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May›s›’n›n
gösterdikleri

May›s, tüm dünyada ve ülkemiz-
de büyük bir coflku ile kutland›. ‹flçi
ve emekçiler, bu y›l as›l olarak artan
hak gasplar›na karfl› öfkelerini soka-
¤a tafl›d›lar, daha iyi bir yaflam öz-
lemlerini hayk›rd›lar. 

Türkiye’de her zaman oldu¤u gi-
bi 1 May›s’›n kalbi ‹stanbul’da at›-
yordu. ‹stanbul’un ise Taksim’de. 1
May›s’a yaklaflan günlerde Taksim
için devlet ile k›ran k›rana bir müca-
delenin ve restleflmenin yafland›¤›
bu y›l, 1 May›s’›n nas›l geçece¤i da-
ha büyük bir önem kazanm›flt›. 

Devlet, bir yandan 1 May›s› “ba¤-
r›na basarak bo¤ma” siyaseti izliyor,
bir yandan da tehditler, yalan ve de-
magojiler ile kitleleri korkutarak 1
May›s’a kat›l›m› azaltmaya çal›fl›yor-
du. Fakat hiçbiri kar etmedi! 

Daha geceden fiiflli’deki D‹SK bi-
nas›na akmaya bafllayan iflçi ve
emekçiler, 1 May›s’› Taksim’de kut-
lama kararl›l›¤›n› ortaya koydu.
Marfllar ve sloganlar geceden baflla-
d›. Pankartlar yorgan oldu, dövizler,
flamalar yast›k. Bir bayram yeri gi-
biydi fiiflli, D‹SK binas›n›n içi, önü
ve çevresiyle…

Bu manzara, günlerdir 1 May›s
kabusu gören egemenleri daha da
korkuttu. Henüz gün a¤ar›rken bafl-
lad› biber gazl›, tazyikli sulu sald›r›-
lar… Ve gün boyu say›s›z kez devam
etti. Ama 1 May›s kitlesi, kararl›, di-
rengen ve boyune¤mez bir durufl
içindeydi. Taksim’e kilitlenmifllerdi
bir kez, bunun önüne hiçbir güç ge-
çemezdi. Ne polisin copu, bibergaz›,
ne sendikac›lar›n zikzaklar›, hiç biri
durdurmaya yetmedi gerçekten de. 

Her sokak bir eylem alan›yd› ar-
t›k. Küçük-büyük gruplaflmalarla
Taksim’e yürünüyordu, önüne ç›kan
polis barikatlar›n› afla afla, çat›fla,
çat›fla… 
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Bütün sokaklar Taksim’e ç›k›yordu, bütün
saatler Taksim’i gösteriyordu. Kararlaflt›r›lan
saatlerde defalarca hücuma geçildi Taksim’e
do¤ru. Belki ’77 1 May›s›’nda oldu¤u gibi 500
bin emekçi ile girilememiflti meydana. Ama
t›pk› ’89, ’90 y›l›nda oldu¤u gibi dört bir koldan
Taksim kuflat›lm›fl ve zorlanm›flt›. Hem de bu
kez daha kitlesel…

* * *

Yüzy›l› aflk›n süredir burjuvazi için öylesine
korkulu bir gündür ki 1 May›s, ellerinden gelse
takvim yapraklar›ndan ç›kar›p atacaklar. Ve
hemen her dönem s›n›f mücadelesinin seyri
aç›s›ndan bir barometre özelli¤ine sahip ol-
mufltur. 2008 1 May›s› da öyle oldu. 

Son aylarda çeliflkileri iyice keskinleflen
burjuva klikler, 1 May›s üzerinden birbirleriyle
hesaplaflmaya kalk›flt›lar. Tüm düzen partileri,
iflçi ve emekçilere flirin görünmek için 1 Ma-
y›s’a sahip ç›kar pozlar›na büründü. Öyle ki, 1
May›s’›n resmi tatil olmas› yönündeki kanun
teklifi, meclisteki tüm partilerce kabul gördü.
Faflist MHP bile 1 May›s’›n tatil olmas›n›, kut-
lamalar›na izin verilmesini savunabildi. CHP,
DSP gibi “sosyal-demokrat” partiler ise, temsi-
li düzeyde de olsa kutlamalara bizzat kat›ld›.
Onlar 1 May›s›, AKP’yi y›pratman›n bir arac›
haline getirmek istiyordu. AKP de her aflama-
da bolca malzeme sundu. 

Her f›rsatta “milletin ba¤r›ndan” gelmekle
övünen AKP lideri, “ayaklar bafl olursa k›ya-
met kopar” diyerek büyük bir çam devirdi. 1
May›s’›n resmi tatil olmas›na “iki trilyon zarar
olur” diyerek, bu zenginli¤i yaratanlar›n bay-
ramlar›n› kutlamalar›n› çok gördü¤ünü ortaya
koydu. 1 May›s günü ise, ‹stanbul’da yine fiili
s›k›yönetim ilan edilmesine, baflta göstericiler
olmak üzere Taksim civar›ndaki herkese vah-
flice sald›r›lmas›na göz yumarak adeta kendi
ipini kendisi çekti.

2008 1 May›s’›, AKP hükümetinin sonunu
haz›rlayan bir gün olmufltur. Burjuva kliklerle
dalaflmas›ndan çok daha büyük bir darbeyi al-
m›fl durumdad›r. AKP’nin siyasi ömrü, aç›lan
kapatma davas›n›n sonucunu beklemeye ge-
rek kalmadan 1 May›s günü bitmifltir. 

* * *

Her zaman 1 May›slar›n devrim ve karfl›-
devrim aras›nda bir hesaplaflma, güç gösteri-
si oldu¤u söylenir. 2008 1 May›s›’nda bu he-
saplaflmay› kazanan devrim cephesi olmufl-

tur. 

1 May›s günler öncesinden tart›flt›r›lm›fl,
devletin en üst makamlar›n›n, bakan, baflba-
kan, hatta cumhurbaflkan›n devreye girdi¤i,
sendika yöneticileriyle görüflmek zorunda kal-
d›¤› bir 1 May›s olmufl-
tur. Faflist, gerici sen-
dika ve partilerin bile
sahip ç›kmak zorunda
kald›¤› bir 1 May›s ol-
mufltur. ‹lk kez 2008
y›l›nda “emek ve da-
yan›flma günü” olarak
yasallaflm›fl ve resmi
tatilin önü büyük oranda
aç›lm›flt›r. Ve ilk kez ge-
rici Hak-‹fl sendikas›
önderli¤inde “resmi 1
May›s” kutlamalar› ya-
p›lm›flt›r. T›pk› New-
roz gibi 1 May›s da,
egemenlerin engelle-
meyi baflaramad›klar›
noktada, içini boflalta-
rak sahiplenme çaba-
lar›na sahne olmufltur.
Bu, bu günleri kazanma
u¤runa verilen büyük sa-
vafl›m›n zaferidir. Dökülen kanlar›n, verilen
canlar›n zaferidir. Ezilen halklar›n, iflçi ve
emekçilerin bayramlar›n› kutlama azminin, ›s-
rar ve kararl›l›¤›n›n zaferidir. 

Elbette 1 May›s›n içinin boflalt›lmas›na
Newroz’da oldu¤u gibi izin verilmeyecektir. 1
May›s her zaman k›z›ld›r ve k›z›l kalacakt›r.
Onun proleter enternasyonalist özü ve ruhu,
resmi kal›plar›, floven-milliyetçi söylem ve sim-
geleri parçalay›p bir kenara atar. Daha önceki
y›llarda Türk bayraklar›yla mitingleri provoke
etmeye kalk›flan karfl›-devrimci ‹P’i ve onun
gibileri f›rlat›p att›¤› gibi.

Ve tabi ki, 2008 1 May›s’› Taksim’i kazan-
m›flt›r. Bu art›k tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bugün
D‹SK Baflkan› Çelebi’nin, “2009 Taksim’deyiz,
flimdiden önleminizi al›n” demesi, bu özgüven-
le konuflabilmesi, devrimcilerin bu y›l Taksim’i
kuflatmas› ve her yönden zorlamas›n›n sonu-
cudur. 2004 y›l›nda Saraçhane mitingi ile bafl-
layan ve 2007’de iki-üç bin kiflinin Taksim’e
girmesiyle sonuçlanan bu savafl›m, 2008’de
tamamlanm›flt›r. 2009 1 May›s› Taksim’de kut-
lanacakt›r. Bunun mührü bu y›l vurulmufltur.
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Merhaba,

1 May›s› kazanm›fl olman›n coflkusuyla karfl›l›yoruz
May›s ay›n›. 

Baharda do¤an›n uyan›fl›na, kitle hareketinin yeni-
den canlan›fl› efllik ediyor. GSS eylemleriyle yükselen
dalga, 1 May›s ile birlikte yeni bir evreye giriyor. Bir ta-
raftan burjuvazinin ekonomik ve siyasi krizi derinlefli-
yor; krizi aflmak, faturay› iflçi-emekçi kitlelere y›kmak
için çözümler ar›yor. Bir taraftan kitleler, gaspedilen
haklar›n› savunmak için alanlara ak›yor. Etkisini gide-
rek daha güçlü hissettirmekte olan ekonomik kriz, g›-
da krizi ile de birleflerek emekçilerin üzerine kabus gibi
çöküyor. Ve kitleler, sorunlar› için en etkili çözümü
mücadele alanlar›nda ar›yorlar. Mart-May›s süreci,
kitle hareketinde yeni bir yükselifli mufltuluyor. 

* * *

Dergimizi da¤›t›m tekelleri Ocak ay›ndan bu yana
da¤›tm›yor. Bu sorunun temel çözüm yollar›ndan biri,
kitapç› da¤›t›m›n› iyi bir biçimde örgütleyebilmektir.
Tüm okurlar›m›z›n, bölgelerinde bulunan kitapç› ve
bayilerle konuflarak, adreslerini bize göndermelerini is-
tiyoruz. 

Bir di¤er çözüm yöntemi ise, abonelik kampanyas›-
d›r. Dergimizi düzenli olarak takip etmek isteyen,

ancak bulundu¤u alanda ulaflmada zor-
luk yaflayan okurlar›m›z, abone olabilir-

ler. 

Bir sonraki say›m›zda görüflmek
üzere...

OO kk uu rr ll aa rr aa .. .. ..
B‹Z KAZANDIK DEVR‹M KAZANDI!

