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

1977 katliamc›lar›yla,
2008’deki faflist terörün 

sahipleri AYNIDIR! 

FAfi‹ZM‹ YENECE⁄‹Z!

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

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

Amerikan iflbirlikçilerinin
iflgali, bu gerçe¤i

de¤ifltiremez!

Amerikan iflbirlikçilerinin
iflgali, bu gerçe¤i

de¤ifltiremez!
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YAfiIYORLAR
9 MMay›s-15 MMay›s

Burday›z iiflte yyine. 

Dört bbir yan›nday›z
Taksim’in. 

Dört dde dde¤il, TTaksim’e
aç›lan kkaç ccadde, kkaç ssokak
varsa, hhepsindeyiz. 

Azmettik, aand iiçtik,
zaptedece¤iz TTaksim’i. 

Çünkü TTaksim bbizim!

Taksim’i kkuflatan iiflgalcileri

kuflatt›k hher yandan. 

“Teslim oolun” iiflbirlikçi
iflgalciler, tteslim oolun. 

Art›k ddaha ffazla iiflgal
edemezsiniz TTaksim’i... 

Azmettik, aand
içtik, ssizden ggeri
alaca¤›z 11 May›s
Alan›m›z›.

Zordur bu kkavga. 

Bizim oolan› aalmak dda
büyük bbedeller ister
faflizm aalt›nda.
Yalpalayanlar olur,
bizi yyar› yyolda
b›rakanlar... 

Devam eederiz yyine.

Her fleye vve hherkese rra¤men
devam eederiz ggerekti¤inde.  

Hep bböyle oolmufltur. 

Böyle bböyle kk›rm›fl›zd›r
statükolar›. BBöyle
aflm›fl›zd›r önümüze
kurulan bbarikatlar›. 

Ve bbiliriz, bböyle vvar›lacakt›r
o uufka. 

Ve eeminiz, vvaraca¤›z ooraya!

Kuflatanlar, 
kuflat›lm›flt›r!

Selma Kubat’a 

1 May›s Mektubu

‹flçinin emekçinin bayra-
m› ya, kavga günü, müca-
dele günü ya 1 May›s; hal-
k›n iktidar› için çakm›flt›n
çakma¤›n› sen 2004'ün 1
May›s'›nda. Ve senin de
dedi¤in gibi "Halk›m, si-
zin için yan›yorum. Bu

yang›n› Irak'taki, Filistin'deki halklar›n ba¤r›nda da görebilirsi-
niz. Bu yang›n tek benim bedenimde de¤il. Düflman›m›z›n sal-
d›rd›¤› her ülkede büyüyor. Sar›yor dünyay›, saracak."

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

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

Ve yine biliyordun ki, "Halk›m! Sizi u¤runda yanacak, kül ola-
cak kadar seviyorum. Buna de¤ersiniz. 'De¤mez' diyenlere de-
¤il, bize kulak verin. Sizin için yan›yoruz. Küllerimizi vatan›m›-
za gömün. Külümüzden do¤acak dünyaya bak›n..." Evet Sel-
ma, küllerimizden yeni bir vatan, yeni bir dünya kuruluyor.
Topra¤a düflenlerimiz, sizler, binlerce tohum olup yeniden do-
¤uyorsunuz bu yeni dünyaya... 

...

Biz yoldafllar›n, kararl›l›¤›m›zla, hakl›l›¤›m›zla, inanc›m›zla sava-
fl›yoruz. "Uzak de¤il yak›n, mutlu günler gelecek. ‹nan›n, bize
güvenin. Ben halk›ma güveniyorum, sizlere güveniyorum. Gö-
züm arkada kalmayacak" diyen can yoldafl›m Selma. Gözün ar-
kada kalmas›n. Bu halk, bu vatan bir gün ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist olacak. ‹flte o gün sen, milyonlarca Selma olacaks›n. 

Selma Kubat’›n 1 May›s Kutlamas›

1 May›s

"iflçinin emekçinin

bayram›"

Benim bayram›m

Benim dü¤ünüm

Benim son günüm

Bir bayram günü

"ayr›l›r›m" aran›zdan

fiendir gönlüm benim de

fien ola günleriniz

Diye yan›yorum

SSeellmmaa KKuubbaatt 

HHüüsseeyyiinn SSOOYYUUUU⁄⁄UURR

Devrimci bir ö¤renciydi. 12 Eylül'ün apolitik-
lefltiremedi¤i gençlerimizdendi. Yeni Çözüm
Dergisi okuru olan Hüseyin, ODTÜ yurdunda
geçirdi¤i rahats›zl›k sonucu 1111 MMaayy››ss 11998877’de
aram›zdan ayr›ld›. 

HHaassaann OOKKUUTT 

RReennaann EERR‹‹fifi

MMüüjjddaatt ÇÇEELL‹‹KKYYAAYY

99 MMaayy››ss 11997788’de Y›l-
d›z Üniversitesi’nde
gece bölümünde

okuldan ç›karlarken, faflistlerin kurdu¤u pusuda katledildiler.
Müjdat 1957, Hasan 1956, Renan 1953 do¤umluydu.

AAllii
HHaayyddaarr 

fifiAAHH‹‹NN

1122 MMaa--
yy››ss

11998877’de flehit düfltü.. 

JJaammeess CCOONNNNOOLLLLYY

‹rlanda ulusal kurtulufl mücadelesinin
Marksist önderlerindendir. 1868’de do¤du.
‹rlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi’nin ku-
rulufluna önderlik etti. ‹rlanda emekçilerinin
ilk silahl› örgütlenmelerinden biri olan ‹r-
landa YYurttafl OOrdusu'nun da kurucusudur. 

Sendikalist görüflleri de olmas›na karfl›n, 1.
emperyalistler aras› paylafl›m savafl› döneminde savafl›n devrimci
bir savafla dönüfltürülmesinden yana tutum alarak devrimci cephe-
de yer ald›. 

1916 Nisan’›nda Dublin’de bafllat›lan ayaklanmada tutsak edilerek,
1122 MMaayy››ss 11991166’’ddaa yaralar› nedeniyle ayakta duramaz oldu¤u hal-
de bir koltu¤a oturtularak kurfluna dizildi. 

MMuurraatt 

ÇÇUUHHAACCII

1133 MMaayy››ss 11999955’de
‹stanbul Okmey-
dan›’nda sivil fa-
flistlerin b›çakl›

sald›r›s› sonucu flehit düfltü. 

‹‹rrffaann AA⁄⁄DDAAfifi

1133 MMaayy››ss 11999966’da ‹stanbul Alibeyköy’de Kurtu-
lufl Gazetesi da¤›t›m› yapt›¤› s›rada, polis tara-
f›ndan herkesin gözü önünde s›rt›ndan kurflun-
land›. Yaral› olarak polis otosuna al›nd› ve orada
iflkenceye devam edilerek katledildi. 

‹rfan liseli bir devrimciydi. 17 yafl›ndayd›. Ve o yafl›nda dün-
yan›n sorumluluklar›n› üstlenmiflti. 

Polisin devrimci bas›n organlar›n›n gerçe¤i halka ulaflt›rmas›
karfl›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünün sonucuyda ‹rfan’›n katle-
dilmesi. O günden sonra da devrimci yay›n organlar›n› da¤›-
tan, satan genç yafll› insanlara sald›rmaya devam ettiler. En
son Ferhat Gerçek’i, ayn› ‹rfan gibi s›rt›ndan vurup felç etti-
ler. Ama ne ‹rfanlar tükeniyor o günden beri, ne kavgan›n
sesi susuyor...

CCAANNAANN KKUULLAAKKSSIIZZ 

44.. AALLTTEERRNNAATT‹‹FF

ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹ fifiEENNLL‹‹⁄⁄‹‹

Yer: Ege Üniversitesi

Tarih: 14–15 May›s 2008

11 NNiissaann DDaavvaass››
Tarih: 5 May›s 
Saat: 11.30 
Yer: Befliktafl 12. ACM
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1May›s, bask›, zulüm ve kanla gel-
di. fiafl›rmad›k. Bizim için beklen-
medik veya bugüne kadar hiç ol-
mam›fl bir fley de¤ildi bu. Çünkü
emperyalizmin iflgali alt›nda, fa-
flizmle yönetilen bir ülkede, 1 Ma-
y›slar henüz bir bayram de¤il, bir
kavga günüydü. AKP, Avrupa Bir-
li¤i’ne uyumla farkl› beklentilere
girenlere bu gerçe¤i bir kez daha
hat›rlatt›. 

Oligarfliyle halk›n, meydanlarda,
caddelerde, sokaklarda karfl› kar-

fl›ya geldi¤i bu kavga gününde, fa-
flizm ç›plak yüzüyle ç›kt› halk›n
karfl›s›na. Demokrasicilik oyununu
bugün için bir yana b›rak›p, ““ddüüflfl--
mmaann bbiirr üüllkkeeyyii iiflflggaall eeddeerr ggiibbii””, ifl-
gal etti kendi ülkesinin bir flehrini.
‹ktidar, daha birkaç gün önce
““aayyaakk ttaakk››mm››”” olarak adland›rd›¤›
emekçilere bask›, zulüm ve kan
getirdi. Ancak, tarihsel 1 May›s
marfl›m›zda dedi¤imiz gibi, ““bbuu
bbööyyllee ggiittmmeezz!!”” Gitmeyecek!

Taksim’e ç›kan her sokakta bask›
ve zulme karfl› direnenler, fafliz-

min zulmüyle karfl›laflt›klar› her
yeri Taksim’e çevirenler, bunun
böyle gitmeyece¤inin güvencesi-
dirler. Taksim’i zaptetmek için bir
kez daha onbinler olup ç›kt›k cad-
delere. Meydan› iflgal edip en mefl-
ru hakk›m›z› gasbetmeye çal›flan-
lar›n zulmüne karfl› çat›flt›k sokak
sokak. AKP, yasakç›l›¤› ve vahfle-
tiyle teflhir olurken, emekçiler ve
emekten yana olanlar, hakl›l›klar›-
n› hemen tüm toplum nezdinde pe-
kifltirdiler. 2008 1 May›s’›nda, tes-
cil edilmifltir ki, Taksim 1 May›s
Alan›’d›r ve 1 May›s Alan› esas
olarak emekçiler taraf›ndan kaza-
n›lm›flt›r.   

‹lk kez iflgal edilmedi Taksim.
1979’da iflgal edilmiflti ilk; sancak
dikilmiflti meydana “yabanc› bir
ülkenin meydan›na dikilir gibi”...
Oligarflinin hükümetleri, ordusu,
polisiyle halk birbirine “yaban-
c›”yd›. Halka yasaklar koyman›n,
halka meydan okuman›n zemini de

iflte bu yabanc›l›kt›. Sonraki y›llar-
da da devam etti Taksim iflgali.
1980’lerde, 1990’larda... Türki-
ye’nin AB’ye üyelik süreciyle,
“uyum yasalar›”yla ne kadar de-
mokratikleflti¤i masallar›n›n çokça
anlat›ld›¤› 2000’li y›llarda da Tak-
sim’de iflgal hala sürüyordu. Tak-
sim’deki iflgal, as›l iflgalin, emper-
yalizmin ülkemizi ve faflizmin ha-
yat›n her alan›n› iflgalinin bir yan-
s›mas›d›r sadece. Biz, 1 May›s mü-
cadelesini y›llard›r ayn› zamanda
bu iflgale karfl› veriyoruz. 

Mücadelemiz hayat›n her alan›nda
kesintisiz sürüyor. 1 May›s kav-

gas›n› da ufkunda devrim olan  bu
büyük mücadelenin bir parças›
olarak sürdürüyoruz. Kitleselli¤i-
miz artar eksilir bu kavgada, Tak-
sim’e bazen yak›nlafl›r, bazen
uzaklafl›r›z. Ama hedeflerimizden
asla vazgeçmeyiz. ‹flte bu ›srar ve
kararl›l›¤›m›zla, bu sene Taksim’e
daha yak›nd›k. Kimse Taksim’i, bu
talepteki meflrulu¤u, hakl›l›¤› tar-
t›flmaktan kaç›namad›. ‹ktidarlar›n
ve burjuva medyan›n 1 May›slar’a
karfl› çok zaman baflvurdu¤u san-
sür mekanizmalar› iflletilemedi.
Politik olarak geçen senenin 1 Ma-
y›s’›ndan daha güçlüydük bu 1
May›s’ta. Gelecek sene daha güçlü
olaca¤›z. Ondan sonraki sene daha
güçlü... Biz kararl› oldu¤umuz

Taksim Kazan›lm›flt›r
Taksim 11 MMay›s AAlan›’d›r. 
Bunun hhakl›l›¤›, mmeflrulu¤u
en ggenifl kkesimler nezdinde
kabul eettirilmifltir. AAKP veya
baflka bbir iktidar, eemekçilerin
bu hhakk›n› tteslim eetmekten
baflka bbir fley yyapamazlar a r-
t›k. BBu hhakk›n tteslimini bbelki
bir süre, bbirkaç 11 MMay›s ddaha
geciktirebilirler. AAma ppolitik
olarak uulafl›lan bbu nnoktadan
art›k ggeriye ggidifl yyoktur.
Taksim eer geç eemekçilerin
olacakt›r: HHiçbir güç bbunu
engelleyemez. 
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için, politikalar›m›zda net oldu-
¤umuz için bundan da bu kadar
eminiz.          

YYoollddaaflflllaarr,, eemmeekkççiilleerr,, ttüümm hhaall--
kk››mm››zz!! 1 May›s kavgas›ndan

aln›m›z›n ak›yla ç›kt›k 2008 1
May›s’›nda. Politik olarak yal-
palayan, karars›z davranan güç-
ler olsa da, devrimciler, emekçi-
ler, sokaklarda bu tereddütlerin
uza¤›nda kavgan›n gere¤ini yap-
t›n›z. Ülkemizin tarihi, 2008 1
May›s’›nda sokaklarda çat›flan-
larla, bedeller ödeyenlerle, cü-
retle Taksim’i zaptetmeye yürü-
yenlerle gurur duyacakt›r. Kuflku
yok ki, Taksim’e ç›kaca¤›m›z›
ilan etmemizden 1 May›s günü
gelifltirilen tav›rlara kadar bu sü-
reçte elbette ders ç›karmak için
tart›fl›lmas› gereken yanlar var. 

S›n›flar mücadelesinin yüzy›llar-
d›r de¤iflmeyen bir kural› gibi-
dir; düzene karfl› mücadele
edenler geri ad›m att›kça, ikti-
darlar, asla bununla yetinmez,
geri ad›m atan›n daha fazla üze-
rine giderler, yeni geri ad›mlar
isterler. Karfl›s›ndaki güç gerile-
dikçe, sömürücü s›n›flar›n tem-
silcileri, gerileyen gücün “bur-
nunu sürtmek”, bir daha düzene
karfl› ç›kamaz hale getirmek,
ezerek toplumun tüm di¤er ke-
simlerine “gözda¤›” vermek is-
terler. Üç konfederasyon (Türk-
‹fl, KESK ve D‹SK), “sa¤duyu”
ad›na geri ad›mlar att›kça, ikti-
dar pervas›zlaflt›. Onlar geri
ad›m att›kça, faflizmin temsilci-
leri “200 metre yürümeyi” bile
kabul etmeyecek kadar pervas›z-
laflt›. S›n›f mücadelesinin mant›-
¤›n› kavrayanlar, asla böyle bir
duruma düflmezler.    

AKP, halk› ssiinnddiirrmmeekk istiyor.
AKP’nin 1 May›s politikas›n›n

özü de budur. Bu anlamda sal-
d›rganl›¤›n›n her aflamas› ve bi-
çimi bu politikaya hizmet ede-
cek flekilde gerçekleflmifltir. Oli-
garfli aç›kça “ben senin düflma-
n›n›m... ben senin binana bask›n
düzenler, seni binana hapsede-
rim” diyor. Bu faflist terör karfl›-

s›nda “sa¤duyu”yla, “diyalog”la
bir sonuç alamazs›n›z. Baz› ke-
simler bu politikalarla sonuç ala-
caklar›n› san›yorlar ama yan›l›-
yorlar. Sa¤duyu yok, diyalog
yok; ddüüflflmmaann var, ss››nn››ff var. So-
nuç alaca¤›m›z yegane biçim,
direnmek, ileri at›lmak, mücade-
leyi büyütmek, icazete de¤il,
meflrulu¤umuza dayanmakt›r.
Meflruluk, mücadelenin kendisi-
nin meflrulu¤udur. De¤ilse, me-
sela milletvekillerinin “meflrulu-
¤una” s›¤›narak mücadele edile-
mez bu ülkede. Edilemeyece¤i
bir kez daha görülmedi mi? Sen-
dikalar, demokratik kitle örgüt-
leri, ilerici partiler, tüm devrim-
ci, demokrat örgütler, her alanda
ve her konuda oldu¤u gibi, 1
May›s hakk› ve 1 May›s Alan›
konusunda da difle difl mücadele
vermek zorunday›z. Düflman
herkese bunu ö¤retiyor. 2008 1
May›s’›n›n en baflta ö¤retti¤i de
budur.    

AKP iktidar›, 1 May›s konusun-
da bafl›ndan sonuna faflizmin

iktidar› oldu¤unun, emperyaliz-
min ve tekellerin ç›karlar›n›n
temsilcisi oldu¤unun bilincinde
davranm›flt›r. Buna uygun politi-
kalar gelifltirmifltir. Tayyip Erdo-
¤an, “ayaklar bafl olmaya kal-
karsa k›yamet kopar” derken,
bunu tamamlayan düflüncesi ola-
rak ddeevvlleett oottoorriitteessiinniinn tesis edil-
mesinden söz ediliyordu. “Dev-
let otoritesi” diye ifade edilen
mant›k, 12 Mart, 12 Eylül cunta-
s›ndan daha yak›n zamandaki 19
Aral›k katliamlar›na kadar fafliz-
min her türlü bask›s›n›n, zulmü-
nün gerekçesi olmufltur. “Devlet

otoritesini” tesis etmek, bu ülke-
de bask›yla, zulümle, katliamla,
infazlarla özdefl bir kavramd›r.
Karfl›m›zdaki güç, kendini bu-
nunla özdefllefltiren bir iktidard›r.

E¤er bugün halk›n mücadelesini
gelifltirmekte, büyütmekte, bir-

lefltirmekte yetersizlikler varsa,
ki oldu¤u aç›kt›r, bunda emekçi
örgütlerinin, ilerici, sosyalist ör-
gütlerin ss››nn››ff bbiilliinncciinnddeenn uzak-
laflmas›n›n, iiddeeoolloojjiikk ççaarrpp››kkll››kk--
llaarr››nn büyük pay› vard›r. DDüüflfl--
mmaann gerçe¤i unutulmufltur, ss››nn››ff
gerçe¤i unutulmufltur, mmeeflflrruulluukk
unutulmufltur. ‹flte 1 May›slar,
unutulan her fleyi hat›rlat›yorlar.
Faflizme karfl› demokrasi için
mücadele etmek isteyenler,
emekçilerin haklar›n› savunmak
isteyenler, açl›¤a, kölelefltirmeye
dur demek isteyenler, düflman›,
s›n›f›, mücadeleyi ve s›n›f savafl›
gerçe¤ini hat›rlamak veya yeni
bafltan ö¤renmek durumundad›r-
lar. 1 May›slar bu anlamda baflta
emekçiler olmak üzere, tüm halk
için, örgütlü halk güçleri için bir
okul olmaya devam ediyor.  

1 May›s mücadelesi uzun süreli
bir mücadele olarak flekillendi
ülkemizde. 1 May›s’› alanlarda
yyaassaall oollaarraakk kkuuttllaammaakk iiççiinn bbiillee
y›llar geçmesi ve bedeller öde-
memiz gerekti. Taksim’i kazan-
ma mücadelesi de böyle bir mü-
cadeledir. Belki önümüzdeki y›l,
belki 5 y›l sonra sonuç al›r›z.
Ama er ya da geç bu sonucu ala-
bilmek için, kararl›l›k gösteril-
mesi flartt›r. Geri ad›m at›l›rsa,
uzlaflma, diyalog ad›na iktidar›n
dayatmalar›na teslim olunursa,
Taksim’i kazanmak, daha uzun
zamana yay›laca¤› gibi, daha bü-
yük bedeller ödemek durumunda
kal›r›z. 

1May›s Alan›, kazan›lm›fl bir hak-
t›r. ‹ktidarlar›n yapabilece¤i iki
fley vard›r; ya zulmü sürdürmek,
ya hakk› teslim etmek. Birinci-
sinde sonuç alam›yorlar. Hakk›
er geç teslim edecekler. Tak-
sim’e yüzbinlerle dolaca¤›z. Bu-
nu kimse engelleyemez.
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11MMaayy››ssllaarr,, uunnuuttuullaann
hheerr flfleeyyii hhaatt››rrllaatt››--

yyoorrllaarr.. EEmmeekkççiilleerriinn hhaakkllaa--
rr››nn›› ssaavvuunnaannllaarr,, ddüüflflmmaann››,,
ss››nn››ff››,, mmüüccaaddeelleeyyii vvee ss››nn››ff
ssaavvaaflfl›› ggeerrççee¤¤iinnii hhaatt››rrllaa--
mmaakk vveeyyaa yyeennii bbaaflflttaann öö¤¤--
rreennmmeekk dduurruummuunnddaadd››rrllaarr..
11 MMaayy››ssllaarr bbuu aannllaammddaa bbiirr
ookkuull oollmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..  



AKP’nin demokratl›¤›na, Avru-
pa Birli¤i demokrasisine uyum sa¤-
lad›¤›m›z iddias›na kendini iyiden
iyiye kapt›ranlar, 30 Nisan akflam›
Taksim’de bafllayan iflgal harekat›
karfl›s›nda büyük bir flaflk›nl›¤a dü-
flerken, 1 May›s sabah›, saat 06.30
s›ralar›nda adeta bir uykudan uyan-
d›lar. 

Onlar› uykudan uyand›ran D‹SK
Genel Merkezi’ne yap›lan pervas›z
sald›r›yd›. 

Taksim’deki iflgale ve uygulanan
faflist teröre bakanlardan kimileri
yaflananlar› 1920’lerdeki emperya-
list iflgale, kimileri 12 Eylül uygula-
malar›na benzettiler. 

Gazetelerin daha henüz sald›r›
gerçekleflmeden bir gün öncesinden
Taksim’in iflgal edilifline bakarak
kulland›klar› bafll›klar flöyleydi:

“S›k›yönetim dönemi gibi”, “‹s-
tanbul’a OHAL”, “Taksim kuflat-
mas›”... 

‹flte bu tablo, AKP’nin demok-
ratl›¤›n›n da resmidir. ‹ngiliz em-
peryalizminin iflgali alt›ndaki ‹stan-
bul’da bile 1 May›s’›n kutlanabildi-
¤i hat›rlanacak olursa, iflbirlikçi ik-
tidarlar›n niteli¤inin daha iyi anlafl›-
laca¤›na kuflku yoktur. 

Benzetmeler kuflkusuz bofluna
de¤ildir.

Taksim, 1 May›s’ta polisin de¤il,
eemmppeerryyaalliizzmm iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn ifl-
gali alt›ndayd›. Bu iflgalin 1920 ‹s-
tanbul’undaki iflgalden politik an-
lamda bir fark› yoktur. 

1920 ‹stanbul’unu iflgal eden ‹n-

giliz askerleri, ““ddüüvveellii mmuuaazzzzaa--
mmaa””nn››nn,, yani emperyalist dünyan›n
ç›karlar›n› savunuyorlard›. Taksim’i
iflgal eden polis ve askeri birli¤in
misyonu da ayn›d›r. Çünkü emrinde
olduklar› AKP iktidar›, Ameri-
ka’n›n hizmetinde bir iktidard›r. 

KKoorrkkuuttaann,, hhaallkk››nn 
yyaaflflaamm››nn›› aalltt üüsstt eeddeenn 
kkeennddiilleerriiyyddii!!

1 May›s öncesinden bizzat Vali-
lik ve iktidar taraf›ndan bas›na “ser-
vis” edilen haberlere bak›n:

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹s-
tanbul polisine takviye olarak 5 bin
gaz bombas› gönderdi. 

4 bini takviye 30 bin polis görev
yapacak. 2000 jandarma da haz›r
halde bekleyecek... ‹stanbul Emni-
yet Müdürlü¤ü'ne gaz, kalkan, gaz
maskesi takviyesinin yan› s›ra çok
say›da panzer de gönderilecek...

Halk›n bafl›na gelen felaketlerde
günlerce halk›n yard›m›na koflama-
yan devlet, takviye polisler için hiç-
bir masraftan kaç›nmadan ““hhaavvaa
kkööpprrüüssüü”” oluflturuyordu. Halk›n
yaras›n› sarmak için alabildi¤ine
cciimmrriilleeflfleenn devlet, s›n›f mücadelesi-
ni bast›rmak için sonuna kadar ccöö--
mmeerrttttii!  

Takviye 5 bin gaz bombas›, ade-
ta gün boyu reklam edildi. Gaz
bombalar›na bo¤aca¤›z herkesi, ona
göre “gelmeyin sak›n” diyordu dev-
let. Provokasyon söylentileri, bom-
ba haz›rl›klar›, hep kat›l›m› düflür-
mek içindi. Emekçiler korksun ve

gelmesindi. Evet, devlet alenen po-
litikas›n›, hhaallkk›› kkoorrkkuuttmmaakk üüzzeerrii--
nnee kurmufltu. 

‹stanbul Valisi Güler, 1 May›s
tedbirlerini aç›klarken, “Bizim
amac›m›z korku yaratmak de¤il”
diyordu. Ama AKP’li bakanlar ve
kendisi, tehdit cümlelerini peflpefle
s›ralamaktan geri durmuyorlard›:
“Polisimiz gerekeni yapacak” di-
yordu bakanlar. ““GGeerreekkeenn”” denilin-
ce neyin kastedildi¤ini bu ülkede
yaflayan herkes biliyor.   

Güler, daha aç›k hale getirmiflti
tehdidi: “Oraya gelecek olan kifliler
kanuna karfl› bir eylem koyma duru-
munda olacaklar›n›, zorla da¤›t›la-
caklar›n› unutmas›nlar.”

“ ‹tidale davet ediyorum” diyor
ve devam ediyordu: 

“Devletin ‹stanbul’daki temsil-
cisi olarak, rica ediyorum, ama uy-
mayanlar› da uyar›yorum, güvenlik
güçlerimiz kanunun gere¤ini yapa-
cak!”

Güya halk› düflünüyorlard›. Gü-
ya Taksim’i vermemelerinin nedeni
“trafi¤in aksat›lmamas›”yd›. ‹flte
bizzat kendilerinin ald›¤› “aksatma”
önlemleri:

Befliktafl, Kabatafl, Karaköy’den
vapurlar iptal edildi. 

TTaakkssiimm’’ddee FFaaflfliisstt TTeerröörr

VVee AAKKPP’’nniinn DDeemmookkrraattll››¤¤›› 

NNee ‘‘uuyyuumm yyaassaallaarr››’’,, nnee
AAKKPP’’nniinn ‘‘mmuuhhaaffaazzaakkaarr
ddeemmookkrraatt’’ll››¤¤››,, nnee ddeemmookkrraassii--
cciilliikk ooyyuunnuu;; ffaaflfliizzmmiinn
zzoorrbbaall››¤¤››yydd›› hhüükküümm ssüürreenn!!

KKoollttuu¤¤uu iillkk oottuurrdduukkllaarr››nnddaa
““iikkttiiddaarr ssoorruunn ççöözzmmee yyeerriiddiirr””
ddiiyyeennlleerr,, eemmeekk ddüüflflmmaannll››kkllaa--
rr››yyllaa,, ddeemmookkrraassiiddeenn uuzzaakk
zziihhnniiyyeettlleerriiyyllee,, 11 MMaayy››ss’’››
‘‘ççöözzüümmssüüzz bbiirr ssoorruunn’’aa
ddöönnüüflflttüürrüüpp,, hhaakk iisstteeyyeennlleerriinn
kkaarrflfl››ss››nnaa bboommbbaallaarr››,,
ppaannzzeerrlleerrii çç››kkaarrdd››llaarr.. 

AAmmaa aass››ll çç››kkaann,, AAKKPP’’nniinn 
yyüüzzüünnddeekkii ddeemmookkrraattll››kk 
mmaasskkeessiiyyddii.... 
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Mecidiyeköy Taksim metro
hatt› iptal edildi.... Taksim’e yö-
nelen tüm kara ve deniz ulafl›m
araçlar› iptal edildi. 

Belediye otobüsleri Taksim’de
durmayacak... Sirkeci Kabatafl
tramvay hatt› çal›flmayacak. 

Ve Beyo¤lu, fiiflli ve Ka¤›tha-
ne’de okullar tatil. 

Sözü edilen bölgede yaflayan
yüzbinlerce insan›n günlük hayat›n›
felç eden iktidar›n kendisinden bafl-
kas› de¤ildi. Trafik aksamas›n di-
yenler, Taksim’de trafi¤in t’sini bile
b›rakmad›lar. Taksim, 30 Nisan ö¤-
len saatlerinden itibaren tam bir
NNEEZZAARREETTHHAANNEEYYEE çevrilmifl
durumdayd›.  

AAKKPP’’nniinn tteerrcciihhlleerrii::
HHaallkkttaann ddee¤¤iill ddeevvlleetttteenn,, 
ddeemmookkrraassiiddeenn ddee¤¤iill 
ffaaflfliisstt oottoorriitteeddeenn yyaannaa!!

Evet, 1 May›s AKP için iyi bir
“turnusol” oldu. Adalet Bakan› M.
Ali fiahin’in, 1 May›s’› Taksim’de
kutlama karar›nda ›srarl› olan sendi-
kalara karfl› ““ddeevvlleett kkeennddiinnee mmeeyy--
ddaann ookkuuttmmaazz”” sözleri, Ecevit’in

türbanl› milletvekili Merve Kavak-
ç›’ya söyledi¤i “buras› devlete
meydan okunacak yer de¤ildir”
sözleriyle veya yine Ecevit’in 19
Aral›k 2000 katliam›n›n sabah›nda
““aarrtt››kk ddeevvlleettllee bbaaflfleeddeemmeeyyeecceekklleerrii--
nnii aannllaamm››flfl oollmmaall››llaarr”” sözleriyle
ayn› muhtevadad›r. Adalet Baka-
n›’n›n  flimdi coplanan, gaz bomba-
lar›na bo¤ulan, tazyikli suyla yerle-
re savrulan binlerce emekçiye, gö-
zalt›na al›nan 500 emekçiye bak›p,
Ecevit’in bu sözlerini tekrar etmesi,
ilk sözlerini tamamlayacakt›r. 

““DDeevvlleett kkeennddiinnee mmeeyyddaann ookkuutt--
mmaazz””  diyor bakan. Peki, devlet
kendi halk›na meydan okur mu?
Devlet, demokratik hakk›n› kullan-
mak isteyenlere meydan okur mu?
fiahin’in zihniyetindeki devlet okur.
Onun zihniyetinde devletle halk›n
veya devletle demokrasinin karfl›
karfl›ya geldi¤i her durumda, terazi-
nin kefesi devletten yana a¤›r basar.  

Çal›flma Bakan› FFaarruukk ÇÇee--
lliikk ise, polis fiiflli’yi gaz bomba-
lar›na bo¤arken, panzerleri
emekçilerin üzerine sürerken,
“olgunluk gösterilmeli, sa¤du-
yu bekliyoruz” diye aç›klama
yap›yordu utanmadan. Sald›r›

alt›ndakilerden nnaass››ll bbiirr oollgguunnlluukk,,
nneeyyiinn ssaa¤¤dduuyyuussuunnuu bekliyorsu-
nuz?

“Devlet otoritesini” sa¤layacak-
lar›n› söyleyen Baflbakan Erdo¤an
da, sald›r›lar›n ard›ndan “Sendika-
lar›n bu kadar diretece¤ini düflün-
müyordum” aç›klamas›n› yapt›.
Devlet otoritesi sözkonusu olunca,
herkesin boyun e¤ece¤ini düflün-
müfltü anlafl›lan. Sendikalar›, de-
mokratik kitle örgütlerini, devrimci-
leri,  kendisi gibi, zoru görünce geri
dönecek t›ynette mi sanm›flt› yoksa?

Gazetecilerin deyimiyle, ““lleebbllee--
bbii ggiibbii”” gaz bombas› kullan›yordu
polis. 8-10 kiflilik bir grup gördük-
lerinde, adam bafl›na birden fazla
bomba düflecek flekilde gaz bomba-
lar› f›rlat›l›yordu üzerlerine. 

Korkuya bak›n; 1 May›s gecesi,
saat 22.00-23.00 olmufl ve hala
alandaki iflgal sürüyordu. Korku-

yorlar. Gecenin o saatinde Tak-
sim Meydan›’na ç›k›lmas›ndan
korkuyorlard›.

Bunun ad› ““öönnlleemm”” olabilir
mi? Bunun ad› ““oorraanntt››ll›› flfliiddddeett””
olabilir mi? Saat 6.45’te daha he-
nüz ortada bir “eylem” yokken,
D‹SK Genel Merkezi’ne bomba-
larla sald›rd› iktidar. Bunun ad›
da önlem de¤ildi, bunun ad› mü-
dahale de¤ildi. Bunun ad› sadece
“fliddet” olabilir mi? Bu, ffaaflfliizz--
mmiinn flfliiddddeettiiddiirr.. Bu, apaç›k ffaaflfliisstt
tteerröörrddüürr.. Bu, Amerikan iflbirlik-
çili¤inin fliddetidir.

Hay›r, polisinize 5 bin de¤il,
50 bin gaz bombas› takviyesi de
yapsan›z, Taksim’i 30 bin de¤il,
300 bin polisle de iflgal etseniz,
tavr›m›z de¤iflmeyecektir. 

Er ya  da geç Taksim’i zaptede-
ce¤iz! Ne yaparsan›z yap›n, bunu
engelleyemeyeceksiniz. Emekçi-
ler, tarihsel alanlar›na kavuflacak-
lar.  

Fethullah’›n Zaman
Gazetesi’nin baflyazar›
“islamc›” Ekrem Duman-

l›, 1 May›s yasakç›l›¤›n› alenen savu-
nan, emek düflmanl›¤›n›, halk düfl-
manl›¤›n› en aç›k gösteren yazard›.

“Bir damla kan akarsa sorumlu-

su sendikalard›r” diye yazd› 1 May›s

sabah›nda. Daha bafltan katliamc›la-

ra, kontrgerillaya ‘biz suçlu’yu çok-

tan ilan ettik, istedi¤inizi yapabilirsi-

niz” diyordu adeta. 

Dumanl›’ya göre “Devlet diyor ki

istihbarat›m var”... Ve devlet böyle

deyince, sendikalar boynunu k›r›p

oturmal›yd›.
Peki Ey Fethullahç› Dumanl›, o

devletin Fethullah’la ilgili de say›s›z

istihbarat ra-
poru var, o
say›s›z istih-
barat raporla-

r›nda Fethullah’›n gizli niyetlerinden
emperyalistlerle iflbirli¤ine kadar ne-
ler neler yok ki... Madem sendikac›lar
devletin “istihbarat›m var” demesini
dinlemeli, sen niye devletin öteki is-
tihbarat raporlar›n› kabul etmiyorsun?

Derdiniz ne al›nan istihbaratt›r,
ne baflka bir fley; böylesi anlarda,
kendinizi tutam›yorsunuz; çünkü an-
ti-komünistli¤iniz, emek düflmanl›¤›-
n›z iflah olmaz cinstendir. 

Fethullah Efendi’nin, Tayyip-
ler’in çok s›k tekrarlad›klar› “yarat›-
lan› severiz, yaratandan ötürü” sö-
zü, karfl›n›zdakiler emekçiler olunca,
devrimciler, sosyalistler olunca, hhüü--
kküümmssüüzzlleeflfliiyyoorr ve o zaman halk düfl-
man› yüzünüz, dinci riyakarl›¤›n›z
ç›r›lç›plak ortaya ç›k›yor.

Taksim’de faflist teröre 
Fethullahç› deste¤i ve teflviki
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Onlar, 1 May›s’ta kafas›, gözü
yar›lanlar, yerlerde sürüklenenler-
dir.

Onlar, iflçiler, emekçiler, ö¤ren-
ciler, kad›nlar k›sacas› halk olarak
bayram kutlamas› için ç›kt›klar› so-
kaklarda böylesine vahflice sald›r›ya
u¤rad›lar.

Bu vahfletin sorumlular›, Baflba-
kan›, bakanlar›, valisi, emniyet mü-
dürü, bu ülkenin insan› olabilirler
mi? Bu ülkenin insanlar›, halka,
emekçilere bu kadar düflman olabi-
lir mi?

Sald›rd›klar›, kurflunlad›klar›,
yaralad›klar›na büyük düflmanl›kla-
r› vard›.

Niye bu kadar düflmanlar? Ne-
den bu sald›r›? Kim bu sald›rgan
güruh? Bu sald›rganl›kla neyi koru-
yorlar?

‹flgal güçlerini canland›r›n göz-
lerinizde. ‹flgal ettikleri ülkede rahat
de¤illerdir. En küçük bir yapra¤›n

k›m›ldamas›ndan ürkerler. Tek bir
sesin ç›kmas›n› istemezler. Bilirler
ki, ancak büyük bir terörle ayakta
kalabilirler.

Onlar için, iflgal ettikleri ülkenin
tüm halk› düflmand›r. Aya¤a kalka-
cak olan halk›n, örgütlü kitlelerin
ilk ifllerinin kendilerinin iflgaline
son vermek olaca¤›n› düflünürler.

Ve düflünün 1 May›s gününün ‹s-
tanbul’unu. Genç, yafll›, kad›n, er-
kek insanlar›m›za, emekçilere nas›l
sald›rd›klar›n› düflünün. Bu sald›r-
ganl›¤›n arkas›ndaki korkuyu düflü-
nün.

Kurflunlad›lar, bombalad›lar, sa-
vafla gider gibi haz›rlanm›fllard›.
Düflman›yd›k onlar›n. Tüm halk
düflmanlar›yd›. Düflmanlar›n›n, bu
sald›rganl›k karfl›s›nda ne düflüne-
ce¤i umurlar›nda olmad›. Çünkü, ifl-
gal ettikleri ülke halk›n›n düflünce-
leri ile de¤il, yaratacaklar› korku ile
ilgiliydiler.

Bu vahfletin nedeni, saltanatlar›-
na boyun e¤dirmek içindi. 

Kimileri, 1 May›s’taki sald›r›da
“polisin orant›l› m›, yoksa orant›s›z
m› güç kulland›¤›n›” tart›flt›lar.

Faflizmin fliddetinin boyutu ne
olursa olsun, her zaman orant›s›zd›r,
haks›zd›r. Faflizmin fliddetinde,
orant› aramak, faflizmi meflrulaflt›-
r›p, kabul edilebilir k›lmaya çal›-
flanlar›n uydurduklar› kavramlard›r.

Faflizm, korku yaratmak, sindir-
mek için sald›rmaktad›r.

Onlar, yüreklerde yaratt›klar›
korku üzerinden saltanatlar›n› sür-
düreceklerini düflünüyorlar.

Yan›l›yorlar. Yüreklerde, yarat-
t›klar› korku de¤il, öfke kal›c› ola-
cakt›r. Yan›l›yorlar, halka böylesine
aç›ktan sald›ranlar›n iktidarlar› baki
olamaz. Halkla savafl halinde olan-
lar›n, zafer kazanmalar› sözkonusu
de¤ildir. Kaybedecekler!

Faflizmin fiiddeti Her Zaman Orant›s›zd›r
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30 Nisan akflam› ilk toplanma
yeri olan olan D‹SK Genel Merkezi
binas›na giden D‹SK yöneticileri,
üyeleri Devrimci 1 May›s Platformu
temsilcileri, çeflitli demokratik kitle
örgütü üyeleri 1 May›s kutlamalar›-
na akflamdan bafllad›lar.

1 May›s için son haz›rl›klar›n›
yapt›lar, pankartlar›n›, dövizlerini
haz›rlad›lar. 500’ü bulan emekçile-
rin say›s› gece geç saatlerde 1000’i
geçti. ‹flçisi, kamu emekçisi, ö¤ren-
cisi birlikte kolkola halaylar çeken
emekçiler s›k s›k “ 1 May›s’ta 1 Ma-
y›s Alan›nday›z, Yaflas›n 1 May›s”
sloganlar› att›lar. 

Emekçiler geceyi D‹SK binas›-
n›n içindeki  masalar›n, sandalyele-
rin ve haz›rlad›klar› pankartlar›n üs-
tünde, merdivenlerde  ve bulabildik-
leri yerlerde yatarak geçirdi. Ayakta
onlarca kifli ise kap›n›n önünde
atefller yak›p bafl›nda türküler, marfl-
lar söylediler. U¤urlama, Dersimde
Do¤an Günefl, Cemo ve ‹flçi marflla-
r›n› söyleyen emekçiler Mitralyöz,
Omuzdan Tutun Beni ve Gelki fia-

faklar Tutuflsun flark›lar›yla halaya
durup, tulum eflli¤inde horon tepti-
ler.  

1 May›s’›n coflkusunu ve 1 Ma-
y›s’ta Taksim’e yürüyecek olman›n
heyecan›n› yaflayan emekçiler yeni
gelenleri sloganlarla ve alk›fllarla
karfl›lad›lar.

PPoolliissiinn tteerröörrüü ssaabbaahh 
0066..3300’’ddaa bbaaflflllaadd››

Emekçiler D‹SK binas›nda dire-
nifl  marfllar› söyleyerek 1 May›s sa-
bah›n› karfl›larken polis de bofl dur-
mam›flt›. Taksim’de oldu¤u gibi fiifl-
li’de de fiiflli Meydan› baflta olmak
üzere, D‹SK binas› çevresi, Abidei
Hürriyet Caddesi, Halaskargazi
Caddesi ve bu civardaki bütün cad-
de ve sokaklar› tutmufltu. Polis gün
boyunca emekçileri Taksim’e ç›kar-
mamak için bütün terörünü uygula-
yacakt›.

Saatler 06.00’ya gelindi¤inde
D‹SK binas›n›n önünde toplanan
emekçilerin çevresi gaz maskeli po-
lisler taraf›ndan sar›ld›. Tüm bu ku-
flatmaya ra¤men emekçiler saflar›
daha da s›klaflt›rarak “Yaflas›n 1 Ma-
y›s, 1 May›s’ta Taksim’deyiz” slo-
ganlar› att›lar. Polisin sald›r›lar›na
karfl› direnip 1 May›s’› Taksim’de
kutlama kararl›l›klar›ndan vazgeç-
meyeceklerini hayk›rd›lar. 

Saat 06.30 gelindi¤inde ise poli-
sin sald›r›s› bafllad›. Bina önünde
darac›k sokakta s›k›flan ve soka¤›n
iki taraf›nda polisler taraf›ndan ku-
flat›lan emekçilere polis panzerlerin-
den önce k›rm›z› renkli tazyikli su
f›flk›rt›larak sald›r›ld›. Bu sald›r›
karfl›s›nda direnen ve en önde D‹SK
pankart›n› tafl›yan emekçilerin üstü-
ne polis bu sefer gaz bombalar› att›,
ard›ndan joplarla sald›rd›. Bu sald›r›
sonucu 500’e yak›n kitlenin ço¤u
içeri D‹SK binas›na s›¤›n›rken
birçok insan fenal›k geçirip bo¤ul-
ma tehlikesi yaflad›. Polisin gaz
bombal› sald›r›s› sonucu ara sokak-
lara Bomonti taraf›na çekilen yakla-
fl›k 100 kifli ise küçük barikatlar ku-
rup direnifle geçtiler. 

