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1 M
ayıs sınıfsaldır!

Mayıs, dünyada ve ülkemizde

engellemelere ra!men, yine büyük

bir kararlılık ve co"kuyla kutlandı.

Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında

öne çıkan yer, tabi ki #stanbul oldu.

#stanbul 1 Mayısı’nda ya"ananlar,

sadece Türkiye’de de!il, dünyada

da, belli ba"lı haber kanallarının

“birinci sırası”nda yer aldı. Nasıl

almasın ki?

Devletin polisi, adeta “elimden

bir uçanla bir kaçan kurtulur”

havası içinde her tarafı tutmu"tu.

Esasında onların bile kurtulma

"ansı yoktu. Havadan helikopterle

“uçarak” gelmek isteyenlere

önlem alınmı", “kaçmaya” kalkan-

lar ise, do!rudan kafaya sıkılan

gaz bombaları ile komaya sokul-

mu"tu.

Adeta ABD’nin “önleyici kon-

sept”ini #stanbul’a uyarladılar.

Kitleyi Taksim Meydanı’na sokma-

mak için, barikatlar Taksim’den

kilometrelerce uzak noktalara

kuruldu. Bırakalım Taksim’e,

Be"ikta" ve Mecidiyeköy merkezle-

rine ula"mak bile imkansız hale

getirildi. Dahası Asya’dan

Avrupa’ya geçi" engellendi. Bo!az

Köprüsü’nün tutulması, vapurların

çalı"ması da yasaklanmı"tı.

Parayla özel motor tutarak geçme-

ye çalı"anlar, “deniz polisi”nin

takibine alınıyor ve daha iskeleye

yana"madan gerisin geri gönderili-

yordu. Galata ve Unkapanı

Köprüleri, yıllar sonra bir kez daha

Meydan’a çıkmak isteyen kitleyi

engellemek için havaya dikiliyor-

du. Metrobüs ve metro gibi temel

toplu ula"ım araçları ise hiç çalı"tı-

rılmıyordu. 
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Bütün bu “tedbir”ler, 1 Mayıs kitlesini
sözde “korumak”, “can güvenli!i”ni sa!la-
mak içindi! Meydandaki sınırlı bir “çukur”u
bahane ederek tüm "stanbul’u çukur yaptılar! 

Kendilerini çok akıllı, kitleleri ise aptal
sanan bu devlet zevatı, Taksim’i 1 Mayıs’a
kapatmanın yolunu kendilerince böyle bul-
mu#tu! Asıl amacın sadece bu yıl de!il,
Taksim’i i#çi ve emekçilere tümden kapat-
mak oldu!u her yanından sırıttı!ı halde,
ucuz demagojilerle bunu gizlemeye çalı#tı-
lar.

Peki ne oldu? Bu yalanlarına kitleyi inan-
dırabildiler mi? Fiilen koydukları “soka!a
çıkma yasa!ı”nı uygulayabildiler mi? Daha
da önemlisi Taksim hedefiyle yola çıkan 1
Mayıs kitlesini engelleyebildiler mi?

Bugüne dek sadece AKP Hükümeti de!il,
asker-sivil tüm hükümetler 1 Mayıs’ı engelle-
mek istedi. Sadece Türkiye de de!il, dünya-
daki tüm egemenler 1 Mayıs’ı engellemek
için neler yapmadı ki. Ellerinden gelse tak-
vim yapraklarından silip atacaklardı. Ama
100 yılı a#kın süredir i#çi ve emekçilerin bu
enternasyonal gününe sahip çıkmasını ve
onu istedikleri biçimde kutlamalarını engelle-
yemediler, engelleyemeyecekler. Tarih
bunun örnekleriyle dolu. 

Sadece Türkiye’de onlarca 1 Mayıs #ehi-
di var. Binlercesi yaralandı, tutuklandı. Son 1
Mayıs’ta buna yenileri eklendi. Hedef göze-
terek kafalara bomba attılar, "stanbul sema-
larını gaza bo!dular, ama yine engelleyeme-
diler! Her yer direni#, her yer Taksim oldu!
Taksim’in 1 Mayıs alanı oldu!u ve hep öyle
kalaca!ı bir kez daha tescillendi. 

* * *
Egemenler, 1 Mayıs korkusuyla titreme-

ye devam etsin! "#çi ve emekçiler ve onların
öncüleri de, her 1 Mayıs’ta kentlerin en i#lek
caddelerini, meydanlarını doldurmaya,
taleplerini haykırmaya devam edecekler!

"#te $ili, i#te Banglade#! Türkiye’deki
görüntülerden farksız 1 Mayıs kutlamalarıy-
la, bu yıl öne çıktılar. 

O Banglade# ki, 1 Mayıs’tan bir hafta
önce bir tekstil fabrikasının çökmesiyle birlik-
te 500’den fazla i#çinin öldü!ü, i#çinin canı-
nın sudan ucuz oldu!u, geri bıraktırılmı#
ülkelerden biri… Aylık 38 dolara, en izbe
atölyelerde en sa!lıksız ko#ullarda çalı#tırı-
lan, i# cinayetlerinde katledilen i#çileriyle,
emperyalist tekellerin yeni Afrikası... 

O $ili ki, ‘70’li yıllar boyunca askeri fa#ist
diktatörlükle yönetilmi#, en iyi evlatlarını
i#kencelerde yitirmi#, emperyalizmin “neoli-
beral politikaları”nın laboratuarı olmu#, yıllar
yılı ABD’nin “arka bahçesi” olarak ya!malan-
mı#, sömürülmü# bir ülke… Birçok yönüyle
“kader ortaklı!ı” yaptı!ımız, co!rafi olarak
uzak, ama duygu olarak çok yakın hissetti!i-
miz bir Latin ülkesi… 

Türkiye, $ili,
Banglade#… 

Bu 1 Mayıs’ta üze-
rinde en çok konu#u-
lan bu üç ülke, hem
tarihsel, hem güncel
birçok ortak özelli!i
ta#ıyor. Üçü de cuntalar
ülkesi, ba#ta ABD
olmak üzere emper-
yalizmin yeni sömür-
gecili!i altında “ucuz
i#gücü pazarı” olarak
sömürülmü#, sömürü-
lüyor. Ve her gün bir
i#çi, emekçi karde#ini,
i# cinayetlerinde, polis
teröründe kurban veri-
yor.

1 Mayısların bu
ülkelerde yasaklanması tesadüf olabilir mi?
Onca baskı ve sömürüye kar#ı biriken büyük
öfkenin patlamasından duyulan korkudur bu.
Ama görüldü!ü gibi korkularının ecellerine
faydası yok! "

#çi ve emekçiler özellikle de 1 Mayıs
günü, tüm bentleri a#an bir sel gibi akıyor ve
önlerine dikilen engelleri birer birer yıkıyor-
lar.

* * *
Dünyada ve Türkiye’deki 1 Mayıs manza-

raları, bir kez daha kapitalizmin vah#etini
ortaya koydu!u gibi, i#çi ve emekçilerin
sömürüsüz, sınıfsız, sava#sız bir dünya
özlemini ve bu u!urdaki mücadelesini de
gözler önüne serdi. 

Sınıfın enternasyonal birli!e ve dayanı#-
maya olan ihtiyacını ve bu ihtiyacı kar#ılaya-
cak komünist öncülere gereksinimi yakıcı bir
#ekilde hissettirdi. 

Bunun sorumlulu!unu yüreklerimizde ve
bilinçlerimizde hissetmeli, bu 1 Mayıs’ta
oldu!u gibi her yerde öncülük misyonumuza
uygun hareket etmeliyiz.   
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Mer ha ba,
1 Mayıs’ı kazandık!
Gazlarına, bombalarına, demagojik söylemleri-

ne, estirdikleri bütün teröre ra!men... Binlerce ki"i
büyük bir kararlılıkla Taksim hedefiyle yola çıktı ve
engellendi!i her noktayı sava" alanına çevirdi.
Yüzlerce ki"i gaz bombası fi"eklerinin hedef göze-
terek ate" edilmesi sonucu yaralandı; hastanelerde
tedavi edildi. Alanda olan yolda"larımızın önemli
bir kısmı da gaz bombaları ile yaralandı, yazı i"leri
müdürümüz Ça!da" Büyükba" ise kafasına isabet
eden bomba nedeniyle hastanede kafasına diki"
atıldı. 

Bütün bu saldırganlı!a ra!men, moral üstünlük,
co"ku ve kararlılık bir an bile azalmadı. 

1 Mayıs devrim ile kar"ıdevrim arasında güçler
dengesinin sınandı!ı önemli bir sava" günü ise, bu
çarpı"manın galibi, devrim cephesi oldu. 

Ancak eksikliklerimizi de gözler önüne serdi bu
sava". Kendili!inden kitle hareketinin sınırları,
örgütlülük sorununun ne kadar yakıcı oldu!unu
bir kere daha çarptı yüzümüze. Sürece do!ru
biçimde önderlik edebilmenin tek yolu, devrimci
de!erlere, devrimci geleneklere, tarihsel olarak

sayısız kez kanıtlanmı" olan ML teori ve örgü-
te çok daha sıkı biçimde sahip çık-

maktan geçiyor. 
Emperyalist kapitalist sistemin

vah"i sömürüsü altında bunalan kit-
lelere, tek çözümün devrim safların-
da-devrimci örgütlerin çatısı altında
birle"mek oldu!unu gösterebilmek,

bugün her zamankinden çok daha zor, ama bir o
kadar da vazgeçilmez. Mızmız bir düzen muhalifi
ya da günü birlik devrimci olmak istemeyen her
kesim, bunun bilinciyle hareket etmeli. 

Gün dem de ki ko nu la ra ili" kin ya zı la rı der gi miz
say fa la rın da bu la bi lir si niz. Bir son ra ki sa yı mız da
gö rü" mek üze re...
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Mayıs kavga günüdür! Ama her-
hangi bir kavga günü de!il. Ba"ka
herhangi bir günde ya"anan

güçlü bir i"çi eyleminden, güçlü bir
direni"ten farklı olarak, do!rudan siste-
mi, devleti hedef alan ve tüm dünya i"çi
ve emekçilerini kapsayan siyasal bir
eylemdir. Bu yüzden genel olarak bur-
juvaziyi ve onun devletini, her zaman
korkutur. 

!ki ayrı sınıf vardır 1 Mayıs günü

alanlarda; iki dü"man sınıf. Ba"ka
hiçbir eylem ve direni", iki sınıfı bu
kadar net bir biçimde kar"ı kar"ıya
getirmez, getiremez. Bu nedenle 1

Mayıs, iki dü"man sınıfın kar"ılıklı

olarak güçlerini sınadı#ı, kendi

gövde gösterisini yaptı#ı, birbirleri-

ne meydan okudu#u bir gündür.

Devrim cephesi ile kar"ıdevrim cep-

hesi, sınıf sava"ımının bu en somut

anlarından birinde, sava"ın kazana-

nı olmak için u#ra"ır. 

Her iki sınıf da yıl boyunca bu güne
hazırlanır. Ya"anan her 1 Mayıs’tan,
her çarpı"madan bir sonuç çıkarır;
gücünü ve etkisini artırmaya u!ra"ır ve
bir yıl sonra çok daha güçlü olarak has-
mının kar"ısına dikilmeyi hedefler. Bu
nedenle burjuvazi, kimi zaman içini
bo"altmak için, kimi zaman ise saldır-
gan terörüyle, en cepheden saldırısını,
en ciddi demagojik argümanlarını bu
günde gerçekle"tirir. Tek amacı vardır
devletin; kitlelerin sınıfsal öfkelerini
sınıf dü"manlarına bo"altmalarını
engellemek. Tek amacı vardır devrim
cephesinin, burjuvazinin kar"ısında
yeni mevziler kazanmak. 

Bu yıl, bu sava" en keskin haliyle

ya"andı! Burjuvazi 1 Mayısı engelle-

mek için, demagojik argümanların-

dan terör araçlarına kadar her tür

unsuru en yaygın ve etkili biçimde

kullandı; ama sava"ın kazananı dev-

rim cephesi oldu. 

Mesele Taksim’e çıkıp çıkmamanın
çok ötesindeydi. Burjuvazi kavgaya
davet etmi"ti; kavga, hem de geni" bir

kitlenin deste!ini arkasına alarak, dev-
rim cephesinin kazanımıyla bitmi"tir. 

Çukur’u savunmak!

Öncelikle, devletin bütün demago-
jik argümanlarının bo"a dü"mü" olması
ve geni" kitleler nezdinde te"hir olması,
kitlelerin tepkisini toplaması yönüyle,
kavganın kazananı devrim cephesidir. 

Devlet, Taksim yasa!ını, meydanda-
ki “çukur”u bahane ederek “güvenlik”le
gerekçelendirmi"ti. Binlerce polisin
ba"ka illerden #stanbul’a nakledilmesi-
nin, binlerce gazbombası ve tonlarca
sıvıgaz kullanılmasının, kapatılan yollar
nedeniyle i"e gidemeyenlerin yarattı!ı
maddi zararın maliyetinin yanında, ardı
önü bir çukurun etrafında güvenlik
alınmasının maliyeti, kıyaslanamayacak
kadar büyük bir açı farkı olu"turuyor-

du. Devlet, “çukuru savunmak”

demagojisinin arkasına saklanmaya

çalı"ırken, çukura dü"mü"tü. 

Basit birkaç önlem ile (mesela çuku-
run etrafına tek sıra otobüsleri dizerek
güvenlik almak gibi) Taksim’de, son yıl-
larda ya"andı!ı gibi ola!an bir 1 Mayıs
kutlamak mümkün iken; devlete mali-
yeti son derece yüksek, üstelik de kitle-
lerin büyük tepkisini çeken önlemlerle
Taksim’in yasaklanması,  gerçek yüzü-
nü te"hir eden bir etki yarattı. 15-16
Haziranlardan bu yana ilk defa
Haliç’teki köprüler kaldırılarak ula"ıma
kapatılmı"tı mesela. Metrobüs, metro,
tramvay, vapur ve otobüs seferleri öyle-
siye durdurulmu"tu ki, #stanbul’un yarı-
sına ula"ım sa!lanamaz hale gelmi"ti.
Bu hem i" kaybı anlamına geliyordu,
hem de seyahat özgürlü!ünün kısıtlan-
ması demekti; oysa bu durum sadece
sıkıyönetim dönemlerinde ya"anırdı. 

Kullanılan "iddetin dozu ise bir

ba"ka tartı"ma konusu oldu. 2007-
2009 arasında yasaklı 1 Mayıs dönemle-
rinde eylemcilere uygulanan vah"i sal-
dırılar, devletin fazlasıyla yıpranmasına
neden olmu"tu. Hatta dönemin valisi
Muammer Güler ile, emniyet müdürü

Celalettin Cerrah, “Gazcı Karde"ler”
ismiyle man"etlere çıkmı"tı. Onlarca
polisin bir ki"iyi ortalarına alıp dövdü-
!ü, kafa-kol kırdı!ı foto!raf kareleri,
günlerce basın-yayın organlarını kapla-
mı"tı. 

Devlet bu defa saldırılarını belli bir
“me"ruiyet” zemininde tutma ön-kara-
rıyla ba"ladı. Hesapları "uydu: Cop kul-
lanmayacaklar, yo!unlu!u ve etkisi artı-
rılmı" gaz bombaları ve TOMA’lardan
tazyikli su yerine sıvı gaz kullanarak
eylemcileri püskürtecekler; böylece
“orantılı” güç kullandıklarını iddia ede-
bileceklerdi. 

Ancak ya"am onların planlarını

bo"a çıkardı. En ba"ta, gerçekten çok

etkili biçimde kullandıkları gazlara

ra#men kitle da#ılmıyor, kararlılıkla

çatı"maya devam ediyordu. Üstelik

atılan ta"lar nedeniyle polisler de

yaralanıyordu. Dü"ündükleri gibi

kitleyi püskürtmeleri mümkün

olmamı"tı. 

Üstelik, kitlenin üzerine do!rudan
hedef gözeterek attıkları gaz bombaları,
a!ır yaralılara neden olmu"tu. Yüzlerce
ki"i 1 Mayıs günü hastanelerde, parça-
lanan kafasına diki" attırdı, kırılan
kemikleri alçıya alındı, hayati tehlikeye
sahip a!ır yaralı sayısı ise 10’u geçti.
Hele ki birinin 17 ya"ında bir genç kız
olması, onun yerde kendini kaybetmi"
biçimde yattı!ı ve polislerin o halde bile
vah"ice saldırdı!ı görüntüler, kamuo-
yunda büyük bir tepki olu"turdu.

Bu tablo, devletin planladı!ı gibi,
“orantılı” bir "iddet kullanıldı!ı dema-
gojisini, daha ba"lamadan yerle bir etti.
Dahası, “vatanda"larımızın güvenli-

#i nedeniyle” diyerek 1 Mayısı

engellediklerinde, “güvenli#imi-

zin” çok daha büyük bir tehlikeye

girdi#i, yüzlerce ki"inin önemli

yaralanmalarla kar"ı kar"ıya kaldı#ı

bir kez daha ortaya çıktı. 

Sonuçta devlet, kendi kazdı!ı çuku-
ra dü"mü" oldu. 1 Mayıs’ın ve Taksim
Meydanı’nın yasaklanmasında  tümüy-
le haksız oldu!u; yasa!ın bu yılla ve
zorunlu teknik nedenlerle sınırlı olma-
yıp, alanın emekçilere kapatılması gibi
daha genel bir hesabın bir parçası oldu-
!u; devletin i"çi-emekçilere dü"man
oldu!u, çarpıcı bir biçimde ortaya çıktı.
Devlet, kendi saldırganlı!ı ile kendi te"-
hirini gerçekle"tirmi"ti. 1 Mayıs’ta

siyasal kazanım, devrim cephesinin-

di. 

Militan ve en önde

Devlet koydu!u önlemlerle
1 Mayıs’ın kitleselli!ini engellemi"

1
Mayıs 2013

1 Mayıs’ı 

kazandık!
Her iki sınıf da yıl

boyunca bu güne hazır-
lanır. Ya!anan her

1 Mayıs’tan bir sonuç
çıkarır;  gücünü ve etki-

sini artırmaya ura!ır
ve bir yıl sonra çok

daha güçlü olarak has-
mının kar!ısına dikilme-

yi hedefler. Bu nedenle
burjuvazi, kimi zaman

içini bo!altmak için,
kimi zaman ise saldır-

gan terörüyle, en cephe-
den saldırısını, en ciddi

demagojik argümanları-
nı bu günde gerçekle!ti-

rir. Tek amacı vardır
devletin; kitlelerin sınıf-

sal öfkelerini sınıf 
dü!manlarına bo!alt-
malarını engellemek. 

Tek amacı vardır dev-
rim cephesinin, burjuva-

zinin kar!ısında yeni 
mevziler kazanmak. 
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oldu. Pekçok alanda, 1 Mayıs kitlesi
mahalleden çıkamayacak hale getirildi.
Öyle ki, özel deniz araçlarıyla Avrupa
yakasına geçmek isteyenler bile durdurul-
du, engellendi. 

Sayıyı azaltmayı, her türden yön-

temle ba"ardılar. Ancak gelenlerin

militanlı#ını, çatı"ma kararlılı#ını

engellemeyi ba"aramadılar. Kimisi
örgütlü, kimisi ise kendili!inden gelen
önemli sayıda devrimci-antifa"ist, büyük
bir kararlılıkla çatı"tı, barikatların en
önünde devlete meydan okudu, korkusuzca gaz
bombalarının üzerine yürüdü. 

Militanlık, sadece devletle çatı"ırken kendini
gösteren bir unsur de!ildi. Geri çekilirken kimse-

yi yerde bırakmamak, yaralıları en kısa zaman-

da hastaneye yeti"tirecek biçimde davranmak,

dü"eni kaldırmak, bombaların etkisiyle göre-

meyen ya da kendine gelemeyenlerle hemen

limon-süt payla"ımına girmek, orada beraber

çatı"mak dı"ında bir tanı"ıklı#ı olmayan ki"iler

arasında bile, son derece ola#an davranı" biçim-

leri oldu. 

TKP’nin tarihi hatası

Aslında TKP’ye bir ara-ba"lık açmaya bile gerek
yoktur, ama söylemeden de geçmemek gerekiyor.
Bu 1 Mayıs’a olumsuzdan damgasını vuran TKP
oldu. Devletin Taksim’e izin vermeyece!ini söyledi-
!i gün, Kadıköy’de kutlama yapaca!ını açıkladı.
1 Mayıs yakla"ırken günden güne saldırının dozu
artmasına, Taksim’de bir kutlama için kıran kırana
bir sava" yürütme gereklili!i ortaya çıkmasına ra!-
men, Kadıköy’e gitmekten vazgeçmediler. 1 Mayıs
için #stanbul’un önemli bir bölümü çatı"malar,
engellemeler, barikatlar, devrimci sloganlarla altüst
olmu" haldeyken, TKP hiçbir "ey olmamı" gibi
Kadıköy’de kendi “kutlaması”nı gerçekle"tirdi. Ve
sonuçta, devlet, yaptı#ı bütün açıklamalarda,

TKP’den övgüyle sözetti, devrimcilere TKP’nin

“barı"çı” ve “sorun çıkarmayan” tutumunu

örnek gösterdi. Bizim ba"ka bir "ey söylememize
gerek yok; bu övgüler TKP’ye yeter!

Sendikaların tutumu

Bugüne kadar 1 Mayıs örgütlenmesinde “4’lü
sendikal kurumlar”dan sözedilir; D#SK, KESK, TTB
ve TMMOB’un adı birlikte anılırdı. Türk-i" içindeki
Sendikal Güçbirli!i Platformu da, geçen yıl bir
biçimde buna eklemlenmi" durumdaydı. 

Sürecin dı"ına ilk dü"en TMMOB oldu. Bir
taraftan TMMOB yasasının devlet tarafından geri
çekilmesinin yarattı!ı basınç, di!er taraftan son haf-
talarda TMMOB "ubeleri üzerinde kurulan maliye
baskısı ve milyonlarca liraya ula"an ceza makbuzla-
rının yarattı!ı etki ile, TMMOB’un 1 Mayıs’ta geri
bir profil izleyece!i, daha en ba"tan belli olmu"tu
zaten. 

KESK için “akil adamlar” süreci, tam da

1 Mayıs öncesinde, 1 Mayıs’ın önüne geçen,

kendi içinde de tartı"malara neden olan bir

süreçti. Sonuçta KESK’in enerjisinin 1 Mayıs’a

odaklanmasına, 1 Mayıs için daha kararlı bir müca-
dele için harekete geçilmesine, geciktirici bir unsur
oldu. 

Türk-i" içinde Sendikal Güçbirli#i Platformu,

geçen yıl etkili bir biçimde, mitingin hazırlık evre-
sinden itibaren yer almı"tı. Ancak bu yıl, kendi

içlerinde ya"anan da#ılma ve güç kaybının da

etkisiyle, 1 Mayıs çalı"malarında aktif bir rol

oynamadılar. 

Bu 1 Mayıs’ta, D!SK açık ara öne geçti, ya"a-

nanların “müsebbibi” olarak da devlet tarafın-

dan özellikle hedefe çakıldı, di#er sendikal

kurumlardan ayrı"tı. D#SK, 6 Nisan günü gerçek-
le"en Ola!anüstü Genel Kurul’u nedeniyle sürece
geç ba"lamı" olmalarına ra!men, günlerce yapılan
televizyon konu"maları, basın açıklamaları, toplantı-
lardaki net tutumlarıyla Taksim konusunda ısrarlı
olduklarını gösterdiler. Di!er taraftan, “marjinal
gruplar” konusunda bile, devrimcileri sahiplenen bir
çizgi izlediler. Bu hem 1 Mayıs günü devletin “dev-
rimcilerden ayrılırsanız D#SK
kortejine izin veririz” sözü kar"ı-
sında taviz vermeyerek, hem son-
rasında televizyon programların-
da devrimcilere “marjinal” den-
mesine kar"ı çıkarak, hem de
devletin çatı"malardaki pervasız-
lı!ını te"hir ederek birçok yönüy-
le gösterilmi" oldu. 

D#SK’in böyle davranması
birçok etkenden beslenmektedir.
Yeni yönetimin kendisini kurum-
salla"tırma çabası ya da gelece!e
ili"kin bazı bürokratik hesaplar
da olabilir. Fakat sendikaların

bu kadar güç kaybetti#i,

D!SK’in birçok sendikasının

da yeni yasayla risk altında

oldu#u bir dönemde, i"çiler ve

genel olarak kitleler kar"ısın-

da daha militan ve sınıf müca-

delesini yükselten

bir çizgi izlemek

zorunlu hale gel-

m i " t i r .

D e v r i m c i l e r i n

Taksim konusunda-

ki kararlılı#ı ve bas-

kısı da bir ba"ka

etkendir. Sonuçta,
D#SK’in yeni yöneti-
mi, son derece sancılı

bir biçimde seçilmi" olsa bile, bu 1 Mayıs’ta iyi
bir sınav vermi"tir. 

Bu tablo, D!SK’in genel bürokratik yapı-

sını de#i"tirdi#i, “devrimcile"ti#i” anlamına

gelmiyor elbette. Hele ki, son genel kurulunda
devrimci i"çilere kapısını kapatan bürokratik
tarzı, Kani Beko’nun “devrimcisiz D#SK” olarak
yorumlanabilecek seçim konu"ması, Lastik i"
gibi fa"ist bir sendikanın oylarının yeni yönetimi
belirlemi" olması, Birle"ik Metal-#"’in istifasıyla
ba"layan sürecin adeta “D#SK içinde AKP ope-
rasyonu” gibi algılanması, son aylarda D#SK’in

üzerinde fazlasıyla yo!unla"an devlet baskısı kar"ı-
sında sa!lam ayaklara sahip olmayı"ı gibi etkenler
de sonuçta D#SK’in “kurumsal kimli!inin” bir parça-
sıdır. 

* * *
Sonuç olarak, devletin aldı!ı geni" güvenlik

önlemlerine, güçlendirilmi" ve arttırılmı" gaz bom-
balarına, pervasız saldırılarına, ölümcül yaralanma-
lara, yo!un gözaltılara ra!men, sendika ve meslek
odalarındaki firelere, yetersizliklere, 1 Mayıs öncesi
yaratılan “barı"” havası ve rehavete ra!men, 1

MAYIS KAZANILMI$TIR!  Bir kez daha te"hir

devlet te"hir olmu", reformizm ve devrim, tesli-

miyet ve direni" ayrı"mı", kazanan DEVR!M ve

D!REN!$ olmu"tur. Ve bir kez daha Taksim’in 1
Mayıs alanı oldu!u, 1 Mayısların, 1 Mayıs alanında
kutlanaca!ı yönündeki kararlılık ortaya konmu"tur.

2014 1 Mayısı’na bu 1 Mayıs’tan alınan ders-

lerle, ama aynı co"ku ve kararlılıkla gidilecek-

tir… 

1 Mayıs saldırıları protesto edildi

1 Mayıs’ta "stanbul’da ya#anan devlet saldırısı, 2 Mayıs günü
yapılan eylemlerle protesto edildi. 

D"SK, KESK, TTB, TMMOB ve Türk-"# D"SK binasında açıkla-
ma yaparak saldırının bilançosunu açıkladı ve saldırıların sorumlu-
sunun devlet oldu!unu açıkladı. 

KESK "stanbul $ubeler Platformu Taksim Tünel’den meydana
yürüdü. Saat 19.00’da toplanan kitle kortej olu#turdu. Eyleme
emekçi memurların yanı sıra TMMOB, PDD, BDSP, ESP, SYKP,
Kaldıraç, Devrimci Hareket, HDK katıldı. "stiklal Caddesi üzerinde
bir müddet oturan kitle, 1 Mayıs mar#ını söyledi. TKP önünden
geçilirken de kitleden “Uzla#ma yok direni# var” sloganları atıldı.
Eylem Taksim tramvay dura!ında yapılan açıklamanın ardından
bitirildi. 

ÇHD Ça!layan Adliyesi’nde basın açıklaması yaptı ve
Ba#bakan, "çi#leri Bakanı, "stanbul Valisi, "stanbul Emniyet Müdürü
ve görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. ÇHD imzalı
“Taksim 1 Mayıs alanıdır! AKP terörüne son” pankartının açıldı!ı
açıklamada saldırılar protesto edilirken, Taksim yasa!ının hukuk-
suz oldu!una de!inildi. Açıklamanın ardından a!ır yaralananların

akrabaları açıklama yaparak
sa!lık durumlarıyla ilgili bilgiler
verdiler. Eyleme PDD, BDSP,
Hak Cephesi ve Pendik
PSKAD da destek verdi.  

Ayrıca Ankara, "zmir,
Bursa, Adana, Mersin’de pro-
testo eylemleri yapıldı.
"stanbul’da ise Gülsuyu, Gazi
Mahallesi ve 1 Mayıs mahalle-
sinde devrimciler protesto
eylemleri gerçekle#tirdiler. 
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Nehirler gibi arındırır bazı olaylar insanı. !lk pınar-
dan çıkarak büyüyen ve uzayan nehirler, geçtikleri
yerleri canlandırır, ye"illendirir ve hayat verir. Hayat
verirken de oraların mikrobunu ve pisli#ini alıp içine,
götürür uzak denizlere... 

1 Mayıs da aslında bizler için bir nehir, temizlen-
me, dirilme, büyüme ve büyütme anlamını ta"ıyor. 1
Mayıs’ın ilk ortaya çıkı"ında da sonrasında da, kav-
ganın, dayanı"manın ve yolda"la"manın bir tür nehir-
le"mesidir ya"anan… Bizim pınarımız temiz; ne kadar
kirletilmeye çalı"ılırsa çalı"ılsın, öyle de kalacaktır. 

* * *
Dünyada nasıl 1 Mayıs’lar "ehrin en merkezi yer-

lerinde, kitlesel ve co"kuyla yapılıyorsa, burada da
öyle olmalıydı. Ama devlet, bir irade sava"ını yeni-
den devreye sokarak 1 Mayıs’ı “yasak” ilan etti. Ya
da öyle yapabilece#ini dü"ündü. Oysa onlar da set
çekemeyeceklerini bildiklerinden, fiilen sıkıyönetim
ilan etmeye kadar bir dizi önlem almı"lardı. Ellerinde
olsa bo#azdaki köprüleri de kaldıracaklardı, ama o
teknoloji yoktu. Ya da denizi bir ilahi güçle yarabilse-
lerdi!

Ama olmuyordu i"te. Devrimcilerin, i"çilerin ve
emekçilerin bir nehir gibi !stanbul’u bir ba"tan bir
ba"a saran öfkesini, co"kusunu, kararlılı#ını kıramı-
yorlar, ba"aramıyorlar… “!n"aat var” bahanesinden
“marjinal gruplar”, “birkaç bin ki"ilik kitle” söylemine
uzanan devlet söylemi, 1 Mayıs günü bir kez daha
yerle bir oldu. Sokaklarda çatı"anların arkasında mil-
yonların oldu#u gayet iyi biliniyordu aslında. Geçen
yılın 1 Mayıs’ında Taksim’e akan milyonların öfkesi,
devrimci potansiyeli onları öyle titretti ki, denizleri
ta"larla doldurup “miting alanı” yapacaklarını ilan
ettiler. Ba"bakan’ından !çi"leri Bakanı’na, valisine,
emniyet müdürüne, devletin tüm erkanı,  “biz yer
gösterdik, onlar kabul etmiyorlar” diyor. Evet hiçbir
zaman da kabul edilmeyecek! Taksim 1 Mayıs alanı-
dır ve çok korktu#unuz o devrim yürüyü"ünün yapı-
laca#ı meydanlardan da biri olacaktır!

* * * 
Özlemle beklenen bir gün... Bir yolda" kuca#ında

ya da sevgili bakı"ında uyanmak gibi bir zaman dili-
mi… 1 Mayıs, hesapla"manın, arınmanın-arındırma-
nın, kucakla"manın günü… $ehitlerimize, tutsakları-
mıza selam göndermenin, biricik hedefimizin ete
kemi#e büründü#ü günlerden biri… Günler öncesin-
den rüyaları süsleyen, nasıl geçece#ine dair hesapla-
rın yapıldı#ı, sabahlara kadar uyunmayan o an… 

Ve i"te o an geldi çattı. Güne"le birlikte uyanan
!stanbul’la biz de harekete geçtik. !lk etapta ta"ınacak
malzemeleri almak için bulu"uyoruz yolda"larla.
Yolda giderken polisin aldı#ı önlemler de gözümüze
çarpıyor. Otobandan Mecidiyeköy’e, $i"li’ye açılan
sapaklar kapatılıyor. Bariyerler bir gece önceden dizil-
mi" sokak ba"larına. Ufak bir tebessümle kar"ılıyoruz,
çünkü bu engeller çok geçildi. 

Devlet, Taksim’i bariyerlerle çevirmi"ti, günler
öncesinden. “Yer feti"izmi yapmayın” diyen refor-
mizm de onların ekme#ine ya# sürüyordu. Aslında
bir irade sava"ı oldu#unu ve bu irade sava"ını vere-
meyenlerin kaçmaktan ba"ka bir seçeneklerinin
olmadı#ını, tarih ço#u kez kanıtladı. Son 6 yıllık
Taksim sürecine bakıldı#ında dahi bu görülebilir.
Çatı"malar oldu#unda, Ça#layan’da ya da
Kadıköy’de miting yapmaktan bahsedenler, “aslında
biz daha önceden ba"vuracaktık” diye ba"layan cüm-
leler kuranlar, keza 1 Mayıs’ta Taksim’de olaca#ını
söyleyip de sabah esamesi okunmayanlar, 1 Mayıs’ta
hiç eme#i olmayanlardır. Emek harcamayanlar, de#e-
rini bilmezler ve anlamazlar. Biz devletin ku"atmaları-

na, reformizmin demagojilerine ra#men Taksim’e
yürüdük, yürüyece#iz. “!deolojik” diyor devlet erkanı,
evet ideolojik! Bunu bilmek için kahin olmaya da
gerek yok! 

* * *
Sorumlu yolda"tan son cümleleri duyduktan

sonra, ilk ekibi D!SK’in önüne gönderece#iz.
Malzemeleri biz ta"ıyaca#ız, onun için gerekli titizlik
gösterilmeli. 20 dakika sonra yolda" geri geliyor ve
oranın durumuna göre, hazırlıklar yapılarak yola çıkı-
lıyor. Gayet rahat bir "ekilde D!SK’in önüne geldik.
D!SK’in önünde dünden beri bekleyen i"çiler, emek-
çiler, sloganlar atıyor, mar"lar çalınıyor. 

