tan›m›n›, bir
tek oligarflinin resmi a¤›zlar› kul-
lanmaktayd›. Bir de Evrensel yazar-
lar› kullanm›fl oldu. Demek bu ülke-
de iflçi s›n›f›n›n bayram›n› bayram
gibi kutlayan bir tek TÜRK-‹fi ve ‹P
var; bir de EMEP! 

EMEP’in, istikrarl›, tutarl›, ka-
rarl› bir 1 May›s politikas›na sahip
olamay›fl›nda elbette bir nedeni var-
d›r. Temel neden, reformist, icazet-
çi, oligarfliyle çat›flmaktan AÇIK-
ÇA KAÇAN bir politik çizgide ol-
mas›d›r. Gelinen aflamada EMEP’in
politikas› “kuyrukçuluk” bile de¤il-
dir; çünkü bir zamanlar konfederas-
yonlar neredeyse biz oraday›z di-
yordu kuyrukçular, ama iflte konfe-
derasyonlar ayr›flt›; o zaman ne ya-
pacaks›n, niye KESK’in, D‹SK’in
kuyru¤unda de¤il de TÜRK-‹fi’in
kuyru¤undas›n?.. 

fiu bir kez daha görülmüfltür;
kkiittllee kkuuyyrruukkççuulluu¤¤uu,, gerçekten kit-
lelerin peflinden gitmek de de¤ildir;
o kitlelerin sadece ve sadece en ge-
rici yanlar›n›n peflinden gitmektir.
Kitle onlar› afl›p geçmiflse, kitle mi-
litan bir mücadelenin içine at›lm›fl-
sa, “kitle kuyrukçulu¤u” art›k orada
yoktur; o kitlenin kuyru¤unda gide-
bilecek kadar bir dinamizm ve cü-
retten yoksundur art›k. ‹kincisi, uuvv--
rriiyyeerriizzmm ((iiflflççiicciilliikk)) de her halükar-
da iflçilerin yan›nda olmak anlam›na
gelmiyor; uvriyerizm de ekonomist,
sendikalist k›s›r döngünün en geri
noktas›na hapsolmakt›r. Ve tarif edi-
len bu yer, EMEP’in bugün bulun-
du¤u yerdir. Türkiye solunun, Tür-
kiye emekçilerinin bu tarihi ç›k›fl›n-
da, bu tarihi an›nda, EMEP, devrim-
ci, ilerici güçlerle, emekçilerle yan-
yana de¤ildir. Gerçek budur.   

EMEP ve Evrensel yazarlar›,
e¤er tüm enerjilerini bu gerçe¤i per-
delemeye, çarp›tmaya harcayacak-
larsa, bofluna, çünkü sonuç alama-
yacaklard›r. Ama o enerji en az›n-
dan neden EMEP’in böyle bir sav-
rulufl yaflad›¤›n›n muhasebesine
harcan›rsa, kuflku yok ki, bu çok da-
ha yararl› bir ifl olacakt›r.  

Say›: 179 251 MAYIS

Gençlik Federasyonu; 1 May›s’ta yaflanan polis te-
rörünü yap›¤› aç›klamayla protesto ederek gözalt›na
al›nan arkadafllar›n›n b›rak›lmas›n› istedi. 

Aç›klama da polis sald›r›s› sonucu gözalt›na al›nan
arkadafllar›n›n durumuyla ilgili “1 May›s’› birlik için-
de dayan›flmayla kutlamak isteyen arkadafllar›m›za
yap›lan keyfidir” denildi.

“Bugün ülkemizde haktan, hukuktan, adaletten
bahseden iktidar, her geçen gün artt›rd›¤› devlet terö-
rüyle bunun bir yalan oldu¤unu gözler önüne seriyor”
denilen aç›klamada, sadece polisin sald›r›lar›na ma-

ruz kal›nmad›¤›, sivil faflistlerin sald›r›lar›
sonucu çok say›da arkadafllar›n›n yaralan-
d›¤› belirtildi.

Aç›klaman›n sonunda, gözalt›nda olan
arkadafllar› için; “Bu hukuksuzlu¤a derhal
son verilip, arkadafllar›m›z serbest b›rak›l-
mal›d›r” denildi.

ÇHD’li Avukatlar, 2 May›s’ta ‹s-
tanbul Barosu önünde yapt›klar› aç›k-
lamayla, polisin 1 May›s’taki sald›r›la-
r›n› ve gözalt› terörünü k›nad›lar. 

Avukat Taylan Tanay taraf›ndan yap›lan aç›klamada
2’si a¤›r 50 yaral› ve 400’ün üzerinde gözalt› oldu¤u belir-
tildi.  1 May›s’ta yaflananlardan vali ve emniyet müdürü-
nün sorullu oldu¤u vurguland›. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi taraf›ndan
gözalt›larla ilgili flu ça¤r› yap›ld›:

“Kollu¤un uygulad›¤› terörün aç›¤a ç›kmas› ve de so-
rumlular›n cezaland›r›lmas› için; 1 May›s 2009 tarihinde
özgürlü¤ü k›s›tlanan, polis sald›r›s›na muhatap olan her-
kesi gerek tazminat gerekse de ceza sorumlu¤u aç›s›ndan
gerekli ifllemleri yapmak için derne¤imize baflvurmaya ça-
¤›r›yoruz.”

Meflrutiyet Cd. Ravanda ‹flhan› No:35/2
Beyo¤lu/‹stanbul
Tel: 0212 245 04 40

ÇHD’li Avukatlar’dan
K›nama ve Ça¤r›

Gençlik Federasyonu: 
“GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN”



Sami Türk’e yönelik feda eylemi
girifliminin ard›ndan gazetelerde,
televizyonlarda boy gösteren “terör
uzmanlar›”, psikologlar, insanlar›n
neden bu tür eylemlere baflvurdu¤u
üzerine, bilimsel, sosyal temeli ol-
mayan klasik nakaratlar› tekrarl›-
yorlar yine. “Ailesi sorunlu” terörist
profilleriyle bu kat› savafl gerçe¤ini
aç›klayabileceklerini san›yorlar,
ama kendileri de fark›nda ki, aç›kla-
yam›yorlar.

Terörist profili ç›karmay› b›ra-
k›n. “Beyin y›kama” demagojilerin-
den vazgeçin. Emperyalizm ve fa-
flizm nas›l bir kuflatma, nas›l bir zu-
lüm uyguluyor ki, 15, 25 yafllar›n-
daki genç k›zlar, delikanl›lar, anne-
ler, babalar, avukatlar, feda eylem-
lerine baflvurabiliyor? 

KKeennddii yyaassaallaarr››nnaa uuyymmaayyaannllaarr,,
hhaallkk›› aaddaalleettssiizz bb››rraakkaannllaarrdd››rr ffeeddaa
eeyylleemmlleerriinniinn ssoorruummlluussuu..

Bugün iflbirlikçi AKP iktidar› ve
onun yalakalar› d›fl›nda hiç kimse
bu ülkede “adaletin, hukukun” ol-
du¤unu iddia edemez. Burjuva güç-
lerden generallere, adalet mekaniz-
mas›n›n en tepesindekilere kadar
herkes adaletin olmad›¤›ndan, bü-
yük yara ald›¤›ndan, vicdanla cüz-
dan aras›na s›k›flt›¤›ndan bahsedi-
yorlar. Kuflkusuz bu kesimlerin ada-
letsizlikten bahsetmesi hakk›, huku-
ku savunduklar›ndan de¤il, adalet-
sizli¤in, hukuksuzlu¤un ucu kendi-
lerine kadar uzand›¤›ndand›r. Ada-
letsizlik, bu kadar genel ve yayg›n

bir hal alm›flt›r. 

Ülkemizde halk için hiçbir za-
man ne hak, ne hukuk ne de adalet
olmad›. ‹ktidardakiler, her dönem
halka zulüm uygulad›. Devletle yüz
yüze geldi¤i her yerde halk, onun
sopas›yla tan›flt›. Devrimcilere her
türlü vahflet reva görüldü. Oysa
devletin yasalar› da hukuku da var-
d›. Yasalar›na göre iflkence yasakt›,
infazlar, katliamlar yoktu, devlet
her vatandafl›n›n can güvenli¤inden
sorumluydu. Fakat bunlar›n hepsi
bizzat devlet taraf›ndan ihlal edildi.
Devlet, kkeennddii kkooyydduu¤¤uu yyaassaallaarraa
uymad›. 

En küçük, en s›radan demokratik
bir hakk› almak için bile onlarca in-
san ölmek zorunda kal›yor bu ülke-
de. Direnme hakk›n›n bile ancak
ölerek korunabildi¤i bir ülkede ya-
flad›¤›m›z ortaya konulmadan, feda
anlafl›labilir mi?

Düzen, halka karfl› her türlü te-
rörü uygulamay› kendine “hak” gö-
rüyor. Bunun da koflulsuz kabul
edilmesini istiyor. Peki bu kadar
keyfiyetin, haks›zl›¤›n, hukuksuzlu-
¤un, adaletsizli¤in oldu¤u bir yerde
halk›n hak, hukuk, adalet istemeye
hakk› yok mu? 

““TTeerröörr””,, ““flfliiddddeett”” ddiiyyee ttaarrtt››flflaann--
llaarr,, 1199--2222 AArraall››kk’’›› ttaarrtt››flflmmaall››dd››rrllaarr
eenn bbaaflflttaa;; ülkemiz yak›n tarihinde
ondan daha büyük bir terör var m›?
“Terör” diyenler, devletin 19-22
Aral›k’ta hiç mi suçu yoktu sorusu-
nu cevaplamal›d›rlar. E¤er varsa, o
suçun karfl›l›¤› ne oldu, onu da söy-
lemelidirler. Kaç dava aç›ld› 19
Aral›k’la ilgili ve o davalar›n ssoonnuu--
ccuu nnee oolldduu??..

19-22 Aral›k katliam›yla ilgili
bugün bilinmeyen hiçbir fley yoktur.
Devletin o gün söyledi¤i her fleyin
büyük bir yalan oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Peki, devletin yalanlar› belgeleriyle,
kendi resmi kurumlar›n›n raporla-
r›yla aç›¤a ç›kt› da ne oldu? 

28 kifli en vahfli biçimde katle-
dilmifl, hala “Hayata Dönüfl Operas-
yonu” deniliyor. F Tiplerinde tecrite
karfl› yap›lan direniflte 122 tutsak
yaflam›n› yitirmifl: Hala hapishane-
lerde “reform” yap›ld›¤›ndan bahse-
diliyor. Katliamc›lara kimse dokun-
mad›, hala “hukuk devleti”nden söz
ediliyor. 

Bugün terörden bahsedenler, bü-
tün bunlara ne diyor, halka böyle bir
pervas›zl›k karfl›s›nda ne öneriyor-
lar?

AAddaalleettssiizzlliikk ddaayyaatt››ll››yyoorrssaa 
nnee yyaapp››llaaccaakk??

Biliyoruz ki, katliam karar› alan,
emrini veren as›l suçlular›n hiçbiri
hakk›nda dava bile aç›lmad›. Halk›n
öfkesini, tepkisini törpülemek için
katliam emirlerini uygulayan baz›
asker ve gardiyanlara dava aç›ld› fa-
kat o da katliamdan de¤il, “görevi
kötüye kullanmak, kötü muamelede
bulunmak” gibi suçlardan... 

Katliamlarla ilgili her türlü delil
vard›. Fakat hukuk yoktu; delilleri
yok sayd›. Davalar, y›llarca sürün-
cemede b›rak›ld›, baz› san›klar›n
ifadeleri bile al›namadan zzaammaann
aaflfl››mm››yyllaa dosyalar kapat›ld›. Buna
karfl›l›k, katliam sald›r›s›nda ölme-
yip de sa¤ kalan tutsaklara “silahl›
isyanda bulunmak” gibi suçlamalar-
la davalar aç›ld›. 

Sonuçta tart›fl›lmayacak tek bir
gerçek var; o da, hiçbir katil ceza-
land›r›lmad›. Evlatlar›n›n kömürlefl-
mifl cesetleriyle karfl›laflan anne-ba-
balar y›llar boyunca adalet arad›lar.
Adalet yerini bulmad›. Baflta diri di-
ri yak›lan 6 kad›n›n, 28 tutsa¤›n ya-
k›nlar› olmak üzere, halk adaletsiz
kald›... Soru tüm ç›plakl›¤›yla orta-
dad›r: Adaleti uygulayacak olan
devlet, katilleri cezaland›rm›yorsa
halk, adaletsiz mi kalacak? Ne ya-
pacak halk?
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Neden Feda?
Herkes düflünmek zorundad›r



NNiiyyee yyaapp››lldd›› bbuu kkaattlliiaammllaarr??
Halk› sindirmek, susturmak için de-
¤il mi? Halk, en temel haklar› için
soka¤a ç›kt›¤›nda hemen polisin
bask› ve terörüyle karfl›lafl›yor. F Ti-
pi hapishanelerde dört duvar aras›na
koydu¤unuz tutsaklara baflta tecrit
olmak üzere en insanl›k d›fl› iflken-
celer yap›l›yor. Bütün bunlara karfl›
halk›n direnme hakk› yok mu? 

Ve daha vahimi, halk›n direnme
hakk› da yok ediliyorsa, çare nedir?
Halk direnme hakk›ndan vaz m› ge-
çecek, yoksa, NE PAHASINA
OLURSA OLSUN, o hakk›n› kul-
lanman›n bir yolunu mu bulacak?

Direnme hakk› insanl›k tarihinin
en tart›fl›lmaz haklar›ndan biridir.
Ama devlet do¤rudan direnme hak-
k›na sald›rd›. Tutsaklar›n direniflini
k›rmak için baflvurmad›¤›
zorbal›k, uygulamad›¤› vah-
flet kalmad›. 122 insan yafla-
m›n› yitirdi Hikmet Sami
Türk’ün “reform yapt›k” de-
di¤i o hapishanelerde. 122
sadece bir rakam de¤il, 122
insan. 

NNeeddeenn??NNeeddeenn??NNeeddeenn??
SSoorrmmaaddaann aannllaammaakk 
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr

Psikolojik analizler yap-
maya merakl› uzmanlar,
aç›n bak›n 112222 iinnssaann››nn ya-
flam›na. Direnme hakk›n› korumak
için, insanca yaflayabilmek için,
idealleri için yaflam›n› feda eden
122 insan›n hayat›na bak›n.

Oligarflinin kendi suçlar›n›, ada-
letsizliklerini gizlemek için ileri sü-
rülen yalanlar›n, demagojilerin tafl›-
y›c›s› olmay›n. Sorun: Neden? Ne-
den? Neden?.. 

Devletin terörü karfl›s›nda halk›n
sonsuza kadar susaca¤›n›, sinece¤i-
ni mi san›yorsunuz? Halk›n adalet
isteme hakk› yok mu? Halk›n hesap
sorma hakk› yok mu?.. Zulmün ya-
pan›n yan›na kâr kald›¤› bir düzenin
ad› nedir? Bu düzen insanca m›-
d›r?.. Bunlar tart›fl›lmaks›z›n bu ey-
lem tart›fl›labilir mi?.. 

SSoorruullaarr››nn cceevvaabb››nn›› TTüürrkkiiyyee
ttaabblloossuunnddaa aarraayy››nn.. Hamasi “te-
rör”, “terörist” sözleriyle, hiçbir bi-
limselli¤i olmayan ucube “psikolo-
jik” analizlerle feda eylemleri çö-
zümlenemez. Anlamak için gerçek-
lere bak›n. Hikmet Sami Türk nas›l
biliyor neden hedef seçildi¤ini.
“Uzman”lar niye baflka nedenler
üretmeye çal›fl›yor?

Feda eylemleri hakk›nda bir
araflt›rma yapan Chicago Üniversi-
tesi ö¤retim üyesi Prof. Robert Pa-
pe, ilk feda eyleminin Haziran
1982’de ‹srail’in Güney Lübnan’›
iflgal üzerine Hizbullah militanlar›
taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtiyor. 

Onun kendi ölçüleri içinde yap-
t›¤› araflt›rmalar›na göre, “80’lerde
dünyada 3 feda eylemi yap›lm›fl,
90’larda bu say› 10’a ç›k›yor. Fakat

sonra, 2001 ve 2002’de feda eylemi
say›s› 50’ye yükseliyor. Sonra art›fl
devam ediyor. Birçok ülkede “ilk
kez” feda eylemleri gerçeklefltirili-
yor. Sadece geçen y›l (2008) çeflitli
ülkelerde 550000’’ddeenn ffaazzllaa feda eyle-
mi gerçeklefltirilmifl bulunuyor. (4
May›s 2009, Akflam Gazetesi’nde
Nagehan Alç›’n›n Pape ile yapt›¤›
röportajdan)

Rakamlardaki de¤iflimler, son

derece çarp›c›d›r. 2000’li y›llara ka-
dar s›n›rl› say›da görülen feda ey-
lemleri 2000’li y›llarla birlikte bir-
den art›yor, feda eylemleri, dünyada
ve ülkemizde NNEEDDEENN belli bir dö-
nemden sonra böyle yo¤unlaflt›, bu-
nun cevab›, feday› anlaman›n ön
kofluludur. 2000’li y›llardan itibaren
ne oldu dünyada? 

Hamasi “terör” demagojileri bu
soruyu cevaplar m›? Hay›r. 

Emperyalizmin dünya halklar›n›
nas›l bir açl›¤a, sefalete mahkum et-
ti¤ini görmeden, iflgallerle, darbe-
lerle dünya halklar›na iflbirlikçilerin
diktatörlü¤ünün dayat›ld›¤› görül-
meden, sosyalist sistemin y›k›lma-
s›yla birlikte emperyalizmin ekono-
mik, siyasi, askeri, kültürel, her
alanda gelifltirdi¤i pervas›z sald›r-
ganl›k görülmeden, halklar›n feda-

da kendini gösteren büyük
öfkesi ve tepkisi anlafl›la-
maz. 

ABD’nin ikiz kulelerine,
Pentagonu’na karfl› yap›lan
eylemden bir gün önce, yani
10 Eylül 2001’de ülkemizde
U¤ur Bülbül Taksim’de bir
feda eylemi gerçeklefltirmifl-
ti. O gün ““nneeddeenn??”” diye sor-
mayanlar, ne U¤urlar’›, ne
Didem Akmanlar’› elefltir-
me, yarg›lama hakk›na sahip
de¤ildir. 

Neden ülkemizde insan-
lar kendilerini feda ederek adalet
ar›yorlar diye sormayanlar, ülkemiz
gerçeklerine gözlerini kapatanlar-
d›r. Hikmet Sami Türk’ün yalanlar›-
n› bir kenara b›rakmadan, 19-22
Aral›k hapishaneler katliam›na bak-
madan, kimyasal gazlarla yak›lan 6
kad›n›n kömürleflen cesetlerini gör-
meden, tecrit hücrelerinde direnme
hakk›n› kullananlara uygulanan zul-
mü anlamadan kimse feda eylemle-
rini anlayamaz!

“Psikolojik olarak sorunlu in-
sanlar”, “Okuma seviyesi düflük
cahiller”, “kaybedecek bir fleyleri
olmayan bafl›-bofl problemli tipler”,
“kör-dini motivasyonla eylem yap›-
yorlar”, “eylemden önce uyuflturu-
cu kullan›yorlar”  vs. vs. vs… 
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Halk adaletsiz
kalamaz!

FFeeddaa eeyylleemmlleerriinnii oorrttaayyaa
çç››kkaarraann,, aaççll››kkttaann öölleennlleerr,,

bboommbbaallaarrllaa ppaarrççaallaannaannllaarr,,
ddiirreennddiikklleerrii iiççiinn hheerr ttüürrllüü

zzuullmmee mmaarruuzz 
bb››rraakk››llaannllaarrdd››rr.. 



Düzenin ide-
ologlar›n›n, uz-
manlar›n›n feda
eylemlerine ge-
tirdi¤i aç›klama-
lar(!) bunlar›n
ötesine geçmi-
yor. Feda gerçe-
¤i karfl›s›ndaki
acizliklerini, bi-
ni bir para etmeyen bu karalama ve
spekülasyonlarla örtmeye çal›fl›yor-
lar. Feda savaflç›lar›n›n nas›l bir kifli-
li¤e sahip oldu¤unu, ailesiyle, çevre-
siyle iliflkilerinin nas›l oldu¤unu ö¤-
renmek ister misiniz? Bak›n bir feda
savaflç›s›, eyleminden k›sa bir süre
önce ailesine yazd›¤› mektubunda ne
diyor: ““ÇÇookk flflaaflfl››rraaccaa¤¤››nn››zz›› ddüüflflüünn--
mmüüyyoorruumm.. ÇÇüünnkküü ddoossttllaarr››,, aarrkkaa--
ddaaflflllaarr›› iiççiinn yyeerrii ggeellddii¤¤iinnddee ccaann vveerr--
mmeeyyii,, hhaarraamm llookkmmaa yyeemmeemmeeyyii,,
oonnuurrlluu,, nnaammuusslluu oollmmaayy›› ssiizzlleerrddeenn
öö¤¤rreennddiimm iillkk.. BBuu uu¤¤uurrddaa ööllüümmüü ssee--
vveerreekk,, iisstteeyyeerreekk kkuuccaakkll››yyoorruumm..”” 

Ne görüyorsunuz bu sat›rlarda?
Ailevi sorunlar› m›? Psikolojik so-
runlar› olan birini mi?.. 

Bilimsel olma iddias› tafl›yan
akademisyenler, uzmanlar, ayd›nlar,
burjuvazinin feda gerçe¤ine iliflkin
bu pespaye demagojilerini bir tarafa
b›rakmal›d›rlar. ‹nsan yaflam›nda
onurun, kiflili¤in, namusun, erde-
min, dostlu¤un, arkadafll›¤›n, halk
ve vatan sevgisinin yerini herkes bir
kez daha düflünmelidir. Çünkü o yer
düflünüldü¤ünde, fedan›n aç›klama-
s› da baflkalafl›r. 

FFeeddaa,, eemmppeerryyaalliisstt ddüünnyyaa 
ggeerrççee¤¤iinnee cceevvaapptt››rr

Prof. Pape’nin yukar›da sözünü
etti¤imiz araflt›rmas›nda spekülas-
yonlara cevap veren bulgular da
var: Page, 467 feda eylemcisinin
geçmifli üzerinde yapt›¤› araflt›rma-
da 4 kifli haricinde hiçbirisinin yafla-
m› boyunca psikolojik sorunu olma-
d›¤›n› tespit ediyor ve ““BBuu iinnssaann--
llaarrddaa iizzoollaassyyoonn vvee bbuunnaall››mm ssöözz kkoo--
nnuussuu ddee¤¤iill.. AAkkssiinnee eenntteeggrraassyyoonn vvee
ppllaannllaammaa eenneerrjjiissii eettrraaff››nnddaa bbiirrlleeflflii--
yyoorrllaarr”” diyor. 