Yap›lan bu ilk sald›r›n›n ard›n-
dan polis geri çekilip eski yerinde
konumlan›rken polisin Taksim’e gi-
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‹flgale, faflist teröre ra¤men

TAKS‹M ER GEÇ 
B‹Z‹M OLACAK!
TTaakkssiimm AAmmeerriikkaann iiflflbbiirrlliikkççiillee--
rriinniinn iiflflggaallii aalltt››nnddaayydd››

TTaakkssiimm vvee cciivvaarr››nnddaa AAKKPP’’nniinn
ffaaflfliisstt tteerröörrüü vvaarrdd››

PPoolliiss bbiinnlleerrccee ggaazz bboommbbaass››,,
ppllaassttiikk mmeerrmmiilleerr kkuullllaanndd›› 

3388 yyaarraall››,, 553300 ggöözzaalltt›› 

‹‹flflggaall vvee ffaaflfliisstt tteerröörr,, eemmeekkççiillee--
rrii,, ddeevvrriimmcciilleerrii ssiinnddiirreemmeeddii 

BBiinnlleerr,, TTaakkssiimm’’ii zzaapptteettmmeekk
iiççiinn üüçç ssaaaatt bbooyyuunnccaa ssookkaakk
ssookkaakk ççaatt››flfltt››

GGaazz bboommbbaallaarr››nn››nn ssiissii
aarraass››nnddaa  kk››zz››ll bbaayyrraakkllaarr››mm››zz
ddaallggaallaanndd››

HHeerrkkeess bbiirr kkeezz ddaahhaa iinnaanndd››,,
eemmiinn oolldduu kkii;; TTaakkssiimm’’ii eerr ggeeçç
zzaapptteeddeeccee¤¤iizz!!
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den cad-
deyi ve
soka¤› ta-
m a m e n
kapatt›¤›
görü ldü .
Ya p › l a n
bu sald›r›-
y›,  yerde
yatan ya-
ral›lar› gö-
ren kitle-
nin öfkesi
daha da
a r t a r k e n
bu öfkesi-
ni “AKP’
nin ‹tleri
Y › l d › r a -

maz Bizleri, Katil Polis fiiflli’den
Defol, Gün Gelecek Devran Döne-
cek AKP Halka Hesap Verecek” slo-
ganlar› atarak, polisi yuhlayarak
gösterdi. 

DD‹‹SSKK öönnüünnddee iikkiinnccii ssaalldd››rr››
Çevik kuvvet polisleri D‹SK bi-

nas› önünden geçerken binan›n cam-
lar›na ç›kanlar polise tafllar ve cam
parçalar› att›. Bu sald›r›ya ra¤men
yeni kat›l›mlarla birlikte tekrar
D‹SK binas› önünde toplananlar›n
say›s› daha da artt› ve polis 08.30’da
tekrar sald›r›ya geçti. Yine gaz bom-
balar› ve tazyikli suyla ve joplarla
yap›lan sald›r›da yaralananlar oldu.
Bir Emekli-Sen üyesi bayg›nl›k ge-
çirip yerde kal›rken gaz bombalar›-
n›n etkisinden kaynakl› birçok insan
da fenalaflt›, k›rm›z› boyal› suyla s›-
r›ls›klam oldu.  

Bu ikinci sald›r›n›n ard›ndan yi-
ne ayn› yerde toplanmaya çal›flan

kitle “Katil Vali
Hesap Verecek,
Ayaklar Bafl Ol-
sun Tayyip De-
folsun” sloganla-
r›yla öfke ve ka-
rarl›l›klar›n› gös-
terdiler.

Sald›r›lar kit-
leyi y›ld›rmak bir
yana daha da bü-
tünlefltirirken kit-
le D‹SK’in Abi-

de-i Hürriyet Caddesi’ne bakan yö-
nünde topland›.  HÖC’lülerin gide-
rek artt›¤› Abide-i Hürriyet Cadde-
si’nde k›rm›z› flamalar aç›l›rken s›k
s›k “Mehmet Akif Dalc› Ölümsüz-
dür, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Ortak Düflman Amerikad›r, Faflizme
Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›
yükseldi. 

HÖC’lülerin sloganlar›yla inle-
yen caddede polis saat  09.00’da ye-
niden sald›r›ya geçti. HÖC’lülerin
en önde yere oturarak direnifle geçti-
¤i sald›r›da polis HÖC’lüleri tazyik-
li suyla ve gaz bombalar›yla da¤›t-
maya çal›flt›. Ara sokaklara çekilen
HÖC’lüler barikat kurarak polisin
sald›r›s›n› durdurmaya çal›flt›. Bu
arada polisin bir HÖC’lüyü döverek
gözalt›na ald›¤› görüldü. 

Gözalt›y› görenler polise tepki
gösterip binan›n camlar›ndan poli-
sin üzerine cam parçalar› att›. Kal-
kanlarla kendini korumaya çal›flan
polisler h›zla bina önünden kaçmaya
çal›flt›lar. Bir kez daha yeni kat›l›m-
larla tekrar toplanmaya bafllayan kit-
le sloganlar atarak ve polisi yuhla-
yarak protesto etti. 

Caddeyi ve caddeye ba¤l› bütün
sokaklar› tutan polis aradan fazla za-
man geçmeden saat 09.15’de bir kez
daha gaz bombalar› ve tazyikli suy-
la kitlenin üzerine sald›rd›. Direnifl-
çilerin çekilece¤i iki yönü de kesen
polisler iki taraftan da direnenlerin
üzerine gaz bombalar› ya¤d›rd›. Bu
sald›r›n›n ard›ndan yeniden topla-
nan yüzlerce kifli hep bir a¤›zdan 1
May›s marfl›n› söyledi. “Kurtulufl
Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya
Hiç Birimiz” sloganlar› atarak yeni-
den direnifle geçti.

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

HHeerr yyeerrddeenn
TTaakkssiimm zzoorrllaann››yyoorr

Saat 10.00’a do¤ru genel toplan-
ma saatinin yaklaflmas›yla binlerce
emekçi fiiflli civar›nda gruplar halin-
de direnifle geçti. Art›k direnifl alan›
genifllemifl, gruplar halinde biraraya
gelip Taksim’e yürümek isteyenler
Mecidiyeköy, Teflvikiye, Osmanbey,
Niflantafl›, Dolapdere ve Taksim’e
gidifl yönündeki Halaskargazi Cad-
desi’ne ç›kan bütün caddelerde, so-
kaklarda direnifle geçti. Polisin gaz
bombalar› ve panzerlerle sald›rd›¤›
direniflçiler yer yer polise tafllarla
karfl›l›k verip, panzerleri tafllad›lar. 

Polis kitle-
nin Taksim’e
yaklaflmas›na
ve bulundu¤u
yerde kalaba-
l›klaflmas›na
engel olmak
için gaz bom-
balar›, panzer-
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ler, tazyikli su, plastik mermilerle
sald›rd›. Tüm bunlara ra¤men ›srar-
la fiiflli’ye akan binlerce kifli gruplar
halinde olsa da tek bir sloganla “Ya-
flas›n 1 May›s” slogan›yla biraraya
geliyor tekrar yürümeye çal›fl›yordu.
fiiflli’nin her soka¤›n› ve caddesini
direnifl alan›na çeviriyordu. Özellik-
le HÖC’lülerin kitle olarak a¤›rl›kta

oldu¤u çat›flma-
larda yine en ön-
de onlar yer al›-
yordu. Polisin
sald›r›s›yla bir so-
ka¤a girenler bir
baflka sokaktan
tekrar caddeye ç›-
k›yordu. Cadde
üzerinde bir ara
toplanan ve halay
çeken HÖC’lüle-

re polis sald›rd›. 1 May›s’›n halaylar-
la kutlanmas›na dahi tahammül ede-
meyenler bir süre sonra Halaskarga-
zi’ye ç›kan bütün sokaklar›n bafl›n›
tuttular. Ve evine ifline gitmeye çal›-
flan halka caddeyi yasak ederek arka
sokaklara yönlendirdiler.

Caddeyi s›k s›k halka kapatan ve
rastgele sa¤a sola gaz bom-
bas› atan polise tepki göste-
ren halk “Savafl m› var. Ne-
den engelliyorsunuz. ‹ki ta-
raf›da kapatm›fls›n›z gidifl
yok diyorsunuz. Apolet tak-
m›fl kendini bu ülkenin sa-
hibi zannediyorlar” diyerek
tepkisini yans›t›yordu. Hal-
k› ma¤dur eden polis ma¤-
dur etmekle kalmay›p ken-
disine karfl› ç›kanlar›n üze-
rine gaz bombas› atmakla
tehdit ediyordu. 

‹lk defa böyle bir polis
kuflatmas› ve sald›r›s›yla
karfl›laflanlar flaflk›nl›k için-
de yaflananlara bak›yordu.
AKP iktidar› Taksim’i 1
May›s’a, emekçilere kapa-
tarak 1 May›s’›n kutlanma-
s›n› engellemeye çal›fl›rken
fiiflli, Kurtulufl, Harbiye,
Mecidiyeköy ve Pangal-
t›’nda bütün halk esnaf o
gün sadece 1 May›s’› konu-
flup tart›fl›yordu. Bütün ‹s-
tanbul ve Türkiye halklar›-
n›n tek gündemi 1 May›s’t›
o gün.

HHaassttaanneeyyee ddee
ggaazzbboommbbaass››

fiiflli, Osmanbey, Niflan-
tafl›,  Pangalt›’nda çat›flma-
lar 12.30’a kadar sürdü. Ça-

t›flmalar›n yafland›¤› yerlerden birisi
de fiiflli Etfal Hastanesi önüydü.
Türk Tabibleri Birli¤ine üye doktor-
lar hastane önünde eylem yapmak
isterken polis doktorlara ve hastala-
ra da sald›rd›. 

Sald›r›dan kaynakl› hastaneye
çekilen kitlenin üzerine ve hastane
bahçesinde bekleyen hastalar›n ve
hasta yak›nlar›n›n üzerine polis gaz
bombas› att›. At›lan gaz bombas›n-
dan kaynakl› çoluk-çocuk, yafll›,
hasta herkes etkilenirken halk polise
yönelik öfkesini “Buras› hastane,
hastaneye gaz bombas› at›l›r m›?
Çocuklar var burada. fierefsizler”
diye gösterdi.

***

Polisin gaz›na, tazyikli suyuna
karfl› direnenler ara sokaklarda tafl-
larla direndiler, panzerlerin sald›r›s›-
na tafllarla karfl›l›k verdiler.  HÖC’
lüler bu çat›flmalar›n tümünde yer
al›rken s›k s›k “Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede, Yaflas›n 1
May›s” sloganlar› att›lar. Her yol-
dan, sokaktan Taksim’e ç›kmay›
zorlayan HÖC’lüler polisin tüm az-
g›n sald›r›lar›na karfl› saatlerce di-
rendiler. Yap›lan tüm sald›r›lara ra¤-
men HÖC’lüler Osmanbey Halas-
kargazi Caddesi’nde halay çektiler.

SSeennddiikkaacc››llaarr››nn eeyylleemmii
bbiittiirrmmee ççaa¤¤rr››ss›› yyuuhhaallaanndd››

D‹SK Genel Merkezi ve fiiflli
Cami önünde yaflanan yo¤un polis
terörü sonucu toplanamayan kitle
saat 11.00 civar›nda Osmanbey’deki
CHP il binas› ile Agos Gazetesi’nin
bulundu¤u Halaskargazi Cadde-
si’nde toplanmaya bafllad›. Burada
toplanan yaklafl›k 2-3 bin kiflilik kit-
leyi ablukaya alan polis çeflitli yön-
lerden buradaki grupla buluflmaya
çal›flanlara karfl› da gaz bombalar›
ve tazyikli su ile sald›rarak biraraya
gelmelerini engellemeye çal›flt›.

Bu arada saat 11.30 da D‹SK bi-
nas› önünde yaklafl›k 2000 kifliye bir
aç›klama yapan Süleyman Çele-
bi’nin can güvenlikleri olmad›klar›
için Taksim’e ç›kmayacaklar›n›
aç›klay›p “pankartlar›m›z› toplay›p

AKP ve ‹‹stanbul 
Valisine PProtesto

‹stanbul Tabip Odas› ve SES ‹stanbul fiu-
beleri 1 May›s’ta polisin fiiflli Etfal Hastane-
si bahçesine gaz bombas› atarak yapt›¤› sal-
d›r›y› 2 May›s günü yapt›¤› eylemle protesto
etti. fiiflli Etfal Hastanesi önünde “Sa¤l›k
Hakk› ‹çin Yaflas›n 1 May›s” pankart› açan
sa¤l›k emekçileri polis terörünü protesto
eden dövizler tafl›d›lar. 

Kitle ad›na Dr. Nazmi Algan ve SES fiiflli
fiube Baflkan› Rabia Tuncel yapt›klar› aç›kla-
malarda AKP’yi ve hastaneye gaz bombas›
at›lmad›¤›n› söyleyen ‹stanbul Valisini suçlad›-
lar. Sa¤l›kç›lar›n eylemine hasta yak›nlar›, has-
talar ve hastanedeki herkes alk›fllayarak ve slo-
ganlara kat›larak destek verdi. Emekçiler yap-
t›klar› konuflmalarda gelecek 1 May›s’› da yi-
ne Taksim’de kutlayacaklar›n› dile getirdiler. 
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da¤›l›yoruz” dedi. 
Çelebi’nin da¤›l›yoruz aç›klama-

s›na ra¤men devrimciler,  HÖC’lü-
ler direnifle devam edip Taksim’e
gitmenin yollar›n› ar›yorlard›. Har-
biye ve civar›nda bütün yollar polis-
ler taraf›ndan kesilirken, polis bari-
kat›n› aflmaya çal›flanlara polis vah-
flice sald›r›yordu. Bu sald›r› sonucu
bir kiflinin baca¤› k›r›ld›. D‹SK
önünde Çelebi Taksim’e ç›kmaktan
vazgeçtiklerini söyledi¤i s›ralarda
polisin toplananlara yönelik gaz
bombal› joplu sald›r›lar› devam edi-
yordu. 

D‹SK önünden da¤›lan kitlenin
bir k›sm› fiiflli yönünde da¤›l›rken
bir k›sm› da Osmanbey’e do¤ru yö-
neldi. Osmanbey’deki CHP üyeleri-
ne de sald›ran polis h›z›n› alamaya-
rak kimi yerlerde silah›n› çekip dire-
nenleri silahla korkutmaya çal›flt›,
plastik mermi kulland›. At›lan gaz
bombalar›ndan kaynakl› birçok in-
san yaraland›. HÖC’lü Burhan Gül
bafl›na gaz bombas› isabet etmesi
sonucu bafl›ndan yaralanarak kanlar
içindi kald›. 

Yine fiiflli Etfal Hastanesi’nden
saat 11.30’da Agos Gazetesi önüne
gidip aç›klama yapmak isteyenlerin

üzerine polis gaz
bombas› att›. Bir
kifli bafl›na isabet
eden gaz bomba-
s›yla bafl›ndan
yaraland›. Polis
gaz bombalar›yla
birlikte sald›r›r-
ken birçok insa-
n› da joplarla tek-
me tokat döverek
yerlerde sürükle-
yerek gözalt›na ald›. 

Agos Gazetesi önüne 1 May›s
Tertip Komitesi üyeleri ve DTP’li,
CHP'li milletvekilleri ile  ÖDP Mil-
letvekili Ufuk Uras geldiler. Burada
toplanan yaklafl›k 2000 kifliye  kat›l-
mak için ara sokaklarda bekleyen
kitlenin önündeki polis barikatlar›
da kald›r›l›nca bu say› 3000’e ulaflt›. 

Burada 1 May›s Tertip Komitesi
ad›na bir aç›klama yapan ‹. Hakk›
Tombul ve D‹SK Genel Baflkan› Sü-
leyman Çelebi kitleye hitaben yap-
t›klar› konuflmada “eylemi bitirme
karar›n› ald›klar›n›” söyleyince kit-
lenin tepkisiyle karfl›laflt›lar. Çelebi
hükümetin sadece gidip “temsili bir
grupla çelenk b›rak›n” dedi¤ini ha-
t›rlatarak “bu tavr› meflrulaflt›rma-

mak için Taksime çelenk b›rakma-
yaca¤›z” dedi.

SSeennddiikkaacc››llaarr ‘‘bbiittiirrddii’’
ddeevvrriimmcciilleerr ‘‘ddeevvaamm’’ ddeeddii

Aç›klama bittikten sonra tertip
komitesinin sendikac› yöneticileri
ve milletvekillerinin alanda direnen
kitle içine girmemeye özen göster-
dikleri görüldü. Sendikac›lar›n ve
milletvekillerinin direnifle son verin
ça¤r›lar›na ra¤men alanda toplanan
kitlenin çok büyük bir bölümü Tak-
sim’e gitmek için Harbiye yönüne
do¤ru  yürüyüfle geçti. Bu arada
HÖC'lülerin de  pankartlar› ve k›r-
m›z› fularlar›yla çat›flma için haz›r-
l›klara bafllad›klar› görüldü. Kitlenin
üzerine sald›ran polis yine yo¤un
gaz bombalar› kulland›.  

Osmanbey CHP önünde ayn› sa-
atlerde 2 bine yak›n kifli topland›.
HÖC lülerin de yer ald›¤› eylemde
HÖC üyeleri “Haklar Ve Özgürlük-
ler Cephesi” ve Mehmet Akif Dal-
c›’n›n foto¤raf›n›n oldu¤u pankart
açt›lar. “Mehmet Akif Dalc› Ölüm-
süzdür, Yaflas›n 1 May›s, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
att›lar.  

Saat 13.30 kitle ara sokaklardan
Taksim’e yöneldi. Bu s›ralarda Do-
lapdere’den TRT ‹stanbul Radyosu

1 May›s’ta faflizm tüm ç›plakl›--
¤›yla kendini gösterdi. Öyleki 1 Ma--
y›s’a kat›lmak üzere fiiflli Adliyesi
önünde toplanan avukatlar da bu az--
g›n sald›r›dan nasiplerini ald›lar. Sa--
bah saatlerinde D‹SK’in önüne yü--
rümek ve ordaki emekçilerle birlefl--
mek isteyen ÇHD’li avukatlara ve
Ça¤dafl Avukatlar Grubu üyesi avu--
katlara polis kimlik ibraz› etmelerini
istedi. Kimliklerini ibraz eden avu--
katlar polis kordonuna al›narak jop--
lu, biber gazl› sald›r›ya u¤rad›lar.

Sald›r›da Av.Oktay Önal, Av. Fi--
liz Kuruçark›, Av. Güray Da¤, Av.
Gülendam fian, Av. Can Atalay, Av.
Selçuk Koza¤açl›, Av.Tolgay Güver--
cin ve Av. Taylan Tanay bafl ve vü--
cutlar›ndan ciddi darbelerle di¤er

avukatlar da çeflitli yerlerinden
yaraland›lar. 

Avukatlar karakolda gözalt›
ifllemleri s›ras›nda da a¤›r haka--
ret ve daya¤a maruz kal›rken

birçok avukat da burada yaraland›.  
ÇHD’li avukatlar hem avukatlara

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

ÇHD’li Avukatlara
Sald›r› Protesto Edildi
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önüne ç›kan onlarca kifli Elmada¤’a
do¤ru yürümeye bafllad›. ‹çlerinde
HÖC’lülerin de oldu¤u kitleye polis
burada da sald›rd›. fiiflli’den Tak-
sim’e gitmek isteyen yüzlerce kifli
Kurtulufl , Dolapdere ve Kas›mpafla
sokaklar›nda polisle çat›flmaya de-
vam etti. Polis her defas›nda Tak-
sim’e ç›kmak isteyenlerin önünü ke-
serken mahallenin içini gaz bombala-
r›n›n duman› kaplad›. Polisin sald›r›-
s›na tafllarla karfl›l›k verenlerden Tar-
labafl›’na ç›kanlar burada da polisle
sokak sokak çat›fl›p Taksim’e girme-
ye çal›flt›lar. Bir an önce Taksim ‹s-
tiklal Caddesi  ve civar›nda bafllayan
çatflmalara kat›lmak isteyenler, sokak
bafllar› yüzlerce polisle kapat›ld›¤›
için Taksim’e ç›kan caddeyi geçeme-
diler.

DDiirreenniiflfliinn ssoonn
mmeevvzziissii TTaakkssiimm

Taksim Meydan› sabah›n erken
saatlerinden itibaren  binlerce polis
taraf›ndan abluka alt›na al›nd›, ala-
n›n her taraf› bariyerlerle, panzerler-
le  kapat›ld›. Taksim, otobüs giriflle-
rine kapat›ld›, metro çal›flmad›. Tak-
sim Meydan›, Tarlabafl›, ‹stiklal
Caddesi ve Taksim’in çevresindeki
bütün sokaklarda polis y›¤›na¤› gö-
rülürken binlerce polisin yetersiz
kalmas› durumunda Taksim Gezi
Park›’nda her an müdahale etmeye

haz›r binlerce jandar-
ma bekletildi.

Polis sabah saatle-
rinden itibaren küçük
gruplar halinde de ol-
sa Taksim Meydan›
çevresinde bekleyen-
leri da¤›tt›. Galatasa-
ray Meydan›’nda,
Odakule’de de polis
barikat› kurulup, pan-
zerler bekletildi.

Meydandan Tünel’e kadar yüzlerce
sivil polis ‹stiklal’de, ara sokaklarda
eylemci arad›. ‹ki-üç kiflilik gruplar
gördüklerine üst aramas› yapt› “bu-
ralarda dolaflt›¤›n›z› görmeyeyim”
diye tehdit etti. 

‹stiklal Caddesi’nde gezen turist-
ler ise polis yo¤unlu¤unu anlamaya
çal›fl›yor, kimi ‹ngilizce, kimi Fran-
s›zca, kimi de kendi dillerince neler
oldu¤unu sormaya, ö¤renmeye çal›-
fl›yordu. Galatarasay Lisesi’nde po-
lis ana caddeden geçiflleri engelle-
mek için ö¤le saatlerine do¤ru insan-
lar› ara sokaklara yönlendirdi, bas›-
n›n çantalar›na ve bas›n kartlar›na
bakarak geçifllerine izin verdi. 

Ö¤len saatlerinde saat 12.00 ci-
var›nda Taksim Meydan› karfl›s›nda-
ki kald›r›mda 1 May›s kutlamak is-

teyen insanlar›n topland›¤› gözlenir-
ken toparlanan insanlar polisin söz-
lü müdahalesiyle da¤›ld›lar. Bu s›ra-
larda TKP üyeleri Elmada¤’dan yü-
rüyerek Taksim Meydan› giriflinde
kurulan polis barikat›na do¤ru yürü-
düler. “AKP’yi ‹stemiyoruz, Yaflas›n
1 May›s” sloganlar› atan yaklafl›k
300 kiflilik TKP’li grup burada po-
lisle yapt›klar› pazarl›klar  sonucun-
da bulunduklar› alanda bas›n aç›kla-
mas› yapt›lar ve 1 May›s Marfl›’n›
söyleyerek da¤›ld›lar.

Yine TKP’liler’in  eylem yapt›¤›
bir baflka sokaktan ç›kan yaklafl›k 50
kifli “Faflizme Karfl› Omuz Omuza,
1 May›s Alan› Taksim Meydan›”
sloganlar›yla yürüyüfl yapt›lar, poli-
sin sald›r›s›yla da¤›lan onlarca kifli
slogan atarak ara sokaklara girdiler.
Tekrar toparlan›p alana ç›kmaya ça-
l›flanlara polis gaz bombas› atarak
müdahale etti. 

Halk›n Kurtulufl Partisi üyeleri
de pankartlar›yla polis barikat›n›n
önüne Taksim Talimhane metro giri-
fli önüne geldiler. Yürümekte ›srar
eden HKP’lilere polis joplarla sal-
d›rd›. HKP’liler bu sald›r›n›n ard›n-
dan ara soka¤a geçerek burada bir
bas›n aç›klamas› yap›p ve karanfil
b›rak›p eylemlerine son verdiler. 

Anadolu illerinden de 1 May›s
Taksim kutlamalar›na kat›l›m
oldu. Birçok engellemeye ra¤men
büyük bir kararl›l›k ve coflkuyla
Ankara, ‹zmir, Antalya, Bursa,
Kütahya, Afyon, Adana, Hatay,
Mersin, ‹skenderun, Malatya,
Dersim, Elaz›¤, Karadeniz ve
Trakya illerinden yola ç›kan
devrimciler 1 May›s’ta Taksim
Alan› kavgas›nda yerlerini ald›lar. 

BBuurrssaa’da 30 Nisan günü
Fomara Meydan›’ndan yola ç›kan
D‹SK, KESK, ÖDP, SDP,
Halkevleri üyeleri yol boyunca 9
ayr› yerde durduruldular, engel-
lenmeye çal›fl›ld›lar. Bursa’da 20
HÖC’lü de di¤er kurumlardan ayr›

y o l a
ç›karak 1
May›s’ta
‹ s t a n -

bul’a geldi... AAddaannaa’dan 30
HÖC’lü 1 May›s’ta ‹stanbul’a
gelirken AAnnttaallyyaa’dan ise yola
ç›kan HÖC’lülerin arabalar› polis
taraf›ndan ba¤land›. HÖC’lüler
baflka bir araç ça¤›rarak yollar›na
devam ettiler, polisin engelleme
çabalar›n› bofla ç›kard›lar...
‹‹zzmmiirr’de akflam saat 20.30’da
hareket edildi. Bir saat sonra
otobüsün önü kesilerek kimlik
kontrolü yap›ld›. Yaklafl›k yar›m
saat süren GBT kontrolünden
sonra yola devam edildi. Otobüsü
durdurmayan polis ya da asker
sadece eskortluk yapmakla yetin-
de. Marfllar, türküler söylenerek
‹stanbul’a var›ld›.

1 May›s Coflkusunu Taksim’de
Yaflamak ‹çin Anadolu’dan Geldiler...



Ayn› saatlerde “Yaflas›n 1 May›s,
Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlar›
ile ‹stiklal Caddesi üzerinde topla-
nanlar pankartlar›yla, alk›fllar›yla 1
May›s Alan› Taksim’e yürüdüler.
Meydandaki polisler su s›karak,
gazlarla sald›rd›.  Polisin sert müda-

halesiyle
ara sokak-
lara da¤›-
lan dev-
r imc i l e r,
tekrar saat
12 .30’da

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

DDeevvrriimmcciilleerr ‹‹ssttiikkllaall’’ddeenn
TTaakkssiimm’’ii zzoorrlluuyyoorr

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Al›nteri, Proleter Devrimci Durufl,
Mücadele Birli¤i, HKM ve ESP
üyeleri kendi pankartlar›n› açarak
alk›fllarla “Yaflas›n 1 May›s, ‹flte
Taksim ‹flte 1 May›s, Kurtulufl Kav-
gada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” slo-
ganlar› atarak polis barikat›n›n üze-
rine do¤ru yürüyüfle geçtiler. Tekrar
sald›rarak ‹stiklal Caddesi’ni gaza
bo¤an polis, “‹flte Taksim ‹flte 1 Ma-
y›s” diyen coflkuya tahammülsüzlü-
¤ünü gösterdi bir kez daha. Polis
gaz s›karken esnaflar devrimcileri,
gazetecileri iflyerine ça¤›rarak, gaz-
dan etkilenene limon, sirke, eczane-
ler ilaç vererek destek olup direnen-
leri  sahiplendi. Hem önden hem de
arkadan kuflatmaya alt›na al›nan
devrimcileri hiçbir sald›r› y›ld›ra-

mad›. Taksim’e ç›kmak için çat›fl-
maya, direnmeye devam ettiler. 

Eylemler s›ras›nda meydandan
geçen baz› iflçilerin polise “bu sene
sokmad›n›z, seneye bu meydana
mutlaka girece¤iz” diyerek tepki
gösterdi¤i görüldü. Saat 13.00 civa-
r›nda DSP ve SHP genel baflkanlar›
ile ÖDP milletvekili Ufuk Uras Tak-
sim An›t›’na giderek karanfil b›rak-
t›lar. Alelacele yap›lan anmaya ba-
s›n da al›nmad›.

Saat 13.00’e do¤ru yaflanan ça-
t›flmalarda polisin panik ve korkusu
gözlerden kaçmad›. Çok küçük
gruplara binlerce polisin sald›rmas›
bu korkuyu gösteriyordu. Kitlenin
kararl›l›¤›n› k›rmak ve da¤›tmak
için polis ‹stiklal Caddesi üzerinde-
ki binalar› basarak Taksim’i savafl
alan›na çevirdi, terör estirdi. Eylem-
ci oldu¤unu düflündükleri binalara
bask›n düzenleyen polis buralardan
onlarca insan› gözalt›na ald›. Bütün
bu polis terörüne ra¤men devrimci
gruplar pankartlar›yla ‹stiklal Cad-
desi’ndeki ara sokaklarda toplana-
rak yürüyüfle geçtiler.

Çat›flarak ara sokaklara da¤›lan
kitle saat 13.00’te ‹HD önünde fular-
lar›n› yüzlerine takarak ellerinde tafl-
larla,  bir kez daha Taksim’e yürüdü-
ler. Ancak bu kez polis daha fazla gaz
s›karak ve panzeri ‹stiklal’de gezdi-
rerek kitleyi da¤›tt›, ara sokaklar›n
bafl›na ikinci barikatlar› kurdu. Kitle
tafllarla barikat› aflmaya çal›fl›nca çe-
vik kuvvet ara sokaklara da girerek
adeta terör estirdi. Yolda gördüklerini
dövdü, eylemcilerden yakalayabildi-
¤ini yerlerde sürükleyerek, tekmele-
yerek gözalt›na ald›.

Çat›flarak Cihangir’e çekilen kit-
lenin say›s› yaklafl›k bini buldu.
Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’nde
sloganlar atan kitle Taksim Meyda-
n›’na ulaflmak için Kazanc› Yoku-
flu’na do¤ru yürüyüfle geçti. Sald›r›-
lar›n en yo¤un yafland›¤› yer olan
Kazanc› Yokuflu’nda devrimciler
‘77 1 May›s katliam›n›n hesab›n›
sormak için bir kez daha polisle ça-
t›flt›lar. “‹flte Taksim ‹flte 1 May›s,
Taksim Bizimdir Bizim Kalacak,
Yaflas›n 1 May›s, Faflizme Karfl›
Omuz Omuza” sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylemde polis panzerlerle kitlenin
önünü kapat›p yürümelerine engel
olurken yo¤un bir flekilde gaz bom-
bas› kulland›. Polisin sald›r›s›yla ge-
ri çekilen kitle faflistlerin sald›r›s›na
u¤rad›. Polisle yap›lan çat›flma yak-
lafl›k 2 saat sürerken onlarca kifli gö-
zalt›na al›nd›.  

Taksim’in ara sokaklar›nda tüm
sald›r›lara ve kuflatmalara ra¤men
direnifl saat 14.30’da bitirildi. Ey-
lemden sonra polisler ‹stiklal’de ka-
labal›k gruplar halinde durarak halk›
tedirgin etmeye, korkutmaya çal›flt›-
lar. Meydandaki kuflatma gün boyu
sürerken Galatasaray Meydan› ve
Odakule’de de sürekli polis y›¤›na¤›
ve panzerler bekletildi. 

PPoolliissiinn kkoorrkkuussuu vvee 
kkoorrkkuunnuunn tteerröörr üü

Polis terörü bunlarla da s›n›rl›
kalmad›. Da¤›lan eylemcileri yaka-
lamak için Taksim’deki ÖDP ve
Makine Mühendisleri ve Harita Ka-
dastro Odas› ‹stanbul fiubesi’ni ba-
san polis burada da onlarca insan›
yaralad›. ÖDP ‹l Merkezi’nde gaz
bombas› ve plastik mermiyle en az
18 kiflinin yaraland›¤› bildirildi. Yi-
ne Taksim’den fiiflli’ye kadar asayifl
polislerinden trafik polislerine, bek-
çisinden, karakol polisine kadar bin-
lerce kolluk kuvvetinin yollar› tuttu-
¤u görüldü. 

AKP iktidar›n›n fiiflli ve Taksim’i
onbinlerce polisle iflgal alt›na ald›¤›
‹stanbul 1 May›s günü 1000’e yak›n
kifli gözalt›na al›nd›, onlarca insan
yaraland›. 

‹stanbul Valisi ve emniyeti polisin
gece saat 24.00’e kadar Taksim’de
beklemeye devam edece¤ini söyle-
yerek korku ve terörünü itiraf etti.

13Say›: 5 // 4 MMay›s 22008 



Türkiye’de 1 May›s coflkusu, di-
renifli, çat›flmas›, polisin sald›rganl›-
¤›yla ‹stanbul’da yafland› as›l ola-
rak. ‹stanbul’a gelmeyip 1 May›s’›
bulunduklar› yerde kutlayan emek-
çilerin gözleri, kulaklar› ‹stan-
bul’dayd›. Direnifl buradakileri de
cofltururken polisin sald›rganl›¤› da
ayn› flekilde öfkelendirdi.

Alanlarda 1 May›s Taksim dire-
nifli selamland›...

AANNKKAARRAA

KESK, D‹SK ve Türk-‹fl’in yap-
t›¤› 1 May›s kutlamalar›na da polis
sald›rd›. S›hhiye Meydan›’nda ger-
çekleflen miting alan›na girifllerin
sürdü¤ü esnada polis ile ÖDP’li
grup aras›nda yaflanan tart›flma,  ça-
t›flmaya dönüfltü. 

Ulus Opera Binas› önünde topla-
nan emekçiler “Ayaklar Bafl› Ezme-
ye Geldi, Yolu Yok, Ayaklar Bafl
Olacak" yaz›l› pankartlar› açarken
KESK fiubeler Platformu kortejinde
“Meryem Özsö¤üt’e Özgürlük” dö-
vizleri de dikkat çekti. 

Arama noktalar› önünde yaflanan
arbedede, polisin gaz bombalar› ve
joplarla müdahale etmesiyle birçok
emekçi yaraland›. Arama noktas›n-
da ABD bayra¤› yakan ÖDP’lilere
ve ÇHD’li avukatlardan Kenan Ars-
lan’a sald›ran polis pervas›zl›¤›n›
gösterdi. Tüm sald›r›lara ra¤men

alana giren kitle 1
May›s coflkusunu
yaflad›. Yap›lan ko-
nuflmalarda Tak-
sim’e ç›kmak iste-
yen emekçilere ya-
p›lan sald›r›lar pro-
testo edildi. 

‹‹ZZMM‹‹RR

KESK ve Türk-‹fl’in düzenledi¤i
1 May›s mitingi ‹zmir’de de coflku-
lu geçti. Üç koldan Gündo¤du Mey-
dan›’na yürüyen onbinlerce kifli
“Taksim Onurumuzdur” sloganla-
r›yla Taksim direniflini ve kararl›l›-
¤›n› selamlad›. 

DDEERRSS‹‹MM

Sanat Soka¤›’nda SES, E¤itim-
Sen, D‹SK, DTP, EMEP, Partizan,
ESP, DHP ve HKM’nin kat›l›m›yla
bir miting düzenlendi. K›flla Mey-
dan›’na do¤ru yürüyüflle bafllayan
mitinge yaklafl›k 2 bin kifli kat›ld›.
“Taksim Yasa¤›na Son, Taksim’e
Selam Yaflas›n 1 May›s, Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma” sloganlar›
atan emekçiler de Taksim direniflini
selamlad›lar. D‹SK, KESK ve Türk-
‹fl ad›na  birer konuflmalar›n yap›l-
d›¤› miting halaylarla sona erdi. 

MMEERRSS‹‹NN

Mersin’de biraraya gelen yakla-
fl›k 5 bin emekçi ise Devlet Hasta-
nesi önünden Metropol girifline ka-
dar taleplerini dile getiren sloganla-
r›yla yürüdüler. “Emekçi Düflman›
Hükümet ‹stifa” slogan›n›n at›ld›¤›
mitingte 1 May›s’›n resmi tatil ilan
edilmesi talebi de hayk›r›ld›. 

AADDAANNAA

1 May›s coflkusu Adana’da ya-
fland›. U¤ur Mumcu Meydan›’nda
sayg› durufluyla bafllayan mitingde
SSGSS Yasas›na karfl› direniflin sü-
rece¤i hayk›r›ld›. TEKEL iflçisi Ha-
tice Korkut yapt›¤› aç›klamada An-
kara’da infaz edilen Kevser M›r-
zak’›n anmas›na kat›ld›klar› gerek-
çesiyle tutuklanan ‹HD Adana fiube

Baflkan› Ethem Aç›kal›n ve SES
MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün
serbest b›rak›lmas›n› istedi. 

SSAAMMSSUUNN

Bini aflk›n emekçinin kat›ld›¤›
miting Cumhuriyet Meydan›’nda
gerçeklefltirildi. Mitinge Çarflamba
Belediyesi’nde sendikal› olduklar›
için iflten at›lan ama haklar›n› ara-
maktan vazgeçmeyen iflçiler de ka-
t›ld›. 

BBUURRSSAA

EMEP, DTP, CHP, SHP, ‹P,
ÇHD, BAT‹S, TÜMT‹S, BDSP,
DHP, ESP, Partizan, ‹flsiz ve Gü-
vencesiz E¤itim Emekçileri, Der-
nekler Platformu, Deniz Kültür ve
Sanat Evi, Ça¤dafl Muhasebeciler,
Liseli Devrimciler saat 16.30’da
Bursa’n›n Fomara Meydan›’nda bi-
raraya gelerek 1 May›s’› kutlad›lar.

“Yaflas›n 1 May›s Biji Yek Gu-
lan” ortak pankart›n›n arkas›nda
kortej oluflturarak Gökdere Bulva-
r›’na yürüyüfl yap›ld›. Meydanda
yap›lan konuflmalarda ve miting bo-
yunca “Her Yer Taksim Her Yer Di-
renifl” sloganlar› at›ld›. 

DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR

Da¤kap› Meydan›’nda yap›lan
mitingde de AKP’nin Taksim yasa-
¤› 3 dakikal›k oturma eylemiyle
protesto edildi. Oturma eyleminde
“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganla-
r› at›ld›. Yaklafl›k 5 bin kiflinin kat›l-
d›¤› mitingde DTP Efl Baflkan› Emi-
ne Ayna bir konuflma yapt›. 

***

1 May›s’ta Türkiye’nin dört bir
yan›nda 1 May›s coflkusu alanlarda
yafland›. Van’dan Elaz›¤’a, Ho-
pa’dan Antep’e kadar birçok ilde
yap›lan mitinglerde AKP’nin halka
düflmanl›¤› protesto edildi.
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‹stanbul Valisi Taksim’i 1
May›s kutlamalar›na yasaklama ge-
rekçelerinden birisi olarak diyor ki;
““‹‹ssttaannbbuull’’uunn iimmaajj››nnaa zzaarraarr vveerriirr..
‹‹ssttaannbbuull bbiirr mmaarrkkaa flfleehhiirrddiirr.. ‹‹ssttaann--
bbuull’’uunn ttiiccaarrii ppoottaannssiiyyeelliinnee zzaarraarr
vveerriirr..””

Demek ki, iflçiler, emekçiler
Taksim’de 1 May›s kutlamas› yap-
t›klar› zaman, bundan ““mmaarrkkaa flfleehh--
rrii”” ‹stanbul’un imaj› bozuluyor-
mufl.

Neden bozuluyor ‹stanbul’un
imaj›? ‹stanbul’un imaj› içinde,
emekçinin yeri yok mu? AKP’nin
sevgili Vali’sine göre, ‹stanbul’da
emekçilerin yeri yok, onlar görün-
memeli, alanlara ç›kmamal›, ‹stan-
bul’un imaj›n› bozmamal›.

Güler diyordu ki; ““22001100 KKüüllttüürr
BBaaflflkkeennttii üünnvvaann››nnaa yyaakk››flfl››rr bbiirr iimmaajj
vveerriillmmeellii””.. Ee, soral›m peki, 1 Ma-
y›s’ta yaratt›¤›n›z görüntü, ““KKüüllttüürr
BBaaflflkkeennttii”” imaj›n›z için uygun
muydu?

1 May›s’ta yans›yan nas›l bir
kültürdü?

Alanlar› dolduran emekçilerin,

imaj›n› bozdu¤u ‹stanbul’un imaj›n›
nas›l koruyor Vali?

2007’de ve bu y›l gördük ki, Va-
li’nin ‹stanbul’un imaj›n› koruma
yöntemi, ‹stanbul’u gaz bombas›na
bo¤mak, insanlar› joplamak,  so-
kaklar› iflkencehaneye çevirmek,
adeta s›k›yönetim ilan etmek. 

Yine, Vali’ye göre, adeta devle-
tin katilli¤inin simgesi olarak Tak-
sim Meydan›’nda yatan 35 ölü, ‹s-
tanbul’un imaj›n› bozmuyor. 1977
y›l›ndan günümüze, Taksim’de kat-
ledilenlerin faillerinin ortaya ç›ka-
r›lmamas›, hesap sorulmamas› da
imaj bozmuyor. Demek ki, ‹stanbul,
katliamlarla ““mmaarrkkaa flfleehhiirr”” haline
getirilmifl.

Bu sözlerle, AKP’nin ve Valisi-
nin ‹stanbul için kafalar›ndaki imaj
ortaya ç›k›yor: Kafalar›ndaki imaj,
iflkenceci, katil, emekçilere, iflçilere
alanlar› yasaklayan, halka düflman
bir Türkiye imaj›d›r.

Demokrasiyi, hak ve özgürlükle-
ri bir yana b›rak›n, emperyalizme
seslenin, deyin ki; ““bbiizz ööyyllee bbiirr üüll--
kkeeyyiizz kkii,, hhaakk ttaalleepp eeddeenn,, mmiittiinngg yyaa--
ppaann eemmeekkççiilleerrii kkaattlleeddeerriizz,, ddaahhaass››

oonnllaarr››nn kkaattlleeddiilleennlleerrii
aannmmaallaarr››nn››,, ssaahhiipplleenn--
mmeelleerriinnii yyaassaakkllaarr››zz..
GGeerreekkiirrssee bbuu yyaassaa¤¤››,,

ttüümm ‹‹ssttaannbbuull’’uu,, hhaattttaa TTüürrkkiiyyee’’yyii
iiflflggaall eeddeerreekk,, iiflflkkeenncceehhaanneeyyee ççeevviirree--
rreekk uuyygguullaarr››zz.. BBiizzddeenn ddaahhaa iiyyii iiflfl--
bbiirrlliikkççiilleerr,, TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ddaahhaa iiyyii
ssöömmüürrggee üüllkkee bbuullaammaazzss››nn››zz..”” 

Eminiz ki, bu imajdan memnun
olanlar vard›r. Emperyalist ülkele-
rin arad›¤› imaj›n bu oldu¤undan
eminiz.