Abonelik ücreti: 6 ayl›k 20 YTL
Hesap numaras›: Yediveren Kökleri Yay›nevi-
Garanti Bankas› fiiflli fiubesi- 152 / 6298889
Abonelik ücretine posta masraf› dahildir. 6 ayl›k
ücreti hesaba yat›ran okurlar›m›z, banka dekon-
tunu merkez büromuza fakslad›klar›nda, dergi-
mizi adreslerine göndermeye bafllayaca¤›z.
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hakk›nda Anayasa mah-
kemesinin açt›¤› kapatma da-
vas›, kritik aflamaya geldi.
AKP’nin savunmas›n› verdi¤i

bu aflama, ayn› zamanda onun gelece¤ini de
belirliyor.

Yarg›tay Baflsavc›s›n›n AKP’yi kapatma
davas› için haz›rlad›¤› iddianameyi, büyük
bir k›zg›nl›kla ve karfl›-sald›r› ile karfl›layan
AKP kurmaylar›, Anayasa mahkemesinin
davay› açmay› kabul etmesiyle birlikte bir
süredir yelkenleri suya indirmiflti. Fakat yi-
ne de AKP’nin ne yapaca¤› konusunda ke-
sin çizgiler belli olmam›flt›. 

‹ddianamenin kamuoyuna aç›klanmas›n-
dan sonra, AKP hükümetinin parti kapatma
ile ilgili anayasa de¤iflikli¤ine gidip konuyu
referanduma kadar götürece¤i söyleniyordu.
Meclisteki ço¤unlu¤u, bunu baflaracak gücü
veriyordu. Fakat AKP de, her fleyin “meclis
ço¤unlu¤u” ile çözülemeyece¤ini anlam›flt›.

Bu kez “ek süre” isteyerek zaman kazanma
seçene¤i üzerinde duruldu. Ancak geçen za-
man›n AKP’nin lehine de¤il, alehine iflledi-
¤i ve ifllemeye devam edece¤i görüldü. Ve
son noktada, savunma için verilen sürenin
bitmesine iki gün kala, AKP Anayasa mah-
kemesine “savunmas›”n› sundu. 

* * *

Her ne kadar AKP kurmaylar› bunun
“savunma” de¤il, “tarihe not düflme” oldu-
¤unu söylüyorsalar da, 98 sayfay› bulan bir
savunma haz›rlad›lar. Bu 98 sayfa içinde yer
yer iddianameyi haz›rlayanlara yönelik sal-
d›r›lar bulunsa da, AKP, savunmaya geçmifl
durumda. “Gizli gündemleri bulunmad›-
¤›”n›, “laikli¤e karfl› olmad›klar›”n›, aksine
“laikli¤i toplumsallaflt›ran bir hareket” ol-
duklar›n› kan›tlamaya çal›fl›yorlar. Son y›l-
larda s›kça tekrarlad›klar› “tek millet, tek
bayrak, tek dil vb…” ‘tek’çi tekerlemeyi yi-
neleyerek, devlet kat›nda kabul görmek isti-
yorlar. Bir de bu dava ile, “devletin bütünlü-
¤ü”nün sars›laca¤›, “ekonomik krizin arta-
ca¤›” vb. endifleleri s›ralayarak egemen s›-
n›flar›n ç›kar› için fazla ileriye gitmemeleri-
ni istiyorlar. Geçti¤imiz günlerde gazeteci
Fikret Bila’ya konuflan Cemil Çiçek’in
“AKP kapat›l›rsa, Güneydo¤u’yu kaybede-
riz” türü, düzenin en büyük korkular›na oy-
nayarak… 

Türban konusunda savunmalar› ise, hay-
li trajikomik. “Türban uygulamas› pozitif

ayr›mc›l›k”t›r diyerek kad›nlar›n ç›karlar›n›
gözettiklerini ileri sürüyorlar ve türban› bir
“özgürlük simgesi” fleklinde sunma dema-
gojilerini sürdürüyorlar.

Bunca “savunma”n›n ard›ndan, iddiana-
meyi haz›rlayanlara k›zg›nl›klar›n› da “ikti-
dar partisi kapat›lamaz, bunu tarih affetme-
yecektir” sözleriyle ortaya koyuyorlar. Da-
van›n hukuki de¤il, siyasi oldu¤unu ve iddi-
anameyi haz›rlayanlar›n ideolojik-siyasal
bir argüman kulland›¤›n› söylüyorlar vb... 

Davan›n siyasi bir dava oldu¤u ortada.
Esas›nda siyasi parti, örgüt, kurum ve kiflile-
re dönük aç›lan tüm davalar›n siyasi oldu¤u,
bunun baflka türlü olamayaca¤›, devletin bir
üst kurumu olan hukukun zaten bunun için
varoldu¤u bilinen bir gerçektir. Fakat AKP
gibi düzen partileri, bunu ancak kendilerine
dokundu¤unda hat›rlay›p ba¤›r›rlar. ‹flçi ve
emekçilere, ezilen halklara, onlar›n öncüle-
rine veya kendi rakiplerine dönük davalar

içinse, “hukukun üstünlü¤ü” üzerine nutuk-
lar atarlar. Örne¤in AKP, kapatma davas›
için “siyasi dava” derken, “Ergenekon Çete-
si” ad› alt›nda emekli subaylar›, ‹P yönetici-
lerini, kimi burjuva ayd›nlar›, gece yar›s›
operasyonlar›yla gözalt›na al›p tutuklamay›
“hukuk” olarak addetmifltir. Keza Taksim’i
iflçi ve emekçilere kapatmak ve 1 May›s gü-
nü o civarda bulunan herkese terör estirmek,
hastaneleri, sendika ve parti binalar›n› gaz
bombas›yla doldurmak “hukuki” olabilmek-
tedir.

AKP’nin “demokrasi havarisi” kesilme-
sinin ikiyüzlülü¤ünü, onun Kürt halk›na, ifl-
çi ve emekçilere ne denli düflman oldu¤unu
gösteren o kadar çok olay vard›r ki, s›rala-
makla bitmez. Geçti¤imiz y›llarda Kürt hal-
k›n›n bask› ve teröre isyan edip soka¤a ç›k-
mas›n›n ard›ndan “eyleme kat›lan kad›n-ço-
cuk da olsa gereken yap›lacakt›r” sözü hat›r-
lardad›r. Ve bu sözün ard›ndan kaç Kürt ço-
cu¤unun katledildi¤i, kad›nlar›n vahflice dö-
vüldü¤ü… Son olarak 1 May›s öncesi
“ayaklar bafl olursa k›yamet kopar” diyen,
sonras›nda uygulanan vahfleti ise, “güvenlik
güçleri gerekeni yapm›flt›r” diyerek onayla-
yan da, her zaman mazlum ve ma¤dur rolü-
nü oynayan Baflbakan Erdo¤an’d›r.

Fakat AKP’nin suyu art›k kaynam›flt›r.
Ve bunda burjuva klikler aras›ndaki çat›fl-
malar›n rolünden daha fazla, onun gerçek
yüzünün kitleler taraf›ndan daha fazla görül-

mesi ve halk deste¤ini giderek yitirmesi var-
d›r.

* * *     

Anayasa mahkemesinin Temmuz sonun-
da almas› beklenen kararla birlikte AKP’nin
kapat›laca¤›na art›k kesin gözüyle bak›l-
maktad›r. Bunu AKP kurmaylar› ve onun
flakflakç›lar› da kabul etmifl görünüyor. ABD
ve AB’den gelen mesajlar da bu yöndedir.
AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu
Eflbaflkan› Lagandijk, May›s ay› bafl›nda
“AKP kapat›lacak, onun yerine kurulacak
parti daha güçlü olarak iktidara gelecek” di-
yerek, oluflan kan›y› kesinlefltirmifltir.

fiimdi AKP ve flürekas›, yeni “yol harita-
s›” çizmekle meflguldür. 3 May›s Cumartesi
günü, Baflbakan Erdo¤an’›n kendisini des-
tekleyen bir grup gazeteciyle (bas›na kapa-
l›!) yapt›¤› yemekli toplant›, bu “yol harita-
s›”n›n kesin çizgilerini ortaya koyan ve bu
do¤rultuda kamuoyu oluflturmay› hedefle-
yen bir toplant›d›r. Toplant›n›n yap›ld›¤›
gün, bas›na s›zmas› ve kat›lan gazetecilerin
de toplant›n›n içeri¤ine dair belli bafll› nok-
talar› ortaya dökmeleri, bunun göstergesidir.

AKP, flimdiden kapatma sonras›na ha-
z›rlanmakta, bu do¤rultuda planlar olufltur-
maktad›r. Hatta AKP’nin kapat›lmas›yla
birlikte yeni partinin kurulaca¤›, bunun da
bafl›na Ali Babacan’›n geçece¤i kesinleflmifl
gibidir. Ancak AKP’nin kapatma ile birlikte
bölünüp parçalanma ihtimali de çok güçlü-
dür. Daha önceki kapat›lan partilerin ak›be-
ti, ço¤unlukla böyle olmufltur. Zaten amaç-
lanan da budur. AKP için de bu tehlike bü-
yüktür. Bugünden Abdüllatif fiener’in ismi,
AKP’ye alternatif bir parti için geçmektedir. 

AKP’nin kapat›lmas›, hükümetin düfl-
mesini bu da “erken seçim” olas›l›¤›n› artt›r-
maktad›r. 2009’da yap›lacak olan yerel se-
çimlerle, genel seçimlerin birleflebilece¤i,
bugünden konuflulan güçlü ihtimaller ara-
s›ndad›r. Dolay›s›yla önümüzdeki aylar,
ekonomik krizin yan› s›ra siyasal krizin de
derinleflerek sürece¤ini göstermektedir.

* * *

Bafl›ndan beri AKP hükümetini y›kacak
olan›n, burjuva kliklerden ziyade iflçi-emek-
çi hareketi olaca¤›n› söyledik. Y›l›n bafl›nda
GSS’ye karfl› yükselen hareket AKP’yi s›-
k›flt›rmaya bafllam›flt›. 1 May›s ise, AKP için
“sonun bafllang›c›” oldu. Kürt halk›n›n, iflçi
ve emekçilerin ve son olarak ayd›nlar›n da
deste¤ini yitiren AKP için yolun sonu gö-
ründü. Efendileri ABD-AB emperyalistleri
de ondan elini y›kam›fla benziyor. Her efen-
di-uflak iliflkisinde oldu¤u gibi ifline yaraya-
ca¤› müddetçe kullan›l›p, sonra bir kenara
f›rlat›lacak. Elbette yeni iflbirlikçiler devre-
ye sokularak… 

‹flçi-emekçi, Kürt düflman› AKP, tarihin
çöplü¤üne at›lmal›d›r. Fakat yap›lanlar›n
hükümet de¤il devlet politikas› oldu¤unu
unutmadan ve “iktidar perspektifi”ni yitir-
meden mücadele daha da yükseltilmeli, gasp
edilen haklar birer birer al›nmad›r. 