Bu arada Be"ikta"’a saldırıldı#ı haberleri geliyor.
Yolda"ın flamaları, pankartları açmamızı söylemesiy-
le, çıkartıyoruz çantamızdan. 8.30’a do#ru yürüyü"e
geçiyoruz, Halaskargazi Caddesi’ne çıkıyoruz. 2007,
2008 ve 2009’da oldu#u gibi D!SK’in önünü kapat-
mamı" polis, ama Halaskargazi Caddesi’nin az ilerisi
bariyerlerle ve polislerle kapalı.  

Saat 9.00’da yürüyü" ba"layacak ve biz caddede-
yiz. !lk etapta sayımız az, ama aralardan girebilen
yolda"larımızla giderek ço#alıyoruz. Bir müddet sonra
bir gaz kokusu geliyor. Me#er $i"li Camisi önünde
toplananlara gaz bombası atılmı". Onları bekliyoruz.
D!SK kortejinin yanı sıra Devrimci 1 Mayıs
Platformu’nun bile"enlerinden Kaldıraç, Emek ve
Özgürlük Cephesi, Halk Cephesi oradalar. Devrimci
Hareket, BDSP, ESP, Ö#renci Kolektifleri görülüyor.

Yolda"larla son durumları konu"uyoruz.
“Kesinlikle flamalar pankartlar yere atılmayacak, son
ana kadar direnece#iz!” Gelen yolda"ların hepsi de
durumun farkında. Sendikacılarla polis arasında
görü"meler yapılıyor, ama sonuç çıkmayaca#ı çok
açık. Ta"lar kırılıyor, son önlemler alınıyor ve direni-
"in, çatı"manın ba"laması için sabırsızlanıyoruz. Saat
9’u biraz geçe tomalar su sıkmaya ba"lıyor, polisler
her taraftan gaz bombalarını sallıyor. Kitle geriye
do#ru çekiliyor. Biz ise pankartı açık tutmaya çalı"ı-
yoruz. Nefesimin kesildi#ini hissediyorum ama dur-
malıyız. Bir yandan da ta"lar fırlatılıyor, ama ön taraf-
ta kitle oldu#u için rahatça kullanılamıyor. Bu arada
çekilirken yerde flamalar, sapanlar vb. görüyoruz.
Bunların bırakılmı" olması çok kötü. Yolda"a “pan-
kartı açık tut” diye ba#ırıyorum, ama bize do#ru
ko"anlar düz tutmamızı engelliyor. Di#er yolda"ları
görmeye çalı"ıyorum, bir kısmı önde kalmı", sonra
televizyondan gördüm, çok yo#un tazyikli suya
maruz kalmı"lar. 

$i"li Camisi’ne varmadan D!SK isti-
kametine Abide-i Hürriyet
Caddesi’nden geri dönüyoruz.
Orada da gaz bombaları atıl-
maya ba"lıyor. Polis bari-
yerleriyle yolları kapatıyo-
ruz. Yani onların malze-
mesi bizim elimizde.
Halk Cepheliler ve biz
varız. Polis bariyerinin
üzerine pankartımızı
asıyoruz, bir yandan
da ajitasyon çekiyo-
ruz. “Katiller, fa"istler,
biz 1 Mayıs’ı, Taksim’i
dövü"erek kazandık,
yine kazanaca#ız”,
“Taksim’in 1 Mayıs alanı
oldu#unu hiçbir saldırınız
de#i"tiremez!” 10-15 dakika
kadar o caddede duruyoruz.

Pankartımız ve flamalarımızla beraber
yolda"larla cadde üzerindeyiz sürekli.
Kitleyi soka#a de#il caddeye çekmeye
çalı"ıyoruz. Gelen gaz bombalarını geriye
atıyor, ta"ları fırlatıyoruz. Yana"amıyorlar. 

Sonrasında D!SK’in oradan da saldırı-
yorlar ve ara soka#a çekilerek barikat kuruyoruz.
Sloganlarımızı haykırıyoruz. Yine en öndeyiz ve gaz
bombalarını polisler kafamızı, vücudumuzu hedef
alarak atıyorlar. Yolda"larımla beraber omuz omuza,
devlete kar"ı irade sava"ı veriyoruz. Bu iradede kırıla-
nın devlet oldu#u çoktan belli. Onlar sadece Taksim’i
fiziken ablukaya aldı ama bizim için artık her yer
Taksim. Bulundu#umuz her metrekare, her sokak, bir
mevzi ve 1 Mayıs alanı… 

Yo#un gaz bombası atılıyor ve etkilenince geriye
çekiliyoruz. O soka#a barikat kurarak $i"li Devlet
Hastanesi’nin yan soka#ına geçiyoruz. Bu arada taksi
dura#ının önünde su sebilinden su içiyoruz. Bu su
adeta nehirden içilen tertemiz bir su gibi geliyor. Yan
soka#a vardı#ımızda yolun ortasına araba çekilmi"
durumda. Tomalar su sıkıyor, polisler korkudan gele-
miyor ve rastgele gaz bombası sallıyorlar. Bizler de
ta"larla kar"ı koyuyoruz. Vücuduma epey gaz bom-
bası isabet etmi" durumda. 

Yolda"larla birlikte hep en öndeyiz ve flamalarımız
hep havada. Polislerin gaz bombası bitti, arkadakileri
de ça#ırarak polis barikatının üzerine yürüyoruz.
Ta"lar seri bir "ekilde ya#ıyor. Polisler kalkanlarıyla
korunmaya çalı"ıyor. Polisle aramda 2 metre fark var
ve ta"ı atıyorum. Arkamı döndü#ünde bir sarsıntı his-
sediyorum. Beynim zonkluyor, dü"ecek miyim acaba
diyorum ama kendimi zorluyorum. 10 saniyelik bir
yalpalamadan sonra kendimi toparlıyorum. Yolda"lar
ve dostlar kan geldi#ini söylüyorlar, ben fark etme-
mi"tim ilk anda. Derin bir yarık açılmı". Beni gönder-
meye çalı"ıyorlar ama yolda"ı bulup söylemeliyim.
Gitmek gibi bir niyetim de yok. Sorumlu yolda" “git”
diyor. Kanamalı oldu#u için çıkmamda ısrar ediyorlar
ve ben çatı"malardan çıkmak zorunda kalıyorum.
Yolda"larımın o mevzileri koruyaca#ını, geri adım
atmayaca#ını bilmenin güvencini, gurunu, orada ola-
mayacak olmanın kırıklı#ını ya"ayarak çıkıyorum… 

Cevahir Otel’e çıktı#ımda, orada bir kitlenin bek-
ledi#ini gördüm. Oysa yukarıda çatı"malar sürüyor…  

Hastanede doktorlar 1 Mayıs kitlesinin durumunu
soruyorlar, anlatıyorum. Sürekli yolda"lardan da
haber almaya çalı"ıyorum. 

Tedavi bittikten ve raporu aldıktan sonra, malze-
meleri bırakmak için geriye geliyoruz ve yol üzerinde
kitlenin Okmeydanı’na do#ru yürüdü#ünü görüyo-
ruz. Polis saldırmı" ve geçti#imiz yerler ta"larla dolu.  

Taksim’e açılan bütün yerler çatı"ma alanı. Fiilen
Taksim’e çıkamamı" olmanın bir"ey de#i"tirdi#i yok.

Biz kafa olarak Taksim’deyiz! Tüm yolda"la-
rımla, devrimci dostlarımızla birlikte,

ba"ta ML ustalarımız, önder yolda"-
larımızla 1886’da katledilen

ABD’li i"çilerle, Mehmet Akif
Dalcı’yla, 1996 "ehitleriyle

geçit yapıyoruz. 
!stanbul’u tüm irinin-

den, yozla"masından,
çürümesinden arındırma-
nın provasını yaptık.
!rademiz, co"kumuz,
kararlılı#ımız bu yüzden.
Ya"ananlar tüm sadeli-
#iyle anlatıyor her "eyi.
Taksim için ya"ananlar da

çok net bir "ekilde anlatı-
yor. Do#ruyla yanlı"ı, kor-

kaklıkla cesareti, umutla
umutsuzlu#u… Gelece#i böyle

sade bir "ekilde örmek gerekecek. 

Nehirler gibi arındırıyor 
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1 Mayıs sabahı erkenden Mecidiyeköy’deyiz. Uzun
denemelerden sonra bir bo"luk bularak ana caddeye
kitlenin toplandı#ı yere ula"ıyorum. Yolda"larım orada.
Kucakla"manın ardından önlü#ümü giyiyorum. Çok az
insan var. Toplu ta"ıma araçları iptal edilince kimse ula-
"amamı". Be"ikta"’ta toplananları da#ıtmı"lar. Bekleyi"
sürüyor, ama saldırı hazırlıkları tamam görünüyor. 

Önde bir hareketlilik fark ediyorum, yanımdaki yol-
da"la oraya yöneliyoruz. Saldırı geliyor dememle taz-
yikli sıvı gaz sıkmaları bir oluyor. Daha önce de pek
çok defa tazyikli su ve gaz yemi"tim. Müthi" bir yanma
ve nefes alamama durumu. Anında panikletme ve etki-
siz hale getirme durumu. Öndekiler panikledi mi, geri-
deki kitleyi da#ıtmak daha kolay onlar için. Saldırıyı
beklerken aklımdaki tek "ey, ne olursa olsun onlara
do#ru yürümek ve slogan atmak. Bir anda D!SK’in kit-
lenin en önündeki 1 MAYIS yazılı çelengine sıkmaya
ba"lıyorlar suyu. O çelenk, orada biriken kitlenin o an
için ortak bayra#ı gibi. O çelenk, 1 Mayıs "ehitlerimiz
için… Bu yürüyü", devrime…

Sıkılan gaz ile çelengi ta"ıyan arkada"larda bir sarsıl-
ma oldu. Bir anda o çelengi korumanın çok önemli
oldu#unu hissettim ve oraya yöneldim. Di#erleri bıra-
kıp çekildiler, sa#ımda kalan D!SK’li arkada" “geri çeki-
lelim” deyip çelengi geriye do#ru çekiyordu. Bu yanlı"-
tı. Bense ileriye do#ru zorluyordum. Saniyelerle sınırlı
bu anlarda gaz bombaları patladı ve tek ba"ıma kal-
dım. Çelengin yere dü"mesini de istemiyordum. Yol
kenarındaki a#acı gözüme kestirdim, çelengi oraya yas-
ladım. Gazdan kimseyi göremiyordum. Ben orada dur-
dukça sanki bütün gaz bombaları oraya atılıyordu.
Birden nefes alamadı#ımı ve ci#erlerimdeki yanmayı
fark ettim ve geriye do#ru çekilmeye ba"ladım. Ancak
bu defada gözlerimi açamadı#ımdan, gidece#im yönü
bulamayıp sa#a sola yalpaladım. 19 Aralık geldi aklı-
ma. Açık alanda bu kadar etkiliyorsa gaz, onlar ko#u"-
lara atılan gazlara nasıl direndiler, nasıl bir iradedir… 

Zar-zor caddenin sol tarafından D!SK binasına
do#ru çekildim. Orada bir marketten su, selpak ve
limon aldım. Cebimdeki bozukları uzatarak içinden
parasını almasını söyledim. Gözlerimi hala açamıyor-
dum. Azıcık açıp etrafı kontrol ederken, bir ablanın
alnının yarılmı" oldu#unu gördüm. Yarası derindi. Abla
da o arada benim kula#ımın kanadı#ını fark etmi".
Birden ses düzeni için getirdi#imiz aracın yakınlarda
oldu#unu hatırladım. Ancak etrafı seçmekte zorlandı-
#ımdan, aracı ararken bir taksi geldi ve bindirdik abla-
yı. Bu arada Cevahir Oteli’nin altına gelmi"tik. Daha
sonra yaralı yolda"ı hastaneye götürdü#ümüzde, onlar-
la tekrar kar"ıla"tık. Ama kar"ıla"tı#ımız sadece onlar
de#ildi. Yakla"ık 15 çevik kuvvet polisi…Kiminin baca-
#ı, kiminin kolu, kafası… Sonra hastanede diki" attırdık
yolda"ın kafasına. Gaz bombası isabet etmi"ti…

Devrimci olmak güzeldir! Proleter Devrimci olmak
çok daha güzeldir! Ve bizim tarihimiz güzel ve do#ru
"eyler yapmak için bir dolu ilhama sahiptir!

Ya"asın Devrimci 1 Mayıs!

Kapanmı yollara, iptal edilen ulaım araçlarına; mevcut zihniyetin uyguladıı demokrasi dıı tüm uygulamalara ra-

men, 1 Mayıs'ın cokusuna ve hazırlıklarına benden önce balayan yoldalarıma ulatım. Onurluydum.

O an onurlu duruları ve ehit düen yoldalarımın gülüleri geçiyordu gözlerimin önünden ve biz onlar gibi kavga-

ya devam etmeye gelmi, hep beraber içi, emekçi dayanımasını bir kez daha dünyaya kanıtlamıtık.

Bu dayanımanın birliini, beraberliini hazmedemeyen zihniyet, basit bir ‘çukur'u güvenlik gerekçesiyle öne

sürüp, içi ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kendilerince yasaklamaya çalıtılar... 

Oysa hesaplanan aslında güç dengesiydi, o gücü de karılarında gördüler!! Patlayan gaz bombalarına, sıkılan sulara

ramen, emperyalist abdestli zihniyet, karısındaki devrimci sınıflardan korkmutu. Bu korkuyu örtbas edebilmek için

de; ''marjinal'' kavramını gündeme getirmi, bu kavram üzerinden halkı oyalama çabasına da girimiti.

Bizi tarih önünde bir kez daha yenemediler, bizler gaz kapsüllerinin yaraladıı yoldalarımıza ramen, gaz duma-

nından etkilenmemize ramen yenilmedik. Çünkü tarihten bu yana haklıydık haklı olduumuz için de kazandık.

Sınanan gücümüz bir kez daha kanıtlamıtır, TAKSM BZMDR! 

Genç kardeimiz Dilan'ın apartman binası giriinde

darp edilmesi, kafasına bilerek isabet ettirilen gaz

kapsülünün hesabını tarih soracaktır.

1 Mayıs'ın ardından polis terörü devam etmitir.

Taksim'de içiler için yürüyenlere, Deniz’leri anmak

isteyenlere gaz bombası sıkılıp, polis terörü uygulan-

mıtır. Korkusunu gizlemeyen zihniyet, korkmaya,

iddet uygulamaya devam ettikçe direneceiz, asla

boyun emeyeceiz!!

YAASIN DEVRMC DURU!

KAHROLSUN EMPERYALZM!

KAHROLSUN FAZM!

NO PASSARAN (GEÇT YOK)
Baharın ve mücadelenin müjdecisidir 1 Mayıs. Yumrukların, sloganların, ajitasyonların ilkbaharıdır

ya!anan. So"uk ayların, tipilerin hemen bitimidir. Yeni tipilere hazırlıktır aynı zamanda. Bahar hep kısadır
çünkü. Tipileri yaratacak olan, o “lanetli” sınıftır. Onlar, tipilerden gelen ve yeni tipilere gidecek olanlar-
dır. Yürekleri yumruk gibi sert ve yenilmezdir; çünkü "her yürek devrimci bir hücredir".   

Yoksullu"un, sefaletin, fabrikalarda sömürünün, a!a"ılanmanın, tacizin, açlı"ın, adaletsizli"in, so"uk
betonların, uzun gecelerin bitiminin müjdecisidir 1 Mayıs. Baharı da kı!a çevirmeye çalı!anlar vardır;
korku filmlerinden fırlamı!, a"zı bozuk, kirli ve so"uk yüzlü makineleri kar!ıt sınıfa do"rultanlardır onlar.
Sınıflar net, barikatlar net, duru!lar net, sloganlar nettir. Sınanan iki uzla!maz çeli!kinin, iki kar!ıt sınıfın
iradesidir.  

“Ayaktakımı”nın !ölenidir 1 Mayıs; korkunç ve de"i!tirici iradededir açı"a çıkan. Ölenlerin yasının bir
kenara bırakıldı"ı, kortejlerde donukla!an foto"rafların yeniden canlandı"ı ve gülümsedi"i, kabirlerinde
yatanlarımızın rahat bir uyku çekti"i, fırtına çocuklarının iradesini bir kez daha sınadı"ı, kırılmı! heveslileri-
mizin kanalını buldu"u, yaraların birlikte sarıldı"ı, ö"renen ve ö"reten denkleminin gerçek anlamını buldu-
"u, sıcak bir dost meclisidir 1 Mayıs.

Yumruktur 1 Mayıs; ne kadar sıkı ve örgütlü ise, o kadar direngen ve hızlı, ne kadar bilinçli ise o
kadar hızlı yıkıcı ve o kadar kurucudur.         

Paris Komünarları'nın, #spanyol #ç Sava!ı devrimcilerinin, "geçit yok", "diz çökerek ya!amaktansa, ayakta
ölmek ye"dir" diyenlerin devamcısı, onu yeniden üreten ve hayatta vücut buldurmaya çalı!anlardır Taksim
direni!çileri. Tarihi yeniden yazanlardır. Kurulan her barikatla, atılan her ta!la, yapılan her yazılamayla
hayat yeniden savunulmu! ve gerçek anlamda yeniden üretilmi!tir.

Marjinal, terörist, militanlar ve ma"dur vatanda!lar ikili"i yaratmaya çalı!an devlet ve onun ideolojik
aygıtları: "Ba!arısızsınız ve çuvalladınız". Hücrele!en binlerce yüre"i, hücrele!en binlerce yeni dünyayı

yenemediniz.
''Biz yıkımlardan hiç mi hiç

korkmuyoruz. Dünya bizlere
kalacak; bunda en ufak !üphe-
ye yer yok. Burjuvazi tarih sah-
nesinden ayrılmadan önce
kendi dünyasını yıkabilir. Biz
yeni bir dünyayı burada, kalbi-
mizde ta!ıyoruz. Bu dünya !u
an büyüyor.'' Buenaventura
Durruti

Asla boyun emeyeceiz!



Her sene oldu#u gibi bu sene de 1 Mayıs çalı"ma-
ları yo#un geçti. Erkenden ba"ladık "i"çinin emekçi-
nin bayramını" daha co"kulu ve özüne uygun kutla-
mak için faaliyetlere. Ve “1 Mayıs’ta Taksim’de”
oldu#umuzu, dosta-dü"mana duyurmaya…  Çünkü
"1 Mayıs alanı"nın tekrar yasaklanması gündeme gel-
mi"ti. Geçen sene Taksim Meydanı'na çıkan 1 milyon
ki"ilik kitle, devletin gözünü çok korkutmu" olacak ki,
bu sene “çukur” bahane edilerek meydanın i"çilere
açılmayaca#ı duyuruldu. Devrimci bir kürsü isteme-
yen devlet, 1 Mayıs alanı olan Taksim’i, 1 Mayıs kitle-
sine yasakladı#ını açıkladı. Bu sene geçmi"te sava"a-
rak kazandı#ımız alanı tekrar kazanmak gerekiyordu. 

Gece heyecandan uyuyamadım. Sabah erkenden
kalkıp nane-limon, ballı süt gibi malzemelerle vücu-
duma doping yaptım ve yola çıktım. !stanbul'da 1
Mayıs sıkıyönetimi oldu#u için yollar kapalıydı.
Aktarmalı otobüslerle Mecidiyeköy’e vardı#ımda, yol-
ların tamamen kapatılmı" oldu#unu gördüm. Cevahir
tarafından geçi" olmadı#ını anlayarak, ara sokaklar-
dan D!SK binasına girmeye çalı"tım. Bütün sokaklar
tutulmu"tu. Barikatların önünde birkaç ki"i, polislerle
tartı"ıyordu. Ben de “i"e gitmemiz gerekti#ini” söyle-
yerek, yolları açmalarını istedim ve polislerle tartı"-
maya ba"ladık. Tartı"malar sonucunda yolu açmak
zorunda kaldılar, ancak biz geçtikten sonra soka#ın
yeniden kapatıldı#ını gördük. Bu arada D!SK binası-
na ula"maya çalı"an birçok insan vardı. 

Hızlı bir "ekilde D!SK binasının önüne geldim.
Yolda"larımı gördüm, çok mutlu oldum. Hepsiyle
kucakla"tık, yine bir kavga meydanında yolda"lık
ba#larımızın daha da güçlenece#ini bilerek sevgiyle
baktık birbirimize. Kavgaya girdi#in insanlarla arada
ayrı bir ba# olu"uyor, gözünden sakınıyorsun onları,
onlar da seni. Bu duyguyu hissederek kortejler olu"-
turuldu. Yürüyü"e geçmek istedi#imizde, polis yürüt-
meyece#ine dair anonslar yaparken, biz de son hazır-
lıklarımızı yaptık. Ve saldırı ba"ladı...

Polis deli gibi saldırıyor, gaz bombalarıyla, tazyikli
sularla kitleyi da#ıtmaya çalı"ıyor. Bu sene tazyikli
suyun içine portakal gazı da katmı"lar, biber gazın-
dan daha etkili bir gaz, önceki eylemlerden biliyo-
rum. Biber gazına kar"ı limonumuz, portakal gazına
kar"ı da sütümüz hazır çantamızda. O arada bir yol-
da"ın gazlı sudan gözlerinin kapandı#ını görerek
onun yanına ko"tum. Onu alıp kenara bir yere çek-
tim. Oradan bir soka#a girdik. 

O sokakta yolda"larımla birlikte en öndeyim.
Onların gaz bombalarına kar"ılık, bizim tarafta da
havai fi"ekler var. Fi"ekler onları geri püskürtüyor.

Tekrar caddeye çıkıyoruz. O arada bir yolda"
kitlenin en önünde, polislere ba#ırıyor. "Katil
polis hesap verecek". Pankartımız açılıyor
cadde boyu. “Ya"asın 1 Mayıs” sloganlarını
atıyoruz biz de. Polisler taramalı silah gibi
pe" pe"e gaz bombaları atmaya ba"ladı, bir
taraftan da ta" atıyorlar üzerimize. Tam
yanımdaki arkada"ın kafasına ta" isabet edi-
yor. Onu çekip kenara alıyorum. Yüzü gözü
kan içinde kalmı", bakıyorum ka"ı patlamı",
"sakin ol, pek bir "eyin yok, sadece biraz
ka"ın açılmı"" diyorum ve selpaklarla kanı
durdurmaya çalı"ıyorum. Sonra yaralı arka-

da"ı oradan birilerine bırakarak, tekrar öne
geçiyorum.

Caddeden soka#a çekilmi"iz. Soka#ın ba"ında bir
araba var, bizim çok i"imize yaradı. Arabanın arkası-
na saklanıp ta" atıyoruz polise, böylece attıkları gaz
fi"ekleri bize isabet etmiyor. Sonra TOMA geliyor,
sokak ba"ına ve gazlı suyundan sıkmaya ba"lıyor
üzerimize. Bir müddet daha kalıyoruz orada. O sıra-
da flamamı sallarken, sopasından çıkarak yere dü"tü-
#ünü görüyorum, ko"uyorum onu yerden kaldırmak
için. Bizde flamalar yere dü"mez, flamalarımız kimli-
#imizdir. Kavgadan sonra yerlerdeki flamaları görüp
çok kızmı"ımdır. Ben flamayı kaldırırken TOMA’dan
çıkan gazlı sudan da nasipleniyorum. Sonra geri çeki-
liyoruz sokak ortasına. Arka tarafa barikat kurup tek-
rar öyle bir yükleniyoruz ki ta"larla, polis geriliyor bu
sefer. En önde dövü"en yolda"lardan birisinin sırtına
gaz bombasının isabet etti#ini görüyorum, yanına
ko"up onu kenara çekiyoruz. Yolda"ın kula#ının arka-
sından kanlar aktı#ını görüyoruz, onu hastaneye gön-
derip kavgaya devam ediyoruz. Yolda"ın aklı bizde,
kafasına diki" attırdıktan sonra telefon edip tekrar
yanımıza gelmek istedi#ini söylüyor, izin verilmiyor. 

Polis tekrar TOMA’yla su sıkıyor soka#a, bir taraf-
tan da gaz bombaları ya#mur gibi ya#ıyor. Ço#unu
alıp geri atıyoruz polislere. Sokakta bir in"aat "antiye-
si var, bo" bir alan, gelen gaz bombalarını kitleyi etki-
lememesi için oraya atıyoruz. Çok i"imize yaradı "an-
tiye. Gaz bombalarını geri atabilmek için eldivenleri-
miz de yanımızda, ama gördük ki yün eldiven bir
yerden sonra eriyor, in"aat eldiveni almak gerekiyor
Yine de atılan gaz bombaları
geri iade edilmekten geri
durmuyor. Yolda"lardan biri-
nin karnını tutarak geri geldi-
#ini görüyorum. Karnına gaz
bombası isabet etmi", çok
kötü görünüyor. Alandan

ayrılıp doktora git-

mesini söylüyoruz. !yi oldu#unu gitmek istemedi#ini
söylüyor. Yüzümdeki "alla karnını sarıyoruz, bizim 1
Mayıs gazisi, sava"a devam ediyor.  

Çok yo#un bir çatı"madan sonra kitle de#i"iyor
sürekli. Ba"ka siyasetlerden insanlar gelip gidiyor,
ama bol"evikler hep en önde. Öndeki yolda"lardan
birisi, gazdan çok etkilenmi", onu alıp temiz havaya
çekiyorum. Bir yolda" “a#la da gözya"ların gazı
temizlesin” diyor, o da elini ba"ına koyuyor, “anam
anaaaam” diye ba#ırıyor. Çok gülüyoruz bu duruma.
En çetin sava"larda bile espiri yapmaktan geri dur-
muyoruz. 

Bir ara benim gözlerim kapanıyor, biber gazının
etkisi normalde birkaç dakikada geçer. Ama dakikalar
geçiyor, gözüm açılmıyor, anlıyorum ki portakal gazı-
dır bu. Sütle yüzümüzü gözümü yıkıyorum, olmuyor.
10-15 dakika gözümü açamadım, o sırada kendimi
yolda"larımın güvenli kollarına bırakıyorum, “yandan
gaz geliyor”, “önümüzde bariyer var” gibi yönlendir-
melerle, sakin bir alana çekiliyorlar. Sonunda gözle-
rim açılıyor. Kavga sırasında en önde ta" atan, bari-
kat kuran yolda"larımı görüyor gözlerim ve bir kez
daha gurur duyuyorum yolda"larımla. Bizde her
zaman söylenen söz var, "nicelik de#il, nitelik önemli-
dir" diye. Burada bir kez daha kanıtlamı" olduk
bunu. En önde kavgaya giden, barikat kuran, kitleyi
yönlendiren benim yolda"larım. 

Sokak aralarındaki çatı"malar, kimi zaman polisin,
kimi zaman bizim üstünlü#ümüzle bitiyor. Ama hepi-
miz mutlu bir "ekilde ayrılıyoruz alandan. Kavga ala-
nımızdan çıktıktan sonra, kaybetti#imiz son saldırıda
ayrıldı#ımız yolda"ımızla görü"mek için D!SK binası-
na gidiyoruz. Orada ya"anan olayları anlatıp gülüyo-
ruz. Çok acıktı#ımızı anlayarak sendika binasından
ayrılıyoruz. 

Mecidiyeköy metrobüs hattına do#ru yürüyoruz.
O tarafta yemek yiyebilece#imiz bir yer görerek otu-
ruyoruz. Karnımızı doyurup bir yorgunluk çayı istiyo-
ruz. Çayımızı yudumlardan yolda"ın telefonu çalıyor.
Arayan sendikadaki yolda"; “cafelerden insanları top-
layıp gözaltına alıyorlar” diyor. Çayları bırakıp hesabı
ödemeye yönelince, kapıdan telsiz sesi geliyor.
Hesabı ödüyoruz, çıkarken rütbeli polisler kapıya
yöneliyor. Tam bizim yolda"ın koluna yapı"aca#ı sıra-

da, bir an tereddüt ediyor, biz
sohbet ederek so#ukkanlı bir
biçimde cafeden çıkıyoruz. 

Bir kavga gününden daha
zaferle ayrılıyoruz. 1 Mayıs ala-
nını biz kazandık, yine kazana-
ca#ız. 

1 Mayıs öncesinde 
“Emperyalist sava!a ve krize kar!ı 1
Mayıs’ta Taksim’e” yazılı ve Proleter

Devrimci Duru! imzalı afi!ler ve stickerler, 
“Emperyalist sava!a, sömürü ve zulme kar!ı
1 Mayıs’ta Taksim’e” yazılı ve Devrimci 1

Mayıs Platformu imzalı afi!ler çe!itli semtlere
ve merkezi yerlere yapı!tırıldı. 

Yine 1 Mayıs’ta Taksim’e ça"ıran Proleter
Devrimci Duru! imzalı bildiriler da"ıtıldı. 
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1 Mayıs’ta ö!rendik sava"mayı
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Bu yıl ki 1 Mayıs’ın birkaç yıldır geçirdi#imiz 1
Mayıs’a benzemeyece#i aylar öncesinden belliy-
di. Biz de buna hazırlıklıydık, son gün hangi yol-
ların kapatılaca#ı da açıklanınca, nereden nasıl
D!SK binası civarına ula"aca#ımızı kararla"tırdık. 

Bu yıl, Taksim’in yasaklanmasında “"antiye”nin
bahane edilmesi bir ba"langıçtır. Asıl olan alanı
geçen yıllarda devrimci bir iradeyle sava"a, onursuz
ya"ama ve devletin bütün baskılarına boyun e#me-
mek iradesinin kırılmaya çalı"ılmasıdır. !stiyorlar ki,
burjuvazinin ideolojisiyle Taksim’i rant alanına çevirip,
bu kazanılan emek meydanını farklı yollarla kaybettir-
mek; bütün rahatsızlıkları yüz binlerce ki"inin
!stanbul’un göbe#inde burjuvaziye kafa tutmasıdır.
Devrim ve sosyalizm haykırı"larının köhne bir alanda,
kimsenin duymadı#ı, gidip gelmedi#i bir yerde atılma-
sını istiyorlar. Bugün, “"antiye” ya da birilerinin
Kadıköy’de söyledi#i gibi “bu kadar insanı Taksim’in
neresine sı#dıracaktık?” bahanesiyle, Taksim’den vaz-
geçmemiz mümkün de#il; çünkü bu irademiz bir kör
inattan, sı# bir feti"izmden ibaret de#il. Bugün
Taksim’e sahip çıkmak; tarihimize sahip çıkmak, bur-
juvazinin yol göstermesiyle de#il, kendi irademizle
istedi#imiz yerde 1 Mayıs’ı kutlamak, içini bo"altmaya
çalı"anlara alan tanımamak, sembolik 1 Mayıslara inat
gerçek bir 1 Mayıs demektir. Biliyoruz ki, bir yıl gitme-
sek bir daha kaybedecektik Taksim’i. Bu yüzden,
hangi barikatı kurarlarsa kursunlar, Taksim’i tekrar
kazanmak için çıktık yola; 2007-2008-2009 1
Mayıslarında oldu#u gibi… 

Bu 1 Mayıs’ta devlet önceki yasaklı 1 Mayıslar’dan
daha fazla mesai harcamı"tı; $i"li’ye giden her cadde,
her sokak teker teker tutulmu"tu. Mecidiyeköy’e yakla-
"ırken, yı#ın yı#ın insanların bizimle aynı yöne yürü-
düklerini gördük, Mecidiyeköy’ün giri"lerinin kapalı
oldu#unu ö#rendi#imiz için, araçtan daha evvel indik.
Herkes sa#a sola gidiyor, alana nerden gidilebilir diye
bakıyordu. D!SK binasının a"a#ı sokaklarından ula"a-
biliriz diyerek ara sokaklardan yürümeye ba"ladık ve
ula"tık. Artık Halaskargazi Caddesindeydik, bayraklar-
la sloganlarla, yüre#i bizimle birlikte atanların arasına
karı"tık. 

Açıkçası; D!SK binasına yürürken hepimizin aklın-
dan geçen en temel istek; alana varmadan polis enge-
liyle kar"ıla"ıp o noktada kalmamaktı. Daha yeni ula"-
mı"tık ki, yürüyü"ün ba"lamasıyla birlikte müdahale
de ba"ladı. Bir anda önden ve yan sokaklardan o
kadar çok biber gazı atılmaya ba"landı ki, göz gözü
göremez oldu önümüzü dahi göremiyorduk… Birisi
yere dü"se göremeden ona zarar verebilirdik bile.
Sözde devlet “bir ki"inin burnu kanarsa bunun hesa-
bını nasıl veririm” diyordu, ama bizi gaza öylesine
bo#dular ki, öyle dü"manca davrandılar ki, bir yandan
gazın etkisinden gözlerimizi zor açarken, di#er yandan
hiçbir "eyi göremez olduk.  Gördü#ümüz "ey; devletin
acziydi. !stanbul, acz içerisindeki devlet kar"ısında
devrim iradesinin gücüne sahne olurken, onların
yalan dolanları yerin dibine girmi"ti!

Nefeslerimiz herkes gibi kesildi, gözlerimiz yandı.
Ve evet, herkesin konu"tu#u gibi; bu 1 Mayıs’ta kulla-
nılan gaz, öncekiler gibi de#ildi. Çok daha keskin,
insana hiç nefes aldırmayan, bütün vücudunu yakan,
gözlerini uzun süre rahat bırakmayan bir gazdı.
Ni"anta"ı tarafına de#il, D!SK binasının oldu#u sokak-

lara do#ru gitmek
gerekir diye D!SK’in ara soka#ına

do#ru yöneldim. Geriye do#ru kaçmayı hiç isteme-
dim, geriledikçe ileri çıkmanın zorlu#u bir yana, aynı
zamanda Mecidiyeköy’deki ara sokakların azlı#ı ve
oradan püskürtülme ihtimali vardı.