Ve bu söylemin önemli yanlar›n-
dan birisi, ‹stanbul Valisi’nin ko-
nuflmas›nda, emekçilerin haklar›n›n
olmamas›d›r. Taksim’de kutlama
yap›lmas›na iliflkin karar al›n›rken,
emekçilerin talepleri d›fl›nda her ge-
rekçe gündeme getirildi.

Milyonlarca iflçinin sorunlar›, ta-
lepleri ve yüzbinlerin 1 May›s’›
Taksim’de kutlamak istemesinin
önemi yok. Taksim’deki üç-befl tane
esnaf›n zarar görece¤i ihtimali Tak-
sim yasa¤›n›n gerekçesi haline geti-
rildi, o gün Taksim’de olacak olan
turistler hesaba kat›ld›, fakat, mil-
yonlarca emekçi önemsenmedi.

Çünkü, onlar iflçiye düflmand›r-
lar. ‹flçilere, emekçilere s›n›fsal ola-
rak düflmand›rlar.

Marka fiehrin ‹maj›!

Turistik Otelciler, ‹flletmeci-
ler ve Yat›r›mc›lar Birli¤i (TU-
ROB) Baflkan› Timur Bay›nd›r,
turizmciler olarak, 1 May›s’›n
Taksim’de kutlanmas›na karfl›
olduklar›n› aç›klad›. Niye derse-
niz, diyor ki, ““TTaakkssiimm,, yyuurrttdd››--
flfl››nnddaann mmiissaaffiirrlleerriimmiizziinn yyoo¤¤uunn
oollaarraakk kkoonnaakkllaadd››¤¤›› bbiirr bbööllggee--
mmiizzddiirr.. ‹‹ssttaannbbuull’’uummuuzzuunn ggöözz--
bbeebbeekklleerriinnddeenn bbiirrii oollaann TTaakk--
ssiimm’’ddee,, TTüürrkk ttiiccaarreett hhaayyaatt››nnaa
zzaarraarr vveerreerreekk iimmaajj››mm››zz›› zzeeddeellee--
yyeecceekk oolluummssuuzz hhaaddiisseelleerriinn yyaa--
flflaannmmaass››nn›› kkeessiinnlliikkllee iisstteemmiiyyoo--
rruuzz..”” 

Elbette, iflçinin, emekçinin
ne önemi var, hakk›n özgürlü-
¤ün ne önemi var; yeter ki kar-

dan zarar edilmesin... 

Siz patronlar, siz 12 Eylül-
ler’i alk›fllayarak, gülme s›ras›
bizde diyerek karfl›layanlars›n›z. 

Siz ülkemizin ad›n›n ““iiflflkkeenn--
cceeccii üüllkkee””ye ç›kmas›nda, ülke-
mizin ad›n›n ““uuyyuuflflttuurruuccuu kkaa--
ççaakkçç››ll››¤¤››yyllaa”” birlikte an›lmas›n-
da hiç sak›nca görmeyenlersi-
niz.

Siz ülkemizin trafik kazala-
r›nda, ifl kazalar›nda dünya bi-
rincisi olmas›n›n da ülkemizin
imaj› aç›s›ndan yaratt›¤› sonuç-
lar› hiç dert edinmeyenlersiniz. 

Sizin ““ttiiccaarreett hhaayyaatt››nn››zz››nn””
görece¤i zararlar da bizim umu-
rumuzda de¤il.

TUROB Da Taksim’e Karfl› ! Kim Davet Etti Sizi ?
T‹SK (Türkiye ‹flverenler Sendikas›

Konfederasyonu), yasal izin ç›karsa Tak-
sim’de kutlamalara kat›lacaklar›n› aç›klad›.

Kim davet etti sizi? 1 May›s’la sizin ilgi-
niz ne? 1 May›s zaten esas olarak size karfl›
yap›l›yor.

Patron, iflçiye kendisinin patronlu¤unu,
iflçinin iflçili¤ini unutturman›n f›rsat›n› ka-
ç›rm›yor. Bu mümkün mü?

1 May›s’a gelecekmifl patronlar›n sendi-
kas›. Peki sonra, neyi hayk›racaks›n o alan-
da? ‹flçilerin emeklerini vermeyen patronla-
r› m› lanetleyeceksin? ‘77’de katliam yapan-
lar› m› lanetleyeceksin? ‹flçiler o alanda
bunlar› yapmak için toplan›yor ve senin ç›-
karlar›n› koruyan iktidar, bunu engellemek
için o alan› iflçilere yasakl›yor.

Hiç kendinizi yormay›n, 1 May›s’a kat›l-
mak sizi “iyi” patron yapmaz.
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Baflbakan›, ‹stanbul Valisi, tam
bir emekçi düflmanl›¤›yla yasakla-
d›klar› 1 May›s kutlamalar›na, ge-
rekçe olarak yine ““iissttiihhbbaarraatt aalldd››kk,,
pp rroovvookkaassyyoonn oollaaccaakk,, bbööllüüccüü mmaarr--
jjiinnaall öörrggüüttlleerr ssiillaahhll›› eeyylleemmlleerriinnii
ssaahhnneeyyee kkooyyaaccaakk”” dediler.

‹stanbul Valisi ellerinde ne kadar
önemli istihbarat bulundu¤unu,
adeta “dünyay› felaketin efli¤inden
kurtaracak adam” edas›yla aç›kla-
d›¤› toplant›da flöyle diyordu:

“EL‹M‹ZDEK‹ ‹stihbarat ra-
porlar›na göre, illegal, bölücü ör-
gütlerin provokatif eylemler yapa-
caklar›, güvenlik güçleriyle çat›fl-
maya girecekleri, tafll›, sopal›, ge-
rekti¤inde silahl› bir flekilde bu ey-
lemlerini sahneye koyacaklar›.. tes-
pit edilmifltir. Sendikalar›n bu yürü-
yüfllerinin arkas›na s›¤›narak
geçmiflte yaflanan olaylar› aynen
sahneye koyma haz›rl›klar› vard›r. ”

Ayn› söylem, her büyük kitle ey-
leminde, hemen her 1 May›s kutla-
malar›nda büyük bir piflkinlikle tek-
rarlanan al›fl›lagelmifl bir söylemdir.

Bu söyleme sar›lmak, oligarfli
için, büyük bir çarp›tmad›r. Çünkü,
herkes bilmektedir ki, bugüne kadar
ne kadar provokasyon yafland›ysa,
bunun alt›ndan oligarflik iktidarlar,
resmi-sivil faflist güçler ç›km›flt›r.

Devrimciler, demokratlar, ileri-
ciler provokasyon yapmazlar, buna
ihtiyaç duymazlar. Bugüne kadar da
yapmam›fllard›r.

Denilebilir ki, ülkemizdeki pro-
vokasyonlar tarihi, Osmanl›’dan
bugüne kadar az çok devaml›l›k
içinde gelen ddeevvlleettiinn tarihidir. Çün-
kü provokasyon sömürücü egemen

s›n›f düzeninin yönetme araçlar›n-
dan birisidir.

Oligarflinin her 1 May›s’ta, 1977
1 May›s katliam›n› gerekçe olarak
kullanmas› da, tam bir ikiyüzlülük
ve demagojidir. 1 May›s 1977’de
kitlenin üzerine atefl aç›p, 35 kifliyi
katleden, yüzlerce kifliyi yaralayan
kendileridir ve yapt›klar› provokas-
yonu, bundan sonraki 1 May›slar ve
di¤er kitle eylemlerini yasaklama-
n›n gerekçesi haline getirmifllerdir.

BBaaflflbbaakkaann››nn EElliinnddeekkii
‹‹ssttiihhbbaarraatt:: SSookkaakkllaarraa
YYaapp››flfltt››rr››llaann AAffiiflfllleerr

‹stanbul Valisi Muammer Güler,
ve tüm AKP’li bakanlar›n dilinde,
““iissttiihhbbaarraatt aalldd››kk,, ssiillaahhll›› eeyylleemm
oollaaccaakk”” aç›klamas› vard›. ‹ktidar,
yasakç›l›¤›n›, emek düflmanl›¤›n›
meflrulaflt›rmak bu basit ve kimse-
nin inanmad›¤› yalana sar›ld›.

Söyleyebilecekleri baflka bir ge-
rekçeleri yoktu. 1 May›s’ta Tak-
sim’i yasaklamalar›n› izah edebile-
cek bir gerekçeleri yoktu. Basit,
adice bir yalan› tekrarlayarak,
emekçi düflman› yüzlerini gizleye-
bileceklerini sanm›fl olmal›lar. 

Halka karfl› bir s›r perdesine bü-
ründürülen “istihbarat”, Baflbakan
taraf›ndan sendikac›larla görüflmesi
s›ras›nda aç›kland›. “Büyük”,
“önemli”, “vahim” havas› verilen
bu istihbarat, Türkiye’nin hemen
her taraf›nda duvarlara yap›flt›r›lan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi afifl-
lerinde yazan, ‘‘11 MMaayy››ss’’ttaa KKaattlliiaa--
mm››nn HHeessaabb››nn›› TTaakkssiimm’’ddee SSoorraall››mm’’
ça¤r›s›ndan baflka bir fley de¤ildi. 

Bak›n diyordu Baflbakan, HÖC,
aç›kça hesap soraca¤›z diyor. 

Demokrasiden, adalet düflünce-
sinden bu kadar uzak ve halk› aldat-
mak için malzeme arayan zihniyet-
ten ancak bu kadar mant›kl› bir yo-
rum beklenebilir!!!

Bas›na yapt›klar› aç›klamalarda,
istihbarat dediklerinin bu oldu¤unu
söylemiyorlar. Halka, ellerinde si-
lahl› eylem istihbarat› oldu¤unu
aç›kl›yorlar. Elbette, bu komik istih-
barat› aç›klasalar, tüm halk› kendi-
lerine güldürecekler.

Burada, iktidar›n halk› nas›l te-
rörize etti¤inin örne¤i görülüyor,
halka aç›ktan yalan söylüyor, önem-
li istihbaratlar bulunmufl havas› ya-
rat›yor. Kitleleri korkutuyor. Bu eli-
mizde istihbarat var, provokasyon
yap›lacak söylemi, öylesine bayat-
lam›fl bir söylemdir ki, kimse bu
söyleme inanm›yor.

Fakat, 1 May›s’a kat›lacak kitle-
ler oligarflinin provokasyon tarihini
bildi¤i için, bu söylemden, ““TTaakk--
ssiimm’’ddee ››ssrraarr eettmmeeyyiinn,, bbiizz pprroovvoo--
kkaassyyoonn yyaarraatt››rr,, ssiizziinn üüzzeerriinniizzee yy››--
kkaarr››zz”” tehtidini görüyorlar. ‹ktida-
r›n bu söylemdeki amaçlar›ndan bi-
risi de, kitlelerde bu korkuyu yarat-
makt›r.

Çünkü herkes biliyor ki, oligarfli
bu tür provokasyonlar› çok rahat
yapabilir. 

Oligarflinin provokasyonlar›n›n
en çarp›c› olanlar›ndan birisi, 6-7
Eylül 1955’te, ülkemizdeki Ermeni
ve Rum az›nl›klara karfl› gerçeklefl-
tirilen sald›r›lard›r. Provokasyon, 5
Eylül’de Selanik’te Atatürk’ün evi-
nin bombalanmas›yla bafllat›lm›fl ve
ülkemizdeki az›nl›klara yönelik bir
katliama, mallar›n›n ya¤malanmas›-
na dönüfltürülmüfltür.

Katliam› yapanlar, SSeellaanniikk
KKoonnssoolloosslluu¤¤uu’’nnddaa ggöörreevvllii HHaassaann
UUççaarr ve MMAAHH’’››nn ((oo zzaammaannkkii
MM‹‹TT’’iinn)) hhiizzmmeettiinnddeekkii bbiirr aajjaann
olan Bat› Trakya Türkleri’nden  Ok-
tay Engin’di. Provokasyon bir ÖÖzzeell
HHaarrpp DDaaiirreessii ifliydi. 

Sonraki y›llarda, Özel Harp Da-
iresi (ÖHD) Baflkan› Orgeneral
Sabri Yirmibeflo¤lu ““66--77 EEyyllüüll
oollaayyllaarr›› ddaa ÖÖHHDD''nniinn iiflfliiyyddii vvee

Provokasyon Yapan, 
Her Zaman Oligarflidir

BBuunnddaann ddaahhaa iiyyii
pprroovvookkaassyyoonn,, 

BBaaflflbbaakkaann vvee VVaallii’’ddeenn ddaahhaa
iiyyii pprroovvookkaattöörr oolluurr mmuu??
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mmuuhhtteeflfleemm bbiirr öörrggüüttlleennmmeeyyddii..
AAmmaacc››nnaa uullaaflfltt››”” sözleriyle bunu
do¤rulam›flt›r. (Fatih Güllapo¤lu,
Tanks›z Topsuz Harekat, s. 104)

6-7 Eylül provokasyonu, en yet-
kili a¤›zdan itiraf edilmifl olmas› ya-
n›yla önemlidir. Fakat, provokas-
yonlar salt bununla s›n›rl› de¤ildir.
Provokasyoncu devlet, MMaarraaflfl kat-
liam›’nda sinemaya bomba att›lar,
Trabzon’da linç sald›r›s›n› örgütler-
ken, ““PPKKKK’’ll››llaarr TTüürrkk bbaayyrraa¤¤››nn››
yyaakk››yyoorr”” yalan›n› yayd›, Gazi Ma-
hallesi’nde kahveleri tarad›, Mad›-
mak’ta kitleyi Alevi ayd›nlara karfl›
k›flk›rtt›... Bunlar oligarflinin provo-
kasyonlar›n›n bir k›sm›d›r.

Oligarfli, bu provokasyonlar›
kullanarak, az›nl›klar› göç ettirmifl,
mallar›n› ya¤malam›fl, halk› Alevi-
Sünni, Kürt-Türk diye mezheplere,
milliyetlere bölme, birbiriyle çat›fl-
t›rma politikalar›n› hayata geçirmifl-
tir. Devrimci mücadelenin, hak ve
özgürlük mücadelesinin geliflimini
engellemeye çal›flm›flt›r.

Tüm bu katliamlarda, provokas-
yonlarda devletin rolü herkesin bil-
di¤i gerçeklerdir.

Sonuçta, provokasyon söyle-
minin arkas›na s›¤›n›larak, Taksim
Alan› 1 May›s’ta emekçilere yasak-
land›. Onbinlerce polisle, bir düfl-
man iflgalindeki gibi, devlet güçleri
taraf›ndan iflgal edildi Taksim Alan›.

‹ktidar korkakt›r, 1 May›s’ta
Taksim alan›n›n yasaklanmas›n›n
halk ve emekçi düflman› bir politika
oldu¤unun fark›ndad›r. Bu nedenle,
aç›ktan Taksim alan›n› emekçilere

yasaklama gerekçelerini söyleyemi-
yor. Taksim’de emekçilerin güçleri-
ni görmek istemediklerini, emekçi-
lerin ‘77 1 May›s’›nda katledilen
emekçileri sahiplenmesini, oligarfli-
nin katliamlar›n› lanetlediklerini,
hesap sorduklar›n› görmek isteme-
dikleri için, emekçilerin gücünden,
örgütlenmesinden, mücadelesinden
korktuklar› için  Taksim’i yasakla-
d›klar›n› söyleyemiyor.

Fakat, bas›n›n, sendikac›lar›n
kendilerine sorduklar›, ““ppeekkii TTaakk--
ssiimm’’ddee oollaaccaakk pprroovvookkaassyyoonn,, bbaaflflkkaa
aallaannllaarrddaa oollmmaazz mm››??”” sorusuna ce-
vaplar› yoktu. Çünkü, can simidi gi-
bi sar›ld›klar›, böylesine basit bir
soruya bile haz›rl›ks›z bir demago-
jiydi.

‹stanbul Valisi ve AKP iktidar›,
adi demagojilere baflvursalar da,
katliamc›, emekçiye düflman bu
yüzleri teflhir olmufltur.

PP rroovvookkaassyyoonn EEddeebbiiyyaatt›› TTuutt--
mmaazz,, ÇÇüünnkküü DDeevvrriimmcciilleerriinn
TTaarriihhii TTeerrtteemmiizzddiirr

Baflbakan ve Vali, istedikleri et-
kiyi yaratamad›kça, provokasyon
söylemini bozuk plak gibi tekrarla-
y›p durdular.

‹nand›r›c› olamad›lar, çünkü
devrimci, demokratlar›n tarihinde
provokasyon yoktur, halka yönelik
bir eylem yoktur.

Tersine, mitinglerde, gösteriler-
de, provokasyon amac›yla, kortejle-
rin içine s›zan polislerden, yakala-
n›p teflhir edilenler, kortejlerden at›-

lanlar olmufltur. Devletin provokas-
yon politikas› bilindi¤i için, kortej-
lerin güvenliklerinin ifllerinden biri-
si, polislerin s›zmas›n› engellemeye
çal›flmakt›r.

Oligarfli, tüm çabalar›na karfl›n,
devrimcileri, provokasyonlar yara-
tan bir güç olarak göstermeyi bafla-
ramam›flt›r, böyle bir imaj olufltura-
mam›flt›r. Bunda, devrimcilerin net
eylem çizgileri, mücadele anlay›flla-
r› belirleyicidir.

Fakat, oligarflinin provokasyon-
lar›, komplolar› da bilinir. Ve bilinir
ki, ülkemizdeki provokasyonlar›n
örgütleyicilerinden, Özel Harp Da-
iresi, bir dönem do¤rudan Ameri-
ka’dan maafllar›n› alan, emperya-
lizm için çal›flan bir kontrgerilla ör-
gütlenmesidir. Oligarflinin, halk›
provokasyonlarla yönetmesinin te-
mel nedenlerinden birisi de, emper-
yalizmin iflbirlikçili¤ini yaparak ik-
tidar olmalar›d›r. 

1 May›s günü, tüm halk›m›z bir
kez daha provokatörü görmüfltür.
Provokatörler, sabah›n erken saatle-
rinden itibaren, kitle gördü¤ü yerde,
gaz bombalar›yla, panzerlerle,
tazyikli sularla, joplarla sald›ran gü-
ruhlard›.

Provokatörler, 1 May›s’ta Tak-
sim alan›n› emekçilerin o alana ç›k-
mas›n› engellemek için iflgal etmifl-
lerdi. Ki, zaten provokasyon edebi-
yat›n› kullanmalar›n›n, provokas-
yon yaratmalar›n›n nedeni de, tüm
ülkede emperyalizm ad›na gerçek-
lefltirdikleri iflgali, baki k›lmakt›.

Bir “provokasyon 

istihbarat›” kkomedisi

“Provokatörün Taksim plan›” di-

ye yazd› AKP yalakas› bas›n. 

“Militan guruplar›n tek tip askeri
elbise giyip, kutlamalar s›ras›nda
polisle tart›fl›p olay ç›kartmay›
amaçlad›¤›” kaydedilmifl... 

“ ‹zin verilmeyen Taksim Meydan›
için, DHKP-C, MLKP, TKP/ML,

MKP, TK‹B, T‹KP, TKEP-L ve
PKK/Kongra Gel'in sempatizan kad-
rolar› kortejin pefline tak›p Taksim
Meydan›'nda polisi zorlay›p olay ç›-
karaca¤› ve civarda bulunan binala-
ra zarar verilebilece¤i” istihbarat›

al›nm›fl. 

Sonra.. 

“Baz› militan gruplar›n Taksim
civar›ndaki lokantalarda sabahlaya-
ca¤› ve kutlamalarda olay ç›karacak-
lar›”n›n istihbarat›n› da alm›fllar.

Bugün adl› gazete de, bunu “Pro-

vokatörün Taksim plan›” diye haber

yapm›fl.  

Hükümetin de, Valili¤in de, AKP

yalakas› bas›n›n da, bu sene “istihba-

rat s›k›nt›s› vard› anlafl›lan. M‹T’i,

polisin, jandarman›n istihbarat›n› se-

ferber etmifl, bula bula, tek tip elbise

giyilece¤i ve lokantalarda sabahlana-

ca¤›n› tespit edebilmifller... 

Demek ortal›¤› aya¤a kald›rd›kla-

r› tüm istihbarat bundan ibaretmifl... 
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24 Nisan günü soruflturmalar›n
geri çekilmesi, yurttan at›lan ö¤-
rencilerin yurda geri al›nmas›, tu-
tuklu bulunan ö¤rencilerin serbest
b›rak›lmas› ve polisin üniversiteyi
terk etmesi talebi ile aralar›nda
Antalya Gençlik Dernekli ö¤renci-
lerin de oldu¤u Akdeniz Üniversi-
tesi ö¤rencileri çad›r kurmak iste-
diler. Bununla ilgili bas›n aç›kla-
mas› yapan ö¤renciler ad›na Nil-

gün Uzun yapt›¤› aç›klamada ken-
dilerini savunan devrimci-demok-
rat ö¤rencilerin yurt ve üniversite
yönetimi taraf›ndan soruflturmala-
ra u¤rad›klar›n› yurtlardan uzak-
laflt›rma cezalar› ald›klar›n› dile

getirdi. 

“ E ¤ i t i m ,
Bar›nma Hak-
k›m›z Engel-
lenemez” slo-
ganlar› atan

ö¤renciler çad›rlar›n› açarak sald›-
r›lar› protesto edeceklerini duyur-
dular. Ancak Rektörlük ve polis ça-
d›ra da izin vermeyip sald›r›lar›n›
devam ettirerek gençlik düflman›
olduklar›n› bir kez daha gösterdiler.
Ö¤renciler 1 saatlik oturma eylemi
yaparak bu sald›r›lar› protesto eder-
ken haklar›n› aramaya devam ede-
ceklerini söylediler. 

26 Nisan günü
‹nönü Üniversitesi
ö¤rencisi ve SGD
Baflkan› Sinan Tan-
r›verdi cadde orta-
s›nda 25 kiflilik bir

faflist grubun sald›r›-
s›na u¤rad›. Yaflanan bu faflist sal-
d›r› ve ‹nönü Üniversitesi’nde son
günlerde artan keyfi soruflturma-
lar protesto edildi. Malatya PTT
Meydan›’nda, 28 Nisan günü ya-
p›lan protesto eylemi Malatya
Gençlik Derne¤i Giriflimi,  SGD,
YDG,  DGH,  Emek Gençli¤i,
DÖ-DER taraf›ndan ortak yap›ld›. 

Nasuhi
C a d d e -
s i ’ n d e n

PTT’ye kadar sloganlarla yürüyü-
fle geçen kitle meydanda bir aç›k-
lama yapt›. “Faflist Sald›r›lara ve
Soruflturmalara Geçit Vermeyece-
¤iz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
faflist sald›r›lar› protesto eden dö-
vizler tafl›nd›.  Yap›lan aç›klamada
faflist sald›r›lar›n hesab›n›n sorula-
ca¤› ve gençli¤in mücadelesini en-
gelleyemeyece¤i dile getirildi.
Aç›klama esnas›nda bir grup faflist
polis deste¤inde provokasyon ya-
ratmaya çal›flsa da baflar›l› olama-
d›. Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤›
eylem “Malatya Faflizme Mezar
Olacak” sloganlar›yla sona erdi.

20 Nisan günü Edirne Gençlik
Dernekli ö¤renciler taraf›ndan der-
nek binas›nda türkü gecesi düzen-
lendi. 

Barlarda içkili partilerin düzen-
lendi¤i, okullarda uyuflturucunun
cirit att›¤› ve sistemin ö¤renci

gençlik üzerinde yozlaflt›r-
ma bask›s›n› tüm h›z›yla de-
vam ettirdi¤i bu süreçte,
yoz kültüre karfl› alternatif

olma iddias›nda olan Edirne
Gençlik Derne¤i gençli¤e türkü-
lerle halaylarla e¤lenebilecekleri
bir alternatif sundu. Trakya türkü-
leri hep birlikte söylenirken, gece
konuflmalarla ve kol kola çekilen
halaylarla sona erdi. 

‘Kariyer Günleri’ 
Toplant›s›na Protesto

Adana Çukurova Üniversitesi’nde 24
Nisan’da ‹.Akif Kansu Toplant› Salo-
nu’nda Sinerji Kolu taraf›ndan düzenlenen
“kariyer günleri” konulu toplant› devrim-
ci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan protesto
edildi.

“Kariyer Senin Elinde, Fark Yaratmak-
ta” bafll›¤›yla düzenlenen kariyer gününe
konuflmac› olarak, sermayeyi temsilen,
Deulcom International E¤itim Kurumlar›
Sahibi Baybars Altuntafl, Özel Gündo¤du
Okullar› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›m-
c›s› Gökhan Gündo¤du, Hilton SA Ope-
rasyon Müdürü Adnan Pehlivan, TNT
Kargo Adana Bölge Müdürü Yaflar Yi¤it
ça¤r›lm›flt›. Üniversitelerin sermayenin ta-
lan›na aç›lmas›n›n istendi¤i toplant›ya gir-
mek isteyen ö¤renciler yer olmad›¤› ge-
rekçesiyle içeriye al›nmad›lar. Polis ve
ÖGB’nin barikat›n› da¤›t›p toplant› salo-
nuna giren aralar›nda Adana Gençlik Der-
nekli ö¤rencilerin de bulundu¤u 70 ö¤ren-
ci  sloganlar at›p toplant›y› protesto edince
toplant›n›n ikinci bölümü iptal edildi.
Protestocu ö¤renciler eylemlerinin nedeni-
ni di¤er ö¤rencilere anlatarak ve toplant›-
n›n amac›n› teflhir ederek da¤›ld›lar. 

Akdeniz Üniversitesi’nde 
Polis–‹dare ‹flbirli¤i Devam Ediyor!

Malatya’da Faflist Sald›r›

Gençlik Federasyonu:
AKP Gençli¤e Düflmand›r

Gençlik Federasyonu bir aç›klama
yaparak 28 Nisan günü Adana Çukuro-
va Üniversitesi’nde devrimci-demokrat
ö¤rencilerin 1 May›s stand›na polisin
sald›rarak içlerinde Adana Gençlik Der-
ne¤i üyelerinin de bulundu¤u 12 ö¤ren-
cinin gözalt›na almas›n› protesto etti. 

28 Nisan günü polisin üniversitede
terör estirdi¤i belirtilen aç›klamada
sald›r›lar k›nanarak “gözalt›na al›nan
arkadafllar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r.
Sald›ran çevik kuvvet polisleri, emri
veren emniyet müdürü ve rektör ise yar-
g›lanmal›d›r. AKP iktidar›n›n sald›r›lar›
bizim 1 May›s alan›na ç›kmam›z›, Tak-
sim’de olmam›z› engelleyemeyecek”
denildi.

Edirne Gençlik Derne¤i
Türkü Gecesi Yapt›

Sinan TTanr›verdi



‹stanbul 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin ““11 MMaayy››ss öözzeell ssaayy››--
ss››””na el koyma ve da¤›t›m yasa¤›,
““11 MMaayy››ss aaffiiflflii””ne de el koyma ve
da¤›t›m yasa¤› getirdi. Özel say› ne-
deniyle de HHÖÖCC BBüülltteennii’’nniinn de 11
aayy ssüürree iillee yyaayy››nn››nn››nn dduurrdduurruullmmaa--
ss››nnaa karar verildi.

Sebep; 1 May›s afiflinde, katlia-
m›n hesab›n›n sorulmas›n› istemek,
HÖC bülteninde, 1 May›s kutlama-
s› için Taksim’e ça¤r› yapmak... O
kadar! Adalet istemek, 1 May›s’›
kutlamak istemek, bu ülkede ““ssuuçç
iiflfllleemmeeyyee aalleenneenn ttaahhrriikk””,, ““ssuuççaa tteeflfl--
vviikk””,, ““DDHHKKPP//CC tteerröörr öörrggüüttüünnüünn
pprrooppaaggaannddaass››”” say›lmaktad›r.

1 May›s kutlamas›na ça¤r› yap-
mak, nas›l oluyor da hukuki olarak
““ssuuçç”” oluflturuyor?

Taksim’de kutlama yap›lmas›n›
ve kutlamaya ça¤r›y› keyfi bir flekil-
de ““ssuuçç”” ilan ediyor. Bu karar mefl-
ru olmad›¤› gibi, yasal bir dayana¤›
da yoktur. HÖC, insanlar› Taksim’e,
bir adalet mücadelesi için ça¤›r›yor.
Afifl veya bildiride herhangi bir ey-
lem biçimi söz konusu edilmemek-
tedir; peki savc›l›k, neyi suç say›yor
o halde?.. Politik bir hesap sorma
tavr›ndan söz edildi¤i çok aç›kken,
savc› bunda bir “suç iflleme” fiili ol-
du¤u yorumunu neye dayanarak ya-
pabiliyor?

Yarg›, “Taksim’de katliam›n he-
sab›n› soral›m” ça¤r›s›ndan orada
bir ““tteerröörr eeyylleemmii”” olaca¤›n› her na-
s›lsa anl›yor(!!) ve Taksim’e ça¤r›y›
““ssuuçç”” kabul ediyor. Dolay›s›yla
““ssuuçç”” hukuksal olarak de¤il, keyfi-
yetle belirleniyor.

‹‹kkiinnccii KKlliiflflee:: 

““ÖÖrrggüütt PPrrooppaaggaannddaass››””

Toplatma, yay›n durdurma kara-
r›n›n ikinci gerekçesi, ““DDHHKKPP--CC
pprrooppaaggaannddaass››”” yap›ld›¤› oluyor. Ne
afiflte, ne özel say›da, bir tek kez
bile DHKP-C geçmiyor, DHKP-
C’nin ne “Parti”sinden ne “Cep-
he”sinden söz edilmiyor. Fakat, yar-

g› yine her nas›l oluyorsa, DHKP-C
propagandas› yap›ld›¤›na karar ve-
riyor.

Oysa, en berbat hukuk bile, ald›-
¤› kararlar›n gerekçelerini izah et-
mek durumundad›r. Hay›r, gerekçe
izah etmiyor. ““YYaayy››nnllaannaann yyaazz››llaarr--
ddaa DDHHKKPP//CC tteerröörr öörrggüüttüünnüünn pprroo--
ppaaggaannddaass››nn››nn yyaapp››lldd››¤¤››”” diyerek,
yasaklamaya ““tteerröörr”” demagojisiyle
yasall›k kazand›rmaya çal›fl›yor.
Nas›l yap›ld› bu propaganda, onu
izah etme gere¤i duymuyor. Böyle-
si bir keyfiyet hakim iken, “terör ör-
gütü propagandas›” kapsam› içine
sokulmayacak herhangi bir fley ola-
maz. Her fley için ayn› gerekçe kul-
lan›labilir.

Kimileri ““TTüürrkkiiyyee bbiirr hhuukkuukk
ddeevvlleettiiddiirr”” sözünü kullanmay› çok
severler. Bu sözlerle, iyi kötü bir
hukuk oldu¤u, ne yap›l›yorsa bu hu-
kuka uygun yap›ld›¤› anlat›l›r.

Oysa, bu kararlarda hukukun
“h”si yoktur. Sözkonusu olan, hal-
k›n hak ve özgürlükler mücadelesi,
devrimciler oldu¤unda, kkeennddii bbee--

lliirrlleeddiikklleerrii hhuukkuukkllaa bile kendileri-
ni s›n›rlam›yorlar. Dolay›s›yla, Tür-
kiye, faflist yasalara dayanarak bile
yönetilen bir ““hhuukkuukk ddeevvlleettii”” de
de¤ildir. Faflizmi, büyük bir keyfi-
likle uygulayan bir devlettir.

11 MMaayy››ss’’›› KKuuttllaammaakk 

““TTeerröörr EEyylleemmii””

Mahkeme karar›nda, 1 May›s’a
kitleleri ça¤›ran afifl için ““bbuu eeyyllee--
mmiinn tteerröörr aammaacc›› iillee yyaapp››lldd››¤¤›› aannllaa--
flfl››lldd››¤¤››nnddaann”” deniyor. Mahkeme
karar›nda, 1 May›s’› kutlamak ““ttee--
rröörr aammaaççll››”” eylem olarak de¤erlen-
diriliyor. 1 May›s’› kutlamak, nas›l
““tteerröörr eeyylleemmii”” oluyor?

1 May›s’ta Taksim’e ya da baflka
alanlara ç›kan, miting yapan kitle-
ler, nas›l terör eylemi gerçeklefltir-
mifl oluyor?

Hak m› diyorsun, özgürlük mü
diyorsun, teröristsin. Sömürü düze-
nine karfl› olan her fley ““tteerröörr””dür.
Oligarflinin, 1 May›s ‘77 katliam›-
n›n hesab›n› sormak, adalet istemek
““tteerröörr””dür.

Yarg›, buna terör diyor ve terör
dedikten sonra da akan sular duru-
yor. ‹stedi¤i gibi cezaland›rabiliyor.
Bunun neden, nas›l ““tteerröörr”” oldu¤u-
nu ispatlama, gerekçelendirme ihti-
yac› duymuyor.

E¤er, 1 May›s onlar›n istedi¤i gi-
bi düzeni rahats›z etmeyecek flekil-
de kutlan›rsa, bugün için demokra-
sicilik oyunu çerçevesinde buna
katlanacaklar, de¤ilse, ““tteerröörr eeyyllee--
mmii””dir. 

HHeerr FF››rrssaattttaa 11 AAyy 

YYaayy››nn DDuurrdduurrmmaa KKaarraarr››

Son dönemde, devrimci, ilerici
bas›n yay›n organlar›na, s›kl›kla ya-
y›n durdurma karar› veriliyor. Dev-
rimci ilerici bas›n› susturma politi-
kas› yay›n durdurma kararlar› ile
hayata geçiriliyor.

Adeta, oligarflinin yasalar›nda,
salt “suç unsuru bulduklar›(!)” say›-

Adalet ‹stemek ‘Terör’ Mü?

11 MMaayyııss KKuuttllaammaassıınnaa

ÇÇaağğrrıı YYaappmmaakk;;

- SSuç İİlan EEdildi

- ““Terör ÖÖrgütü

Propagandası” SSayıldı

- BBu GGerekçelerle, HHÖC

Afişleri vve BBülteni

Toplatıldı, BBültenin

Yayını 11 AAy DDurduruldu

Demek kki; AAKP İİstemiyor

Diye, “1 MMayıs KKutlamak

Terör EEylemi” Oluyor.

Hukuk DDedikleri AAKP’nin

Keyfiyetidir!
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y› toplatmakla s›n›rl› bir “ceza” ta-
n›m› yok. F›rsat bu f›rsat denilerek,
hemen en az›ndan bir ay da yan›na,
““yyaayy››nn dduurrdduurrmmaa kkaarraarr››”” ekleni-
yor. Ki, bu f›rsatlar, s›kl›kla yarat›-
l›yor. Öyle bir keyfiyettir ki, hak ve
özgürlükler mücadelesi çerçevesin-
de her cümle, her eylem “terör pro-
pagandas›” diye de¤erlendirilebil-
mekte, ““ssuuçç”” kabul edilebilmekte-
dir. Böyle bir keyfiyette, demokra-
si, hukuk yoktur. ‹ktidar›n, oligarfli-
nin ç›karlar›na paralel olmayan dü-
flüncenin, yay›nlar›n keyfi olarak
engellenmesi vard›r.

HHuukkuukkççuussuu,, SSaavvcc››ss›› 
KKeeyyffiillii¤¤ii NNoorrmmaall 
KKaarrflfl››ll››yyoorr

Yarg› kararlar›nda delil, belge
aranm›yor, hak ve özgürlük taleple-
rine, bunun için yürütülen mücade-
leye, yap›lan yay›nlara, örgütlen-
meye, hhuukkuukk ççeerrççeevveessiinnddee ddee¤¤iill,,
ddüüflflmmaann ggöözzüüyyllee bbaakk››ll››yyoorr.. 

Devrime düflman, devrimcili¤e,
hak ve özgürlüklere düflman hakim
ve savc›lar›n kararlar›n› da, hhuukkuukk
ddee¤¤iill,, ddüüflflmmaannll››kkllaarr›› belirliyor.

Fakat, herkes için aç›k olan bu
durum, ülkemizdeki hukukçular,
yarg› üyeleri taraf›ndan normal
karfl›lan›yor. Bu durumun gösterdi-
¤i, ülkemizdeki hakimlerin, savc›-
lar›n, istisnalar d›fl›ndaki büyük bö-
lümünün oligarflinin, halk› düflman
gören bak›fl aç›s›yla uyumlu olduk-
lar›n› göstermektedir.

Ne diyordu savc›lar, yarg›çlar:
““CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ss›› oollaarraakk ddeevvllee--
ttii vvee rreejjiimmii kkoorruummaamm ggeerreekk.. BBeenn
rreejjiimmiinn ssaavvcc››ss››yy››mm.. BBuunnaa kkaarrflfl››
oollaann bbiirr flfleeyyddee ddeemmookkrraassiiyyii ggöözzaarr--
dd›› eeddeerriimm......””,, 

““ÜÜllkkee ssöözzkkoonnuussuu oolldduu¤¤uunnddaa,,
hhuukkuukk mmuukkuukk ddiinnlleemmeemm.... BBeenn
ddeevvlleettççii hhuukkuukkççuuyyuumm......””

‹flte, afiflleri, bültenleri toplatan,
yay›n yasaklar› koyan, hukukun
ayaklar alt›na al›nmas›na sessiz ka-
lan kafalar bu kafalard›r. Ve kötüsü,
bunlar ülkemizdeki hukuku uygu-
lama yetkisine sahip olanlard›r.

Adana Çukurova Üniversitesi ö¤rencilerinin 1 May›s’a ça¤r› standlar›na 28
Nisan’da çevik kuvvet polisleri sald›rd›. Sald›r› sonras›nda içlerinde Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin de oldu¤u 12 ö¤renci gözalt›na al›nd›.  Gençli¤in 1 Ma-
y›s’› sahiplenme ve Taksim heyecan›n› ö¤rencilere tafl›mas›ndan rahats›z olan
AKP polisi gençli¤i y›ld›rmak için okulda terör estirdi. Üniversiteye giren her
araç ve insan aran›rken yanlar›nda afifl, bildiri, dergi, ba¤lama bulunan ö¤renci-
ler gözalt›na al›nd›lar.

Gözalt›lar 29 Nisan’da ç›kar›ld›klar› mahkemece serbest b›rak›l›rken Hazal
K›lavuz’un da aralar›nda oldu¤u 3 ö¤renci Terörle Mücadele Ekipleri’nce tekrar
gözalt›na al›nd›lar. 29 Nisan’da ““ÜÜnniivveerrssiitteelleerr BBiilliimm YYuuvvaass›› mm›› PPoolliiss KKaarraakkoo--
lluu mmuu?? BBaasskk››llaarr BBiizzii YY››lldd››rraammaazz”” pankart› açan 150 ö¤renci, ‹nönü Park›’nda
protesto eylemi yaparak y›lmayacaklar›n› söyledi. 

Ayr›ca, Gençlik Federasyonu, yaz›l› bir aç›klama yaparak ““SSaalldd››rraann ççeevviikk
kkuuvvvveett ppoolliisslleerrii,, eemmrrii vveerreenn eemmnniiyyeett mmüüddüürrüü vvee rreekkttöörr yyaarrgg››llaannmmaall››dd››rr.. SSaalldd››--
rr››llaarr bbiizziimm 11 MMaayy››ss aallaann››nnaa çç››kkmmaamm››zz››,, TTaakkssiimm’’ddee oollmmaamm››zz›› eennggeelllleeyyeemmeeyyee--
cceekk”” diyerek kararl›l›klar›n› yineledi.

* * *
1 May›s’ta Taksim’e ça¤r› yapan Yurtsever Cephe’nin, Adana ‹nönü Par-

k›’ndaki stand›na da 25 Nisan’da faflistler sald›rd›. Yurtsever Cephe üyeleri, ken-
dilerine sald›ran faflistlere cevap vererek masadan uzaklaflt›r›rken, bu sefer polis-
ler sald›r›ya kat›ld›. Yurtsever Cepheli 3 kiflinin yaraland›¤› sald›r›n›n duyulma-
s› üzerine, aralar›nda HÖC’lülerin de oldu¤u devrimci-demokratlar standda ““FFaa--
flfliizzmmee KKaarrflfl›› OOmmuuzz OOmmuuzzaa,, YYaaflflaass››nn DDeevvrriimmccii DDaayyaann››flflmmaa”” sloganlar›yla top-
land›lar. Polisin sald›r›s› oturma eylemi yap›larak protesto edilip stand tekrar aç›-
l›rken, dayan›flma amac›yla Taksim’e ça¤r› bildirileri birlikte da¤›t›ld›.

29 Nisan’da, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 May›s bildirisi da¤›-
tan Deri-‹fl yönetici ve iflyeri temsilcilerine, jandarma hiçbir gerekçe gösterme-
den sald›rd›. Sald›r› üzerine toplanan iflçiler, jandarmaya tepki gösterdi. ‹flçileri
da¤›tmak için havaya atefl açan jandarma, bir sendikac› ve bir iflçiyi önce
gözalt›na ald›, tepkiler üzerine de serbest b›rakmak zorunda kald›.

Olay› protesto eden deri iflçileri ““11 MMaayy››ss’’ttaa AAllaannllaarrddaayy››zz””,, ““BBaasskk››llaarr BBiizzii
YY››lldd››rraammaazz”” sloganlar› eflli¤inde yürüyüfl yapt›.

ÇHD ‹stanbul fiubesi üyesi avukatlar, 26 Nisan’da
Taksim Kazanc› Yokuflu’nda yapt›klar› aç›klama ile,
1977 1 May›s katliam›n›n hesab›n› sormak için, 1 Ma-
y›s’ta Taksim’de olacaklar›n› duyurdular. ““7777 11 MMaayy››ss
KKaattlliiaamm›› AAyydd››nnllaatt››llss››nn”” pankart› açan avukatlar ad›na
Av. Ebru Timtik, emekçilerin ony›llard›r bedeller ödey-
erek 1 May›s’› kazand›klar›n› söyleyerek, ““MMaaçç kkuuttllaa--
mmaallaarr››nnaa,, ppoolliiss mmiittiinngglleerriinnee,, kkaadd››nnllaarraa cciinnsseell ttaacciizzlleerree aaçç››kk oollaann TTaakkssiimm nniiççiinn
hhaallkkaa yyaassaakktt››rr?? AABB kkuuttllaammaallaarr››nn››nn,, kkoonnsseerrlleerriinn yyaapp››lldd››¤¤›› TTaakkssiimm nniiççiinn hhaallkkaa
kkaappaall››dd››rr??”” diye sordu. Tehditlerle halk› korkutamayacaklar›n› vurgulayan Av.
Timtik ““11 MMaayy››ss’’››nn eemmeekkççiilleerriinn bbaayyrraamm›› oollaarraakk TTaakkssiimm’’ddee kkuuttllaannmmaass›› ddeemmookk--
rraassii mmüüccaaddeelleessiinniinn vvaazzggeeççiillmmeezzii hhaalliinnee ggeellmmiiflflttiirr.. BBiizz 11 MMaayy››ss ggüünnüü ÇÇaa¤¤ddaaflfl
HHuukkuukkççuullaarr DDeerrnnee¤¤ii ‹‹ssttaannbbuull fifiuubbeessii oollaarraakk TTaakkssiimm’’ddee oollaaccaa¤¤››zz”” dedi.
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Adana: 1 May›s Standlar›na 
Hem Polis Hem Sivil Faflistler Sald›rd›

ÇHD: 1 May›s 1977 Katliam› Ayd›nlat›ls›n

Bildiri Da¤›tan ‹flçilere Sald›r›



Halk durup du-
rurken açl›kla karfl›
karfl›ya gelmiyor,
nedensiz yere yok-

sulluk yaflam›yor. Yoksulluk da zen-
ginlik de tanr›dan gelmiyor. Tersine,
““ttaannrr›› kkoorrkkuussuu ttaaflfl››mmaayyaann”” din
bezirgan› kuldan geliyor. 