Bafl›ndan beri AKP hü-
kümetini y›kacak olan›n,
burjuva kliklerden ziyade

iflçi-emekçi hareketi olaca-
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Dünyan›n her yerinde iflçi-emek-
çiler kendi bayram›; birlik mücadele
ve dayan›flma günü olan 1 May›s›
kutlamak için alanlardayd›lar. Mil-
yonlar ayn› talepler ve ayn› hedef
do¤rultusunda birleflmifl, ortak düfl-
manlar› burjuvaziye karfl› alanlar›
doldurmufltu. 

Ülkemizde de yayg›n bir flekilde 1
May›s kutlamalar› yap›ld›. Neredey-
se bütün illerde sokaklar iflçilerin-emekçilerin
ayak sesleriyle doldu. Ama mücadelenin kalbi
‹stanbul’dayd›. Gözler, kulaklar ‹stanbul’a ke-
netlenmifl, iki s›n›f aras›ndaki kavga, Taksim
üzerinde kilitlenmiflti. Taksim herhangi bir alan
de¤ildi. Taksim 1 May›s alan›yd›. 1 May›s, “1
May›s Alan›”nda kutlanmal›yd›. 

‹flte beklenen an geldi. “‹flçilerin hepsi vard› siper-
lerin bafl›nda / Yüzlerinde uzun sakal/gözlerinde
kavga var”d›. Sabah›n erken saatlerinde bafllad› çar-
p›flmalar. Onbirler, yüzlerini Taksim’e dönmüfltü, ne
tazyikli su, ne gaz ne de kafalara inen coplar, Tak-
sim ›srar›ndan vazgeçirebilirdi. Faflist devletin bütün
sald›r›lar›na ra¤men kavgadan geri dönen olmad›.
Taksim’e kitlesel girilmese de, içinde bizim de yer al-
d›¤›m›z devrimci örgütlerin Taksim’e girmesi engelle-
nemedi. 

Devletin tüm demagojileri bofla ç›kar›ld›

Her 1 May›s öncesi, iki s›n›f da haz›rl›klara bafllar.
‹flçi s›n›f› kitlesel-birleflik-devrimci 1 May›s› kutlama-
n›n haz›rl›¤›n› yaparken, burjuvazi de buna engel ol-
mak için her türlü çabay› gösterir. Özellikle son iki 1
May›s’ta Taksim üzerinde daha fliddetli restleflmeler
ve çarp›flmalar yafland›. Devlet “provakatörler ifl ba-
fl›nda olacak” gibi söylemlerle korku da¤› oluflturma-
ya çal›flt›. Hedefleri bir yandan korku salarak kitlele-
rin 1 May›sa gelmelerini azaltmak, di¤er yandan
devrimci örgütleri hedef göstererek sald›r›lar›na k›l›f
uydurmak, devrimcilerle kitlelerin ba¤›n› koparmakt›. 

Onlar da bütün bu demagojilerin, tehditlerin ifle
yaramayaca¤›n›, bunlara ra¤men Taksim hedefinden
vazgeçilmeyece¤ini biliyorlard›. Bu yüzden “orant›l›
güç kullanaca¤›z” tehditleri, çaresizliklerinin ifadesiy-
di. Savurduklar› tüm tehditler, kitleleri Taksim ›srar›n-
dan vazgeçirmedi. 

Demagojik yalanlar› da an›nda bofla düflürüldü.
Propagandalar› kitleleri eskisi gibi etkilemiyordu.
As›l provokatörlerin devletin kendisi oldu¤u, bugüne
dek yap›lan tüm provokasyonlar›n arkas›nda devlet
güçlerinin bulundu¤u belgelerle ortaya kondu. “Ya-
sakl› alan” dediler; ama herkes de biliyor ki, Taksim
sadece iflçi-emekçilere yasakl›! “Her taraf› k›r›p dö-
kecekler” dediler; ama kendileri k›r›p döktüler. “Canl›
bombalar var” dediler, kendileri her taraf› bombalad›-
lar, vb. vb. 

Taksim herkesin gündeminde

Hava bizden yana. Burjuvazinin artan sald›r›s›,
hak gasplar›, iflçi-emekçilerin tepkilerini art›rd›. Özel-
likle GSS yasas›, mücadeleyi genellefltirdi ve birlefl-
tirdi. Son aylar iflçi-emekçilerin eylem takvimiyle dol-
du. Bu eylem takviminde, sokak eylemleri, uyar›
grevleri vb. çeflitli mücadele biçimleri vard›. 

Bu canlanman›n efli¤inde 1 May›s› karfl›lad›k. Bu
yüzdendir ki, devletin propagandas› tutmad›, dema-

gojileri bofla ç›kar›ld›. Bu yüzdendir ki, Taksim her-
kesin gündemine girdi. CHP’sinden DSP’sine her-
kes, bir flekliyle müdahil olmaya, kendilerine pay ç›-
karmaya çal›flt›. Burjuva bas›n›, hükümete yak›nl›¤›
ile bilinen kesimler bile “izin verilsin” diyorlard›. 

Devlet de iflçi-emekçilerdeki bu canlan›fl›n fark›n-
da oldu¤u için bunu eritmenin peflindeydi. Demagoji-
ler, tehditler, uzlaflma aray›fllar›, hepsi “bu dalgay›
nas›l düflürürüz”ün planlar›yd›. Her yolu denediler.
Üzerlerindeki bas›nç a¤›rd› gerçekten. Cumhurbafl-
kan›, Çal›flma Bakan›, Baflbakan sendikac›larla gö-
rüflmek zorunda kald›lar. Sendikac›lar üzerinden
tepkiyi eritmeye çal›flt›lar. Taksim hedefinin önünü
kesmek için 1 May›s› resmi tatil yapacak yasal dü-
zenlemelere gideceklerini bildirdiler. Sendikac›lar
arac›l›¤›yla iflçi-emekçileri bir beklentiye sokmaya
çal›flt›lar. 

Ç›kan sonuç, iflçi ve emekçilerle alay edercesi-
neydi. 1 May›s›, “Emek ve dayan›flma günü” olarak
yasalara geçirdiler. Ard›ndan Baflbakan’›n “ayaklar
bafl olursa k›yamet kopar” sözü de gelince, herkes
daha bir bilendi. 

1 May›s’›n ekonomik-siyasi faturas›

Onca resmi tatil varken, dini bayramlar 9 gün uza-
t›l›rken, ekonomik kay›plar sözkonusu edilmiyor. 1
May›sa gelince, ülkenin ekonomik kayb›, bizzat bu
ekonomiyi yaratanlar›n karfl›s›na ç›kar›l›yor. ‹flin da-
ha trajikomik yan›, resmi tatil için “trilyonlarca kay›p”
olaca¤›n› söyleyen devlet, 1 May›s günü, iflçi ve
emekçilere ya¤d›rd›¤› gaz bombalar›yla, k›r›p döktü-
¤ü iflyerleriyle çok daha fazla ekonomik zarara u¤ra-
m›flt›r. Bunu bizzat Ticaret Odas› Baflkanlar› tespit
etmifltir.

Onlar da, bunu bafltan biliyorlard›. Fakat s›n›flar
mücadelesinin gerçekli¤i bu. Burjuvazi vurup öldür-
me, k›rma dökme ile oluflan “ekonomik kayb›” her
zaman göze al›r. Ama 1 May›s›n resmi tatil ilan edil-
mesi gibi iflçi-emekçi lehinde bir hak sözkonusu ol-
du¤unda, bir kuruflun hesab›n› yapar.    

500 bin emekçi olacakt› Taksim meydan›nda. Bu-
nun zemini de mevcuttu. Resmi tatil ilan edilse, mil-
yonlar› bulacakt›. Devlet, bunu çok iyi biliyordu. Mil-
yonlarca iflçinin Taksim’i zaptetmesi ise, kendi gücü-
ne güvenini artt›racak, burjuvazinin iflçi ve emekçile-
re dönük sald›r› politikalar›n› t›kayacakt›. O yüzden

de 1 May›s’a kat›l›m› olabildi¤ince
azaltma ve Taksim’i yasaklamay› flart
gördüler. Bu AKP hükümetinin ötesin-
de bir devlet politikas› olarak flekillen-
di. Fakat fatura do¤al olarak AKP’ye
kesilecekti.

Zaten bir aya¤› çukurda olan AKP
hükümeti aç›s›ndan 1 May›s, onun so-
nunu haz›rlayan bir milat oldu denilebi-
lir. Bir süredir Kürt halk›n›n deste¤ini

büyük oranda kaybeden AKP, 1 May›s’la bir-
likte iflçi-emekçi deste¤ini de yitirmeye baflla-
d›. Kitle deste¤ini kaybeden bir parti, ne em-
peryalist ne de iflbirlikçi burjuvazinin ifline ya-

rar. fiimdi AKP’nin düfltü¤ü pozisyon budur. 

Devletin fliddetine, 

sendikalar›n yalpalamalar›na ra¤men…

1 May›s günü, on binlerce iflçi-emekçi Taksim’e
gitmek üzere yola ç›kt›. Ne var ki sendikac›lar, 1 Ma-
y›s öncesi gösterdikleri kararl›l›¤›, sonuna kadar gö-
türemediler. Tabana güvenmek yerine, parlamento-
daki kimi milletvekillerine güvendiler. Türk-‹fl “vaz-
geçti-vazgeçmedi” gibi sallant›l› durarak, kat›l›m› dü-
flürmeye çal›flt›. D‹SK ve KESK de kitlesini tafl›ma
konusunda gerekli çabay› göstermedi. B›rakal›m di-
¤er illerden kitleleri tafl›may›, ‹stanbul’un Anadolu
yakas›ndan gelecek otobüsleri bile 30 Nisan gecesi
iptal ettiler.    