D!SK’in ara soka#ında herkes gazın etkisini biraz
biraz üstünden atarken, caddeye yönelen ilk adımı-
mız, poliste "a"kınlık yarattı; tekrar tekrar gaza bo#du-
lar. Bu arada yolda"larımı kaybetti#im için, bir yandan
da sa#ıma soluma bakarak gözlerim bayrak, önlük arı-
yordu. Her "ey çok hızlı geli"ti, bir anda tekrar gaz
atıldı#ı için göremiyordum. D!SK binasına polis azgın-
ca sa#dan-soldan ve a"a#ıdan saldırdı. Onlar saldır-
dıkça biz çatı"arak geri çekilmek zorunda kaldık. !ki
sokak a"a#ıda toparlandı#ımızda ba"ka yapılarla bir-
likte hemen tekrar yukarı $i"li’ye do#ru zorlamaya
ba"ladık. T "eklinde bir sokaktayken rüzgarın da bizim
lehimize esmesiyle dört barikatı çabucak kurduk.
Bizim attı#ımız ta"lara “milli servet” diyen burjuvazi-
nin kalem"örlerine sormak gerekir; bir soka#a bir
dakikada 10 tane gaz atılırken o kimin servetinden
çıkıyordu diye… 

Devletin fa"izmine kar"ı yine; ta", yürek, barikat
olmu"tuk! Bize su sıkarak yıldırmak isteyen bir panzeri
ta" ya#muruna tutarak etkisiz hale getirdik, her yerin-
den su akıtarak geri çekilmek zorunda kaldı. Oradan
kazandı#ımız bo"lukla $i"li’ye do#ru daha çok yükle-
nebildik, bir yerden sonra polis biber gazına ra#men
direndi#imizi gördükçe, geriye aldı barikatını… 

Böylelikle Bomonti civarından $i"li’nin ara sokak-
larından Dolapdere’ye yöneldik. Dolapdere civarında
tekrar bir polis barikatıyla kar"ıla"tık, tekrar yüklenerek
yukarı do#ru çıktık. Taksim Meydanı’na artık son bir
barikat kalmı"tı, Tarlaba"ı tarafında meydana bakan
bir sokaktaydık, ama emirleri öylesine netti ki, “1
ki"i bile çıkarmayacaksınız” sözünü orada daha
da iyi anladık. Çevremizde olan büyük otelle-
rin üstünden bile üstümüze biber gazları
atıldı, sözde 45 derecelik açıyla atmaları
gereken biber gazını hiç öyle attıklarını
görmedik; düz silah gibi hedef alarak atı-
yorlardı. Biber gazını bize atabilmek için,
çevremizde olan otellerin, evlerin duvar-
larından ve camlarından sektirerek
soka#a sokmaya çalı"ıyorlardı. Halka
televizyonlarda arabaların, dükkanların,
evlerin camlarını bizim kırdı#ımızı söy-
leseler de, bunu yapan kendileriydi,
kudurmu"çasına yüzlerce biber gazını
pervasızca atarken, nereye ne zarar

gelece#i umurlarında bile de#ildi. Olmaması da nor-
maldir, kendilerine söyleneni hizmet a"kıyla (!) yap-
tıklarından, devlet de onları her i"kencede, darp
etmede oldu#u gibi koruyacaktı. 

Tarlaba"ı’nda sürdürdü#ümüz Taksim iradesi, 3
koldan polisin azgınca saldırmasıyla tekrar
Dolapdere’nin caddesine bizi itmesi ve orada bizi
bekleyen panzerle devam etti… 

Son 3 yıldır Taksim’de 1 Mayıs’ı co"kuyla
kutlamı"tık, o zaman kimse “marjinal”, “provo-
katör” vs demezken, bu yıl 1 Mayıs’tan sonra
her çatı"ma sonrasında duydu#umuz gibi, tek-

rar bu sözleri duyduk. 
Onların ne söyledi#i bizi ırgalamaz, komünistler

için me"ru olan zulme kar"ı direnmektir. Komünist,
davasının me"ruiyetini burjuvazinin çanak yalayıcıları-
na kanıtlamak zorunda de#ildir, onların diliyle konu"-
maz, onların çizdikleri sınırlara aldırmadan verir
mücadelesini. 

Onların gaz bombaları varsa, bizlerin de ta"larımız
var; onların plastik mermileri varsa bizlerin de sapanla
demir bilyelerimiz var; onların panzerleri varsa bizim
de ellerimizle kurdu#umuz barikatlarımız, barikatın
ardında da öfkemizden sıkılı yumruklarımız, co"kuyla
dolu yüreklerimiz var...  

!stanbul halkını evlerine kapatan, bütün ula"ımı
engelleyen, "ehirde sıkıyönetim ilan edenlerdir “marji-
nal” olan! Yüzlerce ki"inin üstüne hedef gözeterek gaz
atan, yolda"larımızı yaralayan, azgınca saldıranlardır
“provokatör” olan! Bizim yaptıklarımız, kendimizi ve
alanımızı savunmaktır; me"ru müdafaadır! Sizin eliniz-
de ki bütün olanaklarınıza ra#men, bizlerin ta"ı, bari-
katı, yüre#i devrimci irademizdendir. 

Taksim iradesi, fa"izme kar"ı direnmektedir, insan-
lık onurunun savunulmasıdır, kanımızla terimizle
kazandı#ımız alanların sermayeye pe"ke" çekilmesine
olan direncimizdir, !stanbul’un ve her yerin talan edil-
mesine olan isyanımızdır. 1 Mayıs’ın içini bo"altmala-
rına izin vermemek için, sembolik bir kutlama günü
de#il, haklarımızı ve istediklerimizi haykırdı#ımız
Taksim irademiz, bir bo" bir inatla"ma bir kör dövü"ü
de#il, mücadele günüdür!

Günümüzü, yalanlarıyla dolanlarıyla karartmaya
çalı"anlar ba"aramayacak! 1 Mayıs bizim için hep
güne"li olacaktır!

Faizme karı ta, yürek, barikat olduk…

D1MP’den yaralılara ziyaret
Devrimci 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs’ta

a!ır yaralanan ve hastanede yatmakta
olan yaralıları ziyaret etti. 4 Mayıs
günü gerçekle"tirilen ziyarette,
önce Bahçelievler Medikal Park’ta
yo!un bakım bölümünde yat-
makta olan Dilan Alp ve Meral
Sönmez’e gidildi. Arkasından
Ça!layan Memorial
Hastanesi’ndeki Serdal Gül ve
#i"li Etfal Hastanesi’nde yatan
Fethi Me"e’ye ziyaret gerçek-
le"tirildi. Hayati tehlikeyi atla-
tan hastaların sa!lık durumu
hakkında bilgi alındı. 



"!"çi ve emekçilerin ısrarı, A!HM kararıyla da
kesinle"en 1 Mayıs Alanı; Taksim’dir! Her yeri delik
de#i" etseler de, her yöntemi deneyip engellemek
isteseler de, Taksim kazanılmı"tır! 1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz!" ve "ko"ullar ne olursa olsun, 1 Mayıs
Alanı Taksim'dir. Yıllardır süren Taksim iradesini alanı
"antiyeye dönü"türerek engelleyemeyecekler!" diye-
rek, aylar öncesinden 1 Mayıs’ta Taksim'de olaca#ı-
mızı dile getirmi"tik. Fakat 2013 1 Mayısı’nı ben ve
benim gibi ilk kez çatı"malı olarak geçirecek bir sürü
insan vardı. Nisan’ı Mayıs’a ba#layan o gece, gerek
heyecandan, gerek öfkeden, gerekse yüre#imizi
bileylemekten gözümüze uyku girmemi"ti. Nihayet
sabah olmu" ve yola koyulmu"tuk. Ama fa"ist devlet
Taksim'e ula"abilme ihtimalimizden bile korktu#u
için, neredeyse bir gün öncesinden Taksim'e çıkan
tüm ana yolları, sokakları, etten, demirden barikatlar-
la örmü"tü. Biz Mecidiyeköy'den, toplanma yeri olan
$i"li Camii'ne ula"abilmek için, saatlerce Osmanbey
sokaklarında ko"u"turduk.

Halaskargazi Caddesi'ne çıkmaya çalı"ırken, tam
da o anda yüzlerce yolda"ımıza tazyikli su ve gaz
bombalarıyla müdahale edilmeye ba"lanmı"tı. Bir an
önce onların arasına katılabilmek için sabırsızlanıyor-
duk. D!SK binasının neredeyse be" sokak ötesinde
olmamıza ra#men, "kahverengi gaz bombası" dedik-
leri o öldürücü gaza maruz kaldık. Herkes birbirini ite
ite kaçmaya çalı"ıyordu. O an gazdan etkilenmi", zor
durumda olan bir turiste yardım ederken, ondan
duydu#um "ben böyle bir "ey ilk kez görüyorum, biz
bu kadar uzakken böyle etkileniyorsak, oradaki
insanlar ölmü" olmalı!" sözleri, bizi de ko"ar adımlar-

la D!SK binasına yakla"tırdı. Bir anda D!SK binasının
arka soka#ından gelen yüzlerce kızıl renkteki insanları
görünce, onların sloganlarını ve öfkesini duyunca,
kendimi öylesine güvende, öylesine çelikten hisset-
tim. Aralarında gördü#üm yolda"ımın yanına girip
ben de onlarla yürümeye ba"ladım.

Bir adım sonra bile ne olaca#ını kestiremiyor-
dum. Uzun bir süre yürüdük ve sonunda polisin attı-
#ı gaz bombalarıyla bir anda ortalık toz duman oldu.
Herkes bir yandan çatı"ıyor, bir yandan gaz bomba-
sından daha fazla etkilenmemek ve alana ula"mak
için ilerliyordu. Arkamızda kurdu#umuz barikatlarla
Haber Türk binasının yakınlarına gelmi"tik. Geni"
cadde üzerine birkaç saniye içerisinde kurulan bari-
katlar ate"e veriliyordu, kafamı yukarı kaldırdı#ımda
yakla"ık onbe" katlı olan binanın üzerinden ni"an
alınmı" bir "ekilde gaz bombaları ya#ıyordu. O anlar-
da etrafımdaki birçok ki"iye gaz bombası isabet etti.

Yan tarafımızdaki yüksek katlı otelin pencerelerine
çarpıp yerde sekerek gidiyordu bombalar. Ama "ans
bizden yanaydı! Rüzgar ters yöne esti#i için gaz bom-
basından fazla etkilenmeden devam ettik yolumuza.
Dolapdere'nin dar, yıkıntılı ve kimi zaman çıkmaz
sokaklarına girdi#imizde; devletin yaptı#ı yetmezmi"
gibi, bir de orada ya"ayan fa"istlerin pencerelerinden
attıkları cam "i"elere, tükürüklere maruz kaldık. 

Epeyce bir süre çatı"tıktan sonra biraz olsun din-
lenmek için, kaldırımlara oturmu"tuk o arada üzeri-
mizdeki önlükleri, flamaları gören ki"iler, birçok kez
içtenlikle, yolda"ımız Nevin'e selamlarını gönderme-
mizi istediler. Okudukları kitaplarımızdan konu"tular.
O an bir yandan onları dinliyor, bir yandan da birkaç
saat içerisinde ya"adıklarımı tam olarak algılamaya
çalı"ıyordum. Arkamızda kalan, di#er sokaklarda
çatı"ıyor olan yolda"larımızı dü"ünüyordum. Oradaki
yüzlerce insanın öfkesi ve direnci yüzlerinden okunu-
yordu. Herkes birbirini kolluyor, arkasında bir ki"i
bile bırakmıyor, sahip çıkıyordu. 

Polis helikopteri sürekli üzerimizde turluyordu.
Polis bir anda tüm sokaklardan gaz bombaları ve

robokoplarla bizi çembere almaya giri"ti. Yoku" a"a#ı
hızla ilerlemeye ba"ladık, bir yandan polisle çatı"ıyor,
bir yandan ilerliyorduk. Tarlaba"ı'nda ismini bile bil-
medi#im bir ana caddeye çıkmı"tık. Sa#dan-soldan-
arkadan gaz bombaları ya#ıyordu üstümüze, bir yan-
dan da ana caddeden tazyikli su geliyordu. !"te o an
1 Mayıs'a dair unutamayaca#ım bir kare kaldı hafı-
zamda; ko"arken arkama baktı#ımda bir robokobun
gözü dönmü"çesine geli"ini gördüm ve aramızda
sadece birkaç metre vardı... Yolu ikiye ayıran uzun
düz demirlerden atlamaktan ba"ka bir seçene#imiz
yoktu. 

Yolun kar"ısına geçti#imizde, yine bir tazyikli su
toması kar"ıladı bizi. Tüm kitle aynı anda, aynı soka-
#a girmeye çalı"ınca, adeta birkaç saniyeli#ine bir
izdiham ya"andı. Sokakta geçecek yer bulamayıp,
park halindeki arabaların sadece tek ki"inin geçebile-
ce#i geni"li#indeki aralarından birkaç ki"i geçmeye
çalı"tık. Artık sonuna geldi#imizi dü"ünüyordum.
Robokopların sesi çok yakından duyuluyordu.
Çıktı#ımız sokak dörde ayrılıyordu, sa# ve sol yana
olmak üzere kitle ikiye ayrılmı"tı. Halbuki polis çok-
tan o iki sokakta barikatını kurmu"tu... Bir anda kitle
ikiye ayrılınca ve o iki soka#ın da polisle, gaz bom-
basıyla çevrili oldu#unu görünce, yukarı do#ru, mer-
divenlerden gitmeyi seçtik. Arkamızdan bir ses, o
yöne gitmememiz konusunda bizi uyardı, ama saat-
lerce çatı"tıktan sonra o noktada polisin müdahalesi-
ne göz yumamazdık. Daha sonra da#ılan kitleyi bul-
maya, tekrar birle"meye çalı"tık, ama ço#u polisin
müdahalesine maruz kalıp fazlaca uzaklara gitmi"ti
bile... 

Bu 1 Mayıs da di#erlerinde oldu#u gibi, her yıl
bir yenisini ekleyinceye kadar benim için en güzel 1
Mayıs'lardan biri olarak kalaca#ına eminim.

Günün sonunda içimden Ahmet Telli'nin mısrala-
rını geçirdim; " Belli ki da#ların, denizlerin/ Ve gölle-
rin üzerinden/ Sıyrılıp gelmektedir seher/ Belli ki
yakındır do#ayı/ Ve hayatı sarsacak saat! " 
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1 Mayıs’ta sabah saat 6.45’te sendika araçları ile
Taksim’e gelecektik. Fakat #stanbul Valisi’nin yaptı"ı
açıklama ile Taksim’e gidecek araçların engellendi"ini
ö"rendik. Böyle olunca hem sendikanın, hem de
bizim kararımız de"i!ti. Özel aracı olan arkada!lar, gidecek olanları alacaktı. O gece
hiç uyumadım. Heyecanlıydım. 

Sabah saat 5.30’ta kalktık. Araçlar ile bulu!tuk ve saat 6.00’da Taksim’e do"ru
hareket ettik. Yolda yapılabilecek çevirmelere kar!ı dikkatliydik. Saat 7.00 civarında
Mecidiyeköy’e vardık. Araçların Mecidiyeköy’e girmesine izin verilmiyordu. Araçları
park ettikten sonra, iki!erli gruplar halinde yürüyerek Cevahir AVM’nin önüne do"ru
ilerledik. Yolların kesilmesi henüz ba!lamamı!tı. Polisler de belli noktalara otobüslerle
geliyorlar ve yerlerini alıyorlardı. Anla!ılan çetin bir sava! olacaktı.  

Cevahir’in önünde kimseler yoktu. Biz de D#SK Genel Merkezi’ne kadar yürüdük.
Hiçbir engelle kar!ıla!madık. Genel Merkez’in önüne geldi"imizde saat 8.00 olmu!tu.
Fazla kalabalık de"ildi. Gözlerim yolda!larımı arıyordu. Bir yolda!ımla kar!ıla!tım, çok
mutlu oldum. Bayra"ımızı ve önlü"ümüzü aldım. D#SK’in önünde kortej olu!turduk.
Ve sloganlarla yürüyü!ün ba!layaca"ı yere kadar yürüdük. Kortejlerde yerimizi aldık-
tan bir süre sonra yürüyü! ba!ladı ve ba!laması ile birlikte fa!ist devlet güçlerinin sal-
dırması bir oldu. Sözde hazırlık yapmı!, gaz maskesi almı!tım. Onu bile çantamdan
çıkaramadan nefes alamaz hale geldim. Bu kadar yo"un bir gazla daha önce kar!ıla!-
mamı!tım. Polis müdahale etti"inde ilk soka"a girecektik. Fakat orası da tutulmu!tu.
Yanımdaki arkada!ım benden daha kötü durumdaydı, gözlerimizi açamıyor, nefes ala-
mıyorduk. Gaz maskesini ona verdim. Polis omzumdan tuttu ve beni yola do"ru ittir-
di. Gitmedim. Bana küfürler ya"dırıyordu. Nefes alamıyordum ki, saldırayım. “Seni
buraya gömerdim, dua et kameralara” dedikten sonra küfürler etmeye devam etti. 

O bölgeyi terk etmeyecektik. Ve terk etmedim. Yürüyü!ün ba!ladı"ı yere zor da

olsa yeniden gelmi!tik. Hala nefes
almakta zorlanıyorduk. Etrafta çok az
insan vardı. Bulundu"umuz yerden tek-
rar D#SK Genel Merkezi önüne geçtik.
Orada da yo"un gaz bombalı saldırılar
oldu. Arkada!ım D#SK’in içine girmek
istedi, ama engel oldum. Böyle bir
durumda kapalı alana girmek do"ru
de"ildi. Polis, D#SK’i abluka altına
almı!tı zaten. Sürekli gaz bombası atı-
yordu. D#SK’in içi ve önü duman için-
deydi. Attı"ı bombalardan biri D#SK’in
yanındaki evlerin içine kadar girdi. 

Be!ikta!, Mecidiyeköy, $i!li, her taraftan çatı!ma haberleri geliyordu. Hatta bir
grubun Taksim’e girdi"ine dair bir haber bile geldi. Biz de Dolapdere’ye do"ru yola
çıktık, yine iki!erli gruplar halinde yürüdük. Sokak barikatları kurulmu! ve sokak
sokak çatı!ılıyordu. Bu !ekilde Taksim’e do"ru ilerledik. Kar!ımızda Taksim Meydanı
vardı, fakat devletin kolluk güçlerinden ba!ka kimse yoktu. #stiklal Caddesi’ne yönel-
dik, orada da yolda!larımız vardı. Fakat bulundu"umuz yerden #stiklal’e geçmek müm-
kün olmadı. Sendika zaten saat 13.00’de geri çekilmi!ti. Biz de saat 16.00 civarında
geri dönme kararı aldık. Taksim’e girememi!tik fakat #stanbul’un her tarafı 1 Mayıs
alanı olmu!tu. Kaybeden fa!izmdi. Bu sava! daha bitmedi… 

Sava daha bitmedi!

Sıyrılıp gelmektedir bahar...



1 Mayıs, emek ve dayanı"ma günü! Ne yazık ki tüke-
tim odaklı günümüz dünyasının, beyinleri bo"altılmı" top-
lumlarında, bu kısacak tanımı yapamayacak milyonlarca
insan var. Her geçen gün kapitalist düzenin dayattı#ı ve
toplumların farkında olmadan hızlı bir biçimde ayak
uydurdu#u bireyselle"me, insanları bencil, sadece kendi
çıkarları u#runa ya"ayan acınası bir hale bürüyor. Bunun
sonucunda mücadeleye her hangi bir katkıda bulunmayı
akıllarının ucundan bile geçiremiyorlar. Hatta mücadele
eden insanları “bu ‘güzel’ düzeni bozan, toplumun huzu-
runu ve güvenini tehdit edenler” olarak tanımlamaktan
geri kalmıyorlar. Mücadeleye bir yerinden dahil olmak
isteyen, iyi kötü bir bilince ula"mı" insanlar ise, kapitaliz-
min medyayı kullanarak oynadı#ı oyunlara ve yüzsüzce
söylenilen yalanlarına inanıp, gündelik ya"amlarına geri
dönüp, kendilerini ufak iyilikler yaparak tatmin ediyorlar.

Geçen yıllarda evimden izledi#im ve kalbimin orada
direnen insanlarla attı#ı 1 Mayıs’a, artık eyleme geçme-
nin zamanın çoktan gelip de geçti#ini dü"ünerek,
Taksim’e yürümeye karar verdim. 1 Mayıs gününe girdi-
#imiz gece, üstün körü bir plan yaptık, arkada"ımla birlik-
te Mecidiyeköy’e ula"ıp, D!SK binasının önüne gidip,
kitle ile yürüyü"e geçmeyi dü"ünüyorduk. 

Sabah olup yola çıktıktan kısa bir süre, sonra kendi-
mizi Mecidiyeköy’de bulduk. Bütün ara sokaklar tutul-
mu", D!SK binasının önüne giden bütün ana yollar,
demir barikatlarla kapatılmı"tı. Daha önce bu kadar polisi
bir arada görmemi"tim. !nsanlar nereden gideceklerini
"a"ırmı" bir halde etrafta dolanıyorlardı. Çok geçmeden
biz de, sokak ba"larını tutmu" polislerden yollar hakkında
bilgi alarak, “altenatif  yol” diye tanımladıkları arka
sokaklardan yürümeye ba"ladık. D!SK binasının bulun-
du#u caddeye çıkmak için giri"imde bulundu#umuz her
ara sokaktan geri çevriliyorduk. 

Çok geçmeden tomaların gürültülü motor seslerini ve
ardı ardına patlayan gaz bombalarının sesini duymaya
ba"lamı"tık. Sonunda kendimize, ana caddeye çıkabile-
cek bo"lu#u bulup hızlı adımlarla yürümeye ba"ladık.

Yolu bitirip caddeye çıktı#ımızda ya"lı insanların biber
gazına bo#uldu#unu, tomaların sıktı#ı gazla affallamı"
sendika üyelerinin kaçı"tı#ını gördük. O an öne atılıp
onlara yardım etmek istedim, ama yapamadım. Geri
dönüp alternatif yolları kullanarak Osmanbey’e do#ru
ilerliyorduk. !çimden hep "u dü"ünceler geçiyordu; bura-
ya kadar gelip pes edemezdim, o kitleye ula"malıydım ve
gençli#imin verdi#i güç ile elimden ne geliyorsa ortaya
koymalıydım. Geri çevrildi#imiz son polis noktasından
sonra sabrım tükenmeye ba"lamı"tı. Geri dönüp “artık
i"ime gitmek zorunda oldu#umu ve buradan geçmem
gerekti#imi” söyledim. Sonunda ikna oldular ve hemen
ardından ba"ka bir kontrol noktasına ula"tık. !nsanların
çantaları didik didik aranıyor ve kimlikleri kontrol edili-
yordu. Neyse ki çantamda beni ele verecek bir "ey yoktu.
Henüz sütün biber gazına iyi geldi#inden haberleri yoktu
herhalde, çünkü çantamda onlarca süt vardı.

Sorunsuz bir "ekilde kontrol noktasından geçip $i"li
Ermeni mezarlı#ına ula"tık. Artık D!SK binasının oldu#u
caddeyi görebiliyordum. Biraz ilerledikten sonra D!SK
binasının üzerinden yükselen yo#un dumanı gördüm.
Gözlerime inanmadım, sanki bir kaç bina alevler içinde
kalmı" gibi duman kütlesi gökyüzünü delerek yükseliyor-
du. Ko"ar adımlarla ilerlemeye devam  ederken, bizim
gitti#imiz tarafın aksi istikametinden insanların ko"arak
kaçı"tı#ını gördük, hepsi öksürüyor ve nefes alamadıkları-
nı söylüyorlardı. Kaldırımın kenarına çökmü" gözleri kan
çana#ına dönmü" bir ö#renci, o tarafa gitmememiz için
bizi defalarca uyardı. Ona yardım edip süt ile yüzünü
yıkadıktan sonra yürümeye devam ettik. 

D!SK binasına ula"mamıza ramak kalmı"tı. Sonra
aniden gözlerim ya"armaya ba"ladı ve nefes almakta zor-
landım, ama gözle görülen bir duman kütlesi bile yoktu,
anlam veremedim. Emin adımlarla yürümeye devam
ettim. Gözlerimden ya"lar akıyor, burnum tarif edilemez
bir acı ile yanıyordu. Hiç bir "ey dü"ünemiyordum,
bo#uluyormu" gibi hissediyordum. !"te o zaman o biber
gazı bulutunun içinde kalan insanları dü"ündü#ümde

içim ürperdi. Bir sokak ötede
yüzlerce insan gaza maruz kal-
maya devam ediyordu.
Kendimizi bize kapılarını açan
bir dükkana attık. Bizim gibi
gazdan etkilenmi" onlarca
insan vardı ve hepsi polislerin
bu insanlık dı"ı müdahalesine
lanet okuyordu.

Kendimize gelip dı"arı çıktı-
#ımızda, aynı etki ile yeniden
kar"ıla"tık, bir sokak ötede
direnen insanların sesleri, tarif
edilemez bir "ekilde beni öfke-
lendirmi"ti. Artık ne ya"aran
gözlerim ne de nefes almakta
zorluk çekmem umurumda
de#ildi. Tek istedi#im o kitleye
ula"maktı. 

D!SK binasının önüne
çıkan bütün ara sokaklar tutul-
mu" ve yüzleri gaz maskeli yüz-
lerce polis biber gazı ya#dırma-
ya devam ediyorlardı. Bir ileri
bir geri giderek hiç bir sonuca
varamayaca#ımızı anlayıp o
bölgeden uzakla"maya ba"la-
dık. Dar bir ara sokaktan iner-
ken, yolun kesi"ti#i noktada
kitle ile kar"ıla"tık. Arkada"ım
bir yandan tanıdı#ı insanlarla
kucakla"ıyor ve bir yandan da

olup bitenler hakkında bilgi almaya çalı"ıyordu. Atılan
sloganlar e"li#inde Dolapdere’ye do#ru yürüyü"e geçmi"-
tik. !çimde tarif edilemez bir heyecan vardı, ilk defa
hayatta benim inandı#ım do#rulara inanan yüzlerce
insanla birlikte, tek bir amaç u#runa hareket ediyorduk.
Yürüdü#ümüz yollardaki kapitalist çarkın di"lilerini olu"-
turan onlarca "ube tahrip ediliyor ve buna kimse dur
diyemiyordu. O zaman aklıma "u cümle geldi; “örgütlen-
mi" bir halkın önünde hiç bir güç ayakta kalamaz!”

Arkamızdan ko"arak gelen bir grup bize daha hızlı
hareket etmemizi söylüyordu. Dolapdere’ye inen yoku"u
bitirdi#imizde, kitle yava"ladı ve üzerimize biber gazları
ya#maya ba"ladı. Bir kö"eye sı#ınıp olup biteni algılama-
ya çalı"ıyordum. !nsanların korkusuzca biber gazı kapsül-
lerini ellerine alıp polislere geri fırlattı#ını ve yolda bula-
bildikleri ne varsa polise anında kar"ılık verdiklerini gör-
düm. Kitle korkusuzca çatı"ıyor ve ilerlemeye devam edi-
yordu. Üzerimize tomalar sürülüyor ve yüzlerce zırhlı,
polis bir kaç yüz metre ötemizde konu"lanıyordu. Geri
yollanan biber gazlarından etkilen gaz maskesi olmayan
polislerin tav"an gibi kaçı"tı#ını gördü#ümde, yüzümde
bir tebessüm belirdi. 

Kitleyi organize eden ve önden giden grup bize bura-
da sıkı"aca#ımızı ve yukarı do#ru tırmanı"a geçmemizi
haykırıyordu. Saniyelik refleks ile ko"maya ba"ladım.
Arkama dönüp baktı#ımda çoktan yoku"u tırmanmı"tım,
ardımızda kurdu#umuz barikatlar, molotof ate"iyle yanan
çöpler vardı. Birkaç dakika içinde Dolapdere’deki lüks
otellerden birisini önüne ula"tık. Kafamı kaldırdı#ımda
çoktan barikatlar kurulmu" ta" ve sapanlar ile çatı"maya
devam ediliyordu. Kitlenin toparlandı#ını ve Tarlaba"ı’na
do#ru harekete geçti#ini gördüm. Bu sırada gözü dön-
mü" polisler amaçlarına ula"abilmek için bulundu#umuz
sokaktaki otelin camlarından biber gazlarını sektirerek kit-
leye ula"tırmaya çalı"ıyorlardı. Ba"arılı da oldular ama
"ans bizden yanaydı, rüzgar bütün gazı a"a#ıya yolluyor-
du ve kimse etkilenmemi"ti. 

Tarlaba"ı’na ula"tı#ımızda polis gaz ya#muruna
devam ediyordu. Gaz kapsülleri evlere bakkalara giriyor-
du. Kitle Taksim’e çıkan barikatlara do#ru ilerleyip korku-
suzca çatı"maya devam ediyordu. Gökyüzüne baktı#ım-
da polis helikopterinin bizi adım adım izledi#ini görüyor-
duk. Yukarıya do#ru ilerken bir direni"çi ile göz göze gel-
dim ve onun gözlerindeki bakı" bana aradı#ım gücü
verdi. Ne bir tereddüt ne de korku vardı. Onun elindeki
ta"lardan birisini alıp savurmak için hamle yaptı#ımda,
kafamın kenarından hızla birer gazı kapsülleri geçmeye
ba"ladı. Hayatımın tehlike altında oldu#unu hissetim ve
geri çekildim. Çok geçmeden kitle de geri çekilmeye ba"-
ladı. 

Dolapdere Caddesi’ne çıktı#ımızda yolun iki tarafın-
dan gelen tomalar bizi sıkı"tırmaya çalı"tı. Kendimi film
karesi gibi anımsayaca#ım bir halde yolun kar"ısında bul-
dum. Kitle da#ıtılmı", binlerce polis Tarlaba"ı’na dolu"-
mu"tu. Tanıdı#ım bir kaç ki"i ile yalnız kalmı"tık ve kaç-
maktan ba"ka yapaca#ımız bir "ey yoktu. 

Amacımıza ula"madık, ama sonuna kadar kanıyla
canıyla direnen onlarca insanla tanı"tım. 1 Mayıs’tan
sonraki gün hayata ve mücadeleye çok farklı bir pencere-
den bakmaya ba"lamı"tım. Artık gündelik kapitazmin
ilüzyonlarına kapılmıyordum. Aklımda hep direni" hep
mücadele var. Mücadele bir ki"i daha kazandı. 2014
1 Mayıs’ta yine yanınızda olmaktan gurur duyaca#ım. 
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Sabah saat 7.30'da yola çıktık. Sendikanın araçlarıyla Mecidiyeköy giriine kadar

geldim. Trafik youn olduu için saat 10 civarında gelebildik. Nereye girsek polis

bir engel çıkartıyordu. Doruca ili Camisi’nin önüne gittim. O civarda bir süre

dolaıp PDD'yi bulmaya çalıtım. Halk Cephesi'nden arkadalarla karılatık. Polis

grubu görünce gaz bombası attı. Ara sokaklarda saatlerce çatımalar devam etti.

Taksim'e gitmek için zorluyorduk. Ancak her tarafta polis yıınaı vardı. Gaz bom-

balarının içinde giri olmayınca, baka yerlerden zorladık. Okmeydanı yoluna çıktık

ve orada da saldırdılar. 

Bu arada bizim yoldalardan biriyle karılatık. Üzerinde önlük olduu için tanı-

mıtım. Yanına gittim ve yoldaları sordum. Orada beraber bir müddet çatıtık,

ama sonrasında birbirimizi kaybettik. Orada barikatlar kurduk ve karılık verdik.

Yarım saatlik bir süreçten sonra Okmeydanı'na doru çekildik. Orada da saat

14.30'a kadar çatıtık. Öyle çok gaz bombası atıyorlardı ki, bizler de talarla,

sapanlarla karılık veriyorduk. 

Benim için bu 1 Mayıs, geçtiimiz yıla göre daha iyi geçti. Bütün engellemelere,

polis barikatlarına ramen irademizi koyduk ve Taksim'e çıkmak için her eyi yap-

tık. Yoldalarımın da baka yerlerde çatıtıklarını bilmek, duymak, ayrı bir gurur

kaynaı oldu. Bulunduumuz her alanda PDD'liler olarak koyduumuz tavırlarla,

dostlarımızla omuz omuza bir direnii daha geride bıraktık. Gelecek yıllarda aynı

ekilde irademizi koyacaız ve Taksim'i alacaız! 

Tek hedefimiz Taksim! Taksim, basit bir yer sorunu deil. Eer öyle olsaydı

devlet, tüm stanbul'u sıkıyönetimle susturmaya çalımazdı. Bizim için  hedef net. 

Biz ve bizler gibi mücadeleci insanlar, 1977 katliamını unutmamak ve unuttur-

mamak için, bu alanı hiçbir zaman kaptırmayacak! Taksim, 1 Mayıs alanı olarak

kalacak ve yine kortejler halinde yürüyeceiz. Yasaklar, bundan önce bizi yıldıra-

madı, bundan sonra da yıldırmayacak!

“Mücadele bir kii daha kazandı”

Yasaklar bizi yıldıramadı, yıldıramayacak!



Dünyada ve Fransa'da genelde sisteme karı duruun yükseldii tepkilerin younlatıı

bir dönemde, bir yanda sava çıırtkanlıı, bir yanda barı söylemleri altında girildi 1

Mayıs’a… Geçmite militan devrimci sloganlarla içi ve emekçilerin

birlikte ortak deerlerle sokakları arınlandıı

dönemlerden sonra, üç,

hatta biz yabancılarla

birlikte dörde bölün-

mülüün yaandıı ve

geçen yılı aratan bir

bahar yorgunluunda

geçti bu 1 Mayıs.

Irkçı sacı bir döne-

min iktidarı olan Sarkozy

hükümetinin ipliinin paza-

ra çıktıı ortamda yükselen

kitle hareketinin sesini bo-

mak için, cilalanmı yeni

yüzüyle iktidar olan sözde

Sosyalist Parti’nin tüm seçim

öncesi vaatlerinin unutulduu

bir zamanda, yükselen içi sınıfı ve sendikal hareke-

tin birlik ve dayanımasının sergilendii, tepkilerinin yükselite olduu bir dönemde, yine

bölünmülüü ve devrimci radikal öndersizlii yaadı Paris'te içi sınıfı…

Bir yanda iktidar taraftarları, bir yanda onun karısında olan, ayrı yerlerde yürüyü

güzergahı belirleyen sol gözüken sendikalar ve Front Goche Partisi’nin taraftarları… Ve

tüm bunlara karı olumlu davranı sergilemeye çalıan biz Türkiyeli komünist ve devrimci

hareketlerin insanları...