Ekranlarda ahkam kesen çokbil-

mifllerin spekülasyonlar›n› bofla ç›-
karmaya devam ediyor olgular: Fe-
da eylemlerinin “dini motivas-
yon”larla do¤rudan bir ilgisi olma-
d›¤›n› belirtiyor Page. Çünkü olgu-
lar gösteriyor ki, 1980 ile 2003 y›l-
lar› aras›nda en çok feda eylemi ya-
pan örgüt, “müslüman bir örgüt”
de¤il, Marksizm-Leninizmden etki-
lenmifl ve Hindu bir grup olan Tamil
Gerillalar›’d›r. Bu y›llar aras›nda
Tamiller 76, Hamas 55, Hizbullah
ise 41 feda eylemi yapm›fl. 

Burada çok daha belirleyici bir
noktaya vurgu yap›l›yor: ABD’nin
Afganistan ve Irak’› iflgalinden son-
ra feda eylemlerinin say›s› daha da
artm›flt›r. Page, ““MMeesseellee ‹‹ssllaamm’’ddaa
ddee¤¤iill,, iiflflggaallddee”” diye özetliyor bu so-
nucu. Evet, sorunun özü buradad›r. 

Bilançosu ç›kar›labilen feda ey-
lemlerinin yyüüzzddee 9955’’ii Amerikan ifl-
galine karfl› direnifl olarak gerçeklefl-
tirilmifltir. Gerçek ortadad›r: Feda
eylemlerini ortaya ç›karan emperya-
list iflgaller ve zulümdür. Ya¤ma ve
taland›r. Adaletsizliktir. Halklar›n
onuruna yönelik pervas›z sald›rgan-
l›kt›r. Feda eylemlerini ortaya ç›ka-
ran, açl›ktan ölenler, bombalarla par-
çalananlar, direndikleri için her türlü
zulme maruz b›rak›lanlard›r. 

Yüzlerce kay›p var ülkemizde.

Yüzlerce infaz,
binlerce “faili meç-
hul”. Onlarca kitle
katliam›...  ‹flken-
cede ölenler var
yüzlerce. Bunlar
kimsenin reddede-
meyece¤i gerçek-
ler. Ve fakat, bir di-
¤er gerçek daha

var ki; katledenler, kaybedenler, ifl-
kence yapanlar devlet taraf›ndan
korunuyorlar. Kendine insan›m di-
yen herkes sorsun, adalet yerini na-
s›l bulacak?

Hapishanelerde öldüren, sakat
b›rakan tecrit zulmüne karfl› 122 in-
san flehit düfltü. Hapishanelerde tec-
rit devam ediyor. Öyle ki, 7 y›l sü-
ren direniflin sonucunda tecritte bir
gedik açacak bir genelge ç›kartt›r›l-
d›. AKP iktidar›n›n imzas›yla, Bafl-
bakan›ndan bakanlara kadar hepsi-
nin sözüyle yay›nlanan 45/1 genel-
genin 10 Saatlik Sohbet Hakk›’na
iliflkin maddesi hala hiçbir F Tipin-
de uygulanm›yor. 

F Tiplerinde tecrit iflkencesi sür-
dü¤ü gibi yeni keyfi uygulamalar
gündeme getiriliyor. Tecrit içinde
tecrit yaflat›l›yor tutsaklara. Bütün
bunlar› görmeden feda eylemini an-
lamak mümkün mü? 

1199 AArraall››kk vvee tteeccrriitt,, Sami Türk’e
yönelik sözkonusu eylemi anlama-
n›n ön kofluludur. Bir feda eylemin-
de flehit düflen fiengül Akkurt, feda
eylemine giderken 19 Aral›k’ta kat-
ledilen flehitlerin yak›nlar›na flöyle
sesleniyordu: “Analar›m›z, evlad›-
n›n, eflinin, kardefllerinin yanm›fl,
parçalanm›fl, tan›nmaz bedenlerine
sar›lanlar. Ve büyük bir gururla
‘onurumuzsunuz’ diyenler. Ac›s›n›
a¤›tlarla da¤layanlar. Bu hesap si-
zin için...” 

Hala tecrit sürüyor F Tipi hapis-
hanelerde. Tecrit hala öldürmeye
devam ediyor. Peki ne olacak, yok
mu say›lacak bu? Tutsaklar, zulmün
eline mi b›rak›lacak?.. Diri diri ya-
k›lanlar unutulacak m›?.. Açl›¤a,
adaletsizli¤e raz› m› olunacak?.. Fe-
da iflte bunlara verilmifl tarihsel bir
cevapt›r. 
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IIrraakk’’ttaann TTüürrkkiiyyee’’yyee,, SSrrii
LLaannkkaa’’ddaann FFiilliissttiinn’’ee,, ffeeddaa,,

hhaallkkllaarraa zzuullmmeeddiilleenn hheerr
yyeerrddee......

FFeeddaa eeyylleemmlleerriinnii oorrttaayyaa
çç››kkaarraann eemmppeerryyaalliisstt iiflflggaall--
lleerr vvee zzuullüümmddüürr.. YYaa¤¤mmaa vvee

ttaallaanndd››rr.. AAddaalleettssiizzlliikkttiirr..
HHaallkkllaarr››nn oonnuurruunnaa yyöönneelliikk

ppeerrvvaass››zz ssaalldd››rrggaannll››kktt››rr.. 



AKP hükümeti Adalet Bakanl›-
¤›’na Sadullah Ergin’i getirdi. 2002
y›l›ndan beri AKP milletvekili olan
Ergin, Adalet Bakan› olmadan önce
AKP Grup Baflkanvekili’ydi. 

Sadullah Ergin ismi daha önce
Hatay’da ki ihale yolsuzluklar›yla
duyulmufltu. Hatay’daki tüm devlet
ihalelerini AKP’li müteahitlere pefl-
kefl çekti¤i, büyük ihalelerin yan›n-
da en küçük ifllerin kimlere verile-
ce¤ini dahi kendisinin belirledi¤i
ortaya ç›km›flt›. Ayr›ca, Hatay’da
ihalelerin çok büyük k›sm›n›n veril-
di¤i flfliirrkkeettiinn rreessmmii aavvuukkaatt›› da Sa-
dullah Ergin’di. Ergin hakk›nda bu
yolsuzluklar›ndan dolay› savc›l›k
taraf›ndan bir fezleke de haz›rlan-
m›flt›. Yine oligarfli içi iktidar çat›fl-
mas›n›n bir parças› olarak gündeme

getirilen AKP’nin kapat›lmas› dava-
s›nda da siyasi yasak getirilmek is-
tenenler aras›nda bulunuyordu. 

G›rtla¤›na kadar yolsuzluklara
bulaflm›fl, ad› “Ali Dibo”ya ç›km›fl
biri flimdi Adalet Bakan› oldu. Böy-
le birinin adalet da¤›tmas› mümkün
mü? 

Ergin’in Adalet Bakanl›¤›’n›n
kendinden önceki AKP’lilerden
farkl› olmas› için bir neden gözük-
müyor. Kendisinden önce ayn› gö-
revi yapan CCeemmiill ÇÇiiççeekk ve MM.. AAllii
fifiaahhiinn, adalet ad›na yapt›klar› ada-
letsizliklerle an›l›yorlar. 

Kontrgerillan›n güvendi¤i, her
devrin adam›, doland›r›c› Yimpafl
flirketinin eski avukatlar›ndan, F
Tiplerinde tecritin uygulay›c›s›, ver-
di¤i sözü tutmayan yalanc› Cemil

Çiçek’in; 

G ü n l ü k ,
ayak üstü ya-
lanlar›yla tan›-
nan, tecrit uy-
gulay›c›s›, ifl-
kenceci katil
polis ve gardi-
yanlar›n koru-
yucusu, Deniz

Feneri doland›r›c›l›¤›n›n hamisi M.
Ali fiahin’in mirasc›s› olacak yeni
bakan. 

ÖÖnnüünnddee iikkii yyooll vvaarr::

Ya 122 insan›n katledilmesinin
miras›n› ve sorumlulu¤unu devra-
l›p, verdi¤i sözü tutmayan meslek-
tafllar›n›n riyakarl›¤›n› sürdürecek,
ya da tecrite son verecek. 

‹kinci yolu kendili¤inden tercih
etmeyecektir. AKP iktidar›n› iyi ta-
n›d›¤›m›z için bunu kesinlikle bili-
yoruz. O da kontrgerilla devletine,
AKP’nin zihniyetine göre hareket
edecek, AKP’nin halk düflman› ada-
letini ve tecrit politikas›n› uygula-
yacakt›r. Ama bu durum elbette hiç
de¤iflmez de¤ildir. De¤iflebilir, onu
de¤ifltirecek tek fley de, elbette mü-
cadeledir. 

Say›: 179 29TECR‹T

Yeni AAdalet BBakan›’na ‹‹lk ÇÇa¤r›:

TECR‹TE SON VER!
Sadullah EErgin, 1122 ÖÖlümün vve TTecrit
Zulmünün SSorumlulu¤unu mmu ÜÜstlenecek? 
Verilen SSözü mmü TTutacak?

Eski Adalet Bakan› Hikmet Sa-
mi Türk’ün, bir feda eyleminden
sa¤ kurtulmas›ndan sonra burjuva
bas›nda Türk’ün korumalar› üzeri-
ne kahramanl›k senaryolar› yaz›ld›.
Korumalar ne kadar da “kahraman-
ca!” ve “fedakarca!” davranm›fllar-
d›; feda savaflç›s›n›n üzerine atla-
m›fllard› misal; hatta tam ikinci
bomban›n dü¤mesine basarken en-
gel olmufllard›; bir baflka senaryoya
göre, ani bir hareketle feda savafl-
ç›s›n›n eline vurup silah›n› düflür-
mesini sa¤lam›fllard› vs. vs. 

Korumalar›n kahramanl›¤› ve
fedakarl›¤› tek kelime ile “senaryo”
idi; bunu da en iyi kendileri biliyor-

lar; e¤er feda eylemindeki aksakl›k
olmasayd›, k›llar›n› bile k›p›rdata-
cak zamanlar›, halleri olmayacak-
t›... Bunu da en iyi kendileri bili-
yor; ama düzenin “kahramanlara”
ihtiyac› var. Düzenin, sahip olama-
d›¤› fedakarl›k, cüretkârl›k örnekle-
rine ihtiyac› var. Bu yüzden senar-
yolar yaz›p, bu senaryolar üzerine
de “kahramanlara” ödül veriyorlar.   

Evet, Sami Türk’ün korumalar›-
na 1100 mmaaaaflfl ttuuttaarr››nnddaa ppaarraa ööddüüllüü
verilece¤i aç›kland›. 

Korumalar, burjuvalar›n, burju-
va politikac›lar›n en büyük açmaz›-
d›rlar. Çünkü onlar nihayetinde

“maafll›” memurlard›r. Hiçbiri bur-
juva çocuklar› de¤illerdir. Halk›n
çocuklar›d›rlar. Çok çeflitli etken-
lerle rruuhhllaarr››nn››,, kkeennddiilleerriinnii s›n›f
düflmanlar›na satm›fllard›r. Ama ya
bir gün kendilerini burjuvaziye sat-
maktan vazgeçerlerse.. ya bir gün
ruhlar›, kendi kökenlerini hat›rlar-
sa...  

Burjuvazi, en geliflmifl koruma
önlemleri içinde dahi, bu ihtimalin
korkusundan hiç kurtulamaz. ‹flin
bir yan› da fludur ki, parayla koru-
yanlar, gün gelir parayla koruduk-
lar›n› satarlar da. Paral› korumalar›
olan hiç kimsenin “korunma” gü-
vencesi yoktur... Ama daha önemli-
si fludur ki, kendilerine çok sad›k
korumalar da yetifltirseler, bir feda
savaflç›s›n›n karfl›s›nda hiçbirinin
korunma flans› yoktur. “Feda”n›n
gerçe¤i ve gücü de buradad›r zaten. 

Hikmet Sami’nin 
‘Kahramanlar›’
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TAYAD’l› Aileler,
eski Adalet Bakan› Sami

Türk’ün kendisine yönelik eylem-
den sonra kanal kanal dolafl›p eski
yalanlar›n› tekrarlamas› üzerine, 4
May›s 2009’da yapt›¤› aç›klamayla
"Hayata Dönüfl Operasyonu" ile il-
gili yalanlar› ve gerçekleri bir kez
daha ortaya serdi. TAYAD’l› Aile-
ler’in aç›klamas›n› k›saltarak yay›n-
l›yoruz: 

H‹KMET SAM‹ TTÜRK
YALAN SSÖYLEMEY‹
BIRAKMALIDIR

‹fiTE HH‹KMET SAMi
TÜRK’ÜN "HAYATA
DÖNÜfi OOPERASYONU"
ÜZER‹NE YALANLARI
VE GGERÇEKLER!                

Hikmet Sami Türk kendisine yap›-
lan sald›r›dan kurtulduktan sonra
nerede ise her televizyon kanal›na
ç›karak HAYATA DÖNÜfi OPE-
RASYONU üzerine güzellemeler
yapmaya bafllad›. Asl›nda bu güzel-
lemeleri hiç b›rakmad›. 19 Aral›k
2000 tarihinden bugüne b›kmadan,
usanmadan güzellemeleri tekrarla-
maya devam etti. Üstelik bu güzel-
lemelerin tümü de koca birer YA-
LANDI. Buna ra¤men Hikmet Sa-
mi Türk yalanlar› tekrarlamaya de-
vam ediyor. Bofluna çaba! Gerçek-
leri hiçbir yalan örtemez. Nitekim
Hikmet Sami Türk de örtemiyor.
M›zrak çuvala s›¤m›yor. Biz de ›s-
rarla gerçekleri hayk›rd›k. Hayk›r-
maya da devam edece¤iz. ‹flte Hik-
met Sami Türk’ün yalanlar› ve ger-
çekler;

YYAALLAANN 11;; 19 Aral›k Operasyo-
nu zorunluluktu, F Tiplerinin aç›l-
mas› zorunluluktu. Ko¤ufl sistemi
tutsaklar›n sa¤l›klar›n› tehdit et-
mekte idi. F tiplerinde çok rahat
edeceklerdi. Ko¤ufl sisteminde maf-
ya egemendi, uyuflturucu-silah ve

her türlü yasad›fl› ifl yap›lmakta idi.

GERÇEK 11; Adalet Bakanl›¤›
F Tiplerini açmadan önce sürekli
ko¤ufl sisteminin aleyhine yay›nlar
yapt›. E¤er ko¤ufl sisteminde böyle
sa¤l›k aç›s›ndan sorunlar yaflan›yor-
sa bunun sorumlusu Adalet Bakan-
l›¤›’d›r. Ko¤ufl sisteminde asgari te-
mizlik flartlar›n› tutsaklar sa¤lamak-
tad›r. Hapishanelerde uyuflturucu,
silah sat›fl› gibi ifller ise tamamen
aaddllii ttuuttuukklluullaarr aras›nda olmaktad›r
ve bu pazardan hapishane yönetici-
leri pay almaktad›r... Hikmet Sami
Türk’ün bunu bilmemesi mümkün
de¤ildir. 19 Aral›k Operasyonunun
nedeni tutsaklar›n içinde bulundu¤u
hapishane koflullar› de¤ildir. E¤er
böyle olsa idi Adalet Bakanl›¤› F
Tiplerinin yap›m›na ve operasyona
harcad›¤› paran›n nerede ise mil-
yonda birine tüm bu sorunlar› çöze-
bilirdi. F Tipleri esas olarak halka
tehdit amac›yla yap›lm›flt›r. F Tiple-
ri ile tutsaklar tecride al›nmak isten-
mifltir... Dönemin Baflbakan› Bülent
Ecevit operasyonu IMF politikalar›-
n› daha rahat uygulayabilmek için
yapt›klar›n› söylemifltir. Bülent
Ecevit gerçe¤i söylemifltir. 

YYAALLAANN 22;; 19 Aral›k Hayata
Dönüfl Operasyonu öncesi devlet
hapishanelere hâkim de¤ildi, say›m
ve arama yap›lam›yordu…

GERÇEK 22; Siyasi örgütlerin
hapishanelere hâkim oldu¤u koca
bir yaland›r. Adalet Bakanl›¤›, ‹çifl-
leri Bakanl›¤› hapishaneleri tam an-
lam›yla denetim alt›nda tutmakta-
d›r. 19 Aral›k 2000 tarihine kadar
hapishanelerde onlarca siyasi ve ad-
li tutsak asker ve gardiyanlar›n sal-
d›r›lar›nda vahflice öldürülmüfltür.
‹zmir Buca’da, Ümraniye’de, Bur-
dur’da, Ulucanlar’da, Diyarba-
k›r’da tutsaklar tüm kemikleri k›r›-
larak, kafalar› k›r›larak vahflice öl-
dürülmüfltür. Adalet Bakanl›¤› böy-
lesine pervas›zca katliamlar›n yap›l-

d›¤› hapishanelere egemen olamad›-
¤›n› iddia edebilir mi? Hapishanele-
rin tümünde say›mlar ve aramalar
düzenli yap›lm›flt›r. Her say›m ve
aramadan sonra da tutanaklar tutul-
mufltur...

YYAALLAANN 33;; Siyasi örgütler üye-
lerine zorla ölüm orucu eylemi yap-
t›r›yorlard›.

GERÇEK 33; Hangi örgütün
bask› gücü insanlara zorla ölüm
orucu eylemi yapt›r›r? Hangi örgü-
tün gücü insanlar› 100 gün, 200
gün, 300 gün hatta 580 gün aç b›-
rakmaya yeter? Hikmet Sami Türk
böyle yalanlarla insanlar› kand›rma-
ya çal›flaca¤›na flu yal›n gerçe¤i ka-
bul etmelidir; insanlara zorla ölüm
orucu yapt›ramazs›n›z, aç b›raka-
mazs›n›z, ancak insanlar kendi ira-
deleri ile aç kalabilirler, ölüm orucu
eylemi yapabilirler. Bunun için de
güçlü bir halk ve vatan sevgisi ol-
mas› gerekir. Ancak bu sevgiyi yü-
reklerinde tafl›yanlar ölüme yatabi-
lirler.

YYAALLAANN 44;; 19 Aral›k Hayata
Dönüfl Operasyonu ölüm orucu ey-
lemcilerinin hayatlar›n› kurtarmak
için yap›lm›flt›r.

GERÇEK 44; Hayata Dönüfl
Operasyonu bafllayana kadar haya-
t›n› kaybeden hiçbir tutsak, ölüm
orucu eylemcisi yoktur. Ama ope-
rasyonda 28 tutsak hayat›n› kaybet-
mifltir. fiimdi 28 tutsa¤›n hayat› kur-
tar›lm›fl m› oldu? 28 tutsak öldürü-
lerek mi hayata döndürüldü? Kald›
ki ölüm orucu eylemi Hayata Dönüfl
Operasyonu’ndan sonra kitleselle-
flerek devam etmifl ve 7 y›l sürmüfl-
tür. Toplam 122 insan hayat›n› yitir-
mifltir. Hani bu operasyon ölümleri
önlemek için yap›lm›flt›?

YYAALLAANN 55;; Operasyon iktidar›n
tercihi de¤ildi. Tutsaklar haks›z di-
rendikleri için operasyon yap›lmak

“H‹KMET SAM‹ TÜRK YALAN 
SÖYLEMEY‹ BIRAKMALIDIR”



zorunda kal›nd›.

GERÇEK 55; 19 Aral›k Ope-
rasyonu karar› çok önceden al›n-
m›flt›. Ancak bu operasyona ve kat-
liama halk nezdinde meflruluk ka-
zand›rmak için, halk› kand›rmak
için baz› manevralar yap›lmas› ge-
rekiyordu. Nitekim bunun için Sa¤-
malc›lar Hapishanesi’ne baz› heyet-
lerin gitmesine izin verildi. Sanki
tutsaklar uzlaflmak istemiyor, keyfi
olarak ayak diretiyorlard›. 

Heyet üyelerinden Mehmet Be-
karo¤lu operasyondan sonra yapt›¤›
aç›klamada "kand›r›ld›klar›n›, kul-
lan›ld›klar›n›…" söyledi. 

YYAALLAANN 66;; 19 Aral›k Hayata
Dönüfl Operasyonu’nda asker sal-
d›rmam›fl, tutsaklar isyan etmifltir.

GERÇEK 66; Operasyonu yap-
mak üzere Gölbafl›’nda özel bir bir-
lik haz›rlanm›flt›r. Hapishane ma-
ketleri üzerinde operasyon tatbikat-
lar› yap›lm›flt›r. Baz› hapishanelerde
ise tatbikatlar bizzat hapishanede
yap›lm›flt›r. ... Operasyonda en az
20 bin asker görevlendirilmifltir.
Operasyon 19 Aral›k 2000 sabah›
saat 05.00’da 20 hapishanede ayn›
anda bafllam›flt›r. fiimdi sormak ge-
rekli böyle bir fley mümkün müdür?
Tutsaklar 20 hapishanede ayn› an-
da, ayn› saatte mi isyan etmifllerdir? 

YYAALLAANN 77;; Tutsaklar birbirleri-
ni yakm›fllard›r.

GERÇEK 77; 19 Aral›k operas-
yonundan önce ölüm orucu eylem-
cileri bir aç›klama yaparak operas-
yon yap›l›rsa, ölümleri engellemek
için kendilerini yakacaklar›n› beyan
etmifllerdir. Buna ra¤men operas-
yon bafllay›nca Sa¤malc›lar, Ümra-
niye, Çanakkale, Ceyhan, Çank›r›
hapishanelerinde birer ölüm orucu
eylemcisi kendisini yakm›flt›r... Sa-
dece Çanakkale Hapishanesi’nde
Fidan Kalflen yanarak ölmüfl, ama
di¤er tüm hapishanelerde yanan
ölüm orucu eylemcilerine askerlerin
atefl açmas› sonucu eylemciler kur-
flunla ölmüfllerdir. 

YYAALLAANN 88;; Sa¤malc›lar Hapis-

hanesi’nde diri diri yanan 6 kad›n›
arkadafllar› yakm›flt›r.

GERÇEK 88; Operasyon esna-
s›nda Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde
6 kad›n diri diri yak›lm›flt›r. Ayn›
ko¤ufltan sa¤ kurtulan arkadafllar›-
n›n anlat›mlar›na göre, ko¤uflun ta-
van› delinmifl, içeriye toz serpilmifl,
daha sonra bu toz tutuflturulmufltur.
Tozun tutuflmas› ile birlikte dalga
dalga yay›lan bir alev topu tüm ko-
¤uflu kaplam›flt›r. Birkaç saniye
içinde gerçekleflen bu yay›lma esna-
s›nda o kadar büyük bir ›s› oluflmufl-
tur ki pencerelerin demirleri d›flar›-
ya do¤ru e¤ilerek bükülmüfltür. Ko-
¤uflun içindeki bütün eflyalar adeta
erir gibi yanm›flt›r. 6 kad›n bu ateflin
içinde kavrulmufltur. Tümünün ce-
nazeleri tan›nmayacak haldedir.

YYAALLAANN 99;; Operasyonda ölen
iki askeri tutsaklar öldürmüfltür.

GERÇEK 99; Ümraniye ve Ça-
nakkale Hapishaneleri’nde birer ta-
ne olmak üzere iki asker ölmüfltür.
Otopsi raporlar› ve bilirkifli mütala-
alar› göstermifltir ki askerlerin ölü-
müne yol açan silahlar "yüksek ki-
netik enerjili silahlardand›r”. Bu tür
silahlar G 3 diye tan›mlanan tüfek-
ler olup askerlerde bulunmaktad›r. 