Sabah ilk çarp›flma D‹SK binas› önünde bafllad›.
Onlar›n tanklar›, tüfekleri, gaz bombalar› vard›. Bi-
zimse kardeflçe atan yüreklerimiz. Herkes korkuyu
yenmifl, defalarca s›k›lan gaz bombalar›na, tazyikli
suya ra¤men ille de Taksim diyordu. Teslim olmak
yok! Kavga alan›ndan kaçmak yok! Her da¤›lmadan
sonra tekrar toplan›p caddeyi dolduruyorduk. Bu bir
meydan okumayd›! 

‹flçiler devrimcilerle kolkola girmifl, tazyikli sulara
ve gaz bombalar›na karfl› bedenlerini siper ediyorlar-
d›. Bu siperde her sektörden iflçiler vard›. Emekli-
Sen’li 60-70 yafl›ndaki iflçilerle, 20’sindeki gençler,
ayn› siperde çarp›fl›yordu. Kaç kez gaz s›k›ld›ysa,
y›ld›ramad›lar. Her gaz bombas›ndan sonra “öldür-
mek mi istiyorsunuz, ölmeye haz›r›z” diyerek yeni-
den ç›k›l›yordu. Gaz ve tazyikli suyun etkisiyle dü-
flenler, yaralananlar yerlerden kald›r›l›p tedavi edili-
yor, gözalt›na al›nanlar tekrar geri al›n›yordu. Slo-
ganlar daha coflkulu at›l›yordu flimdi, kin ve öfke da-
ha da bilenmiflti. 

Elbette çarp›flma sadece D‹SK’in önünde sürme-
di. Her taraf 1 May›s alan›, her taraf savafl yeriydi.
Yüzler Taksim’e dönmüfltü. Hedef Taksim’di ve yolu
yok zapt edilecekti. 

Sendika baflkanlar›n›n eylemi bitirme karar›na
kimse ald›r›fl etmedi. D‹SK’in önünden ayr›lan kitle-
ler, arka sokaklarda çarp›flarak Taksim’e ilerledi.
Taksim’e ç›kan bütün sokaklar çarp›flma alan›yd›.
Girdi¤imiz ara sokaklarda, kad›nlar-çocuklar bizi al-
k›fll›yor, su, limon veriyorlard›.

* * * 

2008 1 May›s› her yönüyle daha çok konuflula-
cak. Kitlesel olarak Taksim’e ç›kamam›fl olabiliriz.
Ama kitlelerin artan eylem gücü, Taksim ›srar›ndaki
kararl›l›k, güçlü direnifl, iflte iz b›rakacak olan bunlar-
d›r. Taksim hedefli güçlü direnifl ile 2008 1 May›s›
kazan›lm›flt›r. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Geceyi D‹SK binas›nda geçirdikten sonra, ilk sald›-
r› bafllamadan birkaç dakika önce oradan ayr›l›yorum.
Çünkü Taksim’de olmam gerekti. Görevimiz, fiiflli’de
e¤er barikatlar afl›lamazsa, al›nan karar gere¤i  Tak-
sim’e gelecek kitleyi toparlay›p orada eylem örgütle-
mekti. Haz›rl›klar›m›z› önceden bitirdi¤imiz için, sade-
ce sabah Taksim’e girebilmekteydi problem. Ben yola
ç›kt›¤›mda henüz otobüsler çal›flt›¤›ndan rahat bir fle-
kilde ‹stiklal Caddesi’ne ç›kt›m ve di¤er Devrimci 1
May›s Platformu bilefleni temsilcilerini bulmaya çal›fl-
t›m. 

Onlarla buluflup k›sa bir görüflme yapt›ktan sonra,
caddenin durumunu kontrol etmek için keflfe ç›k›yoruz.
Bu arada ilk sald›r› haberleri de gelmeye bafll›yor. Tak-
sim’e ulaflt›¤›m› bildirmek için yoldafllar› arad›¤›mda, sal-
d›r›n›n boyutunu ö¤reniyorum. fiimdi beklemek daha güç
geliyor. 

Sabahki ilk sald›r›dan sonra ara sokaklara çekilen yol-
dafllar›n bir k›sm›yla haberlefliyoruz. Onlar ilk çat›flmalar›
yaparak, barikatlar› kurmufllar. Ancak kitlenin büyük oran-
da da¤›lmas›n›n ard›ndan, Taksim’e gelmelerini söylüyo-
rum. Bir an önce burada yap›lacak eylemin bafllamas›n›
istiyorum. Henüz gerekli haberler gelmedi¤i için de bekle-
mek zorunday›z. 

Di¤er temsilcilerle görüflüp geliflmeleri an›nda ö¤reni-
yoruz. fiiflli’de Adliye önünde kitlelerin topland›¤›n›, Ceva-
hir’in önünde zorlamalar›n bafllad›¤›n›, Osmanbey’de top-
lanmalar›n bafllad›¤›n› vb. duydukça coflkumuz art›yor.
Bu arada çat›flmalardan ç›k›p da Taksim’e gelen insanlar›
toparlamak gerekiyor. Henüz eylemin saati belli olmad›-
¤›ndan onlara zaman geçirmelerini söylüyoruz. Onlar da
haliyle sab›rs›zlan›yorlar. Sald›r›lar artt›kça, ‹stiklal Cad-
desi’ndeki önlemler de art›yor. Bu arada yoldafllar›n bir
k›sm› da geldi ve onlarla görüflüp gerekli fleyleri konufl-
tuktan sonra ayr›l›yoruz.  

Sendikac›lar›n “pazarl›k” yapt›¤›n›, Taksim’e girme ka-
rar›ndan vazgeçtiklerini ö¤reniyoruz. Ancak, biz haz›rl›kla-
r›m›z›, her tür olas›l›¤› hesaplarak ve kendi gücümüze gü-
venerek yapt›¤›m›z için rahat›z. Her koflulda Taksim’i zor-

layaca¤›z, bu bilinç ve kararl›l›kla hareket ediyoruz.
Önemli olan, varolan kitleyi toparlamak, coflkulu ve mili-
tan olmak. Çat›flmalardaki tav›rlar da bizi coflkuland›r›yor,
umutland›r›yor. 

fiiflli’den haber gelmesinin ve inisiyatifin bize b›rak›l-
mas›n›n ard›ndan, eylem saatini di¤er temsilcilerle konu-
flarak 12.30 olarak belirleyip, hem ‹stiklal’de bulunan yol-
dafllara, hem de çat›flan yoldafllara eylem saatini bildir-
mek için ulaflmaya çal›fl›yorum. Hepsi bir yerde çat›flma-
da oldu¤u için, Taksim’e yönlerini de çevirmifl durumda-
lar. Daha öncesinden bu konuda kilitlenmemiz oldu¤u
için, Taksim’de olaca¤›m›z muhakkak.

Kitleler de yavafl yavafl sokak bafllar›nda toplanmaya
bafll›yor ve sa¤da solda zaman geçirenler ilk at›lacak slo-
gan› sab›rs›zl›kla bekliyorlar. Yoldafllar da öyle. Ne za-
man bafllayacak gibi yak›nmalar geliyor. Saat 11.45 gibi
denetimimiz d›fl›nda gruplardan Anarflistlerin ve Mücade-
le Birli¤i’nin att›¤› sloganlarla cadde bir anda eylemcilerle
doluyor. Bu erken hamle giriflimlerini tahmin ediyoruz,
ama yine de art›k ok yaydan f›rlam›fl durumda. Yoldafllar,
ilk yürüyüflü bafllatanlar oluyor ve pankartlar›n› aç›p slo-
ganlar› patlat›yorlar. “1 May›s K›z›ld›r K›z›l Kalacak”, “‹flte
1 May›s ‹flte Taksim” sloganlar› adeta çölde suyu bekle-
yenler gibi coflku ve kararl›l›kla at›l›yor. Polis barikat›na
do¤ru yöneliyorlar. Polisin üstüne üstüne yürünüyor ve ilk
yüzyüze gelen bizimkiler oluyor. Bu ilk zorlamada Müca-
dele Birli¤i, ESP, HÖC, HKM ve Anarflistlerin pankartlar›,
flamalar› aç›l›yor. Polis su s›kmaya bafllay›nca, pankart›-

m›z 10-15 saniye öyle aç›k duruyor barikat›n karfl›s›n-
da. Ancak kitlenin büyük ço¤unlu¤u sokaklara çekil-
mifl durumda. Gaz bombalar›yla cadde bir anda si-
se bulan›yor. Yoldafllar da geriye çekiliyor. Pankart›
tutan yoldafllar, onu aç›k tutmaya çal›fl›yor ve elle-
rinden düflürmüyorlar. ‹ki yoldafl da “b›rak›rsam
pankart yere düflebilir” endiflesiyle s›k› s›k› tutuyor-
lar, neredeyse birbirleriyle çarp›flacaklar. Nihayetin-
de birbirleriyle anlaflarak çekiliyorlar. Bu tür gösteri-
lerde pankart ve flamalar› yere düflürmemek, ölü-
müne korumak, çok önemli. Yoldafllar›m›z da öyle
davran›yor.

Kitleler soka¤a çekilirken büyük bir sürprizle kar-
fl›lafl›yoruz. ‹stiklal Caddesi’nin göbe¤inde T‹KB(B)
imzal› bir pankart bizi selaml›yor. Tüm önlemlere
ra¤men, tüm kuflatmaya ra¤men iflte yine orada
tüm ihtiflam›yla duruyor pankart. Tarih yine hükmü-
nü veriyor. Polisler, öylesine telafla kap›l›yor ki, bir
anda pankart›n önünü kapat›p görülmesini engelle-
meye çal›fl›yorlar. Her fley görüldü bile. H›nçla pan-
kart› indiriyorlar ve sokaklardaki direniflçilere daha
azg›nca sald›r›yorlar. Tafllar ara sokaklardan polis-

lerin üzerine ya¤›yor. Onlar da sar›la-
bilecekleri tüm silahlar› devreye soku-
yorlar. Kitle, gazdan sokak aralar›na
do¤ru çekiliyor. Sloganlar hiç durmu-
yor. “Faflizme Karfl› Omuz Omuza”,
“Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”,

“1 May›s K›z›ld›r K›z›l Kalacak” sloganlar› yank›lan›-
yor. 