Açlar ve yoksullar da, lüks tüke-
tim yapan milyar dolarl›k zenginler
de, AKP iktidar›n›n ekonomi politi-
kalar› ile yarat›l›yor. Ve bu çark,
halk›n yaflad›klar›ndan etkilenme-
den, mütemadiyen dönmeye devam
ediyor.

Say›lar› on milyonlarla ifade
edilen yoksullar, karn›n› nas›l doyu-
raca¤›n› düflünürken, parmakla sa-
y›lacak kadar az say›daki ““eelliitt bbiirr
ttaabbaakkaa””,, ““116633 mmeettrree yyüükksseekklliikkttee
ggoollff”” oynaman›n planlar›n› yap›yor. 

““BBüüyyüü yyaa kkuulluumm””

Kiler Holding, ‹stanbul Mecidi-
yeköy’deki likör fabrikas› arazisini
tek bafl›na girdi¤i ihaleyle sat›n ald›. 

Likör fabrikas›n›n bulundu¤u

arazi, sit alan› içinde geçiyordu. Her-
hangi bir flirkete sat›lmas› mümkün
de¤ildi. Fakat, AKP’nin çeflit ayak
oyunlar›yla, sat›labilir hale getirildi.
Likör fabrikas› ve arazi TEKEL’indi.
TEKEL’den al›n›p Maliye Bakanl›-
¤›’na verildi, Maliye Bakanl›¤› ise
TOK‹’ye devretti. TOK‹, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’ne baflvura-
rak imar de¤iflikli¤i yap›larak, ““öözzeell
kkooflfluulllluu ttiiccaarreett aallaann›› yyaapp››llaabbiilliirr””
diye karar ç›karmas›n› istedi. Beledi-
yeden istenen karar h›zla ç›kt›.

S›ra ihaleye gelmiflti. Kiler Hol-
ding d›fl›ndakiler, ihaleden çekildi-
ler. AKP iktidar›ndaki ihaleler ne-
dense, hep ayn› flekilde oluyor. AKP

yandafl› d›fl›ndakiler çekiliyorlar!
Ve Kiler Holding tek bafl›na girdi¤i
ihalede, herhangi bir fiyat art›r›m›
yaflanmadan, araziyi sat›n ald›. Ara-
zinin muammen bedeli 295 milyon
700 bin YTL idi. Kiler’de 295 mil-
yon 700 bin YTL’den bir kurufl faz-
la vermeden ald›. Fakat, bu miktar
da Kiler’e göre fazlayd›. Kiler, ede-
rinin üzerinde bedel ödediklerini
söylüyordu. Öyle ya, AKP iktidarda
iken, muammen bedelinden de daha
ucuza kapatabilirdi.

Nahit Kiler, durumun garipli¤ini
farkeden gazetecilerin sorular›n›
cevaplarken gazetecilerle, halkla
adeta alay edercesine ““BBiizz kkiimmsseeyyii
eennggeelllleemmeeddiikk.. HHaallkkaa aaçç››kk bbiirr iihhaa--
llee.. SSiizz kkaapp››ddaa hheerrhhaannggii bbiirr eennggeell--
lleemmee ggöözzlleeddiinniizz mmii”” diyordu.

Nahit Kiler, ““ggöökkyyüüzzüünnee ddoo¤¤rruu
3300 mmeettrree yyüükksseekklliikkttee hhaavvuuzzaa ggiirrii--
lleenn vvee 116633 mmeettrree yyüükksseekklliikkttee ggoollff
ooyynnaannaann SSaapppphhiirree ttiippii”” bir gökde-
len yapacaklar›n› söylüyor.

NNeeddeenn iihhaalleeyyee ggiirreebbiilleenn tteekk
flfliirrkkeett NNaahhiitt KKiilleerr oolluuyyoorr?? Çünkü,
Kiler Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› NNaahhiitt KKiilleerr,, AAKKPP BBiittlliiss MMiill--
lleettvveekkiillii VVaahhiitt KKiilleerr’’iinn kkaarrddeeflfliiddiirr..

KKiilleerrlleerr,, bugün 115500 mmaarrkkeett ve
1100 ffaarrkkll›› sseekkttöörrddee 2222 flfliirrkkeettee ssaa--
hhiipplleerr.. AKP iktidara geldi¤inden bu
yana, hheerr yy››ll yyüüzzddee 5500--6600’’ll››kk bir
büyüme gerçeklefltiriyorlar.

““BBüüyyüü yyaa kkuulluumm”” demifl AKP.

““GGööttüürr yyaa kkuulluumm””

Emperyalist flirketler, kurumlar,
son 5 y›lda Türkiye’den 2233..22 mmiill--

AKP Kimin Hizmetinde?

Tayyip’in 
Çak›c›’s› KKim?

Kiler Holding, Likör Fabrikas›n›n yeri
ihalesine tek bafl›na girdi. AKP iktidar›nda
nedense, hep ihaleler tek flirketin kat›l›-
m›yla yap›l›yor. SSaabbaahh--AATTVV ihalesinde de
7-8 flirket ihale flartnamesini almas›na ra¤-

men, tek bir flirket ihaleye girmiflti. 

Bir ihaleye tek bafl›na bir flirket girmiflse, olayda mutlaka bir ““iihhaallee mmaaff--
yyaass››”” parma¤› var demektir. ‹hale iflleriyle ilgilenen mafya çoktur, görevle-
ri ihaleye girmesi istenmeyen flirketlerin, çekilmeye iikknnaa((!!)) edilmesidir.

Hat›rlanacakt›r, eski Cumhurbaflkan› Demirel’in manevi o¤lu tekelci
patronlardan Kamuran Çörtük en yüksek fiyat› vermeden ihale kazanmak-
la meflhurdur. Eski Baflbakan Mesut Y›lmaz, Türkbank ihalelerine fesat ka-
r›flt›rmak nedeniyle gündeme gelmiflti. Y›lmaz’›n ihaleye kar›flt›rd›¤› fesa-
t›n ad›, mafyac› ““AAllaaaaddddiinn ÇÇaakk››cc››”” idi. 

Bir ihalede, etkili isimlerin yak›nlar›, yandafllar› tek bafl›na ihaleye gi-
riyorlarsa, iflin içinde bir ““ffeessaatt”” mutlaka vard›r. Acaba, Kiler Holding’in
tek bafl›na ihaleye girmesinin arkas›ndaki fesat›n ismi nedir? Tayyip Erdo-
¤an’›n da bir ““ÇÇaakk››cc››’’ss››”” olsa gerek!

Bir Peflkeflin Öyküsü
** LLiikköörr FFaabbrriikkaass›› AArraazziissii,,

TTeekk BBaaflfl››nnaa GGiirrddii¤¤ii ‹‹hhaallee--
ddee KKiilleerr HHoollddiinngg’’ee VVeerriillddii..

** KKiilleerr HHoollddiinngg YYöönneettiimm KKuu--
rruulluu BBaaflflkkaann›› NNaahhiitt KKiilleerr,,
AAKKPP BBiittlliiss MMiilllleettvveekkiillii
VVaahhiitt KKiilleerr’’iinn kkaarrddeeflfliiddiirr..

** BBuurraass›› KKiilleerr’’ee ssaatt››llmmaaddaann

öönnccee,, TTEEKKEELL’’iinnddii.. ÖÖnnccee

MMaalliiyyee BBaakkaannll››¤¤››’’nnaa,, ssoonn--

rraa TTOOKK‹‹’’yyee vveerriillddii.. SSoonnrraa

‹‹ssttaannbbuull BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeellee--

ddiiyyeessii’’nnddeenn ““öözzeell kkooflfluulllluu

ttiiccaarreett aallaann›› yyaapp››llaabbiilliirr””

kkaarraarr›› çç››kkaarr››lldd››..

NNaahhiitt KKiilleerr
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yyaarr ddoollaarr kkaarr ttrraannssffeerrii yapt›. 

AKP’nin iktidar olmas›nda em-
peryalistlerin deste¤i belirleyici ol-
mufltu. AKP’nin kapatma davas›
gündeme geldi¤inde, AB, ABD sa-
hiplenen aç›klamalar yapt›lar. 

Gündeme gelen soru fluydu?
Emperyalistlerin bu AKP sevgisinin
nedeni nedir? 2233..22 mmiillyyaarr dolar kar
transferi varken, AKP sevgisi için
bundan daha güçlü neden mi olur?

Elbette ki, emperyalizme böyle-
sine bir soygun olana¤› tan›yan,
AKP iktidar›n›n ekonomi politika-
lar›d›r. Emperyalist sermayeyi Tür-
kiye’ye getirme ad›na, emperyalist
kurumlardan borç alabilme ad›na
ç›kar›lan yasalar, yap›lan anlaflma-
lard›r.

Bu sayede AKP iktidarda kalma-
y› baflar›rken, emperyalistler soyup
götürüyorlar. Soyup götürdükleri,
AKP’nin de¤il, halk›n sofras›ndan
eksiliyor. 

LLüükkss ttüükkeettiimmiinn 
‘‘yyeennii’’ aaddrreessii TTüürrkkiiyyee

““LLüükkss ttüükkeettiimmiinn yyeennii aaddrreessii
RRuussyyaa vvee TTüürrkkiiyyee”” diye yaz›yor ga-
zetenin bafll›¤›nda. Dünyan›n bir
çok ülkesinde ekonomide durgunlu-
¤un sonuçlar› yaflan›rken, Türkiye
lüks tüketimde rekora kofluyor.
2007’de Rusya’daki lüks tüketim
fuar› sonras› ilki ‹stanbul’da yap›lan
AA PPlluuss LLüükkss MMaarrkkaallaarr FFuuaarr››’nda
bu y›l 2 günde 1.5 milyar dolarl›k
sat›fl yap›laca¤› tahmin ediliyor. Na-
s›l oluyor?

Türkiye, ayn› zamanda yoksul-
lu¤un açl›¤›n adresi de¤il mi? 

Demek ki, iki tane Türkiye var,
bir Türkiye’de açlar yafl›yorlar, di-
¤er Türkiye’de lüks tüketim yapan-
lar. Türkiye’nin birinde, Avrupa’n›n
pek çok ülkesinden daha fazla lüks
Ferrari otomobili sat›l›yor, di¤erin-
de yaflayanlar ise, içinde nefes al-
man›n bile zor oldu¤u otobüslere
binecek bilet bulam›yorlar. Türki-

ye’nin birinde yaflayanlar, villalarda
oturuyor, yatlarda tatil yap›yor, di-
¤erinde yaflayanlar, yoksul gece-
kondulara mahkum.. Tatil denen fle-
yi bilmiyor, bilse de yaflayam›yor. 

Listeyi uzatmaya gerek yoktur.
K›sacas›, Türkiye’nin birinde lüks
tüketim art›yor, çünkü, Türkiye’nin
di¤erinde tamamen aç kalma tehli-
kesi yaflan›yor. 

Halk›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› için kullan›lmas› gereken alan-
lar, iktidar yandafllar›na peflkefl çe-
kiliyor. Emperyalist ülkeler, AKP
iktidar›nda gelip soyup götürüyor-
lar. Sömürü büyüyor.

Kuflkusuz ki, bu tablo karfl›s›nda
tek bafl›m›za izlemekten baflka ya-
pacak bir fleyimiz yoktur. Fakat, bu
tablonun yoksullar›n› oluflturan mil-
yonlar olarak bir araya geldi¤imiz-
de, yapamayaca¤›m›z bir fley ol-
maz. O zaman, bbuu dduurruummuu ddee¤¤iiflfl--
ttiirrmmeekk aammaacc››yyllaa bbiirraarraayyaa ggeellmmee--
lliiyyiizz.. 

‹nsanlar›m›z Kobay Yap›l›yor
Emperyalist ilaç tekelleri, ilaç denemelerinde

““iinnssaann kkoobbaayyllaarr››”” tercih ediyorlar. En fazla ““iinnssaann
kkoobbaayy”” bulduklar› ülke ise Türkiye’dir. Kobay ol-
may› kabul eden insanlar›m›z, bunu bilime katk›
için de¤il, kar›nlar›n› doyurmak için yap›yorlar.

Emperyalist tekeller de, insanlar›m›z›n yoksul-
lu¤unu istismar ederek, halk› kobaylaflt›r›yorlar.
2001 krizinde kobayl›k yapmaya bafllayan kifli say›-
s› 60 iken, bu say› yedi y›lda 8 bine kadar ç›km›fl
durumdad›r, ki bunlar sadece resmi kay›tl› olanlar.

‹laç flirketleri kobaylara, kifli bafl›na 300 ile 1000
YTL aras›nda ücret veriyorlar. ‹nsanlar›m›z, bu pa-
raya yaflamlar›n› tehlikeye at›yorlar.

‹nsanlar›m›z›n kobay olarak kullan›lmas›na arac›-
l›k eden Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
Prof. Dr. Ayd›n Erenmemiflo¤lu, emperyalist ilaç te-
kellerinin, bizin insanlar›m›z› tercih etmesini ““uuyyuuflfl--
ttuurruuccuu bbaa¤¤››mmll››ss›› oollmmaammaass›› vvee ggöörreecceellii oollaarraakk aallkkooll
ttüükkeettiimmiinniinn ddüüflflüükk oollmmaass››”” fleklinde aç›kl›yor. ‹yi
kobaylar Türkiye’de bulunuyormufl! Demek ki, AKP
iktidar›nda, gençlerimizden sonra kobaylar›m›z da
““iihhrraaçç üürrüünnlleerrii”” aras›ndaki yerini ald›.

Emperyalist tekellerin hizmetindeki iktidar, hal-
k› koruyacak önlemler almas› gerekirken, emperya-
list ilaç tekellerinin iflbirlikçili¤ini yap›yor.

Zaman ne zaman ve 
kimler için ‘afl›l›r’?

Genç Parti Genel Baflkan› Cem Uzan
hakk›nda ÇEAfi’› 2299 mmiillyyoonn ddoollaarr zzaarraarraa
uu¤¤rraatttt››¤¤›› gerekçesiyle 7.5 y›la kadar hapis
cezas› istemiyle aç›lan dava, zzaammaann aaflfl››mm››
nedeniyle ortadan kald›r›ld›. 

Ülkemizin kimler için bir “cennet” ol-
du¤unu bu davada bir kez daha görmüfl olduk. Ne ala
memleket; iiflflkkeennccee yyaapp,, zaman afl›m›ndan kurtul; ssooyy,, ddoo--
llaanndd››rr,, zaman afl›m›ndan kurtul... ‹ster sokak ortas›nda
devrimcileri öldür, ister ihaleye fesat kar›flt›r, ister banka-
lar› hortumla, ister baflka yöntemlerle devleti ve halk›
soy... ‹stisnai haller d›fl›nda, yarg› karfl›s›nda bir flekilde
kurtulaca¤›n kesindir. 

Bu zaman, niye sadece bu tür suçlarda “afl›yor” acaba
diye sorulabilir. Fakat içinde yaflamak zorunda kald›¤›m›z
bu sistem aç›s›ndan gereksiz bir sorudur. 

Birkaç y›l önce “hortumlar› kestik” diye ba¤›ran Bafl-
bakan, Ülker’den Albayraklar’a, Remzi Gürler’e, Çal›k-
lar’a uzanan say›s›z hortum kurdu. Elbette oligarflinin di-
¤er kesimlerinin “isyan›n›” engellemek için o kesimlerin
hortumlamalar›n› da devam ettiriyor. Özel bir hesab› yok-
sa, her türlü soyguna, talana yol veriyor. Uzan da tekelci
burjuvazi için yap›lm›fl bu “yasa”lardan yararlan›yor.  
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar› (TCDD) Araflt›rma ve
Planlama Dairesi uzmanlar›, "7.
Ulaflt›rma Kongresi" için haz›rla-
d›klar› bildiride Pamukova kazas›
(katliam›) konusunda çarp›c› bir
gerçe¤i ortaya koydular. Uzmanlar,
"Bir telefon emriyle trenleri h›zlan-
d›racak yol çal›flmalar›n›n 15 gün-
de tamamlanmas›n›n istendi¤i"ni,
yetkililerin uyar› ve itirazlar› dinle-
meyip ›srarla bu sürede “h›zland›r›l-
m›fl tren” uygulamas›n› bafllatt›kla-
r›n› aç›kl›yorlar. 

Hat›rlanaca¤› gibi, bildiride, 22
Temmuz 2004'de Pamukova’da
meydana gelen “h›zland›r›lm›fl
tren” kazas›nda 39 kifli ölmüfl, 90
kifli de yaralanm›flt›. 

Kazan›n, AKP iktidar›n›n gerek-
li alt yap› ve personel haz›rl›¤›n›
yapmadan trenleri h›zland›rmas› so-
nucu meydana geldi¤i o günlerde de
aç›kt›. TCDD uzmanlar›’n›n bildiri-
si, bunu belgeleyip kan›tlam›fl olu-
yor. 

Uzmanlar›n bildirisinde kazaya-
katliama uzanan süreç flöyle aktar›-
l›yor:

Bir tel emriyle 15 Aral›k-31 Ara-
l›k aras›nda Ankara-‹stanbul aras›n-
da iflletmecili¤in durdurulaca¤›, 15
günde bütün yolun bak›m›n›n ta-
mamlanaca¤› ve trenlerin h›zland›-
r›laca¤› talimat› verilir.

1 haftada Ankara-Eskiflehir, 1
haftada da Eskiflehir-‹stanbul ara-
s›nda yol yenilenecektir.. Uzmanlar
ve teknik personel, 15 günde bu iflin
bitirilemeyece¤ini belirtseler de
AKP “kararl›d›r”, üstün körü yap›-
lan yol yenileme sonucunda trenler
h›zland›r›l›r. Ve h›zland›r›lm›fl tren,
Pamukova’da 40 insan›m›z›n can›n›
al›r.

Kafa bu; bilimden nasibini alma-

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

san›yor... 

Bu DDa MM› KKaza?
Pamukova’daki h›zland›r›lm›fl

tren katliam›n›n üzerinden bir kaç
y›l geçmeden büyük bir tren kazas›
daha yaflam›flt›k. 27 Ocak 2008 gü-
nü Kütahya yak›nlar›nda bir yolcu
treninin devrilmesi sonucunda 10
kifli ölmüfltü. 

Araflt›rd›lar, soruflturdular; orta-
ya ç›kan sonuç, hiç de sürpriz de¤il-
di. TCDD Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan bafllat›lan araflt›rma sonu-
cunda ortaya ç›kt› ki;

1987’de Güney Afrika’dan 50
bin ton ray al›nm›fl ve bu raylar›n
büyük bölümü kusurlu ç›km›flt›.
Raylar›n kusurlu oldu¤u hem OD-
TÜ, hem de TCDD taraf›ndan yap›-
lan incelemelerde ortaya konulmufl-
tu. Ama, buna ra¤men kusurlu bulu-
nup bir k›sm› iade edilen raylar›n
bir k›sm› da, Kütahya’daki hatta
kullan›ld›. Baflka bir deyiflle, KA-
ZAYA/ÖLÜME DAVET‹YE ç›ka-
r›lm›flt›. Sonunda davet edilen gel-
di!

fiimdi buna nas›l kaza denile-
cek? Üzerinden içi yolcu dolu va-
gonlar geçerken 38 parçaya ayr›lan
raylar›n hesab›n› kim verecek?

Bu konuda bir bilgi daha; 1989
y›l›nda, raylar›n kusurlu oldu¤una
dair o zaman DYP milletvekili olan
(flimdi AKP’li ve TBMM Baflkan›)
KKöökkssaall TTooppttaann ve arkadafllar› tara-
f›ndan Meclis Araflt›rmas› aç›lmas›
için  bir önerge verilmiflti, ancak
önergesi reddedilmiflti.

O kadar ki, önergenin görüflül-
mesi s›ras›nda, baz› konuflmac›lar,
“flu anda trenlerimizin bir k›sm› bu
hatal› raylar üzerinde seyretmekte-
dir... bu raylar›n kullan›lmas› gide-
rilmesi mümkün olmayan büyük
aksakl›klara ve kazalara neden ola-
bilir” diyor ama meclis bu uyar›lara
kulak asm›yordu. Önergede raylar›n
k›r›labilece¤i aç›kça yaz›yordu.
Reddedilmeseydi, belki 10 insan›-

m›z ölmeyecekti. Ama o zaman na-
s›l komisyonlar› cebe indirecekler-
di?

Ve bir soru daha: Bugün iktidar
partisi milletvekili ve TBMM Bafl-
kan› olan Köksal Toptan, flimdi so-
rumlular›n aç›¤a ç›kar›lmas› için
ayn› önergeyi tekrar edebilir mi? 

Kaza’n›n AAd›
Tafleron!

Tuzla tersanelerinde peflpefle ya-
flanan ölümlerin ard›ndan TBMM
‘de ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Ko-
misyonu’nun oluflturdu¤u alt ko-
misyon, araflt›rmalar›n›n sonucunda
bir rapor haz›rlad›. Rapor beklene-
ce¤i gibi, sorunun esas›na inemiyor
ve as›l sorumlular› gösteremiyor.
Fakat yine de gerçekler ört bas edi-
lemiyor. 

Komisyon, Tuzla’daki ifl kazala-
r›n›n bafl sorumlular›ndan birinin
ttaaflfleerroonnlluukk sistemi oldu¤unu belir-
tirken, “ tafleronluk sisteminin iflçi-
nin yasal haklar›n› tam olarak ha-
yata geçirmesine engel oldu¤u”
vurgulan›yor. 

Raporda da belirtiliyor ki; kaza-
lar› önlemek için e¤itim yok, cayd›-
r›c› yapt›r›m yok, önlem yok, yat›-
r›m yok... Raporda, “kalifiye iflçi te-
min etmek üzere gerekli mesleki e¤i-
tim kurumlar›n›n oluflturulmas›, ifl-
çilerin merkezi bir otomasyon siste-
mi ile gözetim alt›na al›nmas› ve bu
uygulaman›n denetlenmesi, iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i mevzuat›n›n
yerindeli¤ini kontrol ve tedbirlerin
tüm tersaneler taraf›ndan al›nmas›-
n› sa¤lamak için etkin denetim” flar-
t› belirtiliyor ama bu flartlar›n pat-
ronlar ve oligarflik iktidarlar taraf›n-
dan yerine getirilmeyece¤i de ke-
sindir... 

‘Kaza’ MM›
‘Kaza’ M› DDenir fiimdi BBuna?

Bir “ifl” kkatliam›: PPamukova

Emirle hh›zland›r›lan ttrenler!
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ÖÖllüümm bbuu,, 

ff››kkaarraa ööllüümmüü..

GGeellddiimm ggeelliiyyoorruumm ddeemmeezz..

YYaa bbiirr kkuuflfllluukk vvaakkttii,, yyaa aakkflflaamm üüssttüü,, 

YYaa ddaa sseehheerr,, mmaahhmmuurrlluukkttaa,, 

BBaakkaarrss››nn,, oollmmuuflfl oollaaccaakk......””

‹fl kazalar›n›n türlü türlüsü, he-
men her gün emekçilerin can›n› al›-
yor. Bo¤ularak, zehirlenerek, yana-
rak, bir vincin alt›nda ezilerek, bil-
mem kaç›nc› kattan düflerek, parça-
lanarak, topra¤›n alt›nda havas›z
kalarak... Ölüm kol geziyor emek
dünyas›nda. Nereye gidilse, hangi
iflte çal›fl›lsa, ölüm ç›k›yor emekçi-
nin karfl›s›na.  

Patronlar, belediyeler, bakanl›k,
müfettifller, tafleron flirketler, herkes
suçu birbirinin üzerine at›yor. 

Bu ölümlerin suçu kimde ger-
çekten? Dahas›, “ölüm” mü demek
gerek yoksa, cinayet mi? 

E¤er mesele tek bir iflyerine, tek
bir sektöre özgü gibi al›n›rsa, vahim
bir hata ifllenir. E¤er sorumlu de¤il
de bir ““ggüünnaahh kkeeççiissii”” bulunmak is-
tenirse... bulunur. E¤er “kamuoyu
tepkisi yat›fl›ncaya” kadar ortaya
bir “san›k” atmak gerekirse at›l›r.
Bir yetkili-yetkisize, sorumlu-so-
rumsuz bir amire, bir memura suç
yüklenir ve konu kapat›l›r.. Kapat›-
l›r kapat›lmas›na ama ne sorunun
kayna¤› görülmüfl, ne sorun çözül-
müfl olur. 

Çözülmüyor ki, devam ediyor.
Kaç›nc› patlay›fl› bu atölyelerin? Ka-
ç›nc› grizu? Kaç›nc› yang›n? ‹nflaat
veya gemi iskelesinden kaç›nc› düfl-
me, kaç›nc› ihmal, kaç›nc› ölüm...
Say›lamayacak kadar, istatistiklere
s›¤mayacak kadar çok öldük kapita-
lizmin vahfli çarklar› aras›nda. Onla-
r›n dilindeki ““kkaazzaa””, bize yaflatt›kla-
r› katliam›n ad›d›r. Ve hepsi de önce-

den planlan›p tasarlanarak, HHEESSAAPP
EEDD‹‹LLEERREEKK ifllenen cinayetlerdir.
Katil, meçhul de¤ildir. 

SSoorruunnuunn ççaapp››,, ‘‘kkaazzaa’’yyaa 
ddee¤¤iill,, ssiisstteemmllii bbiirr
ppoolliittiikkaayyaa iiflflaarreett eeddiiyyoorr

‹fl kazalar›na iliflkin rakamlar,
gerçekte s›radan bir kazayla karfl›
karfl›ya olmad›¤›m›z› anlatmaya ye-
terlidir. En genifl zaman dilimine
dair rakamlarla bafllayal›m vahfleti
sergilemeye: 

Ülkemizde az çok kay›t alt›na
al›nm›fl bir dönem olarak, 1965'den
2000'e kadar geçen 35 y›ll›k sürede,
tam 44 mmiillyyoonn 667755 bbiinn 110099 ifl kazas›
meydana gelmifltir. 

44 mmiillyyoonn 667755 bbiinn...... YYaannii her y›-
la ortalama olarak 133 bin kaza düfl-
mektedir. Y›lda 133 bin kaza ise,
hheerr ggüünn 336644 kkaazzaa demektir. Buna
kaza m› denir, bu durumda?

Sözünü etti¤imiz bu 35 y›lda ifl
kazalar›nda ölenlerin say›s› ise, tam
4411 bbiinn 115588 kiflidir. 

4411 bbiinn 115588 eemmeekkççii!!.... 

“Biz teröre 30 bin ölüm verdik”
diye ortal›¤› aya¤a kald›ranlar, “te-
rör” diye ülkenin bütçesinin en bü-
yük bölümünü halka karfl› savafla
yat›ranlar, 41 bin ölünün hiç sözünü
bile etmiyorlar. 

41 bin ölünün yan›nda, bu kaza-
larda aayyrr››ccaa 110088 bbiinn 883399 iiflflççii de ya-
ralanm›fl, bir k›sm› da sakat kalm›flt›r.

Kaza m› bu, yoksa?..

Rakamlara devam edelim. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› verilerine göre, büyük bölü-
münde AAKKPP’nin iktidarda oldu¤u
22000011--22000055 aras›nda ülkemizde top-
lam 337799 bbiinn 113322 iiflfl kkaazzaass›› meydana
gelirken, bunlar›n sonucunda 44 bbiinn
559977 kifli öldü. 

55 yy››llddaa 44550000 ööllüü!!

Kaza denir mi flimdi buna?..

SSK istatistiklerine göre, 22000066
y›l›nda da 7799..000000 iiflfl kkaazzaass›› meyda-
na gelmifl. 

Bu kazalardan da toplam 5 bin
28 iflçi etkilendi; 916 iflçi öldü...

Her ifl kazas› incelendi¤inde,
ciddi ve bilimsel bir soruflturma ya-
p›ld›¤›nda genellikle tek bir nedene
ulafl›l›r: Daha fazla kâr elde etmek
için iflçi sa¤l›¤›n›, ifl güvenli¤ini
sa¤lamaya yönelik gereken yat›r›m-
lar› yapmamak, gereken tedbirleri
almamak. Bunlar›n denetlenmeme-
si, denetlendi¤inde de göstermelik
cezalarla geçifltirilmesi, tabloyu ta-
mamlar. 

Her fley daha fazla kâr için! 

‹‹flfl cciinnaayyeettlleerriinniinn aarrtt››flfl››nnddaa 
öözzeelllleeflflttiirrmmee vvee 
ttaaflfleerroonnllaaflfltt››rrmmaann››nn 
bbüüyyüükk ppaayy›› 

Emperyalizmin yönlendirmesiy-
le 1980’lerin sonlar›ndan itibaren
bir çok ülkede kamu iflletmelerinin
öözzeelllleeflflttiirriillmmeessii gündeme geldi.
Özellefltirmeleri, baflta hizmet ol-
mak üzere çeflitli sektörlerde ttaaflflee--
rroonnllaaflfltt››rrmmaa politikas› izledi. Gerek
özellefltirme, gerekse de tafleronlafl-
t›rma, emperyalist tekellere ve iflbir-
likçilerine yeni ve daha kârl› ifl
alanlar› açmay› amaçl›yordu. Mer-
kezi iktidarlar ve yerel yönetimlerin
sahip oldu¤u iflletmeler tekellere
peflkefl çekilecek,  Merkezi iktidar-
lar ve yerel yönetimler taraf›ndan
üstlenilen hizmetler de “ücreti” kar-
fl›l›¤› burjuvaziye devredilecekti.
Bu süreç, tüm ülkelerde ifl kazala-
r›nda (yani cinayetlerinde) bbaarriizz
bbiirr aarrtt››flfl›› da beraberinde getirmifltir. 

‹‹flfl kkaazzaass›› YYaa ddaa
Vahfli Kapitalizmin Vahfleti
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Özellikle kamu sektöründe, be-
lediyelerde kimi ifl ve hizmetlerin
özel flirketlere, tafleronlara verilme-
si sonucu, bu flirketler ve tafleronlar,
maliyetleri düflürüp daha fazla kâr
elde etmek için, iflçi sa¤l›¤› ve gü-
venli¤iyle ilgili yönetmeliklerde ön-
görülen asgari tedbirleri bile alma-
maktad›rlar. 

fiirketlerin ve onlar›n arac›l›k ya-
p›p ifli daha ucuza gördürdükleri ta-
fleronlar›n, yüklendikleri iflin gerek-
lerini yapabilecek teknik bilgi ve
araçlar›n›n, makina parklar›n›n ye-
tersizli¤i bir yana, iflçi sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i ile ilgili tedbirleri alacak tek-
nik, bilimsel donan›ma ve araç gere-
ce de sahip de¤illerdir. Bir ço¤u iflçi
güvenli¤i için yat›r›m yapamayacak
kadar küçük çapl› iflletmelerdir.

Gülseren Yurttafl adl› bir mühen-
disin(1) “ifl kazas›” sonucu ölümü-
nün ard›ndan cinayeti soruflturan
TMMOB heyetinin vard›¤› baz› so-
nuçlar flunlard›:

“... boru tafl›yan mobil vinç ko-
lunun kopmas›yla meydana gelen
kazada (...) vincin o borular› tafl›ya-
bilecek kapasitede olmad›¤›, bu du-
rumun ihmalden kaynakland›¤›(...)

yükü tafl›yacak halat o kadar yü-
kün alt›na girebilecek kapasitede
de¤il. Vinç operatörü, yükün o s›ra-
da vinçte bile olmad›¤›n› dile getiri-
yor. O zaman o vinç, kendini tafl›ya-
cak güçte bile olmuyor. 

(...) Bir flirket ihale al›yor. Sonra
o flirket ifli daha ucuza baflka bir
flirkete yapt›r›yor. Tafleronluk alm›fl
bafl›n› gitmifl. SSoonn flfliirrkkeettiinn yetkinli-
¤ini denetleyen bile yok...”

Burada anlat›lan bir mekanizma-
d›r. Burada anlat›lan tekil bir örnek
olmay›p yayg›n bir durumun örne¤i-
dir. Devlete sorun: 3-5 çocuklu bir
iflçinin yaflam› m›, yoksa tafleron sis-
teminin avantajlar› m› daha önemli?
Patrona sorun: bir iflçinin yaflam› kaç
vinç kolu eder? Veya mücadele ede-
rek maafl›n› art›rmak yerine “iflini bi-
len” bakanl›k veya belediye denetçi-
si memura sorun: bir iflçinin yaflam›
kaç “çorba paras›” eder?!

Cevab›, yukar›da aktard›¤›m›z

rakamlardad›r. 

Dün devlet eliyle, devletin
en uygun koflullarda verdi¤i
ihalelerle ve sübvansiyonlarla
“saks›da” yetifltirilen burjuvazi-
ye, bugün de kamu iflletmeleri, ka-
salar›ndaki paralar›yla, sahip olduk-
lar› dev araziler ve gayri menkulle-
riyle birlikte peflkefl çekilmektedir.

Bu peflkefl, “K‹T’ler arpal›k ola-
rak kullan›l›yor, zarar ediyor, devle-
te yük oluyor, devlet iyi hizmet vere-
miyor” demagojileri ileri sürülerek,
kamu mülkiyetine karfl› anti-komü-
nizm propagandalar›yla bütünleflti-
rilerek hayata geçirildi. K‹T’ler,
tüm birikimleriyle, emperyalist te-
kellere veya ülkemizin iflbirlikçi te-
kelcilerine “alt›n tepside” sunuldu.  

‹‹flflççii ddee¤¤iill,, ‘‘‹‹fifi’’ öönneemmllii!!
Emperyalizmin ideolojik sald›r›-

s›n›n boyutlanmas›yla birlikte yeni
hak gasb› yasalar› ç›kart›l›rken, ya-
salar›n dilinde bile, iflçi yok edil-
mektedir. 

Örne¤in 1475 Say›l› eski ‹fl Ka-
nunu’nda “ifl kazalar›n› önleme ted-
birleri”ne iliflkin maddelerde ““iiflflççii
ssaa¤¤ll››¤¤›› vvee iiflfl ggüüvveennllii¤¤ii”” ifadelerine
yer verilirken, IMF ve Dünya Ban-
kas›n›n istekleri paralelinde haz›rla-
nan 4857 Say›l› yeni “‹fl Kanu-
nu”nda ayn› bölüm ve içerikteki
maddeler, bu kez ““‹‹flfl SSaa¤¤ll››¤¤››,, ‹‹flfl
GGüüvveennllii¤¤ii”” olarak de¤ifltirilmifltir.  

Bu basit bir ““hheeccee”” eksilmesi
de¤ildir. “‹flçi” yerine “‹fl”in tercih
edilmesi ideolojik bir tutumdur.
AKP’li bakanlar›n da daha önce
“önce iflyeri güvenli¤i, iflyeri gü-
vencede olacak ki iflçi güvencede
olsun” sözlerini hat›rlayal›m; bu
sözler, patronun gözüyle bakan bir
ideolojinin yans›mas›d›r. 

Her fley “‹fi”in aksamamas›,
“‹fi”in güvenli¤i üzerine flekillendi-
rilmifl, iflçinin sa¤l›¤›, iflçinin kolu,
baca¤›, can›, gözü, kula¤› yok say›l-
m›flt›r. 

Zaten kanunun di¤er maddele-
riyle birlikte ele al›nd›¤›nda iflçiler,
çal›flt›rd›klar› makinalar›n, bafl›nda
çal›flt›klar› tezgahlar›n nefes al›p
veren sessiz parçalar› gibi olmak

‹‹flfl cciinnaayyeettlleerriinniinn ffaaiillii,, mmeeççhhuull ddee--
¤¤iillddiirr.. GGiizzlleemmeeyyee ççaall››flfl››rrllaarr ggeerrççii
kkeennddiilleerriinnii.. FFaakkaatt yyiinnee ddee ssaakkllaannaa--
mmaazzllaarr.. KKoollaayy ttaann››rrss››nn››zz oonnllaarr››::
GGiiyyssiilleerrii mmaarrkkaall››dd››rr,, yyüüzzlleerriinnddee hheepp
ssaahhttee bbaakk››flflllaarr vvaarrdd››rr.. HHaavvaallaarr››nn--
ddaann,, ffoorrssllaarr››nnddaann yyaannllaarr››nnaa vvaarr››ll--
mmaazz.. 

GGöözzlleerriinnee bbaakk››nn.. TTiimmssaahh ggöözzyyaaflfl--
llaarr›› vvaarrdd››rr.. EElllleerriinnee bbaakk››nn.. AAssllaa nnaa--
ss››rr yyookkttuurr.. ÇÇüünnkküü bbüüttüünn nnaass››rrllaarr››
vviiccddaannllaarr››nnddaa iissttiifflleemmiiflfllleerrddiirr.. AAll››nn--
llaarr››nnaa bbaakk››nn,, tteekk ddaammllaa aall››nntteerrii ggöö--
rrüüllmmeezz.. TTeekk ggaamm ççiizzggiissii yyookkttuurr oo
aall››nnddaa.. HHaazz››rr yyeemmeeyyee aall››flflmm››flfl hhaarraa--
mmiilleerrddiirr oonnllaarr.. 

KKaattiilllleerriinn cciinnaayyeett yyeerriinnee ddöönnmmee--
ssii ggiibbii,, hheeppssii ggeelliirr cciinnaayyeettee kkuurrbbaann
ggiittttii¤¤iimmiizz yyeerree.. AArrkkaaddaa//ffoonnddaa bbiizziimm
ddöökküülleenn kkaann››mm››zz,, ppaarrççaallaannaann bbeeddee--
nniimmiizz,, öönnddee bbuunnllaarr,, vvee dduuddaakkllaarr››nn--
ddaann ddöökküülleenn hheerr zzaammaannkkii yyaallaannllaarr..  

OOnnllaarr aacc››yy›› bbiillmmeezzlleerr,, bbiillddiikklleerrii
vvaarrssaa ddaa uunnuuttmmuuflflllaarrdd››rr.. BBiizziimm aacc››--
llaarr››mm››zzaa iissee ddöönnüüpp bbaakkmmaazzllaarr bbiillee..
AAtteeflfl ddüüflflttüü¤¤üü yyeerrii yyaakkaarr vvee eemmeekkççii--
lleerriinn hhaayyaatt›› yyaanngg››nn yyeerriiddiirr..  

BBiizzddeenn ddöökküülleenn kkaann,, bbiizzddeenn çç››--
kkaann tteerr ddeerryyaa oolluunnccaa,, yyüüzzeerr oonnllaarr››nn
ggeemmiilleerrii.. KKaazzaannççllaarr››nn›› kkaattllaammaakk
iiççiinn,, cceesseettlleerriimmiizzddeenn bbaassaammaakkllaarr
ddööflfleerrlleerr...... OOnnllaarr eenn ççookk kkaazzaannaannllaarr,,
eenn zzeennggiinnlleerr lliisstteessiinnddee bbiirr bbaassaammaakk
ddaahhaa yyuukkaarr›› çç››kkss››nn ddiiyyee,, ööllddüürrüüllüürr
eemmeekkççiilleerr.. 

‹‹nnssaannll››¤¤aa hhaakkaarreetttteenn bbaaflflkkaa aannllaa--
mm›› oollmmaayyaann bbiirr rriiyyaakkaarrll››kk bbüüyyüürr ssuu--
rraattllaarr››nnddaa.. ““AAmmaann ccaann››mm”” ddeerr hhaa--
rraammiilleerr iiççtteenn iiççee;; ““ööllmmüüflfllleerrssee nnee yyaa--
ppaall››mm,, ssüürrüüssüünnee bbeerreekkeett iiflflssiizz kkaayynn››--
yyoorr mmeemmlleekkeett......”” GGeerrççeekk ddüüflflüünncceelleerrii
bbööyyllee oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn,, kkaarrflfl››llaarr››nn--
ddaakkii kkaammeerraallaarraa,, ““öölleennlleerree ttaannrr››ddaann
rraahhmmeett,, aacc››ll›› aaiilleelleerriinnee ssaabb››rr ddiilliiyyoo--
rruuzz,, ggeerreekkeenn öönnlleemmlleerr aall››nnaaccaakktt››rr””
ddiiyyee kkoonnuuflfluuyyoorrllaarr..

BBaakkmmaayy››nn oonnllaarraa.. NNee ttiimmssaahh
ggöözzyyaaflflllaarr››nnaa,, nnee ““yyaarraallaarr ssaarr››llaaccaakk--
tt››rr”” nnaakkaarraattllaarr››nnaa...... YYaarraamm››zz›› ssaarr--
ssaakk ssaarrssaakk,, kkeennddiimmiizz ssaarraarr››zz......  
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zorundad›rlar. Bir pedal, bir mani-
vela, anahtar, veya bir vida gibi, difl-
li gibi... Bundan dolay›, burjuvazi-
nin gözünde, bir ifl kazas›nda bir ifl-
çinin kolunun kopmas›n›n, gözünün
ç›kmas›n›n, baca¤›n›n k›r›lmas›n›n,
makinenin bir parças›n›n k›r›lma-
s›ndan fazla bir fark› yoktur. Hatta
iflçisinin bafl›na geleni, makinesinin
bafl›na gelen kadar önemli bile gör-
meyebilir burjuvazi... 

Burjuvazi için öncelikli olan,
halk yarar›, halka hizmet, halk›n
sa¤l›¤›, çal›flanlar›n sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i de¤il, elde edece¤i kâr›n bü-
yüklü¤üdür.   

“‹fl kazas›” denilince, o “kaza”
içinde kaybedilen canlar, y›k›ma
u¤rat›lan aileler, gelecekleri çal›nan
çocuklar, aç bilaç b›rak›lan yafll›lar,
hepsi görmezden gelinir. “Kaza”da-
ki sorumluluklar görmezden gelinir,
“kaza”d›r zaten ne de olsa. Önemli
olan kapitalizmin çarklar›n›n dön-
meye devam etmesidir. bozulan ma-
kinan›n yerine de, ölen, sakatlanan
iflçinin yerine de “yenisi” konulur. 

‘‘SSeerrmmaayyeenniinn bbiirriikkiimmii’’ yyaa 
ddaa iiflflççiinniinn ccaann›› ppaahhaass››nnaa 
ppaattrroonnllaarr››nn zzeennggiinnlleeflflmmeessii 

Özellefltirme politikalar›n›n uy-
gulan›fl biçimi, kapitalizmin ilk ser-
maye birikiminin sa¤land›¤› ilk dö-
nemlerini hat›rlatmaktad›r. O dö-
nemde birikimi art›rmak için, birin-
cisi iflçiler vahflice çal›flt›r›l›p söm-
nürülmekte, ikincisi, fedolizmden el
konulan her fley. burjuvaziye peflkefl
çekilmekteydi. “‹lkel sermaye biri-
kimi” böyle sa¤lanm›flt›. 