Fransız içi sınıfı ve sendikal hareketinin bu parçalı yapısı, bu

yılki 1 Mayıs’ın canlı geçmeyeceini gösteriyordu.  Bunun

bize de yansıyacaı açıktı. Buna ramen biz göçmen-

ler, daha canlı geçeceini düünüyorduk.

Günlerdir ülkemizde die di kana kan müca-

deleyle tekrardan kazanılan 1 Mayıs

Taksim alanının bu sene kutlamaya

kapatılması ve buna karı devrimci

sesiz kalmayacaı, bu 1 Mayıs’ın

burada da çok daha kitlesel ve

cokulu geçecei beklentisini

yarattı. Oysa katılım, ikibin

civarlarında oldu. Kürt

hareketinin katılımı geç-

mi yıllar göre çok daha

zayıftı. Bu üzerinde

durulması gereken bir

konudur. Genel katılım

ise, yirmi bin civarında

oldu. Ayrıca 5 Mayıs'ta

Front Goche Partisi,

hükümetin kemer

sıkma politikalarına

karı bir miting ve

yürüyü organize edi-

yor.

Genel olarak anti-

kapitalist sloganların atıldı-

ı yürüyüte, hükümetin

krizi ama yönündeki kemer

sıkma politikalarına ve isizlie

karı tepkiler dile getirildi.

Yürüyü geç saatlere kadar

devam etti ve yürüyemeyen gurup-

lar, eylemlerini miting havasında sür-

dürdü. Yamurun da iddetlenmesiyle

eylemlerine son verdiler.

Güzel bir 1 Mayıs sabahı, sıkıyönetim
havasında Taksim alanına  ulatırtmama gayesinde
olan devlete inat, AKP'ye inat dütük yollara… 

Otobüs yok, tramway yok, vapur yok, Taksim'e
giden bütün yollar kapalı. Bir ekilde Halasgargazi
Caddesi’ne ulamayı baarıyoruz. çiler, öretmenler, ören-
ciler, herkes direnmeye hazır. Tam eylem ve direni havası var. 

Yürüyüe geçiyoruz Taksim'e doru, “TAKSM 1 MAYIS ALA-
NIDIR” diyerek. Böyle bir direnii, böyle bir kararlı yürüyüü ve kit-
leyi tahmin eden kolluk güçleri, bütün gücüyle var olan bütün tekno-
lojisiyle karımızda. Ama içiler, emekçiler kararlı, ya Taksim ya dire-
ni! 

Normal bir üslupla kolluk güçlerine, meru olan hakkımızı,
Taksim'e doru yürümek istediimizi belirtiyoruz. Cevap olarak tazikli
su, gaz bombası alıyoruz. lk müdahaleden sonra bir anda cadde karıtı,
mücadele edenler, tazikli suya direnmeye çalıanlar, gazdan etkilenip
yere yıılanlar… Biz de bu gazdan ve sudan payımıza düeni alıyoruz
tabii. 

lk oku atlattıktan sonra kararlılıımızı göstermek için, üstüne
üstüne gidiyoruz kolluk güçlerinin. Ya kazanacaız ya kazanacaız!
Her müdahaleden sonra öfke ve tepkiler daha da artıyor, yerde
yatanları, astım krizine girenleri gördükçe öfke büyüyor, sistemin
içi ve emekçilere karı kini nefreti gün yüzüne çıkıyor. 

Bu direnite çok açık bir ekilde görüldü ki devlet içileri ve
kendisine karı gelenleri sindirmek, yok etmek için elinden
geleni yaptı, bütün öfkesini kustu. Ama bu direniimiz de
onlara çok açık, çok net bir cevaptır! Biz direndikçe, biz
savatıkça, sizin kolluk güçleriniz, teknolojisiniz hiçbir-
eydir! Taksim içilerin, emekçilerindir ve hep öyle
kalacaktır. 

Yaasın 1 Mayıs, Yaasın Direni! 
Zafer direnenlerin olacak!
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Fransa’da 1 Mayıs
Krize karı birleen tepki

!"çi sınıfının birlik, mücadele ve dayanı"ma günü 1 Mayıs, tüm dünyada
oldu#u gibi Adana'da da i"çi ve emekçilerin yo#un ilgisiyle kutlandı.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde toplanan 10 bine yakın i"çi ve
emekçi, Proleter Devrimci Duru"'un da içinde oldu#u devrimci ve demokrat-
lar, sendika ve kitle örgütleriyle birlikte  !stasyon Meydanı’na yürüdü. D!SK,
!HD, KESK, Genel-!", Sosyal-!", Emekli-Sen, Dev Sa#lık-!", BES, Kültür
Sanat Sen, Haber Sen, Tarım Orkam Sen, Yapı Yol Sen, BTS, SES, TES-!",
Yol-!", Demiryol-!", Belediye-!", Tek Gıda-!", Harb-!", Genel Maden !"çileri
Sendikası, Petrol-!", Tez Koop-!", Organize sanayi i"çileri, ayakkabı i"çileri,
Adana Demirspor taraftarlarının da katılımıyla co"kulu geçti. 

!stasyon Meydanı’nda Kürtçe, Arapça ve Türkçe konu"malar yapıldı.
!stanbul Taksim'deki polisin terörü kınandı. 'Her yer Taksim, her yer direni"'
ve 'Emekçiye uzanan eller kırılsın' sloganlarıyla protesto edildi. Kürsüde konu-
"an D!SK Adana Bölge Temsilcisi Kemal Arslan, 1977 yılı 1 Mayısında ya"a-
mını yitirenleri, devrim "ehitlerini andı. E"it, özgür ve demokratik bir Türkiye
mücadelesi verdiklerini belirten Arslan, "!"çiler ve emekçiler olarak her
zamankinden daha çok birlik ve dayanı"maya ihtiyacımız var" dedi.

Proleter Devrimci Duru", Adana 1 Mayısı’nda kendi köklerinden yeniden
filizlendi.

Proleter Devrimci Duru" pankartıyla yürüyü"te yernini alan komünistler,
''!" cinayetlerine son'', ''Ya"asın 1 Mayıs'', ''Kahrolsun emperyalist sava"'' vb.
dövizler ta"ıdılar. Co"kulu ve enerjik olan kortejde, ihtilalci komünist "ehitler
de unutulmadı. Mehmet Fatih Öktülmü", Osman Ya"ar Yolda"can, !smail
Cüneyt ve Sezai Ekinci gibi önder yolda"larımız ba"ta olmak üzere di#er
"ehitlerimizin resimleri vardı. Sloganlarla ihtilalci komünist "ehitler ve devrim
"ehitleri anıldı. !"çi ve emekçilere ajitasyon konu"maları yapıldı.
Konu"malarda, 1 Mayıs'ın i"çi sınıfı için anlamı ve önemine de#inildi.
''Ya"asın 1 Mayıs, Biji yek gulan'' sloganları atıldı. Emperyalist sava"a kar"ı
birle"me ve mücadele etme ça#rıları yapıldı. Suriye'nin durumu hatırlatılarak,
sava" gerçekli#i ortaya konuldu. Ülkedeki askeri üslere dikkat çekilerek
''Emperyalist üsler kapatılsın'', ''Emperyalizmin askeri olmayaca#ız'', ''!ncirlik
Üssü kapatılsın'' sloganları atıldı. Güvencesiz ve sendikasız, kölece çalı"ma
ko"ullarına de#inilerek, kurtulu"un birle"mekten ve mücadeleden geçti#i söy-
lendi. ''Birle"e birle"e, dövü"e dövü"e kazanaca#ız'', ''sendikala"ma haktır,
engellenemez'' sloganları atıldı. Halkın e#itim, sa#lık ve barınma hakkının
metala"tı#ı, halkın temel haklarından yoksun oldu#u anlatıldı. ''Sava"a de#il,
e#itime, sa#lı#a bütçe'' sloganları atıldı. Hapishanelerdeki tecrit ve disiplin
cezalarına, tutuklama terörüne de#inilerek ''Zindanlar yıkılsın, Tutsaklara
özgürlük'' sloganları atıldı. Entrikalarla Taksim’in i"çi sınıfının “1 Mayıs Alanı”
olmaktan çıkarılmayaca#ı söylendi ve Taksim'deki direni" selamlandı. ''Her
yer Taksim her yer direni"'', ''Taksim 1 Mayıs alanıdır'', ''Taksim kızıldır, kızıl
kalacak'' sloganları atıldı.

Komünistler, ''Bımre fa"izm, Kurdara azadi'' sloganları ile Kürt halkına
devrim ve özgürlük için mücadele ça#rısı yaptılar. 1 Mayıs Alanı’na devrim
"ehitlerini ölümsüzle"tirerek giren komünistler, "özgürlük için, ba#ımsızlık için,
demokrasi için, sosyalizm için tek yol devrim" dedi.

PDD Adana

Adana’da 1 Mayıs
“Köklerimizden yeniden filizlendik!”

TAKSM
1 Mayıs alanıdır, 
hep öyle kalacak!
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Sermaye azami kara doymuyor. AKP hükümeti
de sermayenin azami karını artırmak için, ardarda
yasal düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Çocuk
ve genç i!çilerle ilgili yapılan yeni düzenlemede
a"ır ve tehlikeli i!lerde çalı!ma ya!ı 18’den,
16’ya indirildi. Çocuk i#çileri a!ır ve tehlikeli i#lerde
çalı#tırmayı yasal hale getiren bu yeni düzenleme,
Ulusal "stihdam Stratejisi’nin (U"S) bir parçası. 

Bilindi!i gibi AKP, hükümet oldu!undan beri, i#çi
ve emekçilere çok kapsamlı saldırı hedefi olan U"S’i
parça parça yasalla#tırarak hayata geçiriyor. Son
olarak genç ve çocuk i#çilerle ilgili bölümü de yasal-
la#tı. 

Yapılan düzenlemede, “çocuk ve gençlerin çalı#-
ma usullerini düzenleyen yönetmelik” de!i#tirilerek,
a!ır ve tehlikeli i#lerde çalı#ma ya#ı, 18’den 16’ya
indirildi. “Çalı#ma ya#amını düzenledi!i”ni söyleyen
hükümet, 16 ya#ından gün almı#, lise 2. sınıfa git-
mesi gereken çocukları kiremit, tu!la, ate# tu!lası
i#leri, plastik imalatı ve selüloz üretimi vb gibi a!ır ve
tehlikeli i#lerde çalı#malarını yasal hale getirdi. 

Eski düzenlemedeki
“a!ır i# ve tehlikeli

i#” bölümü kaldırılarak, yerine “çocuk ve genç i#çile-
rin çalı#tırılmayaca!ı i#ler” ba#lıklı bölüm geçirildi.
“16 ya#ını doldurmu# fakat 18 ya#ını bitirmemi#
genç i#çilerin çalı#tırılabilecekleri” #eklinde de!i#tiri-
lerek, daha önce “a!ır ve tehlikeli i#” olarak kabul
edilen kiremit, tu!la, ate# tu!lası, plastik imalatı ve
selüloz üretimi “a!ır i#” olmaktan çıkarıldı ve çocuk-
ları bu a!ır ve tehlikeli i#lerin altına sokuldu. 

“Bele!” denecek ücretli köleler
Sanayinin geli#mesiyle beraber çocuk i#çiler de

üretim yerlerinde ter dökmeye ba#ladılar. Kapitalist
üretimin yo!unla#masına paralel olarak çocuk i#çiler
de arttı. 

Kapitalistler için çocuk i#çiler vazgeçilmez büyük
bir hazinedir. "stendi!i kadar rahat sömürülen,
savunmasız, kendilerini koruyacak ya#tan ve bilinç-
ten yoksundurlar. Onların bu bilinçsizli!ini, koruma-
sızlı!ını, kapitalistler fabrikalarında tepe tepe kulla-
nırlar. Çocuk i#çiler, onlar için muazzam bir i#gücü
sömürüsü, muazzam bir artı de!er demektir.
Dünyanın her yerinde en ünlü marka ürünlerde mil-

yonlarca çocuk i#çinin teri, kanı, canı
vardır. Yeti#kinlerle aynı ko#ullar-
da a!ır i#lerde çalı#tırılırlar. 

Türkiye’deki durum da bun-
dan farklı de!ildir. AKP hükümeti-

nin son düzenleme ile yaptı-
!ı, gerçekte bugüne dek fii-
len varolan durumun yasal-
la#masıdır. Çocuk i#çiler,
a!ır ve tehlikeli i#lerde çalı#-
tırılıyorlar zaten. 

Bunun en çarpıcı örne!i,
okul harçlı!ını çıkarmak için
Adana’da çalı#tı!ı fabrikada
kafasını pres makinasına
sıkı#tırarak ölen 13 ya#ında-
ki Ahmet Yıldız oldu. 

Ayrıca, 4+4+4 kesintili
e!itim düzenlemesiyle, 136
bin 115 ö!rencinin örgün
e!itim dı#ında kaldı!ı söyle-
niyor. E!itimden uzakla#an
çocuklar, ucuz i#gücü pazar-
larına köle olarak giriyorlar. 

Devletin kendi kurumu
olan Türkiye "statistik
Kurumu (TÜ"K) bile çocukla-
rın a!ır ve tehlikeli i#lerde
çalı#tırıldı!ını verilerle ortaya
koymaktadır. TÜ"K, 2012 yılı
çocuk i#gücü anketine göre,
Türkiye genelinde nüfusun
yüzde 20.2’sini olu#turan 6-
17 ya# grubu 15 milyon 247
bin çocuktan, 893 bini çalı#ı-
yor. Büyük bir  kısmı, (yüzde
44.7’si) tarımda. yüzde 31’i
hizmet sektöründe, yüzde

24.3’ü ise sanayide istihdam edilmi#ler. Bu çocukla-
rın yüzde 50.2’si okula gitmiyor. 2006 yılına göre,
çalı#an çocuk sayısında 3 bin ki#ilik bir artı# olmu#
ve çalı#ma ya#ı 6’ya kadar inmi#. 

D"SK-AR Çocuk "#çi Ara#tırma Raporu’na göre
ise; dünya genelinde 2008 itibariyla 1 milyar 586
milyon olan 5-17 ya# arasındaki çocuktan, 306 mil-
yonu çalı#ıyor. 2004-2008 arasında 15-17 ya# arası
çocukların istihdamı, 2 milyon artmı# durumda.
Çocuk eme!inin en kötü ve a!ır biçimde istihdam
edilenleri ise, 2008 yılı için 115 milyon olarak sap-
tanmı#. Erkek çocukların 74 milyonu, kız çocukların
ise 41 milyonunun tehlikeli ve a!ır i#lerde çalı#tırıldı-
!ı belirtiliyor.

Küçük bedenler i! cinayetleri kurbanı
Ahmet Yıldız, 13 ya#ında. Adana’da çalı#tı!ı fab-

rikada pres makinasına sıkı#arak ya#amını yitirdi. 
Serkan Altunay, 16 ya#ındaydı. Okula gidemiyor-

du. Çalı#tı!ı in#aattan dü#erek öldü. 
Muharrem Ceylan, 16 ya#ındaydı. Tersanede

çalı#ırken elektrik akımına kapılarak can verdi. 
Hakan O!uz, 18 ya#ındaydı. Çalı#tı!ı fabrikada

dü#erek canından oldu. 
Metin Turan, 19 ya#ındaydı. Tersanede raspacı

olarak çalı#ıyordu. "skeleden denize dü#tü, bo!ula-
rak ya#amını yitirdi... Liste böyle uzayıp gidiyor. 

#stanbul #!çi Sa"lı"ı ve #! Güvenli"i Meclisi
verilerine göre, 2012 yılında 867 i!çi, i! cinayet-
lerinde hayatını yitirdi. Hayatını kaybeden i!çiler
arasında 15’inin 14 ya! altı çocuk i!çiler,
19’unun ise 15-17 ya! arası genç i!çiler oldu"u
belirtiliyor. 

SGK’nın verilerine göre, Türkiye’de her gün orta-
lama 172 i# kazası meydana geliyor. Bu kazalarda
her gün ortalama 4 i#çi hayatını kaybediyor, 6 i#çi i#
göremez duruma geliyor. SGK tarafından aylık ba!-
lanan sakat çocuk i#çi sayısı; Diyarbakır’da 3 bin
980, Urfa’da 3 bin 789, Gaziantep’te yakla#ık 2 bin,
Mardin, Batman, $ırnak, Adıyaman gibi Kürt illerinde
binin üzerinde. Di!er illerle birlikte dü#ünüldü!ünde,
i# kazalarında sakat kalan çocuk i#çi sayısının
oldukça yüksek oldu!u anla#ılır. 

Holdingler sermayelerini büyütmek için, çocuk
i!çileri sendikasız, sigortasız, kayıtdı!ı, i! güven-
cesinden sosyal haklardan yoksun, riskli i!lerde
çalı!tırarak servetine servet katıyorlar.
Burjuvazinin serveti büyürken, çocuk i#çiler i# cina-
yetlerinde ya#amını yitiriyor, i# kazalarında kalıcı
sakatlıklara maruz kalıyorlar, meslek hastalıklarıyla
bo!u#uyorlar. Gelecekleri köreltiliyor. 

Çocuk i#çi sömürüsü bu denli yaygınken, utan-
mazca “çocukları çalı#tırmak yasaktır” nutukları atı-
yorlar. Çocuk i#çili!i önleme düzenlemeleri yapacak-
larını söylüyorlar. Ve faturayı çocukların anne-baba-
sına kesip, onları suçlu ilan ediyorlar. Oysa hangi
anne-baba, çocu!unu çalı#tırmak ister! Onları
çocuklarını çalı#tırmaya mecbur bırakan, yoksulluk
ve i#sizliktir ki, bunun da müsebbibi, burjuvazinin bir
türlü doymak bilmeyen azami kar hırsıdır. 

Küçük bedenler, a"ır ve tehlikeli i!ler...

Yakın bir süre önce 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlandı. Bir kez daha
“dünyada çocuk bayramı olan tek ülke” olmakla övünüldü. Çocuklar, ba#-
bakanlık, valilik gibi makamlara oturtuldu; “en de!erli varlı!ımız”, “gelece!i-
miz” nutukları atıldı...

Bunlar vitrindekilerdi, göstermelikti. Gerçekte çocukların ezici bir ço!un-
lu!u sa!lıksız ve e!itimsiz bir #ekilde büyüyor, birço!u da büyüyemeden
ölüyordu.

Bilgi Üniversitesi’nin yaptı!ı bir ara#tırmaya göre, Türkiye nüfusunun
üçte biri 18 ya#ın altında olan çocuklardan olu#urken, onlar için yapılan
kamu harcamaları oldukça dü#ük. Sayıları toplam 22.6 milyon olan çocuk-
lara yönelik, sosyal hizmet, sa!lık, e!itim, adalet ve çocuk i#çili!i ile müca-
dele harcamaları, hepsi birden hesaplandı!ında, 2011 yılı için GSMH’ya
oranı, yüzde 3.43’e ula#ıyor. Bu rakamlar, devletin çocu!a verdi!i de!eri
ortaya koyuyor.

Ayrıca Türkiye, bir “çocuk i#çi cenneti.”  Sayıları her geçen gün artan
binlerce çocuk, i#gücü pazarına sürülüyor. En a!ır ve tehlikeli i#lerde
dü#ük ücretlerle çalı#tırılıyor, i# cinayetlerinde sakatlanıyor, ölüyorlar. 

Ba#ta Kürt illeri olmak üzere birçok yerde bizzat devlet terörüyle katledi-
liyorlar, i#kence görüyorlar, tutuklanıyorlar. 2010-2012 yılları arasında top-
lam bin 464 çocuk gözaltına alındı, bunlardan 380’i tutuklandı. $u anda
hala yüzlerce çocuk hapishanelerde. En son Pozantı’da açı!a çıktı!ı gibi,
cinsel taciz ve tecavüzle, fiziki ve ruhsal #iddetle kar#ı kar#ıyalar. $akran
Hapishanesi’nde içinde bulundukları ko#ulları de!i#tirmek için açlık grevi
yapıyorlar.
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Nisan’dan beri direnite olan BMS üyesi Reksoth

içisi Serkan Erdoan, Boch içisi Metin Görgün ve

BMS sendika uzmanı Günay Ayaz’la 19 Nisan’da

yaptıımız söyleiyi yayınlıyoruz.

DSB: Süreci anlatır mısınız? 
Serkan Erdo"an: 1 Aralık 2004’te Reksoth’da

i#e ba#ladım. 7 ay Almanya’da e!itim aldım. O fab-
rikaya ba#layan ilk 24 i#çiden biriyim. 22 Mart
2012’de toplu bir #ekilde 3 bin 684 i#çi, BM"S sen-
dikasına üye oldu. 25 gün boyunca hiçbir yönetici
ve sendikacı tarafından baskı uygulanmadı.
Sonrasında fabrikanın Genel Müdürü çıkıp fabrika-
da bilgi kirlili!i oldu!unu söyledi, “sizi kandırıyorlar”
diyerek, Türk Metal-"# Genel Ba#kanı Pevrul
Kavlak’ı dinlememizi istedi. Bir gün sonra Pevrul
Kavlak geldi. Kavlak, i#çileri BM"S’ten istifa ettirmek
için konu#tu ve patronla beraber fabrikayı sendika-
sızla#tırmaya çalı#tılar. 

Türk Metal’den istifa ederek Birle!ik Metal-
#!’e geçmenizin sebepleri nelerdi? Ko!ullar
nasıldı?

Bir defa i#yerinde “sendika” yoktu. Sendika, fab-
rika yönetimi ne isterse ona göre davranıyordu. "#çi
bir #ey sordu!u zaman, bir #ey söylemezlerdi.
Bizim fabrikada 3 kilodan 30 kiloya kadar parçalar
var. "#çilerde bel fıtı!ı, boyun fıtı!ı, birçok a!rılar
mevcuttu. "#çi sa!lı!ı ve güvenli!i hiçbir #ekilde
dü#ünülmüyordu. Sendika da bu ko#ulları bilmesine
ra!men i#çileri de!il, yönetimi tercih ediyordu. Biz
de bu ko#ullardan dolayı BM"S’e üye olduk. 

BM#S’e geçtikten sonra Türk Metal sendikası
nasıl bir tepki verdi?

Türk Metal’den bize baskı gelmedi, fabrika
yönetiminden geldi. Genel Müdür, Personel Müdürü
i#çileri tek tek ça!ırarak, “Boch’un yetkisini Türk
Metal aldı, biz de fabrika olarak Boch bünyesinde-
yiz, onun için  Türk Metal’e geçin” #eklinde söylem-
leri oldu. 

Toplamda kaç i!çi çalı!ıyor Bosch’ta ve
Reksoth’ta?

Reksoth’ta 720 i#çi çalı#ıyor  ve bu i#çilerin
684’ü BM"S’e geçti. $u anda fabrikanın yarısı Türk
Metal’de, yarısı BM"S’te ve iki sendikanın da yetkisi
yok. Herkes bu yüzden normal çalı#maya devam
ediyor. 

Burada ne zamandan beri çadır kurdunuz?
2 Nisan’dan beri. Genelde destek veriyorlar.

Yanımızdaki binaların hepsinden destek geliyor.
Bosch’un genel müdürlü!ünde çalı#anların da des-
te!i yo!un. Di!er kurumlardan gelenler oluyor.
Sendikalar, dernekler vb. 

Bugün Kartal’da BM#S’in bir eylemi vardı ve
oraya da katıldınız, eylemi nasıl buldunuz?

9 senedir Türk Metal’e üye olan birisi olarak,
sendikayı daha yeni gördüm ben. Çok co#kuluydu.
Bundan önce böyle bir #ey yoktu. Türk Metal sendi-
kasının tarihinde böyle bir #ey hiç yok zaten. Ama
onlar da eylem yapmaya ba#ladılar. Aslında amaç-

ları Bosch’u kaybetmemek. T"S Süreci de var ve
Bosch’un ve metal i#çilerinin patlama zamanı. 

Günay Ayaz: Esnek çalı#ma noktasında bir kır-
mızı çizgi var. Ücret ve di!er konularda bir tutumu
var. T"S kurulu var, i#çilerden ve sendikacılardan
olu#an. Önümüzdeki hafta toplanılıp eylemler
yönünde kararlar alınacak. Yürüyü#ler ve basın
açıklaması devam ediyor. 

Bursa’da metal sektöründe çalı!ma ko!ulları
nasıl?

Serkan Erdo"an: Maa#lar çok dü#ük, i# güven-
cesi yok. Türk Metal’in suyuna gidersen kimse bir
#ey demiyor. Ama onlara bir laf söylersen direk
uyarı alıyorsun, i#ten atılıyorsun. O yüzden de i#çi-
ler sesini fazla çıkarmak istemiyorlar. Sadece bizim
fabrika de!il, Renault, Tofa# i#çileriyle de irtibatımız
devam ediyor. Son iki ayda 1800 i#çinin i#ine son
verildi. 

Metin Görgün: Türk Metal’in kalesi Bursa ola-
rak görülür ve biz Bosch’ta sendika de!i#tirince,
tüm i#çilerin gözü bizim üzerimize döndü. Böyle
giderse Tofa#’ı, Renault’u da kaybedecekler. Yani
zincirleme gidiyor. Onun için Türk Metal, Bosch’ta
çok baskı yapıyor. Tabi ki baskıyı MESS kurduru-
yor. Türk Metal sendikacıları zaten tek ba#larına bir
#ey yapacak durumda de!iller. 

Fabrikalarda ücretler ne durumda?
Serkan Erdo"an: Sosyal hakları çıkardı!ında

asgari ücret seviyesinde. Çalı#ma saatleri 8 saat,
ama uygulanmıyor. Yerine göre 12-16 saat.
Reksoth fabrikası son iki aydır 12 saatlik iki vardiya
halinde çalı#ıyor. Adam almıyorlar i#e. Para vermi-
yor. Yöneticiler bir de bizlerin üzerinden primler
kazanıyor.  Malzemeler a!ır oldu!u için i#çilerin bir-
ço!unda sa!lık sorunları ya#ıyorlar.

Metin Görgün: Buraya gelmemizin amacı da
fabrikalarda insanların anayasal haklarını, özgür
iradelerini rahatça kullanabilecekleri bir referandum
yapılması. Sendika seçilebilmeli rahatça. Bu ülkede
cumhurba#kanını, ba#bakanını seçebiliyorsun,
belediyeleri, muhtarları seçiyorsun. "#çi olarak kendi
sendikamızı neden seçemiyoruz? Kendi özgür ira-
demize göre referandumu talep ediyoruz. Madem
anayasal hak olarak verdin, niye seçtirmiyorsun?
Bu süreçte Türk Metal’in baskılarla i#çileri sindirdi!i-
ni gördük, bir sürü oyunu ortaya çıktı. $u anda
Bosch’ta çalı#an 17 yıllık bir i#çinin Türk Metal’e
de!il de Çelik "#’e üye olarak gösterilmesi. Ama
i#çinin kendisinin dahi haberi yok. Ben Türk Metal’e
üyeyim diyor. 

Serkan Erdo"an: Fabrikalarda belki 50 ki#iye
yakın bir grup var öyle. "statistiklerde öyle çıktı.
Fabrika yönetimi ”bunların Çelik-"#’e üye olduklarını
bilmiyorum” diyor. 

Siz kaç yıldır çalı!ıyorsunuz?
Metin Görgün: Ben 12 yıldır Bosch’tayım. 12

yıllık i# hayatımız boyunca birçok #ey yaptık.
Fabrikalar kurduk. Bosch’u Bursa’da hatta uluslar-
arası alanda belli bir noktaya getirdik. $u an Bosch
dünyada bir numaradır, ama yakında son numara
olacak. Kendi kuyularını kazmaya ba#ladılar.
Geçen yıl 14 Mart’ta özgür irademizi kullanarak

BM"S’e geçtik. Üç günde 3800 çalı#anla birlikte. Üç
hafta sonra MESS kurmaylarının yapmı# oldu!u
baskılar sonucunda içeride çalı#an amirler, memur-
lar insanları kollarından tutarak, ceplerinden üyelik
ka!ıtlarını alarak, fabrika içine noteri sokarak zorla
geri döndürmeye çalı#tılar. Bir nebze ba#arılı oldu-
lar. "çeride BM"S’in üye sayısını dü#üremediler.
Baktılar ki olmuyor, MESS, Bosch yöneticilerine
“10-15 tanesinin kafasını kesin, i#ten çıkartın, bitirin
bu i#i” demesi üzerine, “ilk ba#” Akın arkada#ımız
oldu, raporlu oldu!u halde i#ten çıkartıldı. Ben bir
hafta sonra i#ten çıkartıldım. Haftasonu  mesaide
çalı#aca!ımı söylememe ra!men, iznimi iptal edip
i#ten çıkarttılar. $irket kötü oyunlara ba#ladı. Gelip
kar#ılarına çadırı kurduk. 

Bir reklam vardı Bosch’un “itibarımı kaybetmek-
tense paramı kaybetmeyi tercih ederim” diyordu.
Ama tam tersi, bunlar için para önemli. Bir benzin
enjektörünün Bursa fabrikasına maliyeti 5 Euro’dur.
Küçük sanayide aynı parçayı 300-400 liradan a#a-
!ıya alamazsınız. Bu sömürüyü bilsin insanlar. 

Metin Görgün: Biz hayatımız boyunca ilk kez
böyle bir #eyle kar#ıla#ıyoruz. Dayanı#manın, birlik-
teli!in ne oldu!unu bilmeyen insanlardık. Serkan
arkada#ımız Türk Metal’de delegelik yaptı. Ben 12
yıl Türk Metal’de kaldım. Ama sendikacılı!ın, daya-
nı#manın, emekçili!in ne oldu!unu BM"S’e geçtik-
ten sonra ö!rendik. Bunları Bursa’da çalı#an arka-
da#larımız bilmiyor. Ama onlar da bunu ya#ayacak-
lar. "nanın, bugün Kartal’daki o kalabalık Bursa
Nilüfer Organize’de bulunsun. Bir tane Türk Metal
fa#ist çetesi kalmaz. 

Serkan Erdo"an: Bosch’un yakla#ık 4600 i#çisi
var. 800 tanesi Reksoth. 5 bin ki#inin Bursa’da
yürümesi demek, oranın altüst olması demek. 

Metin Görgün: Yeni bir sloganımız var: Kavel
1963-Bosch 2013.

Son olarak bir!ey söylemek ister misiniz?
Günay Ayaz: Sonuç olarak de!i#en birçok #ey

oldu. "#çiler daha örgütlü hareket ettiler. 2010 T"S
sürecinde i#çilerin tepkisi oldu ve eylemler yaptılar.
Ba#ta Bosch olmak üzere birçok fabrikada eylemler
oldu. Bosch i#çilerinin #ahsında bir de!i#im ihtiyacı
ortaya çıktı ve BM"S’i tercih ettiler. Kendi iradeleriy-
le böyle bir örgütlenmenin içine gittiler. Bosch daha
önce, Reksoth daha sonra sürece dahil oldular.
Uzun erimli 1-1.5 yıllık bir komite çalı#ması üzerin-
den bu sürece geldik. Bu süreç, deneyimler üzerin-
den devam ediyor. "#çi arkada#larımızla beraber en
iyi #ekilde süreçten çıkmaya çalı#ıyoruz. 

“Dayanı!mayı, eme"i yeni ö"reniyoruz”



2007’de ba!layan “Taksim sava!ları”nın

bitmesinin ardından, 1 Mayıs’ların niteli"inde

önemli bir ivme kayması ortaya çıkmı!tı. Bu

kaymanın bir yanını, “kavga günü” olmak-

tan çıkartan, “gösteri günü”ne çeviren, bu

yanıyla da içini bo"altan bir tarzın "ekil-

lenmesi olu"turuyordu. 

Do"ru olan, günün içeri"inin devrimcile!ti-

rilmesi, hep bir a"ızdan kavga sloganlarının

haykırılmasıydı. Miting olarak örgütlenen bir

1 Mayıs’ta dostun dü!manın kar!ısında iyi

görünmek, militan durmak, yaratılan görkem-

le kar!ı-devrim cephesine meydan okumak

elbette ki gerekliydi. Fakat  yanlı!lık, günün

buna indirgenmesiydi. Bu görüntüye dev-

rimci özünü verecek olan unsur; i"çi sını-

fının acil taleplerinin öne çıkarılması, bu

do!rultuda direni" ve eylem ça!rılarıyla

burjuvaziye meydan okunması, sınıfın

yaptırım gücünün gösterilmesidir. Sadece

görünü!le de"il, konu!malardan kitle co!ku-

suna kadar, militan ve devrim-kar!ıdevrim

safla!masını netle!tiren 1 Mayıslar örgütlen-

mesidir. 

Oysa son üç yılın 1 Mayıs’larında, kitle-

sellik yönü güçlenmekle birlikte, örgüt-

süzlük ve da!ınıklık her defasında kendi-

sini daha güçlü hissettirmi"tir. Yasal 1

Mayıslar, günün gerçek amacından giderek

uzakla!maktaydı. Bu nedenle, bugüne nasıl

geldi"imizin anahtarı, geçti"imiz yıllarda gizli-

dir. 

Son üç 1 Mayıs’a damgasını vuran 

unsurlar 

Birincisi, 1 Mayıs öncesi toplantılara

içeri!in de!il sıralama tartı"malarının,

daha fazla-daha önde görünme çabaları-

nın damgasını vurması önemli bir olum-

suzluktur. Ama bu da sınıf mücadelesinin

“kaderi”dir. Birileri çatı!arak önem-

li bir kazanım elde etti"inde, ba!-

kaları da gelerek bu kazanımın

üstüne konmaya, kazanırken

kendi payının da ne kadar büyük

oldu"unu göstermeye çalı!ır.

Oysa en önemli “sıralama”,

çatı"ma anındaki sıralamadır. Oradaki

“sıralama”yı, militanlık, kararlılık, sava!çılık

ve co!kunun düzeyi belirler; ba!ka bir !ey

de"il. 

#kincisi, ne sendikacıların

yaptı!ı konu"malar, ne dev-

rimcilerin okudu!u ortak

metinler, ne de direni"çi i"çi-

lerin anlatımları, kitle tarafın-

dan do!ru düzgün dinlen-

mez. Çünkü sendikacılar kendi

cephelerinden yasak savma

niteli"inde düzeniçi mesajlar

verirken, devrimcilerin hazırladı-

"ı metinler de, “en geni! kesimi

ortakla!tırma” adına giderek

basmakalıp ve vasat bir hale

bürünmektedir.  Oysa 1 Mayıs

“mücadele günü”dür ve kür-

süden yapılan bütün konu"-

malar, bu mücadelenin co"-

kusunu ate"lemelidir. Günün sonunda kitle-

nin aklında kalan, ne kadar yoruldu"u de"il,

mücadelede bir e!ik daha a!tı"ını, bir adım

daha öne çıktı"ını hissetmek olmalıdır. 