YYAALLAANN 1100;; Tutsaklar askerlere
atefl açm›fl, silahl› çat›flma bunun
sonucunda bafllam›flt›r. Hatta Hik-
met Sami Türk’e göre tutsaklar as-
kerlere karfl› lav silah› kullan›nca
askerler de atefl açm›flt›r.

GERÇEK 110; Silahl› çat›flma
yaflanmam›fl, askerler tutsaklara
atefl açm›flt›r. Operasyonun hiçbir
aflamas›nda ve hiçbir hapishanede
askerlere karfl› silah kullan›lmam›fl-
t›r. Tutsaklar›n tek silah› bedenleri
ve yürekleri olmufltur. Buna karfl›n
askerler bütün operasyon boyunca
20 000 (yirmi bin) bomba, çeflitli
kimyasal silahlar, bilinmeyen say›-
da kurflun kullanm›fllard›r...

YYAALLAANN 1111;; Tutsaklar askerlere

karfl› tüfek, tabanca gibi ateflli si-
lahlar kullanm›fllard›r.

GERÇEK 111;... Sa¤malc›lar
Hapishanesi’nde yap›lan keflif esna-
s›nda mahkeme hâkimi ve bilirkifli
taraf›ndan 49 tane kurflun girifli tespit
edilmifltir. Bu at›fllar›n tümünün ida-
re blo¤undan ko¤ufllara do¤ru oldu-
¤u da tespit edilmifltir. Yani tutsakla-
ra do¤ru idare blo¤undan atefl aç›l-
m›flt›r. Ve bu durum bilirkifli taraf›n-
dan tespit edilmifltir. Ayr›ca operas-
yondan sonra yine Sa¤malc›lar Ha-
pishanesi’nde Adli T›p uzmanlar› ta-
raf›ndan keflif yap›lm›fl, bu keflifte de
ttüümm kkuurrflfluunn aatt››flflllaarr››nn››nn dd››flflaarr››ddaann
iiççeerriiyyee ddoo¤¤rruu,, yani tutsaklar›n bu-
lundu¤u ko¤ufllara do¤ru yap›ld›¤›,
buna karfl›n tutsaklar›n bulundu¤u
yerden yap›lan tek bir at›fl›n bile ol-
mad›¤› tespit edilmifltir.

Operasyonun yap›ld›¤› tüm ha-
pishanelerde h›zla onar›mlar yap›l-
m›fl, hapishaneler tekrar boyanm›fl-
t›r. Dolay›s›yla deliller karart›lm›fl-
t›r. Operasyondan hemen sonra ga-
zetecileri toplay›p Sa¤malc›lar Ha-
pishanesi’ne götüren Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’tür. Gazetecilere
bir tak›m silahlar göstererek bunla-
r›n tutsaklar taraf›ndan askerlere
karfl› kullan›ld›¤›n› iddia etmifltir.
Oysa bu esnada operasyon hakk›n-
da soruflturma aç›lm›fl durumdad›r.
Bakan yetkilerini mahkemeleri,
savc›lar› etkilemek için kullanm›fl-
t›r. Sa¤malc›lar Hapishanesi’ndeki
operasyon için tutsaklar aleyhine
aç›lan davaya bakan mahkemenin
ald›¤› katliam yerinin mühürlenme-
si karar›na itiraz ederek mühürleme
karar›n› kald›rtm›flt›r. Davaya mev-
cut yasalar uyar›nca bakmaya çal›-
flan hâkimler üzerinde bask› kur-
mufl, bu hâkim ve savc›lar› baflka
yerlere sürmüfltür...

Görüldü¤ü gibi Hikmet Sami
Türk’ün suçlar› say›lamayacak ka-
dar çoktur...

Hikmet Sami Türk buna ra¤men
susmamaktad›r. Görmelidir ki art›k
kimseyi kand›ramamaktad›r. Ger-
çeklerin üstü örtülememektedir.

TAYAD’LI AA‹LELER 

Say›: 179 31TAYAD



Suçlulu¤u her fleyinden belli
oluyor. Gözlerinden, sürekli aln›n›
ovuflturan elinden... Spikerlerin sor-
du¤u sorular karfl›s›nda, TAYAD
Baflkan›’n›n telefonla kat›ld›¤›
programda s›ralad›¤› gerçekler kar-
fl›s›nda, elini aln›n›n üzerinde dolafl-
t›r›p duruyor. Bir spiker, "içiniz ra-
hat m›?" diye sordu¤unda da ayn›
konumda yine. Bir suçlu ne yaparsa
öyle bir soru karfl›s›nda o da öyle
yap›yor. H›k m›k diyor cevap vere-
miyor. Rahat dese bir türlü, demese
bir türlü..   

Ekrandaki suçlu, bir Adalet Ba-
kan›. Oligarflinin tüm Adalet Ba-
kanlar› gibi suçlu o da. 

Düzen partileri içinde ve düzen
partilerinin iktidarlar›nda milletve-
kili, bakan, parti yöneticisi veya
benzeri konumlarda yer alan burju-
va politikac›lar, halka karfl› ifllenen
suçlar›n da failleri veya suç ortakla-
r›d›rlar.  Zira görevleri faflist düzeni
devam ettirmek olan burjuva politi-
kac›lar› halka karfl› sürdürülen sa-
vaflta oolliiggaarrflflii aadd››nnaa yasama, yürüt-
me görevlerini üstlenirler. 

Hepsi flu veya bu ölçüde suçun
içinde olmakla birlikte, burjuva po-
litikac›lar içinde, oligarflik hükü-
metler içinde ““ssiicciillii eenn kkaabbaarr››kk””
olanlar›n bafl›nda, Adalet ve ‹çiflleri
Bakanlar› gelir. Bu iki bakanl›k,
halka karfl› savaflta ““kkiilliitt”” önemde-
dir. O nedenle Adalet ve ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’na atananlar, oligarflinin en
has kadrolar› aras›ndan seçilirler. 

Oligarflinin “has kadrosu” olmak
demek, elbette en baflta, halk›n ka-
n›n› dökmekte pervas›z olmakt›r. 

Adalet Bakanl›¤› koltu¤unda ge-
nel olarak gerici ve faflist partilerin,
gerici ve faflist kurmaylar›n›n olma-
s›, bu anlamda tesadüfi de¤ildir.

Mesela, Özall› ANAP iktidarlar›n›n
de¤iflmez Adalet Bakan› partinin
kurmaylar›ndan faflist OOllttaann SSuunn--
gguurrlluu’ydu. Yine MMeehhmmeett TTooppaaçç,
islamc› düzen partisinin (Refah Par-
tisi) kurmaylar›ndan fifieevvkkeett KKaa--
zzaann, kontgerillac› MMeehhmmeett AA¤¤aarr,
katliamc›l›¤› tescilli bir halk düflma-
n› olan HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk, oligar-
flinin vazgeçmedi¤i faflist kadrola-
r›ndan CCeemmiill ÇÇiiççeekk,, AKP’nin ifli-
birlikçi politikalar›n› uygulamak
için kendini paralayan MM.. AAllii fifiaahhiinn
bunlar›n sadece bir k›sm›d›r. 

Bilinir ki, Adalet Bakanlar› as-
l›nda her türlü aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn bakan-
lar›d›r. Halk› teslim almaya yönelik
tüm politikalarda ve bu politikalar›n
uygulanmas›nda, onlara özel görev-
ler yükler oligarfli. Halka karfl› iflle-
nen suçlarda iflin hukuki z›rh›n› bu
bakanl›k oluflturur. 

Adalet Bakanl›¤› bürokrasisi de,
bakanl›¤›n bu ifllevine uygundur.
“Devletçi” gerici, faflist kadrolafl-
man›n en oturmufl oldu¤u bakanl›k-
lardand›r. Defalarca iflkence operas-
yonlar›na, katliamlara karar vermifl,
bu kararlar› uygulam›fl bir bürokra-
siye sahiptir. 

Adalet Bakanl›¤›, düzenin ken-
dine yükledi¤i rolü, iki alandaki ic-
raatlar›yla yerine getirir: HHaappiisshhaa--
nneelleerr ve yyaarrgg›› mekanizmas›. Her
iki alanda yaflananlar, Adalet Ba-
kanlar›’n›n neden “adaletsizli¤in”
bakanlar› oldu¤unu da gösterir.

Adaletsizli¤in, baflka bir deyiflle
aaddaalleett aadd››nnaa zzuullmmüünn kendini en
ç›plak gösterdi¤i yerlerin bafl›nda
HHAAPP‹‹SSHHAANNEELLEERR gelmektedir.
Hapishaneler, istisnalar-kesintiler
olmakla birlikte, esas olarak her dö-
nem iflkence ve zulüm evleri duru-
mundad›rlar. Oligarflinin bu alanda
devrimci tutsaklara karfl› uygulad›¤›

teslim alma politikas›, denilebilir ki,
12 Eylül’den bu yana kesintisiz uy-
gulanan bir politikad›r. Döneme gö-
re, hapishanelerdeki uygulamalar›n
politikalar›n biçimleniflinde farkl›-
l›klar olsa da, hiçbir iktidar, bu
amaçtan vazgeçmemifltir. Bu ne-
denle hapishaneler genelinde veya
tek tek flu veya bu hapishane özelin-
de, operasyonlar hiç eksik olmam›fl-
t›r. “Benim bakanl›¤›mda hapisha-
nelerde hiçbir operasyon olmad›,
hiç iflkence yap›lmad›” diyebilecek
TTEEKK BB‹‹RR AADDAALLEETT BBAAKKAANNII BB‹‹--
LLEE YYOOKKTTUURR.. O nedenle de adalet
bakanlar›n›n suç dosyalar› her za-
man oldukça kabar›k olmufltur. 

‹kinci olarak, halk› sindirme po-
litikalar›n›n en temel ve de¤iflmez
ayaklar›ndan biri de YYAARRGGII meka-
nizmas›d›r. 

Yarg›, halka karfl› sürdürülen sa-
vaflta özel bir rol oynamaktad›r. Y›l-
lard›r devrimcilere karfl› her türlü
hukuksuzluk, bu mekanizma arac›-
l›¤›yla sürdürülmektedir. ‹flkence-
ler, katliamlar, infazlar bu mekaniz-
ma arac›l›¤›yla himaye edilmekte-
dir. Halk düflmanlar›, katiller, iflken-
ceciler bu mekanizma sayesinde ak-
lanm›fl, “temize” ç›kar›lm›fllard›r.
Bu mekanizman›n elbette ki, do¤ru-
dan siyasi sorumlusu adalet bakan-
lar›d›r. 

Böyle oldu¤u içindir ki; bu ülke-
de Adalet Bakan› olmak demek,
halka karfl› iflkencelerin, katliamla-
r›n, keyfili¤in, k›sacas› halk› teslim
alman›n sürdürücüsü ve uygulay›c›-
s› olmak demektir. 

Halka karfl› o koltukta oturduk-
lar› sürece karfl›-devrimci bir savafl›
sürdürenler elbette temiz kalamaz-
lar. O koltukta oturan hiçbir Adalet
Bakan›’n›n eli ve vicdan› temiz de-
¤ildir. Hepsi halk›n kan›n› ak›tm›fl,
devrimcilere karfl› bask›, terör ve

Adaletsizli¤in
Adalet
Bakanlar›
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sindirme politakalar›nda önemli rol-
ler üstlenmifllerdir. 

Burjuva demokrasilerindeki bi-
çimsel özerkli¤e dahi hiçbir zaman
sahip olmayan faflizmin yarg›s›,
do¤rudan iktidarlara ba¤l›d›r ve bu
ba¤l›l›k sonucunda, yarg› mekaniz-
mas› oligarfli içi iktidar kavgalar›n-
da da istenmeyen güçlerin tasfiyesi
için kullan›lmaktad›r. Bugün düzen
güçlerinin yaflad›klar› çat›flmada
Adalet Bakanl›¤›’n›n oynad›¤› rol
gözler önündedir. 

Kabar›k SSuç DDosyalar›
12 Eylül Cuntas› sonras› y›llar›n

ilk adalet bakanlar›ndan biriydi OOll--
ttaann SSuunngguurrlluu. Onun döneminde,
tutsaklar yo¤un iflkence ve sald›r›lar
yaflad›lar. Sungurlu, 12 Eylül faflist
cuntas›n›n hapishanelerde bafllatt›¤›
uygulamalar›n ve politikalar›n “si-
vil” sürdürücüsü oldu. 

Daha sonra Adalet Bakan› olan-
lardan MMeehhmmeett TTooppaaçç, tutsaklar›
teslim alma politikas›n›n yeni ad›m-
lar›ndan biri olarak gündeme getiri-
len ‘‘11 AA¤¤uussttooss GGeenneellggeessii’’nin mi-
mar› oldu. Bu genelgeyle, tutsakla-
r›n cunta y›llar›nda kan can pahas›-
na kazand›¤› her fley bir ç›rp›da
al›nmaya çal›fl›l›yordu. 

Mehmet Topaç bu faflist genelge
ve sald›r› ile an›ld› hep. Nitekim
Mehmet Topaç bu suçlar›n›n karfl›l›-
¤›n› daha sonra devrimcilerin bir
eyleminde  ödeyecekti.. 

fifieevvkkeett KKaazzaann ve MMeehhmmeett AA¤¤aarr
1996’da halka karfl› sürdürülen
kontrgerilla politikalar› ve hapisha-
nelere yönelik “hücre tipi” sald›r›la-
r› ile an›ld›lar. 1996 y›l›ndaki ölüm
orucu döneminde 1122 ddeevvrriimmccii ttuutt--
ssaa¤¤››nn flfleehhiitt ddüüflflmmeessiinniinn ve onlarca-
s›n›n sakat kalmas›n›n sorumlusuy-
du ikisi. Ayr›ca Mehmet A¤ar halka
karfl› sürdürülen kay›p, katliam ve
infazlarda da “yarg›”y› aç›ktan kul-
lanmaktan çekinmedi. 

O dönem ölüm orucunun anlafl-
mayla bitirilmesini isteyenlere karfl›
dönemin Adalet Bakan› fievket Ka-
zan ‘‘...... ööllüürrlleerrssee ööllssüünnlleerr’’ diyebili-
yordu. Üstelik tutsaklar›n ölüm oru-

cu yapmad›klar›n›, “gizli gizli ye-
dikleri” yalan› ile halk› aldatmaya
çal›fl›yordu. 

Bu arada belirtmek gerekir ki,
Adalet Bakanl›¤› koltu¤unda halka
karfl› bu suçlar› iflleyenler, sadece
düzenin “sa¤c›” partilerinin bakan-
lar› de¤illerdir. “Sosyal demokrat”
etiketli Adalet Bakanlar› da, oligar-
flinin o alandaki politikalar›n› sür-
dürmekte di¤er bakanlardan geride
kalmam›fllard›r. "" SSoossyyaall ddeemmookk--
rraatt"" Adalet Bakanlar› Seyfi Ok-
tay’dan, Mehmet Mo¤ultay’a kadar,
hepsinin iktidarlar› döneminde de
hapishanelerde yine iflkenceler, kat-
liamlar vard›r. 

Adalet Bakanlar› içinde belki de
suç dosyas› en kabar›k olan bakan-
lardan birisi ise, HHiikkmmeett SSaammii
TTüürrkk’tür. O da, “sosyal demokrat”;
“solcu” oldu¤u iddias›ndaki bir par-
tiden (DSP’den) bakan olmufltur.
Suçu öyle büyük ve aç›k bir Adalet
Bakan›’yd› ki, halk düflman›yd› ki,
kendisine yönelik eylem gündeme
geldi¤inde burjuva bas›n bile, eyle-
min yan›na ‘Hayata Dönüfl’ ad›n›
verdikleri katliam› yazd›. 

Tüm bu haberlerin nesnel olarak
gösterdi¤i gerçek fluydu: Hikmet
Sami Türk’e yönelik bir eylem ya-
p›lm›flt› ve bunun nedeni de en bafl-
ta 19-22 Aral›k’t›. Suçlulu¤u gizle-
nemez ölçüde aç›kt› Hikmet Sami
Türk’ün. Bu gerçek son derece ç›p-
lak oldu¤u içindir ki, Hikmet Sami
Türk televizyon kanallar›n› tek tek
dolafl›rken, gazetelere konuflurken
sürekli ssaavvuunnmmaa halindeydi. 

Özellikle “hapishaneler sorunu-
nun nas›l çözdü¤ünü” anlat›rken bir
yandan da dolayl› olarak oligarfliye
kendisine sahip ç›kmalar› için ça¤r›
yap›yordu. 

Ç›kt›¤› televizyon programlar›n-
dan birinde, Fatih Altayl›’n›n 19
Aral›k’la ilgili raporlar›, kesinlefl-
mifl olgular› hat›rlat›p, ‘... ama ‘üze-
rinde insan bulunan yere at›lmaz’
yazan bombalar›n insanlar›n üzeri-
ne at›ld›¤›n›’... kurflunlar›n hep d›-
flar›dan içeriye s›k›ld›¤›n›, belirtme-
si karfl›s›nda, Sami Türk ‘yok öyle
bir fley, yalan.. zaten Adli T›p rapor-

lar› da yanl›fl’ gibi, kendi devletinin
resmi kurumlar›n› da “yalanc›” ilan
eden cevaplar veren bir acz içindey-
di. Kendi yalanlar›n› sürdürmek
için, kendi devletini bile yalanc›
ilan etmek zorundayd›; çünkü dev-
leti bile, onun yalanlar›n›n çoklu¤u-
na yetiflemiyordu.. 

Hikmet Sami Türk, baflta 19-22
Aral›k hapishaneler katliam› olmak
üzere, devrimcilere ve halka karfl›
sürdürülen ‘yok etme’, teslim alma
sald›r›s›nda birinci dereceden so-
rumlu bakand›.

Sami Türk olsun, oligarflinin di-
¤er Adalet Bakanlar› olsun, bakan-
l›klar› döneminde, hapishanelerde
gerçeklefltirilen katliamlar›n hiçbiri-
ni soruflturmad›lar. Yarg›y› bunun
için harekete geçirmediler. Tam ter-
sine, harekete geçen savc›lar, ha-
kimler ç›km›flsa, onlar› durdurdular.
Çünkü, Buca’dan Ümraniye’ye, Di-
yarbak›r’dan Ulucanlar’a kadar bir-
çok hapishane katliam›n›n GER-
ÇEK anlamda yarg›lanmas› duru-
munda, kuflku yok ki BBAAfifi SSAANNIIKK,,
KKEENNDD‹‹LLEERR‹‹ olacakt›. 

Yarg› üzerindeki yetkileriyle bu-
nu önlediler belki; ama halk›n ada-
let dosyas›nda, “bafl san›k” yerinde
duruyorlar hala. 

Tüm adalet bakanlar›, döktükleri
kanlar›n, ald›klar› onca can›n, ya-
flatt›klar› onca ac›n›n hesab›n› ver-
mek zorundad›rlar. Baflta Hikmet
Sami Türk olmak üzere, çeflitli dö-
nemlerde bir gün için bile olsa, bir-
kaç ayl›¤›na bile olsa, Adalet Ba-
kanl›¤› yapan burjuva politikac›lar,
bürokratlar, oturduklar› o koltu¤un
nas›l kan ve kir içindeki bir koltuk
oldu¤unu bilecek durumdad›rlar el-
bette. 

Ve kuflkusuz, o koltuklara atan-
d›klar›nda, halka ‘‘aaddaalleett ddaa¤¤››tt--
mmaakk’’ için gelmediklerini bilecek
kadar sistemi tan›yorlard›. Halka
karfl› bask› ve terör uygulamak, bas-
k› ve terörü aklamak, halk› teslim
almak için o koltuklara oturanlar›n
karfl›s›na elbette bir gün halk›n ada-
leti de ç›kacakt›r. T›pk› Mehmet To-
paç ve Hikmet Sami Türk’te oldu¤u
gibi... 
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“Ülkemizde sakat-
lar kendi yaflam alanlar› içerisinde
adeta cceezzaaeevvii hhaayyaatt›› yafl›yorlar.” 

Sakatlar Derne¤i Baflkan› fiükrü
Poyraz’›n sözünü etti¤i hapishaneyi
yaratan, sakatlar› toplumdan tecrit
eden kkaappiittaalliizzmmddiirr.. Kapitalist sis-
temde, dünyaya bir engelli, özürlü
olarak gelmek, bütün sorunlar› iikkii
kkaatt daha fazla yaflamak demektir.
Yoksulluk, iflsizlik, e¤itimsizlik,
sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i,
sosyal güvencelerin olmay›fl›, iikkii
kkeezz vurur onlar›. Tüm bunlara bir
de d›fllanm›fll›k, horlanma, yok sa-
y›lma eklendi mi evlerinden bile ç›-
kamaz olurlar. Yaflam çekilmez hale
gelir. Seslerini duyan olmaz. Sorun-
lar›n›, taleplerini kimse dinlemez. 

Tüm bu sorunlar yuma¤› içinde
yaflayan 88..55 mmiillyyoonn insan›m›zdan
söz ediyoruz. Sakat, engelli ya da
özürlü, nas›l tan›mlan›rsa tan›mlan-
s›n, sorun; insanlar›m›z›n bir enge-
linin, özürünün ya da sakatl›¤›n›n
olmas› de¤ildir. As›l sakatl›k, insa-
n›m›z› bbööyyllee bbiirr yyaaflflaammaa mmaahhkkuumm
eeddeenn düzenin sakatl›¤›d›r. As›l
“özürlü” olan , insanlar›m›z›n her
türlü hakk›n› engelleyenlerdir. 

8.5 milyon insan›m›z›n sorunla-
r›na karfl› kör, sa¤›r olan bu düzenin
sahipleri, onlar› yaln›zca 10-16 Ma-
y›s SSaakkaattllaarr HHaaffttaass››'nda ya da 3
Aral›k’taki EEnnggeelllliilleerr GGüünnüü''nde
hat›rl›yor. Bu hat›rlamalar da zaten
göstermelik, flov amaçl› törenlerin,
demeçlerin ötesine geçmiyor. En-
gelliler için bir iki panel düzenlenir,
engellilere sunulan hizmetlerin “ka-
n›t›” olarak mutlaka bir tesis hizme-
te aç›l›r, “hay›rseverler” birkaç te-
kerlekli sandalye hibe ederler, flo-
vun en aymazca ve afla¤›layan bölü-
mü ise TSK'da engellilere “bir gün-
lük askerlik” yapt›r›lmas›d›r. Klasik
olarak da vaatler verilir ve bunlar
bir sonraki y›la kadar da unutulur. 

Anlay›fl böyle olunca da ne sa-
katlar›n  sorunlar›n›n çözümüne yö-

nelik bir politika belirlenir ne de bu-
na uygun yasal düzenlemelere gidi-
lir. Bunlar yap›lmad›¤› gibi, yasal
güvence alt›na al›nm›fl gibi görünen
haklar› da ifllevsizlefltirilir. Çünkü
sistem sakatlar› sahiplenmek, onla-
ra de¤er vermek, haklar›n› korumak
üzerine flekillendirilmemifltir. Sis-
tem, kapitalizmin yasalar›na göre
ifllemektedir. Böyle bir sistemde in-
san›n bir de¤eri olmad›¤› gibi, sakat
insan›n hiçbir de¤eri yoktur. 