Bugün de devlet veya kamu elin-
deki tüm zenginliklerin tekellere
devredildi¤i bir süreç yaflanmakta-
d›r (daha do¤rusu bu süreç büyük
ölçüde tamamlanm›flt›r da). Devlet
mülkleri, k›demli emperyalist tekel-
lere, iflbirlikçilerine, iktidara yak›n
gruplara peflkefl çekilmektedir;
Marks’›n 15-16 yüzy›l ‹ngilteresine
iliflkin anlatt›¤› gibi:

“Bir yandan feodal sistemin
mallar› ya¤ma edilirken di¤er yan-
dan yeni toprak sahiplerine iliflkin

yasal ayr›cal›klar getirilmekte, bu
nedenle devlet vergi zarar›na u¤ra-
makta, devletin u¤rad›¤› zarar da
halk kitlelerine yüklenen vergilerle
telafi edilmeye çal›fl›lmaktad›r.” 

Faturan›n hep halka ç›kar›lmas›,
da kapitalizmde de¤iflmeyen yand›r. 

Bugün özellefltirme ve tafleron-
laflt›rmayla yaflananlar, kapitalizmin
ilkel birikiminin sa¤land›¤› vahfli
döneminde yaflananlara ne kadar da
benzemektedir. 

Kamu mülkiyetinin, yani sanayi
tesislerinin, de¤erli arazilerin çeflitli
sermaye gruplar›na peflkefl çekilir-
ken, ayn› zamanda tafleron olarak
ihalelerle de yeni talan gruplar› zen-
ginlefltirilmektedir. Buradaki temel
yöntem, kamu hizmetlerinin, bele-
diye ifllerinin ““hhiizzmmeett aall››mm››”” yo-
luyla, tafleron flirketler kurma yo-
luyla, büyük mebla¤lar›n bu kesim-
lere aktar›lmas›d›r. 

Tafleronluk uygulamas›n›n iste-
nen “kârl›l›¤›” sa¤layabilmesi için,
öncelikle eessnneekk ççaall››flflmmaa düzenle-
melerinin yasal mevzuata konulma-
s›, güvencesiz istihdam›n sa¤lanma-
s›, “kay›t d›fl›l›¤a” göz yumulmas›,
iiflflççii ssaa¤¤ll››¤¤›› vvee iiflfl ggüüvveennllii¤¤ii ddeennee--
ttiimmlleerriinniinn eenn aazzaa iinnddiirrggeennmmeessii
gerekiyordu.  

Özellefltirme, tafleronlaflt›rma
uygulamalar›, kamu iflletmelerinde
çal›flan yüzbinlerce sendikal› iflçinin
iflten ç›kar›lmas› sonras›nda, ayn›
iflletmelere sendikas›z, kalifiye ol-
mayan, ifl güvencesi olmayan yeni
bir köle iflçiler kesimi oluflturulma-
s›na neden oldu. Burjuvazi maliyet
giderleri içinde kendince en gerek-
siz ve her zaman en yüksek gördü¤ü
kalem olan ““iiflflççiilliikk mmaalliiyyeettlleerriinnii””
bu flekilde en ucuza indirmifl oluyor,
bu da burjuvaziye “sermaye biriki-
mi”ni büyütmesi için ek bir avantaj
sa¤lamak anlam›na geliyordu. 

Bu durum ifl kazalar›n› art›ran
bir di¤er etkendir. ‹fli yapan tafleron
flirket de, çal›flan iflçi de kalifiye ol-
maktan uzaklaflt›kça, kaza ihtimali
yükselmifltir do¤al olarak. 

Sorun sadece bizim ülkemizde,
sadece belediyelerde veya tersane-

lerde yaflanm›yor.  

Emperyalist tekeller, IMF, Dün-
ya Bankas›, WTO (Dünya Ticaret
Örgütü) arac›l›¤›yla tafleronluk sis-
temini, tüm kamu hizmetlerini özel-
lefltirmeyi ve esnek çal›flt›rma yön-
temlerini tüm yeni sömürgelerde
uygulamaya sokuyor. Kapitalizm
her yeri, her alan› ayn› zihniyetle ifl-
letiyor: “Gölgesini satamad›¤› a¤a-
c› kesiyor” (Marks).

KKaaçç››nncc›› ööllmmeemmiizz bbuu tteerrssaanneeddee??
SSaayy››llaarr›› vveerreebbiilliirriizz;; aammaa flfliimmddii bbuurraa--
ddaa vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz.. ÇÇüünnkküü ssaalltt bbiirr ssaayy››
ddee¤¤iillddii oonnllaarr.. HHeeppssii bbiirreerr ccaanndd››,,
öömmüürrddüü,, iinnssaanndd››.. HHaayyaattllaarr››,, hhaassrreett--
lleerrii,, hhaayyaalllleerrii vvaarrdd››.. 

VVee hhaayyaalllleerriimmiizziinn,, iiddeeaalllleerriimmiizziinn
oorrttaa yyeerriinnddee kkooppaarr hhaallaattllaarr,, ööllüürrüüzz
bbiizz.. ‹‹sskkeelleelleerr yy››kk››ll››rr,, ööllüürrüüzz bbiizz.. HHiiçç
yyaaflflaammaamm››flfl››zz ggiibbii,, hheessaabb››mm››zz ssoorruull--
mmaazz!!

KKaaçç››nncc››,, kkaaçç bbiinniinnccii,, kkaaçç oonnbbiinniinn--
ccii ööllmmeemmiizz bbuu?? VVee ddaahhaa kkaaçç kkeezz ööllee--
ccee¤¤iizz.... BBuu ssoorruullaarr BBoorrssaayy›› tteeddiirrggiinn
eettmmiiyyoorr nnaass››llssaa.. BBeellkkii ddee bbuu yyüüzzddeenn
aazzrraaiill bbiizzee ççookk bboonnkköörr..  

**

KKaaçç››nncc›› ççöökküüflflüü bbuu mmaaddeenn ooccaa¤¤››--
nn››nn?? OO kkaaddaarr ççookk kkaalldd››kk kkii bbiizz bbuu
ttoopprraa¤¤››nn aalltt››nnddaa.. OO kkaaddaarr yyaanndd››kk kkii
ggrriizzuullaarrddaa.. OO hhaarraammzzaaddeelleerriinn kkâârr
hh››rrss›› yyüüzzüünnddeenn,, ddeessttee ddeessttee,, ddüüzziinnee
ddüüzziinnee ggöömmüüllddüükk.. AAyynn›› nneeddeennlleerr,, aayy--
nn›› ssoonnuuççllaarr›› ddoo¤¤uurruurr yyaa;; ööyylleeddiirr
eemmeekkççiilleerriinn hhaallii,, ööyylleeddiirr iiflfl kkaazzaallaarr››--
nn››nn dduurruummuu.. TToonnllaarrccaa ttoopprraa¤¤››nn aalltt››nn--
ddaa ööyylleeccee ççaarreessiizz kkaall››rr mmaaddeennccii..
KKööhhnnee,, bbaakk››mm›› yyaapp››llmmaayyaann,, öönnlleemmii
aall››nnmmaayyaann ooccaakkllaarrddaa ggrriizzuu ppaattllaarr..
BBaakk››mmss››zz ggaalleerriilleerrddee mmeettaann ss››kk››flfl››rr,,
kkuurraalldd››rr,, ssoonnrraa bbiizz ööllüürrüüzz,, bbuu ddaa kkuu--
rraalldd››rr.. OOccaakk ççöökkeerr,, oonn,, yyüüzz,, bbiinn iiflflççii--
nniinn ooccaa¤¤›› ssöönneerr.. KKuurraalldd››rr.. 

KKuurraall,, kkaavvggaayyllaa bboozzuulluurr.. YYeennii
kkuurraallllaarr,, mmeevvccuutt iikkttiiddaarr›› aallaaflflaa¤¤›› eeddee--
rreekk kkoonnuulluurr..  
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2000 y›l›nda ‹spanya’da yap›lan
bir araflt›rma tafleronlaflt›rman›n bo-
yutlar›n› gösteriyor: “.. Endüstride
meydana gelen ifl kazalar›n›n %
45’inin, ölümle sonuçlanan kazala-
r›n % 88’inin ggeeççiiccii iiflflççiilleerrddee görül-
dü¤ünü” ortaya koymaktad›r. 

Ve zaten iflte bunun sonucudur
ki, dünyada hheerr yy››ll iiflfl kkaazzaallaarr›› ssoo--
nnuuccuunnddaa yaklafl›k 1 milyon 200 bin
kifli ölüyor; yani katlediliyor... 

TTeekkeelllleerree vvee ttaaflfleerroonnllaarraa 
ddeevvrreeddiilleenn yyeerreell yyöönneettiimm

Haf›zan›z› biraz zorlad›¤›n›zda,
son y›llarda “rögar kapa¤› aç›k unu-
tuldu¤u”, aç›lan çukurlar, kanallar
aç›k b›rak›ld›¤› için meydana gelen
kazalarda anormal bir art›fl oldu¤u-
nu hat›rlayacaks›n›z... 

Oligarfli, sermaye kesimlerine
kkaayynnaakk aakkttaarr››mm››nn›› sürekli k›labil-
mek için özellikle yyeerreell yyöönneettiimmlleerr
yyaassaass››nnddaa de¤ifliklikler yapt›. Tafle-
ron flirketler, belediyelerin kar ama-
c› gütmeksizin kamu hizmeti olarak
yürüttü¤ü -yürütmek zorunda da ol-
du¤u- tüm yerel hizmetleri yapar
hale getirildi.    

5393 Say›l› Belediye Kanu-
nu’nun “Gelecek Y›llara Yayg›n
Hizmet Yüklemeleri” bafll›kl› 67.
Maddesine bakt›¤›m›zda tabloyu
tüm ç›plakl›¤›yla görürüz:

“ BBeelleeddiiyyeeddee,, bbeelleeddiiyyee mmeecclliissii--
nniinn,, bbeelleeddiiyyeeyyee bbaa¤¤ll›› kkuurruulluuflflllaarrddaa
yyeettkkiillii oorrggaann››nn kkaarraarr›› iillee,, 

-park bahçe, sera, refüj, kald›-
r›m ve havuz bak›m› ve tamiri, araç
kiralama, kontrolü, temizlik, güven-
lik ve yemek hizmetleri; makine tec-
hizat bak›m ve onar›m iflleri; 

-bilgisayar sistem ve santralleri
ile elektronik bilgi eriflim hizmetleri;

-sa¤l›kla ilgili destek hizmetleri; 

-fuar, panay›r, sergi hizmetleri;

-baraj, ar›tma ve kat› at›k tesis-
lerine iliflin hizmetler, kanal bak›m
ve temizleme, alt yap› ve asfalt ya-
p›m ve onar›m›, trafik sinyalizasyon
ve ayd›nlatma bak›m›, sayaç okuma
ve sökme-takma iflleri ile ilgili hiz-
metler; 

-toplu ulafl›m ve tafl›ma hizmet-
leri; sosyal tesislerin iflletilmesi ile
ilgili ifller,

süresi ilk mahalli idareler genel
seçimlerini izleyen alt›nc› ay›n so-
nunu geçmemek üzere, ihale yoluyla
üüççüünnccüü flflaahh››ssllaarraa gördürülebilir. ”

NNee kkaalldd›› ggeerriiyyee??

Kanun neredeyse tüm belediye
hizmetlerini üçüncü kiflilere, yani
daha aç›k deyiflle tafleron flirketlere
devredebilecek flekilde düzenlen-
mifltir. 

Üstelik sistem flöyle iflliyor; be-
lediye, bir hizmeti, bir flirkete hiçbir
yeterlilik aramadan devrediyor. Za-
ten o flirket de ço¤unlukla o ifli al-
mak için acele kurulmufl bir flirket
oluyor. Sonra o da ifli al›nca baflka
tafleron flirketlerde devrediyor. Yani
devreye bir de ““ddöörrddüünnccüü””,, bazen
““bbeeflfliinnccii”” flah›slar/flirketler girmifl
oluyor. ‹flte bu mekanizma, ifl kaza-
lar›n› adeta katmerli hale getiren
mekanizmad›r. 

fiirketler, bu “kamu hizmetleri-
ni”, elbette “kamu hizmeti bilinci”
ile de¤il, sadece daha fazla kâr elde
etme güdüsüyle yerine getirecekler-

dir. Olan da budur. 

Gerçekte yerel seçimlerde flehir
halk›na hizmet edecek bir yönetici
seçilmiyor. Peki ne seçiliyor;

fiehrin ifllerini görürken, yerel
hizmetleri yerine getirirken palazla-
nacak, açl›k ücretinin alt›nda iflçi
çal›flt›racak, ifl güvenli¤i tedbirlerini
almayacak, bu nedenle onlarca ifl ci-
nayetine sahip olacak tafleron flir-
ketlere ifl verip, onlardan ald›¤› ’ko-
misyon’lar›n bir k›sm›n› cebine in-
dirip bir k›sm›n› da partisine aktara-
cak belediye baflkanlar› seçilmifl
oluyor. 

‘‘KKaazzaa’’llaarr››nn nneeddeennlleerrii ddee,, 
ssoorruummlluullaarr›› ddaa bbeellllii;;
ssoonnrraass››??

Sonuçta, her alanda, ister merke-
zi hükümetler, ister yerel yönetim-
ler veya isterse do¤rudan tekeller
nezdinde karfl›m›za ç›kan, kapitaliz-
min mant›¤› ve onu daha vahim ha-
le getiren dönemsel politikalard›r.
Bunlar›n kendisi emekçiler için
“kaza” demektir. 

PPaammuukkoovvaa’’ddaa 39 kiflinin öldü¤ü

NNAASSIILL

ÇÇÖÖZZÜÜLLEECCEEKK??
Baflta dedik ki, HESAP ED‹L-

M‹fi cinayetlerdir. Evet, tafleron sis-
temini uygulamaya bafllayanlar, es-
nek çal›flma yasalar›n› ç›karanlar,
daha fazla ifl kazas› olaca¤›n› biliyor
ve hesap ediyorlard›. 

Ve iflçileri, sa¤l›ks›z, tedbirsiz,
doktorsuz, hastanesiz ve mezara ka-
dar, posas› ç›kana kadar çal›flt›ranlar,
yapt›klar› vahfletin fark›ndad›rlar. 

Yukar›da belirtilen 5 y›ll›k dö-
nemdeki ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar› sonucunda toplam 9 milyon
576 bin 513 ifl günü kkaayybbeeddiillmmiiflfl..
DDoollaayy››ss››yyllaa ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›n›n toplam maliyeti 5 y›l-
da 20 milyar YTL’ye ulafl›yor. 

Ama patronlar için bu “kay›p”
önemli de¤il; ‹fl güvenli¤i için ge-
rekli yat›r›mlar› yapmaya kalksalar,

daha fazlas›n› harcamak durumunda
kalacaklar; iiflflççiiyyii hhaarrccaammaakk daha
ucuza(!) geliyor. 

Bu hheessaapp(!), sorunun kapitalist-
ler taraf›ndan köklü bir flekilde çözü-
lememesinin nedenini de anlat›yor. 

Ülkemiz iflçi s›n›f› ve tüm emek-
çiler, bu vahfleti ancak, daha fazla
örgütlenip, patronlara güç yetirecek
güce ulaflarak k›smen s›n›rlayabilir-
ler; kan emicilerin elinden tamamen
kurtulmak ise, ancak ve ancak sömü-
rücü iktidar› alafla¤› ederek mümkün
olabilir.  

Ölümlerimizin üzerinden yükse-
len sömürü saltanat›n›n y›k›lmas›
muhakkakt›r. Bize hayat hakk› tan›-
mayan bu düzenin, bu çark›n sonu
da gelecektir. Bir gün ve mutlaka!   

Bilmek durumunday›z ki, kapita-
lizm sona ermeden, ad›na “ifl kazas›”
denilen bu kapitalist gerçeklik de
bitmeyecek.  
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tren kazas›nda, sorumlunun do¤-
rudan, teknik uzmanlar›n uyar›la-
r›na kulak asmadan “15 gün için-
de h›zland›r›lm›fl tren uygulamas›-
na geçilmesi” talimat›n› veren
AKP iktidar› oldu¤u anlafl›l›yor.  

KKüüttaahhyyaa’’ddaakkii 10 insan›m›z›n
öldü¤ü kazada, sorumlunun bozuk
raylar› tren hatlar›na döfleyen
TCDD yönetiminin ve bu konuda-
ki gerçekleri örtbas eden iktidar›n
sorumlu oldu¤u belgelerle ortaya
ç›kt›. 

DDaavvuuttppaaflflaa’’ddaa 23 kiflinin öldü-
¤ü patlamaya iliflkin ‹TÜ taraf›n-
dan oluflturulan bilirkifli heyetinin
raporu da evvelki hafta aç›klan-
m›flt› ve rapor hiç kuflkuya yer b›-
rakmayacak flekilde ölümlerin so-
rumlusunun Çal›flma Bakanl›¤›,
‹stanbul Büyükflehir ve Zeytinbur-
nu Belediyeleri oldu¤unu ortaya
koyuyor. 

TTeerrssaanneelleerree iliflkin gerçekler
de ortada; tafleronluk, esnek çal›fl-
ma, örgütsüzlefltirme politikalar›
sonucunda, her gün yeni cinayet-
ler iflleniyor. 

SSuuççlluullaarr,, ssoorruummlluullaarr bbeellllii.. 

Peki sonra?

Sonras› düzenin sahiplerine ve
yasalar›na kal›rsa, belli; ne kazala-
r›n sorumlular› cezaland›r›lacak,
ne kazalar önlenecek!

Çünkü kapitalist, daha fazla
kâr’dan vazgeçmeyecek. 

Çünük iktidarlar, tekeller, sade-
ce sistemin sürmesine yetecek ka-
dar önlem alacak, daha ötesini
yapmayacaklard›r. Kazalar devam
edecek, hatta artacak, ölen hiç
flüphe yok, yine biz olaca¤›z... 

Ama ölmeyebiliriz. Kaza,
kader de¤ildir; çaresi vard›r
elbette!

(1) Gülseren Yurttafl, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi'ne ba¤l› ‹SK‹ (‹s-
tanbul Su ve Kanalizasyon ‹daresi) ta-
raf›ndan tafleron firmaya yapt›r›lan
Melen Çay› projesi'nde çal›fl›rken,
bodru tafl›yan mobil vinç kolunun
kopmas› sonucu, kopan vinçin alt›nda
ezilerek can verdi.

Mu¤la'da Köylüler Maden
Ocaklar›n› Protesto Etti

Mu¤la'n›n Milas ilçesine ba¤l› Kayabafl›
köylüleri, köyün yak›n›ndaki feldspat ç›kar›lan
ocaklar› protesto için, maden tafl›yan kamyonla-
r›n geçti¤i yolu yaklafl›k 3 saat boyunca trafi¤e kapatt›.

Köylüler, Güllük Liman›’na maden tafl›yan kamyonlar›n, köyün içindeki
yolu kulland›klar›n› ve kamyonlar›n yaratt›¤› kirlili¤in, çocuklar›n›n hasta-
lanmas›na neden oldu¤unu ve ürünlere zarar verdi¤ini söyleyerek, ocaklar›n
kapat›lmas›n› istediler.

““11 MMaayy››ss ssoonn.. AAkkssii ttaakkttiirrddee yyooll kkaappaannaaccaakk.. BBuuggüünn uuyyaarr›› kkeessiimmii yyaa--
pp››lldd››.. YYooll yyaapp››llss››nn”” yaz›l› pankart açan köylüler, soruna çözüm için, ya
kamyonlara ayr› bir yol yap›lmas›n› ya da ocaklar›n kapat›lmas›n› istiyor.

OLEY‹S ‹flçilerinin Eylemi Sürüyor
Kocaeli Üniversitesi’nde 117 gündür grevde olan OLEY‹S iflçileri 25

Nisan günü yapt›klar› eylemle haklar›na sahip ç›kmaya devam edecekleri-
ni dile getirdiler.  KESK, TMMOB, D‹SK, EMEP ve HÖC’ün de kat›ld›¤›
eylemde Sabri Yal›m Park› ‹nsan Haklar› An›t› önünden An›tpark Yerlefl-
kesi önüne kadar bir yürüyüfl yap›ld›. Yürüyüflün sonunda OLEY‹S Kocae-
li Temsilcisi Bar›fl Aflan taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Kocaeli Üniversi-
tesi rektörlü¤ü biz Kocaelili iflçilerin haklar›n› verene kadar mücadelemi-
ze devam edece¤iz. ‹flçiyiz hakl›y›z kazanaca¤›z” sözlerine yer verildi. 

HÖC ad›na konuflma yapan Zahide Dalda ise tarihi direnenlerin yazd›-
¤›na de¤inerek “bütün örgütlerimizle birlikte 1 May›s’ta Taksim’de Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z fliar›n› yükseltece¤iz” diyerek direnifli Taksim’e ta-
fl›ma ça¤r›s› yapt›. 

‹zmir Tire’de süt üreticileri 28
Nisan’da yapt›klar› mitingle,  süt fi-
yatlar›n›n düflmesini, maliyetlerin
artmas›n› ve desteklerin azalmas›n›
protesto ettiler.

5 bin süt üreticilerinin kat›ld›¤›
‘Küçük Menderes Üretici Mitin-
gi’nde aç›lan pankartlardan birinde,
köylüler; ““KKööyyllüü mmiilllleettiinn eeffeennddiissii
mmiiddiirr??”” diye soruyordu. Çünkü,
iktidarlar›n politikalar›yla, köylüler
açl›¤a mahkum edildiler ve efendi-
lik söylemi bir demagojiye dönüfl-
türüldü. Köylüler mitingde ayr›ca,
““DDeesstteekk vveerrmmeeyyeennee ddeesstteekk yyookk””,,
““SSüüttüümmüüzz ssuuddaann uuccuuzz””,, ““SSüütt iillee
ddee¤¤iill aatteeflfl iillee ooyynnuuyyoorrssuunnuuzz”” pan-
kartlar› açt›lar.

Mitingde konuflma yapan, Tire

Süt Üreticileri Kooperatifi Baflka-
n›, eskiden üç litre süt ile bir litre
mazot al›rken, art›k ayn› mazotu al-
t› litre süt ile alabildiklerini söyle-
di. Çiftçilerin yüzde 90’›n›n borçlu
oldu¤unun belirtildi¤i aç›klamada,
““KKüüççüükklleerr yyookk eeddiilleerreekk ddeevv ççiifftt--
lliikklleerree ddeesstteekk vveerriilliiyyoorr.. PPiiyyaassaayyaa
mmüüddaahhaallee eeddiinn,, uulluussaall ssüütt kkoonn--
sseeyylleerrii kkuurruunn'' ddeeddiikk kkiimmssee ddiinnllee--
mmeeddii..”” denildi.

Eylemde aç›lan bir baflka pan-
kart, ““BBuuggüünn TTüürrkk kkööyyllüüssüünnüünn kkaa--
ddeerr ggüünnüüddüürr”” diyordu.

Do¤ruydu; çünkü, ancak, IMF
politikalar›yla, çiftçiyi, köylüyü bi-
tiren AKP iktidar›na karfl› yap›lan
eylemler, köylünün kaderini de¤ifl-
tirebilecektir.

Süt Üreticileri Miting Yapt›:
‘Süt ile de¤il atefl ile oynuyorsunuz’
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ÖDP Milletvekili Ufuk Uras, 23
Nisan’da Çankaya’da Cumurbaflka-
n› Gül taraf›ndan meclisteki parti li-
derlerine verilen yeme¤e kat›ld›ktan
sonra, ““bbuu ttüürr yyeemmeekklleerriinn ddeevvaa--
mm››nnddaa yyaarraarr oolldduu¤¤uunnuu”” söyledi.
Niye yararl› acaba? Kimin hangi so-
rununu ele alm›fllar, hangi sorunu
çözmüfller? 

Halbuki sözü edilen, bizzat kat›-
lanlar›n da aktard›¤› gibi bir ggüünnddee--
mmii bbiillee oollmmaayyaann,, hhaavvaaddaann ssuuddaann
konuflmalarla geçen bir yemektir.
Buna ra¤men “devam›nda” bu ka-
dar istekte bulunulmas› gösteriyor
ki; TBMM çat›s› alt›nda bulunmak-
tan sarhofl olan Uras’a, hangi içerik-
le olursa olsun Cumhurbaflkan›,
Baflbakan gibi ““ddeevvlleett bbüüyyüükkllee--
rrii((!!))”” ile ayn› masada oturmak yeti-
yor.

Çeflitli kesimler, biz yanl›fl bulup
elefltirsek de, mücadelenin parla-
mento arac›l›¤›yla yürütülebilece¤i-
ni savunabilir. Ya da çeflitli reform-
lar için mücadeleyi hedef olarak be-
lirleyebilir. Ama bizim gibi ülkeler-
de bunun bile asgari zorunluluklar›
vard›r. Hele ki, kendinize “sosya-
list” diyorsan›z, yapman›z gereken-
ler bunun daha fazlas›d›r.

Fakat, Uras’›n politikas›nda ve
prati¤inde ne parlamenterist yoldan,
ne reformist bir çizgi ile düzene

karfl› yürütülen bir mücadele yok.
‹lkeli bir tav›r al›fl yok. O, oligarfli-
ye kendini kabul ettirmeye, ““flfliirriinn,,
mmaakkuull ssoollccuu”” tipi çizmeye çal›fl›-
yor. Cumhurbaflkan›, Baflbakan ta-
raf›ndan oluflturulan herhangi bir
platforma, halk›n ç›karlar› aç›s›n-
dan bakm›yor. Öylesi zeminlerde
bulunabilmeyi, bir nimet say›yor.

Birçok burjuva politikac›s›nda
olan bu durum için, Uras’›n tercihi
denilip geçilebilir. Fakat bu tercihin
ad›n›n ““ssoollccuulluukk””,, ““ssoossyyaalliissttlliikk””
fleklinde ifade edilmesi kabul edile-
mez. 

Bu durumda, Uras’a bu toplant›-
larda nas›l bir yarar gördü¤ünü sor-
mak durumunday›z. Çankaya’daki
““bbeeyyaazz flflaarraabb››nn ttaadd››nnddaann”” sarhofl
olan Uras, yediklerini, içtiklerini
kendisine saklay›p, ““ggöörrddüü¤¤üü yyaarraa--
rr››”” halka aç›klamak zorundad›r.

Hay›r, ne solculuk, ne de sosya-
listlik Uras’›n sundu¤u gibi de¤il-
dir, olamaz. Solcular›n, sosyalistle-
rin amac›, burjuvazinin masas›na
oturmak de¤ildir. Solcular, sosya-
listler o masalara hiç oturmaz de¤il-
dir; oturur; ama oturdu¤unda hesap
sormak için, halk›n haklar›n› söke
söke almak, sorunlar›n› aç›kça orta-
ya koymak için oturur. De¤ilse o
masalarda oligarflinin flovlar›na
malzeme olmak, veya demokrasici-
lik oyunlar›na, diplomatik manevra-

lar›na ortak olmak için otur-
maz. 

Parlamenter mücadeleyi
savunabilirsin, bu durumda da
kendi tarz›n›, kendi üslubunu
oluflturursun. Oligarflinin ze-

mininde politika yapmak zorunda
de¤ilsin. Elindeki olana¤›, kapitalist
düzeni, düzen partilerinin, egemen
s›n›flar›n halk düflman› yüzlerini
teflhir etmek için kullan›rs›n.

Dilini, üslubunu, halka gerçekle-
ri gösterecek, burjuva diplomasisi-
nin riyakarl›klar›n›, flovlar›n› teflhir
edecek, ““ssoorruunnllaarr››mm››zz›› ssoossyyaalliisstt--
lleerr,, ssoollccuullaarr ççöözzeerr”” dedirtecek tarz-
da flekillendirirsin. Oysa, Uras’a ba-
k›p da solu Uras’›n kiflili¤inde tan›-
yacak kitleler, ““bbuunnllaarr››nn ddaa ddii¤¤eerr
ppoolliittiikkaacc››llaarrddaann bbiirr ffaarrkkllaarr›› yyookk--
mmuuflfl”” diyecektir.

Uras halka de¤il, oligarfliye hi-
tap ediyor, oligarfliyi etkilemeye ça-
l›fl›yor. Bu durumda elbette sol, sos-
yalist kimli¤i tafl›yam›yor.

Cumhurbaflkan›, Baflbakan ile
ayn› masaya oturacaksan da, ayn›
masaya oturmay› reddedeceksen de,
halk›n ve mücadelenin ç›karlar› çer-
çevesinde de¤erlendirerek karar ve-
rirsin. Uras böyle bir de¤erlendirme
yapm›yor. ““BBuu ttüürr yyeemmeekklleerriinn ddee--
vvaamm››nnddaa yyaarraarr oolldduu¤¤uunnuu”” söylü-
yor, fakat ““kkiimmee nnee yyaarraarr›› vvaarr??””
sorusu ortada kal›yor.

Uras’›n aç›klamalar›na bak›l›rsa,
tek yarar› ““ttüükkeettiillmmeeddii¤¤ii iiççiinn ttaadd››
ggüüzzeell oollaann bbeeyyaazz flflaarraabb››nn”” Uras’›n
damaklar›nda b›rakt›¤› tad olarak
görünüyor.

Halka Ne 
Yarar› Oldu?

Oligarfli Denizler’in idam edi-
lifllerinden 36 y›l sonra da onlardan
korkmaya devam ediyor.

26 Nisan’da Dersim EMEP ‹l
Örgütü, Deniz Gezmifl, Hüseyin
‹nan ve Yusuf Aslan’›n resimleri
as›ld›¤› gerekçesiyle polis taraf›n-
dan bas›ld›. Gece saat 00.30’da
Tunceli Cumhuriyet Savc›s›’n›n ta-
limat›yla binan›n kap›s› k›r›larak

içerde as›l› pankarta el konuldu.

Daha önce de 2008 y›l› takvim-
lerinde Mahir Çayan’›n resminin
olmas› nedeniyle takvimler toplat›-
larak çeflitli demokratik kitle örgüt-
leri bas›lm›flt›. 

Denizler’e yönelik sald›r› 27
Nisan’da EMEP il binas› önünde,
EMEP, HÖC, DTP, DHP ve
ESP’nin kat›ld›¤› bir eylemle pro-

testo edildi. Bina önünde toplanan
kitle sloganlarla Gezmifl, Arslan
ve ‹nan’›n resimleriyle Sanat So-
ka¤›’na do¤ru yürüyerek polisin
pankart› indirmesini protesto etti. 

EEylemde EMEP ‹l Baflkan› Hü-
seyin Tunç bir aç›klama yaparak
““DDeenniizzlleerr bbuu üüllkkeenniinn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››
iiççiinn mmüüccaaddeellee vveerreenn ddeevvrriimmcciilleerr--
ddii...... OOnnllaarr›› aassaabbiilliirrlleerr,, ffaakkaatt ddüü--
flflüünncceelleerriinnii iinnaannççllaarr››nn›› ssaavvuunndduukk--
llaarr›› ddee¤¤eerrlleerrii tteesslliimm aallaammaadd››llaarr””
dedi.

Oligarflinin Deniz Tahammülsüzlü¤ü
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CHP'nin 32. Ola¤an Kurultay›,
26 Nisan’da Ankara’da Atatürk
Spor Salonu'nda yap›ld›. Yine halk-
tan yana bir politika yoktu, yine
Baykal tek adayd›, kurultay CHP
üzerine hayal kuranlar için, bir ha-
yal k›r›kl›¤›yd›.

CHP, hiç bir zaman halk için bir
““uummuutt”” de¤ildi. Fakat, geçmiflin
CHP’si, demagojik halkç› söyle-
miyle, kendisine ““uummuutt”” ba¤lan-
mas›n› sa¤layabiliyordu, kurultayla
görüldü ki, art›k bu aldatmay› bile
sürdürebilecek durumda de¤ildir.

CHP, AKP nezdinde geliflen din-
cilik tehdidinden kayg›lanan kesim-
ler için de ““uummuutt”” olamayaca¤›n›
bir kez daha göstermifl oldu. CHP
gerçek anlamda laikli¤in savunucu-
su olmam›flt›r, bunun yan›nda mev-
cut politikalar›yla laiklik zemininde
bile baflar›l› bir muhalefet partisi de
de¤ildir.

Kurultay, CHP’nin AKP karfl›-
s›nda büyük bir baflar›s›zl›k yaflad›k-
lar› 2007 seçimlerinden de bir ders
ç›karmay› baflaramad›¤›n› gösterdi.
CHP’de o günden günümüze de,
söylem düzeyinde bile bir farkl›l›k
olmad›. Mustafa Sar›gül muhalefeti-
ni etkisizlefltiren Baykal’›n günde-
minde bu sefer de gerçekte varl›¤›
tart›flmal› “parti içi muhalefet” var-
d›. Kurultaydan ak›lda kalan, Bay-
kal’›n tek  bafl›na aday olmas›, mu-
halefete söz hakk› bile tan›nmamas›
ve Baykal’›n 2.5 saat boyunca konu-
flup, bir fley söylememesidir.

DDeemmookkrraattiikk DDee¤¤iill,, 
SSooll DDee¤¤iill

CHP kurultay›nda, resmi polis
d›fl›nda, Baykal’›n özel iste¤iyle
200 sivil polis de bulunduruldu. Bu
polis gücü olmayan muhalefete kar-
fl› y›¤›ld› oraya.

Parti içinde, bir gücü bile olma-

yan muhalefete karfl›, polis y›¤arak
huzur bulabilen, CHP yönetimi, de-
mek ki iktidar olsa, ülkede huzuru
sa¤lamak için de ayn› yönteme bafl-
vuracak.

Muhalefetin böylesine sesinin
kesildi¤i bir kurultay örne¤i azd›r.
CHP yönetimi faflizmin düzen parti-
lerini tam denetim alt›nda tutmak
için ç›kard›¤› yasalardan sonuna ka-
dar yararlanmaktad›r. Genel merke-
zin belirleyebildi¤i delege sistemiy-
le, partiler zapt-urapt alt›nda tutula-
bilmektedir.

Bu koflullarda, muhalefetin
““aaddaayy aaddaayyllaarr››””,, gereken 253 de-
legenin deste¤ini alamad›lar ve
““aaddaayy”” olma hakk› kazanamad›kla-
r› için de, kürsüden konuflma hakla-
r› da olmad›.

Kurultay sonucunda, partinin
yeni yönetimi, tamamen muhalefet-
ten ar›nd›r›larak oluflturuldu.

Düzen partilerinde, halk›n, kitle-
lerin bir iradesi yoktur. Halen, CHP
içinde daha sol bir politikay› savu-
nanlar›n yönetime gelebilece¤i bek-
lentisinde olanlar yan›lg› içindedirler.

CHP kitlelerin de¤il, statükocu-
lu¤un partisidir. Baykal da statüko-
nun bugünkü temsilcisidir. Ama
CHP’nin as›l sorunu “Baykal” da
de¤ildir. 

CHP, sol bir parti de¤ildir. Sol
politikadan her anlamda uzakt›r. Sol
olmak, sömürü düzenlerindeki, ege-
men s›n›flar, ezilen s›n›flar saflafl-
mas›nda, ezilen s›n›flardan yana ol-
mak, ezilen s›n›flar›n ç›karlar›n› sa-
vunmak demektir.

Oysa, bu kurultayda da, tek be-
lirleyici olan Baykal’›n ezilen s›n›f-
lar ad›na söyledi¤i bir fley olmad›.

Ki, Baykal, ezilen kesimlerin ta-
leplerini savunmad›klar›, hak ve öz-
gürlükleri savunmad›klar› elefltirile-
ri üzerine, sözde yeni bir imaj yarat-

ma çabas›ndad›r.

Baykal, kendisini sol literatürü
kullanmaya zorlad›¤›nda bile ortaya
ç›kan sonuç, mevcut ekonomik
programlara yönelik, IMF’yi ve
burjuvaziyi rahats›z etmeyecek öl-
çüyü koruyan elefltirilerden, Kürtçe
bir iki parça çalmaktan ibarettir.

CHP’de yeni aç›l›m aramak için
kurultaya mercek tutanlar, bula bula
kasetten çal›nan Kürtçe flark›lar› bu-
labildiler!

Oysa, sol olmak bir yana, ““ssooll””
bir söylemle muhalefet yürütmek
için bile, halk›n onlarca sorunu var.
Bir partinin kendisini ““ssooll”” diye su-
nup da, halk›n sorunlar›n›n üzerin-
den atlamas›, dahas›, bu onlarca so-
runa iliflkin, ““ssaa¤¤”” kimlikli partiler-
den daha geri bir politikan›n savunu-
cusu olmas› kolay olmasa gerektir.

KKuurruullttaayyaa DDaammggaass››nn››
VVuurraann PPoolliittiikkaass››zzll››kktt››rr
CHP’nin, AKP karfl›s›nda düzen

içi bir alternatif olmay› dahi baflara-
mamas›n›n temelinde de yukar›da
belirtti¤imiz olgu vard›r. Gerçekten
de, CHP ““ddüüzzeenniinn ssoolluu”” misyonu-
nu bile oynayamayan bir parti duru-
mundad›r. Söylemde bile solla ilifl-
kisini keseli çok olmufltur. 

Dili, faflizmin ›rkç› dilidir, pat-
ronlar›n dilidir, fakat halk›n, solun
dili de¤ildir.

Dikkat edilirse, bu durum salt
CHP’nin yönetimi için geçerli de-
¤ildir, Baykal d›fl›ndaki adaylar›n
da, politik olarak Baykal’dan farkl›
bir söylemleri olmam›flt›r. Dolay›-
s›yla,  kimse, Baykal’a karfl› olanla-
r›n, farkl› neyi savunduklar›n› anla-
yam›yor, ortada tüm düzen partile-
rinde görülebilen bir koltuk kavgas›
kal›yor. Bu nedenle de, kurultayda-
ki kitleleri motive edecek politik bir
atmosfer muhalefet taraf›ndan da

CHP Kurultay Yapt›

Muhalefetken Böyle,
Ya ‹ktidar Olsa!



8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
gününe kat›ld›¤› gerekçesi ile tutukla-
nan ++‹‹vvmmee DDeerrggiissii Yay›n Kurulu
üyesi ve TMMOB Mimarlar Odas›
Ankara fiubesi Sekreter Yard›mc›s›
Mimar Alev fiahin’in tutuklanmas›na
karfl› tepkiler sürüyor.

Alev fiahin’e özgürlük istemek
amac› ile ++‹‹vvmmee çal›flanlar› 25 Ni-
san’da Elektrik Mühendisleri Odas›
Ankara fiubesi’nde bir aç›klama yap-
t›lar. Mühendis Ozan Demirel taraf›n-
dan okunan aç›klamada, “Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi için mücadelede kararl›
tutumlar›n› örgütlü mücadeleyle orta-
ya koyanlar sindirilmeye çal›fl›lmak-
tad›r” denirken, Av. Selçuk Koza¤aç-
l› da “yap›lan toplumsal muhalefetin
öncü unsurlar›na bir sald›r›d›r” diye-
rek, hukuksuzluklara dikkat çekti. 

*

TMMOB Kocaeli ‹l Koordinasyon
Kurulu, KESK Kocaeli fiubeler Plat-
formu ve Ankara ÇMO, EMO,
HKMO, ‹MO, JMO, KMO, MeMO
ve MO odalar› 25 Nisan’da yapt›klar›

aç›klamalarda, “haks›z
yere tutuklanan üyeleri-
miz Meryem Özsö¤üt ve
Alev fiahin serbest b›ra-
k›lmal›d›r” ça¤r›s› yap-
t›lar. 

*

‹zmir ve Ankara’dan
sonra ‹stanbul’da da bir
aç›klama yapan mimar-
lar Alev fiahin’in derhal
serbest b›rak›lmas›n› is-
tediler. 

29 Nisan’da Befliktafl’ta TMMOB
‹l Koordinasyon Kurulu salonunda
bas›n toplant›s› düzenleyen mimarlar
ad›na konuflan Aynur Savafl, AKP’nin
meydanlarda haklar›n› arayan emek-
çilere sald›rd›¤›n› ifade ederek tüm
sald›r›lara ra¤men Mimar, Mühendis,
fiehir Planc› Kad›nlar olarak  8 Mart-
lar’da 1 May›slar’da ellerinde döviz-
lerle alanlarda olmaya devam edecek-
lerini söyledi. Aç›klama Alev fiahin’in
derhal serbest b›rak›lmas› ça¤r›s›yla
sona erdi.

Odalar’dan Ça¤r›: Alev fiahin
Derhal Serbest B›rak›lmal›d›r!

yarat›lam›yor.

Hiçbir aday, eski CHP çizgisinde-
ki gibi demagojik bir halkç› söylemi
bile benimseyemiyor. Tüm adaylar,
günü geldi¤inde burjuvazinin kendi-
lerine iktidar› teslim edece¤i beklen-
tisiyle, burjuvaziyi ürkütmeyecek bir
çizgi izliyorlar. Mevcut durum asl›n-
da, CHP’nin içinde tarihsel olarak
var olan ilerici, muhalif, sol dinamik-
lerin tamamen yok edildi¤ini gösteri-
yor.

““CCHHPP iikkttiiddaarr oollssaa,, bbuu üüllkkeeddee
hhaallkk››nn yyaarraarr››nnaa nnee ddee¤¤iiflfleecceekk??”” so-
rusunun kurultaydaki cevab› da,
““hhiiççbbiirr flfleeyy ddee¤¤iiflflmmeeyyeecceekk”” fleklinde
yorumlanabilir.

CCHHPP’’yyee HHaallkk››nn DDee¤¤iill,, 
OOlliiggaarrflfliinniinn ‹‹hhttiiyyaacc›› VVaa rr

CHP’nin kendisini ““ssooll”” gibi gös-
termesindense, sa¤c› gerici kimli¤i-

nin kitleler nezdinde teflhir olmas›,
halk için daha yararl›d›r. Bu nedenle,
sol kimlik tafl›yanlar›n, halktan yana
olanlar›n, CHP’nin ““ssooll”” bir parti gi-
bi yans›t›lmas›na karfl› ç›kmalar› ge-
rekir.

Örne¤in, ““ssoollccuu”” olarak tan›nan
Oral Çal›fllar, ““ÜÜllkkeemmiizzddeekkii ssooll hhaa--
rreekkeett aaçç››ss››nnddaann CCHHPP kkuurruullttaayy››nn››nn
yyeennii bbiirr uummuutt”” üretmedi¤ini söyle-
dikten sonra ““PPeekkii,, bbuu üüllkkeenniinn ssooll--
ccuullaarr›› nnee yyaappaaccaakk??”” diye soruyor.
Ki, bu kayg›y› tafl›yanlar çoktur.

CHP kurultay›nda bir yenilik ol-
mad›¤› gibi, bu soruda da bir yenilik
yoktur. Her kurultayda, her seçimde
CHP’nin ““uummuutt oollmmaadd››¤¤››”” keflfedi-
lir, bir sonraki kurultay ve seçimlerde
yeniden CHP’nin umut olmad›¤› gö-
rülerek, ““ppeekkii ssooll nnee yyaappaaccaakk??”” so-
rusu tekrarlan›r.

Oysa, solculuk bir olgudur. Ne flu

ya da bu parti ile bafllar ne de biter.
CHP geçmiflten günümüze gerçek
anlamda ““ssooll”” olmam›flt›r. Sol politi-
kalar›n savunucusu olmam›flt›r. Sol
söylemi bir dönem etkili bir flekilde
kullanm›flt›r, bugün bunu da yapm›-
yor.