Üçüncüsü, ezilen halkların da 1 Mayıs

gündeminin içinde yerini alması bir olum-

luluk olmakla birlikte, 1 Mayıs’a damgası-

nı vuran bir unsur haline gelmesi do!ru

de!ildir. Son 3 yılın izinli 1 Mayıslarının

ardından, bu yılın ön tartı!malarında, Kürt

hareketi “demokratik çözüm ve barı! süreci-

nin, 1 Mayıs’a damgasını vuran ana tema

haline gelmesi gerekti"i”ni ısrarlı biçimde

belirtti. Keza Kürt milletvekillerinin kürsüden

konu!ması, ortak metinde a"ırlı"ın “çözüm

süreci”ne verilmesi de talepleri arasındaydı.

AKP ile yapılan anla!ma do"rultusunda ba!-

lanan sürecin ne kadar tartı!malı oldu"u,

devrimci yapıların önemli bir kesiminin bunu

onaylamadı"ı elbette ki biliniyor. Ancak bunu

bir kenara bırakalım; 1 Mayıs Newroz de"il-

dir! 1 Mayıs ulusal bir gün ya da ulusal bir

bayram ya da ezilen halkların direni"

günü de!ildir. 1 Mayıs i!çi sınıfının kavga

günüdür. #!çi ve emekçinin “bayramı”dır. Ve

proletaryanın enternasyonal birli"i, dayanı!-

masıdır. Tam da bu nedenle, 1 Mayıs günü-

ne damgasını vurması gereken, i"çi sınıfı-

dır; onun sorunları, talepleri, hedefleridir.

Farklı bir yakla!ım, 1 Mayıs’ı özünden uzak-

la!tırmak, içini bo!altmak, güncel siyasete

teslim etmektir. 

Dördüncüsü, kitlelerin örgütsüzlü!ü en

ciddi sorundur. Bu örgütsüzlük iki yönlüdür:

Bir yanını hiçbir örgütlü kurum içinde

kendini ifade etmeden, tümüyle bireysel

olarak 1 Mayıs’a katılımlar olu"turmakta-

dır. Di!er yanında ise, adeta atomlarına

kadar ayrılmı" biçimde parçalanmı"lık

durmaktadır. Bu tablo, kendili"inden kitle

hareketinin büyüdü!ünü, ancak devrimci-

lerin buna bir yanıt olu"turamadı!ını gös-

termektedir. Kimi devrimci yapıların, kortej-

lerinde önemli rakamlara ula!ılmasına ra"-

men bu böyledir. 

Mesela 2013 yılında 1 Mayıs’a gelen kitle-

nin sayısı yakla!ık 1 milyon ki!idir. Mitinge

gelen ortalama her on ki!iden sadece 1’i her-

hangi bir kortejde yürümü!, 9’u ise kendi

ba!ına “gezinmeyi” tercih

etmi!tir. 

Di"er taraftan, her konuya

ili!kin bir “örgüt” kurulmakta,

bir pankart hazırlanmakta ve

bir grup insan bu !ekilde

alana çıkmaktadırlar. Etnik,

dini, mezhepsel, “alt kimlik-

ler”den, taraftar gruplarına, il,

ilçe, hatta köy ve semt der-

neklerine kadar kendi kurum-

sal yapıları içinde gelmekte-

dirler. #"çi ve emekçi kitlele-

rin kendilerini renkli biçim-

lerde ifade etmelerinin bir

sakıncası yoktur elbette.

Sakıncalı olan, her kesimin

kendi sorununu “en önemli

sorun” olarak tanımlaması

ve geride kalan tüm kesim-

lerin, bu sorun için hareke-

te geçmesini talep etmesi, hatta bunu

dayatmasıdır. 

#"çi sınıfı örgütlü de!ilse, 

hiçbir örgütlülük kalıcı de!ildir

Son yıllarda kitle hareketi troçkist-refor-

mist akımların dayanılmaz baskısı altındadır.

Egemen sınıfların dı"ında her kesimi e"it-

leyen, sınıfsal farkları ortadan kaldıran,

“kapitalizme kar"ı olmak” ortak paydasını

en önemli birle"tirici unsur olarak kabul

eden ve bütün bunların toplamında prole-

taryanın rolünü ve önderlik misyonunu

yokeden, proletaryayı “ezilenler” içinde

eriten bir anlayı", bugün ülkemiz devrimci

hareketi içinde de giderek yaygınla"mak-

tadır. 

Bunda asıl unsur elbette ki komünist ve

devrimcilerin güç kaybı, önderlik misyonunun

zayıflaması ve anti ML akımlardan etkilen-

meye açık hale gelmeleridir. Devrimcilerin

zayıflıkları sendikaları da güçsüzle!tirmekte,

i!çi sınıfının eylem ve hak alma potansiyelle-

rini zayıflatmaktadır. Kar!ılıklı birbirini etkile-

yen bu iki unsur, bu teorilerin yaygınla!ma

hızının artmasında en önemli unsurdur. 

Kitlelerin iki temel örgütü vardır:

Sendikal örgütü ve siyasal örgütü. Elbette

ki dönemsel sorunlara dönük olarak çe!itli

örgütlenmelerin kurulması, bir soruna ili!kin

harekete geçen geni! kesimlerin aynı çatı

altında toplanması yanlı! de"ildir. Ancak

geçici ve bir soruna dönük örgütlenmeler,

iki temel örgütün yerini alamaz, almamalı-

dır. Üstelik bu örgütlenmeler bile, bu iki

temel örgütün çatısı altında kurulabilir, bu

iki temel örgütün yönlendirmesi-önderli!i

altında çalı"abilir. Mesela “Kent hareketle-

ri”, TMMOB çatısı altında örgütlenebilir,

taraftar grupları Devrimci Spor-Emek Sen’in

alt birimlerini olu!turabilir, yöre derneklerinin

üyeleri yöresel sorunlarda alt kimlikleriyle

öne çıkarken, 1 Mayıs’ta ya sendikalarına,

ya da siyasal örgütlenmelerine katılabilirler. 

Sonuçta atomlarına kadar ayrılmı" bu

örgütlenme tarzı, mücadeleyi güçlendirici

de!il, zayıflatıcı bir rol oynamaktadır.

Üstelik bu parçalanmı!lık,

“rotanın !a!ırılması” ile birle!-

mekte,  “kapitalizme kar!ı olan

her kesim” “ezilenler” potasın-

da eritilmekte, sınıfsal farklılık-

lar silinmektedir. Bu bir geli!im

de"il, son derece önemli bir

gerilemedir aslında. 

Sınıf mücadelesinin ve toplumsal hare-

ketlerin dinamosu proletaryadır, proletar-

yanın örgütlü gücüdür. Ve e"er proletarya-

nın sendikal örgütlülü"ü bile zayıflamı!sa,

di"er kesimlerin “alt kimlikler” esasına göre

kurdukları örgütlenmelerin ya!am !ansı yok-

tur.  

Kazanılmı" hakları kaybetmek

Üç yıl kıran kırana süren çatı!malar

sonucunda Taksim’i de 1 Mayıs’ın resmi tatil

olmasını da kazanmı!tık. Ancak yine üç yıl-

lık “rehavet” döneminin arkasından, Taksim’i

kaybetmekle kar!ı kar!ıya kaldık.

Sınıf mücadelesi sürekli yukarı do!ru

bir seyir izlemez. Devrim ve kar"ıdevri-

min güçler dengesine ba!lı olarak ini"

çıkı"lar, kayıp ve kazanımlar sözkonusu-

dur. Önemli olan, bunlardan gerekli ders-

leri çıkarabilmektir. 

Bugün kendili!inden kitle hareketi yük-

selmekle birlikte, ciddi bir önderlik bo"lu-

!u vardır. Bu, hem siyasal, hem de sendi-

kal örgütlülük yönüyle böyledir. Komünist

ve devrimci hareketin güç kaybetmi! olması-

nın sancıları ya!anmaktadır hala. Ve ne

yazık ki, gerek devrim cephesinin kendi

hataları, gerekse burjuvazinin yo"un ideolo-

jik bombardımanı sonucu, prestiji de dü!-

mektedir. Devletin bugün bu kadar pervasız-

ca saldırmasının birinci nedeni budur. 

#kinci neden ise, Kürt hareketiyle giri-

len “çözüm süreci” ile do!rudan ba!lantı-

lıdır. AKP’nin attı"ı adım, Kürt hareketini

de"il, AKP’yi güçlendirmi!, siyasal olarak

yerini sa"lamla!tırmı!tır. Bir taraftan “barı!”

ve “demokrasi” söylemleri artarken, böylesi-

ne vah!i bir saldırganlı"ın ortaya çıkmasının

asıl nedeni budur. 

Zaten devletin “barı!”ı Kürt burjuvalarına

dönük bir barı!tır, Kürt i!çi ve emekçilerine

dü!en ise, tıpkı Türk i!çi ve emekçilerine

oldu"u gibi, saldırı ve sava!tır. Kürt burjuva-

ları ile “barı!”ırken, i!çi ve emekçilere,

Türkiyeli devrimcilere saldırı dozunun artma-

sı, bu yönüyle anla!ılmaz de"ildir. 

1 Mayıs yakla!tıkça devletin saldırgan

söylemlerinin artması kar!ısında, “bu ko!ul-

larda saldıraca"ını dü!ünmüyoruz” sözü

sıkça duyuldu. Buna dayanak olarak, devle-

tin “barı!” söylemi, Taksim konusunda

A#HM’in kararı, Uluslararası Sendikalar

Konfederasyon ITUC yöneticisinin bizzat

katılması, kitlelerde artan tepkiler, kendili"in-

den patlak veren direni!ler vb. gösteriliyordu.

Bunlar, elveri!li nesnel ko!ullardı !üphesiz.

Fakat yukarıda özetledi"imiz gibi öznel

ko!ullar son derece zayıftı. Di"er yandan

AKP Hükümeti, yaymaya çalı"tı!ı “barı"”

havasını da!ıtacak milyonların Taksim

Meydanı’nı doldurup kendini protesto

etmesini istemiyordu. Özel olarak da

Taksim’i “soylula"tırma” olarak adlandırı-

lan planını, alanı i"çi ve emekçilere, dire-

ni" ve gösterilere kapatmayı, “çukur”

bahanesiyle bu yıldan ya"ama geçirmekti.

Bir nevi “önleyici konsept” ya da ön prova

yapıldı.

Fakat bu yıl Taksim’e izin vermeyip, kitle-

nin üzerine azgınca saldırmasının sonuçla-

rıyla da kar!ı kar!ıya kaldı. Bunun ba!ında,

devrimci yapılarda ve kadrolarında bir topar-

lanma, fa!izmin gerçek yüzüyle bir kere

daha burun buruna gelmenin “dinçle!tirici”

etkisi ve kendi eksikliklerini farketme oldu.

Bu yanıyla belki Taksim Meydanı’nda gör-

kemli bir miting yapmayı ba!aramadık;

ancak iki önemli kazanım elde ettik.

Birincisi, direni"in boyutu devletin yüzü-

nü te"hir etti ve gelecek yıl için Taksim

iradesinin daha güçlü ve daha me"ru ola-

rak ortaya konmasının zeminini hazırladı.

#kincisi ise, devrimci yapılara, kendi

eksikliklerini görmeleri ve bunları gider-

meleri için son derece önemli bir ayna

tuttu. 

Bu dersleri do"ru biçimde okumayı ba!a-

ranlar, gelece"e daha sa"lam adımlarla

yürüyeceklerdir. 

1 Mayıs sınıfsaldır!
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Daha kurulmadan önce, isminden içeri!ine
kadar, her #eyi ile tartı#ma konusu olan “akil insan-
lar heyeti”, Nisan ayının ba#ında olu#turuldu ve
faaliyetlerine ba#ladı. Fakat olu#tuktan ve faaliyet-
lerine ba#ladıktan sonra da hakkındaki tartı#malar
bitmedi. Dahası, gittikleri yerlerin birço!unda pro-
testolarla kar#ılandılar, halen de bu protestolar
sürüyor.

* * * 
AKP hükümetinin belirledi!i heyet, içlerinde

sanatçı, aydın ve yazarların da bulundu!u 63 ki#i-
den olu#uyor. 4 Nisan’da Dolmabahçe Sarayı’nda
Ba#bakan Erdo!an’ın ba#kanlık etti!i hükümet üyele-
riyle birlikte bir toplantı gerçekle#tirerek, göreve ba#la-
dı. Türkiye’nin co!rafi bölgeleri baz alınarak 7 bölgeye
ayrılan gruplar, bir ba#kan, bir ba#kan yardımcısı dahil
9 ki#iden olu#uyor. Görev süreleri de iki ay ile sınırlan-
dırılmı# durumda.

AKP Hükümeti, sadece heyette kimlerin yer ala-
ca!ını belirlemekle kalmadı, kimlerin hangi bölgelerde
görev yapaca!ı, ba#kan ve yardımcılarının kimler ola-
ca!ını da kendisi atadı. Heyetin olu#umunu ilk olarak
açıklayan Ba#bakan Yardımcısı Bülent Arınç, açıkça
“Bu ki#iler hükümetin tayin etti!i veya Ba#bakan
Erdo!an’ın bizzat görevlendirdi!i saygın insanlardır”
dedi. 

Arınç’ın böyle tanımladı!ı heyetin içinde, ne yazık
ki, kendilerine ‘devrimci’, ‘sosyalist’ diyen ki#iler  -
sınırlı sayıda da olsa- bulunuyor. "lk açıklanan listede
yer alan bazı ki#iler ise, (D"SK eski genel ba#kanı Erol
Ekici gibi) böyle bir heyette yer almayacaklarını açık-
layarak çekildiler. 

* * *
Daha önce PKK tarafından da sıkça gündeme

getirilen “akil insanlar” son olarak “çözüm süreci” kap-
samında Öcalan ve BDP tarafından yeniden öneril-
mi#ti. Fakat onlar, böyle bir heyetin yasal güvence
altında ve meclisin seçimi ile belirlenmesini savunu-
yorlar ve hükümet ile gerillalar arasında “arabulucu-
luk” yapmalarını, gerillanın “çekilme süreci”nde her-
hangi bir provokasyon ya#anmaması için, bu heyet
tarafından izlenmesini istiyorlardı. Bunların hiçbiri
olmadı. 

Di!er yandan Erdo!an, “akil insanlar heyeti”nin
toplantısında açılı# konu#masında sürekli “terör” ve
“teröre kar#ı mücadele”den dem vurdu. Sorunun “Kürt
sorunu” oldu!unu bile kabul etmeyen yakla#ımını sür-
dürdü. Basına kapalı yapılan sonraki görü#mede ise,
bu yöndeki ele#tirileri, “yasal mevzuata göre konu#-
mak zorundayım” diyerek geçi#tirdi. Ayrıca heyet için-
de yer alan bazı ki#ilerin “"mralı ve Kandil ile görü#-
me” istemini de “BDP milletvekilleri onu zaten yapıyor,
size gerek yok” diyerek önünü kesti.

* * *
BDP Ba#kanı Selahattin Demirta#, kendilerinin 80

civarında “akil insan” üzerinde çalı#tıklarını, bunları
hükümete önerdiklerini, fakat hükümetin bu isimleri
seçmedi!ini belirtti. BDP ve di!er Kürt kurumları, “akil
insanları” Güney Afrika Cumhuriyeti ve "rlanda’da
oldu!u gibi, iki tarafı da dinleyecek ve orta yolu bula-
cak bir “hakem” olarak görüyor ve etkin bir rol biçiyor-
lardı.

Fakat AKP Hükümeti, heyetin görevini, “bölgeler-
de bir kısım etkinliklerde bulunmak, paneller, konfe-
ranslar düzenlemek, yapılan çalı#maları hükümete
rapor etmek” olarak belirledi. Hatta Erdo!an, daha
heyet olu#madan önce, bir televizyon kanalındaki söy-
le#ide, heyetin asıl i#levinin “psikolojik harekat” olaca-
!ını açıkça söylemi#ti.

PKK liderlerinde Cemil Bayık, “AKP tarafından
olu#turulursa, bu akil insanlar olmaz… Akil insanların
tarafsız, ba!ımsız olmaları gerekiyor… Hem bize,
hem devlete kar#ı hakemlik görevi yapması gerekiyor”
dedi. Bu yöndeki itirazlara ra!men, ba#ta BDP olmak
üzere Kürt kurumları, hükümetin “akil insanlar heyeti”
kurmasını olumlu gördüklerini ifade ettiler.

* * *
Alevi örgütleri ise, “akil insanlar heyeti”

içinde Alevilerin temsil edilmedi!ini söyle-
yerek, bu duruma tepki gösterdiler.
Hükümet, Alevi örgütlerini temsilen Cem
Vakfı Ba#kanı "zzettin Do!an’a yer vermi#-
ti.

PSAKD Genel Ba#kanı Kemal Bülbül,
Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi
Bekta#i Federasyonu, Demokratik Alevi
Hareketi gibi Alevi toplumunu temsil eden
iradenin yok sayıldı!ını belirtti. Alevi
kurumları, Cem Vakfı’nın Demirel ve gene-
raller tarafından kuruldu!unu, o yüzden
kendilerini temsil edemeyece!ini savunu-
yorlar. Aleviler, Öcalan’ın Newroz’da oku-
nan mesajında “"slam birli!i”ne vurgu yap-
masını ve Alevilerden hiç söz etmemesini
de tepkiyle kar#ılamı#lardı.

* * *
“Akil insanlar heyeti” göreve ba#ladık-

ları günden bu yana gittikleri birçok yerde
çe#itli protestolarla kar#ıla#tılar. Bunların
ba#ını MHP, "P ve CHP’nin ulusalcı
kesimleri çekiyor. Alevi kesimlerden de
tepkiler aldıkları görülüyor. Bazı yerlerde
zorla bayrak açtırma-öptürme gibi eylem-
ler, provakatif giri#imler de oluyor. Bazı

yerlerde ise, polis koruması altında orayı terk etmek
zorunda kalıyorlar. 

Fakat tepkiler, sadece fa#ist-#oven kesimlerden,
Alevilerden gelmiyor. Örne!in “Cumartesi anneleri”
de “akil insanlara” ve onlar #ahsında “çözüm süreci-
ne” tepkilerini ortaya koydular. Galatasaray
Meydanı’nda her hafta gerçekle#tirdi!i oturma eyle-
mine, 20 Nisan’da heyetin Marmara Grubu katıldı.
Bu sırada 1995 yılında kaybedilen Murat Yıldız’ın
annesi Hanife Yıldız, “Barı# süreci mi, yarı# süreci

mi belli de!il, çocuklarımızın kemikleri bulunmadıkça
barı#ın gelece!ine inanmıyoruz” dedi. Hayrettin
Eren’in karde#i "kbal Eken ise, “Mehmet A!ar’la
Kenan Evren’le barı#ıp kol kola girmeyece!im. Benim
barı#acak kimsem yok” dedi. Ve en do!ru tepkiyi
“kayıp yakınları” koymu# oldu.

Bir di!er tepki de KESK içinden geldi. KESK
Ba#kanı Lami Özgen’in heyetin içinde yer alması,
KESK’te tartı#malara yol açtı. KESK Yürütme Kurulu
üyesi Ali Berbero!lu, “Genel Ba#kan da olsa KESK’i
AKP’nin pe#ine takamaz” diyerek, Özgen’in heyetten
çekilmesi gerekti!ini ifade etti. 

Üyelerin büyük ço!unlu!unun bu durumdan rahat-
sız oldu!unu belirten Berbero!lu; “Bu konuda yürütme
kurulu, genel meclisten alınmı# bir karar yoktur. Lami
Özgen’in heyette yer aldı!ını, bir yürütme kurulu üyesi
olarak ben de internetten ö!rendim” dedi.

Bu sürece “sol”dan destek verenler de, “Akil insan-
lar heyeti”nin olu#um #ekline ve içeri!ine kar#ı çıkıyor-
lar. Kurulan heyeti “AKP’nin akilleri” #eklinde tanımla-
yıp, kendi heyetlerini olu#turmaya giri#iyorlar. 

* * *
Görevleri, “çözüm süreci”ne kitleleri ikna etmek

olan heyetin, kitlelerle ne kadar bulu#tu!u soru i#areti-
dir. Çünkü gittikleri illerde, Valili!in belirledi!i
STÖ’lerle, onların temsilcileri ve getirdikleri kitle ile
görü#üyorlar. Bu da ço!u yerde, yüzlerle ifade edilen
rakamları geçmiyor. Protesto gösterileri altında yapı-
lan birçok toplantıda ise, do!ru dürüst konu#amadan
ayrılmak zorunda kalıyorlar.  

Sonuçta AKP Hükümeti, kendine yakın buldu!u
ki#ilerden bir “akil insanlar heyeti” olu#turdu. Sürelerini
ve görevlerini sınırladı. Bir yandan PKK’nin bir iste!i
kabul edilmi# gibi gösterildi, bir yandan da geni# kitle-
ler “çözüm süreci” dedikleri bu sürece angaje edilme-
ye çalı#ıldı. Fakat bunda ba#arılı oldukları söylene-
mez. Her ne kadar yapılan anketlerde sürece destek
verenlerin arttı!ı bildiriliyorsa da, geni# kesimleri ikna
edebilmi# de!iller. Bunların önemli bir kısmı #oven-
milliyetçi duygularla kar#ı çıkıyor. Yıllardır #ovenizm
zehriyle uyu#turulan kitlelerin birkaç ay içinde de!i#-
mesi de beklenemez zaten. 

Di!er yandan bu sürecin Suriye’de süren sava#a
kar#ı ba#latıldı!ı, hatta Türkiye’den çekilen PKK geril-
lalarının Suriye’ye geçerek Esad rejimine kar#ı sava-
#aca!ı yönündeki güçlü ku#kular, Alevileri de rahatsız
ediyor. Komünist ve devrimciler ise, sadece Suriye’ye
kar#ı de!il, Ortado!u’da sürmekte olan emperyalist
payla#ım sava#ında ABD-AKP i#birli!i ile ba#latılan ve
onların elini güçlendirmeye hizmet eden bu sürece
kar#ı çıkıyorlar. 

Bu haliyle “akil insanlar heyeti”,  AKP dı#ında kim-
seyi memnun etmeyen bir olu#um olarak tarihteki yeri-
ni almı# bulunuyor. 

“Akil insanlar heyeti” göreve baladı!

Tarihte “akiller” 
Akil insanlar komisyonun ilk olarak 1919’da

ngiltere’nin stanbul’u igali sırasında gündeme geldii
iddia edildi. Dönemin sadrazamı Damat Ferit Paa tara
fından “heyeti nasiha” adıyla kurulması talimatı verilen
komisyonun görevinin, ngilizlerin igali konusunda halkı
ikna etmek olduu söylendi. 

Komisyonun fikir babalıını ngiliz Muhipler Cemiyeti
kurucusu Sait Molla yapmı. Damat Ferit Paa, ngilizlerin
stanbul’daki Yüksek Komiser Yardımcısı Richard Webb’i
ziyaret ederek heyet konusunda bilgi vermi ve ngiliz
subaylarının da heyette görev almasını istemi. Fakat
ngilizler bu öneriyi kabul etmemiler. Bunun üzerine
7’er kiiden oluan heyetin balarına ehzadelerin getiril
mesi kararlatırılmı. Heyet Anadolu’yu gezerek, “barıın
ancak koulsuz teslim ve dümanı kızdırmayarak salana
caı” yönünde halkı ikna etmekle görevlendirilmi. 
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Yakla#ık 25 yılda 3 defa kovuldu madenciler.  Cerat Tepe kalbiydi Artvin’in ve
kalbine hücum ediyordu madenciler. 

Önce yabancı bir firma geldi. Bergama sürecini de gözlemleyen çevreciler
hemen dava açtılar. Bu ilk giri#im mahkeme yoluyla durduruldu. Daha sonraki yıl-
larda yerli firmalar ve ortaklıklar yoluyla sızmaya çalı#tıysa da mevcut yasalar
henüz bir ölçüde “çevre duyarlılıkları ta#ıyordu” ya da daha do!rusu sermaye
henüz yasal altyapısını olu#turamamı#tı yeterince.

Bu giri#imlerinin her defasında, Artvin’in bir ölçüde çevre duyarlılı!ı olan kimi
dernek ve kurumları aracılı!ıyla, mahkeme yoluyla durdurulmu# ve nihayetinde
iptal kararları çıkarılmı#tı.

Esasen dönemsel ve önemli kazanımları olan bu mücadele süreçleri maalesef
bugünlere çok iyi miraslar bırakamamı#tır. Zira elit çevreci bir avuç insan tarafın-
dan verilen bu dava açma endeksli yakla#ım ve hukuki kısmi kazanımlar, sonraki
süreçlere de, tümüyle mahkeme kararları ve mevcut kanunlara ba!ımlı bir ufuktan
kurtarma noktasında, bir hayli kafa karı#ıklı!ı ve zorluk bırakmı#tır.

Bu yakla#ım ve süreç, soruna devrimci ve sınıfsal bir perspektiften bakabilen
bir anlayı#ın olmamasıyla birle#ince bu günlere do!ru bir gelenek bırakılamamı#tır.

O günden bugüne, Artvin’de maden özelinde verilen çevre mücadelesinde
do!ru bir hat çizilemedi!i gibi, “Ye#il Artvin Derne!i”ndeki yerle#ik yapı, bugün bu
süreci AKP kar#ıtlı!ına hapsetmek, sorunun anti-kapitalist özünü bo#altarak
CHP’ye yedeklemek gibi bir yönelim içindedir.

"lçelerde mitinge ça!rı toplantılarında, bu durum tarafımızdan özellikle dile geti-
rildi ve kendilerine, merkezde olmanın avantajlarını bu yönde kullanmalarına izin
vermeyece!imiz hatırlatıldı.

Mitingin hemen ba#ında DEKAP (Derelerin Karde#li!i Platformu) kortejine
müdahale etmeye kalktılar. Metin LOKUMCU flaması, mitinge katılan “bazılarını”
rahatsız edebilirmi#!  Flama açılmaması yönünde aldıkları kararın bizi ba!lamadı-
!ını, kortejimizin oradaki duru#unun mitingin amaç ve içeri!ine uygun bir duru#a
sahip oldu!unu, müdahalelerini reddetti!imizi bildirdim. Bunun üzerine biraz hırçın-
la#salar da yapacak bir #eylerinin olmadı!ını fark ederek uzakla#mak zorunda kal-
dılar.

Yakla#ık 20 bin ki#i Artvin sokaklarını rengârenk yaptı. Oldukça co#kulu bir
kitle vardı ve sonuna kadar alandan ayrılmadı. Çevre il ve ilçelerden dostlarımız
oradaydı, "stanbul, Bursa, Ankara ve "zmir’dense Artvinliler otobüslerde binlerce
km kat ederek “Artvin’de Madene Hayır” demeye gelmi#ti. 

Kürsüde ise ba#ka telden çalınıyordu adeta. Madeni engellemek için edilen
sözüm ona kararlılık andlarının devamında, “…bize destek verirseniz…”, “…bu
AKP’yi devirebilirsek…” gibi cümle aralarına sıkı#tırılmı# ko#ullanmalarla, kitlelerin
öfkesini kendi düzen içi ufuklarında bo!maya çalı#ıyorlar.

Ama Artvin mitinginin havası ba#kaydı. "çeri!ini kürsü de!il, alanı ve Artvin
sokaklarını dolduran kalabalık belirlemi#tir. 

Artvin’de madene ve HES’lere geçit verilmeyecektir. Bu kararlılık vardır, yeter
ki do!ru örgütlenme ve araçlarla bulu#ulsun.

Taksim yasaklanmak isteniyor: 
Deniz Gezmi! anmalarına devlet terörü

#stanbul’da 1 Mayıs’a azgınca saldıran devlet, !imdi de Taksim’de hiçbir
eyleme, yürüyü!e, basın açıklamasına izin vermiyor. Ba!bakan Erdo"an’ın
Kızılcahamam’da yaptı"ı Taksim ve Kadıköy’ün yasaklanaca"ına dair konu!ma-
larının ardından, 1 Mayıs’tan sonra yapılan eylemlerin tamamına saldırıldı.
Tayyip Erdo"an, ayrıca 1 Mayıs’ta gözaltına alınanları, dayanaksız oldu"u için
serbest bırakmak zorunda kalan mahkemeleri de topa tutarak “siz ta! atanları
bırakırsanız onlar da böyle yaparlar” dedi.

“Dara"acında üç fidan” Deniz Gezmi!, Yusuf Aslan, Hüseyin #nan’ın 41.
ölüm yıldönümünde, anmaların hepsine gaz bombaları, tomalar ve coplarla sal-
dırı düzenlendi. #stiklal Caddesi’nde kitlenin toplanmasına dahi tahammül ede-
meyen devletin saldırılarına, eylemciler ta!larla direndi.

6 Mayıs ak!amı 19.30’da Galatasaray’da toplanaca"ını açıklayan Proleter
Devrimci Duru!, Devrimci Hareket, Demokratik Haklar Federasyonu, Kaldıraç,
TKP 1920, D#P, Odak, Emek ve Özgürlük Cephesi, Tüm-#GD, Devrimci
Gençlik ve #!çi Mücadelesi Derne"i, Galatasaray’da yo"un abluka olmasından
kaynaklı dolayı, eylemi Demirören Alı!veri! Merkezi önünde ba!lattı. Pankartın
açılmasının ardından “Devrim !ehitleri ölümsüzdür” sloganıyla #stiklal
Caddesi’ne çıkan kurumlar, flamalarla polis barikatının üzerine yürüdüler.
Sloganlarla yürüyen kitleye, polis gaz bombaları, tomalar ve coplarla saldırdı.
Kitleyi metro giri!ine ve Gezi Parkı’na süren polis, burada 5 ki!iyi gözaltına
aldı. #kinci kez Mis Sokak’ta toplanmak isteyen kitleye, tekrar polis saldırdı.
Polisin attı"ı gazdan #stiklal Caddesi’nden geçenler de etkilenirken, gözaltına
almak istedikleri devrimcileri, halk sahiplendi.

Aynı gün 17.00’de de HDK, Ö"renci Muhalefeti, Ö"renci Kolektifleri ve
Genç-Sen’in Galatasaray’da toplanarak yapmak istedi"i eyleme de saldırı
düzenlendi. #stiklal Caddesi’ne çekilen grup polise ta!larla direndi.  

5 Mayıs’ta ise BDSP’nin yapmak istedi"i eylem saldırıya u"radı. Gözaltına
alınan 5 ki!i, 6 Mayıs’ta serbest bırakıldı.  

Polis Cumartesi günleri direni!çi i!çilerin yaptı"ı eyleme de saldırdı. Hey
Tekstil i!çisi Aliekber Alp’in kızı olan Dilan için yürümek isteyen i!çilere, polis
tazyikli su ve gaz bombalarıyla saldırdı. 

Kocaeli Deftedarlı!ı’nın yemekhanesi, mutfa!ın sa!lıksız üretim
ko#ullarına sahip oldu!u gerekçesiyle, 26 Nisan’da Tarım "l Müdürlü!ü
görevlileri tarafından mühürlendi. 

Zorlu çalı#ma ko#ullarının yanısıra, yemekhane hakkını da kaybet-
mi# olan Maliye emekçileri, 29 Nisan günü ucuz ve nitelikli yemek
hakkı için bir basın açıklaması yaptı. BES Kocaeli $ubesi’nin
Defterdarlık yemekhanesi önünde düzenledi!i basın açıklamasında,
“bir kamu kurumunun yemekhanesinin, salıksız üretim koulları

gerekçesiyle kapatılması rezaletin daniskasıdır” dendi. 
Açıklamada, rezaletin sorumlusu olarak Kocaeli Defterdarı gösteril-

di. Göreve geldi!i günden itibaren pekçok olumsuz adım atan; çay
oca!ını kapatan, lokaldeki masaları kaldıran, çalı#anları rahatsız eden
uygulamaları artıran Defterdarın, yemekhane ko#ullarını düzeltmedi!i,
di!er taraftan kamera sistemine milyarlarca lira harcadı!ı anlatıldı. Asıl
amacın yemekhaneyi kapatmak ya da ta#erona devretmek oldu!unu
ifade eden BES emekçileri, “Yemekhanemizin salıksız koulları,

gerekli tadilat yapılarak ortadan kaldırılmalı; insana yakıır, temiz ve

salıklı, beslenme kurallarına uygun yemek hakkımız güvence altına

alınarak yemekhanemiz bir an önce açılmalıdır” dedi.

6 Nisan ‘Artvin’de Madene Hayır’ mitingi
ALTINA DA ÜSTÜNE DE DOKUNMA!!! 

Kocaeli BES’ten yemekhane eylemi
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Dilek kanser hastası. Ölümün e!iinde ve çaresiz. #laçlarını bulamıyor.
Çünkü ihtiyacı olan ilaç, Türkiye’de satılmıyor. Son çare Çevre ve $ehircilik
Bakanı Erdoan Bayraktar’ın kar!ısına çıkıyor, yardım istiyor. Ve çok büyük
dersler veriyor seyreden herkese.

En ba!ta, bilinçsiz ama onurlu duru!uyla ders veriyor Dilek. 
Bilinçsiz; çünkü parlamentonun, bürokratların ve genel olarak

“devlet”in bencil, halka dü!man, sadece burjuvazinin çıkarlarını gözeten
niteliini bilmiyor, tanımıyor. Bakanın gerçekten de sorununu dinleyeceini
ve kendisine bir çare bulacaını dü!ünüyor. 

Onurlu; çünkü bakanın kendisine sadaka vermesi kar!ısında önce bir
!a!kınlıa dü!mesine ramen, bekliyor, yeniden bakanın kar!ısına çıkıyor,
onun cebine soku!turduu parayı dorudan eline vererek, “insanlık ölmü!”
diyor ve uzakla!ıyor. Sadakayı kabullenmiyor, ya!adıı hayalkırıklıı ve
öfkeyi dorudan bakanın yüzüne bo!altarak, çaresizliine geri dönüyor. 