Kapitalizm için ancak sömüre-
bildi¤i eme¤in ““ddee¤¤eerrii”” vard›r.
Üretimde bulunmayan kesimler, ya-
ni yafll›lar, emekliler, ev kad›nlar›
kapitalizm için külfettir. Kapita-
lizm, herfleye "kâr" gözüyle bakar;
mesela, e¤er kapitalist üretimin ve-
rimlili¤ini, dolay›s›yla kâr›n› art›ra-
caksa, o durumda iflçiler için dinlen-
me tesisleri yapar, iflçinin tedavi ve
muayene için harcayaca¤› zaman›
asgariye indiren düzenlemeler ya-
par ve bunlar “sosyal hak” olarak
sunulur. Ama üretime yarar› olma-
yan hiçbir yat›r›m yap›lmaz.    

Engelliler, kapitalizm için kkâârr
ggeettiirreenn bbiirr uunnssuurr de¤ildir. Bu ne-
denlede kkaappiittaalliizzmmiinn vvaarrll››¤¤››,, eenn--
ggeelllliilleerriinn dd››flflllaannmmaass››nn››nn nneessnneell zzee--
mmiinniinnii oluflturur. Bugün emperya-
list ülkelerde engellilere belli ölçü-
lerde haklar tan›nm›fl olsa da, bu,
kapitalizme dair sözünü etti¤imiz
nesnelli¤i de¤ifltirmez. ‹flçilerin
ekonomik-demokratik mücadelesi-
nin etkisi ve kapitalizmin sosyalist
sistemle rekabet edebilmek için ge-
lifltirdi¤i “sosyal devlet” modeli
çerçevesinde emperyalist ülkelerde
engelliler oldukça genifl haklara sa-
hip olmufllard›r. Ancak bugün hak
gasplar›ndan ilk nasibini alanlar›n
içinde onlar da var.

Lütuf vve iistismar: KKaappii--
ttaalliizzmmiinn dd››flflllaayy››cc››ll››¤¤››,, ffaaflfliizzmmiinn
aaflflaa¤¤››llaayy››cc›› aannllaayy››flfl››,, engellilere kar-
fl› olumsuz toplumsal önyarg›lar›n

ve davran›fllar›n da as›l kayna¤›d›r.

Bu anlay›fl›n sonucunda milyon-
larca sakat insan toplumdan d›flla-
n›r. Onlara ya ac›n›r ya afla¤›lan›r-
lar, ya da yyookkllaarrmm››flfl ggiibbii davran›l›r.
Ülkemizde okullar›n, iflyerlerinin,
hastanelerin, devlet dairelerinin,
sosyal tesislerin, parklar›n, sinema,
tiyatro, konser gibi kültür-sanat et-
kinliklerinin gerçeklefltirildi¤i bina-
lar›n mimarileri, yollar, ulafl›m araç-
lar› onlara göre düzenlenmemifltir.
Asl›nda daha özet olarak flöyle di-
yebiliriz; HH‹‹ÇÇBB‹‹RR fifiEEYY OONNLLAARRAA
GGÖÖRREE DDÜÜZZEENNLLEENNMMEEMM‹‹fifiTT‹‹RR..
E¤itimleri bireysel çabalar›na, sa¤-
l›k sorunlar› “paraya” kalm›flt›r.
ÜÜrreettiimm ssüürreecciinnee kkaatt››llmmaallaarr›› için
gerekli düzenlemeler yap›lmaz. 

DDeevvlleett için engellilerle ilgili ya-
p›lacak herfley bir ““llüüttuuff””tur. Bu
yaklafl›m, tüm iktidarlar taraf›ndan
sürdürülegelmifltir. Sakatlara bak›fl
aç›lar› bu kadar çarp›k olan iktidar-
lar›n ortak karakteristik özellikle-
rinden biri de, engelliler konusunu
sürekli iissttiissmmaarr etmeleridir. Düzen
partileri, hem engellilerin sorunlar›-
n›n çözümü için bir fley yapmaz
hem de engellileri istismar etmek-
ten geri kalmazlar.  

‹flbafl›ndaki AKP iktidar› da, dü-
zen partilerinin bu çizgisini sürdür-
müfltür. AKP'nin özürlü bir kifliyi
milletvekilli yapmas›, bu konuda
farkl› bir yaklafl›ma sahip oldu¤u-
nun de¤il, tersine, istismarda önceki
tüm iktidarlar› geride b›rakt›¤›n›n
göstergesidir. Nitekim, ayn› AKP,
engelli maafl› alabilmek için “%% 7700
oorraann››nnddaa öözzüürrllüü oollmmaa”” zorunlulu-
¤unu getirerek, engellilerin durum-
lar›n› daha da kötülefltirmifltir. 

Keza, yine AKP, engellilerin e¤i-
tim sürelerine k›s›tlama getirmifl,
engelli çocuklar›na verilen e¤itim
deste¤ini kald›rm›fl, iflitme engelli-
lerin iflitme cihaz› al›m›n› durdur-
mufltur. Her iflyerinin % 3 oran›nda
özürlü çal›flt›rma zorunlulu¤una ise

VAH‹M Olan, ‹nsan›n Sakat Olmas›
De¤il, Düzenin Sakat Olmas›d›r! 
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hiç uyulmamaktad›r. 

Faflizm vve ssosyalizmde
sakatlar: Yap›lmas› gereken, en-
gellileri “doyurmak” de¤ildir; hal-
k›n engellilere verece¤i en iyi des-
tek, onlar›n ekonomik, demokratik
haklar›n› kazanmalar›na destek ver-
mektir. Engellilerin sorunlar› yar-
d›mlarla, ba¤›fllarla de¤il, onlar›n
üretim sürecine ve toplumsal yafla-
ma kat›l›mlar›n› sa¤layarak, ekono-
mik, demokratik, sosyal haklar›n›
sa¤layarak çözülür. 

Kuflku yok ki, sakatlar›n sorun-
lar› da son tahlilde bir düzen soru-
nudur. Kapitalizmin ve faflizmin te-
melde "insana de¤er vermeyen"
özü, engellilere ve sakatlara iliflkin
do¤ru politikalar›n üretilmesinin
önündeki en büyük engeldir. 

Hitler, ““iiyyiilleeflflmmeessii mmüümmkküünn ooll--
mmaayyaann zziihhiinnsseell öözzüürrllüülleerriinn oorrttaa--
ddaann kkaalldd››rr››llmmaass››”” emrini vermifltir.
Nazi Almanya's›nda, 1939-1945
y›llar› aras›nda “sisteme yük” ola-
rak görülen 220000 BB‹‹NN öözzüürrllüü ve sa-
kat insan i¤ne yap›larak, luminal
isimli bir ilaç içirilerek, aç b›rak›la-
rak, gaz odalar›nda karbondioksit
verilerek katledilmifltir. Naziler “üs-
tün bir ›rk yaratmak” ad›na ““iiflflee yyaa--
rraammaayyaann aassaallaakkllaarrddaann”” kurtulma-
y› hedeflemifltir. Bu politika kapita-
lizmin do¤as› ve tekellerin ç›karlar›
ile uyumludur. Çünkü özürlüleri
iyilefltirmek, topluma uyumlu hale
getirmek, gerekli sa¤l›k ve e¤itim
hizmeti sunmak tekeller için ek bir
maliyettir.

Bugün sakat ve özürlü insanlar
Hitler faflizmindeki gibi öldürülmü-
yor! Ancak yaflamlar› çekilmez bir
hale getirilerek, canlar›ndan bezdi-
riliyorlar. ‹nsanl›k onuruna yak›fl-
mayacak muamelelere maruz b›ra-
k›l›yorlar. 

Engellilerin sorunlar› ancak ““iinn--
ssaannaa ddee¤¤eerr vveerreenn”” bir sistemde çö-
zülebilir. Bu da ancak sosyalizmde
mümkündür. SSCB Anayasas›'n›n
120. maddesinde; “SSCB halk›,
hastal›k, sakatl›k olsun tüm yaflam›
boyunca sa¤l›klar›n›n korunmas›

hakk›na sahiptir. Bu hak sosyal gü-
venlik hizmetleriyle, sa¤l›k hizmet-
lerinin paras›z verilmesiyle, çal›flan
her kiflinin ulaflabilece¤i sa¤l›k ku-
rumlar›n›n kurulmas›yla garanti al-
t›na al›n›r. ” denilir.

SSCB'de zeka özürlü çocuklar
için özel okullar aç›lm›fl ve çocuklar
e¤itilirken, üretime kat›lmalar› da
hedeflenmifltir. Çocuklar›n›n e¤i-
timlerinde daha etkin rol oynayabil-
meleri için ailelerine kurslar veril-
mifltir. Çal›flabilir hale gelen sakat-
lar fabrikalarda, kollektif çiftlikler-
de istihdam edilmekte, engelleri bu-
na izin vermeyenler, sosyal yard›m-
c›lar›n yönetti¤i özel evlerde ya-
flamlar›n› sürdürmektedir. 

Küba'da sa¤l›k önleyici, koruyu-
cu t›bba öncelik vererek, hastal›kla-
r›n ve sakatl›klar›n ortaya ç›kmas›n›
önlemeye yönelmifltir. Küba’da
BÜTÜN SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
paras›z ve halk›n temel hakk› olarak
yasal güvence alt›na al›nm›flt›r. 

Kapitalizmde ssakatla-
r›n ddünyas›: Kapitalizmde ise
durum tersinedir. Mesela ABD'de
ise devlet, sa¤l›k hizmetlerinde hiç-
bir sorumluluk üstlenmemektedir.
‹nsanlar›n sa¤l›k sorunlar› özel si-
gorta flirketlerine devredilmifltir.
Yafll› ve sakatlar›n sa¤l›k maliyeti-
nin ise yar›s›ndan az› karfl›lanmak-
tad›r. ‹ngiltere'de çal›flan nüfusun %
10'unu (4.5 milyon) özürlüler olufl-
turmas›na ra¤men yaln›zca 1.8 mil-
yonu istihdam edilmifltir. 

Ülkemizde Baflbakanl›k Özürlü-
ler ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n 2004 y›l›
itibariyle yapt›¤› araflt›rmaya göre,

88..55 mmiillyyoonn öözzüürrllüü bulunmaktad›r;
ki bu nüfusun yüzde 12.3'üdür. Ül-
kemizdeki engellilerin %% 9900''››nnaa
evde bak›lmaktad›r. 140 binine,
evet sadece 140 binine maafl ba¤-
lanm›flt›r. Meslek edinme kurslar›na
da sadece 118800 bbiinn kifli kat›lmakta-
d›r. 27 bin engelli, özel araçlarla
okula getirilip götürülmektedir.
Milyonlarcas› bunlardan mahrum-
dur. SSaakkaattllaarr››nn %% 3366''ll››kk bbiirr kk››ssmm››
ookkuummaa yyaazzmmaa bbiillee bbiillmmeemmeekktteeddiirr.. 

Dünya çap›nda sakatlar›n % 80'i
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor.
Sakatl›¤›n % 80'i, öönnlleenneebbiilliirr sa-
katl›klardan, kötü beslenme ve bu-
lafl›c› hastal›klardan olufluyor. Kör-
lüklerin %% 7700''ii öönnlleenneebbiilliirr ya da
tedavi edilebilir hastal›klar›n sonu-
cu. Sa¤›rl›¤›n %% 5500''ssii öönnlleenneebbiilliirr
nedenlerden kaynaklan›yor. 

Peki neden önlenemiyor?

Yukar›da anlatt›klar›m›z iflte bu-
nun cevab›d›r. 

Dünyada ggüünnddee 1800 iflçi haya-
t›n› kaybediyor, yaralan›yor veya
sakat kal›yor. Yenisömürge ve sö-
mürge ülkelerde, sakatlar›n % 98’i
okula gitmiyor. OOkkuurr yyaazzaarr oorraann››
%% 33. Kad›nlar için bu oran % 1. Sa-
katlar›n SSAADDEECCEE %% 22''ssii bak›m ve
rehabilitasyon hizmetlerine ulaflabi-
liyor. 20 milyon kiflinin tekerlekli
sandalyeye ihtiyac› var. Zihinsel
özürlülerin % 90’› çocukluklar›nda
cinsel tacize u¤ruyor. Sakat çocuk-
lar›n fliddete maruz kalma oran› sa-
kat olmayanlara k›yasla 7 kat daha
fazla. 

Bu insanl›k d›fl› tabloyu yaratan,
herfleye kâr penceresinden bakan
afla¤›l›k ve asalak bir sistemdir.

Kapitalizm dünyan›n her yerin-
deki engelli insanlar için zulüm de-
mektir. Engellilerin hak ve özgür-
lüklerini kazanabilmesinin yolu da
mücadele etmekten, örgütlenmek-
ten ve güçlerini birlefltirmekten ge-
çiyor. Bunca yaflanan s›k›nt›, ac›
kkaaddeerr de¤ildir. Bu kaderi de¤ifltire-
cek bir sistem vard›r: Sosyalizm.
Kapitalizm koflullar›nda, faflizm al-
t›nda, ba¤›ml›l›k alt›nda engellilerin
hiçbir sorununun çözülmeyece¤ini
anlamak için daha fazla ac› çekme-
ye gerek yoktur. 



36 1 MAYIS 10 MMay›s 22009

uu Baflar› yya dda bbaflar›s›zl›k,
zafer ya dda yyenilgi, TTak-
sim’e çç›k›p çç›kamamakta
de¤il, TTaksim’e nnas›l çç›k›l-
d›¤›ndad›r. 

uu D‹SK ve KKESK yönetimi,
iflte bbu nnoktada eemekçilere
ve ddevrimcilere öözelefltiri
vermelidir.

uu ÇÜNKÜ: Üyelerini, ddev-
rimcileri, ppolis ssald›r›s› aal-
t›nda bb›rak›p yyürümek,
Taksim’i zzapt eetmek dde¤il,
düzenin iicazetine ss›¤›n-
makt›r.  

1 May›s 2009’da ne oldu, kim
nas›l yürüdü, kim alana nas›l girdi
veya giremedi; bunlar bilinmelidir. 

32 y›l sonra Taksim’e ç›k›lm›fl
olmas›, mücadelemizin bir kazan›-
m›d›r. Fakat, kimse, ülkemiz dev-
rimci hareketinin bu önemli kazan›-
m›n›, Taksim’e girilmifl olmas›n›,
kendi pasifizminin, uzlaflmac›l›¤›-
n›n örtüsü yapamaz. Buna izin ver-
meyiz. 

Buna izin vermemek, yar›nki
mücadelenin daha sa¤l›kl› ve daha
güçlü bir zeminde geliflmesi için
flartt›r. E¤er bugünkü uzlaflmac›l›k-
lar, karars›zl›klar, al›nan ortak ka-

rarlar› çi¤neyen, oluflturulan ortak
komiteleri kaale almayan benmer-
kezcilikler mahkum edilmezse, sol-
da bunlar›n önü aç›l›r. Bu ve benze-
ri tav›rlar kan›ksan›r.

1 May›s 2009’un muhasebesi,
iflte bunun için yap›lmal›d›r.  

1 May›s 2009’un muhasebesi,
29 y›lda sendikal› iflçi say›s›n›n 3,5
milyondan 750 bine düflmesinin
sebeplerini aflabilmek için de
yap›lmal›d›r. 

1 May›s günü Taksim’e nas›l ç›-
k›ld›¤›, az çok geliflmeleri izleyen-
ler taraf›ndan biliniyor; tekrar etme-
yece¤iz, ancak sadece bir noktay›,
‹stanbul’u bilmeyen okurlar›m›z›n
da anlayabilece¤i flekilde k›saca
özetleyip vurgulayaca¤›z. 

Taksim’e giden büyük bir ana
güzergah vard›r. O gün, bu güzer-
gahta a¤›rl›kl› olarak D‹SK ve
KESK’lilerin oluflturdu¤u bir kortej
vard›. 

Bu kortej a¤›r a¤›r ilerlerken, o
büyük ana yola aç›lan hemen her
cadde ve sokakta ise, ilerici, dev-
rimci gruplar, sendikalar›n, odalar›n
üyeleri, polis barikatlar›n› aflmak
için çat›fl›yorlard›. 

Korteje önderlik edenlerin, karar
vermek durumunda olanlar›n o nok-
tada yapaca¤› tek bir fley vard›:
Kortejin yürüyüflünü durdurarak,
“halk›n, emekçilerin, di¤er örgüte-
rin korteje kat›lmas›n› engelleyen
barikatlar kald›r›lmad›¤› sürece yü-
rümeyece¤iz” demekti.  

Bu denilemedi. 

Bunun denilmemesinin bafl so-
rumlusu D‹SK yönetimi ve onun bu
dayatmac› tutumuna ortak olan
KESK yönetimidir. 

1-) Bu tavr›n al›nmamas›n›n ne-
deni, oligarflinin çizdi¤i s›n›rlar
içinde hareket etme politikas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. 

Oligarfli, tüm emekçilere, sendi-
kac›lara “ancak makul say›da olu-
nursa alana ç›kma izni verilece¤i-
ni” ilan etmifl ve bunu dayatm›flt›r. 

“Makul say›” dayatmas›na aç›k
tav›r al›nmamas›, oligarflinin çizdi¤i
çerçeveye hapsolman›n ilk ad›m›
olmufltur. 

Kortejin kilometreler boyunca
sa¤›ndaki solundaki barikatlara ve o
barikatlar›n ard›ndaki sald›r›lara
ra¤men yürütülmesi, “makul say›”
konusunda nesnel olarak dayatmaya
boyun e¤ildi¤inin ifadesi olmufltur. 

2-) Kortejin o koflullarda yürü-
tülmesi, politik yanl›fll›¤› bir yana,
aahhllaakkii oollaarraakk ddaa sorgulanmas› ge-
reken bir tav›rd›r. Kortejdeki binler-
ce emekçiye, yan›bafllar›ndaki sal-
d›r›ya karfl› tav›rs›z kalmas› dayat›l-
m›flt›r. 

3-) D‹SK ve KESK Genel Bafl-
kanlar›, temsil ettikleri örgütlerin
att›klar› imzaya sad›k kalmam›fllar-
d›r. 1 May›s eylemini her yönüyle
yönetip yönlendirmek üzere bir EEyy--
lleemm KKoommiitteessii kurulmufltur. Bu ko-
mitede, D‹SK ve KESK’in yan›s›ra,
TMMOB, TTB ve Devrimci 1 Ma-
y›s Platformu vard›r.  

Ancak ne kortejin yürütülmesin-
de, ne Taksim’e girildikten sonra
eylemin bitirilmesinde bu komite-
nin karar› ve onay› yoktur. 

Kalanlar› “yolda beklemeyelim
alanda bekleriz’ diyerek kitleyi yü-
rütenler, alanda bir an önce anmay›
bitirip “üzerlerindeki yükü atma”
çabas› içerisine girmifllerdir. fiu
özellikle bilinmelidir. Yürüyüflün
yan sokaklarda biriken ve sürekli
sald›r›ya u¤rayan kitleyi almadan
ilerlemesi ve alandaki anmay› bari-
katlar›n d›fl›nda kalanlar içeri gir-
meden bitirme karar›nda EEyylleemm
KKoommiitteessii’’nniinn ortak iradesi yoktur.
Bu karar en baflta D‹SK’e aittir,

ZAFER, Taksim’e ‹cazet Alt›nda Ç›kmakta
De¤il, Dövüfle Dövüfle Ç›kmaktad›r



KESK’e aittir. Eylem komitesinde
yer alan DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaatt--
ffoorrmmuu bu karar›n alt›na imza atma-
m›fl, karar›n yanl›fl oldu¤unu, kabul
etmeyeceklerini belirtmifltir.

4-) O kkortej; yyol bboyunca
ve kkesintisiz ddirenen, ççat›flan
devrimciler sayesinde
yürüyebilmifltir!

E¤er devrimcilerin Taksim’e
ç›kma do¤rultusundaki o coflkulu,
militanca kararl›l›klar› olmasayd›,
e¤er yol boyunca o çat›flmalar ol-
masayd›, oligarflinin o kortejin yü-
rümesine izin vermesi için bir ne-
den de kalmayacakt›.

Oligarfli, korteje yürüme “izni-
ni!” bir anlamda, yan›bafl›ndaki sal-
d›r›lara sessiz, tav›rs›z kalma karfl›-
l›¤›nda vermifltir.  

Oligarflinin politikas›, takti¤i en
kör gözün bile görebilece¤i aç›kl›k-
tayd›. D‹SK ve KESK yönetiminin
korteji yürütme, yan›bafl›ndaki sal-
d›r›lar› gözlerini ve kulaklar›n› ka-
patma tavr›, devrimcilerle sendika-
lar› bölme, devrimcileri marjinal
ilan edip sald›rma plan›na çanak tu-
tan bir tav›r olmufltur. 

Onlar “sa¤duyulu”, devrimciler
“olay ç›karan” konumunda gösteril-
miflse e¤er, bunun sorumlular›ndan
biri de bu tabloyu yaratanlard›r. 

5-) D›fla yans›t›lan, D‹SK ve
KESK’liler kortejde yürüyor, d›flta
kalanlar sadece devrimci hareket-
lerdir fleklindeki görünüm de yanl›fl
ve yan›lt›c›d›r. Tam tersine, korteje
kat›lmak, Taksim’e ç›kmak için yol
boyunca barikatlarda çat›flan emek-
çilerin içinde D‹SK’li, KESK’i
emekçiler vard›r. 

KESK’in o gün Taksim’e ç›k-
mak için bölgeye gelen üyelerinin
dörtte üçü, kortej d›fl›nda kalm›fl ve
Mecidiyeköy’de toplanm›fl durum-
dayken vahflice sald›r›ya u¤ram›fl-
lard›r. KESK, kendi üyelerine bile
sahip ç›kmam›flt›r. Mesela, TTB,
barikatlar›n arkas›ndaki insanlar›n
gelebilmesi için Osmanbey’de otur-
ma eylemi yaparken, D‹SK ve
KESK böyle bir sorun yokmufl gibi
davranabildiler. D‹SK ve KESK,
kendi üyelerini polisin gaz bomba-
lar› alt›nda b›rak›p onlara s›rt›n› dö-
nüp yürüyen konfederasyonlar ko-
numundad›r ve böyle bir tablo, hiç-
bir flekilde savunulamaz, izah edile-
mez.  

6-) O koflullar alt›nda, emekçi-
lere, devrimcilere karfl› aç›k davra-
n›lmam›flt›r. Kortejin bafl›ndaki ses
arac›ndan “gitmiyoruz, burada bari-
katlar›n arkas›ndaki arkadafllar›m›z›
bekliyoruz” gibi anonslar yap›lma-
s›na ra¤men, bir yandan araç ve
kortej yürütülmüfltür. Eylem Komi-
tesi’nin varl›¤› fiilen reddedilmifltir.