Fakat, sol ve solculuk bitmiyor.
Emperyalizme karfl›, sömürüye, zul-
me karfl› mücadele sürüyorsa, ki sü-
rüyor, sol da varl›¤›n› sürdürüyor de-
mektir. Sorun solu güçlendirme soru-
nudur. Bu sorun da ancak, halk› ger-
çekten sol politikalar çerçevesinde
toparlamak, harekete geçirmekle
mümkün olacakt›r. 

CHP’nin ne olaca¤›n› b›rakal›m
oligarfli düflünsün, sol ad›na bir kayg›
tafl›yanlar›n, güçlerini, enerjilerini
solun gücünü büyütmeye harcamala-
r› ““PPeekkii bbuu üüllkkeenniinn ssoollccuullaarr›› nnee yyaa--
ppaaccaakk??”” sorusunu da gereksizlefltire-
cektir.

Agos Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Hrant Dink’in katle-
dilmesi davas›na, 28 Nisan’da ‹s-
tanbul 14. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. 5. duruflma-
n›n da bas›na kapal› olarak gerçek-
leflti¤i davada ek iddianameyle da-
vaya ilk kez girecek olan Yasin
Hayal’in enifltesi Coflkun ‹¤ci avu-
kat› olmad›¤› gerekçesiyle davaya
sokulmad›. ‹¤ci, Dink’in katledil-
mesiyle ilgili savc›l›¤a verdi¤i ifa-
dede katliam emrini veren jandar-
ma istihbaratç›lar›n› bildi¤ini söy-
lemiflti. 

Duruflma öncesi Hrant Dink
Davas›n› ‹zleme Koordinasyonu
Befliktafl Barbaros Meydan›’nda
250 kiflinin kat›ld›¤› bir eylem
yapt›. “Hrant ‹çin Adalet ‹çin”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde aç›k-
lamay› okuyan Kemal Gökhan
Gürses davaya iliflkin bilgilerin
has›ralt› edildi¤ini söyleyerek so-
rumlular›n yarg›lanmas› talebini
tekrarlad›. 

HRANT D‹NK Davas›
‘Sorumlular Yarg›lans›n!’
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Irkç›l›k en büyük suçlardan biri-
sidir. Bu suçu tarihsel olarak üreten
sömürgecilik oldu, bugün sürdüren
de sömürü düzenleridir.

Emperyalist ülkeler, sömürge ül-
kelere karfl› ›rkç›l›k yap›yorlar. Sö-
mürge ülke egemenleri de kendi ül-
kelerindeki az›nl›k milliyetlere,
halklara karfl› ayn› flekilde ›rkç› po-
litikalar uyguluyorlar.

AAmmeerriikkaa’’ddaa ZZeennccii  

ÖÖllddüürrmmeekk SSuuçç DDee¤¤iill

Amerika’da ›rkç›l›¤›n hedefin-
dekiler öncelikle zencilerdir. Afla¤›-
lan›r, insan yerine konulmazlar.

Zencilerin en küçük suçlar› en
a¤›r flekilde cezaland›r›l›rken, zen-
cilere karfl› ifllenen suçlar ço¤unluk-
la cezaland›r›lmaz.

‹flte bunun örneklerinden birisi
geçti¤imiz günlerde yafland›.

Kas›m 2006'da New York’ta Se-
an Bell adl› silahs›z zenci bir genci
yaklafl›k 50 kurflun s›karak öldüren
üç polis QQuueeeennss CCoouunnttyy isimli
mahkemede beraat ettirildi. 25 Ni-
san’da eyalet yüksek mahkemesi
yarg›c›, ““iisstteemmeeddeenn ööllüümmee sseebbeebbii--
yyeett vveerrmmeekk”” ile ““ssaalldd››rr››”” suçlar›n-
dan ikisi için 25 y›l ve biri için bir
y›l hapis cezas› istenen üç polisi,
““BBeellll''iinn ööllüümmüünnddee ppoolliisslleerriinn ssoo--
rruummlluulluu¤¤uu bbuulluunnmmaadd››¤¤››”” karar›y-
la beraat ettirdi.

Oysa üç polis, “fuhufl iddialar›n›
araflt›rmak” göreviyle gittikleri ku-
lüpten ç›kan gençlerin üzerine atefl
etmifl, Bell olay yerinde ölürken, iki
arkadafl› yaralanm›flt›. Bell’in polis-
lerin kurflunlar›yla öldü¤ü sabit, po-
lisler de bunu kabul ediyorlar. Sade-
ce, Bell’in silahl› oldu¤unu sand›k-

lar›n› ve üzerlerine do¤ru araçla
geldikleri için atefl ettiklerini söylü-
yorlard›.

Bu gerekçeyle polislerin 55 kur-
flun s›karak, Bell’i öldürmeleri ve
arkadafllar›n› yaralamalar›, mahke-
me taraf›ndan suç olarak kabul edil-
medi. Emperyalist ülkelerde, yarg›-
n›n tarafs›z oldu¤unu savunanlara,
yarg›n›n, zenciler sözkonusu oldu-
¤unda, hiç de ba¤›ms›z olmad›¤›n›,
›rkç› politikalar›n uygulayac›s› ol-
du¤unu gösteren somut bir örnektir.

Ki, böylesi aç›k bir infazda, be-
raat karar› verebilmek, salt bu olay-
la s›n›rl› bir mahkemenin karar› ola-
rak de¤erlendirilmemelidir. Bir
mahkeme ancak, ülkede sistematik
olarak zenci düflmanl›¤›n›n, zenci-
lere karfl› ›rkç›l›¤›n oldu¤u zeminde
böyle bir karar alabilir. Nitekim, öy-
le de olmufltur.

Örne¤in, böylesi aleni ›rkç› bir
karar al›nd› diye, Amerika’da yer
yerinden oynamam›flt›r. Tersine,
mahkeme karar›n› aç›klarken, pro-
testolar› engellemek için, mahkeme
çevresine 1000 kiflilik polis gücü y›-
¤›ld›, mahkeme üzerinde helikopter
uçuruldu.

Karar, mahkemeyi izlemeye ge-
len yüzlerce kiflilik kitle taraf›ndan
““uuttaann››nn”” ““kkaattiilllleerr”” denilerek pro-
testo edildi.

Zenci haklar› savunucusu Jesse
Jackson ise, Bell'in öldürülmesini
““kkaattlliiaamm”” fleklinde tan›mlayarak,
““BBuuggüünn ggöörrddüü¤¤üümmüüzz aaddaalleettiinn ggüü--
llüünnçç bbiirr ttaakklliiddiiddiirr”” dedi. 

AAllmmaannyyaa’’ddaa YYaabbaanncc››llaarraa 

YYöönneelliikk FFiiflfllleemmee vvee

1177.. 660000 IIrrkkçç›› SSaalldd››rr››

Almanya da, dünyada ›rkç›l›¤›n
yükseldi¤i ülkelerin bafl›nda gelen-
lerden birisidir. 

ABD ve Japonya’n›n ard›ndan

Almanya da uçakla ülkesine gelen
Türkiyeliler’i fifllemeye bafllad›. Ni-
san ay› içinde bafllat›lan uygulama
çerçevesinde uça¤a binenlerden
toplanan bilgiler, Alman s›n›r poli-
sine bildiriliyor. Böylece, uçakla
Almanya’ya gelen tüm Türkiyeliler,
hava alanlar›nda fifllenmeye bafllan-
d›. 

Türkiye’den Almanya’ya yolcu
tafl›yan uçak flirketlerinden yolcula-
ra iliflkin tüm bilgileri isteyen Al-
man s›n›r polisi, bilgileri vermeyen
uçak flirketleri hakk›nda da cezai ifl-
lem yapaca¤›n› aç›klad›.

Almanya yeni ““GGööçç YYaassaass››””
çerçevesinde Almanya’da yaflayan
1 milyon 700 bin Türkiyeli’nin par-
mak izinin al›nmas›n› da hayata ge-
çirecek.

Irkç›l›k, yabanc›lar›n hepsini
suçlu ilan ediyor. Her gün yeni bir
politika gelifltirerek, üzerlerindeki
bask›y› art›r›yor.

Almanya’daki ›rkç›l›k bununla
s›n›rl› de¤il, ›rkç› politikalar, bera-
berinde ›rkç› sald›r›lar› da gündeme
getiriyor.

AAllmmaannyyaa’’ddaa ssaaddeeccee 22000077 yy››ll››
iiççiinnddee ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn ››rrkkçç›› ssaalldd››--
rr››llaarr››nn ssaayy››ss›› 1177.. 660000’’ddüürr.. 

Bu rakamlar Almanya’da geliflti-
rilen ›rkç›l›¤›n boyutlar›n› göster-
mektedir. Her güne yaklafl›k olarak
50 sald›r› düflmektedir. Alt›n› çize-
rek belirtmek istiyoruz ki, her güne

Irkç›l›k; Emperyalizmin
Büyük Suçu

LLuuddwwiiggsshhaaffeenn AAddeemm ÖÖzzddaammaarr

NNeeww YYoorrkk



bir de¤il, on de¤il, yaklafl›k olarak
tam 50 sald›r› düflmektedir.

Bu ›rkç› sald›r›lar içinde, yaban-
c›lar›n evlerinin kundaklanmas›, ka-
rakolda dövülerek öldürülmesi, ne-
o-nazilerin sald›r›lar› vard›r. Sald›r-
ganlar›n yakalanmamas›, devletin
taraf›ndan korunup kollanmas› var-
d›r.

Irkç›l›¤› himaye alt›na alan,  k›fl-
k›rtan, teflvik eden besleyen bu or-
tamda, sald›r›lar›n artmas› en do¤al
sonuçtur. Ve bu sald›r›lar›n sorum-
lusu, s›n›rl› say›daki neo-nazi de¤il-
dir. As›l sorumlu, devlete hakim

olan, Nazi anlay›fl›d›r.

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu:: 

““ÖÖrrggüüttlleennmmeezzsseekk DDaahhaa

ÇÇookk YYaakk››llaaccaa¤¤››zz””
Anadolu Federasyonu taraf›ndan

bafllat›lan “Irkç› Sald›r›lara Son”
kampanyas›, federasyona ba¤l› der-
nekler taraf›ndan sürdürülüyor.

26 Nisan’da Hamburg Anadolu-
Der çal›flanlar›, Hamburg'un Altona,
Sternschanze, Holstenstraße baflta
olmak üzere birçok bölgesinde ve
Dortmund flehir merkezinde Alman-

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

Venezuella: G›da 
Krizine Karfl› Anlaflma

24 Nisan’da Amerika için Bolivarc›
Alternatif (ALBA) üyesi Venezuella,
Nikaragua, Bolivya ve Küba, g›da krizi-
ne birlikte çözüm bulmak için bir top-
lant› yapt›lar.

Toplant›da tah›l, baklagiller, et, süt
ve sulama sistemleri için tar›m sanayisi
program›n› içeren bir anlaflma imzalana-
rak, g›da sektörüne yat›r›m için bafllan-
g›ç olarak 100 milyon dolarl›k bir fon
oluflturuldu.

Almanya: Gazete Da¤›t›m›
Duisburg Anadolu E¤itim Kültür

Merkezi çal›flanlar›, 24 Nisan’da Poll-
mann’da Anadolu Federasyonu’nun ç›-
kard›¤› gazetenin da¤›t›m›n› yapt›lar. 

Oturum izni olmayan göç-
men iflçiler, haftalard›r Fran-
sa’da çeflitli eylemlerle taleple-
rini dile getiriyorlar. Baz› yer-
lerde grevler yap›l›rken, göç-
men iflçiler, Temizlik fiirketleri
Federasyonu lokallerini iflgal
ettiler. 

Fransa Baflbakan› François
Fillon, ““bbiirrkkaaçç yyüüzz ggööççmmeennee
oottuurruumm iizznnii vveerriilleeccee¤¤iinnii......
ttoopplluu oottuurruumm iizziinnlleerriinnee ttaammaa--
mmeenn kkaarrflfl›› oolldduukkllaarr››nn››”” aç›kla-
d›. Fransa’da flu anda bulunan
kaçak göçmenlerin say›s›n›n
200 bin ile 400 bin aras›nda ol-
du¤unun tahmin edildi¤ini be-
lirten Baflbakan, kaçak göç-
menlerin hepsine ikamet hakk›

tan›nma-
yaca¤›n›,
sadece bir

kaç yüzüne oturum hakk› vere-
bilece¤ini söylüyor.

Alay ediyorlar. 

Peki geri kalanlar ne ola-
cak?

‹flte onlar, köle olarak çal›fl-
t›r›lmaya devam edilecek. 

Sarkozy de geçen hafta yap-
t›¤› bir konuflmada tüm göçmen
iflçilere oturum izni verilmesi-
nin ffeellaakkeett olaca¤›n› söylüyor-
du. 

Bu arada Fransa Otelcilik
Meslek Sendikalar› Baflkan›
““ootteell rreessttoorraanntt vvee kkaaffeettaarryyaa--
llaarrddaa ççaall››flfltt››rr››llmmaakk üüzzeerree”” 100
bin kaçak göçmene oturum kar-
t› verilmesi ça¤r›s›nda bulundu.

Fransa: Oturum ‹çin Eylem

Büyükçekmece Yakuplu Beldesi’nde, 11 y›l önce
oturduklar› evlerinden ç›kar›larak, flu anda kald›klar›
sosyal konutlara yerlefltirilen RRoommaannllaarr,, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Meclisi’ne sunulan, ““NNaazz››mm iimmaarr
ppllaann›› ttaaddiillaatt tteekklliiffii”” ile buradan da ç›kar›lmak isteni-
yor.

Yakuplu Belediyesi’nin sundu¤u teklif, Büyükflehir
belediye meclisinden geçerse, Romanlar 100 y›ldan
fazla bir zamand›r ikamet ettiklerini söyledikleri Ya-
kuplu bölgesinde, flu anda kald›klar› sosyal konutlardan
da ç›kar›lacaklar.

Romanlar›n ikamet ettikleri arazilerin, belediyeye

ait oldu¤u gerekçesiyle, Romanlar’› buradan ç›-
karmak isteyen Yakuplu Belediyesi, Büyükflehir
belediyesine yazd›¤› resmi yaz›da, Roman halk-

tan söz ederken, “bu konutlarda eessmmeerr vvaattaannddaaflfl olarak
tabir etti¤imiz” cümlesi kullan›ld›.

Irkç› kafa yap›s›, Romanlar’›n kimli¤ini tan›m›yor,
y›llard›r Romanlar’›n da bir milliyeti oldu¤u kabul edil-
miyor. Onlar, bu düzenin gözünde ““eessmmeerr vvaattaannddaaflfl--
llaarr””... ‹flte, size Türkiye’deki ““bbeeyyaazz aaddaamm”” bak›fl›.

““EEssmmeerr vvaattaannddaaflflllaarr”” sadece kendilerinden vergi
al›n›rken, askere götürülürken vatandafllar. Hatta ba-
zen vergi al›nacak, askere götürülecek adam yerine bi-
le konulmazlar. Fakat, haklar› gündeme geldi¤inde
““iikkiinnccii ss››nn››ff vvaattaannddaaflfl”” kategorisinde bile görülmü-
yorlar.

Romanlar, Esmer Vatandafl!
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Bu iki kiflili¤in ortak özellikleri,
“islamc›” bir kimlik tafl›malar› ve
ahlaks›zl›kt›r.

Birisinin ad›, Hüseyin Üzmez.
Üzmez, islamc› Vakit Gazetesi’nin
yazarlar›ndan olup, 1952'de döne-
min Vatan Gazetesi Sahibi Ahmet
Emin Yalman’› ““AAllllaahh ddüüflflmmaann››””
diyerek silahla a¤›r yaralam›fl bir ki-
flidir.

Di¤er kiflinin ismi, Mustafa Ka-
raduman. ““TTeekkbbiirr”” giyimin sahibi,
islamc› kesimin ““tteesseettttüürr mmooddaacc››ss››””
fleklinde tan›nan isimlerindendir.

Üzmez, 26 Nisan’da 14 yafl›nda
bir k›za, k›z›n annesinin bilgisi da-
hilinde, zorla tecavüz etmek suçla-
mas›yla tutukland›. Ayr›ca Üz-
mez’in k›z›n annesi ile de cinsel
iliflki içinde oldu¤u iddia edildi.

Vakit Gazetesi, Üzmez’i sahip-
lendi, ““llaaiikk--flfleerriiaattçç››”” kavgas›n› öne
sürerek, Üzmez’e komplo kuruldu-
¤unu iddia etti ve ahlaks›zl›¤›, teca-
vüzcülü¤ü meflrulaflt›rmaya çal›flt›.
Kimileri de ““bbeellkkii ddiinnii nniikkaahh kk››yy--
mm››flfltt››rr”” diyerek, tecavüze k›l›f uy-
durma gayretine giriyor.

Karaduman’›n üç efli var ve bu
konuda kendisine sorulan soruya
““ddöörrtt eeflfllliillii¤¤ee KKuurr--aann’’ddaa iizziinn vveerriill--
mmiiflfl”” dedikten sonra, ““tteekk eeflfllliilliikk
mmüümmkküünn oollssaayydd›› kkeerrhhaannee oollmmaazzdd››””
diye ekliyor. Kendi sapk›nl›¤›n› ““BBee--
nniimm kkiittaabb››mmddaa ppeeyyggaammbbeerr vvaarr,, hhuu--
kkuukkssaall eennddiiflfleemm yyookk”” diyerek meflru-
laflt›r›yor.

Her fleyden tahrik olan, akl› sa-
dece cinselli¤e tak›l› kafa, sapk›nl›-
¤›n› dine dayanarak meflrulaflt›rma-
ya çal›fl›rken, evlili¤i, cinselli¤ini
tatmin arac›na indirgiyor, efllerini
genelevdeki hayat kad›nlar› gibi gö-
rüyor.

Vakit Gazetesi ““kkoommpplloo”” diye-
rek tecavüzcülü¤ü örtbas etme gay-
retinde, öteki ““yyeeflfliill”” burjuva, sap-
k›nl›¤›n› Kur-an’la, peygamberle
meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor. Tesettür-

lü defileler düzenlerken KKuurr--aann’’aa
uygunluk aram›yor, ama ifllerine
geldi¤inde, Kur-an s›¤›n›lacak li-
man olarak kullan›l›yor.

Ahlak kavram›n› en fazla kulla-
nan, kad›nlar›n saçlar›n›n görünme-
sini bile günah sayan, öte yandan
çok efllili¤i, çocuklarla evlenmeyi,
dini zeminde meflru gören, tecavüzü
“kurbanla” evlenilmesi noktas›nda
“af”fedilir sayan ve ayn› zamanda
insanlar› gerici, ba¤naz yasaklarla
kuflatan islamc› kültür ve gelenek,
bu tür çarp›kl›k ve sapk›nl›klar› da
üretmektedir. Bu kültür kad›n için
ahlaks›zl›k olan›, erkek için hak ola-
rak kabul ediyor. Kad›n› afla¤›l›yor,
cinsellik malzemesine indirgiyor.
‹slamc›l›¤›n 1400 y›l önceki kural
ve uygulamalar›n› bugün de sürdür-
meye onay veren anlay›fl›, Üzmez ya
da Karaduman gibi kifliliklerin orta-
ya ç›kt›¤› zemini yarat›yor.

Bu tablodaki üçüncü kifli, Üz-
mez’in tecavüz etti¤i k›z›n; ““DDaayyaann
kk››zz››mm HHüüsseeyyiinn BBeeyy bbiizzee eevv kkiirraallaa--
yyaaccaakk”” diyen annesidir. Annenin bu
ahlaks›zl›¤a neden gözyumdu¤una
iliflkin aç›klamas›, ““MMaaddddii dduurruu--
mmuummuuzz ççookk kkööttüüyyddüü”” fleklindedir.

Annenin sözlerinde, kapitaliz-
min yaratt›¤› kültür ve yoksulluk
var. Toplumumuzda son y›llarda ya-
flanan yozlaflman›n tipik bir yans›-
mas› var bu sözlerde. Kapitalizm,
yoksul b›rakt›¤› halklarda, ayn› za-
manda para için her fleyi satmay›
meflrulaflt›ran bir kültür yarat›yor.
Zaten fuhufl, -ki buna çocuk fuhuflu
da dahildir- kapitalist devletler tara-
f›ndan, meflru, yasal bir sektör ola-
rak görülmektedir. Örne¤in, Avru-
pa’dan, Amerika’dan kalkan uçak-
lar, Üzmez gibi sap›klar› çocuklarla
cinsel iliflkiye girmeleri için, ““ççoo--
ccuukk sseekkssii””nin bir sektör haline gel-
di¤i Güneydo¤u Asya’ya tafl›yor. Ve
bu biliniyor. Dolay›s›yla, ne kapita-
listlerin bu konuda dincilere, ne de
dincilerin bu noktada “bat› ahla-
k›”na söyleyebilecekleri fazla bir
fley yoktur.

Kapitalizm insan› insanl›ktan ç›-

kar›yor. Bir yanda, çocuklarla cinsel
tatmin yaflayan hayvanlar yarat›yor,
di¤er yandan küçücük çocuklar›n
yaflamlar›, al›n›p sat›lan bir cinsellik
malzemesi yap›larak mahvediliyor.

Din istismarc›lar›, kapitalizmin
yaratt›¤› zemini, dini kullanarak ya-
ratt›klar› zeminle birlefltiriyor. Para-
s› olan Üzmezler, Karadumanlar,
sat›n ald›klar› kad›nlarla cinsellikle-
rini tatmin ediyorlar. Sat›lmay› ka-
bul etmeyenlere, zorla tecavüz ede-
rek sahip oluyorlar.

Ahlaks›zl›klar›n›, dinin arkas›na
s›¤›narak kabul ettiriyorlar. Yapt›k-
lar›n›n tart›fl›lmas›n›n önünü, karfl›
ç›kan› ““ddiinnssiizzlliikkllee”” suçlayarak ke-
siyorlar. Sanki, din, 14 yafl›ndaki
çocuklar›n, Üzmez gibi sap›klar›n
kendilerini tatmin etmesi için yara-
t›ld›¤›n› söylüyor! Sanki din annele-
rin çocuklar›n› parayla, Üzmez gibi-
lere satmas›n› emrediyor!.. Fakat
“sanki” diye ifade edilen bu duru-
mun, afliretlerde, tarikatlarda pekala
mümkün olabildi¤i, küçük k›z ço-
cuklar›n›n afliret tarikat fleyhlerine,
a¤alara peflkefl çekildi¤i bilinen bir
gerçektir. Kapitalizmin “metres”
tutma olay›n›n islam›n “imam nika-
h›” perdesi arkas›na gizlenerek
meflrulaflt›r›ld›¤› da yine herkesin
bildi¤i bir baflka gerçektir. ‹ran, Af-
ganistan gibi kimi “islami yöne-
tim”in geçerli oldu¤u ülkelerde ge-
nelevler kapat›lm›fl ama “birkaç sa-
atli¤ine” k›y›lan dini nikahlarla pa-
ra karfl›l›¤› fuhuflun de¤iflik biçim-
lerde sürdürüldü¤ü de s›r de¤ildir. 

‹slamc› kesim, Üzmez olay› ya-
flanmam›fl gibi, tesettür modas› ad›-
na, kapitalizmin ahlaks›zl›¤› yozlu-
¤u, kad›n vücudunun pazarlanmas›
diye bir olgu yokmufl gibi, Karadu-
man’›n çok efllili¤e iliflkin sözleri
yokmufl gibi davran›yor.

Oysa, sorunu tart›flmal›lar. Sade-
ce Üzmez ve Karaduman özelinde
de¤il, kad›na bak›fl aç›lar›n› tart›fl-
mal›lar. ‹slam›n nelere alet edildi¤i-
ni tart›flmal›lar. Ki, böylesi ahlak-
s›zl›klar›n zeminini ortadan kald›r-
mak için ad›m atabilsinler.

Dinle Saklanan Ahlaks›zl›k
HHüüsseeyyiinn ÜÜzzmmeezz MMuussttaaffaa KKaarraadduummaann



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

BBiinnlleerr 11 MMAAYYIISS CCooflflkkuussuuyyllaa

PPiikknniikklleerrddee BBuulluuflflttuu

‹‹SSTTAANNBBUULL--Temel Haklar Fe-
derasyonu taraf›ndan yap›lan 1 Ma-
y›s pikni¤ine ya¤mur ve olumsuz
havaya ra¤men binlerce insan kat›l-
d›. 

27 Nisan günü ‹stanbul’un çeflit-
li mahallelerinden Mehmet Akif Er-
soy Piknik Alan›’na gelmeye baflla-
yan Federasyon üyeleri “77 Katli-
amc›lar› Cezaland›r›lmal›d›r” pan-
kart› asarak adalet taleplerini dile
getirdi. Alanda as›lan ‘89 1 Ma-
y›s’›nda flehit düflen Mehmet Akif
Dalc›’n›n resmi de 1 May›s Alan›na
ça¤r›yd›. ‹dil Kültür Merkezi tara-
f›ndan haz›rlanan “Bu Yol Taksim’e
Ç›kar” pankart›n›n yan›nda 1 May›s
tarihini anlatan resim sergisi vard›.
So¤uk ya¤›fll› havaya ra¤men kitle
davul zurna eflli¤inde halaylar çekti.
Piknik boyunca “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Kurtu-
lufl Kavgada Zafer Cephede” slo-

ganlar› coflkuyla
at›ld›.

Veysel fiahin
yapt›¤› aç›l›fl ko-
nuflmas›nda sal-
d›r›lar›n sürekli
artt›¤›na de¤ine-
rek “Dostlar ge-
çen sene de bu-
radayd›k. Halay-

lar›m›z›, tür-
külerimizi hep
birlikte söyle-
yip yürümüfl-
tük Taksim’e.
Bu sene de öy-
le olacak bili-
yoruz” diye
konufltu.

Konuflman›n ard›ndan ‹dil Ço-
cuk Korosu sahne ald›. ‹lgiyle izle-
nen çocuk korosunun ard›ndan Bur-
han Berken Kürtçe türküler söyler-
ken kitle de coflkulu halaylar çekti.
Grup Yorum’un ö¤rencileri Yorum
Korosu da marfllar›yla kat›ld› 1 Ma-
y›s coflkusuna. Tiyatro Simurg ve
‹dil Tiyatro Atölyesi Emekçileri’nin
sergiledikleri “30 Turda 1 May›s”
tiyatro gösteriminin izleyenleri etki-
ledi¤i görüldü. Tulum eflli¤inde te-
pilen horonlarla Karadeniz havas›
eserken Ba¤c›lar Kültür Sanat Ekibi
Diyarbak›r yöresiyle bafllay›p halk
oyunlar› oynad›lar. 

HÖC Temsilcisi Eyüp Bafl yapt›-
¤› konuflmada 1 May›s’› Taksim’de
kutlaman›n önemine de¤inerek “1
May›s Taksim alan›nda olaca¤›z.
Bize engel olanlar bunun hesab›n›
verecek ve karfl›l›¤›n› alacaklar” de-
di. HÖC Temsilcisi’nin konuflma-
s›ndan sonra Grup Yorum’un türkü-
leriyle halaya duran kitle 1 May›s
coflkusunu yaflad›. Yaklafl›k 2500
kiflinin kat›ld›¤› piknikte Halk Ger-
çe¤i, Boran ve Haziran Yay›nc›l›k,
TAYAD, ‹dil Kültür Merkezi ve
Gençlik Federasyonu standlar› aç›l-
d›. Saat 17.00’de Taksim kararl›l›¤›
ve coflkusuyla piknik sona erdi.

AANNKKAARRAA-- K›l›çlar Köyü Pik-
nik Alan›’nda biraraya gelen
HÖC’lüler 27 Nisan günü gelenek-

sel 1 May›s pikniklerini gerçeklefl-
tirdiler. 

“1 May›s’ta Katliam›n Hesab›n›
Taksim’de Soral›m” HÖC imzal›
pankart›n as›ld›¤› piknikte Tak-
sim’in devletle devrimcilerin irade-
sinin s›nand›¤› bir alan oldu¤u vur-
guland›. Onur Y›ld›r›m’›n yapt›¤›
konuflmada “1 May›s emekçilerin
mücadele günü olman›n yan›nda,
ayn› zamanda emek isteyen müca-
dele günüdür. Ne kadar emek har-
carsak, 1 May›s o kadar görkemli ve
o kadar emekçilerin mücadelesini
büyüten bir gün olacakt›r” dedi. 

Ankara Gençlik Derne¤i Folklor
Ekibi pikni¤e kat›lanlar› efeler di-
yar› Ege’ye götürdü. Gençli¤in gös-
terisinden sonra sahneyi alan Nimet
Y›ld›z da Kürtçe ve Türkçe ezgiler
söyleyerek var olan coflkuyu daha
da art›rd›.

Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri-
nin “1 May›s” isimli skecinden son-
ra ‹dilcan Müzik Toplulu¤u’nun tür-
küleriyle halaylar çekildi. 250 kifli-
nin kat›ld›¤› piknikte HÖC’lüler 1
May›s’a haz›r olduklar›n›, Tak-
sim’de olman›n tarihi bir misyon ol-
du¤unu vurgulad›lar. 

AADDAANNAA-- HÖC’lüler 27 Nisan
günü Adana ÇEAfi piknik alan›nda
yapt›klar› piknikle 1 May›s kararl›-
l›¤›n› yafland›lar.  

Piknikte Adana Gençlik Derne¤i
Halk Oyunlar› ekibinin Diyarbak›r
yöresine ait oyunlar›, köylünün, es-
naf›n, iflçinin, ö¤rencinin sorunlar›-
n› anlatan, 1977 1 May›s katliam›n›
ve 1 May›s’›n anlam›n›, önemini
anlatan skeçler ve yar›flmalar dü-
zenlendi. 

Adana Gençlik Derne¤i müzik
grubunun seslendirdi¤i türkülerle
ve halaylarla coflku artarken yakla-
fl›k 250 kiflinin kat›ld›¤› piknik 1
May›s coflkusuyla sona erdi. 

HHAATTAAYY-- HÖC’lüler 1 May›s’ta
Taksim’de olacaklar›n› duyurmak,
halkta birlik, beraberlik ve dayan›fl-
may› art›rmak için Samanda¤ ‹lçe-
si’ne ba¤l› Bat›ayaz’da 27 Nisan gü-
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nü piknik düzenledi. Enis Aras tara-
f›ndan piknikte yap›lan konuflmada
Taksim’in dansözlere, konserlere,
maç kutlamalar›na aç›ld›¤›n›n ama
emekçilere kapat›lmas›n›n büyük
haks›zl›k oldu¤u ifade edildi. Yap›-
lan konuflmalarda Taksim heyecan›
ön plandayd›. 75 kiflinin kat›ld›¤›
piknikte Arapça, Türkçe türküler
söylendi.

‹‹SSKKEENNDDEERRUUNN-- Nardüzü Bel-
desi’nde 1 May›s pikni¤i düzenlen-
di. 27 Nisan’da yap›lan piknikte
emekçilere, halka “ayak tak›m›” di-
yen Baflbakan’a Taksim’de cevap
verme ça¤r›s› yap›ld›. Elbistan E Ti-
pi Hapishanesi’ndeki tutsaklar›n
gönderdi¤i mesaj›n okunmas›n›n ar-
d›ndan türküler söylenerek, halaylar
çekildi. 1 May›s tarihinin anlat›ld›¤›
foto¤raf sergisinin de aç›ld›¤› pikni-
¤e 65 kifli kat›ld›. 

MMEERRSS‹‹NN-- 27 Nisan günü
HÖC’lüler 68’liler orman›nda 1 Ma-
y›s pikni¤i düzenlendiler. Hasan Bi-
ber’in 1 May›s’ta neden Taksim’de
olacaklar›n› anlatt›¤› ve Taksim’e
ça¤r› yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›n›n ar-
d›ndan program çerçevesinde haz›r-
lanan fliir dinletisi yap›ld›. Oyunlar,
skeçler ve  yar›flmalar› yap›ld›. Prog-
ram konuk müzik grubunun verdi¤i
dinleti ile devam etti. Çal›nan davul
ve zurna eflli¤inde türküler söyleyip
halaylar çekilin pikni¤e 65 kifli kat›l-
d›.

EESSKK‹‹fifiEEHH‹‹RR-- Eskiflehir Genç-
lik Derne¤i taraf›ndan yap›lan gele-
neksel 1 May›s pikni¤inde ya¤›fll›
havaya ra¤men 1 May›s coflkusunu
hakimdi. 27 Nisan’da Musaözü Pik-
nik Alan›’nda yap›lan piknikte 1
May›s’ta Taksim’e gitme sözü veril-
di. 55 kiflinin kat›ld›¤› piknikte
Grup Boran Halay› türküleriyle kit-
leyi coflturdu.

AANNTTAALLYYAA-- HÖC üyeleri 27
Nisan’da Mefle Kap›s› Piknik ala-
n›ndayd›lar. Züleyha Kurt’un
emekçilerin Taksim taleplerinin

hakl› bir talep oldu¤una de¤indi¤i
pikni¤e 50 kifli kat›ld›.

MMAALLAATTYYAA-- 1 May›s pikni¤i
polis ve jandarman›n terörü alt›nda
yap›ld›. Malatya HÖC Temsilcili-
¤i’nin 27 Nisan  günü Yeflilyurt ‹l-
çesi Gündüzbey Kasabas›’nda dü-
zenledi¤i dayan›flma pikni¤inde ha-
laylar çekildi, marfllar, türküler söy-
lendi. Hava koflullar›n›n olumsuzlu-
¤una, jandarma ve polisin piknik
yerini kuflatmaya almas›na ra¤men
1 May›s coflkusu engellenemedi.

Coflkuyu, kararl›l›¤› hazmede-
meyen Yeflilyurt Jandarmas› piknik
bitiminde HÖC’lü Nurcan Hanba-
yat’› “aranmas› var” diyerek zorla
gözalt›na ald›. 1 gün gözalt›nda tu-
tulan Nurcan Hanbayat ertesi gün
ç›kar›ld›¤› mahkemece serbest b›ra-
k›ld›.

11  MMAAYYIISS’’ttaa TTaakkssiimm’’ddeeyyiizz!!

1 May›s’›n yaklaflt›¤› günlerde
meydanlarda 1 May›s ça¤r›lar› ya-
p›ld›. Ça¤r›lar›n ortak noktas› 1 Ma-
y›s’ta Taksim’de olunaca¤› kararl›-
l›¤›yd›.

KKÜÜTTAAHHYYAA-- 26 Nisan’da Genç-
lik Federasyonlu ö¤renciler 1 Ma-
y›s'ta Taksim'e ça¤r›s› yapt›. E¤i-
tim-Sen'in salonunda yap›lan 1 Ma-
y›s program› sinevizyon gösterimi
ile bafllad›. 80 kiflinin kat›l›m gös-
terdi¤i programda ‘neden Taksim’
üzerine sohbetler edildi ve Tak-
sim’in önemine vurgu yap›ld›. 

BBUURRSSAA-- KESK, D‹SK ve Türk-
‹fl flubeleri 29 Nisan günü Bursa
AVP Tiyatrosu önünde ortak bir ey-
lem yaparak 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤r›s› yapt›lar. Aç›klamada “Bizler
ülkemizin emek örgütleri Türk-‹fl,
D‹SK, KESK olarak 1 May›s’ta
Sosyal Adalet, Eflitlik, Ba¤›ms›zl›k,
Özgürlük, Bar›fl ve Demokrasi  için
TAKS‹M’deyiz” denildi. 

AANNKKAARRAA-- D‹SK Ankara Bölge
Temsilcili¤i 28 Nisan’da, Madenci
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An›t› önünde bir eylem yaparak 1
May›s kutlamalar› için herkesi Tak-
sim ça¤›rd›. “Ayak Tak›m› 1 Ma-
y›s’ta Taksime”, “Yaflas›n 1 May›s”
sloganlar› atan D‹SK üyeleri kararl›
olduklar›n› ifade etti. 80 kiflinin ka-
t›ld›¤› eyleme HÖC’de destek verir-
ken eylem sonras› 1 May›s’ta Tak-
sim’e bildirileri da¤›t›ld›. 

AADDAANNAA-- HÖC Adana Temsilci-
li¤i 25 Nisan günü yapt›¤› eylemle
1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n›
duyurdu. ‹nönü Park›’nda “1 Ma-
y›s’ta Taksim’deyiz!” HÖC imzal›
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde s›k s›k
Taksim sloganlar› at›ld›. HÖC’lüler
ad›na aç›klama yapan Akil Nergüz
AKP’nin emek düflman› oldu¤u be-
lirtti.

Adana Gençlik Dernekli ö¤ren-
ciler de 24 Nisan günü Çukurova
Üniversitesi’nde 1 May›s’a ça¤r›
bildirileri da¤›tarak tüm emekçi
halk›, ö¤rencileri Taksim’e ça¤›rd›.  

‹‹ZZMM‹‹RR-- HÖC’lüler 24 Nisan
günü 1 May›s afifllerini asarak ve
bildiriler da¤›tarak 1 May›s’ta Tak-
sim’de olman›n önemini halka an-
latt›lar.

MMEERRSS‹‹NN-- HÖC Temsilcili¤i de
25 Nisan’da alandayd›. Tafl Bina
önünde eylem yapan HÖC’lüler 1
May›s’› kutlamak ve yap›lan katli-
amlar›n hesab›n› sormak için Tak-
sim’e ça¤r› yapt›. Aç›klamay› Gül-
beyaz Karaer okudu. Aç›klamadan
sonra polis afifllerin toplatmas› ol-
du¤u gerekçesiyle afifllere el koydu. 

AANNTTAALLYYAA-- HÖC’lüler 28 Ni-
san’da Yüksekalan  ve Malbey ma-
hallelerinde 1 May›s bildirileri da-
¤›tarak halk› 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤›rd›lar. Malbey Mahallesi’nde 1
May›s bildirilerini da¤›tt›¤› iddi-
as›yla Muhammet Demir polis tara-
f›ndan gözalt›na al›nd›. Muhammet
Demir “çevreyi kirletti¤i” gerekçe-
siyle 125 YTL para cezas› verilme-
sinin ard›ndan serbest b›rak›ld›.
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1 May›s flehitleri 29 Nisan
günü yap›lan törenle an›ld›. 1 Ma-
y›s Tertip Komitesi taraf›ndan yap›-
lan anmalardan ilki 1989 1 Ma-
y›s’›nda vurularak katledilen Meh-
met Akif Dalc›’n›n flehit düfltü¤ü
fiiflhane Park›’nda gerçekleflti.
Mehmet Akif Dalc›’n›n elinde taflla
zulme karfl› koydu¤u pankart›n
aç›ld›¤› anmada “1 May›s’ta 1 Ma-
y›s Alan›nday›z, 1 May›s fiehitleri
Ölümsüzdür, Mehmet Akif Dalc›
Ölümsüzdür” sloganlar› at›l›rken
Mehmet Güvel taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “1 May›s flehitlerinin
an›s›na 1 May›slar’da iflçi s›n›f›n›n

bayra¤›n› dalgaland›rarak sad›k ka-
laca¤›z” denildi.  50 kiflinin kat›ld›-
¤› anmada devrim flehitleri an›s›na
sayg› duruflu yap›ld›.  

Ayn› gün saat 14.30’da Kad›köy
Sö¤ütlüçeflme Tren Gar› önünde 12
y›l önce 1 May›s’ta katledilen Dur-
sun Odabafl›, Yalç›n Levent, Ak›n
Rençber ve Hasan Albayrak’›n an-
mas› gerçeklefltirildi. “Ayak tak›m›
denilerek afla¤›lananlar bu ülkenin
gerçek sahipleridir. Bu ülkenin ge-
lece¤ini de onlar inflaa edecekler-
dir” denilen anmada Taksim yasa-
¤›n›n kald›r›lmas› istendi. 

1 May›s emekçilerin mücadele
günüdür. 1 May›s emekçiler için
hesab› sorulmas› gereken bir gün-
dür 1977’den bu yana. ‹dil Kültür
Merkezi de 21-26 Nisan tarihlerin-
de TMMOB Makine Mühendisleri
Odas› Sergi Salonu’nda “Bu Yol
Taksim’e Ç›kar” ad›yla açt›klar›
sergiyle bunu tarihten kesitlerle an-
latt›lar. Bir hafta boyunca geçmifl-
ten günümüze tarihin ak›fl› içinde
yaflanan 1 May›slar’› ve eme¤i ko-
nu alan sergiye kat›lan herkese 1
May›s’ta Taksim’e ça¤r›s› yap›l›r-
ken 2008 1 May›s’›n›n yolunun
Taksim’e ç›kaca¤›na vurgu yap›ld›. 

26 Nisan günü 200 kiflinin kat›-
l›m›yla serginin kapan›fl› yap›ld›.
Venezuela Komünist Partisi'nden
Gustavo Conde'nin sosyalist ger-
çekçi oyun yazar› Y›lmaz Onay ve
Tecrite Karfl› Sanatç›lar’›n da ka-
t›ld›¤› kapan›fl program›nda FO-
SEM’in haz›rlad›¤› sinevizyon

gösterimi yap›ld›. ‹dil Tiyatro
Atölyesi ve Tiyatro Simurg'un or-
taklafla haz›rlad›klar› "30 Turda 1
May›s" isimli oyun sahnelendi.
Oyunda 1977 y›l›ndan bugüne ya-
flananlardan kesitler kimi zaman
mizahi, kimi zaman ise dramatik
bir dille aktar›ld› seyirciye.

Y›lmaz Onay da bir konuflma
yaparak, sergiyi haz›rlayanlar› kut-
lad›, sosyalist gerçekçilik savafl›n-
da bu serginin katk›s›n›n olaca¤›n›
dile getirdi. 

1 May›s coflkusunun damgas›n›
vurdu¤u sergi Grup Yorum’un tür-
küleri ve 1 May›s marfl›yla sona
erdi. 

1 MAYIS 
fiEH‹TLER‹ 
ANILDI...

“Bu Yol Taksim’e Ç›kar” Sergisi 
1 May›s Coflkusuyla Sona Erdi



AALLMMAANNYYAA::

KKööllnn''de Alman sendikalar›n or-
ganize etti¤i 1 May›s yürüyüflünde
devrimci örgütler de kortejleriyle
yerlerini ald›lar. Köln Hans Böckler
Platz'ta saat 12.00'de bafllayan yürü-
yüfle HÖC ve Anadolu Federasyonu
yaklafl›k 100 kiflilik coflkulu bir kit-
leyle kat›ld›lar. Irkç›l›¤a karfl› dö-
vizler ve k›z›l bayraklar›n tafl›nd›¤›
yürüyüflte ““YYaaflflaass››nn 11 MMaayy››ss””,, ““YYaa--
flflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””,,
““KKaahhrroollssuunn EEmmppeerryyaalliizzmm”” ve Al-
manca sloganlar at›ld›. 3 bin kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüfl 1 May›s ve dev-
rim flehitleri için yap›lan sayg› du-
ruflu ile sona erdi.

SSttuuttttggaarrtt’’ta 1 May›s Platfor-
mu’nun organize etti¤i yürüyüfle
Almanlar ve Türkiyeli yaklafl›k üç
bin kifli kat›ld›. HÖC de, yürüyüflte,
230 kiflilik kortejiyle yerini ald›.