#kincisi, salık ve ilaç sorununun ne kadar ya!amsal hale geldiini gös-
teriyor, kendi !ahsında. Devletin, ilaç tekellerini ve özel hastaneleri koru-
yan, onların karına balı olarak ithalat ve tedavi olanakları yaratan tutumu-
nu gözler önüne seriyor. Devlet, karlı deilse ilaç ithal etmiyor, üretmiyor,
hastaları kendi kaderleri ile ba!ba!a bırakıyor. Salık alanı, sermayenin
çıkarlarına göre düzenleniyor. Ve Dilek, salıkta özelle!tirmenin sonuçlarını
yansıtan bir simge olarak, istatistik cetvellerinden fırlıyor; bütün canlılııyla,
ve ölüme yakınlııyla kar!ımıza dikiliyor. 

Ve bakan... Vah!i kapitalizmin temsilcisi.
Tek görevi kitlelerden çaldıı kanı, teri,
emei, burjuvaziye rant haline getir-
mek. Biz onu, hazine arazilerini gas-
pederek yoksullar için kalitesiz, sa-
lıksız ve biçimsiz; zenginler için ise
lüks ve pahalı konutlar ile simgele-
!en TOK# çalı!malarından tanıyoruz.
Biz onu, “rantsal dönü!üm” çerçeve-
sinde yoksul kitlelerin evlerini ba!larına yıkan, onları !ehrin dı!ına süren
politikalarından tanıyoruz. #!çi dü!manı, emekçi dü!manı yüzünü iyi biliyo-
ruz. Ama sadece Erdoan Bayraktar deil; burjuvazinin çıkarlarını korumak
üzere parlamento koltuklarında oturan bütün bürokratlar da, tıpkı onun
gibidir. Aynı biçimde insanlıktan yoksun, aynı biçimde i!çiye-emekçiye dü!-
man, aynı biçimde çürümü!...

Dilek onurlu duru!uyla bir mevzi kazandı. Hoyratça cebine sıkı!tırılan
parayı alıp gitmi! olsaydı, haber bile olmayacak, kimse onu tanımayacaktı.
Kendisine dayatılan acizlii reddederek, sadece kendisinin tedavisini deil,
benzer durumdaki birçok hastanın tedavisini de mümkün kılacak bir adım
atılmasını saladı. 

Bu, sadece bir adımdı. Ne kapitalizmin kar hırsı biter, ne de devletin
halkı deil tekelleri koruduu gerçei dei!ir. Bu nedenle gerçek çözüm,
sistemin kendisine kar!ı yürütülecek bir mücadele ile ortaya çıkacaktır. 

Dilek’in yaptıı ise, onurlu-ba!ı dik emekçilerin, kendiliinden de olsa
ba!kaldırısının bile, sömürü çarklarında bir gedik açabileceinin kanıtlan-
masıdır.  

Dilek’in ilacı...

Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinde Yeni#ehir
Gölü civarında, kendi-
lerini “muhalif” olarak
tanımlayan ki#ilerin,
Esad yanlısı olarak
gördükleri bir aileye el bombası ile saldırıda
bulunması, ilçede var olan huzursuzlu!u daha da
arttırdı. 

Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısı ile Reyhanlı
son dönemlerde bombalı saldırılar ve Suriyelilerin
birbirlerine saldırmaları ile gündemde. "lçe halkı,
Cilvegözü  sınır kapısında patlayan bombadan
sonra gelen Sadullah Ergin'i yuhalamı# ve "ben
sizden biriyim" sözüne “defol git” diyerek, öfkesini
daha yüksek perdeden dile getirmi#ti. O bombalı
saldırı ki, ulusal güvenlik gerekçesi ile görüntüleri
Valiye, Ticaret Odası Ba#kanı’na gösterilmi#,
ancak milletvekillerinin görüntüleri izleme talebi,
dikkate bile alınmamı#tı. 

Reyhanlı pamuk tarlaları ile de gündemde.
Suriyeliler 50 TL'lik yevmiye yerine 20 TL'lik yev-
miye ile çalı#ıyorlar. "lk zamanlar 10 TL ile de
çalı#ıyorlardı. Ancak Suriye’den kaçarken bera-
berlerinde getirdikleri paralar suyunu çekince,
onlar da buralarda daha uzun süre kalacaklarını
dü#ünerek, dü#ük ücreti reddetmeye çalı#ıyorlar.
Bazıları esnaf olarak kendini var etmeye ba#ladı
bile. Dükkanlarda arapça yazılar, içeride çalı#an
Suriyeliler ile, artık her yerde kar#ınıza çıkabiliyor-
lar.

Bu durum Reyhanlı ilçesini fazlasıyla rahatsız
ediyor. "lk zamanlarda sürekli tüketerek, akraba
oldukları Reyhanlıları sevindirirken, elde avuçta
bir #ey kalmayınca, do!allı!ında kavga etmeye,
hırsızlı!a ve yerle#tikleri evlere büyük zararlar

vermeye ba#ladılar. Ve bu durum, büyük tepki
çekiyorlar. Çalı#ma "l Müdürlü!ü, esnaflara gön-
derdi!i yazıda, halkımızın merhametli duygulara
Suriyelilere sahip çıktı!ını, ancak aynı merhameti
kendi çalı#anına göstermedi!ini ifade ederek,
kaçak i#çi çalı#tırmanın suç te#kil etti!ini ve
bunun önlenmesi gerekti!inden dem vurmaktadır.
Ancak kaçak, asgari ücretin altında çalı#anların
bulundu!u bir ülkede, bu durumun engellenmesini
istemek, abes bir durum olu#turmaktadır. 

Bütün bunlar bir yana, ilçenin köylerinde
bomba yapımları esnasında ya#anan kazalarda
kimlerin öldü!ü bilinmemekte, ölü ve yaralılar
kamuoyundan saklanmaktadır. Ancak bu durum,
evini fahi# fiyatlarla veren insanların ilk zamanlar-
da duydukları sevinci kursa!ında bırakıyor, can
ve mal derdine dü#ürüyor. Sava#ın geldi!i boyu-
tun ne kadar büyük oldu!unun daha çok insan
tarafından kavranmasına yol açıyor. 

Benzer durumlar
Suriye sınırına yakın
Yaylada!ı ilçesinde de
cereyan etmektedir.
Kaldı ki sava# öyle #id-
detli ki, kamplarda 17 ile

50 ya# arasında erkeklerin bulunmadı!ını, bunla-
rın muhalif olarak Suriye’de sava#tıklarını hesaba
kattı!ımızda, durumun vahameti ortaya çıkar.
Suriye’deki sava#ta istediklerini elde edemeyen
bu çetelere vatanda#lık verilerek, aramıza gönde-
rileceklerini dü#ünmek bile insanları ürkütüyor.
Bugün Antakya’nın göbe!inde bir cadde, bu
insanların çaldıkları kaçırdıkları malları sattıkları
bir pazar haline gelmi# durumda. Sadece
Hatay’da çalınan araba sayının 400 oldu!u ve
bunların ço!unun Suriye’ye geçti!i resmen açık-
landı. "ster pasaportuyla gelmi# olsun, ister
kaçak, Suriyeliler gittikleri yerlerde daha çok
huzursuzluk sebebi olmaktadır. Bu durum
Hatay'da çözüm arayı#larını #iddetlendirirken,
Suriye’de muhaliflerin ba#arılı olması durumunda,
sava#ın Hatay'a sıçrayaca!ı yönünde çok ciddi
endi#eler bulunmakta ve bu durum kafa karı#ıklı-
!ına yol açmaktadır. 

Sava# kar#ıtı hareketin yeterince güçlü olma-
masından dolayı, insanlar Esad'ın elde edece!i
ba#arının kendilerini koruyaca!ını, sava#ın yayıl-
masını engelleyece!ini dü#ünmektedir. Bu duru-
mun önüne geçmek için devrimcilerin politikada
daha cesur olmaları ve gelecek umudunu daha
güçlü haykırmaları gerekiyor. 

“Ya barbarlık içinde yok olu# ya da sosyalizm”
#iarını yükseltmek ve sava#ın nasıl cereyan etti!i-
ni daha çok dile getirmemiz gerekmektedir. 

Hatay’dan PDD okurları

Suriye’de sava! tırmanıyor, 
Hatay’da huzursuzluk artıyor
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Margaret Thatcher 8 Nisan günü, 87 ya#ında ve
rahat yata!ında öldü!ünde, arkasından, “biz onu iyi
biliriz” cümlesini sarfettik ister istemez. Elbette müs-
lümanların cenazesindeki nezaket ifadesiyle de!il;
arkasından kutlama yapanların co#kusuyla, bugüne
kadar kan kusturdu!u "ngiliz i#çi ve emekçilerinin di#
gıcırtısıyla, dünya ezilen halklarının öfkesi ve nefre-
tiyle söyleriz bu sözleri. 

Çünkü biz, onun i#çi dü#manı yüzünü çok iyi bili-
riz. 

IRA militanlarının hapishanelerde verdi!i müca-
deleye kar#ı pervasızlı!ını ve terörünü çok iyi biliriz.

1984-85 yıllarında grev yapan madencilere kar#ı
vah#i saldırılarını çok iyi biliriz.

"ngiltere’de sendikaları yokolmanın e#i!ine geti-
ren politikalarını çok iyi biliriz. 

Antikomünistli!ini, neoliberal politikaların ba#
uygulayıcısı olmasını çok iyi biliriz. 

Özelle#tirme politikalarıyla i#çi ve emekçilerin
ya#amlarına indirdi!i darbeleri çok iyi biliriz. 

#!çi dü!manı
"ngiltere’nin ilk ve en uzun süre yönetimde kalan

kadın ba#bakanıydı Thatcher. 1979 yılında seçilmi#,
arka arkaya üç seçimi kazandıktan sonra 1990 yılın-
da devrilmi#ti. 1976 yılında Muhafazakar Parti’nin
ba#kanı ve parlamentoda muhalefet lideri iken, yap-
tı!ı anti-komünist ve anti-Sovyet konu#malarından
dolayı, Sovyet ordusunun yayın organı olan “Kızıl
Yıldız” gazetesi ona “Demir Leydi” ismini takmı#tı.

Ama Thatcher’in tek lakabı bu de!ildi. Daha 1970
yılında, Muhafazakar Parti’nin E!itim ve Bilim Bakanı
olarak göreve ba#ladı!ında, ilk icraat olarak ilkokul
çocuklarına ücretsiz da!ıtılan sütleri kaldırmı#tı. Bu
nedenle siyasal arenadaki ilk lakabı “süt hırsızı”
olmu!tu.  

II. Emperyalist sava# dönemi bütün dünyada sos-
yalizmin prestijini artırırken, "ngiliz i#çi ve emekçileri-
nin payına da önemli kazanımlar dü#mü#tü.
Sendikaların gücü artmı#, i#çi ve emekçilerin kaza-
nımları büyümü#tü. Irkçılık kar#ıtı, Vietnam sava#ı
kar#ıtı, fa#izm kar#ıtı hareketler tüm dünyada oldu!u
gibi, "ngiltere’de de her geçen gün büyümekteydi.
1970’lerin sonuna kadar bu dalga "ngiltere’de de
etkili oldu. Ancak ‘80’ler, tüm dünyada dalganın
tersine döndü"ü, beyaz terör dalgasının esti"i,
kitlelerin kazanılmı! haklarının pe!pe!e gaspedil-
di"i yıllardı. ABD’de Reagan, #ngiltere’de
Thatcher, bu dönemin simgesi oldular. Siyasette
muhafazakar, ekonomide liberal, dini ve ırkçı argü-
manların büyük bir hızla; ancak ola!anüstü demago-
jiler e#li!inde yükseldi!i yıllar oldu ‘80’ler. 

Thatcher’in i!sizli"e çözüm olarak sundu"u
!ey, burjuvazinin daha da güçlendirilmesiydi.
“Sermaye vergilendirilmeyecek, böylece yeni i# alan-
ları açacaktı.” Vergi azalmasıyla devletin eksilen büt-
çesi ise, halka dönük sosyal yardımların ve kamu
hizmetlerinin kısılması ile telafi edilecekti. 

Özelle!tirmeleri savunurken kullandı"ı dema-
goji ise “gücü halka geri vermek” sloganıyla
sunulmaktaydı. 1940’lardan beri kamu mülkü olan
i#letmeler, özelle#tirmeye ba#landı. Hisse senetleri-
nin kitlelere açılması ve halkın yaygın biçimde bunla-
rı satın alması, özelle#tirmelerin ba#langıcını kolay-

la#tırmı#tı. British Gas, BP, telekom, havayolları,
elektrik ve suyun özelle#tirilmesi, halka “gücü” de!il,
“yoksullu!u” geri vermi#ti. 1979’da nüfusun en zen-
gin yüzde 10’unun geliri ile en yoksul yüzde 10’un
geliri arasındaki fark 5 kat iken, bu oran 1997’de 10
kata çıkmı#tı. 

1984-85 yıllarında ya#anan madenci grevi,
Thatcher’in en önemli icraatlarından birine sahne
oldu. Bu tarihe kadar sendikalar önemli bir güce
sahipti; maden i#çileri sendikası ise en etkili sendika-
lardan biriydi. Maden i#çileri, Thatcher’in uygulama-
larına kar#ı 1984 yılında greve ba#ladılar. Thatcher
hükümeti, bu greve her tür yöntemlerle saldırdı.
Öncelikle grev ba#lamadan önce, önemli düzeyde
kömür stoku gerçekle#tirildi; bu stoklar, grev nede-
niyle kömür sıkıntısının çıkmasını ve hükümetin
sıkı#masını engellemi# oldu. Grevci i!çilere dönük
vah!i saldırılardan kontra faaliyetlerine, grev kırı-
cılarından kitle demagojisine kadar her tür yönte-
mi kullandılar. Öyle ki kitleler madencilerin hak-
sız oldu"una inandırıldı. Sendikacılara dönük “içi-
mizdeki dü#man” sözü, son derece etkili oldu ve
bugüne kadar süren bir demagoji malzemesi olarak
kullanıldı. Bir yıl süren bu grevin yenilmesi, ba#ta
madenci sendikası olmak üzere bütün sendikaların
güç kaybetmesine, i#çilerin sendikasızla#masına
neden oldu. Keza bu greve kar#ı kullanmak üzere
çıkarılan yasalar, hukuki düzenlemeler kalıcı hale
getirildi. Bugün bile #ngiliz i!çi sınıfı, mahkemeler-
de bu yasalar tarafından haksız çıkarılmaktadır. 

Thatcher’in ekonomi politikaları, i#sizli!in hızla
artmasına neden oldu. Ancak ekonomi akrobatları,
bu rakamları dü#ük göstermek için çe#itli önlemler
aldılar. Önce, i#sizlik maa#ından yararlanma ko#ulla-
rı zorla#tırıldı, sonrasında sadece i#sizlik maa#ı
alanlar resmi i#siz olarak kayıtlara geçmeye ba#ladı.
1979 yılında 1.3 milyon olan i#siz sayısı Ocak
1982’de resmi olarak 3 milyonu geçmi#, gerçekte ise
5 milyonu a#mı#tı. Keza ülkenin sanayi üretimi de
1983’te, 1978’e göre yüzde 30 oranında gerilemi#ti. 

#rlanda’nın ba"ımsızlı"ı için mücadele eden
#RA militanlarına hapishanelerde uyguladı"ı terör
de Thatcher’in icraatlarının içinde ba! sıralarda
gelir. Boby Sands ve arkada#ları “siyasi tutsak” sta-
tüsü için yaptıkları ölüm orucunda #ehit dü#tüler.
Ölüm orucu boyunca hiçbir taviz vermeyece!ini tek-
rarlamaktan vazgeçmeyen Thatcher, sonrasında
kimi hakları vermek zorunda kaldı. Direni#in gücü ve
kararlılı!ı, “demir leydi”nin gücünü kırmayı ba#armı#-
tı. Ekim 1984’te parti kongresinin gerçekle#ece!i
otelde Thatcher’e dönük bombalı saldırı, "RA’nın inti-
kamıydı, ancak saldırıdan yara almadan kurtuldu. 

ABD u!a"ı
"çte neoliberal politikaları, dı#ta ise so!uk sava#

döneminin saldırgan konumlanı#ı, ABD’nin dünya
hegemonyası hedefleriyle uyumluydu. ABD Ba#kanı
Reagan ile Thatcher’in ismi, ‘80’li yıllarda sürekli bir-
likte anıldı. 

1986’da di!er NATO ülkelerinin kar#ı çıkmasına
ra!men, Thatcher, ABD’nin Birle#ik Krallık’taki üsler-
den Libya’yı bombalamasına destek verdi. ABD’nin
nükleer füzelerinin Birle#ik Krallık adalarında konu#-
lanmasına izin verdi. Askeri anla#maları ABD ile

imzaladı ve
Britanyalı heli-
kopter üretimi-
nin ABD’li
Skorsky ile
ortaklık kurma-
sını sa!ladı. 

1982’de
Arjantin’in Falkland
Adaları’nı i#gal
etmesi üzerine,
Arjantin’e bütün
gücüyle saldırdı-
!ında, sadece
adaları de!il,
ABD ile askeri
i#birli!ini artır-
mayı ve dünyada askeri bir tehdit olarak “caydırıcılık”
yönünü güçlendirmeyi hedefliyordu. Kazandı!ı zafer,
politik konumunu güçlendirmi#, içte ise milliyetçi
argümanlarla kitleleri maniple etmeyi ba#armı#tı. "#çi
sınıfına dönük saldırıları nedeniyle oy kaybetmekte
olan Thatcher’in prestiji ve oyu bu sava#la birlikte
arttı. 

Kuveyt’i i#gal eden Saddam Hüseyin’e kar#ı
sava#mak üzere ABD Ba#kanı Bush’u te#vik eden
açıklamaları; Gorbaçov’u daha ba#a geçmeden aylar
öncesinde övgü dolu sözlerle kar#ılaması; Güney
Afrika’daki apartheid rejimini destekleyen ve
Mandela’ya “terörist” diyen tutumu; neoliberal saldır-
ganlı!ın Türkiye’deki temsilcisi olan Turgut Özal’a
açık destek vermesi; $ili’de darbe yapan Pinochet’i
övmesi; Avrupa Birli!i’ni küçümseyen ve "ngiltere’yi
birlik içinde ayrı konumlandıran yakla#ımı, ABD’nin
dı# politika hamleleriyle uyumlu ve saldırgan bir dı#
politika hattına i#aret ediyordu. 

Üstelik, ne i#çi sınıfına saldırganlı!ı ne de dı#
politikada ABD güdümündeki sava#çı tutumu, kendi
ba#bakanlık dönemi ve kendi partisi ile sınırlı kalma-
dı. "ngiltere’nin “solcu” "#çi Partisi de, geleneksel
tutumundan uzakla#arak, Thatcher’in neoliberal poli-
tikalarının devamcısı oldu. 

Burjuvazi, bu sadık hizmetkarını ömrü boyun-
ca ödüllendirmeye devam etti. 1992’de “barones”
ünvanı aldı ve Kraliçe tarafından Liyakat Ni#anı ile
ödüllendirildi. E#i, 1965’ten sonra “baronetlik” ünva-
nını alan ilk ki#i oldu. Tütün devi Philip Morris #irketi,
1992 yılından itibaren yılda 250 bin dolar maa# ve
vakfına yıllık 250 bin dolar ba!ı# kar#ılı!ı “danı#man”
olarak i#e aldı. Birle#ik Krallık’ın tek özel üniversitesi
olan Buckingham Üniversitesi’nde 1998 yılına kadar
rektörlük yaptı. 1995’te, Birle#ik Krallık’ın en yüksek
#övalyelik örgütü olan Garter Örgütü üyeli!i verildi.
1997’de ise bu defa ABD’den Ronald Reagan
Özgürlük Ödülü’nü aldı.  

Burjuvazi, Thatcher-Reagan döneminde, tari-
hinin en saldırgan en vah!i sömürü sistemini
hayata geçirmeyi ba!armı!tı. Bu nedenle onları
“unutulmaz” kılmı#tı. 

Uyguladıkları vah#et, saldırgan politikaları, kitlele-
rin haklarını gaspetme konusundaki ba#arıları, i#gal-
leri ve sava#ları ile insanlık tarihinin kara sayfaların-
da yerlerini aldılar. Proletarya ve ezilen halklar da
onları unutmayacak, ba"ı!lamayacak!

Biz onu “iyi biliriz!”
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Tutsaklar üzerindeki baskılar her geçen
gün artıyor. Bunun ba#ında da, gönderilen
mektupların bile “suç” sayılarak verilmemesi
geliyor. Birçok tutsak okurumuz, gönderdi!imiz
mektup ve kartların ellerine ula#madı!ını, son-
rasında kendilerine “suç” kapsamında görüldü!ü için verilmedi!i yönünde teb-
li!ler yapıldı!ını söylüyorlar. Bazıları bunları bize de postalamı#lar. Elimize
geçenleri yayınlıyoruz. Ayrıca gönderdi!imiz dergi ve kitaplarımızın (di!er dev-
rimci yayınlar gibi) ellerine ya çok geç ula#tı!ından, ya da hiç ula#madı!ından
yakınıyorlar. 

Bizden kitap ve dergi isteyen tutsaklara bir kez daha bildiriyoruz ki, bu
istekler elimize ula#ır ula#maz, dergimizi mutlaka gönderiyoruz. "stedikleri
kitaplardan ise yayınevimizden çıkanlar varsa, hemen gönderiyoruz. Ve bun-
lardan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bunu devrimci sorumlulu!un ve tutsaklarla
dayanı#manın do!al bir gere!i sayıyoruz. Onların mektuplarını almak, sorunla-
rına daha içeriden vakıf olmak, “özel günler”de kendi elleriyle yaptıkları kartları
görmek, bizlere yetiyor, dahası onurlandırıyor. E!er bir “kar#ılık” sözkonusu
edilecekse, kar#ılı!ını bu #ekilde alıyoruz ve bu #ekilde almak istiyoruz. Tutsak
okurlarımız, bu tür istekleri için hiçbir sıkıntı duymadan, para teklif etmeden
yayınevimize yazabilirler. Yazdıkları halde materyaller ellerine geçmiyorsa,
mektupları bize ula#mamı#tır; ya da idare bizim yolladıklarımızı onlara verme-
mi#tir. Her halükarda, irademiz dı#ında bir durum sözkonusudur. Fakat yayın-
evimiz dı#ında çıkan kitap ve dergileri satın alarak gönderebilmek, içinde
bulundu!umuz ko#ullar itibarıyla pek olanaklı olmuyor. En fazla elimizde var
olanlardan gönderebiliyoruz. Devrimci tutsaklardan da bunu anlayı#la kar#ıla-

malarını bekliyoruz. 
Kitap sınırlamasından, mektup, kitap ve

dergilerin “suç” sayılarak verilmemesine,
mar#ın, halayın, bir foto!rafın bile “hücre”
ile cezalandırılmasına kadar, bir dizi yön-

temle devrimci tutsaklar üzerindeki tecridi arttırmaya çalı#ıyorlar. Ancak bugü-
ne dek fa#izmin yaptırımları nasıl tutsakların direni#iyle paramparça olduysa,
bundan sonra da öyle olacaktır. Tutsaklar, kimi zaman açlık grevleri, ölüm
oruçları, kimi zaman barikat sava#ları, isyanlar ile yaptırımlara boyun e!miyor,
direni#lerini sürdürüyorlar. 

Dı#arıdaki devrimci-demokratlara dü#en de, onların sesini daha geni#
kesimlere duyurmak; yalnız olmadıklarını göstermek, maddi-manevi her tür
destek ve dayanı#mayı sunmaktır. Fa#izmin tecrit çemberini yarmada, dı#arı-
nın bu sahipleni#i, dün oldu!u gibi bugün de son derece önemli bir rol oynaya-
caktır.  

Tekirda! 2 No’lu F Tipi Hapishane’de sürmekte olan açlık grevi, taleplerin
kabul edilmesiyle sona erdirildi. Açlık grevi, hapishane ko#ullarının düzeltilmesi
amacıyla 36 gün boyunca gerçekle#tirilmi#ti. 

Hapishanelerdeki hasta tutsakların durumu her geçen gün a!ırla#ıyor. "HD
yaptı!ı açıklamada, Türkiye hapishanelerinde 230’u a!ır olmak üzere 411
hasta mahpusun bulundu!unu açıkladı. 181 hasta mahpus’un ise acilen teda-
viye ihtiyacı oldu!u kaydedildi. 

A#a!ıda tutsak okurlarımızdan gelen mektuplardan durumlarıyla ilgili
bölümleri okuyacaksınız. Ayrıca gönderdikleri belgelerin bir kısmını da yayınlı-
yoruz.

“Öncelikle PDD çalıanlarına selam ve sevgile-

rimi iletiyor, çalımalarınızda baarılar diliyorum.

PDD’yi aksatmadan gönderdiiniz için zor zor

spas...

Ocak ayı içinde bana gönderdiiniz mektup, bir

önceki mektup gibi “sakıncalı” bulunarak

“imha” kararı alındı... Bu çadı-

ı ve onursuz zihniyet 21. yüz-

yılda halen her sahada devam

ediyor... Bir mektubu “sakıncalı”

bulup, “imha” edecek kadar

düülüyorsa, o zihniyet ve sistem

çoktan bitmitir. Hızlandırmak ise,

devrimcilere dümektedir.

Mektubunuza geç yanıt verme-

min nedeni, yargı sürecini bekleyip

çıkan kararları göndermek istemem-

den kaynaklanıyor. Çünkü bu davala-

rı AHM’e taıyoruz... imdi AHM

sürecini engellemek için Anayasa

Mahkemesi’ne bavuru hakkını çıkardı-

lar. Çıkardılar ama, her bavuru için

400-500 TL masraf hakkını da art ko-

tular. Bu u anlama geliyor; paranız varsa, bavu-

rabilirsiniz!

Yeni yıl ve 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü

nedeniyle size kart yazdım, ancak anladıım kada-

rıyla elinize geçmemi. Öyle anlaılıyor ki, ne

benim gönderdiklerim, ne de sizin yazdıklarınız eli-

mize ulaıyor. PDD’nin 18. sayısında, isteyen tüm

tutsakların ihtiyaçlarını (dergi, kitap) karıladıınızı

bildiriyor, ancak yeni yıl ve benzeri önemli günler-

de bir mektup, bir kartla onurlandırılmanızı istiyor-

sunuz. Çok çok haklısınız. Ben biraz bu dostça ve

yoldaça siteminizi üzerime aldım. Ancak yazmıyor

deilim, yazdıklarım elinize geçmiyor. Gelen tüm

dergilere ve içeride-dıarıda arkadalarımıza yaz-

dıımız mektuplar, ya yerlerine ulamadan imha

ediliyor, ya da “bu adreste böyle birisi yok” denile-

rek “iade” ediliyor. Emin olun, 12 Eylül sürecini

yaayan biri olarak, bu uygulamaları 12 Eylül

askeri faist darbe döneminde bile görmedim.

Sadece mektuplarda sorun yaamı-

yoruz, gazete, dergi, kitaplar bile

sansürleniyor ve “yasaktır” denile-

rek verilmiyor. Özgür Gündem’in

21 Mart sayısı bir gerekçe ile

yasaktır diyerek verilmedi. Gelen

dergilerin de bazılarını zaman

zaman, bazılarını ise hiç vermi-

yorlar. Yıllardır bütün ısrarımıza

ramen bize ait be kitaptan

fazlasını içeri almıyorlar. (...)

Devrimcilerin her çabası,

yazdıı bir makale, bir dizgi

emektir, onların karılıksız

kalması, “önemsenmemesi”

hiçbir devrimcinin kabul

edebilecei bir ey deildir.

Devrimciler, sosyalistler, ne

kadar farklı düünseler de ortak paydaları;

emee saygı, deerlere balılık ve sahip çıkma

her zaman esastır. Gerçekten bir gazete ve dergi-

nin hangi koullarda ve ne emekle çıktıını, ancak

devrimciler bilirler... 

Size ayrı ayrı iki tane idari ve mahkeme kararı

gönderiyorum... Sizden “Darbe, Yenilgi, Direni 12

EYLÜL” kitabını istiyorum, gönderirseniz sevini-

rim...

Mart ayı, hem direnilerin, hem de kırımların

ayıdır. Kırımlardaki bütün deerlerimizi saygıyla

anıyor, direnilerimizi de daha harlanarak en yük-

seklere taıma ve yaatma sözüyle, hepinizi

selamlıyorum.” 

Ahmet Kaya 2 Nolu F Tipi Hapishane Sincan-
* * *

“Devrimci basın geç veriliyor zaten. PDD’nin

Mart sayısını yeni aldık... 

Onun dıında idare, hereye hücre cezası verir

oldu. Eskiden hücre cezasının belli uygulama biçi-

mi varken, artık panoya resim asmaktan ceza veri-

liyor. Hevaller, newrozda çamaır ipine ogün

Gündem gazetesinde çıkan Öcalan’ın resmini asıp

halay çekmiler, idare de bunu gözlemleyip, foto-

sunu çekip hücre cezası verdi. Gündem’i veren

kendileri, onu “suç delili” sayan da kendileri...

Tekirda’da on kitap sorunu gündemde. Bize yıllar-

ca be kitap verdiler. Uzun bir süredir de 10 kitap

bulundurabiliyoruz. Çok da farklı bir ey yok

henüz...” 

Zeliha Bulut Sincan Kadın Hapishanesi, Ankara
* * *

“Göndermi olduunuz takvim ve kartı aldım...

“Hücreler” kitabını Kürkçüler (Adana) idaresi, bana

vermedi. u an onlardadır. Koullar deiirse ilk

iim kitabı okumak olacak.

Sürgün olayına gelince, zaten açlık grevleri

sonlanınca, Adalet Bakanlıı’nın rövanı almaya

dönük bir politika izleyeceini biliyorduk...

Amaçlanan, birlikteliimizi kırmaktı. Dikkat ederse-

niz, sürgünler Dou’dan Batı’ya doru yaanıyor.

Bu da hükümetin “entegre politikası”nın bir parçası

olmalı...

Burası T Tipi bir cezaevi. F Tipi standartlarında,

ama biraz daha geni. 11 arkada kalıyoruz u an.

Etkinlik olarak haftada bir saat spor var, sohbet

için giriimlerimiza oldu, ama henüz sonuç alabil-

mi deiliz... Su kesintileri yaıyoruz. Gün içerisin-

de suya ulamak Ferhat’ın daları delmesi gibi bir

ura sonucu gerçekleiyor. Radyomuzu aldılar. El

koyduklarını söylediler, ama herhangi bir gerekçeli

karar ulamadı bize. Yeni bir cezaevi. Henüz siya-

si tutsaklara nasıl davranılacaını bilmeyen çalı-

anlar younlukta. u an için önceliimiz, kendimi-

Tutsaklardan...
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zi olduu gibi kabul ettirtmek. Bunun dıında gitar

çalıyorum, kitap okuyorum. Radyomuza el konula-

na kadar müzik de dinliyordum. Sanırım kantinde

varolan radyoları bizlere satmayı umuyorlar.

Malesef almayacaız. Buradan onlara bildirmek

isterim: O radyo gelecek!..

Bu arada son gönderilen dergi, önce

Kürkçüler’e gitmi, onlar da buraya yolladılar.

Bundan sonra dorudan bu cezaevine gelirse iyi

olur. Dergiler için de teekkür ediyorum...”

Murat Gül 2 nolu T Tipi Cezaevi A-2 Tekirda!
* * *

“lkbaharın siyasal çehresi olan newroz bayarı-

mı vesilesiyle PDD ailesinin newroz bayaramını

kutluyorum. Bu bayramın ruhuna uyun olarak

meydanlarda sesinize ses katacaım inancıyla

merhaba diyorum sizlere... 

Bildiiniz gibi bana bir mektup yollamıtınız.

Ama bu mektup tarafıma verilmedi. Daha önce de

bir mektup yolladıınızı tesadüfen örendim,

Murat Çelik yazıldıın için, ondan haberim çok geç

oldu. Neyse verilmeyen mektubun resmi evrakını

size yolluyorum... Anayasaya bavurması için avu-

katıma da yolladım, ama bavurur mu vurmaz mı

bilemiyorum. Zira daha önceden yolladıım bazı

dosyalar için bavurmamıtı. 

Size yolladıım belge gibi en az 20 tane mek-

tubum verilmedi. O belgeleri Gündem’e de yolla-

dım ama yer vermediler. Ki içerinin durumunu

zaten biliyorsunuz, estirilen suni barı ortamı

bakalım ne kadar tutar. Tekrardan sevgi ve selam-

larımı yolluyorum.”

Ali Murat Çelik 2 nolu F Tipi Hapishane Sincan
* * *

“Deerli dostlar, dıarıdaki hayatımda yakın

çevremde politik insanlar vardı, düzen-

li görüüyordum, fakat herekese eit

uzaklıktaydım, siz ve sizin gibi düü-

nenlere çok deer veriyor, saygı gös-

teriyordum. ...Adresinizi gazeteden

görünce, oldukça sevindim.

Materyallerinizden uygunluu dahilin-

de yararlanmak, içeride kalacaım

süreyi faydalı, dürüst ve onurlu bir

ekilde geçirmek ve günein altında

yerimi almak istiyorum... 1993’te

Malatya’da çok kısa bir süre yattım.

Yan kouumuzda yoldalarınız vardı.

Benim kaldıım kouta da bir arkada çok güzel

resim yapıyordu. Bize bir fotoraf gönderdiler, res-

mini çizmemizi istediler. smi Nilgün Gök’tü. Yirmi

yıl oldu, bu devrimci kadını unutmadım. Severek

çizdik ve hayatını örenince onurlandık... Remzi

Basalak, Nilgün Gök, smail Cüneyt, M. Fatih

Öktülmü gibi büyük devrimcileri, “Adressiz

Sorgular”da okuduk, hepsini saygıyla anıyorum. 

Dostlar, bana uygunluu dahilinde düzenli

dergi ve kitap gönderir misiniz? Adressiz Sorgular

varsa onu da gönderirseniz çok sevinirim. Dergi

ekonomik olarak mümkün olmaya-

bilir, fakat kitapları göndermeniz iyi

olur. Saygılarımla...” 

Hıdır De!irmenci E Tipi Kapalı
Cezaevi Kastamonu

* * *
“Merhaba Dostlar

çinin emekçinin ve devrimin

anlı yolunda ilerleyen halkların

bayramı 1 Mayısınızı kutluyor,

selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

Resul Kocatürk E Tipi
Hapishane Giresun

Nevin Berkta!’a verilen “yazı yazmama” cezası üzerine, bu yazı daya-
nı!mak amacıyla kaleme alındı.