Eylem erken bafllad›, ama bizim 12.30 saatimiz
hala geçerli. ‹kinci eylem bu saate bafllayacak ve
Devrimci 1 May›s Platformu’nun inisiyatifiyle gerçek-
leflecek. 12.30 oldu¤unda kitle yine ayn› yerde Mis
soka¤›n bafl›nda görülüyor. Yine en önde pankart›-
m›zla yoldafllar›m›z yürüyor. HKM’liler, HÖC’lüler,
ESP’liler, Mücadele Birli¤i var. Bu s›rada tasfiyeciler
koflarak önümüze geçmeye çal›fl›yorlar, fakat polisin
sald›r›s›ndan sonra geriliyorlar. 

Yine polis barikat›na do¤ru yükleniliyor, ama polis bu
sefer daha yak›n ve haz›rl›kl›. Bombalar üst üste patl›yor,
sular s›k›l›yor. Tafllar da ya¤›yor bu arada. Gaz bombalar›
kitlelerin nefes almas›n› oldukça güçlefltiriyor. Polis önüne
her gelene sald›r›yor. Turistlere, çal›flanlara, gazetecile-
re… Gözalt›na almalar da bafll›yor. Kitleler ara sokaklar-
da toparlan›p toparlan›p ‹stiklal Caddesi’ne ç›k›yor. Her
taraftan Taksim’i zorluyor. Bu arada çat›flmlar›n Tarlaba-
fl›, Dolapdere, Niflantafl›, Osmanbey’de sürdü¤ü haberleri
geliyor. Taksim’e aç›lan tüm sokaklar tutulmufl durumda.
Meydan› bariyerlerle kapatan devletin tek amac› bizleri
buraya sokmamak. Fiilen giremiyoruz ama her yönelim
oraya do¤ru. 1 May›s’› kazanman›n vermifl oldu¤u moral
ve coflkuyla yükleniliyor sokaklardan meydana do¤ru.
Böylece saatlerce sürüp gidiyor çat›flmalar. 

Saat 14 gibi eylemleri iradi olarak bitirme karar› al›-
yoruz platform olarak ve yoldafllara da haber veriyoruz.
Çünkü Taksim’i zorlamak için her tarafta çat›flan yoldafl-
lar ve di¤er devrimci dostlar oldukça bitkin düflmüfl du-
rumda. Burada eylemler sürdü¤ü müddetçe de zorlaya-
caklar. Yine de buradaki abluka artm›fl durumda oldu¤un-
dan bitirme karar› al›yoruz. 

Evet, Taksim’i kazand›k bir kez daha. Devlet yapt›¤›
aç›klamalarda “kimsenin burnu kanamadan 1 May›s atla-
t›lm›flt›r” dedi ya, kaz›n aya¤› hiç de öyle de¤il. Onlar sa-
dece Taksim Meydan›’na hükmedebildiler. Sokaklar, cad-
deler bizimdi. Tafllarla, sapanlarla, sopalarla direnenler
olarak, onlar›n yalanlar›n› tekrar yüzlerine
vurduk. 

Taksim…. İşte Yine Buradayız!

YÜZÜMÜZ TAKSİM’E DÖNÜKTÜ
Sabah saat 6:30 da D‹SK’in önünde devletin sald›r›-

s›na, bizde kahvalt› yapt›¤›m›z meyva suyu flifleleri ile
karfl›l›k verdik. Sonra fiiflli’nin arka sokaklar›nda devam
ettik eyleme. Devletin sald›r›lar›na ra¤men yüzümüz
Taksim’e dönüktü. 

Ve 10:30 civar›nda Taksimin arka sokaklar›ndan bir
grup arkadaflla beraber istiklal caddesine girdik.
D‹SK’in gelmesini bekledik, fakat D‹SK çark edince,
kendimiz Taksim’e girme haz›rl›klar› planlar› yapt›k. 

Saat 12:30 da ‹stiklal caddesine geldik ve bir alk›fl
sesiyle di¤er siyasetlerle topland›k, pankart›m›z› en öne
açt›k ve yürüyüfle bafllad›k. ‹lk sald›r› geldi, sald›r›ya
tafllarla karfl›l›k verdik ve daha sonra T‹KB(B) militanla-
r›n›n pankart açt›¤›n› gördük. Sonra ara sokaklara çe-
kildik, tekrar istiklalden yürümeye çal›flt›k, giremedik.
Ama ‹stiklal’i zapt ettik. Tüm bask›lara ra¤men ‹stiklal’in
ara sokaklar›nda di¤er siyasetlerle birlikte eylemimize
devam ettik. Sonra kendi irademizle eylemi bitirdik. 

Gazi flehitleri an›ld›

1 May›s öncesi, ‹stanbul’un çeflitli semtlerine ve
merkezi yerlerine Proleter Devrimci Durufl imzal›

afifller, pullar yap›flt›r›ld›, kufllamamlar yap›ld›. 
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2008 1 May›s›, devrimci iradenin
Taksim ›srar› ile faflist diktatörlü¤ün  kor-
kusu ve  bu korkudan dolay› fütursuzca
sald›r›ya geçti¤i bir gün olarak yerlefle-
cektir tarih sayfalar›na. Ama yine kaza-
nan devrimci iradenin kendisi oldu. 

1 May›s çal›flmalar›na yine günler
öncesinden ve bu kez daha bir coflku ve
heyecanla bafllad›k. ‹flçi ve emekçilerin
oldu¤u her yere afifllerimiz, bildirilerimiz
ve  kufllamalar›m›zla ulaflmaya çal›flt›k.
‹flçi ve emekçilerle yapt›¤›m›z 1 May›s
sohbetlerinde hedefimizin neden Taksim
oldu¤unu ve bu 1 May›s›n neden tarihsel
bir öneme sahip oldu¤unu anlatt›k. Yeni
emperyalist paylafl›m savafl› ve  GSS
yasa tasar›s›, 1 may›s çal›flmalar›m›z›n
ana gündem maddesi oldu. 

Bütün haz›rl›klar›m›z› tamamlad›ktan
sonra 30 Nisan gecesi D‹SK genel bina-
s›nda topland›k. Sabah›n erken saatle-
rinde D‹SK genel binas› önünde saat
06.30’da hareketlilik bafllad›. Kitleye me-
gafonla “Kahrolsun Faflist Diktatörlük”,
“Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, ”1
May›s K›z›ld›r, K›z›l Kalacak” sloganlar›-
n› att›rarak binan›n etraf›n› saran ve “da-
¤›l›n” uyar›lar› yapan üniformal› faflist
gürühun karfl›s›nda ne kadar kararl› ol-
du¤umuzu gösterdik. Bu kararl›l›k fafliz-
mi korkutmufl olacak ki, fazla bekleme-
den üzerimize gazla kar›fl›k tazyikli su
s›karak sald›rmaya bafllad›lar. Hedefle-
nen saatten çok önce eylem ve ilk çat›fl-
ma bafllam›fl oldu. 

‹lk sald›r›ya maruz kalan kitle içeri-
sinde PDD okurlar› olarak biz de bulunu-
yorduk. Ard›ndan fiiflli’nin ara sokakla-
r›nda ilk barikat›m›z› kurarak tafl ve sa-
panlar›m›zla çat›flmaya bafllad›k. Bir ta-
raftan çat›fl›yor, bir taraftan da içinde bu-
lundu¤umuz grubu, “Devrimci 1 May›s
Platformu”nun karar› do¤rultusunda Tak-
sim’e yönlendirmeye çal›fl›yorduk. Bu
konuda ne kadar ›srarc› olduysak da kit-
le bir süre sonra da¤›lmaya bafllad›. Ka-
lan 30 kiflilik grup içerisinde platform bi-
leflenlerinden Partizan, kimi devrimci
gençlik gruplar› ve biz PDD okurlar› var-
d›k. Taksim’e gitmemiz gerekti¤ini bunu

hem devrimci bir irade ve hem de plat-
formun karar› gere¤i yapmak zorunda ol-
du¤umuzu söylememize ra¤men Parti-
zan okurlar›, “Okmeydan›’na gidece¤iz
orda toplanma karar›m›z var” diyerek ya-
n›m›zdan ayr›ld›lar. Geriye kalanlar ola-
rak  bizler
ise  ikifler
üçer ayr›la-
rak Taksim’e
gitme karar›
ald›k. 

Taksim
‹stiklal Cad-
desi’ne var-
d›¤›m›zda
platformun
belirlemifl oldu¤u ikinci eylem komitesi-
nin hareket saatini bekleme karar› ald›k.
Saat 12.30 da Beyo¤lu’nun ara sokakla-
r›nda bekleflen ve aralar›nda HÖC,
HKM, Mücadele Birli¤i bulundu¤u dev-
rimci kitleyle ‹stiklal Caddesi’nde toplan-
d›k. “Proleter Devrimci Durufl” imzal›
pankart›m›z› açarak kitlenin en önünde
Taksim meydan›na do¤ru yürüyüfle geç-
tik. 

Karfl›m›zdan gelen faflist güruh, yine
üzerimize tazyikli su ve gaz bombalar›y-
la sald›rd›. Gaz bombalar›n›n etkisiyle
ara sokaklara çekildik, sonra yeniden to-
parlanarak ‹stiklal Caddesi’nden Tak-
sim’e yürümeye bafllad›k. PDD  okurlar›
olarak yine en önde yerimizi al›p yürüyü-
fle geçtik. Bu esnada Al›nteri korteji önü-
müze geçmek istedi. Sald›r› an›nda ka-
çacaklar›n› hesaplayarak kendilerine ya-
k›fl›r bu tutumlar›na itiraz etmedik ve tam
da düflündü¤ümüz gibi oldu. Sald›r›
an›nda yine biz panzerle karfl› karfl›ya
kald›k ve sonras›nda yine ayn› sahneler
yafland›. Gaz bombalar› ve tazyikli su ile
yine sald›rd›lar ve yine ara sokaklara çe-
kilmeler bafllad›, bu böyle sürdü gün bo-
yu. 

Bütün bu hareketlili¤inin ve gaz bom-
balar›n›n aras›nda T‹KB(B) imzal› pan-
kart, ‹stiklal Caddesinde bütün görkemiy-
le göründü. Sald›r›n›n fliddeti ile birlikte
düflününce, bu pankart› asabilmenin
önemi çok daha büyüyordu. 

Genel olarak kitlenin polislerle uzun
soluklu yüzyüze bir çat›flma yaflayama-
mas›n›n tek nedeni, gaz›n insanlar üze-
rindeki etkisiydi. Umar›m bundan sonra
böylesi durumlarda gaz›n etkisini k›racak
yeni araçlar yaratabilir, ya da belli say›-
da gaz maskesi al›nabilir. 