Düflünün, devrimciler, polisin
sald›r›s› sonucunda bir devrimcinin
panzerin alt›nda kald›¤›n›, sald›r›-
larda silah kullan›ld›¤›n› kortejin
bafl›nda giden araçtan anons ettir-
mek istediler; ama D‹SK yönetici-
leri, ›srarla bu anonsu yapmad›.

Neden?

Sonuç:
Özelefltiri, bbirlikte

mücadeleyi ssürdürmenin,
yeni mmevziler kazanman›n
flart›d›r:

D‹SK ve KESK, sürecin gelifli-
mi içinde çeflitli zay›fl›klar göster-
seler de, son üç y›l Taksim karar›na
sahip ç›kmalar› nedeniyle, kuflku
yok ki, bu mücadelenin içinde
olumlu bir rol de üstlenmifllerdir.
Ama bu olumluluk, olumsuzlu¤un
görülmesine veya örtbas edilmesine
neden olamaz. 

D‹SK Genel Baflkan› ve kortejin
yürümesinde insiyatif tafl›yan Genel
Sekreteri baflta olmak üzere, politik,
ahlaki ve örgütsel olarak bu olum-
suzluklar›n özelefltirisini yapmal›-
d›rlar. 

KESK yönetim kurulunun çeflitli
üyeleri, bu tavra ortak olmam›fl,
kortejin durdurulmas›ndan yana ol-
mufllard›r. Ancak KESK Genel Bafl-
kan›’n›n tavr› belirleyici olmufltur
sonuçta ve Taksim’e girdikten son-
ra, eylemin alelacele bitirilerek dev-
rimcilerin bir kez daha sald›r›ya
aç›k hale getirilmesinde, KESK Ge-
nel Baflkan› da en az D‹SK yöneti-
mi kadar sorumludur. 

Küçük-burjuva ayd›n kesimin,
reformizmin Taksim’in kazan›lma-
s›n› D‹SK’e maleden yaz› ve aç›kla-
malar›n›n tarih karfl›s›nda hükmü
yoktur. Alan›n nas›l kazan›ld›¤› bel-
lidir. 2009 1 May›s’›nda D‹SK ve
KESK yönetiminin sergiledi¤i ica-
zetçilik, birlikte mücadeleyi, ittifak-
lar›, anlaflmalar›, omuz omuza yürü-
meyi imkans›z olmasa da zorlaflt›-
ran bir politikad›r. 

Reformist sendikal yönetimler,
iflte bu 1 May›s’ta icazet u¤runa, it-
tifaklar›na ihanet ettiler, emekçilere
ahlaki ve siyasi olarak savunulmas›
mümkün olmayan bir duyars›zl›k
örne¤i verdiler. D‹SK ve KESK,
emekçilerin ç›karlar›n› savunabil-
mek, halk›n mücadelesinde yeni
mevziler kazan›lmas›na katk›da bu-
lunabilmek istiyorlarsa, bu olum-
suzlu¤un muhasebesini yapmal›,
özelefltirisini vermelidirler. 1 May›s
2009’da sebep olduklar› bu tablo,
hiçbir flekilde mazur görülemez. 

Say›: 1179 371 MAYIS

OOlliiggaarrflfliinniinn ppoolliittiikkaass››,,
ttaakkttii¤¤ii eenn kköörr ggöözzüünn bbiillee
ggöörreebbiilleeccee¤¤ii aaçç››kkll››kkttaayydd››..

DD‹‹SSKK vvee KKEESSKK yyöönneettiimmiinniinn
kkoorrtteejjii yyüürrüüttmmee,,

yyaann››bbaaflfl››nnddaakkii ssaalldd››rr››llaarr››
ggöözzlleerriinnii vvee kkuullaakkllaarr››nn››

kkaappaattmmaa ttaavvrr››,, ddeevvrriimmcciilleerrllee
sseennddiikkaallaarr›› bbööllmmee,,

ddeevvrriimmcciilleerrii mmaarrjjiinnaall iillaann
eeddiipp ssaalldd››rrmmaa ppllaann››nnaa ççaannaakk

ttuuttaann bbiirr ttaavv››rr oollmmuuflflttuurr.. 
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S›n›f mücadelesi aç›s›ndan bir s›nav olan
1 May›s kavga günü geride kald›. 

Kendi içindeki kimi eksik ve yanl›fl tutumlara
karfl›n bir bütün olarak genel hava olumludur ve
emekçiler lehinedir.

1 May›s’ta Taksim ›srar› ve kararl›l›¤› bu kez so-
mut anlamda sonuç verdi ve emekçiler Taksim’e
ç›kt›lar.

Bu baflar›n›n temel noktas› devrimci politika-
d›r. Devrimcilerin varl›¤›d›r. Devrimciler kendi ka-
rarl›l›klar›na, ›srarlar›na güvenirler. Böyle sonuç ala-
caklar›na inan›rlar. Devrimci politikan›n oda¤›nda
düzenin uygulayaca¤› bask› ve fliddet de¤il, kendi
politikas›na, kitlelere güven vard›r. Bak›n mücade-
lenin bütününe. Bak›n 1 May›slar’a. Devrimci politi-
kan›n propagandas›nda ve politikan›n hayata geçi-
riliflinde militanl›k, kararl›l›k ve güven görülür.
Alanlar icazetle de¤il difle difl mücadeleyle, çat›fl›la-
rak kazan›l›r. Bask› ve zora ra¤men, devrimci irade
ve kararl›l›kla düzenin barikatlar› y›k›l›r.

1 May›slar’da, s›n›f mücadelesinde belirleyici ola-
n›n devrimciler ve devrimci politika
oldu¤unu ifade ettik. 1 May›s 2009’da
bu gerçek bir kez daha ortaya ç›kt›.
Ve tersine reformist politikalar›n ifla-
s› da bir kez daha görüldü. Bunlardan
birinin, 1 May›s’tan k›sa süre önce
söylediklerini hat›rlayal›m:

“TKP, bir yanda bir grup sendikac›-
n›n yanlar›na Avrupa Birli¤i temsilci-
lerini de alarak protokoler bir Taksim
kutlamas› yapt›¤›, baflka bir tarafta da
birkaç bin solcunun polis terörüyle bo¤ufltu¤u bir 1
May›s tablosunu reddetmektedir. Taksim’i savunan
sendikalar›n ve di¤er güçlerin flu ana kadar izledik-
leri çizgi bu olas›l›¤› bertaraf etmek aç›s›ndan yeter-
sizdir. Hedefimiz, 2007 ve 2008’in tekrar edilmesi
olamaz. Halk›m›z›n gereksinimi bu de¤ildir. 2007 ve
2008 deneyimlerinin afl›lamamas›, 1 May›s’› kutla-
yan güçlerin kararl›l›¤›n› göstermeyecek ve serma-
ye iktidar›n›n tuza¤›na düflmek anlam›na gelecek-
tir.”

‹flte bir reformist bak›fl aç›s›. TKP son anda 1 Ma-
y›s’› Ça¤layan’da kutlamaktan vazgeçip Taksim’de
olaca¤›n› aç›klam›flsa da bu reformist bak›fl aç›s› or-
ta yerde durmaktad›r. 

O, Taksim kararl›l›¤› göstermezken, Taksim’de yi-
ne daha önceki “görüntülerin” tekrarlanaca¤›n› söy-
lerken kararl›l›¤› sendikalardan beklemekte, kendi-
sine ve devrimcilere güvenmemekte, devletin bask›
ve gözda¤›na göre politika üretmektedir. Reformiz-

min olmas›n› istemedi¤i “görüntüler” ise çat›flma ve
direnifltir, polisin terörüdür. Elbette bu anlay›fl 1 Ma-
y›s’ta Taksim’e çat›flarak de¤il bir grup sendikac›yla
girecektir, Taksim yoluna daha çok kitlenin dökül-
mesini istemeyecektir ve böyle de yap›lm›flt›r. 

Reformist aymazl›¤›n en uç örneklerinden biri de
EMEP’de ifadesini bulan, direnifl ve çat›flmadan aç›k-
ça kaçan anlay›flt›r. Bu anlay›fl devrimci irade ve ka-
rarl›l›¤› “Taksimcilik” ifadesiyle küçümseyen
anlay›flt› ve 1 May›s’ta olmas› gerekti¤i yerdeydi.
“Herfleye ra¤men” Kad›köy’e ç›km›fllard›r!

Bask› ve gözda¤›yla sonuç alamayan, emekçile-
rin hakl› ve meflru mücadelesi, ›srar› karfl›s›nda s›k›-
flan oligarfli, 1 May›s’› tatil ilan etti. Devlet ayn› s›k›fl-

m›fll›kla devrimcileri, devrimci politikay›
alan d›fl›nda tutma politikas› izledi. Devle-
tin bu politikas› “makul olan”, “makul ol-
mayan” temelinde flekillendi... Halk güçle-
rini bu flekilde ay›rma politikas› oligarfli
aç›s›ndan yeni bir politika de¤ildir ancak 1
May›s’ta daha ç›plak biçimde ortaya ç›k-
m›flt›r.

Oligarflinin 1 May›s öncesi sergiledi¤i
ayr›flt›rma politikas› 1 May›s sonras› da
devam etti. Baflta burjuva medya olmak

üzere, devlet yetkilileri bir yanda sendikalar, bir
yanda “marjinal gruplar” diyerek çat›flmay›, müca-
deleyi kötülerken, verilenle yetinen, çat›flmaktan
›srarla uzak duran anlay›fl› ise övmüfltür. Övülen ve
istenen düzeniçiliktir. 

1 May›s’› Taksim’de yapmamak; yap›lacaksa da
kitlesel olmamas›; çat›flmadan, kortejler halinde
bayraklarla de¤il, bireysel halde alana girmek; dev-
rimci ve militan bir içerikte yapmamak “makul
olan”d›. Makul olan, haklar›m›z için, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi için mücadele etmemek, düzenin verdi-
¤iyle yetinmekti. Daha aç›kças› açl›¤a, yoksullu¤a,
sömürüye raz› olmakt›.

Devrimciler olarak düzenin istedi¤i makullerden
olmad›k. Çat›flarak, devrimci irademizle yolumuzu
açt›k. 

fiimdi 1 May›s’›n kazan›mlar›n›, 1 May›s’ta ortaya
konulan kararl›l›¤› mücadelenin di¤er alanlar›na ta-
fl›mal›y›z.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

1 May›s ve S›n›f Bilinci - 5

Devrimciler kkendi kkararl›l›klar›na, ››srarlar›na
güvenirler. BBöyle ssonuç aalacaklar›na

inan›rlar. DDevrimci ppolitikan›n ooda¤›nda
düzenin uuygulayaca¤› bbask› vve flfliddet dde¤il,

kendi ppolitikas›na, kkitlelere ggüven vvard›r.



AKP her fleyi
satmaya devam
ediyor. Sata sata s›-
ra iflçiye geldi.
fiimdi de yapaca¤›
yeni düzenlemeyle
iflçiyi satacak.

AKP “iflçi kira-
lamas›n›!” müm-
kün k›lacak yeni
bir yasal düzenle-
me haz›rl›¤›nda.
Çal›flma Bakanl›¤›,

May›s ay› içinde öözzeell iissttiihhddaamm bbüü--
rroollaarr››nn››nn oluflturulmas› için çal›fl-
ma bafllat›p sonuçland›racak. Olufl-
turulacak bu ““iissttiihhddaamm bbüürroollaarr››””,,
patronlar ile iflçiler aras›nda geçici
iflçi sorununu düzenleyeceklermifl! 

Buna göre, bir patrona geçici ifl-
çi laz›m oldu¤unda, patron, ad› ge-
çen bu çal›flma bürolar›na baflvura-
cak, bürolar da patronlara istedikle-
ri iflçiyi bulup teslim edecek! 

Bu tür bürolar, emperyalist ülke-
lerde oldukça uzun süredir varolan
bürolard›r. ‹flçinin katmerli sömürü-
süne yararlar. Patronlar bu yolla, kk››--
ddeemm ttaazzmmiinnaatt››,, iihhbbaarr ttaazzmmiinnaatt››
gibi yüklerden kurtulmufl oluyorlar. 

Sonuçta, olan yine iflçiye olacak,
emekçiye olacak. AKP iflçiyi satma-
n›n en somut örneklerinden birini
daha vermifl oluyor. 

AKP her fleyi satmaya al›flk›nd›r.
Fabrikalar› satar, sular› satar, ma-
denleri satar... tüccar zihniyetini iç-
sellefltirmifl oldu¤u için her fleyi sa-
tar. Satmaya al›flk›nd›r. 

Yine böylesi bir sat›fl gündem-
deyken, AKP’nin Maliye Bakan›
Unak›tan ’a “satamazs›n” dedikle-
rinde, bakan “Satar›m hem de ba-
balar gibi” cevab›n› vermiflti. ‹flte
AKP zihniyeti budur. Onlar halk›n
mal›n›, mülkünü, onurunu her fleyi-
ni satmaya al›flk›nd›rlar. ‹ktidarla-
r›nda neler satmad›lar ki, iflçiyi sat-
mas›nlar. Onlar için iflçi aayyaakktt››rr ve
hiçbir zaman bbaaflfl olamaz.

Bafl, aya¤› istedi¤i gibi al›r da,
satar da, kiralar da..  

Ekonomi, 
“Majesteleri”nin 
Bakan›’na EEmanet
AKP baz› bakanlar›n› de¤ifltirdi.

De¤iflikliklerden biri de ekonomide
oldu. AKP maliyeyi bir ‹‹nnggiilliizz vvaa--
ttaannddaaflfl›› olan Mehmet fiimflek’e
emanet etti. 

Art›k Türkiye Cumhuriyeti’nin
ekonomisi, ““MMaajjeesstteelleerriinnee bbaa¤¤ll››””
bir ‹ngiliz’e emanet edilmifl durum-
da. 

Ama bu oligarflinin siyaset ba-

takl›¤› aç›s›ndan çok önemli bir or-
jinallik oluflturmuyor; çünkü bu ül-
kede, ABD’ye ba¤l›l›k yemini etmifl
biri, gelip baflbakanl›k yapabilmiflti. 

Hele ki islamc› camiada, ABD,
‹ngiliz vatandafl› olmak, çok normal
karfl›lan›yor. Merve Kavakç› tart›fl-
malar›n› hat›rlay›n. 

Bu nedenledir ki, TC. ekonomi-
sinin ‹ngiliz Kraliyetine ba¤l› bir
vatandafla emanet edilmesine
AKP’liler san›r›z hiç ama hiç itiraz-
da bulunmayacaklard›r. 

AKP iflbirlikçili¤i iyi bilir.
Amerikan, ‹ngiliz farketmez. 

Say›: 179 39EKONOM‹

Efendisi iitiraf eediyor:
Oligarflinin ‹‹flgal OOrtakl›¤›
“En ‹‹leri DDüzeyde”
Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n y›ll›k olarak yay›nlad›¤› “Terörizm

Ülkeler Raporu” aç›kland›. Rapordan da anlafl›l›yor ki, Türkiye, Afganis-
tan’da iflgalci koalisyon ortakl›¤›na çok ciddi destekte bulunmufltur. Ad›
geçen raporda flöyle deniyor: “...Türkiye, Kabil’de bir askeri e¤itim birli-
¤i yan›nda yaklafl›k 800 kiflilik bir birlik, bir sivil infla ekibi bulunduruyor
ve Afgan polislerini, siyasetçi ve bürokratlar›n› Türkiye’de e¤itiyor...” 

Ne için yap›yor bunu Türkiye oligarflisi? Elbette ABD’nin ve di¤er ifl-
galci koalisyon güçlerinin baflar›l› olmalar› için. Amerika istedikçe Türki-
ye devleti isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Amerika Afganis-
tan’da zor durumda çünkü. 

AKP yeri geldi¤inde müslümanl›¤› kimseye b›rakm›yor. Ama iflgale di-
renen ve müslüman olan Afganistan halk›n›n ülkelerini iflgalden kurtarmak
için sürdürdü¤ü direniflini de bo¤mak istiyor. Afgan polisini, bürokratlar›-
n›, siyasetçilerini Türkiye’ye getirip e¤itiyor. Senin ne iflin var Afganis-
tan’da demiyor, diyemiyor, çünkü kendisi de bir iflbirlikçidir. Nas›l ki 1951
y›l›nda iktidardaki Demokrat parti ve baflbakan Adnan Menderes,
NATO’ya girmek için Kore’yi iflgal eden ABD’ye yard›m için binlerce as-
ker göndermiflti. fiimdi de Tayyip Erdo¤an sürdürüyor ayn› politikay›. Sa-
dece iflbirlikçilik iliflkilerini sürdürenlerin isimleri de¤iflmifltir. 

Türkiye sadece Afganistan’da de¤il Irak’ta da ayn› deste¤i Amerika’ya
veriyor. Bunu da Amerikan raporu aç›kça belirtiyor. Türkiye Adana’daki
‹ncirlik üssünden Amerika’n›n istedi¤i gibi yararlanmas› için izin vermifl-
tir. “‹ncirlik’te ABD’nin her türlü ihtiyaçlar›n› karfl›layarak, Irak halk›n›n
üzerine bombalar›n, füzelerin ya¤d›r›lmas›na yatakl›k ediyor Türkiye.
ABD Raporunda da zaten deniyor ki: ““IIrraakk’’ttaakkii bbiirrlliikklleerr iiççiinn hhaavvaa kkaarrggoo--
ssuunnuunn yyaakkllaaflfl››kk yyüüzzddee 6600’’›› ‹‹nncciirrlliikk üüzzeerriinnddeenn ggiittmmeekktteeddiirr..”” 

‹flte bu rapor, Türkiye oligarflisinin ve iflbirlikçi AKP’nin iflgal
ortakl›¤›n›n belgesidir. 

‹flçiyi ssat, üülkeyi ssat, hherfleyi ssat!
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Bir tek olayda 44 kifli birden öl-
dürülünce, bir anda töre cinayetlerin-
den kan davalar›na kadar “do¤u’nun
çözülmeyen feodalitesi”nin sonuçla-
r› raflardan indirildi. Oysa o yap›, o
gelenekler, 44 kifli ölmeden önce de
oradayd›lar, bugünden sonra da ora-
da olmaya devam edecekler.

Gerçek fludur ki, e¤er sorun ihti-
mallerden birinde ileri sürüldü¤ü
gibi, “töre cinayetleri” ise, Baflba-
kanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan› Prof.
Hasan Tahsin Fendo¤lu’nun 25 Ha-
ziran 2008 tarihli bir raporuna göre,
son befl y›lda 11110000 kkiiflflii “töre cina-
yetleri”nde öldürülmüfltür. 

BBiinnyyüüzz kkiiflflii!! Yani bu katliam za-
ten sürüyordu. Kan davalar›nda
ölenlerin rakamlar›, afliretlerin ç›-
karlar› gere¤i, korucu terörüyle kat-
ledilenlerin rakamlar› da emin olun-
mal›d›r ki, bundan daha az de¤ildir. 

Ondan önceki befl y›llarda da du-
rum böyleydi. 

O halde, burada sorun, bu feodal
yap›n›n, bu feodal yap›n›n do¤urdu-
¤u her türden adaletsizli¤in onlarca
y›ld›r nas›l ve neden sürebildi¤idir.

Fakat 44 ölüm sonras›nda da dü-
zen cephesinde böyle bir tart›flmaya
rastlan›lmamaktad›r.  

*

Mardin Maz›da¤› Bilge Kö-
yü’nde 4 May›s akflam› kar maske-
li, kamuflaj giysili korucular, dü¤ün
yap›lmakta olan Çelebi ailesinin
evinin etraf›n› sard›lar. Evde kad›n-
lar›n bulundu¤u odadaki kalabal›¤›n
üzerine çok say›da el bombas› atan
korucular, daha sonra evin içine gi-
rip hayatta kalan var m› diye tek tek
kontrol edip kalanlar› da orada kur-
flunlay›p öldürdüler. Ayn› anda, na-
maz k›lmakta olan erkekleri de ayn›
flekilde, tek bir canl› kifli kalmayana
kadar tarad›lar. 

Sonuç; 6’s› çocuk, 16’s› kad›n
44 kifli katledildi!

Olay›n ard›ndan yetkililer, aka-
demisyenler, “uzman”lar, televiz-
yon ekranlar›n› doldurdular. 

Neden ve nas›l olmufltu bu katli-
lam? “E¤itim flart” diyorlard›, “ko-
ruculara büyük silahlar verildi on-
dan oldu” tespiti yap›yor, “töre”ye,
“kan davas›”na dikkat çekiyorlard›.
Katliam›n nedeni olarak “k›z mese-
lesi”nden, tecavüze, arazi anlafl-
mazl›¤›ndan göçedenlerin arazi ve
evlerine el konulmufl olmas›na ka-
dar, say›s›z ihtimalden söz ediliyor. 

Görünürdeki neden her ne olursa
olsun, bunlar asl›nda sadece ssoonnuuçç--
llaarrdd››rr.. Bunlar›n KAYNA⁄INA inen,
o nedenleri sorgulayan bir yaklafl›m
olmad›¤› sürece, her söz bofltur. Tar-
t›flma o kadar yüzeysel ve o kadar
düzen gerçe¤inden uzaklaflt›r›lm›flt›r
ki, sorunun kayna¤›n› “e¤itimsizlik”
olarak gösteren bile, neden e¤itimsiz
olduklar›n›, kimin e¤itimsiz b›rakt›-
¤›n› sorup sorgulam›yor.

Egemen s›n›flar›n dilinde “kan
davas›”, “töre cinayetleri” olarak ad-
land›r›lan olaylar, Anadolu’nun nere-
deyse de¤iflmez gerçe¤idir. Yüzy›l-
lard›r sürüyor. Feodal dönemde var-
d›, kapitalizmde yine sürüyor. Ne-
den? Bunu tek bir nedenle aç›klamak
mümkün de¤il elbette, birçok nedeni
var. Ama temeldeki sorun fludur; Na-
s›l bir toplum düzeni kurulmufltur ki,
herkes, kkeennddii ssoorruunnuunnuu  kendisi
çözmeye, kkeennddii hhuukkuukkuunnuu yarat›p
uygulamaya çal›flmaktad›r?

Önce bu soruyu cevaplayarak
devam edelim sorunun di¤er boyut-
lar›n› ele almaya.

Herkesin, kkeennddii ssoorruunnuunnuu  ken-
disinin çözmeye, kkeennddii hhuukkuukkuunnuu
yarat›p uygulamaya çal›flt›¤› top-
lumlar, aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn ssüürreekkllii,, ssiiss--
tteemmllii vvee kkaall››cc›› oldu¤u toplumlard›r. 

Adaletsiz b›rak›lan her toplumda,
bu ihtiyaca do¤ru veya yanl›fl cevap
verecek yap›lanmalar ortaya ç›kar.