30 Mart 2013 
Sincan Kadın Hapishanesi Zeliha Bulut

Yade Meryem’i kütüphaneye çıkılarımızda tanıdım. lk dikkatimi
çeken gözleri oldu. 

Kaları birbirine yakın, göz kapakları azıcık perde olmu resimde,
aslında öyle deil. ehit olu Sait gibi acıyı sevgiyle harmanlamı, bir
derdi gizli gözlerinin ardında. nsan çok uzun süre bakamayor Yade

Meryem’in gözlerine. Ya sarılıp doyasıya
alamak, ya da benim asimile olmu kıt
Kürtçemle “Beje Yade” diyesi geliyor.

Buranın yerlisi olunca insan, analara,
çocuklara hasret kalıyor. Yade Meryem,
anneme, Kürt analarına hasretimin elçisi
oluyor. 

Hiç Türkçe bilmiyor. Bir saat kütüphane-
deki birlikteliimizde, önce bizi uzun uzun
süzdü; acılı gözleri, gözlerimizde aradıını
bulduunda konumaya baladı. 

Ben asimile olmu Kürtlerin içinde en an-
slısı olarak, bir-iki kelime Kürtçe anlıyorken,
onun sayesinde artık konumaya baladım.

Yade Meryem, geçtiimiz yıl Batman
Hapishanesi’nden bir gurup arkadaımızla
sürgün geldi buraya. Yer olmadıı için üç
kiilik hücrede dört kii kalıyorlar.
Yade’mizin tecride alıması zaman
aldı.Türkçe bilmedii için kaldıı hücredeki
arkadaları ona yardımcı oluyor.

Yade Meryem’in yaı 50’nin üzerinde.
Bana sorarsanız benimle emsal. Kaldıı hüc-

rede radyo baucunda. Denge Mezopotamya’da
kulaı. Gündemi takip ediyor, bizimle tartııyor.

Yade Meryem’le açlık grevleri sürecinde gör-
ütüümüzde, kahverengi gözlerinde hüzün
vardı. Yaralı bir ceylan gibi acı çekiyor, acıyı

gözlerimizde dindirmek istercesine bakıyordu.
Radyodan Dersim’de eylem yapan gerilla birliinden bir grubun

ayrı dütüünü duymu. Heval Hevidar’a çarılar yapılıyormu. Bir
haftadır kendisinden haber alınamayan grup komutanı heval Havidar,
Yade Meryem’in gerilladaki üçüncü çocuu...

Yade Meryem’in boazına bir el yapımı sanki, içtii su, yedii
yemek aaıya inmiyor, o yumruk inmesine izin vermiyor.

Yade; “Hevidarım yaralıdır” diyor.
“Olur mu ana, belki aksilik olmutur” diyoruz.
“Öyleyse niye haber yoktur” diye sorduunda, biz bireyler bulup

anlatmaya, acısını dindirmeye çalııyoruz. Olmuyor!
Yade Meryem anlamı olacak ki, “ona bir ey oldu” diyor.
Ne hücredeki arkadaları, ne de biz bildiimizi söyleyemiyoruz.

“Heval Hevidar, ehittir” diyemiyoruz. Dilimiz varmıyor. Bakılarımızı
gözlerinden kaçırdıımızda, anlamaz sanıyoruz. Oysa bir ana anlamaz
mı? ki olunu ehit vermi bir ana sezmez mi?

Azadiye Welat gazetesinde kızının ölüm ilanını gördükten sonra,
bize Hevidar’ı nasıl yıkadıını, yol-
culadıını anlatıyor.

Kürt anaları, acıların katmerlisi-
ni imdi F Tiplerinde yaıyor.
Hayat onlara dirilii, direniin için-
de aramayı öütlüyor.

Yade Meryem, elli küsür yaın-
da. Üç çocuun acısını yüreine
gömüp, hücresinde Kürtçe okuma-
yazma öreniyor.

Biz onların çocukları, genç
kadınlar, tecrite karı yaamın her
anında tıpkı analarımız gibi, kendi-
mizi eiterek, direniimizi çoaltı-
yoruz. 

Yade Meryem’in gözleri
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Ba#ta Almanya olmak üzere Avrupa’da gerçek-
le#en mülteci direni#i ile ilgili olarak, bu direni#in
ba#ını çekenlerden Turgay Ulu’nun, direni#in bir
yılını de!erlendiren yazısını kısaltarak yayınlıyo-
ruz. 

Almanya'da ve genel olarak Avrupa'da mülteci-
lerin içinde ya#adı!ı insanlık dı#ı ko#ullara kar#ı
ba#latmı# oldu!umuz direni#, bir yılı geride bırak-
mak üzere. Daha önce de Almanya'da çe#itli dire-
ni# ve kampanyalar olmu#tu. Ancak bu direni#, bir
yıldır hiç sokaktan çekilmeyen bir direni# oldu. 

Önce lokal düzeyde mülteci kamplarında yürü-
yü# yapmak, bildiri da!ıtmak, kantin i#gal etmek,
çadır kurmak, açlık grevi gibi modellerle direndik.
Ancak bunlar yeterli de!ildi. Çünkü Almanya'daki
mülteci politikaları bir merkezden ve belli kanun-
larla yönetiliyor... 

Bir yıl önce üç ba#lık altında topladı!ımız
somut taleplerimizle Berlin'e yürüme kararı aldık...
Tarihteki bütün isyanlar gibi biz de isyanımızı mer-
keze do!ru ba#lattık. Berlin'e yürümek aynı
zamanda Almanya'nın de!i#ik yerlerinde bulunan
tüm kampların ve tüm mültecilerin dikkatini çek-
mek içindi... Yol boyunca mülteci kamplarını ziya-
ret ettik. "zbe kö#elerde bulunan bu mülteci kamp-
larında ya#anan kölelik ko#ullarını açı!a çıkardık. 

Mülteciler, onyıllarca bu izolasyon kamplarında

bekliyorlardı ve bu, çe#itli psikolojik
problemler ya#amalarına yol açıyordu.
Çok sayıda intihar ve intihar giri#imleri
oluyordu. Bizim yürüyü#ümüz de
Würzburg'ta gerçekle#en bir ölüm ola-
yıyla ba#ladı. "ranlı bir mülteci olan
Muhammed, kendisini asmı#tı... 

"ki koldan gerçekle#tirdi!imiz yürü-
yü# ve otobüs turu, Berlin'de birle#e-
rek, Oranienplatz'daki çadır direni#ine
dönü#tü. Bir grup arkada#
Brandenburgertor'da açlık grevi yaptı-
lar.

Direni#imizin Berlin a#amasında
parlemento ile de birçok defa görü#melerimiz
oldu. Bir yıllık direni# sayesinde bazı eyaletlerde,
eyalet dı#ına çıkma yasa!ı kaldırıldı. Ancak bütün
Almanya'da kaldırılmadı. Bazı kampların kapan-
masını sa!ladık...

Bu bir yıl içinde sınır dı#ı etmelerin gerçekle#ti-
rildi!i konsoloslukları i#gal ettik. Bu eylemler sıra-
sında biber gazlı ve bezbol sopalı polis saldırıları-
na u!radık. Berlin'de büyük bir okul i#gal ettik. Bu
i#gal yerlerimiz var olmaya devam ediyor.
(Berlin’deki i#gal edilen okula da nisan ayında
polis saldırısı gerçekle#ti -PDD)

Bizim direni#imiz emperyalist ve haksız sava#-
lara kar#ı bir direni#tir. Çünkü mültecilik gerçe!ini

ortaya çıkartan en önemli
neden haksız sava#lardır.
AB yasalarında "her insa-
nın serbest dola#ım hakkı
var" diyor. Cenevre sözle#-
mesinde; "her insanın can
güvenli!i nedeniyle, ba#ka
bir ülkeye sı!ınma hakkı
vardır" diye yazıyor. Ancak
Avrupa çapında mültecile-
re uygulanan sistem tam
bir cezalandırma yöntemi-
dir. Bu sistemin, cezalan-
dırma merkezleri olan
hapishanelerden hiç bir
farkı yoktur...

Devlet, bizim eylemleri-
mizden rahatsız olmu#tu,
çünkü biz onların gizli tut-
maya çalı#tı!ı sömürü ve
izolasyon sistemini açı!a
çıkarıyorduk. Kapalı olan
kutunun kapa!ını sonuna
kadar açıyorduk... Di!er
yandan kapitalizme enteg-
re olmu# sol ve bürokrat-
la#mı#, hobi aktivitesi
yapan muhalefet hareketini
de rahatsız ettik... 

Direni#imiz sadece

Almanya ile sınırlı kalmadı, Avrupa’ya yayıldı.
Avrupa'nın di!er ülkelerinde, bizim direni#imizi
örnek alarak benzer eylem modelleri uygulayan
direni#ler örgütlendi...  Sokakta devletsiz, kanun-
suz, #efsiz; kolektif bir hayat sürdürülebilece!ini
kanıtladık. Toplumun di!er kesimlerinin deste!ini
aldık. Direni# ortamlarımızda bulunan her insan,
bir biçimde bilinçlendi ve politikle#ti. Direni# bizi
özgürle#tirdi... 

Kapitalist izolasyon sistemi, toplumun di!er
kesimlerini de etkiliyor... Kriz artık merkezlere
do!ru geliyor. "#isizlik oranı her geçen gün artıyor,
emeklilik ya#ı yükseltiliyor. Ev kiralarına sürekli
zam geliyor... 

Dünyanın de!i#ik yerlerinden gelen, de!i#ik
kültür ve dillere sahip olan bizler, birbirimizi çok
kolay bir #ekilde anlıyoruz. Birbirimizin deneyimle-
rinden ö!reniyoruz. Polisle sert çatı#malar ya#a-
dıktan sonra, yaralanmalar ve gözaltılardan sonra
müzik e#li!inde dans edebiliyoruz. Bizi bir araya
getiren #ey, kaybedecek hiç bir #eyimizin olmama-
sıdır...  

Bizi izolasyona mahkum eden yasaları de!i#ti-
rinceye kadar, sokaklarda direni# ve mücadele
yürütmeye devam edece!iz. Onların dayattı!ı
kölelik hayatını kabul etmiyoruz... Avrupa Birli!i
ülkeleri mültecilerin hayatlarını daraltmak için ve
onları sınır dı#ı etmek için yeni yasa ve anla#ma-
lar yapıyor. Biz de bu saldırılara kar#ı yeni direni#
modelleri deniyoruz.

Almanya'daki mülteci kampları, sömürge alan-
larının bir simgesidir. Nasıl ki sömürge bölgelerin-
de insanlar baskı, sömürü ve ölümlerle yüz yüze
kalıyorlarsa, buralarda da insanlar benzer bir
hayata mahkum ediliyorlar... 

"ki seçene!imiz var: Ya izolasyon sistemine
boyun e!erek bir korkak köle gibi ya#ayaca!ız, ya
da bu sisteme kar#ı isyan ederek insan gibi ya#a-
mak için mücadele edece!iz. Boyun e!erek ya#a-
mayı de!il, direnerek ve mücadele ederek özgür-
le#meyi tercih ediyoruz.

Ya#asın "nsanla#ma Ve Ortakla#ma
Mücadelemiz!

19.3.2013, Turgay Ulu

Avrupa’da mülteci direni!i

Unutmayaca"ız!
12 Eylül’ün en karanlık günlerinde dahi ihtilalci komünistlere

evlerini ve yüreklerini açanlardan Kumru Akgün, 6 Nisan günü ya!a-
mını yitirdi. 58 ya!ında olan Kumru ablamız, Dersim’den stanbul’a
göç eden ailelerdendi. 

Doktorlar ölüm nedeni olarak “yüksek tansiyon”u gösterdiler.
Fakat o güne dek böyle bir hastalı"ı oldu"unu bile bilmiyordu.
Gerçekte hayatını yitiren her i!çi-emekçi gibi, onun da katili kapita-
lizmdi. Yıllar boyunca yokluk içinde büyük zorluklarla ya!am müca-
delesi verdi.  Bir otobüs dura"ında baygınlık geçirdi"inde, geciken
ambulanstan, hastane hastane dola!tırılmasına kadar, her a!amada,
düzenin yoksula reva gördü"ü muameleyi ya!adı.

Ama sevdikleri, dostları çoktu. Cenazesi kalabalık bir kitle tara-
fından kaldırıldı. Sarıgazi Mezarlı"ı’na, 10 yıl önce aynı tarihlerde
yitirdi"i e!inin yanına gömüldü.  

Onu, e!i brahim abinin yanına u"urladık.  E!i de ihtilalci komü-
nistlerin dostuydu. 12 Eylül’den ölümüne dek, kapıları komünistlere,
devrimcilere açık oldu.  

Kumru ablamız, en son geçen yıl 1 Mayıs’ta kortejimizdeki yerini
almı!tı. Bu 1 Mayıs’ta yanımızda olamadı, ama yolda!ları, dostları,
tüm engellere ra"men 1 Mayıs’ı kutlama kararlılı"ını ortaya koydu-
lar. Onun gibi emekçiler bu rezil düzende bu !ekilde ya!ayıp ölme-
sinler diye mücadelelerini sürdürdüler, sürdürecekler.

Kumru ve brahim Akgün’ü unutmayaca"ız.  Ailesinin, sevenleri-
nin, dostlarının ba!ı sa"olsun…
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 3 Mayıs 1962- Ankara’da Açlar Yürüyü"ü Ya -
pı-#" Sen di ka sı’nın dü zen le di !i yü rü yü", i" siz li !i pro -
tes to ama cı ta "ı yor du. 5 bin ka dar i" çi ve i" si zin ka -
tıl dı !ı yü rü yü" te, Mec lis he def len di ve po lis ler le ça -
tı" ma ya "an dı. 300 ki "i nin gö zal tı na alın dı !ı ey lem,
‘60’lı yıl lar da ki yük se li "in ha ber ci siy di.

 5 Mayıs 1968- Fransa’da Vietnam sava"ı nede-
niyle Amerikan kar"ıtı gösterilerde 6 ö!rencinin
tutuklanması üzerine, 30 bin ö!renci Paris’te bari-
katlar kurarak direni"e geçti. Olaylar üzerine
Sorbonne Üniversitesi kapatıldı. 

 5 Mayıs 1981- IRA militanı Boby Sands 

ölüm orucunda ya"amını yitirdi

Si ya si tut sak lık hak kı ve tek tip el bi se nin kal dı rıl -
ma sı ta le bi ba" ta ol mak üze re, ya "am ko "ul la rı nın
iyi le" ti ril me si ve tec ri de son ve ril me si için IRA mili-
tanlarının Ma ze Ce zae vi’nde ba"lattı!ı ölüm oru cu
217 gün sür dü ve Boby Sands ile 9 ar ka da "ı ya "a mı -
nı yi tir di. Boby Sands, bu ey lem sı ra sın da #r lan da
hal kın dan al dı !ı oy lar la mil let ve ki li se çil di. Kit le sel
ve mi li tan ey lem ler ger çek le" ti ril di. Ay nı za man da
Ölüm Oru cu ey le mi nin si lah ola rak kul la nıl dı !ı ilk
yer ler den bi ri ol du Ma ze Ce zae vi. Son ra sın da bu ey -
lem bi çi mi ül ke miz de de çe "it li ara lık lar la dev rim ci
ve ko mü nist tut sak lar ta ra fın dan kul la nıl dı. 

 6 Mayıs 1972- De niz Gez mi", Yu suf Ars lan

ve Hü se yin !nan idam edildi.

‘68’de genç lik hareketi için den çı kan dev rim ci ön -
der ler, De niz Gez mi", Yu suf Ars lan ve Hü se yin
#nan, THKO’yu ku ra rak si lah lı mü ca de le yi ba" la dı -
lar. Yap tık la rı ey lem ler, ka mu la" tır ma lar, boy kot lar
kı sa sü re de yan kı bul du ve halk için de sem pa ti top -
la dı. Ta bi ki, bur ju va zi için de kor ku kay na !ı ol du.
1971 yı lı na ge lin di !in de, iyi ce sı kı "an dev let, 12
Mart as ke ri dar be sin i yaptı ve dev rim ci ön der le ri ya -
ka la ma i"i ne gi ri" ti. THKO ön der le ri de dar be den
son ra da! la ra çe kil me ye ka rar ver di. #lk ge ril la bir -

lik le ri ni olu" tur ma ya ba"-
ladılar. De niz Gez mi", Yu -
suf Ars lan ve Hü se yin
#nan, bu ha zır lık lar için -
dey ken ya ka lan dı . Her
tür lü hu kuk suz luk la sür -
dü rü len du ru" ma la rın ar -
dın dan, üçünün idam la rı
onan dı. #dama sloganlarla
yürüme ve idam sehpasını
militanca tekmeleyerek
ölüme meydan gelene!i,
De niz, Hü se yin ve Yu -
suf’un ardından Türkiye
Devrimci Hareketi’ne
önemli bir miras olarak
kaldı. 

 9 Mayıs 1974- Almanya’da Kızıl Ordu

Fraksiyonu RAF liderlerinden Ulrike Meinhof,

Stutgard’da Stemmheim cezaevindeki hücresin-

de katledildi. 

 12 Mayıs 1916-!rlanda ulusal kurtulu" hare-

ketinin liderlerinden Connolly kur"una dizildi

 13 Mayıs 1974- Kürt kadın sava"ı Leyla

Qasım, Irak Baas rejimi tarafından katledildi. 

 17 Mayıs 2002- A"ık Mahzuni $erif öldü

 18 Mayıs 1982- Diyarbakır zindanında

“Dörtlerin Gecesi” olarak tarihe kazılan eylem-

de Ferhat Kutay, Mahmut Zengin, Necmi Öner,

E"ref Anyık, uygulanan vah"eti kendilerini

yakarak protesto ettiler

 18 Ma yıs 1973- TKP-ML’nin ku ru cu su ve ön -

de ri !b ra him Kay pak ka ya i" ken ce de kat le dil di. 

#b ra him Kay pak ka ya, Do !u Pe rin çek’in ba "ı nı çek -
ti !i T# #KP’in opor tü nist gö rü" le ri ni red de de -
rek, dev rim ci bir ko pu" ger çek le" tir di ve
TKP-ML’yi kur du. Bü yük oran da Ma o’nun
fi kir le rin den et ki le nen Kay pak ka ya, dev ri -
min “halk sa va "ı” stra te ji siy le ger çek le "e ce -
!i ni sa vun du. Bu do! rul tu da kır sal böl ge le -
re çe kil di ve köy lü lük için de fa ali ye te ba" la -
dı. Bu fa ali yet ler es na sın da po lis le gir di !i
ça tı" ma da ya ra lı ola rak ele geç ti. Çok vah "i
i" ken ce le re ma ruz kal dı ve bü yük bir di re -
ni" ser gi le di. Kay pak ka ya’nın adı “i" ken ce -
de ser ve rip sır ver me mek”le öz de" le" ti. #h -
ti lal ci ko mü nist ler 12 Ey lül yıl la rın da i" ken -
ce ha ne ler de di re ni" des tan la rı ya za rak Kay -
pak ka ya’nın bu mi ra sı nı sa hip len di ler ve
da ha ile ri ye ta "ı dı lar.  

 19 Ma yıs 1895- Kü ba lı dev rim ci "a ir

Jo se Mar ti öl dü rül dü

 Ma yıs 1968-Fran sa’da 68 Ey lem le ri

Dün ya yı et ki si al tı na alan ‘68 Baharı, ba ri kat sa va" -
la rın dan, ge nel grev le re, okul i" gal le rin den, si lah lı
ey lem le re ka dar çe "it li lik te sür dü ve bir çok ül ke de,
dev rim ci ör güt le rin ilk ön der le ri ni ba! rın dan çı kar -
dı. Ey le mler, Vietnam’ı i"gal eden ABD’de sa va "a ka -
tıl mak is te me yen gençlerin direni"iyle ba"ladı. Vi et -
nam hal kı nın hak lı sa va "ı des tek le ni yor ve ABD’nin
der hal çe kil me si is te ni yor du. Dal ga dal ga ya yı lan bu
ha re ket  Fran sa’da da yan kı sı nı bul du. 10 Ma yıs’ta
Pa ris’te dev rim ci ö! ren ci lerin ku rdu!u ba ri kat la ra
po lis ler ve fa "ist ler sal dı rın ca, i" çi sı nı fı ö! ren ci le re
des tek ver mek için ha re ke te geç ti. 1 mil yon i" çi nin
ve emek çi nin ka tıl dı !ı mi ting le, sal dı rı lar pro tes to
edil di, grev ler tüm ül ke ye ya yıl dı. Köy lü ler de des tek
için ha re ke te ge çip bü yük mi ting ler dü zen le di ler. ’68
ha re ke ti Tür ki ye’nin de genç lik ha re ke ti ni yo !un bir
"e kil de et ki le di ve ilk dev rim ci ön der le rin, ör güt le rin
çık ma sın da önem li bir rol oy na dı. 

 28 Mayıs 1980- Çorum’da devlet destekli

sivil fa"istler, Alevilere katliam yaptılar.

 28 Mayıs 1991- Etiyopya devrimi zafere

ula"tı.

 30 Mayıs 1431- Fransa’da Jeanne d’Arc büyü-

cülük suçuyla yargılandı ve yakıldı.

 31 Mayıs 1971- Nurhak Direni"i

Malatya’nın Akçada! civarında
bulunan 20 ki"ilik THKO grubu
Kürecik’teki ABD radar üssüne
do!ru harekete geçtiler. Asker tara-
fından ku"atıldıklarında girdikleri
çatı"ma sonucunda THKO önderle-
rinden Sinan Cemgil, Kadir Manga,

Alparslan Özdo#an "ehit dü"tü. 

"kin ci Em per ya list Pay la #ım Sa va #ı, res mi ola rak Al man ya’nın Po lon -
ya’ya sal dır ma sıy la 1 Ey lül 1939’da ba# la dı. Hit ler asıl he de fi olan Sov yet -
ler Bir li !i’ne sal dı rı yı, 22 Ha zi ran 1941’de ba# lat tı. 8 Ma yıs 1945’de Kı zıl
Or du, Ber lin’e sos ya lizm bay ra !ı nı dik ti ve in -
san lık ta ri hi nin en kan lı sa va #ı, sos ya lizm kar -
#ı sın da diz çök tü.

Kı zıl Or du, Ber lin’in #e hir mer ke zi ne ka -
dar gel mi# ti. Hit ler, 30 Ni san’da in ti har
etmi#ti, ancak geride kalan Alman general-
ler, ba#ta ABD olmak üzere emperyalist
ülkelerle anla#ma yapmak ve sosyalist
SB’ye kar#ı sava#a devam etmek için hazırlık
yapıyorlardı. Bu süre içinde Nazi generallerin ve Gestapo #eflerinin
önemli bir kısmı ABD’ye teslim olmak için yarı#a girmi#lerdi. 

Berlin’i i#gal eden Sovyet ordusuydu, bu nedenle Alman ordusu adına
teslim anla#masının da SB ile imzalanması gerekiyordu. Almanlar bu anla#-
mayı, ancak Stalin’in zorlaması ve her türden manevralarını bo#a çıkarması
ile 7 Mayıs günü imzalamak zorunda kaldılar. 

Ve 8 Ma yıs 1945, in san lı !ın yü re !i ne sa va #ın bi ti mi, fa #iz min ye nil gi si ve
sos ya liz min ka za nı mı ola rak ka zı ndı. Ancak emperyalistlerin sosyalist SB’ye
ve sava#ın mimarı Stalin’e saldırıları bitmedi. Bugün Stalin’e dönük iftira ve
karalama kampanyalarının bu kadar yaygın ve etkili olmasının en önemli
sebebi, Stalin’in emperyalistlerin sosyalizmi yenmek için en önemli araç ola-
rak devreye soktu!u fa#izmi yerle bir etmi# olması ve tüm dünyada sosyaliz-
mi kitleler için umut haline getirmesidir. 

8 Ma yıs 1945- Kı zıl Bay rak Ber lin’de dal ga la nı yor!

Ma yıs ayın da !e hit dü !en #h ti lal ci Ko mü nist ler

Ma yıs 1980-Ser dar Yıl maz

Kar tal’da yıl dı rım dü" me si so nu cu "e hit
olan Ser dar, ça lı" kan ve fe da kar bir kad ro,
i" çi ler ve emek çi ler le kur du !u ya kın ili" ki -
ler le, ör gü te kad ro lar ka zan dır mı" iyi bir
ko mü nist ti.

10 Ma yıs 1976-Fev zi As lan soy

12 Mart son ra sın da An ka ra üni ver si te genç li !i nin ön de
ge len mi li tan la rın dan dı. Onun bu ka rak te ri ni iyi bi len po -
lis, si vil fa "ist le ri dev re ye so ka rak Fev zi’ye kur "un la ta rak
kat let ti. 
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Kürt hareketi, bugün
fiilen kullandıı hakları
da, ulusal ve uluslarara-

sı kurumların raporla-
rında geçen talepleri de,

30 yıldır yürüttüü
mücadele üzerinden elde
etti. Fakat bu kazanım-

ların garanti altına alın-
ması, yeni kazanımlarla
çoalması, mücadelenin
hiçbir emperyalist güce

dayanmadan aynı 
kararlılıkla sürdürül-

mesine ve devrimle taç-
landırılmasına balıdır.

Bunun dı!ındaki tüm
“çözüm”ler, varolan

kazanımları da 
kaybetme tehlikesini 

barında ta!ır. 

ilahlı mı, silahsız mı”, “muha-
tap meclis mi, hükümet mi”,
“yasal dayana!ı olacak mı,

olmayacak mı” derken, PKK
silahlı güçlerini, 8 Mayıs’tan itiba-

ren Türkiye’nin sınırları dı"ına çeke-
ce!ini açıkladı. Ve o tarihten itiraben
çekilme resmen ba"lamı" oldu. Bu
sürenin 3-4 ay içinde tamamlanaca!ı,
yani sonbaharda bitece!i söyleniyor.

Öcalan ile BDP heyetleri arasında
yapılan görü"meler ve Öcalan’ın
Newroz’da okunan mesajıyla,
PKK’nin silahlı güçlerini sınırötesine
çekece!i konusu gündemin ilk sırası-
na oturmu"tu. Nasıl ve ne zaman
gidecekleri, hangi güzergahı izleye-
cekleri, bunun ne kadar sürece!i,
TSK’nın bu gidi"e göz yumup yum-
mayaca!ı üzerine tartı"malar günler-
dir sürüyordu.

Önceleri, “geldikleri gibi giderler”
diyen, gidi"lerinde herhangi bir
müdahalenin olmayaca!ını söyleyen
ve  bu konuda güvenceler veren
Ba"bakan Erdo!an, daha sonra
“silahlarını ma!araya bırakıp gitsinler”
demeye ba"ladı. Bunu da, gerillaların
silahlı bir "ekilde çıkmaları duru-
munda, devletin kolluk güçleriyle
çatı"ma ihtimaline ba!ladı. Belli ki,
bu "ekilde gidi"e açıktan onay ver-
menin onu zor durumda bırakaca!ı,
hatta daha sonra “suç” i"lemekle
itham edilece!i korkusu belirmi"ti.
“TSK tabi ki silahlı güçleri gördü!ünde
ate" açacaktır” diyerek, silahsız gitme-
leri gerekti!ini yineleyip durdu. 

Aslında bu da onu kurtarmıyor-
du. Varolan yasalara göre, silahsız
çıkı"a göz yumulması da “suç”tu!

O yüzden PKK yasal güvence istiyor,
fakat AKP, muhataplarının meclis
de!il, kendileri oldu!unu söylüyor-
du. Bunda meclisten böyle bir yasayı
çıkaramama endi"esi kadar, meseleyi
yasal zemine oturtmama çabası da
vardı. Onların asıl kilitlendikleri "ey,
PKK’nin silahsızlanması oldu!u için,
daha net ifade ile PKK’nin Türkiye
topraklarında silahsız hale gelmesi
amaçlandı!ından, ısrarla “silahsız
çıkı"” üzerinde duruldu.

Kandil’den gelen açıklama

Silahlı ya da silahsız PKK gerçek-
ten çekilecek miydi? PKK liderleri,
Öcalan’ın sözünü dinleyecekler
miydi? KCK Yönetim Kurulu
Ba"kanı Murat Karayılan, yönetim
olarak Öcalan’ın önerilerinde hemfi-
kir olduklarını, fakat “orta
kademe”de sorunlar çıkabilece!ini
ifade etmi"ti. Öcalan’ın ilk yakalan-
dı!ı dönemde ya"andı!ı gibi (Dersim
vb.) bazı birlikler çekilme kararını
onaylamaz, farklı bir tutum takınabi-
lirler miydi?

#mralı-Kandil arasında mekik
dokuyan BDP heyetinden Sırrı
Süreyya Önder’in, gazetecilere
Kandil’den yapılacak açıklamanın
tarihini vermesi, bütün gözleri
Kandil’e çevirdi. Ve açıklamanın
yapılaca!ı 25 Nisan günü için hazır-
lıklar yapıldı. Burjuva medyanın en
bilinen isimleri yollara dü"tüler.
Güney Kürdistan’ın Kandil kasabası,
o güne dek hiç görmedi!i kadar ünlü
gazetecilerle doldu ta"tı. Reuters,
BBC, El Cezire gibi uluslararası basın
kurulu"larının da oldu!u 100 civarın-

daki gazeteci, kamyonetlerle Kandil
da!ına ta"ındı. Ve beklenen açıkla-
ma, insansız hava aracı Heron’ların
uçu"undan dolayı biraz gecikmeli de
olsa, yapıldı.

Açıklamayı KCK adına yapan
Murat Karayılan, “Öcalan’ın, güçleri-
mizin sınır dı"ına çekilme ça!rısını
tereddütsüz yerine getirece!iz” dedi.
Fakat herhangi bir müdahale duru-
munda “me"ru müdafaa hakları”nı
kullanacaklarını ve çekilmenin der-
hal durdurulaca!ını da ekledi.
Böylece o çok merak edilen “silahlı
mı silahsız mı” sorusuna da yanıt ver-
mi" oldu. Çekilme tarihi olarak da 8
Mayıs’ı veren Karayılan, “gruplar
halinde kademeli bir "ekilde” Kandil’e
çekileceklerini belirtti. Federal Kürt
Hükümeti’nden de “gerilla güçlerinin
resmi varlı!ına gereken anlayı"ı göster-
melerini beklediklerini” söyledi.

Karayılan “süreci” üç a"amalı

gördüklerini, çekilme ile birlikte

ilk a"amanın tamamlandı#ını,

ikinci a"amanın “demokratik bir

anayasa”, üçüncü ve son a"ama-

nın ise “silahsızlanma” olaca#ını

belirtti. Bu a"amanın Öcalan’ın
özgür bırakılması ile sonlanaca!ına
vurgu yaptı.

Emperyalistler ve i"birlikçiler 

“çekilme”yi sevinçle kar"ıladı

Karayılan’ın açıklamaları, “çözüm
süreci”nin arkasında yer alan ABD
ve AB emperyalistlerini ve i"birlikçi-
leri Federal Kürt Bölge Yönetimi ile
AKP Hükümetini oldukça memnun
etti. Arka arkaya açıklamalarda
bulundular.

Murat Karayılan basın toplantı-
sında; “Ba"ta ABD, AB, Rusya olmak
üzere tüm uluslararası güçleri Kürt soru-
nunun çözümüne dönük ba"lattı!ımız
bu hamlenin ba"arısı için destek sunma-
ya ça!ırıyoruz” demi"ti. Bu ça!rıya
ABD ve AB’den hemen yanıt geldi. 

Zaten daha süreç ba"lar ba"lamaz
ABD ve AB, deste!ini açıkça ortaya
koymu"tu. PKK’nin “çekilme” kara-
rını açıklamasının ardından da,
“Beyaz Saray”dan destek mesajı
yinelendi: “Ba"kan Obama’nın daha
önce söyledi!i gibi, Türkiye halkına 30
yıldan fazla bir süredir birçok acı ve
kedere neden olan bir mücadelenin
barı"çıl "ekilde çözüm çabalarını alkı"lı-
yoruz.” 

AB Geni"leme Komiseri sözcüsü
ise, çekilme kararından memnuni-
yetlerini "öyle belirtti: “Bu karar, terö-
rün sona ermesi ve Türkiye’nin tüm
vatanda"larına barı" ve refah getirilmesi
yolunda yeni bir adımdır.” Ardından
Avrupa Parlamentosu PKK’yi

PKK gerillaları “çekilme”ye ba"ladı

“Çözüm süreci” 

ve emperyalist sava"

“S
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“terörist örgüt” olmaktan çıkaran bir
rapor sundu. 

Fakat Rusya’dan herhangi bir

açıklama gelmedi. Bölgedeki en

güçlü ülke olan !ran’dan ise, süreç-

ten rahatsız oldu#una dair haberler

vardı. Resmi bir açıklama yapılmamak-
la birlikte, #ran radyosu, “çözüm süre-
ci”ni “emperyalist-siyonist bir proje” ola-
rak tanımlıyordu. “#ran merkezli anti-
emperyalist, anti-siyonist direni"e kar"ı
Batı emperyalizminin kirli oyunu” diyor-
du.

Murat Karayılan’la röportaj yapan
Türk gazetecilerinden Aslı Aydınta"ba",
Milliyet’teki kö"esinde, !ran’ın

PKK’ye Türkiye’den çekilmemesi

için a#ır silahlar dahil her türlü des-

tek teklif etti#ini, fakat bu “ahlaksız

teklif”in PKK        tarafından redde-

dildi#ini yazdı. Karayılan’ın da bu bil-
giyi ima yoluyla do!ruladı!ını belirtti.

Di!er yandan Murat Karayılan, açık-
lamasında, Federe Kürt Bölgesi’nden
“gerilla güçlerinin resmi varlı!ına, gereken
anlayı"ı göstermelerini” istemi"ti.
Barzani’nin bu süreci ABD ve

Türkiye ile birlikte ördükleri bilini-

yordu. Burjuva basında özellikle
Neçirvan Barzani’nin sürecin önemli
bir aktörü oldu!u, geçmi"te
Talabani’nin rolünü oynadı!ı yazıldı.
(Bkz Cengiz Çandar, Radikal, 28 Nisan
2013) Zaten Neçirvan Barzani, kısa bir

süre önce Türkiye’yi ziyaret etmi",

ayrıca BDP’li vekillerle de görü"m-

ü"tü. !mralı’ya giden BDP heyeti de,

Öcalan’ın mesajlarını Kandil’e ilet-

meden önce Erbil’i ziyaret etmi"ler,

ba"ta Barzani olmak üzere Güney
Kürdistan’daki yetkililerle görü"mü"ler
yapmı"lardı. 