Bizler PDD okurlar› olarak Taksim
çat›flmalar›nda disiplinimizle sloganlar›-
m›zla militanl›¤›m›zla hep en ön saflarda
yerimizi ald›k. Her ne kadar Taksim
meydan›na giremediysek de kazanan
devrimciler, kaybeden devlet oldu.

Bask›ya, zorbal›¤a ve devlet terörüne ra¤men,
1 May›s’ta devrimci irade ve kararl›l›k kazand›!

‹flçi ve emekçilerin birlik, dayan›flma ve mücadele günü olan 1 May›s, ‹s-
tanbul’da devletin vahflice sald›r›lar› ve bu sald›r›lara karfl› sokak sokak ya-
flanan direnifllerle geride kald›.

2007 1 May›s’›nda fiili ve meflru gücümüzle Taksim’e ç›k›lmas›n›n ard›n-
dan bu y›lda Platformumuz erken bir tarihte Taksim’de olaca¤›n› ilan etmiflti.
‹lerleyen günlerde Konfederasyonlar›n da 2008 1 May›s’›n› Taksim’de kutla-

ma do¤rultusundaki aç›klamalar› bu ça¤r›y› güçlendirmifl, tüm güç-
lerin, sendikalar›n, ilericilerin, devrimcilerin Taksim’de buluflmas›
do¤rultusunda haz›rl›klar› h›zland›rm›flt›r. 

2008’de de Taksim’de olmak, bu ülkenin emekçi halk› aç›s›ndan
büyük bir önem tafl›maktad›r. Y›llard›r bizlere kapat›lan 1 May›s ala-
n›n›n sergilenen irade, kararl›l›k ve birleflik güçle yeniden kazan›l-
mas›, iflçi ve emekçiler için maddi ve moral kazan›m anlam›na gel-
mektedir.

Bu durumun fark›nda olan devlet, 1 May›s’› önceleyen günlerde
tehditlerine, karalamalar›na bafllad›. Özellikle devrimci güçleri hedef
göstererek günlerce “terör” ve “provakasyon” edebiyat›n› sürdürdü.
Ancak biz biliyoruz ki, iflkenceleriyle, katliamlar›yla, sokak ortas›nda

infazlar›yla as›l “terörist” de , ‘77 1 May›s katliam›nda oldu¤u gibi, as›l pro-
vakasyon yaratan da devletin ta kendisidir.

Devletin uygulad›¤› terörü, 1 May›s sabah› erken saatlerden itibaren gör-
dük, yaflad›k. fiiflli ve Taksim’i içine alan tüm bölgede adeta s›k›yönetim ilan
eden, okullar›, otobüs seferlerini, metro seferlerini, vapur seferlerini iptal
eden devlet, 1 May›s’› kutlamak isteyen tüm güçlere vahflice sald›rd›. 

Sabah erken saatlerden itibaren D‹SK’in önünde biriken iflçi ve emekçile-
re, devrimcilere vahflice sald›r› yaflanm›fl ve bu sald›r› 10:00’a kadar defa-
larca sürmüfltür.

Ayn› flekilde fiiflli Taksim aras›nda toplanma yerlerine ulaflmaya çal›flan
tüm güçlere biber gazlar›yla, coplarla, boyal› sularla, Cevahir otelinin önü ve
Teflvikiye’de oldu¤u gibi kurflunlarla vahflice sald›r›lm›flt›r. 

Bu sald›r›dan sadece eyleme gelen iflçi ve emekçiler de¤il, halk›m›z da
do¤rudan etkilenmifltir. Gözü dönmüfl polis, önüne gelene vahflice sald›r-
m›fl, fiiflli Etfal Hastanesi’ne girmifl, hastalar›n bulundu¤u bölümlere gaz
bombalar›yla sald›rm›flt›r. Avukatlara da sald›ran, birço¤unun yaralanmas›-
na neden olan polis, h›z›n› alamam›fl fiiflli Adliyesi’nin içine de gaz bomba-
lar›n› atmaktan çekinmemifltir. 

Tüm gün boyunca yaflanan çat›flma ve sald›r›larda 500’ün üzerinde insa-
n›m›z gözalt›na al›nm›fl ve yüzlerce insan yaralanm›flt›r. Yaralanan arkadafl-
lar›m›z›n içinde kolu baca¤› k›r›lanlar, kurflun yaras› olanlar vard›r.

‹stanbul’da neredeyse s›k›yönetim ilan edilmesinin, iflçi, emekçilerin, dev-
rimcilerin kendi taleplerini, 1 May›s alan› olan Taksim’de ifade etmelerinin
engellenmesinin, tüm gün boyunca uygulanan her türlü zorbal›¤›n sorumlu-
lar› AKP hükümetinin kendisi, onun ‹stanbul’daki temsilcisi Vali Muharrem
Güler ve ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’t›r. Onlar bu sald›r›yla
eme¤in ve özgürlü¤ün düflmanlar› olduklar›n› bir kez daha kan›tlam›fllard›r!

Ancak devletin uygulad›¤› tüm bask› ve teröre, konfederasyonlar›n belli
bir aflamadan sonra Taksim karar›ndan vazgeçmelerine ra¤men, binlerce
emekçi ve devrimci, Taksim ›srar›n› ve kararl›l›¤›n› sürdürmüfltür. 

Yüzünü Taksim’e dönen binlerce kifli, her sokaktan Taksim’e ç›kmay›
zorlam›fl ve saatler boyunca polisle çat›flma yaflam›flt›r. 

Devletin zulmü ve zorbal›¤› sökmemifl, fiiflli’den Taksim’e kadar hemen
her sokakta çat›flan emekçiler ve devrimciler, Taksim kararl›¤›n› ve iradesini
dosta-düflmana göstermifllerdir. 1 May›s günü yaflananlar göstermifltir ki, bir
kez daha devrimci irade kazanm›flt›r.

Devrimci 1 May›s Platformu olarak, 1 May›s günü uygulanan bask›, terö-
rü ve zorbal›¤› k›n›yor, sorumlular›n derhal görevlerinden al›nmas›n› istiyo-
ruz.

1 May›s günü Taksim’i kazanma iradesi sergileyen tüm güçleri iflçileri,
emekçileri ve devrimcileri kutluyor, Taksim kararl›l›¤›n› ve direniflini selaml›-
yoruz! 

Taksim 1 May›s alan›d›r, bu gerçe¤i ne at›lan geri ad›mlar, ne de uygula-
nan devlet terörü de¤ifltiremez.

Devrimci 1 May›s Platformu
3 May›s 2008

Kazanan Devrimciler 
Kaybeden Devlet Oldu
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1 May›s ve Taksim... 1
May›s’a giden gidemeyen,
hatta bütün ülke iflçi ve
emekçilerin gözü, kula¤› ve
yüre¤i Taksim’deydi o gün.
‹stanbul’da, hiç kimse, b›rakal›m devrimci-demokrat
insanlar› bir iflçiyi bile baflka bir alana 1 May›s kut-
lamaya götüremezdi o gün.  

Ben de 1 May›s alan›na, Taksim’e do¤ru yola
ç›kt›¤›mda, fiiflli’de barikatlar zorlanmaya ve çat›-
fl›lmaya bafllanm›flt› bile. Yoldafllarla haberlefltim.
Taksim taraf›ndan da alan zorlanacakt› ve o tarafa
gitmem söylendi. 

Otobüsler ifllemedi¤i için, Unkapan› Köprü-
sü’nden yukar› yürümeye bafllad›m. fiiflhaneden
bafllam›flt› polis barikatlar›. fiiflhane’den Tarlaba-
fl›’na kadar, gaz maskeleri boyunlar›nda joplar› el-
lerinde “av”lar›n› bekleyen birer s›rtlan sürüsü gibi
öbek öbek toplanm›fllard›. Beyo¤lu’nun Tarlaba-
fl›’na aç›lan bütün sokaklar›n›n bafl› tutulmufltu. Ay-
n› yo¤unluk, eski TÜYAP binas› önü, Odakule önü,
Tünel, Galatasaray ve ‹stiklal Caddesi boyunca da
gözleniyordu. Beyo¤lu ve Taksim’e tek bir eylemci-
yi bile geçirmeyeceklerine dair kendilerine güvenen
bir halleri vard›. 

‹stiklal Caddesi’ni geçip ara sokaklara girdi¤im-
de, her sokakta, her cafede, börekçide eylem sa-
atini ve iflaretini bekleyen emekçiler, gençler, birbi-
rine gülümsüyorlard›. Zaman geçirmek için herkes
buralarda oyalan›yorlard›. 

fiiflli’de çat›flmalar had safhaya varmas›na ra¤-
men, Beyo¤lu’nun sokaklar›nda toplu i¤ne yere
düflse sesini duyacak kadar büyük bir sessizlik var. 

Ama dolaflan gençlerin gözlerindeki p›r›lt›y› gör-
dü¤ünüzde, o sessizlikte gümbür gümbür yürek
seslerini duyacak gibi oluyorsunuz. 

Caddeye bakt›¤›n›zda polisten baflka kimse gö-
rünmüyor. Ama sokak aralar›nda eylem an›n› bek-
leyenlerin iyice yo¤unlaflt›¤› görülüyor.

* * * 

Eylemin 12:30’da bafllayaca¤›n› ö¤reniyoruz yol-
dafllardan. Epey bir vakit var. Bu vaktimi Taksim
meydan›nda de¤erlendirmek istedim. Meydan polis
ve asker iflgali alt›nda. Bunlar da yetmemifl, bir de
metal barikatlarla çevrilmifl. Meydan›n karfl› kald›-
r›mlar›nda bir yo¤unluk var. ‹lk anda ifli olan insan-
lar zannediyorsunuz. ‹çlerine girdi¤inizde, kalabal›-
¤›n, 1 May›s coflkusuyla Taksim Meydan›’na gelen-
lerden olufltu¤unu görüyorsunuz. Herkes o an›
bekliyor. Geçen y›l oldu¤u gibi, meydan› çevrele-
yen barikatlar bir yerlerden y›rt›lacak ve içeriye do-
lacak coflku selinin içine kendini b›rakmay› bekli-
yor. 