Hem AAdaletsizli¤i DDo¤uran, 
Hem AAdalet DDa¤›tmaya 
Soyunan FFeodalizm

Ne zaman bu türden olaylarla
karfl›lafl›lsa aa¤¤aallaarr,, aaflfliirreettlleerr hat›rla-
n›yor, olaylar bu yap›ya dayand›r›l›-
yor. Bu yap›, kuflkusuz bu tür olay-
lardaki nedenlerden biridir, fakat
esas olan bu yap›n›n nneeddeenn vvaarr ooll--
dduu¤¤uudduurr.. Düzenin hiçbir zaman
sorgulamad›¤› da budur. Oysa ger-
çekte sistem, bu pp rreekkaappiittaalliisstt un-
surlar›, üst yap›da çözmüyor. Bu
cumhuriyetin ilk dönemlerinden be-
ri devam edegelen bir politikad›r. 

Sistemin bu yap›lar› çözmek gi-
bir plan› da, gücü de yoktur. Bu ya-
p› zaten, sistemle büyük ölçüde bü-
tünleflmifl, sistemin bir parças› hali-
ne gelmifltir. Sistem, afliretlerin, ta-
rikatlar›n devam›ndan ekonomik,
siyasi, kültürel birçok yarar umu-
yor; bu yap›lar hhaallkk›› zzaayy››ffllaattaann,, iiçç--
tteenn bböölleenn bbiirr rrooll oynuyor. Devlet
y›llard›r bölgeye iliflkin politikala-
r›nda a¤alara, afliretlere, fleyhlere
önemli roller vermektedir. Düzen
partileri, varolufllar›n› bu yap›lar
üzerinden kurmaktad›rlar. 

Kürt halk›n›n mücadelesinin en-
gellenmesi için devreye sokulan ko-
ruculuk sistemi de yine bu unsurlar
üzerinden yürütülmektedir. Bunun
için sistem bu yap›ya muhtaçt›r. Bu
vb. olaylarla karfl›lafl›ld›¤›nda feo-
dal kültürden, afliret yap›s›ndan,

Mardin KKatliam›, NNe TTöreyle, NNe KKoruculukla  AAç›klanamaz
ADALETS‹Z BB‹R DDÜZENDE, 
HERKES KKEND‹ ‘‘ADALET‹N‹’ SA⁄LAR!



a¤al›k düzeninden yak›nmalar›n›n
bir anlam› yoktur. 

‹‹kkiinncciissii:: Sistemin adaleti sa¤la-
mad›¤›n› herkes görüyor. Kimsenin
mevcut adalete güveni yok. GGüüççllüü
kkiimmssee aaddaalleett oonnuunn lleehhiinnee iiflfllliiyyoorr..
Bu noktada, kimisi adalet için sila-
ha sar›l›yor. Devrimciler, halk›n
devrimci fliddetiyle adalet ar›yor.
S›radan insanlar, hapislerde çürü-
meyi göze al›p, zalime, tefeciye, na-
mussuza silah çekiyor, sopaya b›ça-
¤a sar›l›yor... Kimisi de, “adalet
bofllu¤unu” de¤erlendirip, adalet-
sizli¤i kullanarak kendi düzenini
kurmak istiyor. Büyük flehirlerde
mmaaffyyaann››nn,, k›rsal alanda kkoorruuccuu
aaflfliirreettlleerriinn yapt›¤› gibi. Adaletsizlik
düzeni, ayn› zamanda ““ggüüccüü ggüüccüü--
nnee yyeetteenn”” düzenidir. Klasik deyiflle
bu düzende, oorrmmaann yyaassaallaarr›› geçer-
lidir. Baflta devlet kendi yasalar›na
kendisi uymaz. Her türlü yasad›fl›
keyfiliklere, kontrgerilla yöntemle-
rine baflvurur. Do¤u, devletin bask›
ve teröründen baflka hiçbir yasan›n,
kanunun ifllemedi¤i bir bölgedir. Bu
katliam da böylesi bir ortam›n ürü-
nüdür. 

Mardin’deki olay›n nedenlerin-
den biri olarak “arazi anlaflmazl›¤›”
say›l›yor. Do¤u’nun, Güneydo-
¤u’nun, ‹ç Anadolu’nun hemen her
bölgesinde arazi anlaflmazl›klar›,
mera kavgalar›, hazine arazileri
üzerine kavgalar vard›r. PPeekkii nnee--
ddeenn?? BBiirr ssiisstteemm bbuunnllaarr›› nnaass››ll ççöö--
zzeemmeezz?? Çözmüyor mu yoksa? Çöz-
müyorsa neden?.. 

Nedenine bakt›¤›m›zda yine dü-
zenin adaletsizli¤ini görürüz. Yine
yukar›daki “gücü gücüne yeten” dü-
zenini görürüz. Gasplar, soygunlar,
katilamlar, el koymalar, ya yapan›n
yan›na kar kal›r, ya da gücü olma-
yan da kendince kendi adaletini ara-
man›n yollar›na bakar. 

Neden flflafl›r›yorsunuz? BBu
insanlar› bbirer ölüm mmakinesi-
ne bbu ssistem ddönüfltürdü?

Kimileri bu olay› aç›klayacak,
ifade edecek kelimeleri bulamad›¤›-

n› yaz›yor. Ne “töre cinayetleriyle”
ne de “vahflet”, “katliam” gibi keli-
melerle ifade etmenin yeterli olma-
d›¤›n› söylüyor. Evet, do¤rudur, or-
tada büyük bir gözü dönmüfllük var.
Sadece töre ve benzeri olgularla
aç›klanamaz. ‹nsanl›k d›fl› bir vah-
flet. Fakat bu insanlar› bbuu hhaallee ggeettii--
rreenn kimdir? “E¤itimsizlik” demek,
en klifle nedendir böyle bir olay›
aç›klamak için. Milyonlarca insan›n
öldürüldü¤ü katliamlar› yapan, sa-
vafllar› ç›kartan “e¤itimsiz” insanlar
de¤ildi. 

Oligarflik devlet bütün bu katli-
amlar› kiminle yap›yor? 44 kifliyi
öldüren katillerin ellerindeki silah-
lar, bombalar, yüzlerine takt›klar›
kar maskeleri böylesi bir katliamc›-
l›k için verilmifltir onlara. ‹flleri kat-
letmektedir. Y›llarca kendi kardefl-
lerini katletmifllerdir. sonra da silah-
lar›n› kendi sülalesine, köylülerine
döndürmüfllerdir. 

Onlar› böylesi bir vahfleti ger-

çeklefltirecek hale getiren bu siste-
min kendisidir. Devlet’in sanki bu
iflte sorumlulu¤u yokmufl gibi
““üüzzüünnttüülleerriinnii”” bildirmesi, olay›
““kk››nnaammaass››””,, bu katliamdaki sorum-
lulu¤unu örtemez. 

Kimileri ““oorrttaaççaa¤¤ddaa ggöörrüülleecceekk
bbiirr vvaahhflfleett”” diyor. ‹flte bu da ddoo¤¤rruu
ddee¤¤iillddiirr.. Bunun böyle oldu¤unu
söylemek, gerçeklere gözünü kapat-
makt›r. Bu sistemin katliamc› tarihi-
ni aklamakt›r. Bu devletin tarihi kat-
liamlarla doludur. Binlerce, onbin-
lerce insan› katletmifltir. “Orta
ça¤”dan bahsetmiyoruz. 1937-38
Dersim’ini hat›rlay›n; 90 bin Kürt
katledilmifltir... Daha yak›n tarihe
gelin: Marafl’›, Sivas’›, Çorum’u, 1
May›s Katliam›n›, Gazi Katliam›n›
hat›rlay›n... Daha yak›na gelin 19
Aral›k hapishaneler katliam›n› ha-
t›rlay›n. Dönemin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk, katledilen 28 tu-
tuklunun ““bbiirrkkaaçç kkaatt››nn›› ggöözzee aall--
mm››flfltt››kk”” diye aç›klama yapm›flt›. Ya
Güneydo¤u’da, Do¤uda… 

Yak›lan, y›k›lan, boflalt›lan köy-
leri görmezden gelirseniz bu katlia-
m› anlayamazs›n›z. Hergün daha da
büyüyen adaletsizlik duygusunu,
adaletten umut kesme halini anlaya-
mazsan›z, buna benzer hiçbir olay›
anlayamazs›n›z. 

Adaletsizli¤in kah yoksulluk,
kah bask›, kah iflsizlik, topraks›zl›k
biçimine büründü¤ü bir ülkede,
adalet aray›fl› da bir çok biçime bü-
rünürken, gücü eline geçiren de
kendi adaletini dayat›p, kendisine
boyun e¤ilmesini dayatacakt›r. 

Say›: 179 41ADALET

HHeerrkkeessiinn,, kkeennddii ssoorruunnuunnuu
kkeennddiissiinniinn ççöözzmmeeyyee,, kkeennddii

hhuukkuukkuunnuu yyaarraatt››pp uuyygguullaammaayyaa
ççaall››flfltt››¤¤›› ttoopplluummllaarr,,

aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn ssüürreekkllii,, ssiisstteemmllii
vvee kkaall››cc›› oolldduu¤¤uu ttoopplluummllaarrdd››rr.. 

**

AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn kkaahh yyookkssuulllluukk,,
kkaahh bbaasskk››,, kkaahh iiflflssiizzlliikk,, ttoopprraakk--

ss››zzll››kk bbiiççiimmiinnee bbüürrüünnddüü¤¤üü
bbiirr üüllkkeeddee,, aaddaalleett aarraayy››flfl›› ddaa
bbiirr ççookk bbiiççiimmee bbüürrüünnüürrkkeenn,,
ggüüccüü eelliinnee ggeeççiirreenn ddee kkeennddii
aaddaalleettiinnii ddaayyaatt››pp,, kkeennddiissiinnee

bbooyyuunn ee¤¤iillmmeessiinnii ddaayyaattaaccaakktt››rr.. 

‹çiniz rahat olsun: “Terör sald›r›s› de¤ilmifl!” 
Olay günü sabah› devlet ad›na yap›lan ilk resmi aç›klama ‹çiflleri Baka-

n› Beflir Atalay’dan geldi. “Olay bir terör sald›r›s› de¤il” deniyordu resmi
aç›klamalar›n ilk sat›r›nda. Çünkü en önemli unsur oydu onlara göre.

Çoluk-çocuk, kad›n, erkek demeden 44 kifli katlediliyor, bu katliam dev-
letin silahlar›yla, devletin maafll› adamlar› taraf›ndan gerçeklefltiriliyor, ve
ard›ndan da ““tteerröörr ssaalldd››rr››ss›› ddee¤¤iill”” diye rahatlanmas› gereken bir nedenmifl
gibi aç›klama yap›yorlar. “Terör sald›r›s›” de¤ilse o zaman mesele yok! 

Sadece bu olay için geçerli bir yaklafl›m da de¤il bu. Bir iflyerinde patla-
ma oluyor, diyelim 5 iflçi ölüyor! Araflt›r›yorlar, “terör sald›r›s› de¤ilmifl”
deyip “rahatl›yorlar”. Peki o patlama niye olmufl, niye iflyerinde gereken ön-
lemler al›nmam›fl, önemli de¤il, önemli olan terör sald›r›s› olup olmamas›. 



HHB: “Polis Suç ‹flliyor”
Halk›n Hukuk Bürosu, 16 Nisan günü Ka--

vac›k terminalinde yaklafl›k on kiflilik bir gru--
bun sald›r›s›na u¤rayan müvekkilleri Nebiha
Arac› ile ilgili yaz›l› bir aç›klama yapt›. 

Nebiha Arac›’ya terminalde sald›ran gruptan
baz›lar› koflarak üstüne atlarken biri elinde tut--
tu¤u çantay›, biri montunu, biri de kol çantas›--
n› ald›.

Bunun eflk›ya çetesinin bir soygunu olmad›--
¤›n› söyleyen Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›,
bu kiflilerin ‹stanbul Emniyeti’nden polis me--
murlar› oldu¤unu aç›klad›.

Kavac›k’tan Vatan Caddesi’ndeki Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürülen müvekkillerinin avu--
kat talebinin de reddedild¤ini belirten avukat--
lar, “Yaklafl›k 4 saat sonra Terörle Mücadele
fiubesi’ne ba¤l› polislerce kendisini gözalt›na
almayacaklar›n›n söyleyerek serbest b›rakm›fl--
lard›r.”

Yeterli flüphe olmaks›z›n kimsenin durduru--
lup aranamayaca¤›n› anlatan Halk›n Hukuk Bü--
rosu, durdurma, arama ve yakalama ifllemleri--
nin hukuka uygun yap›lmamas› bir yana bu ifl--
lemler s›ras›nda insan onuruna yak›flmayacak
muameleler ile de ayr›ca suç ifllendi¤ini ifade
etti.

Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar› üvekkille--
rine yap›lan sald›r› vesilesiyle polis terörünü,
keyfilikleri, hukuksuzluklar› bir kez daha k›na--
d›klar›n› belirttiler.

Adana’da Liseli Ö¤rencilere
Polis Bask›s› 

Halk Cephesi’nin Adana’da
devam eden Ücretsiz Ulafl›m
kampayas›n›n çal›flmalar› s›ra-
s›nda liseli ö¤renciler, müdürün
ve polisin terör demogojisiyle
bafllatt›klar› sald›r›lara maruz
kal›yorlar. 

Ö¤renci gençli¤in ücretsiz
ulafl›m mücadelesinde yaflanan-
lar, bu gerçe¤i ortaya koymakta-
d›r. 12 Nisan akflam› kampanya-
n›n pullar›n› yap›flt›ran Adana
Gençlik Derne¤i çal›flan› Burcu
Akkaya, evinin yak›n›nda polis-
ler taraf›ndan darp edildi. 

15 Nisan günü Borsa Lisesi
Müdürü, ö¤rencileri konferans
salonunda toplayarak terör ko-
nulu bir seminer yapt›.

Bir sonraki gün saat 11.30 civar›nda Sunar Nuri Çomu Li-
sesi’nde baz›  ö¤rencileri etraf›na toplayan polis ekibi, ö¤ren-
cilere imza vermemelerini, imza toplayanlar›n tetörist oldu-
¤unu söyleyerek, bu imzalar› beyin y›kamak için topland›¤›n›
anlatt›. 

Kocaeli’de 30 Nisan günü Kocaeli Gençlik Dernekli Erzat
Çifçi araçla yolda giderken, sivil plakal› TEM ekiplerince
keyfi bir flekilde zor kullan›larak gözalt›na al›nd›.

Çiftçi; elleri kelepçeli yerde üzerine bas›larak tutularak ve
bulundu¤u araç arand›. Hem karakola götürülürken hem de
hastane muayenesi öncesinde elleri arkadan kelepçeli bir fle-
kilde tutulan Çiftçi, resmi ve sivil polislerce küfür, hakaret,
tehdit ve daya¤a maruz kald›. Polise mukavemet suçlamas›y-
la savc›l›l›¤a götürülen Çiftçi, burada serbest b›rak›ld›. 

Konuyla ilgili Kocaeli Gençlik Derne¤i’nin yapm›fl oldu-
¤u aç›klamada:

‘’Devrimci gençli¤in önü soruflturmalar, okuldan atma,
faflist terör, gözalt›, iflkence, tutuklama gibi nedenlerle kesil-
meye çal›fl›lmaktad›r. Bu flekilde tüm ö¤renci kitlesi y›ld›r›l-
mak ve sindirilmek istenilmektedir. Biz burada gençlik örgüt-
lenmesi olarak yap›lan bu gözda¤› ve sald›r›lara ra¤men
gençlik kitlelerindeki anti-faflist bilinci güçlendirmek, örgüt-
lü bir anti-faflist güç yaratmak ve akademik demokratik talep-
lerine sahip ç›kan bir gençlik yaratmaya devam edece¤iz.”
denildi.

Liselilerde
Ücretsiz UUlafl›m
Kampanyas›

‹stanbul'da, Kaptan Pafla
Lisesi'nde haftalar öncesin-
den 'Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyo-
ruz-Alaca¤›z!' kampanyas›
bafllad›. S›n›f s›n›f gezen
Halk Cepheli Liseliler bir
yandan bildirilerini da¤›t›r-
ken, bir yandan imza topla-
y›p insanlarla tan›flt›lar. 

S›ra s›ra gezip yüzlerce imza toplayan ö¤-
renciler s›n›f konuflmalar› da yapt›. Genellikle
olumlu tepkilerle karfl›laflt›lar. Belirli aral›klarla
okulun girifl ve ç›k›fllar›nda kufllamalar yap›ld›. 

Kocaeli polisi neyin peflinde?
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Gençli¤i tart›flmak ülkenin
bugünü ve yar›n›n› tart›flmakt›r.
Gençlik gelece¤imizdir. Bugün
ilkö¤retim okullar›nda 11 milyon, liselerde 3,5
milyon ve yüksek ö¤retimle aç›kö¤retimi de ka-
tarsak ülkemizde 23 milyon civar›nda ö¤renci
gençlik var. Bir de okuyamayan iflçi gençli¤i de sa-
yarsak bu say› kat be kat artacakt›r. Bu çok büyük
bir rakamd›r. Ve bugün bu gençlik nas›l e¤itilirse
yar›n›m›z da ona göre flekillenecektir. Yar›n karfl›-
m›za ç›kacak olan toplum da öyle olacakt›r. Bugün
ülkemizde verilen e¤itime bak›l›nca hiç de iç aç›c›
bir tablo ç›kmayacakt›r karfl›m›za. Bugünkü e¤itim
sistemi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, e¤itimin gerici,
yozlaflt›r›c›, bireycilefltirici muhtevas›n› göz önüne
ald›¤›m›zda hiç de parlak bir gelece¤in beklemedi-
¤ini görürüz. 

Bireyci, gerici, yoz ve flovenist bir e¤itimin ve-
rildi¤i bugünkü okullarda gençli¤in ülke ve halk
sorunlar›na karfl› duyarl› olmas› beklenemez.
Mevcut e¤itim sistemimizin de zaten böyle bir
amac› yoktur. Bizim bugünkü mücadelemiz tam
da bu do¤rultudad›r. 

Egemenler bizimle ayn› düflünmüyorlar. Onlar
aksine düzenlerini sürdürebilmek için gelece¤in
belirlenmesinde büyük rol oynayan e¤itimi kulla-
narak gençli¤i kendi çizdikleri s›n›rlar ve kal›plar
içerisine sokmak istiyorlar. ‹flte bu amaca ulaflmak
için neler yapt›klar›na ve yapabileceklerine verile-
bilecek örneklerden biri. 

Bunun için geçti¤imiz pazartesi günü Van ‹l Em-
niyet Müdürlü¤ü taraf›ndan hayata geçirilen “Bir
Günlü¤üne Polis Olmak ‹stiyorum'' projesi çerçe-
vesinde de¤iflik liselerde okuyan 14 ö¤renci bir
günlü¤üne polis oldu. “‹l Emniyet Müdürlü¤ü Te-
rörle Mücadele fiubesi'nin gerçeklefltirdi¤i proje
kapsam›nda Ticaret,
Anadolu Meslek ve Vali
Haydarbey liselerinde
e¤itim gören ö¤renciler,
polis ekipleriyle sahaya
ç›karak uygulama(!)
yapt›. Projeye baflvuran
yaklafl›k 200 ö¤renci
aras›ndan kura ile belir-
lenen 14 ö¤renci, sabah
saatlerinde polisler ta-
raf›ndan okullar›ndan
al›narak ‹l Emniyet Mü-
dürlü¤ü'ne götürüldü.
Buradan da polis mer-

kezleri ile trafik ekiplerinin yan›nda görevlendiri-
len ö¤renciler akflam saatlerine kadar sahaya ç›-
karak uygulama yapt›” (2 May›s 2009, ‹HA) 

A¤aç yafl iken e¤ilir mant›¤›yla hareket ederek
ta çocukluktan polise sempati afl›lamaya çal›fl›yor-
lar. Okullarda verdikleri e¤itimle, televizyonda ya-
y›nlad›klar› “kahraman polis” dizileri ile ya da ha-
berlerde gösterdikleri yalan yanl›fl bilgilerle insan-
lar›n dikkatini farkl› yöne çekmeye çal›flmaktad›r-
lar. Amaçlar› ise polisin katliamc›, iflkenceci yüzü-
nü örtbas etmek ve ülkedeki binlerce katliam›,
kaybetmeleri, iflkenceleri meflru hale getirmeye
çal›flmakt›r. ‘Polis yap›yorsa hakl›d›r’ düflüncesini
yaratmakt›r. 

Asl›nda burada bakmam›z gereken devlettir.
Devletin kimin için var oldu¤unu anlad›¤›m›zda,
polisin de kimin için var oldu¤unu anlayabiliriz.
Polis devletin kolluk kuvvetlerindendir ve amac›
halk› sindirmektir. En ufak bir hak talebimizde
karfl›m›za ç›kan polistir. Sözde halk›n huzurunu ve
güvenli¤ini sa¤layan polisler, ellerinde coplar› ve
gaz bombalar›yla her zaman halk›n karfl›s›nda yer
alm›flt›r. Bugün okullarda hakk›m›z› talep etti¤i-
mizde, gecekondu y›k›mlar›nda, gözalt›larda, ifl-
kence tezgâhlar›nda karfl›m›za hep polis ç›km›flt›r.
Bunun en yak›n örne¤i 1 May›s’ta yaflanm›flt›r. Her
türlü e¤lencelere, kutlamalara aç›lan Taksim, bi-
zim de en meflru hakk›m›zken polis bütün araçla-
r›yla ve gücüyle sald›rarak birçok insan›n yaralan-
mas›na neden olmufltur ve yüzlerce insan› gözal-
t›na alm›flt›r. 

‹flte bugün polis bu gerçeklerin üzerini kapat-
maya çal›flarak, tertemiz beyinlerde iflkenceci

polislere yönelik sempati
yaratmaya çal›flarak, ken-
dine yeni iflkenceciler
katliamc›lar yaratmak is-
temektedir. Verdikleri
muzlarla, oyuncaklarla ya
da ‘Bir Günlü¤üne Polis
Olmak ‹stiyorum'' gibi
projelerle insanlar› kand›-
ramayacaklard›r. Çünkü
her riyakârl›klar›nda, kat-
liamlar›nda, düzenledikle-
ri oyunlarda karfl›lar›nda
bizleri yani devrimcileri
bulacaklard›r. 

K‹RL‹ OYUNUNUZDA
YOKUZ! 



1 MMay›s DDirenifli MMeflrudur
Devrimci 1 May›s Platformu, 6 May›s günü ‹stanbul

Makine Mühendisleri Odas›’nda yapt›¤› bas›n aç›klama--
s›yla 1 May›s günü yaflanan polis terörünü teflhir etti.

“1 May›s’taki gibi devrimcilerin ›srar›, direnifli ve
meflru çabas› oldu¤u sürece kazan›lmayacak hiçbir hak
yoktur. Elbette her fleyin bir bedeli vard›r. Bugün size
anlatacaklar›m›z da bu kazan›m›n bedelidir” denildik--
ten sonra haz›rlanan bas›n metni okundu.

Devrimci 1 May›s Platformu ad›na okunan aç›kla--
mada; olaylar sonras›nda burjuva bas›n›n polisi aklama
yar›fl›na girdi¤i belirtildi. Ard›ndan polisin Taksim ta--
hammülsüzlü¤ünün emekçi semtlerden bafllad›¤› vur--
gulanarak; “Taksim için otobüs kald›ran kimi semtler--
de müdahaleler ve gözalt›lar yaflanm›flt›r.” denildi.