Kısacası, bu “çözüm süreci”nin
arkasında kimlerin yer aldı!ı; kimlerin
memnun, kimlerin rahatsız oldu!un-
dan, kimlerin alkı"layıp, kimlerin ate"
püskürdü!ünden de kolayca anla"ılı-
yordu. Hal böyleyken hala sürecin

emperyalistlerden “ba#ımsız”, dün-

yada ve bölgede olu"an emperya-

list-gerici “eksen”lere kar"ı oldu#u-

nu ileri sürenler çıkabiliyor. 

Süreç, bölgedeki emperyalist 

sava"la ba#lantılıdır

AKP ve BDP’ye yakın kö"e yazarla-
rı, aydınlar, “çözüm süreci”ni emperya-
listlerden ve onların bölgeye dönük
hesaplarından ba!ımsız, hatta hepsine
kar"ı “yerli bir proje” olarak lanse edi-
yorlar ve bu do!rultuda yo!un bir pro-
paganda faaliyeti içindeler. Fakat ne
gariptir ki, bu kesimler bile, “süreç”ten
en çok rahatsız olan ülkenin #ran oldu-
!unu itiraf ediyorlar. Örne!in bir
dönem Ba"bakanın basın danı"manlı!ı-
nı da yapan Arif Beki, Radikal’deki
kö"esinde diyor ki, “PKK’nin silahlı
mücadeleden çekilmesini en çok istemeyen
ülke #ran. Çünkü hem Türkiye’ye kar"ı kal-
le"çe kullandı!ı bir silah elinden gitmi" ola-
cak, hem de o silah bu sefer kendisine kar"ı
dönecek!”

Bu tamamen “yerli” olan proje,
ABD’nin hedefe çaktı!ı, bölgedeki “ba"
dü"manı” #ran’ı bu kadar rahatsız edi-
yor, ama nasıl oluyorsa, ABD’den

ba!ımsız yürütülüyor! Adeta “ABD’ye

ra#men ABD için” üretilmi" “yerli

bir proje”! Bir yandan da PKK’nin

!ran’a kar"ı kullanılaca#ı böylesine

açık biçimde dillendiriliyor. Bu,
PKK’nin silahsızlanmasını sadece
Türkiye için istemekten, di!er parçalar-
da ise silahlı bir güç olarak varlı!ını
korumasından, hatta onlara kar"ı
sava"masından yana olmaktan, ba"ka
bir anlama gelebilir mi?

Bu konuda Gündem yazarları da
AKP’lilerden geri kalmıyor. Örne!in
Veysi Sarısözen, yazısına “Kürt sorunu
uluslararası bir sorun. Öyle böyle de de!il,
dünyanın en büyük devletlerinin dü!üm-
lendi!i petrol, gaz ve su havzasının kalbi
Kürdistan. Sava"lar bu bölgede sürüyor”
diye ba"layıp, bu “uluslararası
sorun”un “uluslararası güçler”den, yani
emperyalizmden ve sürmekte olan
sava"tan ba!ımsız bir "ekilde yürütül-
dü!ünü kanıtlamaya çalı"ıyor. Süreci,
Öcalan’ın “inisiyatif kullanıp AKP’ye
yazdı!ı mektup”la ba"latabiliyor. Sanki
Öcalan daha önce AKP’ye hiç mektup
yazmamı" gibi! Oysa Erdo!an’a, Gül’e
defalarca yazdı!ı biliniyor. Peki, onlar
ba"ka zaman de!il de, neden "imdi
Öcalan’ın mektubuna icabet ettiler?
ABD’nin icazetiyle kurulan bir parti,
böyle bir adımı onun onayı ve bilgisi
olmadan atabilir mi? 

Sarısözen, bu "ekilde AKP’yi de,

Türk egemen sınıflarını da emper-

yalizmden ba#ımsızmı" gibi göste-

rerek akladı#ının ne kadar farkında

bilinmez. Ama asıl can alıcı soruyu,

Bu “çözüm
süreci”nin arkasında
kimlerin yer aldıı;
kimlerin memnun,
kimlerin rahatsız

olduundan, kimlerin
alkı!layıp, kimlerin

ate! püskürdüünden
de kolayca anla!ılı-

yordu. Hal böyleyken
hala sürecin emper-
yalistlerden “baım-
sız”, dünyada ve böl-
gede olu!an emperya-
list-gerici “eksen”lere
kar!ı olduunu ileri
sürenler çıkabiliyor. 

Komünistlerin, devrimcilerin “çözüm süre-
ci”ne dönük ele#tirileri, Kürt hareketini rahatsız
ediyor. Onlar, devrimcilerin tümden kendilerini
desteklemelerini istiyorlar. Öyle ki, birçok reformist
parti, hatta kimi devrimci örgütler, uzunca bir süredir
Kürt hareketine yedeklenmi# olmasına, HDK diye
kurumsal bir yapı olu#turmalarına ra!men, bunu
yeterli bulmuyorlar, herkesin kendileri gibi dü#ünüp
hareket etmesini istiyorlar. Devrimci hareketin
dönemsel güçsüzlü!ünü de kullanarak yüklenip
duruyorlar. 

Kendilerine “solcu”, “sosyalist” diyen ki#i ve
kurumlar da, bu koroya katılmı# durumda. Hepsi
devrimcilere akıl vermeye kalkıyor. Onları, burjuvazi-
nin son dönemki moda sözüyle “zamanın ruhu”nu
okuyamamakla, dogmatiklikle suçluyorlar. ML’yi red-
dedeli yıllar geçmi# olmasına ra!men, tarihteki “sol
komünistler”le özde#le#tirip, Lenin’i referans gösteri-
yorlar. Emperyalistlerle ve i#birlikçileriyle uzla#mayı,
Lenin’in “hiç uzla#ma olmayacak mı” makalesiyle
çürütmeye çalı#ıyorlar. Egemen kesimler arasındaki
çeli#kilerden devrimci bir tarzda yararlanma politikası
ile onlarla uzla#mayı aynı #eylermi# gibi gösterip,
bilinçli bir çarpıtma yapıyorlar. 

Sanki ML’ler, hiçbir durumda “uzla#maya” yana#-
mayan bir düzlükle hareket ediyorlar, ya da “uzla#-
ma”nın kimle, nasıl, hangi amaçlarla yapıldı!ını
göremeyecek kadar körler! 

Oysa uzla#ma vardır, uzla#ma vardır. Ve ML
olmanın en önemli kıstaslarından biri, bunlar arasın-
daki ayrımı görebilmektir. Bu vesile ile Lenin’in ünlü
“Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalı!ı” kitabında,
“Hiç uzla#ma olmayacak mı?” makalesinden uzunca
bir bölümü aynen aktarıyoruz:

“Elbette u ya da bu “uzlama”nın gerçek nitelii-

ni saptamak için çok büyük çabanın gerekli olduu

tek tük son derece zor ve karmaık durumlar vardır.

Tıpkı bir cinayetin tamamen haklı, hatta zorunlu bir

cinayet mi olduu (örnein nefsi müdafaa) yoksa bir

ihmal, hatta ustaca hazırlanan bir plan sonucu mu

ilendiini saptamanın zor olması gibi. Politikada

bazen sınıflar ve partiler arasında son derece kar-

maık ulusal ve uluslararası ilikilerin sözkonusu

olduu, herhangi bir grevde varılan bir ‘uzlama’nın

haklı mı olduu, yoksa bunun bir grev kırıcısının,

hain bir liderin haince ‘uzlaması’ mı olduu soru-

nundan çok daha karmaık durumların olacaı ken-

diliinden anlaılır. Bütün bu durumlar için bir reçete,

ya da bir genel kural bulmaya kalkımak, saçmalık-

tır. Her özel durumda doru yolu bulabilmek için

insanın kendi aklını kullanması gerekir. Parti örgütü-

nün ve bu adı almayı hak etmi parti liderlerinin

önemi de zaten… karmaık siyasal sorunları çabu-

cak ve doru çözmek için gerekli bilgileri, gerekli

deneyimleri ve yanı sıra gerekli siyasal içgü-

düyü edinmekten ibarettir.

Saf ve tamamen deneyimsiz insanlar,

uzlamaz bir mücadele yürüttüümüz ve yürütmemiz

gereken oportünizm ile devrimci Marksizm ya da

komünizm arasındaki bütün sınırların silinmesi için,

genel olarak uzlamaların caizliini kabul etmenin

yeteceini sanıyorlar… Tarihin her özel ya da özgül

anında karımıza çıkan pratik-siyasal sorunlarda,

devrimci sınıf için uursuz oportünizmi cisimletiren,

kabul edilmesi olanaksız, ihanet niteliindeki uzla-

maları ayırt etmek ve bütün güçleri bunların tehir

edilmesine, bu uzlamalara karı mücadeleye

younlatırmak önemlidir. (Komünizmin Çocukluk
Hastalı!ı, "nter yayınları, sf 66-67)

Hatırlanacaktır, 2008 yılında “Kürt açılımı” yapıl-
dı!ı zaman da komünist ve devrimcilerin bu konuda-
ki ele#tiri ve uyarıları, yine aynı kesimler tarafından
büyük bir öfkeyle kar#ılanmı# ve saldırıya geçilmi#ti.
Fakat “Kürt açılımı” fiyasko ile sonuçlanınca, bizlerin
de!erlendirmelerini aynen tekrarlamaya ba#ladılar.
Ama tabi aylar sonra... Ve “açılım”ı neden destekle-
dikleri, ona kar#ı çıkanlara neden saldırdıklarına dair
tek bir açıklama, özele#tiri yapmadan...

Benzer bir durumu “çözüm süreci”nin olası bir
tıkanı#ında yeniden ya#amak, bizleri #a#ırtmayacak-
tır. Çünkü bu, bir siyaset yapma biçimi, bir tarz hali-
ne gelmi#tir.

“Hiç uzla!ma olmayacak mı?”
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yazının sonunda soruyor: “Bu durumda
Kürt halkı, ABD, AB, #srail ve Türkiye
ekseninde Rusya, Çin ve #ran eksenine
kar"ı tutum almı" olmuyor mu?” “Hayır
olmuyor” diye yanıtlıyor tabii ve bunu
"öyle temellendiriyor: “Bölgesel sava",
bütün Kürdistan kentlerinin yıkımı demek-
tir… O nedenle Kuzey’in Güney’in ve
Do!u’nun Kürtleri böyle bir sava"a kar"ı
çıkacaklardır.” (17 Nisan 2013, Gündem)

En ba"ta temel bir noktayı düzelte-
lim: $u ya da bu emperyalist-gerici
eksende saf tutanlar, “halklar” de!il, o
ülkelerin “egemenleri” yani burjuvaları
ve onların sözcüleri olmu"tur her
zaman. Egemenler, halka danı"ıp da saf
belirlemezler, aksine önce saf belirleyip,
sonra elindeki çe"itli aygıtlarla halkı
kandırıp yönlendirmeye çalı"ırlar. Böyle
bir sava"ta halkların çıkarı yoktur zaten.
Dolayısıyla Kürt halkının da, "u ya da

bu eksende yer alması mümkün

de#ildir. Fakat Kürt burjuvaları, her

parçada farklı “eksen”lerde yer ala-

bilirler. Hem de di!er parçalardaki
Kürt halkını zorda bırakma pahasına… 

Örne!in Barzani, Suriye’de özerklik
ilan eden Batı Kürdistan’a sınırlarını
kapatarak, izole etmeye kalkmadı mı?
PYD’nin Esad rejimine de, ABD destek-
li Suriyeli muhaliflere de e"it mesafede
duran politikasına kar"ı, adeta onları
cezalandırmaya, içlerini karı"tırmaya
çalı"madı mı? Ve daha da önemlisi,
#mralı-M#T görü"meleri ba"ladıktan
hemen sonra, Öcalan, karde"i aracılı-
!ıyla PYD’ye haber gönderip, Suriyeli
muhaliflerle ittifak yapmalarını ve
Esad’a kar"ı sava"malarını istemedi mi?
Ardından PYD, “iki tarafa da mesafeli”
tutumundan vazgeçip, Suriyeli muhalif-
lerle ittifak kurmadı mı?

Ortada bu kadar somut geli"me-

ler varken, Kürt burjuvalarının (hal-

kının de#il!) her iki emperyalist

eksene kar"ı “ba#ımsız” bir tutum

alacaklarını iddia etmek, gerçekleri

tersyüz etmektir. 

O Barzani ki, ‘90’lı yıllarda Türk ege-
menleriyle birlikte PKK’ye sava" açmı",
silahlı çatı"malara girmi"ti. Türk ege-
menleri tarafından kabul görmeyi,
Türkiye’nin verdi!i pasaportla dola"ma-
yı, ancak bu "ekilde elde etmi"ti. $u
anki “Federe Kürt Bölgesi” de ABD’nin
Irak i"gali üzerinden, onun icazetiyle
kuruldu. Irak i"gali sırasında ABD’ye
sunulan deste!in, dahası onunla birlik-
te Irak halkına kar"ı sava"manın kar"ılı-
!ı oldu.

Bizzat ABD’nin ürünü olan AKP

Hükümeti ve yine ABD’nin kurdu-

#u Kürt Federe Devleti’nin birlikte

yürüttükleri “çözüm süreci”nin,

ABD’den, onun Ortado#u’daki plan-

larından ba#ımsız bir "ekilde

u ya da bu emper-
yalist-gerici eksende
saf tutanlar, “halk-

lar” deil, o ülkelerin
“egemenleri” yani

burjuvaları ve onla-
rın sözcüleri olmu!-

tur her zaman.
Egemenler, halka

danı!ıp da saf belir-
lemezler, aksine önce
saf belirleyip, sonra

elindeki çe!itli aygıt-
larla halkı kandırıp
yönlendirmeye çalı-
!ırlar. Böyle bir

sava!ta halkların
çıkarı yoktur zaten.

Dolayısıyla Kürt
halkının da, !u ya da
bu eksende yer alma-
sı mümkün deildir.
Fakat Kürt burjuva-

ları, her parçada
farklı “eksen”lerde
yer alabilirler. Hem

de dier parçalardaki
Kürt halkını zorda

bırakma pahasına…
Barzani, Suriye’de
özerklik ilan eden
Batı Kürdistan’a

sınırlarını kapata-
rak,  izole etmeye

kalkmadı mı? 

gerçekle"mesi mümkün olabilir mi?

Bu, e"yanın do!asına aykırıdır.

“Türkiye’de silahsız, 

üç parçada silahlı”

Aynı Sarısözen, 28 Nisan’daki yazı-
sında "unları söylüyor: 

“Türkiye sava!ı sürdürerek,
PKK’yi adım adım NATO, ABD, AB,
srail kar!ıtı Rusya, Çin ittifakının
saflarında yer almaya doru zorla-
maya ba!layınca, NATO stratejistle-
rinin akılları ba!larına gelmeye ba!-
ladı. Hiç ku"kum yok, Türk
Genelkurmayı da, M#T de en az onlar
kadar durumu kavradı.” 

Tabi hemen arkasından ekliyor;
“asıl kavrayan Öcalan oldu!” Ve “çözüm
süreci” ile tüm bölgeyi kapsayacak olan
sava"ın bu "ekilde önlendi!ini iddia
ediyor: “Öcalan yalnızca kendi halkını iki
eksen arasındaki sava"ın ‘dı"ına’ çekmekle
kalmıyor, muhtemel bir #ran-Irak-#srail-
Türkiye sava"ına kar"ı da özellikle Kuzey
Kürdistan’da muazzam bir ‘barı" barajı’
in"a etmi" oluyor.” (17 Nisan 2013,
Gündem) 

Buradan hareketle, “Nobel barı"
ödülü”nün Erdo!an ve Öcalan arasında
payla"abilece!i temennisinde bulunu-
yor. (Bu ödülün geçti!imiz yıl
Obama’ya verildi!ini hatırlatalım.) 

Murat Karayılan ise, Kandil’deki
“çekilme” açıklamasının ardından,
Türkiye’den giden gazetecilerle yaptı!ı
röportajında, “Türkiye’ye kar!ı olan
birçok ülke var… O kapılar bize
açıktı… Türkiye de durumu fark etti,
AKP dü"ünerek zekice hareket etti. Benim
yazdı!ım mektuba olumlu cevap geldi ve
bu politika bir devlet kararı haline geldi”
diyor. (28 Nisan 2013, Gündem) 

Karayılan’a göre, onun mektubu ile
süreç ba"lamı"! Bölgede ba"ta #ran
olmak üzere Türkiye’ye kar"ı olan güç-
lerin varlı!ına dikkat çekerek, “tercihle-
rini Türkiye’den yana yaptıklarını” belirti-
yor. Bu konjonktürde tercihin

Türkiye’den yana yapılması, bölge-

sel olarak !ran’a kar"ı !srail’den,

küresel olarak Çin-Rusya’ya kar"ı

ABD-AB ekseninden yana yapmak-

tır. Bunun ba"ka bir izahı yoktur.

Oysa Karayılan, bundan yakla"ık iki
yıl önce, 10 A!ustos 2011’de Fırat
Haber Ajansı’na verdi!i demeçte,
PJAK’a ba!lı silahlı güçlerin bundan
böyle #ran’a kar"ı eylem düzenlemeye-
ce!ini duyurmu", #ran’dan da saldırıla-
rını durdurmasını istemi"ti. 

“#ran #slam Cumhuriyeti’ne kar"ı
sava"mak da istemiyoruz. Neden? Çünkü
bölgeyi yeniden dizayn etmek isteyen ulus-
lararası güçlerin amaçlarından birisi de
#ran’ı ku"atmaktır. $imdi daha çok Suriye
ile u!ra"ıyorlar. Kendilerince orayı hallet-

seler sıra #ran’a gelecektir. Böyle bir a"a-
mada biz Kürtler olarak ayrıca #ran’a kar"ı
sava" halinde olmayı pek do!ru görmüyo-
ruz.”

Peki "imdi ne de!i"ti?
ABD, AKP eliyle tutsak Öcalan üze-

rinden PKK’nin, #ran-Rusya-Çin ekse-
nine do!ru kaymasını önlemek için
hamle yaptı. Güney Kürtlerini de dev-
reye sokarak Türk-Kürt ittifakı yaratıp,
bölgede olu"turdu!u “Sünni
ekseni”nin bir parçası haline getirmeye
çalı"tı. AKP’yi bu do!rultuda zorladı ve
“çözüm süreci”ni ba"lattı.  

Dikkat edilirse, PKK’nin silahlı güç-
leri, sadece Türkiye’nin dı"ına çıkıyor.
Di!er üç parçada silahlı varlı!ını sürdü-
rüyor. Bunu Aysel Tu!luk, 11 Nisan’da
Radikal’de yayımlanan “Süreç, sonuç
de!il ba"langıç” ba"lıklı yazısında çok
net biçimde ifade etti:

“En az önümüzdeki çeyrek asır boyun-
ca Kürtlerin var oldu!u her yerde PKK de
çe"itli biçimlerde olacak. Suriye’de bir süre
daha silahlı; #ran’da yakın gelecekte silah-
lı; Avrupa’da kurumsal vs…”

Bu sözler, haklı olarak PKK’nin

silahlı güçlerinin !ran ve Suriye’ye

kar"ı kullanılaca#ı yönündeki sav-

ları güçlendirdi. PKK, silahlı güçlerini
Kandil’e çekerek, zaten Irak’ta silahlı
varlı!ını koruyaca!ını duyurmu" oldu.
Suriye’de “bir süre daha”, #ran’da
“yakın gelecekte” silahlı olması,
Türkiye dı"ındaki Kürtlerin bulundu!u
üç parçada silahlı varlı!ını sürdürece!i-
nin ilanıdır. Oysa Kürtlerin hem yüzöl-
çümü, hem de nüfus bakımından en
geni" kesimi Türkiye’dedir. Buna kar"ı-
lık haklarının en geri oldu!u yer de
Türkiye’dir. Ama PKK, Türkiye’den
silahlı güçlerini çekmektedir! Ahmet
Kaya’nın bir "arkısında söyledi!i gibi;
bu ne yaman çeli"kidir!

ABD’nin Ortado#u’daki 

yeni hamleleri

AKP’lilerin “yerli proje”, BDP’lilerin
“emperyalist eksenlere kar"ı” olarak
gösterdikleri “çözüm süreci” bugüne
dek birçok kez “uluslararası
kurum”ların raporlarında yer aldı. Ama
“neden "imdi adım atıldı”nın yanıtı,
dünyanın ve bölgenin içinde bulundu-
!u durumla, yani emperyalistler arası
payla"ım sava"ının geldi!i boyutla do!-
rudan ilintilidir.  

ABD’nin Büyük Ortado!u Projesi
(BOP) olarak adlandırdı!ı, bölgeye
dönük payla"ım sava"ının maliyeti a!ır
oldu ve öngördü!ü "ekilde yürümedi.
Afganistan ele geçiremedi, Irak üzerin-
deki #ran etkisi arttı, Suriye direndi.
Rusya ve Çin, ABD’nin bu politikasına
kar"ı sessiz kalmayacaklarını gösterdi-
ler. Di!er yandan Afganistan ve Irak
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i"galleri sırasında 7 bin ABD askeri can
verdi, 50 bini a"kın yaralı ve sakat var.
Trilyon doları a"kın maliyet ve finansal
çöküntüye sürükleni" de cabası… #ran’a
yapılacak bir saldırının maliyetinin ise,
çok daha a!ır olaca!ı hesap ediliyor. 

Bu durumda yeni hamlelere ihtiyaç
duydu. ABD’nin Ortado#u’da en

güvendi#i müttefik, !srail ve

Türkiye’den sonra Kürt Federe

Devleti’dir.  Fakat bu müttefikler bir-
birleriyle sorunlu, kavgalıdır. #srail ile
Türkiye arasında Mavi Marmara ile ba"-
layan sorunu çözmek, nispeten daha
kolaydır. Nitekim geçti!imiz günlerde
Obama’nın #srail ziyareti ardından bu
konu büyük oranda çözülmü" oldu.
Türkiye ile Kürt Federe Yönetimi ara-
sındaki ili"kiler ise, Türk burjuvalarına
bu pazardan verilen kırıntılarla yoluna
girmi"ti. Fakat bölgeden çıkan petrol ve
do!algazın Avrupa’ya ula"tırılması,
boru hattının güvenli!inin sa!lanması-
nı gerektiriyordu. Bu da PKK’nin
önderlik etti!i Kürt ulusal mücadelesi-
nin bir biçimde sonlandırılmasını, yani
bölgenin sermaye açısından “güvenli”
hale getirilmesini… Di!er yandan gerek
Suriye’de, gerekse #ran’da PKK’nin
etkin oldu!u Kürt örgütleri bulunmak-
taydı. ABD’nin bölgede “çıban ba"ı”

ilan etti#i Suriye ve !ran’la ba" ede-

bilmesi, PKK’yi bir biçimde kendi

yanına çekmesiyle olanaklı olabile-

cekti ancak. Bunun yolu da
Türkiye’den geçiyordu.

ABD, Türkiye üzerindeki baskıları
arttırdı. Ziyaretlerin, raporların ardı
arkası kesilmedi Aynı zamanda AKP’ye
aba altından sopa göstermeyi de ihmal
etmedi. ABD’nin eski Ankara büyükel-
çisi Abromowitz’in, 2012’nin yaz ayla-
rında kaleme aldı!ı “Sallantıdaki
Türkiye” ba"lıklı makalesinde, siyaseten
rakipsiz Erdo!an’ın Suriye ve Kürt
sorunu nedeniyle sıkıntılı bir süreçten
geçti!inden söz ediliyor. AKP’nin bir
bölünme ya da çözülme ya"ayabilece!i
uyarısında bulunuyor.

Son olarak “Uluslararası Kriz

Grubu”nun 30 Kasım 2012 tarihinde

Kürt raporu dikkat çekicidir.
Aralarında eski Amerikan Ba"kanı
Carter, Güney Afrika Ba"kanı Mandela,
Desmond Tutu, Kofi Annan, George
Soros ve bazı eski Amerikan büyükelçi-
lerinin bulundu!u bu grup, hazırladık-
ları raporda, “Anadilde savunda konusun-
da hemen yasa çıkartılması, anadilde e!iti-
me geçi" için takvim belirlenmesi, yerel
yönetimlerin Kürtçe isimlerinin geri veril-
mesi” yönünde kararlar almı"tır. Ayrıca,
“kamu hizmetlerinde Kürtçenin önünün
açılması, yerel hükümetler ve ademi merke-
ziyetçilik konularının tartı"ılması” önerile-
rine yer verilmi"tir. Ve AKP
Hükümetinin bu do!rultuda bir an

Kürt sorunu,
AKP’nin yaymaya

çalı!tıı gibi,
PKK’nin Türkiye’den
çekilmesi ile bitebilir
mi? Bırakalım Kürt
sorununun çözümü-
nü, bu süreç eksiksiz
tamamlanabilir mi?

Bu yönde burjuva
klikleri arasında

uzla!ma salanabil-
mi! deil. En ba!ta

“anayasal vatanda!-
lık” tanımı konusun-

da kıyasıya kavga
sürüyor. Bu haliyle
yeni bir anayasanın
bu meclisten çıkma
ihtimali bile suya

dü!mü! görünüyor.
Asıl fırtına kopartı-
lan !eyin, “dei!e-

mez, dei!mesi dahi
teklif edilemez” deni-

len ilk üç maddede
olduu dü!ünülürse,

Kürt hareketinin
istedii “Türklük

tanımı”nın dei!me-
sinin hiç de kolay

olmayacaı anla!ılı-
yor. Dolayısıyla

“süreç”in daha ikinci
a!amada tıkanıp

kalma ihtimali yük-
sektir. Ama ABD-AB

emperyalistleri ve
yerli i!birlikçileri,
“süreci” uzatarak,

kitleleri oyalamaya
devam edeceklerdir. 

evvel harekete geçmesi istenmi"tir.
“Çözüm süreci”nin ba"langıç

a"aması ile bu raporun yayınlandı#ı

tarih, birbiriyle çakı"maktadır.

Raporda yer alan istekler de, Öca-

lan’ın mesajlarıyla… 

Elbette Kürt hareketi, bugün fiilen
kullandı!ı hakları da, ulusal ve uluslar-
arası kurumların raporlarında geçen
talepleri de, 30 yıldır yürüttü!ü müca-
dele üzerinden elde etti. Fakat bu kaza-
nımların garanti altına alınması, yeni
kazanımlarla ço!alması, mücadelenin
hiçbir emperyalist güce dayanmadan
aynı kararlılıkla sürdürülmesine ve
devrimle taçlandırılmasına ba!lıdır.
Bunun dı"ındaki tüm “çözüm”ler, varo-
lan kazanımları da kaybetme tehlikesi-
ni ba!rında ta"ır. 

“Çözüm süreci”nin 

handikapları 

Kürt sorunu, AKP’nin yaymaya
çalı"tı!ı gibi, PKK’nin Türkiye’den
çekilmesi ile bitebilir mi? Bırakalım
Kürt sorununun çözümünü, bu süreç
bütün a"amalarıyla birlikte, eksiksiz
tamamlanabilir mi?

Murat Karayılan, 25 Nisan’da
Kandil’de yaptı!ı açıklamada, “ikinci
a"amanın yasal ve anayasal e"itlikçi
önlemler olaca!ını” vurguladı. Fakat bu
yönde burjuva klikleri arasında

uzla"ma sa#lanabilmi" de#il. En
ba"ta “anayasal vatanda"lık” tanımı
konusunda kıyasıya kavga sürüyor. 

Bu haliyle yeni bir anayasanın bu

meclisten çıkma ihtimali bile suya

dü"mü" görünüyor. Cumhurba"kanı
Gül, mecliste anla"ma sa!lanamazsa,
“yeni anayasa” yerine, anayasada bazı
de!i"ikliklere gitme yolunun izlenebile-
ce!ini söyledi. BDP e"ba"kanı
Selahattin Demirta" da, tek ba"ına AKP
ve BDP ile yeni bir anayasanın çıkması-
nın zor oldu!unu “geçici bir anayasa”
yapılabilece!ini belirtti. 

“Geçici” ya da “yeni” asıl fırtına
kopartılan "eyin, “de!i"emez, de!i"me-
si dahi teklif edilemez” denilen ilk üç
maddede oldu!u dü"ünülürse, Kürt
hareketinin istedi!i “Türklük
tanımı”nın de!i"mesinin hiç de kolay
olmayaca!ı anla"ılıyor. Dolayısıyla
“süreç”in daha ikinci a"amada tıka-

nıp kalma ihtimali yüksektir. 

Ama ABD-AB emperyalistleri ve

yerli i"birlikçileri, “süreci” uzata-

rak, kitleleri oyalamaya devam ede-

ceklerdir. Elbette bu süre zarfında
dünyada ve ülkede birçok de!i"iklik
gündeme gelecek, “süreç” unutturula-
caktır da. Kaldı ki, anayasada böyle bir
de!i"ikli!in yapılması da Kürt sorunun
çözümü anlamına gelmez.

Egemenler açısından “çözüm

süreci” burjuvazinin Kürdistan’da

yeni yatırımlarla “uçması”,

Ortado#u’daki payla"ım sava"ından

Türkiye’nin olabildi#ince karlı çık-

masıdır. Onlar daha "imdiden vura-
cakları tatlı karların hesabını yapmaya
koyulmu"lardır. 

Kürt hareketinin “koruculu!un kal-
dırılması”, “KCK’li tutsakların serbest
bırakılması” gibi talepler dahi, kar"ılan-
mamı" durumdadır. Bir çok ilde valile-
rin yeni korucu istihdamına gittikleri
söylenmektedir. KCK’den yargılanan
kimi tutsaklar tahliye edilmi"se de,
ba"ta seçilmi" milletvekilleri olmak
üzere önemli bir kısmı halen içeridedir.
Dahası yeni operasyonlar yapılmakta,
tutuklamalar olmaktadır. Bütün bu
yönleriyle “Türkiye’nin demokratikle"-
mesi” olarak sunulan “ikinci a"ama”da
yol alınması zor görünmektedir.

Di!er yandan, ABD emperyaliz-

minin bu yeni hamlelerine !ran’ın

ve Rusya’nın engelleme çabaları

olacaktır. #ran’ın Hizbullah üzerinden
etkisini arttıraca!ı ve süreci sabote ede-
ce!i, "imdiden söylenmektedir.

* * *
Kısacası, sürecin gelece!i, bir dizi

belirsizlik ve engellerle doludur.
Bugüne dek PKK tam 9 kez ate"kes ilan
etmi" ve birçok kez de “barı"” süreci
ba"latılmı"tır. En son “Kürt açılımı”
akıllardadır. Gerillaların sınırdan
büyük törenlerle geçi"i ve kar"ılanması
sonrasında, sürecin nasıl tepe taklak
oldu!u da… 

Sadece Türkiye’de de de!il, dünya-
da da bunun pek çok örne!i ya"andı,
ya"anıyor. 1990’dan 2010 yılına kadar

geçen sürede 102 barı" görü"mesi

gerçekle"ti#i, 585 barı" anla"ması

imzalandı#ı saptanmı" durumda.
Bunların yarısı, imzalanmalarının

ilk 5 yılı içinde bozulmu". 10 yıl

dayanmayanlar ise daha fazla.

Hepsinde de asıl olarak hükümetler

anla"maya uymamı"lar. Geriye
kalanlar da “ne sava", ne barı"” duru-
munda kalmı". 

Gerçekte “barı" görü"meleri” sava-
"ın farklı biçimde sürdürülmesinden
farklı bir "ey de!il. Egemenler, sava"an
örgütleri, adım adım tasfiye etmek için
bu görü"meleri kullanıyorlar. 

Bugüne dek ulusal sorundan

kaynaklı hiçbir çatı"ma, gerçek bir

barı"la sonuçlanmadı. #spanya’dan
#rlanda’ya, Hindistan’dan Nepal’e
kadar bu böyle. Kürt sorunu da farklı
olmayacaktır. Çünkü emperyalizm
döneminde ulusal sorunun çözümü ve
gerçek barı", ancak devrim ve sosya-
lizmle gelecek. Bu teorik bir do!ru
olmanın ötesinde, ya"amın bizzat
kanıtladı!ı somut ve yalın bir gerçektir.
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ayıs sınıfsaldır!

Mayıs, dünyada ve ülkemizde

engellemelere ra!men, yine büyük

bir kararlılık ve co"kuyla kutlandı.

Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında

öne çıkan yer, tabi ki #stanbul oldu.

#stanbul 1 Mayısı’nda ya"ananlar,

sadece Türkiye’de de!il, dünyada

da, belli ba"lı haber kanallarının

“birinci sırası”nda yer aldı. Nasıl

almasın ki?

Devletin polisi, adeta “elimden

bir uçanla bir kaçan kurtulur”

havası içinde her tarafı tutmu"tu.

Esasında onların bile kurtulma

"ansı yoktu. Havadan helikopterle

“uçarak” gelmek isteyenlere

önlem alınmı", “kaçmaya” kalkan-

lar ise, do!rudan kafaya sıkılan

gaz bombaları ile komaya sokul-

mu"tu.

Adeta ABD’nin “önleyici kon-

sept”ini #stanbul’a uyarladılar.

Kitleyi Taksim Meydanı’na sokma-

mak için, barikatlar Taksim’den

kilometrelerce uzak noktalara

kuruldu. Bırakalım Taksim’e,

Be"ikta" ve Mecidiyeköy merkezle-

rine ula"mak bile imkansız hale

getirildi. Dahası Asya’dan

Avrupa’ya geçi" engellendi. Bo!az

Köprüsü’nün tutulması, vapurların

çalı"ması da yasaklanmı"tı.

Parayla özel motor tutarak geçme-

ye çalı"anlar, “deniz polisi”nin

takibine alınıyor ve daha iskeleye

yana"madan gerisin geri gönderili-

yordu. Galata ve Unkapanı

Köprüleri, yıllar sonra bir kez daha

Meydan’a çıkmak isteyen kitleyi

engellemek için havaya dikiliyor-

du. Metrobüs ve metro gibi temel

toplu ula"ım araçları ise hiç çalı"tı-

rılmıyordu. 
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Sayfa 2’de sürüyor