Bir anda arkam›zda sloganlar patl›yor. Eski TEK
binas›n›n o taraflarda çat›flma bafll›yor. Polisler o
tarafa do¤ru koflarken, kalabal›kla beraber arala-
r›nda kal›yoruz. Bir taraftan a¤›zlar›ndan salyalar
ak›tarak koflarken, bir taraftan da bizi geriye do¤ru
itmeye çal›fl›yorlar. 

Bir sivil polis, elinde papatya demeti bulunan bir
kad›na yaklafl›p, “birazdan provokatörler gelecek,
size zarar vermelerini istemiyoruz” diyor yapmac›k
bir sevecenlikle. Kad›n, “onlar bize zarar vermez,
yeter ki siz vermeyin” diye yüzüne çarp›yor sözü-
nü. Polis neye u¤rad›¤›n› flafl›rarak, kuyru¤unu k›s-
t›r›p gidiyor. Orada bekleyen kalabal›kta heyecan
dorukta. 

Tam bu s›rada, telefonla eylem yerine gelmemiz
söyleniyor. Koflarak Mis Soka¤›n bafl›na gidiyorum.
Bir anda bine yak›n öfkeli ve coflkulu insan seli
caddede akmaya bafll›yor. 

“Proleter Devrimci Durufl” pankart› rüzgar gibi
geçiyor yan›mdan. En önde dalgalan›yor pankart›-
m›z. Hiçbir tereddüt, kayg› yaflamadan öfke seli
polis barikat›n›n üzerine do¤ru ak›yor. Sloganlar
y›rt›yor biraz önceki sessizli¤i. Polis de hareketleni-
yor. Panzer kitlenin üzerine su s›k›yor. Suya direni-
liyor. Gaz bombalar› patlamaya bafll›yor dört bir
yanda. Nefesler kesiliyor. Ara sokaklara at›yoruz
kendimizi. Boflalan caddede ilerleyebiliyor ancak
polis. 

Gençler müthifl öfkeli. Gazdan dolay› polisle gö-
¤üs gö¤se dövüflecek kadar yaklaflamamak öfkele-
ri daha da biliyor. Zaten biriken öfke art›k sokak
aralar›na s›¤mad›¤› için eylem zaman›ndan önce
patlay›p caddeye dökülmüfller.

* * * 

Bu eylemin erken yap›ld›¤› ve 12:30 saatinin ha-
la geçerli oldu¤u haberi yay›ld› sokak aralar›nda.
Yeni bir çat›flma daha olaca¤›n›n haberi gençleri
rahatlat›yor. Sokak aralar›nda art›k tek tek dolaflm›-
yor insanlar. Öbek öbek bekliyorlar art›k o an›.

Saat tam 12:30. Yine büyük bir kalabal›k bir an-
da caddeyi dolduruyor. Devrimci Durufl pankart›n›
açan yoldafllar çoktan yola koyulmufl, son h›z polis
barikatlar›na do¤ru yürüyorlar. Hemen pefllerinden
yetifliyorum. Ama bu sefer daha az bir kitle yürüyor
pankartlar›n arkas›ndan. Birisinin, “yürümüyoruz ar-
kadafllar” diye hayk›rd›¤›n› duyuyorum. Geriye ba-
k›yorum. Ba¤›ran anarflist grubun içinden birisi. Di-
¤er siyasetlerden gençler, anlafl›lan eylemi yöne-
ten yoldafllar›yla iletiflim sorunu yafl›yorlar. Çünkü
pankart› barikata do¤ru tafl›nan siyasetlerin pan-
kartlar›n›n arkas› da bofl. Bu siyasetlere ait olan
gençler, uyar›n›n herkes ad›na yap›ld›¤›n› zannet-
mifl olmal›lar. Gaz bombalar›yla yeniden püskürtü-
lüyoruz. 

Eylem komitesiyle iletiflim içinde olan yoldafl ha-
ber beklememizi söylüyor. Köfle bafllar›nda insan-
lar yine bekliyorlar öbek öbek. 

Biz haber beklerken sokaklarda yeni bir slogan
dalgas› patl›yor. Yine bir sokakta kortej halinde kit-
leler caddeye do¤ru ak›yor. Bu öfke seline kar›fl›-
yoruz yoldafllarla. Yine genç yoldafllar pankart›

kapt›klar›
gibi öne
kofluyorlar.
Biz de
pefllerin-
den. Yeni
bir çat›flma
ve yeniden
sokak ara-
lar›na dö-
nüyoruz,
gazdan
nefesleri-
miz kesilerek. 

* * *

Bu sefer büyük bir kitle halinde ‹nsan Haklar›
Derne¤i’nin soka¤›na çekiliyoruz. Kitlenin öfkesi
sokaklara s›¤m›yor. Herkes polisle çat›flmak istiyor.
Birisi “bu tarafta polis var” diyor. Di¤eri baflka bir
yoldan ‹stiklal’e tekrar ç›kma önerisi getiriyor. 

Tam bu s›rada arkadan polis s›zm›fl, gaz bom-
balar› atmaya bafll›yor. Hep birlikte Alman Hasta-
nesi’nin önüne yürüyoruz. Alman Hastanesi çal›-
flanlar› bize sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Bu
sefer kitle, Taksim ‹lk Yard›m Hastanesi’nin önün-
deki caddeden Tophane’ye akmaya bafll›yor.
Amaç, bir yerlerden ‹stiklal’e tekrar ç›kmak. Biraz
öfkeden, biraz da yol bilmemekten kaynakl› asl›nda
gittikçe ‹stiklal’den uzaklafl›yoruz. Sloganlarla yürü-
yoruz. Sendika binas› m›, kültür merkezi mi bileme-
di¤im bir yerden yüksek sesle 1 May›s Marfl› çal›-
n›yor. O zaman akl›ma geliyor. ‹HD’nin soka¤›nda
beklerken uygundu neden 1 May›s Marfl›’n› söyle-
medik. Hatta, Alman Hastanesi’nin önünde “Gün
oldu hep uyand›k..” marfl› söylendi¤inde de heye-
candan akl›ma gelmemifl bu. fiimdi geldi ama flim-
di de uygun bir an bulmak zor. Çünkü bizim bölge-
ye daha çok anarflistler ve PKK’li gençler düflmüfl-
ler, ortak slogan bile atam›yoruz.

* * * 

Yol bitiyor. Kitle öfkeli ama ne yapaca¤›n› da bi-
lemiyor. Tekrar geri dönülüp ayn› yoldan yürünü-
yor. Ama kortejden ayr›lanlar oldu. A¤›rl›kl› olarak
PKK’li gençler kald›. Yoldafllardan eylemin bitirildi-
¤ine dair haber al›yorum. Di¤er yoldafllar› kalaba-
l›kta kaybetti¤im için art›k ben de oradan ayr›ld›m. 

‹stiklal Caddesi’ni boydan boya geçerek Tarla-
bafl›’na indim. Hala gazdan insan›n nefesi kesiliyor.
Baflka bölgede çat›flan yoldafllarla karfl›laflt›m. He-
yecanla çat›flma anlar›n› anlat›yorlar. 

fiimdilik gün bitti. 

Ama bu y›ldan sonra s›radan bir iflçinin bile ka-
fas›na Taksim’de 1 May›s kaz›nm›fl durumdad›r.
Bu y›l Taksim’deydik. Gelecek y›l Taksim Meyda-
n›’na da girece¤iz. Bu böyle bilinsin...

Gelecek 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız!
Bu böyle bilinsin!



Sabah›n erken saatlerinde D‹SK binas›-
n›n önü kald›r›mlarda uyuyan ve bekleflen
insanlarda dolmufltu. Saatler ilerledikçe bi-
nan›n içinde ve d›fl›nda uyuyan insanlar,
uyanmaya ve D‹SK’in önü bayram yeri olma-
ya bafllad›. Kimi halay çekiyor, kimi horon
tepiyordu. Eylemcilerin coflkusu ile birlikte
say›m›z da art›yordu. Tulumuyla gelen Ho-
pal› Çay Emekçileri “Çaylar flirketten, kanser
devletten” pankart› ile yürüyüfle kat›lacaklar›-
n› aç›klad›lar. Saat 05.00 a do¤ru Anka-
ra’dan gelen baflka guruplarla birlikte slo-
ganlar bafllad›. “Yaflas›n 1 May›s” “Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma” sloganlar› D‹SK bina-
s›ndakileri tümüyle uyanm›flt›.

Slogan sesleri ile birlikte bizler de önlüklerimizi
giyip sloganlar›m›z› hayk›rmaya bafllam›flt›k. O bü-
yük ailenin bir parças› oldu¤umuzu hissediyorduk.
Tan›mad›¤›m›z pek çok yüz, pek çok heyecan ile
k›rk y›ll›k arkadaflm›fl gibi sohbetler ediyor, büyük bir
hasretin yaratt›¤› özlemi gideriyorduk. K›sa sohbet-
ler sloganlara kar›fl›yor, içimiz içimize s›¤m›yordu. 1
May›s’› ‹stanbul’da kutlaman›n mutlulu¤u, do¤acak
günü karfl›laman›n heyecan› ve yeni bir dünya ya-
ratma iste¤i bizleri daha da ateflliyordu. Gün ›fl›klar›
belirmeye bafllad›¤›nda polisler tam teçhizat soka¤›n
bafl›nda mevzilenirken bizler de hep bir a¤›zdan slo-
ganlar›m›z› hayk›r›yorduk.

Polisin “yapt›¤›n›z eylem kanunsuzdur” uyar›s›na
sloganlarla karfl›l›k veren kitleye, D‹SK yöneticileri
binaya girmesini söylüyordu. Polisin bu kadar erken
sald›rmas›n› beklemeyen kitle, bir an ne yap›lmas›
gerekti¤i konusunda tereddütte kald›. Sald›r› esna-
s›nda “D‹SK’li iflçiler” pankartlar›n›n arkas›nda durup
slogan atarken, bizler de D‹SK yöneticilerinin binaya
girin ›srarlar›na karfl› iflçilerin arkas›nda sloganlar›na
efllik ediyorduk.

Daha ne oldu¤unu anlamadan polis önce biber
gaz› s›kt› üzerimize, ard›ndan gaz bombalar›n› gön-
dermeye bafllad›. Ne yap›laca¤›na karar vermeden
hareket etmifl olman›n s›k›nt›s›yla birbirimizi kaybet-
tik.