HÖC kortejinde, Türkçe, Al-
manca ve Kürtçe ““YYaaflflaass››nn 11 MMaa--

yy››ss””,, ““PPoolliittiikk TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürr--
llüükk”” pankartlar›, flehitler panosu,
sancak ve flamalar tafl›nd›. HÖC’lü-
ler yürüyüfl boyunca, ““VVaattaann BBiizziimm
HHaallkk BBiizziimm KKaahhrroollssuunn EEmmppeerryyaa--
lliizzmm””,, ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa--
dd››rr”” gibi sloganlarla birlikte, umu-
dun sloganlar›n› hayk›rd›lar.

Ayr›ca, Devrimci 1 May›s olarak
örgütlenen alternatif 1 May›s’a da
kat›l›nd›.

**

NNüürrnnbbeerrgg’’de 1 May›s yürüyüflü
iki ayr› koldan yap›ld›. Nürnberg
Halk Kültür Evi’nin de içinde bu-
lundu¤u kolda, 4000 kifli yürürken,
ikinci koldan ise 1500 kifli yürüdü.
Di¤er Türkiyeli sol gruplar da bu
koldan yürüyüfle kat›ld›lar.

Zaman zaman polisin sald›r›lar›-
n›n da yafland›¤› yürüyüflte, Halk
Kültür Evi’nin kortejinde, tek tip el-
biseli bir grup ve Türkçe, Kürtçe ve
Almanca ““YYaaflflaass››nn 11 MMaayy››ss”” ““IIrr kk--
çç››ll››¤¤aa HHaayy››rr”” pankartlar›yla, k›z›l-
bayraklar tafld›.

**

UUllmm’’ddaa yap›lan 1 May›s kutla-
malar›na yaklafl›k 2500 kifli kat›ld›.
Türkiyeliler kortejinde 55 kifli ile
yerini alan HÖC’lüler ““TTeekk yyooll
DDeevvrriimm”” pankart› tafl›d›.

‹‹NNGG‹‹LLTTEERREE::

LLoonnddrraa’daki 1 May›s kutlama-

lar› saat 13:00’de Karl Marx’›n kü-
tüphanesi önünden Trafalgar Mey-
dan›’na do¤ru yürüyüflle bafllad›.

Yürüyüfle, bir k›sm› tek tip elbi-
seli olmak üzere 120 kiflinin yürü-
dü¤ü HÖC kortejinin yan› s›ra, Tür-
kiye’li di¤er devrimci örgütler ile
‹ran Komünist Partisi ve çeflitli sen-
dikalar da kat›ld›lar.

“Ne ABD Ne AB Yaflas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye”, “Yaflas›n 1 Ma-
y›s” yaz›l› pankartlar›n tafl›nd›¤›
HÖC kortejinde TAYAD da yerini
ald›. Kitle, politik tutsaklara özgür-
lük isteyen, Amerikan emperyaliz-
mi ve Türkiye faflizmini lanetleyen
sloganlar›n yan›nda, umudun slo-

Yurtd›fl›nda 1 May›s: 
Irkç›l›¤a Karfl› Enternasyonalizm
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1 MMay›s HHaz›rl›k
Piknikleri ....

AAvvrruuppaa’’ddaa,, 27 Nisan’da ‹ngil-
tere’de Londra, Almanya’da Berlin
ve Hamburg flehirlerinde 1 May›s’a
haz›rl›k piknikleri yap›ld›.

LLoonnddrraa’’ddaa Thorndon Par-
k›’nda yap›lan 1 May›s pikni¤i
Anadolu Halk Kültür Merkezi tara-
f›ndan organize edildi. 1 May›s’a
kat›l›m ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› pikni¤e
70 kifli kat›ld›.

BBeerrlliinn’’ddee 1 May›s Pikni¤i

IKAD (Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele

Derne¤i) taraf›ndan Kreuzberg

Görlitzer parkta düzenlendi. 1 Ma-

y›s’a kat›l›m ça¤r›s› yap›lan pikni-

¤e 30 kifli kat›ld›.

HHaammbbuurrgg’’ddaa HÖC’lülerin dü-

zenledi¤i 1 May›s pikni¤inde de 1

May›s'ta alanlarda olma ça¤r›s› ya-

p›ld›.

Ayr›ca Avrupa’da da¤›t›lan bil-

dirilerle de 1 May›s’a kat›l›m ça¤-

r›s› yap›ld›.

‹sveç

Avusturya

Londra

Viyana

Paris



ganlar›n› da coflkuyla atarken,
Trafalgar Meydan›’nda Türkiyeli
örgütlerin ortak haz›rlad›klar›
aç›klama da okundu.

FFRRAANNSSAA::

MMuullhhoouussee’da yap›lan 1 May›s
kutlamalar›na yaklafl›k 1000 kifli
kat›ld›. Türkiyeli devrimci-de-
mokratlar örgütlerin de kat›ld›¤›
kutlamalara, DHKC korteji umu-
dun sloganlar› ile 35 kifliyle yer
ald›.

HHOOLLLLAANNDDAA::

RRootttteerrddaamm’’ddaa yap›lan 1 Ma-
y›s kutlamalar› Belediye önünden
yürüyüflle bafllad›. 500 kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüflte, Haklar ve
Özgürlükler Cephesi de 60 kiflilik
kortejle yer ald›. HÖC pankart›-
n›n yan›nda, Türkçe ve Hollanda-
ca ““YYaaflflaass››nn 11 MMaayy››ss””,, ““IIrrkkçç››ll››¤¤aa
vvee AAyyrr››mmcc››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm
MMüüccaaddeellee EEddeelliimm”” pankart› ta-
fl›nd›.

Yürüyüfl s›ras›nda faflistlerin
korteje sözlü tacizde bulunmas›n-
dan zemin bulan polis, kitleye
gaz bombalar› ve joplarla sald›r-
d›. Sald›r›ya ra¤men da¤›lmayan
kitle, kutlamay› programlanan
flekilde sürdürerek bitirdi.

AAVVUUSSTTUURRYYAA::

LLiinnzz'de 1 May›s, buradaki
Türkiyeli ve Avusturyal› devrim-
cilerin düzenledi¤i “Alternatif 1
May›s Yürüyüflü” ile kutland›.

Avusturyal› çeflitli parti ve
derneklerin kutlamalar›ndan son-
ra, içlerinde 60 kiflilik kitlesiyle
HÖC’ün de bulundu¤u “Alterna-
tif 1 May›s Yürüyüflü” yap›ld›.

Yürüyüflün sonunda Haupt-
platz'da ( Ana Meydan'da) topla-
nan kitle, 1 May›s’a iliflkin ko-
nuflmalar ve sloganlarla kutlama-
lar›n› bitirdi.

HÖC'lüler ayr›ca Avrupa’da
RReeggeennssbbuurrgg,, MMüünncchheenn,, AAgguuss--
bbuurrgg ve SSttrraassbbuurrgg''ddaa da 1 Ma-
y›s kutlamalar›na kat›ld›lar.

HÖC Antalya Temsilcili¤i 25 Ni-
san günü K›fllahan Meydan›’nda bir
eylem yaparak polisin pervas›zl›¤›n›
protesto etti. 20 Nisan gecesi Merkez
Güvenlik Mahallesi’nde oturan ve mi-
safirlerini u¤urlayan Mehmet Ali
U¤urlu’nun evinin önünde polis sald›-
r›s›na maruz kal›p dövülerek gözalt›-
na al›nm›flt›. 

Polis hukuksuzlu¤unun ve keyfili-
¤ini protesto eden Antalya HÖC Tem-
silcili¤i taraf›ndan yap›lan protesto

eyleminde yap›-
lan aç›klamada
“Polisin elini so-

¤utmayan siyasi iktidar yaflanan katli-
am ve sald›r›lardan, halka uygulanan
fliddetten sorumludur! Polisin yasalar›
göstererek halka sald›rmas› nedeniyle
halk›n can ve mal güvenli¤i kalma-
m›flt›r” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan
polis sald›r›s›na muraz kalan Mehmet
Ali U¤urlu da yaflad›¤› sald›r›y› anla-
tarak “bugün benim bafl›na gelen ya-
r›n sizin bafl›n›za da gelebilir” diyerek
bu tür sald›r›lara sessiz kal›nmamas›
gerekti¤ine dikkat çekti.

Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i
29 Nisan günü saat 14:30 sular›nda

Terörle Mücadele polisleri taraf›ndan
“yasad›fl› yay›n bulundu¤u” gerekçe-
siyle bas›ld›. Yap›lan dernek aramas›
ile birlikte Temel Haklar çal›flanlar›
Efkan›l Atasever, Zehra Ergen, Hay-
dar Zariç, Cemal Duta¤ac› hakk›nda
örgüt üyeli¤i gerekçesiyle arama kara-
r› ç›kart›ld›¤› ö¤renildi. Ayn› gün sa-

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

Adana’da 8 Mart günü düzenle-
nen Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
yürüyüflüne kat›ld›klar› için gözalt›na
al›nanlardan befl kifli “örgüt propagan-
das›” suçlamas›yla tutukland›. 29 Ni-
san günü düzenlenen ev bask›nlar›nda
ve yolda yürürken gözalt›na al›nanlar
30 Nisan günü savc›l›¤a ç›kar›ld›. 

“Tek tip giyinmek”, “Kevser M›z-
rak Ölümsüzdür, Sabahat Karatafl
Ölümsüzdür, Devrime Meflale Bizim
Kad›nlar›m›z” gibi sloganlar›n tutuk-

lama gerekçesi gösterildi¤i mahkeme-
de Emirhan Özcan, K›ymet Erenler,
fiükran Batu isimli HÖC’lüler savc›-
l›ktan serbest b›rak›l›rken Adana
Gençlik Derne¤i Baflkan› Bilgen Geç-
gil ve dernek üyeleri Candafl Y›ld›z ve
Hazal K›lavuz, Adana Temel Haklar
Baflkan Yard›mc›s› Sevda Yavuz, Ada-
na Temel Haklar Üyesi Ramazan Ifl›k
tutuklanarak Adana Kürkçüler F Tipi
Hapishanesi’ne ve Adana Karatafl Ha-
pishanesi’ne götürüldü. 

Karadeniz Temel Haklar üyeleri-
nin üzerindeki bask›lar sürüyor. Sam-
sun polisi, 24 Nisan günü de Karade-
niz Temel Haklar üyesi Hüseyin Ak-
tafl’› gözalt›na ald›. Adliyeye gidece-
¤iz denilerek zorla gözalt›na al›nan

Aktafl Samsun’da
as›lan HÖC imza-
l› pankartlar ge-
rekçesiyle gözalt›-

na al›nd›. Bir gün sora savc›l›¤a ç›kar-
t›lan Aktafl “Örgüt propagandas›” suç-
lamas› ile tutuklanma talebiyle ha-
kimli¤e sevk edilmesinin ard›ndan
serbest b›rak›ld›. 

Polis Bu Hakk› Nereden Al›yor?

AAddaannaa''ddaa 88 MMaarrtt TTuuttuukkllaammaallaarr››

39Say›: 5 // 4 MMay›s 22008 

Samsun Polisi
Hukuksuzlu¤unu Sürdürüyor

Elazığ Temel Haklar’a Polis Baskını!



27 Nisan’da Adapazar›’nda
DTP’lilerin düzenledi¤i ““KKüüllttüürr
SSaannaatt fifiöölleennii””nde, salonun önünde
toplanan 100 kadar gerici-faflistin
da¤›t›lmamas› nedeniyle, içeride 6
saat mahsur kalan kitleden, 65 ya-
fl›ndaki Ebubekir Kalkan kalp krizi
geçirerek yaflam›n› yitirdi.

Saat 19.00’da bafllayan gecenin
yap›ld›¤› salonun çevresinde, önce
saat 20.00 s›ralar›nda ellerinde Türk
bayraklar› olan, yaklafl›k 30 kiflilik
Alperen Ocaklar› üyesi bir grubun
topland›¤› ve ‹stiklal Marfl› okuya-
rak ayr›ld›¤›, k›sa süre sonra ise,
yaklafl›k 100 kiflilik bir grubun tek-
rar toplanarak, ““KKaahhrroollssuunn PPKKKK””
sloganlar›yla, salona girmeyi zorla-
d›¤› aç›kland›. Bunlar yaflan›rken,
polisin müdahalesi faflist sald›r›n›n
denetim alt›nda sürmesini sa¤lamak
oldu.

Giderek say›lar› 500’ü bulan sal-
d›rganlar, 6 saatin sonunda içeriden
polislerin denetiminde ç›kar›lan kit-
leye de, bindirildikleri otobüslerde
ve ambulanslarda sald›rd›lar, 2 kifli
de burada yaraland›.

110000 KKiiflfliilliikk FFaaflfliissttlleerr
66 SSaaaatt BBooyyuunnccaa DDaa¤¤››tt››llmmaadd››

30 kiflilik bir kitlenin ‹stiklal
Marfl› okumas›yla bafllayan sald›r-
ganl›k, 6 saat boyunca polisin ve
valinin, dolay›s›yla AKP iktidar›n›n
denetimi alt›nda sürdü.

fiovenizmin etkisi alt›ndaki kit-
lenin, toplanarak DTP kitlesine sal-
d›rmas›, bu devletin yasalar›nda suç
oluflturmuyor olmal› ki, herhangi
bir müdahale ile karfl›laflmad›lar.
Oysa, ayn› AKP iktidar›n›n, kitle
eylemlerine yönelik politikas› en
son olarak, bu 1 May›s’ta da görül-
müfltür. Herhangi bir yere sald›r›
amac› tafl›mayan, sadece anma ve
kutlama yapmak için toplanan kitle-

ye bile, daha toplanmaya bafllama-
dan, daha sendika binas›ndan ç›k-
madan türlü silahlar, gaz bombalar›,
panzerlerle sald›ran AKP iktidar›,
Adapazar›’nda bir kiflinin ölmesine
neden olan sald›rganl›¤› izlemekle
yetindi.

““YYaassaadd››flfl›› ggöösstteerrii””,, ““kkaannuunnssuuzz
eeyylleemm”” denilmedi. Oysa, kanunsuz-
lu¤un ötesinde, salonda s›k›flt›r›lm›fl
olan yaklafl›k 1500 kiflilik kitlenin
cangüvenli¤ini tehdit eden bir du-
rum vard›.

Örne¤in, Sakarya Valisi Hüseyin
Atak, ‹stanbul’u iflgal eden Muam-
mer Güler tavr›yla, tüm Türkiye’nin
polis, asker gücünü Adapazar› Mey-
dan›’na da y›¤mad›, sadece sald›r-
gan faflistlerden ““ddaa¤¤››llmmaallaarr›› rriiccaa--
ss››nnddaa”” bulunuyordu.

‹çeride mahsur kalan kitlenin
içinde bulunan DTP fianl›urfa Mil-
letvekili ‹brahim Binici’nin, ülkü-
cülere karfl› önlem al›nmas›n› iste-
di¤i Vali Atak, ““MMüünnffeerriitt bbiirr oollaayy
ddaa¤¤››tt››rr››zz”” cevab› vermiflti, fakat,
““vvaalliinniinn rriiccaass››nn››”” dinlemeyen fa-
flistlerin say›s›, yüz iken, 500 kifliye
ulaflt›. Demek ki, Vali’nin dilinde
““ddaa¤¤››ll››nn”” ricas›n›n baflka anlamlar›
var. Örne¤in, karakollardaki iflken-
ceci fleflerinin söyledikleri, ““dduu--
rruunn”” kelimesinin, ““iiflflkkeenncceeyyii ssüürr--
ddüürrüünn”” anlam›na geldi¤i gibi...

Adapazar›’ndaki sald›rganl›¤a
yönelik devletin tavr› da gösteriyor
ki, bu devletin kanunlar›, farkl› ke-
simlere yönelik, farkl› uygulamalar
içermektedir.

Devletin politikalar› çerçevesin-
de, bu düzene muhalif kesimlere
karfl› istedi¤iniz sald›rganl›¤› örgüt-
leyebilir, hayata geçirebilirsiniz.
Devletin polis, jandarma gücünü
karfl›n›zda de¤il, tersine yan›n›zda
görürsünüz.

LLiinnçç SSaalldd››rr››ss›› ÖÖrrggüüttlleenniirrkkeenn

NNeeddeenn ÖÖnnlleennmmeeddii??

Bas›na yans›yan haberlere göre,
DTP’lilerin gecesinden birkaç gün
önce Sakarya'da bas›na ve mail ad-
reslerine gönderilen ''kkaammuuooyyuunnuunn
ddiikkkkaattiinnee'' bafll›kl› elektronik pos-
tada DTP’lilerin yapaca¤› gece he-
def gösterilerek, ““bbuu üüllkkeeddee bbiirrlliikk
vvee bbeerraabbeerrllii¤¤ii bboozzaaccaakk,, üüllkkeenniinn bböö--
llüünnmmeessiinnee zzeemmiinn oolluuflflttuurraaccaakk kkiimm
oolluurrssaa oollssuunn ddüüflflmmaann››mm››zzdd››rr”” deni-
liyordu.

Yüzlerce kiflilik kitlenin toplan-
mas›n›n izlenmesinin yan›nda, mail,
adeta sald›r›y› günler öncesinden de
haber veriyor. Fakat, polis buna ra¤-
men yaflananlar› engellemek ad›na
bir fley yapm›yor. Teflvik etmek için
neler yapt›¤› da ayr› bir konudur.

SSaalldd››rr››yy›› SSeeyyrreeddeenn DDeevvlleett,, 
SSaalldd››rrggaannllaarr›› YYaarrgg››llaarr mm››??

6 saat süren sald›r› boyunca, po-
lis sald›rganlar› fiziki olarak engel-
lemek için gerekenleri yapmazken,
sald›rganl›k amac›na ulaflt›ktan son-
ra, soruflturma aç›ld›¤›, kamera gö-
rüntülerinden sald›rganlar› kimin
toplad›¤›n›n, k›flk›rtt›¤›n›n belirlen-
meye çal›fl›ld›¤› aç›kland›.

Her linç sald›r›s› sonras›nda bafl-
vurulan yöntemlerden birisi de bu-
dur. Sald›r› amac›na ulaflt›ktan son-
ra soruflturmalar açarak, sanki ge-
rekli hukuki ifllemler yap›l›yormufl
görüntüsü verilir. Emniyet Müdürü,
Vali ve hepsinden önce de AKP’nin
‹çiflleri Bakan› aç›klamak zorunda-
d›r; neden olay s›ras›nda müdahale
edilmedi? Her fley gözlerinizin
önünde olup bittikten sonra, sorufl-
turma açma oyununun bir anlam›
yoktur. 

Yoksa, oradaki sald›rganl›kta ya-
sad›fl› bir fley yok muydu? Polisin
gücü onlar› engellemeye yeterli mi
de¤ildi?..

DTP’lilere Polis Gözetiminde Faflist Sald›r›

Linç Serbest
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Polisin 6 saat süren sald›r›
boyunca sald›rganlar› denetim
alt›na alamamas›n›n veya da¤›tama-
mas›n›n izah› yap›lamaz. Bu tablo-
nun gösterdi¤i, olay bittikten sonra
soruflturma ad›na yap›lan›n sald›r›-
daki ddeevvlleett ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu öörrttmmee--
yyee yyöönneelliikk olufludur.

Kalabal›k bir güruhun sald›r›s›,
içeride mahsur kalan insanlar, sald›-
r›n›n 6 saat boyunca devletin dene-
timi alt›nda gerçekleflmesi, Mad›-
mak’ta insanlar›m›z›n yak›lmas›n›
and›rmaktad›r.

SSaalldd››rr››yyaa MMaarruuzz KKaallaann
DDTTPP’’lliilleerree SSoorruuflflttuurrmmaa

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'n›n ta-
limat› üzerine Sakarya Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan DTP’lilere
de soruflturma aç›l›yor.

Sald›r›ya u¤rayanlara dava aç-
mak da oligarflinin adalet anlay›fl›-
n›n belirgin bir özelli¤idir. Sald›r›ya
u¤rayan suçludur.

Ya ““dduuyyaarrll›› vvaattaannddaaflfl›› ttaahhrriikk
eettmmiiflflttiirr””,, ya hiç ilgisi olmasa da
““mmeemmuurraa mmuukkaavveemmeett”” ederek suç
ifllemifltir. Mutlaka, bir flekilde ola-
y›n sorumlusu ilan edilecektir.

Yasal bir flenlik yapan DTP’lile-
re soruflturma açan zihniyet, muha-
lif kesimlerin biraraya gelmesini,
flenlik yapmalar›n› suç kabul etmek-
tedir. Ve, faflistlerin sald›r›s›n› z›mni
olarak meflru kabul etmektedir.

BBuu AAddaappaazzaarr››’’nnddaakkii
‹‹llkk SSaalldd››rr›› DDee¤¤iill

Adapazar›’ndaki ilk linç sald›r›-
s›, 12 Nisan 2005 tarihinde gerçek-
lefltirildi. 10 Nisan 2005’te Trab-
zon'da TAYAD’l›lara yönelik linç
giriflimini protesto etmek isteyen
Gençlik Derne¤i üyeleri, Adapazar›
Kültür Merkezi önünde, 100 kiflilik
faflist güruhun sald›r›s›na maruz
kalm›fllard›.

Bundan sonra da, Adapaza-
r›’nda, kent merkezinde Ahmet Ka-
ya tiflörtü giyen iki Kürt genci, Ak-
yaz› ‹lçesi’nde Kürt f›nd›k iflçileri,
duvara Mahir Çayan’›n resimleri
olan afiflleri asan yine Gençlik Der-
ne¤i üyesi ö¤renciler linç sald›r›s›na
maruz kalm›fllard›.

OOlliiggaarrflflii LLiinnçç
PPoolliittiikkaass››nn›› SSüürrddüürrüüyyoorr

Linç politikas› kimi zaman daha
yo¤un, kimi zaman daha geri plana
düflerek ama oligarflinin halk muha-
lefetini bast›rma yöntemlerinden bi-
risi olarak sürekli kullan›lmaktad›r.

Trabzon’da TAYAD’l›lara yöne-
lik örgütlenen linç sald›r›s›, oligar-
flinin bu politikay› s›kl›kla kullana-

ca¤›n›n göstergesi oldu.

Linç sald›r›lar›, halk› bölmenin,
karfl› karfl›ya getirmenin, flovenizmi
k›flk›rtman›n politikas›d›r.

‹ddialara göre, olaydan befl gün
önce çat›flmalarda ölen asker Tun-
cay Özdemir'in yak›nlar› da, sald›r-
ganlar içine kat›lm›flt›r. Oligarfli, as-
keriyle gerillas›yla bu çat›flmalarda-
ki tüm ölümlerden sorumlu iken, as-
kerlerin yak›nlar›n› Kürtler’e karfl›
k›flk›rt›yor.

Adapazar›’ndaki linç sald›r›s›,
oligarflinin politikas›n›n sonucudur.
Sakarya Emniyet Müdürü’nden, Va-
lisi’ne, 6 saat süren bir sald›r›ya
müdahale etmeyen AKP iktidar›na
kadar sald›r›, devletin denetimi al-
t›nda gerçekleflmifltir.

Sald›r›n›n nas›l örgütlendi¤i bu
noktada talidir. Kuflkusuz, zaman
onu da aç›¤a ç›karacakt›r. Fakat, net
olan yan, devletin gerici, faflist ke-
simleri, Kürtler’e, devrimcilere kar-
fl› k›flk›rtmas›, faflist sald›rganlar›
korudu¤u gerçe¤idir.

Bu durum geçmiflteki linç sald›-
r›lar›nda da, üniversitelerdeki faflist
sald›r›larda da, Adapazar›’ndaki
linç sald›r›s›nda da de¤iflmemifltir.
Faflist sald›rganl›¤› teflvik eden oli-
garfli ayn› zamanda, faflist sald›r-
ganlar› koruma alt›na almakta, sal-
d›r›ya u¤rayanlar›n de¤il, ama sal-
d›rganlar›n güvenli¤ini almaktad›r.
Sivil ya da resmi k›yafetlerle sald›-
r›ya bizzat kat›ld›klar›n›n örnekleri
de çoktur.

Nükleer Enerjiye
Karfl› Mitingler

26 Nisan’da ‹stanbul, ‹zmir ve

Mersin’de yap›lan mitinglere kat›-

lan binlerce kifli, Çernobil olay›n›n

y›ldönümünde nükleer enerji ve kü-

resel ›s›nmaya neden olan politika-

lar› protesto etti. Mitinglerde ayr›ca

AKP iktidar›ndan, Kyoto Protoko-

lü’nü imzalamas› istendi.

‹‹ssttaannbbuull’’ddaakkii mmiittiinngg KKaadd››kkööyy

MMeeyyddaann››’’nnddaa binlerce kiflinin kat›-
l›m ile yap›ld›. Türkiye’nin nükleer
enerjiye ihtiyac›n›n olmad›¤› vur-
gusu yap›lan mitingde, ‘Nükleer ‹s-
temiyoruz’ pankart› aç›ld›.

Küresel Eylem Grubu’nun ça¤-
r›s›yla yap›lan mitinge, çeflitli kitle
örgütleri, yasal partiler kat›ld›. Mi-
tingte, ““BBaaflflkkaa bbiirr eenneerrjjii mmüümm--
kküünn””,, ““KKaattiill AABBDD ggeezzeeggeennii kkiirrlleett--
mmee”” sloganlar› at›ld›.

MMeerrssiinn’’ddee Nükleer Karfl›t› Plat-
form taraf›ndan düzenlenen mitin-
ge de binlerce kifli kat›ld›. ““NNüükkllee--
eerr SSaannttrraalllleerree vvee BBaall››kk ÇÇiiffttlliikkllee--

rriinnee HHaayy››rr”” denilen mitingde
AKP’ye tepki dile getirildi. ““NNüükk--
lleeeerree iinnaatt yyaaflflaass››nn hhaayyaatt””,, ““ÇÇeerr--
nnoobbiill’’ii uunnuuttmmaa AAkkkkuuyyuu’’yyaa ssaahhiipp
çç››kk””,, ““AAKKPP ssüürrüünnddüürrüürr,, nnüükklleeeerr
ööllddüürrüürr”” sloganlar›n›n at›ld›¤› mi-
tinge, kitle örgütleri, sendikalar ka-
t›ld›.

‹‹zzmmiirr’’ddeekkii miting ise Cumhuri-
yet Meydan›’nda yap›ld›. Mitinge
kat›lan kitle, meydana ceset torba-
lar› koyarak, Çernobil facias›ndan
etkilenenlerin foto¤raflar›n› ser-
gileyerek nükleer santrallerin tehli-
kelerine dikkat çektiler.
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19 Nisan’da D‹SK Genel Baflka-
n› Süleyman Çelebi, TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Gencay Gürsoy,
KESK Yönetim Kurulu Üyesi Sev-
gi Göyçe, ‹stanbul Barosu Baflkan›
Yard›mc›s› Mehmet Durako¤lu,
ÇHD ad›na Av. Selçuk Koza¤açl› ve
Av. Behiç Aflc› ile Adalet Bakan›
Mehmet Ali fiahin aras›nda F Tipi
hapishanelerdeki 10 saatlik sohbet
hakk›yla ilgili bir görüflme gerçek-
leflmiflti.  

TAYAD’l› Aileler, 26 Nisan gü-

nü Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda görüflmeyle ilgili bir

eylem yaparak Bakan fiahin’in sö-
zünde durmas›n›, hapishanelerde 10
saatlik sohbet hakk›n›n uygulanma-
s›n› istediler. 

Ahmet Kulaks›z yapt›¤› aç›kla-
mada; Bakan fiahin’in genelgenin
uygulanmad›¤›n› itiraf ederek uygu-
lanmas› yönünde takipçisi olaca¤›-
na söz verdi¤ini dile getirdi. Kulak-
s›z aç›klamas›nda Bakan fiahin’in
sözlerini hat›rlatarak “Biz TA-
YAD’l› Aileler olarak; bugüne ka-
dar oldu¤u gibi bundan sonra da

45/1 say›l› genelgede tutuklu ve hü-
kümlülerin büyük bedeller sonucu
kazand›klar› ‘10 Saatlik Sohbet
Hakk›’n›n uygulanmas›n›n takipçisi
olaca¤›z. Adalet Bakan› Mehmet
Ali fiahin’e buradan bir kez daha
sesleniyoruz. Bas›n›n ve halk›n kar-
fl›s›nda vermifl oldu¤u bu sözü yeri-
ne getirmelidir. Hapishanelerde 10
Saatlik Sohbet Hakk› Uygulanmal›-
d›r” diye konufltu. 

“10 Saatlik Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n, Adalet Bakan› Sözünde Dur-
sun” sloganlar› atan aileler sözün
takipçisi olacaklar›n› ifade ettiler. 

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

RRuuhhaann MMaavvrruukk iillee SSööyylleeflflii

24 Nisan’da söy-
lefli düzenleyen flair
Ruhan Mavruk tec-
ritin bir insanl›k su-
çu oldu¤unu söyle-
di. Mavruk özellikle
hapishanelerde ope-
rasyonun bafllama-

s›yla birlikte tüm insanl›¤›n
zorlu bir s›navdan geçti¤i-
nin alt›n› çizerek, F Tipleri-
ne karfl› mücadelenin sadece
tutsaklar›n ve onlar›n yak›n-
lar›n›n de¤il tüm toplumu il-

gilendiren bir sorun oldu¤una vurgu
yapt›. Mavruk  direniflle geçen o dö-
neme ait an› mektup ve fliirlerinden
oluflan “Iss›z Ada ve Savafl Z›rhl›s›”
adl› fliir kitab›n› konuklar ve tutsak
yak›nlar› için imzalad›.

““BBuu DDiirreenniiflfliinn 

DDiizziilleerrii YYaapp››llaaccaakk””

25 Nisan’da ise Cumhuriyet Ga-
zetesi yazar› Alper Turgut sergiye

kat›la-
rak tec-
rit ger-
çe¤in i
anlatan
Sessiz-
l i ¤ e
K a r fl ›
kitab›-
n› im-
zalad›.

Turgut, d›flar›da süren ölüm oruçla-
r›n›n özellikle de Armutlu’daki dire-
niflin kendisini derinden etkiledi¤i-
nin alt›n› çizdi. 

Turgut, yaflanan bu uzun direnifl
boyunca defalarca ölümlere tan›kl›k
etti¤ini kendisini en çok etkileyen-
lerden birinin Sevgi Erdo¤an oldu-
¤unu; Canan ve Zehra’n›n da kendi-
sini derinden etkiledi¤ini söyleyerek
duygular›n› paylaflt›. Turgut, “Bu
gün nas›l Mahirler’in, Denizler’in
dizileri yap›l›yorsa gün gelecek bu
direniflin de dizileri yap›lacak” dedi. 

““CCaann BBeeddeellii KKaazzaanndd››¤¤››mm››zz
HHaakkllaarr››nn  TTaakkiippççiissiiyyiizz””

26 Nisan’da
ise 2000 ölüm
orucu flehitlerin-
den Canan ve
Zehra Kulak-
s›z’›n babas› Ah-
met Kulaks›z’la
bir söylefli ger-
çeklefltirildi. “Ta-
leplerimizin pe-
flini b›rakmamak zorunday›z evlatla-
r›m›z can bedeli kazand›¤› 10 saatlik
sohbet hakk›n›n biz takipçisi olma-
sak kimse bunun takipçisi olmaya-
cakt›r” diyen Kulaks›z konuflmas›n-
da duygulu anlar yaflad›. 

30 Nisan’a kadar aç›k olan sergi-
de 1 May›s’ta Taksim’e ça¤r›s›n› ye-
nilediler aileler.

TAYAD’l› Aileler: “ADALET 
BAKANI SÖZÜNDE DURSUN”

‘Direnerek Üretenlerin 
Sergisi’ Sona Erdi



43Say›: 5 // 4 MMay›s 22008 

TTEECCRR‹‹TT’’TTEENN MMEEKKTTUUPPLLAARR

Tutsaklar›n MMektuplar›

Tecritin vve BBask›lar›n

Sürdü¤ünü AAnlat›yor:

F Tipi hapishanelerdeki koflullar› ve

yaflananlar› kimse, do¤rudan F Tipi koflul-

lar›n› yaflayan tutksaklardan daha iyi anla-

tamaz. O mektuplar kimi zaman karalan-

m›fl sat›rlar olarak gelirler, fakat o karalan-

m›fl sat›rlar da anlatmaya yeter tecriti. Ki-

mi zaman ise afla¤›daki gibi sat›rlarda an-

lat›l›r tecrit... Evet, tutsaklar›n mektuplar›

tecritin sürdü¤ünü söylüyor, Adalet Baka-

n› sözünü tutarak tecriti kald›rmal›d›r.

AAlliiflflaann GGüüll ((TTeekkiirrddaa¤¤ 11 NNoo’’lluu FF TTiippii))::

“Mart ay› çok yo¤un geçti. Mahkeme

(yozlaflma mahkemesine) davetiyeler ve

30 Mart’›n kart çizimi vard›. 30 Mart kart-

lar›na imha karar› verdiler, davetiyeler git-

ti. Genelge için milletvekillerine kart yol-

luyoruz..”

fifieemmsseettttiinn KKaallkkaann ((KKüürrkkççüülleerr FF TTiippii))::

“Mahirler’i anmam›zla selamlad›k. O

yolda yürümek bedel ister. Öyle nostalji

yapmakla Mahir’in yolundan yürünmü-

yor. ... Bizim mahkeme 21 Nisan’da. Bi-

zim dosyada toplam 8 kifli tutuklu. Bayan

arkadafl Kürkçüler E Tipi’nde. Tutukland›-

¤›ndan beri tek kiflilik hücrede kal›yor. Bir

de mektup cezas› var...”  

MMeehhmmeett KKuullaakkss››zz ((BBoolluu FF TTiippii))::

“Biz de sohbete ç›km›yoruz sizin gibi

yani.”   

HHaassaann HHüüsseeyyiinn AAkkddoo¤¤aann

((AAmmaassyyaa EE TTiippii))::

“Merhaba... Burada siyasi olarak top-

lam 24 kifli var. ... Dört hücre var, her hüc-

rede alt›flar kifli var. Yani F Tipinin üç kifli-

li¤inin ayn›s›, sadece ranzalar çift kat. Al-

t› kifli ayn› yerde alan olarak s›k›nt› yarat›-

yor. Havaland›rma da küçücük, 6 ad›ma 7

ad›m...”  

ERDO⁄AN GÜLER ÖLÜMSÜZDÜR

25 Nisan 2001’de ölüm orucu direniflinin 147. gününde ölümsüzleflen Erdo¤an Güler
yoldafllar›, ailesi ve dostlar› taraf›ndan Salihli’deki mezar› bafl›nda an›ld›. 

Salihli HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 25 Nisan’da yap›lan anmada “Erdo¤an Güler
Ölümsüzdür” pankart› aç›larak devrim flehitlerinin unutulmayaca¤› vurguland›.  Me-
zar› bafl›nda yap›lan konuflmalarda Erdo¤an’›n emekçi kiflili¤i anlat›larak “Bize bü-
yük direniflin zaferini arma¤an eden 122 flehidimize ve Erdo¤an’a devrim sözümüz-
dür. fiimdi daha güçlüyüz, umutluyuz. Açl›¤›n, yoksullu¤un, sömürünün artt›¤› flu
günlerde zaferin bedelinin ne olursa olsun kazan›laca¤›n›n tan›¤› tam karfl›m›zda ya-
t›yor. Herkesin imkans›z, inatlaflma dedi¤i günlerde, yapayaln›z b›rak›ld›¤›m›z gün-
lerde kazand›k biz zaferi. T›rnaklar›m›zla, kan›m›zla kazand›k. O eller büyük zaferi
de kazanacak. Bunu biliyor buna inan›yoruz” denildi. 

TKP, DHP ve Al›nteri okurlar›n›n da kat›ld›¤› anmada  “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez, Erdo¤an Güler Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. 

FATMA KOYUPINAR ANILDI

7 y›l süren ve 122 flehitle, kazan›mla noktalanan 2000 Ölüm Orucu’nun son flehidi
Fatma Koyup›nar ölümünün ikinci y›l›nda an›ld›. 354 gün boyunca hücre hücre eri-
yen ve direnen Fatma Koyup›nar “ben son olay›m” diyordu flehit düflmeden önce...
27 Nisan günü Antep’deki mezar› bafl›nda yap›lan anma töreninde Fatma Koyup›-
nar’›n ailesi, sevenleri vard›. Anmada Fatma Koyup›nar’›n hayat› anlat›ld›ktan sonra
diledi¤i gibi ölüm orucu direniflinin son flehidi olarak ölümsüzleflti¤i ve onlar›n karar-
l›l›¤› ve iradesiyle zaferin kazan›ld›¤› anlat›ld›. Anmadan sonra Fatma Koyup›nar’›n
aile evinde ailesi taraf›ndan yemek verildi.



“Paris halk› uyand›, dad›s›n›n
yönetti¤i bir çocuk olmak istemiyor
art›k. KKeennddii kkeennddiimmiizziinn eeffeennddiissii ol-
mak hakk›m›zd›r. 26 Mart Pazar gü-
nü yap›lacak seçimde Paris halk›-
n›n oylar›n› KKoommüünn için kullanmas›
bir onur borcudur." (1)

18 Mart’ta Paris’te iktidar› ele
geçiren Komün yönetiminin iktidar›
devrald›ktan befl gün sonraki bildi-
risinde iflte böyle deniyordu. 

Y›l 1871’di. 

*

Oligarflinin ne kadar örgütsüz de
olsalar, ne kadar düzen partile-
rine yedeklenmifl de olsalar,
emekçilerden korkmaya devam
etti¤ini herkes bir kez daha gör-
dü geçen hafta. Bu korku tarih-
sel bir korkudur. Bu korku 15-
16 Haziran’›n, 1 May›s
1977’nin, 500 bin emekçinin
korkusudur. Bu korku, Paris
Komünü günlerine uzanan,
1917 Ekim günlerini hat›rlay›n-
ca kabusa dönüflen bir korku-
dur.  

‹flte o korkunun tarihsel kaynak-
lar›ndan biri olarak yeniden hat›rla-
t›yoruz Paris Komünü’nü. 

*

18 Mart 1871’di... 

137. y›l önceydi yani. 

‹flçi s›n›f›n›n mücadelesi aç›s›n-
dan Paris Komünü, bir dönüm nok-
tas›d›r. Bu dönüm noktas›, iflçi s›n›-
f›n›n iikkttiiddaarr hedefini temsil eder. 

Asl›nda iflçi s›n›f›n›n mücadele-
si, Komün’den önce hedefini yavafl
yavafl netlefltirmekteydi. Hedefin
s›radan sorunlar›n çözümünün öte-
sine geçip iktidara yönelmesinin ilk
belirtileri, 1848 ayaklanmas›nda or-
taya ç›kt›. 1848 y›l›n›n Haziran’›n-
da ayaklanan iflçiler, “Toplumsal
Cumhuriyet” slogan›yla burjuvazi-
nin düzenin d›fl›nda bir düzen tale-
bini ortaya koyarken, ayaklanmada
Fransa’n›n burjuva cumhuriyetinin

“milli” bayra¤›n› de¤il, iflçilerin k›-
z›l bayra¤›n› kullanm›fllard›.   

Burjuvazi bu ayaklanmay›, o gü-
ne kadar görülmemifl bir vahfletle
bast›rd›.  Tutsak edilen üç bine ya-
k›n emekçi k›l›çtan geçirildi.
Marks’›n dedi¤i gibi burjuvazinin
korkusu o kadar ““ööllüümmccüüll””dü.

Fakat korkunun ecele faydas›
yoktu ve proletarya er geç burjuva
iktidar›n› alafla¤› edecekti. 

Beklenen o ilk iktidar, 1871’de
gerçekleflti. 

*

Fransa’da iflbafl›nda olan Theirs
hükümeti, Almanya’yla savaflta ye-
nilir. Paris’in Almanya’ya teslim
edilmesini de içeren bir teslimiyet
anlaflmas› imzalar Theirs hükümeti.

Baflta emekçiler olmak üzere,
Paris halk› bu ihanet anlaflmas›n› ta-
n›mad›lar ve Paris'e teslim etmedi-
ler. Paris, barikatlarla donat›ld›. Pa-
ris halk›n›n bu uzun direnifli yakla-
fl›k bir y›l sürer. Theirs yönetimi, 18
Mart 1871’de Paris’in, Paris halk›-
n›n üzerine ordu gönderir. Emre gö-
re, ordu Paris’i sald›r›p ele geçire-
cektir. Ama askerler verilen emri
yerine getirmez, halka atefl etmeyi
reddederler. Paris emekçileri, yöne-
time el koyar. Kurulan bu iktidar,
tarihin ilk emekçi
iktidar›d›r.

Komün, yapt›¤›
aç›klamada flöyle
der:

""YYuurrdduunn vvee
ttüümm uummuuttllaarr››nn yy››--
kk››llmmaakk üüzzeerree ooll--
dduu¤¤uu flfluu ggüünnlleerrddee
üüllkkeenniinn ggeelleeccee¤¤iinnii
kkuurrttaarrmmaakk vvee iikkttii--

ddaarraa eell kkooyymmaakk,, pprroolleettaarryyaann››nn vvaazz
ggeeççiillmmeezz hhaakkkk›› vvee ööddeevviiddiirr.. ""

Yoksullar, bald›r› ç›plaklar, yal›n
ayaklar, proleterler, kad›n erkek yü-
rüyorlar Paris caddelerinde. K›z›l
bayraklar, tarihte belki ilk kez bu
kadar özgürce ve bu kadar görkem-
li dalgalan›yor ellerinde. Halk›n her
kesimini içine alan bir KKoommüünn ku-
rulur h›zla, 26 Mart’ta seçimler ya-
p›larak halk kendi temsilcilerini
do¤rudan seçer. 

Ne istiyordu emekçiler; kendi
aç›klamalar›ndan aktaracak olursak:

"‹stediklerimiz nedir? 

Kredinin, ticaretin, derneklerin
emekçiye, eme¤inin tam karfl›l›¤›n›
verecek biçimde örgütlenmesini is-
tedik. 

Herkes için, paras›z, laik
ve tam e¤itim istedik. 

Toplant› ve dernek kurma
hakk›n›, yurttafl›n ve bas›n›n
özgürlü¤ünü istedik. Polisin,
güvenlik güçlerinin, silahl›
kuvvetlerin, sa¤l›k hizmetleri-
nin belediyecilik aç›s›ndan
düzenlenmesini istedik...”

Asl›nda bunlarla birlikte,
as›l mesele, yukar›da aktar›ld›¤› gi-
bi ““kkeennddii kkeennddiissiinniinn eeffeennddiissii”” ol-
makta dü¤ümleniyordu.  

""VViivvee llaa CCoommmmuunnee"" sloganla-
r›yla ç›nlayan Paris sokaklar›nda,
art›k tarihin o güne kadar tan›k ol-
mad›¤› türden bir özgürlük ve eflit-
lik hüküm sürüyordu. 