Vali Güler’in 108 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› ve 21
polisin yaral› oldu¤unu söyledi¤i aç›klama için “yalan
beyanda bulunmufltur” ifadesinin kullan›ld›¤› aç›kla--
mada, fiili gözalt›lar›n 400 aflt›¤› ve 20’yi aflk›n ciddi
yaralanman›n oldu¤u belirtildi.

Burjuva bas›n›n da ara sokaklarda yaflanan polis te--
rörünü görmezden geldi¤inin söylendi¤i aç›klamada;
polisin gaz bombalar› yetersiz kald›¤› zamanlarda plas--
tik mermilerle, bununla da yetinmeyerek gerçek mer--
milerle insanlar›n üzerine hedef gözeterek atefl açt›¤› ve

‹stiklal Caddesi ve Feriköy’de s›k›lan kurflunlar›n kim--
seye isabet etmemesinin sadece tesadüf oldu¤u vurgu--
land›.

Son olarak “Bizler bu ülkenin devrimcileriyiz. Mefl--
ru güçleriyiz. Marjinal etiketi yap›flt›r›p, ‘bunlara her
fley mubaht›r’ diye sald›ranlara çanak tutanlar da bu te--
rörden sorumludur. Bizlerin direnifli Taksim’i açan ka--
p›d›r. Bu direnifli kimse karalayamaz, leke süremez.
Zulme karfl› direnmek meflrudur, 1 May›s direnifli mefl--
rudur” denildi.

Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan polis terörüne maruz
kald›¤› s›rada bir evden görüntüleri çekilerek yaflad›¤›
fliddet bas›na yans›yan Öztürk Alada¤ yaflad›klar›n› an--
latt›. Gözalt›na al›nd›ktan sonra götürüldükleri karakol--
da da fliddeti maruz kald›klar›n› anlatan Alada¤, o kara--
kolda iflkenceye maruz kalan yaklafl›k 18 kifli oldukla--
r›n›, vaziyetlerinden kaynakl› hiçbir polisin gözalt› tu--
tana¤›na imza atarak bu sorumlulu¤un alt›nda kalmak
istemediklerini ve bu yüzden hiçbir yasal ifllem yap›l--
madan serbest b›rak›ld›klar›n› anlatt›. Alada¤ “bu du--
rum gösteriyor ki; orada 108 de¤il belki de 508 kifli gö--
zalt›na al›nd› fakat sonras›nda benim gibi serbest b›ra--
k›ld›” dedi.

“Yaflas›n 1 May›s” yazan bir pankart›n aç›ld›¤› aç›k--
lamada ayn› zamanda polis sald›r›s›n›n görünteleri de
sinevizyonla gösterildi. 

‹stanbul Bahçelievler’de Ferhat
Gerçek’in 7 Ekim 2007 günü Yürü-
yüfl dergisi satarken polis taraf›n-
dan s›rt›ndan vurularak felç b›rak›l-
mas› üzerine polisler hakk›nda aç›-
lan davaya 8 May›s günü devam
edildi.
San›k dört polisin ve bir tan›¤›n
dinlendi¤i mahkemede, olay›n ya-
fland›¤› gün geçen polis telsiz ve te-
lefonlar›ndaki konuflma kay›tlar› is-
tendi. Mahkeme 2 Ekim’e ertelen-
di.
Halk Cepheliler duruflman›n bafl›n-
dan sonuna kadar mahkeme önünde
sloganlar›yla ve halaylar›yla bekle-
yerek adalet isteklerini ve davan›n
sonuna kadar takipçisi olacaklar›n›
gösterdiler.
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katle-
denler Cezaland›r›lmal›d›r, Adalet
‹stiyoruz” yazan bir pankart açan
Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuran
Polis Halen Tutuklanmad›, Ferhat’›

Vuran Polis Derhal Tutuklan-
mal›d›r, Adalet ‹stiyoruz” ya-
zan dövizler tafl›d›lar. 
Duruflma bittikten sonra Halk
Cephesi ad›na Necdet Dernek
bir aç›klama yapt›. 
“Ferhat’›n vurulmas› ve sonras›nda
yaflanan geliflmeler ülkemizde ya-
flanan faflizm gerçe¤ini, kendi koy-
du¤u yasalar› da rahatl›kla hiçe sa-
yan polis terörünü gözler önüne se-
ren geliflmelerdir” diyerek aç›kla-
maya bafllayan Dernek, ayn› olayda
Ferhat’› felç b›rakan polislerin 9
y›lla yarg›lan›rken; Ferhat’›n 15 y›l
4 ay hapis cezas›yla yarg›land›¤›n›
belirterek yaflanan hukuksuzlu¤u
gözler önüne serdi.
Aç›klaman›n devam›nda; “‹ktidar
bir yandan Ergenekon operasyonu-
nu göstererek ‘temiz eller’ demago-
jisi yap›p demokrat maskesini par-
lat›yor. Di¤er yandan halka yönelik
sald›r›larda kontrgerilla yöntemleri

kullanmay› sürdürüyor. Katliamlar›
gizlemek için ölenleri, suçlular› ko-
rumak için ma¤durlar› suçlamak,
kontrgerilla hukukunun s›k kullan-
d›¤› bir yöntemdir” denildi.  Sorufl-
turma s›ras›nda tan›kl›k yaparak
polisin iddialar›n› çürüten bir tan›-
¤›n, davan›n san›¤› konumuna geti-
rilmesinin faflizmin göstergesi ol-
du¤u vurgulanan aç›klaman›n so-
nunda “Hiçbir hukuki gerekçe yok-
ken silah kullanarak mahallede te-
rör estiren, Ferhat’› tekerlekli san-
dalyeye mahkum eden polisler ce-
zaland›r›lmal›d›r” dedi.
60 kiflinin kat›ld›¤› eylem boyunca,
“Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n,
Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

“Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n”
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6 May›s fiehitleri An›ld›
Deniz Gezmifl, Hüseyin ‹nan ve Yusuf Aslan, 6

May›s 1972’de dara¤ac›nda katledilifllerinin 37.
y›ldönümünde, Ankara Karfl›ya Mezarl›¤›’nda; ‹s--
tanbul’da Galatasaray Meydan›’nda ve Dolmabah--
çe’de, çeflitli siyasi hareketler ve demokratik kitle
örgütleri taraf›ndan düzenlenen anma törenleriyle
an›ld›lar. 

6 May›s günü Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde
Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’› an--
mak 130 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl yap›ld›. Malatya
Gençlik Derne¤i Giriflimli ö¤renciler de eyle--
me""OOnnllaarr›› SSaahhiipplleennmmeekk OOnnllaarr GGiibbii SSaavvaaflflmmaakk--
tt ›› rr "" dövizleriyle kat›ld›lar. YDG, YDG-M,
GENÇ-SEN, SGD, DGH ve Malatya Gençlik Der--
ne¤i Giriflimi imzal› aç›klama okunarak eyleme
son verildi.

DTP’lilerin 2 günlük 
açl›k grevi... 

DTP, 14 Nisan'da bafllayan operasyonlar› pro--
testo etmek amac›yla bafllatt›¤› iki günlük açl›k
grevini sona erdirdi.

Ya¤mur gerekçe gösterilerek  2 saat erken biti--
rilen grevin ard›ndan DTP Grup Baflkan Vekili Se--
lahattin Demirtafl bir aç›klama yaparak, devletin
ve hükümetin bu demokratik eylemlerden bir so--
nuç ç›karmas› gerekti¤ini söyledi.

Sultanbeyli Cemevi Davas›
‹stanbul'da, 2003 y›l›nda yap›m›na bafllanan Sultanbeyli

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i'ne ba¤l› cemevi; inflaat›n
bafllamas›yla birlikte, Sultanbeyli Belediyesi taraf›ndan çeflit--
li sebeplerle davalar aç›larak y›k›lmak isteniyor.

Ço¤u zaman y›kmak için y›k›m ekipleri de gidiyor… baz›
zaman çeflitli bahanelerle çal›flan araçlar, ifl makineleri ba¤la--
n›yor… Bask›lar durmadan devam ediyor.

AKP'li Sultanbeyli Belediyesi’’nin açm›fl oldu¤u davalar--
dan birinin 29 Nisan’da duruflmas› vard›. San›k olanlar cem
evine sahip ç›kan halktan insanlar ve Sultanbeyli Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i eski flube baflkan› Sade¤ül Çavuflo¤--
lu'ydu. Mahalle hakl› da desteklerini sunmak üzere mahkeme
salonundayd›.

Dava, mahkeme taraf›ndan, verilen bilirkifli raporunun in--
celenmesi için 18 Eylül 2009 tarihine ertelendi.

Fatma Koyup›nar
Mezar› Bafl›nda An›ld›

2000-2007 Ölüm Orucu Direnifli’’nin 122. flehidi Fatma
Koyup›nar Gaziantep’te bulunan mezar› bafl›nda ailesi ve ar--
kadafllar› taraf›ndan an›ld›. Fatma Koyup›nar direnifli s›ras›nda
“Ben son olay›m, baflka yoldafl›m ölmesin” demiflti ve Büyük
Direniflin son flehidi olarak ölümsüzleflmiflti.

26 Nisan günü yap›lan anmada öncelikle Fatma Koyup›--
nar’›n mezar› y›kan›p temizlendi. Anma s›ras›nda Fatma Ko--
yup›nar’›n mücadelesi, direnifli anlat›ld›. Ümit ‹lter’in Fatma
Koyup›nar için yazd›¤› “Ac›lardan Umutla Ç›kagelen” fliirinin
okunmas›yla süren anma, Fatma Koyup›nar’›n sevdi¤i türkü--
lerin hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.

Bursa’da Yürüyüfl Sat›fl›
Bursa’da 28–29 Nisan günleri, Teleferik ve

Kestel-Kale Mahallesi’nde, Emperyalizme ve Oli--
garfliye Karfl› Yürüyüfl Dergisi’’nin tan›t›m› ve sa--
t›fl› yap›ld›. 

Yürüyüfl okurlar›n›n sahiplendi¤ini gören Kes--
tel polisi ise tahammülsüzlü¤ünü gösterdi. Bir mi--
nibüs dolusu polisle mahalleye gelen Kestel polisi
“yasak yay›n da¤›t›yormuflsunuz”diyerek kimlik
kontrolü yapt›. Derginin toplatmas› olmad›¤›n› gö--
ren polis, “Önlük ve megafonla dergi satamazs›--
n›z” diyerek sat›fl› engellemeye çal›flt›. Okurlar›m›--
z›n kararl›l›¤›n› gören Kestel polisi çaresizce ma--
halleyi terk etti. Toplam 55 dergi halka ulaflt›r›ld›.

6 May›s günü dergi sat›fl›na devam eden
Yürüyüfl okurlar›, Hikmet Sami Türk’ün ve di¤er
katliamc›lar›n er ya da geç halka hesap verecekle--
rini, halk›n adaletsiz kalmayaca¤›n› anlatt›lar. 1
May›s’ta Taksim’e giren emekçilerin coflkusu
üzerine yap›lan sohbetlerde ise 32 y›l aradan son--
ra Dev-Genç pankart›n›n Taksim an›t›na as›ld›¤›
ifade edildi.

“Mücadele oolmadan hhak vve
özgürlükler olmaz”

3 May›s günü Gülsuyu Heykel dura¤›nda Halk Cepheliler
taraf›ndan bir eylem yap›larak Ferhat Gerçek ve Engin Çeber
için adalet istendi. 

“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n”
yazan pankart›n aç›ld›¤› eylemde Halk Cephesi ad›na aç›kla-
may› ‹nan Do¤an okudu.  Do¤an, Engin Çeber’in adalet iste-
di¤i için gözalt›na al›n›p tutukland›¤›n› söyledi ve “Enginler,
Ferhatlar bu pankartlar›n ard›ndan gerçekleri hayk›rmaya de--
vam edecek” dedi. Eylemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›t›m›n--
da bir buçuk saat içerisinde 70 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

6 May›s günü ‹kitelli Parseller’de yap›lan eylemde
"Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n Adalet
‹stiyoruz" pankart› aç›larak bir eylem gerçeklefltirildi.
Ferhat’›n ve Engin’in resimlerinin tafl›nd›¤› eylemde
mücadele olmadan hak ve özgürlüklerin elde edilemeyece¤i
vurguland›. 30 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan gerçeklefltir-
ilen dergi sat›fl›nda 30 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Say›: 179 45HABER
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Uluslararas› Bar›fl Araflt›rmalar›
Enstitüsü'nün (S‹PR‹) yapt›¤› arafl-
t›rmaya göre, Almanya'n›n silah ih-
raç etti¤i ülkeler aras›nda, Türkiye
BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹ SSIIRRAADDAA yer al›yor. Al-
manya emperyalizmi, silah ihracat›-
n›n % 15,2’sini Türkiye'ye yap›yor.
Türkiye’yi % 12.9 ile Yunanistan,
% 12,4'le  Güney Afrika izliyor. 

Geçen hafta ‹stanbul'da bir “si-
lah” fuar› vard›. "Uluslararas› Sa-
vunma Fuar›" IDEF’e, 45 ülkeden
toplam 464 silah flirketi ve tekeli
kat›ld›. Bu fuar, "Türk Silahl› Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakf›" tara-
f›ndan düzenleniyor. Almanya da
fuara 1155 ssiillaahh tteekkeelliiyyllee kat›l›yor. 

Türkiye ile Almanya aras›nda,
ortak silahlanma iflbirli¤i için yeni
bir "Çerçeve Antlaflmas›" imzalan›-
yor. 

Almanya, ABD ve Rusya'dan
sonra dünyadaki en büyük 33.. ssiillaahh
üü rreettiicciissiiddiirr.. 126 ülkeye yapt›¤› si-
lah sat›fllar›ndan elde etti¤i gelir, 8
milyar 700 milyon Euro’dur. Bu ge-
lirin önemli bir bölümü, Türkiye'ye
yap›lan sat›fllar›ndan sa¤lan›yor. K›-
sacas› Almanya'n›n en büyük silah
pazar›, Türkiye.  

Almanya'n›n devrimcilere yöne-
lik operasyonlar düzenlemesinin,
davalar açmas›n›n arkas›nda, "yine
hangi anlaflmalar, ihaleler var?” di-
ye soruyorduk. Yukar›daki bilgiler
iflte bunun cevab›n› ortaya koyuyor.
Bu rakamlar bize, Almanya'n›n dev-
rimcilere, Cepheliler’e neden sal-
d›rd›¤›n› gösteriyor. Çünkü emper-
yalist tekellerin ç›karlar› bunu ge-
rektiriyor. 

S‹PR‹'nin araflt›rmas›; “Alman-
ya'n›n silah ihracat›n›n son befl y›l
içinde yüzde 70 artt›¤›n›” ve “dünya
genelinde silah ticareti pazar›ndaki
pay›n› befl y›l içerisinde yüzde 7'den
yüzde 10'a yükseltmifl” oldu¤unu da
belirtiyor.  (30 Nisan 2009 Sabah)

Almanya, AB'nin a¤ababalar›n-
dan biridir. AB'nin jandarmas›d›r.

Ayn› zamanda dünyadaki savaflla-
r›n, halklar›n›n katledilmesinin so-
rumlular›ndan biridir. Avrupa em-
peryalizminin Türkiye oligarflisiyle
iflbirli¤inin büyüklü¤ü, ülkemizdeki
ya¤ma ve talan planlar›n›n kapsam›,
Avrupa çap›nda tutuklanan 58 kifli-
nin yar›s›n›n neden DHKP-C'li ol-
du¤unu da aç›klamaktad›r.  

Alman emperyalizminin Cephe-
lilere yönelik sald›rganl›¤›n›n nede-
ni, Alman tekellerinin ç›karlar› için
Türkiye faflizmiyle yap›lan iflbirli-
¤inde sakl›d›r. Bu nedenle y›llard›r
Almanya'da, Türkiyeli devrimcilere
yönelik say›s›z operasyon düzen-
lendi, evler ve dernekler bas›ld›, on-
larca devrimci tutukland›, a¤›r ceza-
lar verildi. 

Almanya'da flu anda devrimciler
aleyhine aç›lm›fl 3 dava devam edi-
yor: SSttaammmmhheeiimm,, DDüüsssseellddoorrff vvee
AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu davalar›.
Yarg›lamalar, Alman ceza yasalar›-
n›n 129, 129a ve 129b maddelerine
dayand›r›larak yap›l›yor. Bu davala-
r›n en önemli özelli¤i, Türkiyeli
devrimcilerin Almanya'daki faali-
yetlerinden de¤il de, “Türkiye'deki
eylemlerinden” dolay› yarg›lanma-
s›d›r. Evet, sorun Almanya'n›n yasa-
lar›n›n çi¤nenmesi, Alman s›n›rlar›
içindeki bir "güvenlik" meselesi de-
¤ildir. Alman emperyalizmi düpe-
düz Türkiye oligarflisini, iktidar›n›
güçlendirmek için bu davalar› aç-
m›flt›r. 

Almanya bir yandan faflizmi
güçlendirmek için Türkiye'yi silah-
land›r›rken di¤er yandan da faflizme
karfl› mücadele eden devrimcileri
yarg›l›yor. ‹flte Almanya'n›n demok-
rasi anlay›fl› buraya kadard›r. Esa-
s›nda Alman emperyalizmiyle, Tür-
kiye oligarflisinin ç›karlar› ortakt›r.
Bu ortak ç›karlar için Türkiye'li
devrimcilere karfl› ortak operasyon-
lar düzenliyor, istihbarat al›flveriflin-
de bulunuyorlar. 

Bu ç›karlar do¤rultusunda, 3

Mart 2003'de Türkiye ve Almanya
aras›nda “baflta terörizm ve örgütlü
suçlar olmak üzere büyük öneme
haiz suçlarla mücadelede iflbirli¤i
anlaflmas›” imzaland›. AB üyelik
stratejisi çerçevesinde, Türkiye'nin
Almanya ile ortaklaflt›r›ld›¤› efllefl-
tirme projelerinden biri, 1.6 milyon
Euro tutar›ndaki “Organize suçla
mücadelenin güçlendirilmesine des-
tek sa¤lama projesi”dir. Bu proje,
“Türkiye polisinin yap›s›n› güçlen-
dirme, modern yöntemlerle elde
edilen bilgilerin de¤erlendirilmesi
için Türk uzmanlar›n e¤itilmesini”
içermektedir. Bir di¤er proje, “Tür-
kiye'deki ifade alma odalar›n›n ve
ifade alma tekniklerinin gelifltiril-
mesine destek sa¤lama” projesidir.
Bu projenin tutar›, 1.3 milyon Eu-
ro'dur. 2003 sonunda Almanya'n›n
Türkiye'den ald›¤› baflka bir ihale
ise; “Polisin suç delillerinin bilim-
sel yöntemle analiz kapasitesinin
gelifltirilmesi”dir. Bu projenin tuta-
r›da 6.5 milyon Euro'dur. 2005 Ka-
s›m'›nda ise, Almanya'dan 7 milyar
Euro tutar›nda 298 adalet Leopard-
2 tipi tank sat›n al›nm›flt›r. 

Almanya bu projelerle, anlaflma-
larla bir taflla iki kufl vurmaktad›r.
Hem, Türkiye faflizmine teknik ve
askeri anlamda destek sunmakta,
hem de bu deste¤i kara dönüfltür-
mektedir. Bu anlaflma ve projeler
ayn› zamanda Alman tekellerinin
Türkiye'deki yat›r›mlar›n›, ticari ve
ekonomik ç›karlar›n› güvence alt›na
almak için yap›lm›flt›r. 

‹ki ülke aras›nda iliflkilerin uzun
bir geçmifli vard›r. Almanya ve Tür-
kiye aras›ndaki ekonomik iflbirli¤i-
ne iliflkin ilk anlaflma 1958'de imza-
land›. Yaln›zca 1980-2004 y›llar›
aras›nda Almanya, Türkiye'de 4.5
milyar dolarl›k yat›r›m yapt›. Birin-
ci Bo¤az Köprüsü, Ankara-Sin-
can'daki Türkiye'nin en büyük mer-
kezi ar›tma su tesisi, Konya ve Bur-
sa hafif rayl› sistemleri, Keban ve
Oymap›nar barajlar›, Adana-Yu-

ALMANYA DEVR‹MC‹LERE 
NEDEN SALDIRIYOR? 



murtal›k' ta 1.5 milyar Euro'ya infla
edilen Türkiye'nin en büyük termik
santrali, Alman tekelleri taraf›ndan
yap›lm›flt›r. 2006 y›l› itibar›yla Tür-
kiye'de 2384 Alman firmas› faaliyet
göstermektedir. Siemens, Merce-
des-Benz, Bosch, M.A.N., Fraport ,
STEAG Türkiye'de faaliyet göste-
ren önemli Alman tekelleridir. Son
15 y›lda Türkiye'nin Almanya'dan
ithalat›nda % 319.8 oran›nda art›fl
yaflanm›flt›r. 

Türkiye askeri, ekonomik, ticari
her aç›dan Alman emperyalizmi için
çok önemli bir pazard›r. K›sacas›
Türkiye, Almanya için yolunacak
kazd›r. Alman tekelleri bu kaz› kay-
betmek istemedikleri için Türkiyeli
devrimcilere sald›r›yorlar, yarg›l›-
yorlar, en a¤›r cezalar› veriyorlar.
Alman devleti, kendi s›n›rlar› için-
deki devrimcilerin, Türkiye devri-
mine destek verecek her türlü faali-
yetini, kendi yasalar›n› da çi¤neye-
rek engellemek istiyor. Türkiye'li
devrimcilerin her türlü demokratik
faaliyetini “terör” kapsam›na al›yor,
yetmedi¤i durumlarda yeni “anti-te-
rör” yasalar› ç›kartarak, yeni tutuk-
lamalara bafl vuruyor. Almanya'da
terör demagojisiyle, devrimci düfl-
manl›¤› yap›l›yor. 

Avurupa emperyalizmi, ABD'nin
“teröre karfl› savafl” politikas›yla ha-
reket etmektedir. Almanya da bu
politikaya endeksli olarak yeni ya-
sal düzenlemelere gitmifltir. Nisan
2002'de 129 ve 129a yasalar›na ek
olarak 129b yasas› yürürlü¤e konul-
mufltur. Bu madde devlete, ülke içi
ve d›fl›ndaki tüm örgütleri suç örgü-
tü ve terörle, kiflileri de terörist ola-
rak yarg›lama yetkisi vermifltir. 

Stuttgart Stammheim Hapisha-
nesinde Türkiyeli devrimciler Mus-
tafa Atalay, Ahmet Düzgün Yüksel,
Devrim Güler, Hasan Subafl›, Ka-
s›m 2006'dan, Faruk Ereren ve ‹lhan
Demirtafl Nisan 2007'den beri bu
maddelerden dolay› tutuklu bulun-
maktad›rlar. Stammheim davas›n›,
Anadolu Federasyonu hakk›nda aç›-
lan dava izlemifltir. Kas›m 2008'den
beri tutuklu olan Nurhan Erdem,
Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu da

iddianamesi bile henüz haz›rlanma-
m›fl bir davadan dolay› tutukludur.
Bu davalar, Alman emperyalizmi-
nin, Türkiyeli devrimcileri sindir-
mek için açt›¤›, üstünü de terör de-
magojisiyle örtütü¤ü siyasi davalar-
d›r.

Almanya ve genel olarak Avru-
pa, Türkiye'de yükselecek anti-em-
peryalist, anti-faflist  mücadeleden
korkmaktad›r. DHKP-C'nin devrim
ve sosyalizmi hedefleyen bir örgüt
olmas› da, emperyalizmin korkusu-
nu büyütmektedir. Anti-terör yasa-
lar›n›n, DHKP-C'yi hedef almas›n›n
as›l nedeni budur. Bu yasalarla, tu-
tuklama ve cezalarla devrimcileri
tecrit etmek istiyorlar. Yasal demok-
ratik faaliyetleri “terör” demagoji-
siyle bo¤mak istiyorlar. Çünkü te-
keller, milyarlarca Euro'luk pazar›
kaybetmek istemiyor.

Alman emperyalizmi, Türkiye
oligarflisinin halka karfl› iflledi¤i bü-
tün suçlara ortakt›r. Ülkemizde
kontrgerilla örgütlenmesinin kurul-
mas›nda eski Nazi generallerinin de
parma¤› vard›r. Alman silah tekelle-
rinin satt›¤› silahlarla Türkiye'li dev-
rimciler katlediliyor, kaybediliyor,
kitle katliamlar› yap›l›yor. Alman
devleti Türkiye'yi silahland›rarak,
oligarflinin devrimcilere karfl› sava-
fl›n› güçlendiriyor. Kürt halk›na kar-
fl› savafl, Alman devletinin satt›¤›
leopard tanklar›yla,silahlar›yla sür-
dürülüyor. Hitler'in çocuklar›, satt›k-
lar› silahlarla dünyay› kana bulama-
ya devam ediyorlar. Hitlerin baflara-
mad›¤›n›, yeni-sömürgecilik politi-
kalar›yla baflarmaya çal›fl›yorlar. 

Alman tekelleri bir ahtapot gibi
ülkemizi dört bir taraf›n› sarm›fl, az-
g›n bir ya¤ma ve talan sürdürüyor.
Bu nedenle de faflist iktidarlar› des-
tekliyorlar. Türkiye oligarflisi, kendi
halk› açl›ktan k›r›l›rken milyarlarca
Euro'yu silahlanmaya harc›yor. Tek
korkulari, Tükiye devriminin büyü-
mesidir. Hitler faflizmi nas›l altedil-
diyse, ülkemizde de faflizmi yene-
cek, emperyalistlerle yap›lan bütün
anlaflmalara son vererek, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir Türkiye
yarataca¤›z. 

Say›: 179 47ALMANYA

Aflevine Muhtaç 
1 Milyon Kifli!

Emperyalist
refah›n “ör-
nek” ülkelerin-
den Alman-
ya’da 1 milyon
kifli aflevlerin-
den besleniyor. 

Aflevlerin-
den yararla-
nanlar içinde en büyük oran›, tek
bafl›na çocuk büyütenler, emekli-
ler ve göçmenler oluflturuyor. 

Alman Aflevleri Federal Birli¤i
Baflkan› Gerd Haeuser, iflsiz ka-
lanlar›n aflevlerinden önce devle-
tin sosyal sistemine baflvurdu¤u-
nu, bu nedenle 1 milyon rakam›-
n›n çok yak›nda h›zla artabilece¤i-
ni belirtiyor.  

fiu anda Almanya çap›nda sa-
dece resmi olarak devlete ba¤l›
830 aflevi bulunuyor. 

Özgürlük Ça¤r›s›
16. Haftas›nda

Faflizme karfl› mücadele eden-
lere özgürlük ça¤r›s›yla 16.hafta-
y› da geride b›rakt› Özgürlük Ko-
mitesi.

Her Cumartesi oldu¤u gibi, 2
May›s Cumartesi günü de Özgür-
lük Komitesi çal›flanlar›, Alman-
ya'n›n Köln flehrindeki Dom kili-
sesi önünde stand aç›p bildiriler
da¤›tt›.

Faflizme karfl› mücadele ettik-
leri için Avrupa Hapishanelerinde
tutuklu bulunan devrimcilerin du-
rumu hakk›nda insanlara bilgilen-
dirmeler yapan Özgurluk Komi-
tesi çal›flanlar› herkesi tutsaklarla
dayan›flmaya ça¤›rd›. 
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YYaannll››flflllaarr››
ddüüzzeellttmmeemmeekk,,

yyaapp››llaann eenn
bbüüyyüükk

yyaannll››flflll››kktt››rr..

KKoonnffüüççyyuuss 

YYaaflflaarr BBüüyyüükkaann››tt:: “Bu devlet hasta”
Sayenizde!

Adaletsizlik bir de¤il, befl de¤il
44 kiflinin öldü¤ü olayda konuflulmayan

bir yana daha var:
44 kiflinin öldürüldü¤ü köyün ad› asl›nda

Bilgeköy de¤il, Zangirt’ti. 
Ad› zorla de¤ifltirildi. 
Köyün ba¤l› oldu¤u ilçenin ad› da asl›nda

Maz›da¤ de¤il, fiemrex’di. 
Onun ad› da zorla de¤ifltirilmiflti. 
Al›n size “zor”un kullan›m›na iliflkin bir

sorun ve bir adaletsizlik daha.. 

Sami TTürk’ün
avukat›... 

Oktay Ekfli yaz›yor:
“Hayata Dönüfl ope-

rasyonunda güç kullan-
ma zorunlulu¤u vard›. O

arada belki
baz› masumlar›n

da can› yand› ama so-
run da çözüldü.”

(30 Nisan 2009, Hür-
riyet)

Arada baz› masumlar›n
can› da yanm›fl ama önem-
li de¤ilmifl. Hukuktan na-
sibini almam›fl, alçakl›¤a
bak›n! 

değin elerm

yanl›fl
Denizler’i anarken yap›lan bir konuflmada deniyor ki;

“Dünyan›n hiçbir ülkesinin egemen s›n›f› kendi gençli¤i-
ne karfl› bu denli düflmanl›k beslemedi.” 

YYAANNLLIIfifi!! Belki oligarfliyi elefltirmek, teflhir etmek
için söylüyor bunu ama bu sözlerle birbütün olarak em-
peryalist sistem içindeki ülkeleri aklad›¤›n›n fark›nda de-
¤il. Cümlenin do¤rusu flöyle olmal›: ““DDüünnyyaann››nn ttüümm üüll--
kkeelleerriinniinn eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr›› kkeennddii ggeennççllii¤¤iinnee kkaarrflfl›› bbuu
ddeennllii ddüüflflmmaanndd››rr..””

‹flin gerçe¤i böyledir. 

Sahte 
Müslümanlar

‹lahiyatç› Doç. Nihat
Hatipo¤lu “gerçek müslü-
man”da bulunmas› gere-
ken özellikleri saym›fl.

Baz›lar› flunlarm›fl: Be-
yefendi olmak. Bencil ol-
mamak. Adil olmak. Düfl-
man›n da hukukunu gözet-
mek. Haram kazanma-
mak. Halkla eflit flartlar›

paylaflmak. 

Valla bu tarife göre,
Tayyip Erdo¤an gerçek
müslüman de¤il. Kemal
Unak›tan’dan Abdullah
Gül’e, Fehmi Koru’dan
Fethullah Gülen’e, Cüppe-
li Ahmet Hoca’ya kadar
hiçbiri müslüman katego-
risine girmiyor. 

Vay kafirler vay, vay
z›nd›klar vay, bugüne ka-
dar nas›l da müslüman›z
diye aldatm›fllar herkesi. 

Sorulmas› GGereken
Bir spiker sordu Hikmet Sami’ye:

“‹çiniz rahat m›?” 
“Hikmet Sami Türk’ü flok eden

soru” diye verdi burjuva bas›n. fia-
fl›rm›fllard›, ola¤and›fl› bulmufllard›
soruyu. Oysa as›l soru oydu. Biz so-
ruyoruz flimdi burjuva gazetecilere:
“siz neden o soruyu sormuyorsu-
nuz?.. Sormuyorsunuz da çanak so-

rular›n›zla tescilli bir katliamc›y› meflrulaflt›r›yorsunuz!

söz hakk›
TTeeoorrii vvee PPoolliittiikkaa DDeerrggiissii,, ‹‹bbrraahhiimm KKaayyppaakkkkaa--

yyaa’’nn››nn,, ööllüümmüünnüünn 3366.. yy››ll››nnddaa,, TTaakkssiimm HHiillll HHootteell’’ddee
bbiirr sseemmppoozzyyuumm ddüüzzeennlliiyyoorrmmuuflfl.. 

Sempozyumun baz› konuflmac›lar› flunlar: Vedat Tür-
kali, Muzaffer Oruço¤lu, Murat Belge, Salman Kaya,
Oral Çal›fllar, Ertu¤rul Kürkçü, Ömer Laçiner... Bunlar›n
Kaypakkaya’y› tart›flma, onun hakk›nda tek bir söz söy-
leme haklar› olabilir mi? Kaypakkaya’ya hakaret bu
bizce, sayg›s›zl›k. 



Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
tutsaklar›n çeflitli kriterlere göre s›--
n›fland›r›lmas› uygulamas› bafllat›l--
d›. 

Tutsaklar tutuklu ya da hükümlü
olmalar›na göre, yafllar›na göre, yar--
g›land›klar› ya da hükümlü oldukla--
r› ceza kanunu maddesine göre
gruplanan tutsaklar birbirlerinden
yal›t›larak ayr› bölümlere konulma--
ya baflland›.

Zaten yüksek güvenlikli tecrit
hapishaneleri olan, F Tipi hapisha--
nede bu yetmezmifl gibi “tecrit
içinde tecrit” uygulanmaya baflland›.

Kendi içinde s›n›fland›r›lan tut--
saklar hapishane içinde ayr› bölüm--
lere konularak birbirlerinden kopa--
r›lmaya çal›fl›l›yor. Hapishane idare--
si bunu yine en iyi bildi¤i yolla, ya--
ni operasyonla yap›yor. Bir sabah

ans›z›n hücrelerinden döverek, ya--
ka-paça ald›¤› tutsaklar› yeni hücre--
lerine götürüyor. Direnenler ise ön--
ce gardiyanlar taraf›ndan dövülüyor
daha sonra da disiplin cezalar› ile
cezaland›r›l›yor.

Bu keyfi uygulamay› protesto
etmek için TAYAD'l› Aileler 4 Ma--
y›s günü Tekirda¤ F Tipi Hapisha--
nesi önünde eylem yapt›lar.

Yaklafl›k 25 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde aç›klamay› Mehmet Güvel
okudu. Güvel bas›n aç›klamas›n›
okuduktan sonra aileler s›rayla söz
alarak evlatlar›n›n maruz kald›¤›
keyfi uygulamalar› ve u¤rad›klar›
sald›r›lar› anlatt›lar.

Aç›klaman›n bitiminden sonra
aileler toplu olarak savc› ile görüfl--
mek üzere Tekirda¤ Adliyesi’’ne git--
tiler. Tekirda¤ Adliyesi’nde infaz

savc›s› ile görüflen aileler hapishane--
de evlatlar›n›n yaflad›klar› sorunlar›,
tecriti, hapishane içindeki gruplan--
d›rmalar›, s›n›fland›rmalar› ve keyfi
yer de¤iflikliklerini, tutsaklara yap›--
lan sald›r›lar› anlatt›lar.

‹nfaz savc›s› hapishane içinde
yer de¤ifltirme konusunda yetkinin
Adalet Bakanl›¤›’nda oldu¤unu ve
Tekirda¤ Hapishanesi’nde yap›lan
s›n›fland›rman›n Adalet Bakanl›¤›
kararlar› ile yap›ld›¤›n› belirtti. 

Say›: 179 49TECR‹T

30 Nisan günü komplo sonucu tu--
tuklanan devrimciler Aysun Akda¤ ve
Tekin Tangün’ün Befliktafl ACM’de
duruflmalar› görüldü. 

Mahkeme öncesinde Halk Cep--
heliler, Befliktafl otobüs duraklar›
önünde bir eylem yaparak, Tekin Tangün ve Aysun Ak--
da¤’›n tutuklanmas›n› protesto ettiler. 

Halk Cephesi ad›na bas›na bir aç›klama yapan Cihan
Gün; Tekin Tangün ve Aysun Akda¤’›n ülkemizin ba¤›m--
s›z olmas›n› isteyen iki devrimci oldu¤unu söyledi. 

Halk›n açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum edildi¤i bir ül--
kede devrimcilik yapman›n suç olmad›¤›n› belirten Gün;
“Yarg›lamay› bu kadar aç›ktan bir ideolojik hesaplaflma--
ya çeviremeyen AKP’nin yarg›s›, Tekin Tangün ve Aysun
Akda¤ hakk›nda komplolar yaratmaktan baflka çare bula--
mamaktad›r” dedi. 

Halk Cepheliler, komlolarla bir y›ld›r hapishanede tu--
tulan Tekin Tangün ve Aysun Akda¤ derhal serbest b›ra--
k›lmas›n› istedi. 

Eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Komplolarla Tu--
tuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. 

Eylemin ard›ndan Halk Cepheliler duruflmay› izlemek
için mahkemeye gitti. 

19 Aral›k katliam›nda Bayrampafla Hapishane--
si’nde sa¤ kurtulan 116677 tutsak hakk›nda Eyüp 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde “cezaevi idaresine karfl› silahl›
isyan” gerekçesiyle aç›lan dava, 28 Nisan 2009 tari--
hinde görülen duruflmada ““zzaammaann aaflfl››mm››nnddaann”” düflü--
rülmüfltü. Katliam›n örtbas edilmesi politikas›n›n de--
vam› olan bu kararla ilgili olarak ÇHD ‹stanbul fiube--
si taraf›ndan da bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada, za--
man afl›m› de¤il, beraat karar› verilmesi gerekti¤i vur--
gulanarak, flunlar belirtildi:

Tutuklu ve hükümlüler aleyhine Eyüp 3 Asliye Ce--
za Mahkemesi’nde aç›lan  davada 8 y›ldan bu yana
gerçek bir yarg›laman›n yap›labilmesi ve sorumlular›n
ortaya ç›kmas› için çabalad›klar›n› anlatan ÇHD’li
avukatlar, bu sürede 23 duruflma yap›ld›, 13 defa yar-
g›ç de¤iflti¤ini ifade ettiler. 

Bu tür yarg›lamada müvekkilleri hakk›nda beraat
karar› d›fl›nda bir karar verilmesi hukuken mümkün
de¤ilken, mahkemenin zaman afl›m› karar› vermifl ol--
mas›n› “gerçek, adil, hukuka uygun bir yarg›lama ya-
p›lmad›” diyerek elefltiren ÇHD, adalet mücadelesine
gerçek hak yerini bulana kadar devam edeceklerini
belirttiler.

S›n›fland›rarak Bölüyorlar

Tecritten HHaberler... Komplolara Boyun
E¤meyece¤izÇHD: “Gerçek, adil, hukuka uygun

bir yarg›lama yap›lmad›”
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FFRRAANNSSAA;; 

PPAARR‹‹SS: Halk Cepheliler aralar›nda
Mahir Çayan ve Day›’n›n resminin
yer ald›¤› ve “Direnmek Suç De¤il-
dir, Direnmek Terörizm De¤ildir”,
“Siyasi Tutsaklara Özgürlük” yaz›l›
pankartlarla yürürken Türkçe ve
Frans›zca sloganlar at›llar.

MMUULLHHOOUUSSEEBBSS:: Dört binin
üzerinde kiflinin yer ald›¤› bu y›lki
kutlamalarda Halk Cephesi korteji,
coflkusu, disiplini, pankart ve döviz--
leriyle, sloganlar›yla, kat›l›mc›lar›n
ve yerel bas›n›n dikkatini çekti.

BBLLOO‹‹SS:: Halk Cepheliler  1
May›s’› Grup Yorum'un türküleriyle
kutlad›lar. Yürüyüfl sonunda sayg›
duruflu ve aç›klaman›n ard›ndan
eylem bitirildi. 

‹‹NNGG‹‹LLTTEERREE:: Londra’da yürü--
yüfl Karl Marx kütüphanesi önünde
bafllad›. 120 kiflinin yürüdü¤ü Halk
Cephesi korteji davul zurna, z›lg›t-
lar, sloganlar eflli¤inde Trafalgar
Square’e kadar yürüdü. Bitifl ala-
n›nda yap›lan konuflmalardan sonra,
yürüyüfl sona erdi.

AALLMMAANNYYAA;;

HHAAMMBBUURRGG:: 30 Nisan gecesi
bafllayan gösteriler s›ras›nda polisle
çat›flmalar yaflan›rken  1 May›s gü--
nü yap›lan kutlamalara çoflku
hakimdi. Özgürlük Komitesi'nin
bildirilerinin da¤›t›ld›¤› yürüyüflte
180 kiflilik kortejiyle Halk Cephesi
de yer ald›.

SSTTUUTTTTGGAARRTT: Halk Cepheliler
Day›, Mahir ve Che’nin pankartla--
r›yla yürürken Day› ile ilgili at›lan
sloganlar›n yo¤unlu¤u, onsuz ama
onunla yüründü¤ünün bir göstergesi
oldu. yürüyüfle 100 kifli kat›ld›.

DDOORRTTMMUUNNDD: "Yaflas›n 1 Ma--
y›s, Tek Yol Devrim" pankartlar›yla
yürüyen Halk Cepheliler, ayn› gün
yürüyüflleri olan Nazilerin sald›r›s›--
na u¤rad›. Halk Cepheliler de sald›--
r›ya karfl›l›k verince Alman polisi
her zamanki gibi nazileri koruya--
rak, Halk Cepheliler’e coplar ve bi--
ber gaz› ile sald›rd›. Bu sald›r›n›n

ard›ndan kitle daha coflkulu bir fle--
kilde sloganlar›yla yürüyüflüne de--
vam etti. 

BBRREEMMEENN: Binbeflyüz kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüfle Anadolu Fede--
rasyonu’da pankartlar› ile kat›ld›. 

BBEERRLL‹‹NN: ‹ki ayr› yerde 1 May›s
kutland›. ‹lk 1 May›s yürüyüflüne
Berlin Anadolu Federasyonu Tem--
silcili¤i de kat›ld›.    D‹E L‹NKE
(Sol Parti) taraf›ndan Mariannenp--
latz Meydan›’nda da 1 May›s pro-
gram› düzenlendi. Bu  kutlamaya da
Halk Cephesi stant açarak kat›ld›. 

KKÖÖLLNN: Alman sendikalar› ve
devrimci güçlerden oluflan 2 bin ki--
fli 1 May›s’› coflkuyla kutlad›. Dur--
sun Karatafl ve Mahir Çayan´›n pos--
teri arkas›nda yürüyüfle geçen 55 ki--
flilik Halk Cephesi korteji, yürüyüfl
boyunca sloganlar at›p marfllar söy--
ledi. 

DDUU‹‹SSBBUURRGG:: Hamborn Beledi--
yesi’nin önünde bafllay›p Lands--
chaftspark'ta sona eren 1 May›s yü--
rüyüflüne pankart ve dövizleriyle 60
Halk Cepheli kat›ld›. 

NNÜÜRRNNBBEERRGG:: Halk Cephesi 40
kiflilik kitlesi, pankartlar› ve k›z›l
bayraklar›yla 1 May›s yürüyüflünde
yer ald›. Miting sonras›  alanda
aç›lan stand da Özgürlük Komitesi--
nin bildirileri da¤›t›ld›. 

AAVVUUSSTTUURRYYAA;;

VV‹‹YYAANNAA: SPÖ’nün geleneksel
1 May›s kutlamas› gerçekleflti.
100.000’e yak›n kiflinin oldu¤u kut-
lamaya Halk Cephesi de  kat›ld›.
Devrimci 1 May›s Platformu S›g--
mundfreud Park›’nda kapan›fl
pro¤ram› düzenlerken, Halk Cephe--
si 230 kifliyle alandaki en kalabal›k
gruptu.

IINNNNSSBBRRUUCCKK:: Dev-Genç pan--
kart› arkas›nda k›z›l sancak grubu--
nunda oluflturuldu¤u yürüyüflte
Umudun Çocular› da kendi pankart--
lar›n› açt›lar. Halk Cephesi’nin 120
kifliyle kat›ld›¤› yürüyüfl Almanca,
Türkçe yap›lan konuflmalar ve mü-
zik dinletisiyle son buldu. 

LL‹‹NNZZ:: Yürüyüflün bafl›nda Halk
Cepheliler, polisin otonomcular› al--
mak istememesi üzerine tepki gös--
terirken, polis kitleye sald›rd›. “Ya-
flas›n Enternasyonel Dayan›flma ,
Faflizme Karfl› Omuz Omuza, Faflist
Polis Defol” sloganlar› ile sald›r›ya
tepki amaçl› oturma eylemi
bafllat›ld›. Üç saat süren eylem son--
ras› gelen çevik kuvvet deste¤iyle
zor kullan›larak da¤›t›lan kitleden
iki eylemci tutukland›. 

GGRRAAZZ:: 1 May›s Halk Cephesi
ve Avusturya Komünist Partisi’nin
düzenledi¤i bir yürüyüflle kutland›.
95 kifliden oluflan Halk Cephesi
korteji Mahir, Day› ve Che’nin re--
simleri ile pankartlar› ve k›z›l bay--
raklar›yla yürüdü. 

BBEELLÇÇ‹‹KKAA:: Brüksel’de iki yü--
rüyüfl yap›ld›. ‹ki yürüyüflte de,
önümüzdeki 25 May›s tarihinde
Brüksel Adliye Saray›’nda yeniden
görülecek DHKP-C davas›na, ‹fade
ve Örgütlenmeye Özgürlük Komi--
tesi (CLEA) ve K›z›l Yard›m (Seco--
urs rouge) imzal› iki ayr› ça¤r› bil--
dirileri da¤›t›ld›.

HHOOLLLLAANNDDAA: Rotterdam fleh--
rinde düzenlenen bir yürüyüflle 1
May›s kutland›. Halk Cephesi kor--
tejinde, en önde Day›'n›n portresi--
nin yer ald›¤› ayr›ca Türkçe ve Hol--
landaca "Halk Cephesi" ve "Yaflas›n
1 May›s" pankartlar› ve k›z›l bay--
raklar tafl›nd›. 

‹‹SSVVEEÇÇ: Göteborg flehrinde Ko--
münist Partisi’nin oluflturdu¤u ve
Enternasyonel solun da içinde yer
ald›¤› "RÖD-FRONT" korteji
içinde DHKC’liler de kendi pankar--
t› ile yer ald›. 

UUKKRRAAYYNNAA:: Dnepropetrovsk
flehrinde ortak düzenlenen mitinge
yaklafl›k dört bin kifli kat›ld›. Cephe
taraftarlar› da mitinge üzerine Dev--
rimci Halk Kurtulufl Partisi bayra¤›
ifllenmifl, Rusça "NATO'ya Hay›r"
yazan pankart›yla kat›ld›lar.

CEPHEL‹LER Avrupa’da
1 May›s Alanlar›nda