*

Tarihin çok tteekkeerrrrüürr eeddeenn bir
olay›d›r: Frans›z sömürücü hükü-
meti, Komün’ün liderlerini “kanl›
emeller peflinde koflan iipptteenn kkaazz››kk--
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TTaarriihhTTaarriihh
SSaayyffaallaarr››SSaayyffaallaarr››

PPaarriiss KKoommüünnüü
Burjuvazinin Korkusu
ve ‘Sosyal Güvenlik’



ttaann kkuurrttuullmmuuflfl
bbiirr aavvuuçç ccaannii”
olarak adland›-
r›r. ““EEflflkkiiyyaa””
deseydi veya “terörist, anarflist, ma-
cerac›” ilan etseydiler de ayn› anla-
ma gelecekti, ki onlardan sonraki
burjuvalar, ayn› anlamdaki bu çeflit-
li s›fatlar› kullanmaya devam ettiler. 

Peki Komüncüler ne yapm›flt› ki
burjuvazi onlar› böylesine suçluyor-
du?

Onlar, sömürücü asalak düzeni
tasfiyeye giriflmifllerdi. ‹lk ifl, burju-
vazinin polis örgütünü da¤›tt›lar.
Halka karfl› bir polis örgütüne gerek
yoktu: Komün’ün güvenli¤ini tüm
silahl› iflçiler devrald›lar. Burjuvazi-
nin ordusu da da¤›t›ld›. Kilisesinin
yetkileri k›s›tland›. Böylelikle bur-
juvazinin dayand›¤› en önemli ku-
rumlar etkisizlefltirilmiflti. Öte yan-
dan, kamulaflt›rmalar yap›larak, üc-
ret sistemi, çal›flma flartlar› iflçilerin
talepleri do¤rultusunda yeniden dü-
zenlendi. 

Toplumun tüm ezilen kesimleri-
nin eflitlik içinde yaflayabilmesi do¤-
rultusunda politikalar gelifltirildi. 

*

Gerek iflçi s›n›f› üzerinde, gerek-
se burjuvazinin politikalar› üzerinde
Paris Komünü’nün büyük etkileri
olmufltur. Keza, diyebiliriz ki Mark-
sizm-Leninizmin flekillenmesinde
de en önemli toplumsal eylemler-
den biridir Komün. 

Burjuvazinin iktidar›n› y›kan ko-
mün, sadece Frans›z de¤il, tüm bur-
juvazi için “tehlike çanlar›”n›n çal-
maya bafllamas› demekti. 

Bunu bir “alarm” olarak kabul
eden burjuvazi, yeni yöntemler ge-
lifltirmeye bafllad›. ‹flte ilk “sosyal
güvenlik” uygulamalar› da burjuva-
zinin “önlemleri”nden biri olarak
gündeme geldi. 

Bismarck’›n yönetimindeki
Prusya’da oluflturulan ve “ilk sosyal
güvenlik sistemi” olarak da an›lan
uygulamalar Komün’ün etkisiyle
gündeme getirilmifltir. Avrupa’da
ilk ““ssoossyyaall ssiiggoorrttaa ssiisstteemmlleerrii””,
11888800’lerde bafllar. Yani Komün’den

hemen sonra. 

Emekçilerin ifl, ekmek güvence-
si, ücretsiz konut, sa¤l›k, e¤itim ta-
lepleri, iflçi s›n›f›n›n mücadelesinin
en önemli talepleri aras›ndad›r. ‹flçi
s›n›f›n›n “iktidar”› hedeflemesinde
de bu talepler en önemli etkenler
aras›ndad›r. 

‹flte burjuvazi, bu taleplerin “dü-
zen içinde” çözülebilece¤i düflünce-
sini yaratarak iflçi s›n›f›n›n mücade-
lesini geriletmek, yumuflatmak
amac›yla sosyal güvenlik politikala-
r›n› yürürlü¤e koyar. 

Burjuvazinin as›l meselesi, iflçi-
lerin talep ve mücadelesini düzen
s›n›rlar› içinde tutmak, iflçi s›n›f›na,
iktidar› hedeflemeden bu konuda
çözümlere ulaflabilece¤i düflüncesi-
ni empoze etmektir. 

*

Burjuvazinin sosyal güvenlik
uygulamalar›n› yayg›nlaflt›rd›¤›
ikinci dönem ise, 1917 Ekim devri-
mi sonras›d›r. Özellikle sosyalizmin
ekonomik, sosyal baflar›lar›n›n çok
daha somut olarak görüldü¤ü 1930-

40’l› y›llarda,
keza 2. Payla-
fl›m Savafl› son-
r a s › n d a

SSCB’de sa¤lanan at›l›m dönemin-
de, burjuvazi “kapitalizmin sosya-
lizmle rekabet edebilmesi için”
sosyal güvenlik politikalar›n› daha
da güçlendirdi. Öyle ki yer yer, sos-
yalist ülkelerdeki uygulamalar› tak-
lit etmeye çal›flt›lar. Bu uygulama-
lar sonucunda ortaya ç›kan “sosyal
devlet” kavram› asl›nda, kapitaliz-
min sosyalist devletle rekabet etme
zorunlulu¤unun ç›kard›¤› bir kav-
ramd›.  

*

Yeniden Komün’e dönecek olur-
sak; burjuvazinin sistemi ad›m ad›m
çökerken, burjuvazinin bunu seyret-
mesi düflünülemezdi elbette. 

Frans›z sömürücü hükümeti,
Komün’ü y›kmak için askeri haz›r-
l›klara bafllad›. 

Ve yine bu aflamada çok çarp›c›
bir olay daha gerçekleflti. K›sa süre
öncesine kadar birbiriyle savafl ha-
linde olan Fransa ve Prusya burju-
vazileri, Komün’ü y›kmak için  itti-
fak yapt›lar. Prusya burjuvazisi,
Frans›z burjuvazisine Komün’ü, ya-
ni yeryüzünün bu ilk emekçi iktida-
r›n y›kmak için ekonomik, askeri
her türlü deste¤i verdi. 

Prusya’daki Bismark yönetimi,
Frans›z ordusuna cephane deste¤in-
de bulunman›n ötesinde, k›sa süre
önceki savaflta esir ald›¤› 113300 bbiinn
FFrraannss››zz aasskkeerriinnii de –elbette Ko-
müne karfl› savaflt›rmak üzere– ser-
best b›rakt›.

Frans›z burjuvazisinin temsilcisi
olan Theirs hükümeti,  Bismarc’›n
bu “cömert” destekleri sayesinde
200 bin kiflilik donan›mla bir ordu
oluflturabilmiflti. 

Bir yanda burjuvazinin toplarla,
ateflli silahlarla donat›lan 200 bin
kiflilik ordusu vard›, bir yanda 40
bin Komüncü... Komüncüler’in el-
lerindeki silahlar yok denecek ka-
dard›... ‹lk emekçi iktidar›n›n kuru-
cular›, Paris’i ve kendi iktidarlar›n›
kahramanca savundular. Bu kahra-
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Komüncüler kkurfluna ddizildi dduvar
diplerinde... AAma oonlar›n ddüflüncelerini
ve ddüfllerini ööldürebildiler mmi? 
Onlar›n yyolundan yyürüdü pproletarya...
‹lk pproleter iiktidar ““tek” iiktidar oolarak
kalmad›, oonlarcas› kkuruldu ddünyan›n
dört bbir yyan›nda... VVe kkomün’ün kk›z›l
bayra¤› hhala ddört bbir yyanda
dalgalanmaya ddevam eediyor. DDünyan›n
dört bbir yyan›nda 11 MMay›s AAlanlar›’nda
dalgalanan kk›z›l bbayraklar, KKomüncüler-
den ddevral›nm›fl bbayraklard› iiflte.. 
*

"‹flçi PParis, KKomünü iile bbirlikte, yyeni
bir ttoplumun ööncüsü oolarak hher zzaman
yüceltilecektir. fifiehitlerin aan›s› iiflçi
s›n›f›n›n ssoylu yyüre¤inde yyaflayacakt›r.
Cellatlar›n› ttarih ddaha flflimdiden ssonsuz
bir tteflhir ddire¤ine ççiviledi vve rrahiplerinin
tüm ddualar›, ggünahlar›n› bba¤›fllatamaya-
cakt›r." (Marks) 



manca direnifl iki aya yak›n sürdü.
Frans›z sömürücülerinin ordusu, 21
May›s’ta Paris’e girdi. 

fiehrin d›fl›ndaki barikatlar y›k›l-
m›flt›, art› savunulacak bir flehirleri
yoktu ama flehrin sokaklar› vard›, o
sokaklar ki, k›z›l bayraklar›n özgürce
dolaflabildi¤i, proleterlerin “kimsenin
kölesi olmadan” yaflayabildi¤i sokak-
lard›. Komüncüler sokak sokak sa-
vundular Paris’i. Her sokakta Ko-
müncülerin kurdu¤u barikatlarda
günlerce süren çat›flmalar yafland›.  

S›n›flar mücadelesinin ac›mas›zl›-
¤› Paris sokaklar›nda kendini tüm
aç›kl›¤›yla gösteriyordu. ‹flbirli¤i yap-
m›fl Alman ve Frans›z burjuvazisinin,
asl›nda tüm dünya burjuvazisinin or-
dusu, emekçilere karfl› alabildi¤ine
ac›mas›zd›. Ele geçirdikleri her so-
kakta Komüncüleri vahflice katleder-
ler. Katlederler, çünkü, bir daha hiçbir
emekçi, hiçbir proleter, ‘iikkttiiddaarraa’ göz
dikememeliydi, Paris katliam› onlara
bir ders olmal›yd›. 

Paris'teki direnifl, 28 May›s’ta bi-
ter, son barikat y›k›l›r. Komüncüler,
kurfluna dizilirken, proleteryan›n
temsilcisi olduklar›n›n bilinci ve cü-
retiyle davran›rlar. 

Belçika burjuvazisinin gazetele-
rinden Etoile’de Komüncüler flöyle
anlat›l›r o zaman:

"(...) Bu idamlara kat›lan asker-
lerden birisi anlatt›: 'Hepsi asker gi-
bi öldü. Kimileri kollar›n› kavufltura-
rak dimdik bafllar› yukarda durdu.
Kimi de gö¤üslerini açarak bize; Atefl
edin! Ölümden korkmuyoruz! diye
ba¤›rd›lar. Vurduklar›m›zdan bir teki
bile titremedi. Özellikle bize tek bafl›-
na bir tabur kadar kay›p verdiren bir
topçuyu hat›rl›yorum. ... Sonunda biz
üstün geldik ve barikat› ele geçirdik.
fiimdi s›ra sizde dedi. ‹yi at›fllar yap-
t›m ama, ölmesini de bilirim.' 

'Sanki talime gidiyormufl gibi s›-
raya dizildiler. Bir teki bile kaçmaya
kalk›flmad›." (2)

*

Komünün, burjuvaziye karfl› daha
radikal olamad›klar›, onlara toparlan-
malar› için zaman b›rak›ld›¤›, burju-
vazinin finans kayna¤› olan Frans›z

Merkez Bankas›'n›n kapat›lmad›¤›,
köylülükle ittifak kurulmamas› gibi
nedenlerle y›k›ld›¤›n› söyler tarih...
Ama bunlar›n da ötesinde   “tarihsel,
siyasal, ekonomik, sosyal koflullar”
henüz bir proleter iktidar› için olgun-
laflmad›¤›nda dolay› yenilmifllerdi
belki. Ve bunun da ötesinde, asl›nda
yenilmemiflti Komün. insanl›¤›n ni-
h a -
i kurtulufluna at›lan ilk büyük ad›m›,
ilk proleter iktidar›n› gerçeklefltirirek
atm›fllard›. Bu yüzden çok korkut-
mufllard› burjuvaziyi. Bu yüzden bur-
juvazinin paçalar› tutuflmufl ve yeni
yöntemler gelifltirmiflti iktidar›n› ko-
rumak için.  

*

TTaarriihhii ssüürreeccii isterseniz flöyle bir
özetleyelim ki tablo netlefltin: PPaarriiss
KKoommüünnüü’yle birlikte iflçilerin ilk kez
iktidara yönelmelerinden ürken bur-
juvazi, s›n›f mücadelesini yumuflata-
cak tedbirler arar, ve Bismarck, ilk
sosyal güvenlik uygulamalar›n› bafl-
lat›r.. sonra ekim devrimi gelir ve yi-
ne burjuvazi sosyal güvenli¤i yayg›n-
laflt›r›r... Sonra, sosyalizm gider, sos-
yal güvenlik gasp› bafllar...

*

Bu tarihi sürecin tarihi dersi de
kendili¤inden ortaya ç›k›yor. 

“Sosyal devlet”, “sosyal güven-
lik” istiyorsak, bunu kapitalizmden
bekleyemeyigz; nihayetinde kapita-
lizmin “sosyal”li¤i bir taklitten iba-
rettir; taklit etti¤i de sosyalizden bafl-
kas› de¤ildir. 

Komüncüler'in cesareti, tarihsel
inisiyatifi, iktidarlar›n› korumak için
gösterdikleri kahramanl›klar›, feda-
karl›klar›, bir devrimin nas›l yap›lma-
s› ve nas›l savunulmas› gerekti¤ini
gösteriyor. KK››rr››nntt››llaarr›› ddee¤¤iill,, iikkttiiddaarr››
iisstteeyyiinn diyor bize Komüncüler 137
y›l öncesinden. Paris Komünü'nde,
barikatlarda dalgalanan k›z›l bayra¤›,
daha yukar› yeryüzünü, gökyüzünü
yeniden k›z›l bayraklarla bulufltura-
l›m.  

(1) Aktaran, Erdo¤an Alkan, Paris
Komünü ve Komün fiairleri

(2) Aktaran, Sosyalizm ve Toplumsal
Müc. Ansiklopedisi, Cilt 2
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Okurlar›m›z Tüm
Halk› 1 May›s’ta 
TAKS‹M’e Ça¤›rd›

26 Nisan günü Halk Gerçe¤i
Dergisi’nin 3. say›s›n›n ‹‹zzmmiirr--
GGüülltteeppee Mahallesi’nde tan›t›m›
ve sat›fl› yap›l›rken halk›n da
gündeminde olan 1 May›s için
Taksim Meydan›’na ça¤r› yap›-
larak AKP iktidar› teflhir edildi.
56 derginin sat›ld›¤› tan›t›mda
yap›lan konuflmalarda Tayyip
Erdo¤an’›n “Ayak bafl› yönetirse
ülkede kar›fl›kl›k ç›kar” sözüne
halk›n tepkisinin yo¤un oldu¤u
görüldü. 

BBuurrssaa’’nn››nn Teleferik ve Vatan
mahallelerinde 36 dergi satan
okurlar›m›z halkla yapt›klar›
sohbetlerde 1 May›s’›n önemi
üzerine konufltular, halka 1 Ma-
y›s’a kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.

“Ekme¤e uzanan 
eller k›r›ls›n”
Hacettepe Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Hastanesi personelinden
yemek ücreti al›nmaya bafllan-
mas›n› protesto için yap›lan
eylemlere 25 Nisan’da devam
edildi. Hastane çal›flanlar›, elle-
rinde simitlerle yemekhane
önünde toplanarak, ““SSaa¤¤ll››kk
HHaakktt››rr SSaatt››llaammaazz””,, ““EEmmeekkççiiyyiizz
HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz””,, ““EEkkmmee--
¤¤ee UUzzaannaann EElllleerr KK››rr››llss››nn”” slo-
ganlar›yla, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
yürüdüler. Kitle ad›na yap›lan
aç›klamada, ““SSoossyyaall GGüüvveennlliikk
YYaassaass››’’yyllaa tt››rrppaannllaannaann hhaakkllaarr››--
mm››zzaa flfliimmddii yyeemmeekklleerriinn ppaarraall››
hhaallee ggeettiirriillmmeessii eekklleennddii.. BBuunnuu
kkaabbuull eettmmiiyyoorruuzz”” denildi.
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25 Nisan günü, yani 1 May›s’a 6
gün kalm›flken Evrensel Gazete-
si’nde bir yaz› çarp›yor gözümüze.
Okudu¤umuz cümleyi, acaba do¤ru
mu gördük, do¤ru mu anlad›k diye
tekrar okuma ihtiyac› duyuyoruz.

Çünkü, 1 May›s’›n arifesinde,
oligarfliyle halk güçleri aras›ndaki 1
May›s ve Taksim tart›flmalar›nda
böylesine bir saflaflma oluflmuflken,
okudu¤umuz sat›rlar›n, ilerici, sol,
emekten yana oldu¤unu iddia eden
bir gazetede görülmesi abes ve
mant›ks›z!

Önce yaz›dan bu abesli¤i yans›-
tabilecek bir bölüm aktaral›m ki,
neye tepki gösterdi¤imiz ve neyi
sorgulad›¤›m›z daha somut görül-
sün. ‹flte sözünü etti¤imiz yaz›:

“Peki ya Taksim’i isteyenler…
Taksim’deki ›srar niye?
1 May›s 1977’nin hesab›n› sor-

mak için mi?
TTaakkssiimm’’ee çç››kkmmaakkllaa mm›› hheessaapp ssoo--

rruullaaccaakk??
Yoksa iflçilerin, emekçilerin ve

tüm ma¤durlar›n birli¤ini, dayan›fl-
mas›n› gerçeklefltirmek için mi?

Ya da her ikisi mi?
‹flçilerin ve emekçilerin dayan›fl-

may›, birlikteli¤i ve mücadeleyi
yükseltecekleri bbaaflflkkaa bbiirr aallaann yyookk
mmuu?? Taksim’e izin verilse, iflçilerin
ve emekçilerin birlik, dayan›flma ve
mücadelesi ggeerrççeekklleeflfleecceekk mmii??

Neden, baflka alanlarda bu bir-
lik, dayan›flma ve mücadele baflla-
t›lm›yor da ssaaddeeccee 11 MMaayy››ss’’ttaa vvee
TTaakkssiimm’’ddee ggeerrççeekklleeflfleebbiilliiyyoorr??

Sendikalarda, partilerde, der-
neklerde bile bir araya gelmekten
kaç›nanlar›n, sadece 1 gün yan ya-
na olmalar› m› bütün bunlar› sa¤la-
yacak?..

...toparlanma yerine gücünü
Taksim’e ç›kmak için harcaman›n
nnaass››ll bbiirr ggeettiirriissii oollaaccaakk?? Emekçile-
rin bir k›sm›n›n Taksim’e ç›kmaya-
ca¤›, birçok sendikan›n ve sendika-
c›n›n da bunu yapmayaca¤› bilin-
mesine ra¤men bbuu ttuuttuumm nniiyyee??

Emekten, demokrasi ve özgür-
lüklerden yana olanlar›n birlikte
hayk›rmay› sa¤lama imkan›n› TTaakk--

ssiimm iiççiinn hheebbaa eettmmeenniinn gelece¤e na-
s›l bir yarar› olacak ki?..” (Hüseyin
Deniz)

Üsluba bak›n. 

Adeta “düflmanca” bir yaz›. 

Taksim’den söz edenlere, Tak-
sim’i gündeme getirenlere düflman. 

Taksim’i zaptetme iradesini or-
taya koyanlara düflman. 

11 MMaayy››ss’’››nn aarriiffeessiinnddee bunlar›
yazabilen kafa, ancak eemmee¤¤ee ddüüflfl--
mmaann bir kafa olabilir...

1 May›s’›n arifesinde Taksim
konusunda bu tür sat›rlara ancak
emekçiye, iflçiye, 1 May›slar’a düfl-
manl›¤› tescilli faflist, gerici kalem-
lerin yaz›lar›nda rastlan›rken, burju-
vazinin birçok kesimi bile bu konu-
da daha ihtiyatl› iken, Evrensel ne-
den böyle bir yaz›ya yer vermifltir?

Bu yaz›da kendini ele veren
mant›k, 1 May›s’tan da, 1 May›s-
lar’›n ülkemize özgü flekilleniflin-
den de hiçbir fley anlamam›flt›r. 

Bu flabloncu çizginin sahipleri,
flunu iyi görmelidirler ki, 11 MMaayy››ss’’››
kkaazzaannaann,, hheerrkkeessee kkaabbuull eettttiirreenn,,
aallaannllaarr›› aaççtt››rraann devrimci politika-
d›r; yoksa EMEP ve benzerlerinin
çizgisinde ifadesini bulan ssttaattüükkoo--
ccuulluukk,, kkuuyyrruukkççuulluukk de¤ildir... 

Reformizmin iflçi s›n›f› mücade-
lesinden tek anlad›¤› TTüürrkk--‹‹flfl’’iinn
kkuuyyrruu¤¤uunnddaa olmakt›r. Bugün e¤er
Taksim’e aç›ktan karfl› ç›kmam›fllar,
biz Abide-i Hürriyet’e gidiyoruz de-
memifllerse, yine bunu da Türk-
‹fl’in peflinde yapm›fllard›r. 

Peki, tüm Türkiye solu, 1980’le-
rin ikinci yar›s›ndan itibaren EMEP
çizgisinin yapt›¤›n› yap›p düzeniçi

sendikac›l›¤a, icazetçili¤e yedek-
lenseydi, bugün 1 May›s hakk›n›
kazanm›fl olur muyduk, alanlar önü-
müzde aç›l›r m›yd› bugünkü gibi,
Taksim’in meflrulu¤unu bu kadar
genifl ölçüde kabul ettirmifl olur
muyduk?..  

“‹flçi s›n›f›ndan kopmamak” ad›-
na, sar› sendikac›l›¤a yedeklenmeyi
teorilefltirenler, bu sorular›n cevap-
lar›n› veremezler. Daha do¤rusu bu
tart›flmaya giremezler.  

Bak›n, 1 May›s’› unutturmak ko-
nusunda oligarfliyle iflbirli¤i içinde
olan Hak-‹fl Ankara’da meydanlara
ç›kmak zorunda hissediyor kendini.
1 May›s’› salonlara hapsetme konu-
sunda y›llarca ›srar eden Türk-‹fl gi-
bi düzen sendikalar›, meydanlara
ç›k›yor, “Taksim hakk›m›z” diyor.
Birçok sene devrimcileri 1 Ma-
y›s’tan d›fltalamak konusunda oli-
garfliyle z›mnen politika birli¤i için-
de bulunmufl olan D‹SK ve KESK,
Taksim’de kutlama karar› veriyor...
Bütün bu sonuçlar› ortaya ç›karan
devrimci 1 May›s politikas›d›r. 

Devrimci politika, unutturulmak
istenen, “terörize” edilen 1 Ma-
y›s’›n yeniden tüm emekçiler tara-
f›ndan sahiplenilmesini sa¤layan
politikad›r. 

Evrensel’deki yaz›da kendini
gösteren mant›k, “bu sonuçta bizim
de pay›m›z var” diyebilir mi?.. ‹flçi
s›n›f›n›n karfl›s›nda, emekçilerin
önüne ç›kar›lan flu yasaklar›, flu sta-
tükolar›, flu mücadelelerimizle aflt›k
diye onlara bir örnek sunabilir mi? 

Sorun sadece 1 May›s’a yakla-
fl›m sorunu de¤ildir elbette. Grev ya-
saklar› afl›l›rken de, sendikal örgüt-
lenme yasaklar› afl›l›rken de, bu çiz-
gi, statükonun saflar›nda, 1 May›s-
lar’› kazanan devrimci çizgi ise, sta-
tükolar› parçalayan politikan›n üre-
ticisi ve uygulay›c›s›d›r. Yani mese-
le salt 1 May›s meselesi de¤il, dev-
rimci proleter çizgide olup olmama
meselesidir. “Emek” ismini tafl›mak,
kimseyi kendili¤inden “eme¤in” ç›-
karlar›n› savunan politikalar›n sahi-
bi yapm›yor. Bunun için tüm müca-
dele sürecine ihtilalci ve proleter bir
gözden bakmak gerekiyor.

Bu üslup, bu mant›k, sol mu?

““TTaakkssiimm’’ee çç››kkmmaakkllaa mm››
hheessaapp ssoorruullaaccaakk??””

“Birlikteli¤i ve mücadeleyi
yükseltecek bbaaflflkkaa bbiirr aallaann

yyookk mmuu??””
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Tayyip demifl ki; ““PPiirriinnçç
ddöörrtt lliirraayyaa,, bbeeflfl lliirraayyaa ssaatt››ll››-
yyoorrssaa yyeemmeeyyiivveerr ppiirriinnçç yyaa!!
BBuullgguurr yyee,, mmaakkaarrnnaa yyee......””

Buna benzer bir sözü, ta-
rihte Kraliçe Marie Anto-
inette etmiflti. Fransa Krali-
çesi Antoinette, açl›¤a karfl›
ayaklanan kalabal›klara

““eekkmmeekk bbuullaamm››yyoorrllaarrssaa
ppaassttaa yyeessiinnlleerr”” demiflti.

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

Bizden hat›rlatmas›!

Tekirda¤
2 No’lu F Ti-
pi’ndeki Öz-
gür Tutsak-
lar’›n ç›kar-
d›¤› “Dola-
fl›r” adl› der-
gide tutsak-
lar önce an-
lat›p sonra

sormufl; bizden aktarmas›:

Geçmifl zamanlarda ma-
halle yaflam›n›n düzeni ka-
baday›larca sa¤lan›rd›. Ka-
baday› mahallede bar›n›r,
mahallelinin sorunlar›n› çö-
zer. Kad›nlar› k›zlar› korur;
meflhur deyimle, “mahalle-
nin namusu ondan sorulur”.
Gençlerin kötü al›flkanl›kla-
r›na karfl› ç›kar. Silah tafl›-
maz. A¤›rbafll›, edepli, k›sa-
cas› er kiflidir. Sizin anlaya-
ca¤›n›z delikanl›d›r. 

Bir de hamam külhan›nda

bar›nan edepsizler
vard›r ki, onlar›n ad›
da külhanbeyidir. 

Külhanbe-
yi, ona buna
çatmay› huy
edinmifl, densi-
zin tekidir. Zo-

ru görünce çamura yatar. Za-
y›f› ezmeye kalkar. Kabada-
y› geçinir ama hiçbir zaman
öyle olamaz. Konuflmas› la-
ubali, afla¤›lay›c›d›r. Farfara,
gürültücü, pat›rt›c›d›r ama
kal›b›n›n adam› da olama-
yand›r. Ona buna yamanarak
yaflar. Cesur geçinir ama yü-
reksiz ve ci¤ersizdir. 

Kas›mpafla kabaday›lar›
ile ünlü bir semttir. 

fiimdi adam›n teki ç›k-
m›fl, Kas›mpaflal›y›m diye
övünüp, gerim gerim gerili-
yor. Kendinden güçlünün
elini ete¤ini öpüyor. Yaltak-
lan›yor. Kendinden güçsüze
meydan okuyor. A¤z›n›n
ayar› bozuk. ‹pe sapa gelmi-
yor, a¤z›ndan ç›kan› kula¤›
duymuyor. 

Allah’›n› seven söylesin;
bu adam, kabaday› m› kül-
han-beyi mi?! 

HHaatt››rrllaa BBaaflflbbaakkaann!!
--KKrraalliiççeeyyii hhaatt››rrllaa--

301. Madde Hikayeleri
- 1305. Bölüm -

301. maddede sözkonusu de¤ifliklik, AB taraf›ndan
memnuniyetle karfl›lanm›fl, reformlar devam etmeli demifl-
ler. De¤ifliklik “olumlu bir geliflme” imifl.

Bunlar, al gülüm ver gülüm reformlar›... AKP’nin refor-
munu, AB be¤eniyor. Halka soran yok! AB’nin kapatma
davas›ndaki deste¤inden de AKP memnun... 

Biz ise ortada bir reform göremiyoruz. Biz mi, uzayda
yafl›yoruz, reformlar m› dünyada yap›lm›yor?

TTeeccrriitt vvee FFiittnnee FFeessaatt!!
Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mahir Özda¤’›n kulland›¤›

otomobil mafyac› Kemal D’nin çetesi taraf›ndan al›nm›fl...
Müdür, ihaleye fesat kar›flt›rmak gibi icraatlarda bulunmufl
ve tutuklan›p kendi yönetti¤i Kürkçüler Cezaevi’ne konul-
mufl... BBiirr yyaannddaann iiflflkkeennccee yyaapp››pp,, tteeccrriitt uuyygguullaarrkkeenn,, bbiirr
yyaannddaann ““iihhaalleeyyee ffeessaatt kkaarr››flfltt››rr››yyoorr””mmuuflfl aannllaaflfl››llaann!!

Sözler, özler:
““TTüürrkkiiyyee''nniinn bbaaflflkkeennttii AAnn--
kkaarraa''dd››rr vvee 11 MMaayy››ss''››nn AAnn--
kkaarraa''ddaa kkuuttllaannmmaass›› bbiizzccee
ddaahhaa öönneemmlliiddiirr..””

(Hak-‹fl)

““KKaannuunn nnee ddiiyyoorrssaa oo””
(Muammer Güler)

““LLüüttffeenn DDaa¤¤››ll››rr mm››ss››nn››zz!!””

(Sakarya Valisi Hüseyin
Atak, linç güruhuna

sesleniyor)

Akyollar’›n öövgüsü ddüflman bbafl›na!
“D‹SK’in ‘‘uuzzllaaflflmmaazz ss››nn››ff sseennddiikkaacc››ll››¤¤››’’n› b›rak›p Bat›l›

benzerleri gibi rasyonel ve ça¤dafl bir sendikac›l›k yap-
mas›n› öövveenn yaz›lar da yazm›flt›m... fiimdi, ‘Taksim Meydan›’
zorlamas›nda radikallerle birlikte davranan D‹SK, kendisini
o gruplardan nas›l ayr›flt›racak?! Bu son derece önemlidir...
1 May›s’a radikal sol damga vurursa, bu en çok sosyal
demokrasi umutlar›na zarar verecektir!” ((2299 NNiissaann 22000088,,
MMiilllliiyyeett-- TTaahhaa AAkkyyooll))

K›sacas›...
““TT““TTaayyyyiipp KKaabbaaddaayy››aayyyyiipp KKaabbaaddaayy››
mm›› KKüüllhhaannbbeeyyii mmii??””mm›› KKüüllhhaannbbeeyyii mmii??””
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Korkunun Sebebi Hikmeti!
Gül Cumhurbaflkan› seçildikten sonra Çankaya

Köflkü’ndeki güvenlik önlemleri dikkat çekici flekilde
artt›r›lm›fl... Son olarak da Gül’ün çal›flma ofisinin
ttaannkkllaarrddaa kkuullllaann››llaann rrookkeettaattaarraa ddaayyaann››kkll›› camlarla
kaplanmas›na karar verilmifl.. Köflk çevresindeki yük-
sek binalara da özel korumalar yerlefltirilmifl...

Ey korku, ey s›n›flar mücadelesi, sen nelere kadir-
sin! 

Do¤ruya DDo¤ru

P rovokasyon öörgütsüz oolmaz
Adapazar›’nda gecenin bir vakti, ellerinde bayrak-

larla bir parti [DTP] toplant›s›n› basmaya gidenlerin,
kendi kendilerine hareket etmifl olabileceklerini
düflünmek için saf olmak gerekiyor. 

Bu Adapazar›’nda son iki y›l içinde benzer dördüncü
olay. 

... Bu hareketleri kimlerin organize etti¤ini bulup
ç›karmak, Adapazar› Emniyeti için çocuk oyunca¤›
olmal›. ... Büyük olas›l›kla Hrant Dink cinayetinde
oldu¤u gibi ihmaller ve ‘bana ne, gidip cezalar›n› ver-
sinler’ fleklinde göz yummalar olmal›.” 

((MMeehhmmeett YY.. YY››llmmaazz,, 2299 NNiissaann HHüürrrriiyyeett))

“Maval Okuma”
Yer Denizli’de bir meydan. 

Aktaraca¤›m›z diyalog ayniyle vakidir:

-- BBaaflflbbaakkaann:: “Enflasyon tek haneli rakamlara indi...
Ekonomi iyileflip büyüdü, görüyorsunuz.”

-- KKööyyllüü:: “Maval okuma... Mazot kaç lira, biliyor
musun?.. Ben çiftçiyim, ya¤ bile alam›yorum... Sen
bunlar› külah›ma anlat...” 

Köylünün sözüne eklenecek ne var!

A¤z›na sa¤l›k diyelim yaln›z. 

‹ZM‹R GENÇL‹K DERNE⁄‹ :‹ZM‹R GENÇL‹K DERNE⁄‹ :

“Zulüm karfl›s›nda susmak, bu düzenin istedi¤i gibi bir
genç olmak ülkemizin ve halk›m›z›n daha fazla ac›lar yafla-
mas› demektir.” 

Ahlaks›zl›¤› özgürlük diye, çürümeyi ça¤dafll›k diye,
duyars›zl›¤›, vurdumduymazl›¤›, ak›ll› gençlik diye, soy-
gunculu¤u, namussuzlu¤u, kafay› kullanmak diye, bencilli-
¤i, sorumsuzlu¤u, hayat›n› kurtar diye, sen de soy, sen de
çal, köfleyi dön zengin ol, bilgisiz cahil, dünyadan bihaber
ol diye ö¤retiyorlar biz gençli¤e. 

Canan iflte tüm bu nedenlere hay›r diyerek bafllad› uzun
yürüyüflüne. Benim ülkem özgür ve ba¤›ms›z olmal›yd›.
Benim ülkemin insanlar› yoksulluk ve açl›k içindeyken bir
avuç sömürücü lüks içinde yaflamamal›yd›. Benim ülkemin
topraklar›nda Amerikan bayraklar› dalgalanmamal›, ülke-
mi yönetenler Amerikan baflkanlar›n›n karfl›s›nda onursuz-
lu¤un simgesi haline gelmemeliydi. Benim ülkemin onurlu
insanlar› devrimciler, beyinlerini yok etmek, düflüncelerini
de¤ifltirmek için hücrelere at›lmamal›yd›. Benim ülkemde
demokrasi, hukuk ve adalet olmal›yd› dedi Canan. 19 Ya-
fl›nda u¤urlad›k Canan’›m›z› ölümsüzlü¤e. 19 Yafl›nda gen-
cecik bir üniversite ö¤rencisinin bu bilgece direnifli sarst›
yürekleri. 

2005 y›l›n›n May›s ay›nda Canan’›n ismini, okulu olan
Ege Üniversitesinde ki ö¤rencilere duyurmak için bafllad›-
¤›m›z “Canan Kulaks›z Alternatif Ö¤renci fienli¤inin” bu
sene 4.sünü düzenliyoruz. Arkam›zda büyük sponsorlar ol-
madan gecemizi gündüzümüze katarak büyüttük flenli¤imi-
zi. ...Birçok sanatç›n›n kat›ld›¤› flenli¤imizde bu sene yine
May›s’›n ay›n›n 2. Haftas›nda 14–15 May›s tarihinde Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde gerçeklefltirece¤iz.

11 .. GGüünn 1144 MMaayy››ss

Halk Oyunlar› - 15:00
Söylefli - 16:00 (Emperyalist Kültür ve E¤itim) Bilgesu

Erenus - Ahmet Kulaks›z - S›rr› Süreyya Önder
Erdal Bayrako¤lu - 17:00
Hakan Yeflilyurt - 19:00
Film Gösterimi - 21:00

22.. GGüünn 1155 MMaayy››ss 

Yar›flma - 15:00
Tiyatro - 16:00
Grup Gün›fl›¤› - 17:00
Ahmet Kulaks›z
Grup Yorum - 19:00
Film Gösterimi - 21:00

CANAN KULAKSIZ
4. ALTERNAT‹F 
Ö⁄RENC‹ fiENL‹⁄‹

Omzu kkalabal›k iinciler
Genelkurmay Baflkan› Büyükan›t

demifl ki; “Kay›plara üzülüyoruz, ama
mücadele azmimizi besliyor.”

Beslendikçe yine halk›n çocuklar›n›
savaflt›r›yorsunuz, kendinizin ödedi¤i
bir bedel yok. 

Büyükan›t demifl ki; “Böyle bir bebe¤i babas›z b›ra-
kacaks›n›z, sonra da kalk›p demokrasiden bahsedecek-
siniz.”

Ohooo, bu hesapla, siz b›rak›n demokrasiyi, onun
“d”sinden bile söz etme hakk›n› çoktan kaybettiniz.
Sizin bu ülkede babas›z b›rakt›¤›z bebeklerin, çocuksuz
b›rakt›¤›n›z anne-babalar›n haddi hesab› var m›?!



Sen Nisan ya¤murlar›yla gelen, damla olup düfltün
kirpiklerimize. Ad›n› dediler önce. Sonra do¤du¤un kö-
yü. O anda akl›ma düfltün. Kara saçlar›n› sevdim senin,
bir de kara gözlerini. Yüre¤in zaten umudumun rengin-
deydi. Onu çoktan sevmifltim. 

Daha çocukken gönlünü her sabah güneflin ard›ndan
do¤du¤u da¤lara vermifltin. Her gece y›ld›zlar gökyü-
zünde göründü¤ünde kara gözlerin orada kald›. Sonra
bir y›ld›z kayd›, sen dilek tuttun. Dile¤ini tutarken,
yumru¤unu s›kt›n. 

Hasretimin içinden ç›k›p geldin sen bu gece. 

Hoflgeldin... 

...

Her gece toprak daml› evimizin penceresinden yolla-
r›n› gözlerdim. Ocaktaki ateflin üzerini çoktan külle ört-
müfl olurdu anam. En çok bu an› severdim ben. Gece ka-
ranl›kta o kül eflilecek ve alt›nda kor kor atefl parçac›k-
lar› ç›kacak. 

Anam atefli küller kapat›rd›. Ben gecenin ilerleyen
saatlerinde o külün eflilmesini beklerdim. Kap› vurula-
cak, içeri girecekler, sonra kül eflilecek... Oca¤›n yan›n-
da otururken yüre¤imin gümbürtüsünü anam da duya-
cak san›rd›m. Onun s›cak yüzüne bakar utan›rd›m. 

Sonra yine gözlerimi hep o yola düflürürdüm. Kendi
kendime Gewüçler taraf›ndan m›, A¤vesi taraf›ndan m›,
yoksa Külüng taraf›ndan m› gelecekler derdim. Her ge-
ce ben böyle beklerken, onlar nereden ç›kard› hiç bil-
mezdim. Geliflleriyle birlikte köpekler de havlard›. Kö-
pekler havlad›¤›nda hep k›zard›m. 

Ve hep yata¤›mda uyuma numaras› yapard›m. Kap›
aç›ld›¤›nda gözleri bende olurdu, bilirdim. Bilirdim de
yan›k ama güleç suratlar›na öyle bakard›m. Sahi nere-
den geliyordu o gülüfl, gözlerindeki o hayk›r›fl. Girer
girmez hiçbir fley demeden gözlerinde bir hayk›r›fl bir
isyan par›lt›s› olurdu. 

Hele saçlar›m› okflamalar› yok muydu? ‹flte o anda
bir kufl olup kanatlan›p uçmak isterdim. Erir giderdim
onlar›n aras›nda. Vars›n her mevsim k›fl olsun, ben on-
larla ›s›n›rd›m. Sonra anlad›m onlar da benimle ›s›n›r-
m›fl, bunu kendimden bildim. Onlar sevdikçe büyüdüm
ben. 

Anama hep yalvar›rd›m çok ekmek yaps›n diye. Bir
de pajdoyu imans›z de¤il, imanl› yaps›n diye. Anam on-

lar giderken hep "X›z›r yard›mc›n›z olsun" dedi¤inde, ben
de içimden "X›z›r çoook yard›mc›n›z olsun" diye tekrar-
lard›m. Gidifllerine bakard›m, nas›l karanl›ktan ç›k›p ge-
liyorlard›ysa, öyle de karanl›¤›n içinde kaybolurlard›. Ge-
liflleri yüre¤imi kocaman yapar, gidiflleri büzerdi.

Sonra çok geldiler. Her gelifllerinde bir baflka sevinç-
lenirdim. ‹çlerinden biri y›ld›zlar› saymay› ö¤retti bana.
‹simlerini söyledi. Ben onlar›n isimlerini de¤ifltirdim.
Bana her bakan y›ld›za, bize gelenlerin isimlerini tak-
t›m. Onlar da karanl›kta gelmiyorlar m›yd›? Bir y›ld›z
gibi gecede beliriyorlard›. Y›ld›zlar da gece gökyüzün-
de ç›k›yordu. O zaman y›ld›zd› onlar. Benim y›ld›zla-
r›m.

Sab›rs›zd›m. ‹çeri her girdiklerinde ben en ufak boy-
lu olanlar›n yan›nda dururdum, boyum ona yetiflmifl mi
diye. Farketmezler san›rd›m ama onlar hep gülerdi. Saç-
lar›m onlar›n iri avuçlar›n›n aras›nda kaybolurdu. Elimi
tutup "demir"in üzerinde gezdirirlerdi, "eline s›¤mal›"
derlerdi. Onun için en çok ellerim büyüsün isterdim.
Her gece uyumadan yorgan›n alt›nda ellerimi açar kapa-
t›rd›m. Sabah uyan›r uyanmaz ilk ellerime bakard›m bü-
yümüfller mi diye. "Demir"i tutabilirler mi diye... Ba-
k›nca surat›m as›l›rd›. 

Gündüzleri hiç sevmiyordum. Çünkü, gündüz yok-
lard›. Bu nedenle ben hep geceyi sevdim. O gecenin
içinden ç›k›p gelenleri sevdim. 

Birgün oldu, o çok sevdiklerimden gelmeyenler ol-
du. Çocuk yüre¤im ölümü ilk o zaman gördü. ‹flte o za-
man ellerime k›zd›m büyümüyorlar diye. ‹simlerini ver-
di¤im y›ld›zlara bakt›m. Hala orada duruyorlard›. Yeni-
den sevindim. Oradayd›lar iflte. Hep benimle olacaklar-
d›. Gözlerimi onlara dikip yemin ettim; Düzgün Bawa
flahidim olsun ki, ellerim büyüyecek!

Büyüyordu ellerim. Daha "demir"i kavrayam›yor-
dum ama kavrayacakt›m. Teti¤e iflaret parma¤›m de¤e-
cekti. Az kalm›flt›. Demiflti ya o gelen: "‹flte gez, iflte ar-
pac›k" ve parma¤›n› gözüme de¤dirip "iflte göz"! Geze,
göze, arpac›¤a o zaman vurulmufltum. 

"Baflka" deyip sormufltum çocuk safl›¤›mla. "Baflka
ne?" demiflti o gelen. "Baflka ne gerek?" diye tekrarla-
m›flt›m. O kocaman avucunu kalbimin üzerine koymufl,
"iflte bu" demiflti. O zaman, onu da t›pk› ellerim gibi bü-
yütmeliyim demifltim. Gülmüfllerdi. Gülüflleri ne güzel-
di. Bende mi öyle gülecektim?

Ve geçti zaman... büyüdü ellerim. Kalbim büyüdü.
Büyüdü kalbimin içindekiler. 

Yine köpekler havlad›. Yine nereden geldiklerini gö-
remedim. Yine kap› dövüldü. Yine küllenmifl köz eflildi.
Çay demlendi yine, yine yollara düflüldü. 

Bu kez gördüm. Külüng taraf›na gidiyorduk. Ellerim
"demir"i kavram›flt›. Kalbim çarp›yordu. Gözlerim y›l-
d›zlardayd›. Y›ld›zlar gülümsüyordu. 

EEllbbiissttaann EE TTiippii HHaappiisshhaanneessii''nnddeekkii ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr

gecenin içinden 
ç›k›p gelenler
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