O kadar çok gaza maruz
kalm›flt›k ki, ya nefes alam›-
yor ya da ald›¤›m›z nefesi
hissedemiyorduk. Gözlerimi-
zi açmam›zsa imkans›z gi-
biydi. Seslerimizdeki kararl›-
l›k ve devrimci duruflumuz
faflist polisi o kadar korkut-
mufl olacak ki, bu kadar er-
ken ve vahfli bir flekilde sal-
d›r›ya geçtiler. Gaz bomba-
lar› at›ld›ktan sonra orada
bulunan insanlar›n yard›mlaflmas› ve dayan›flmas›
muhteflemdi. Daha iyi durumda olanlar di¤erlerine
yard›ma kofluyor, gaz›n etkisini azaltmaya çal›fl›yor-
lard›. Bizler de o kadar çok biber gaz› yemifltik ki, in-
sanlar ilk bak›flta yaral› oldu¤umuzu düflünüyor, su-
rat›m›zdaki boyal› biber gazlar›n görüntüsünü kan
san›p endifleleniyorlard›. Fakat bizim gülüp flakalafl-
t›¤›m›z› görünce, rahatlad›lar.

Sald›r› o kadar fliddetliydi ki, fenal›k geçirenler,
bay›lanlar oldu. Yard›ma koflan insanlar ilk müdaha-
leleri yapt›ktan sonra ambulanslarla yaral›lar› hasta-
neye gönderdiler. Gaz›n etkisi biraz geçtikten sonra
tekrar soka¤a ç›karak daha bir dirençle slogan at-

maya bafllad›k. Kitlede herhangi bir y›lg›nl›k görme-
yen polis saat 08.00 civar›nda ikinci sald›r›s›n› ger-
çeklefltirdi. Bu sefer biber gaz›n› do¤rudan D‹SK bi-
nas›n›n içine s›kt›lar. Binan›n giriflini dolduran biber
gaz› kan gölünü and›r›yordu. Girifl kat› daha çok bir
harabeye dönmüfltü. Binay› bu halde gören sendika
yöneticileri, sinirlerine hakim olam›yorlard›. Taksim’e
ç›kmak için beklenen saat, sab›r s›n›rlar›m›z› zorlu-
yordu. Biran önce buradan ç›kmak ve Taksim’e do¤-
ru yol almak istiyorduk. Polisin azg›n sald›r›s›, kitleyi
o kadar çok k›zd›rm›flt› ki baz› iflçiler binan›n önün-
de “bunun hesab›n› vereceksiniz, bugün burada si-
zin de kan›n›z akacak” diye hayk›r›yordu. 

Saat 10:00 civar›nda milletvekilleri geldi ve pa-
zarl›k bafllad›. Uzun bir pazarl›ktan sonra olumlu bir
sonuç ç›kmad›. Taksim’e ç›kmakta kararl› olan ey-
lemciler, bu karardan sonra bu kapandan ç›kman›n
yollar›n› aramaya bafllad›lar. Bunun üzerine konufl-
malar›n yap›ld›¤› arka soka¤a ç›kt›k. Konuflmalar bi-

tince polis Mecidiyeköy
yönünü açt›. Bizler de bu
yönden Taksim’e do¤ru
yola koyulduk. 

Bu da¤›lma esnas›nda
birkaç polisin bir eylemciyi
100-150 kiflilik polis guru-
bundan ayr›larak di¤er
polis gurubuna götürmek

istediklerini gördük. Di¤erlerinden biraz uzaklaflt›kla-
r›nda polislere önce flifleler at›ld› sonra sloganlar
yükseldi. Bunu gören eylemci, daha fazla direnmeye
bafllad›. Polis art›k eylemciyi sürüklüyordu. Bizler de
daha gür sloganlar atmaya bafllad›k ve polisin üzeri-
ne yürüdük. Canlar›n› kurtarman›n tek yolunun o ey-
lemciyi b›rakmaktan geçti¤ini anlayan polisler, arka-
lar›na bile bakmadan kaçmaya bafllad›lar. Kaçarken
ki halleri görülmeye de¤erdi. Bizler ise eylemciyi po-
lislerin elinden alman›n mutlulu¤u içerisindeydik. 

Bu sefer di¤er yönden bu durumu fark eden fark-
l› bir polis gurubu, üzerimize gaz bombalar›n› atarak
peflimizden koflmaya bafllad›. Art›k keyfimize diye-

cek yoktu. Taksim’e do¤ru yol almaya baflla-
m›flt›k. Yol üstünde D‹SK’in önüne gelmek
için çat›flan eylemcilerin kurmufl olduklar› ba-
rikatlar›n›n halen yand›¤›n› görüyorduk. So-
kaklar çat›flmalarda polislere at›lan kald›r›m
tafllar›yla doluydu. Yolda Taksim’e ç›kmak is-
teyen farkl› guruplarla karfl›lafl›yor, biz de bir
ana önce bizi oraya götürecek yolu ar›yorduk.  

Bu arada say›m›z  yaklafl›k 500 kifliyi bul-
mufltu. Taksim’e do¤ru sokak aralar›nda slo-
gan atarak ilerliyorduk. Geçti¤imiz mahalleler-
de insanlar att›¤›m›z sloganlara efllik ediyor,
zafer iflareti yaparak desteklerini gösteriyor-
lard›. Bir ara çok yafll› bir nine büyük bir se-

vinçle evinin önünden geçen bütün eylemcilere za-
fer iflareti yap›p, büyük bir s›cakl›kla gülümseyerek
el sallad›. Taksim’e yaklaflt›¤›m›zda daha k›sa ola-
ca¤›n› düflündü¤ümüz bir yola girerek gruptan ayr›l-
d›k. K›sa bir süre sonra polisle karfl›laflt›k. Dolapde-
re’de polis nerdeyse her soka¤› tutmufltu. Biz de da-
¤›n›k bir flekilde polisin yo¤un oldu¤u yerden bir
boflluk bularak Taksime ç›kan bir soka¤a girdik. So-
kaklar eylemcilerle doluydu. Birbirimizi tan›mamam›-
za ra¤men hemen bir durum de¤erlendirmesi yap›-
yor ve Taksim’e nerden girebilece¤imizi tart›fl›yor,
ard›ndan polisin zay›f oldu¤unu düflündü¤ümüz yö-
ne do¤ru hep beraber hareket ediyorduk. Polisin
müdahalesine elimizdeki tafllar› atarak karfl›l›k veri-
yor, polise takviye gelince biz de geri çekilip baflka
bir soka¤a giriyorduk. Ayn› flekilde orda da tan›ma-
d›¤›m›z eylemci guruplarla ve mahallelilerle bilgi
al›fl-veriflinde bulunuyor birlikte, tekrar polisle çat›fl›-
yorduk. Büyük bir aile gibiydik. 

Yaklafl›k iki saat öyle devam etti. Oradan Taksi-
me giremeyece¤imizi düflünerek farkl› bir yol dene-
meye karar verdik ve geldi¤imiz yoldan geri döndük.
Karfl›m›za mahallenin çocuklar› ç›kt› ve bize çat›fl-
malar›n yak›nlarda sürdü¤ü yerleri göstererek heye-
canlar›n› paylaflt›lar. Ellerinde tafl ve soda flifleleri
vard›. Bir tanesinin yüzü maskeliydi. Bu halleriyle
a¤abeylerinden ve ablalar›ndan geri olmad›klar›n›
gösteriyorlard›. Onlarla yapt›¤›m›z k›sa sohbet es-
nas›nda ‹stiklal’deki barikat savafllar›ndan gelen ey-
lemcilerle karfl›laflt›k ve gitmeyi düflündü¤ümüz yo-
lun polis taraf›ndan tutuldu¤unu ö¤rendik. Ancak gi-
dilebilecek farkl› yollar oldu¤unu konusunda da tah-
minler yürüterek bize fikir verdiler. Biz de ‹stiklal ci-
var›nda çat›flan yoldafllar›m›zla telefonlaflarak son
durum hakk›nda bilgi ald›k. 

K›sa bir de¤erlendirmeden sonra da¤›lmaya ka-
rar verdik. Ve bizi evlerimize götürecek arabaya bin-
mek için yola koyulduk. Bizi k›rm›z› boyalar içinde
gören insanlar bizimle konuflmak istiyordu. Kimi
üzerimizdeki boyan›n Tayyib’in gaz› olup olmad›¤›n›
sorarak tak›l›yor, kimi s›cak bir ilgi gösteriyordu. Biz
de k›sa cevaplarla sorular› geçifltiriyor bir an önce
gidece¤imiz yere varmaya çal›fl›yorduk. Bizim boyal›
halimizi gören polisler ise düflmanca bak›yordu. Biz
de onlara ald›rmadan yaflad›¤›m›z günün mutlulu-
¤uyla ‹stanbul sokaklar›nda yol al›yorduk. Do¤rusu
keyfimize diyecek yoktu. 

Bize en büyük moral Taksim’e ç›kan guruplar›n
haberini almak oldu. Amac›m›z k›smen gerçeklefl-
mifl polisin Taksim ablukas›na karfl›l›k eylemci bir-
kaç gurup Taksim’e ç›kmay› baflarm›flt›. O gün ora-
daki mücadele ve dayan›flmayla gördük ki, örgütlü
mücadelenin önünde hiçbir güç duramaz. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

8 May›s 2008

BÜYÜK BİR 
AİLE GİBİYDİK



Bu y›lki 1 May›s kutlamalar›, ‹stanbul d›fl›ndaki
di¤er illerde de coflkuyla yap›l›rken, Taksim’de ya-
flanan direniflin yans›malar› buralarda da hissedildi.
Ankara ve Adana’da yaflanan çat›flmalar›n yan› s›-
ra, Kürt illerindeki miting ve eylemlere de Taksim
direnifli damgas›n› vurdu. “Faflizme Karfl› Omuz
omuza”, “Yaflas›n 1 May›s”, “Her Yer Taksim Her
Yer Direnifl” sloganlar› en s›k at›lan sloganlar olur-
ken, özellikle ‹zmir’de yap›lan mitingin kitleselli¤i ve
coflkusu, Ankara’da yaflanan kararl› durufl, öne ç›-
kan yönler oldu. 

1 May›s kutlamalar›n›n yasakland›¤› iller de var-
d›. Hakkari bu flehirlerden biriydi. Miting yap›lma-
yan ya da izin verilmeyen yerlerde de yap›lan ba-
s›n aç›klamalar›yla 1 May›s kutland›. Devlet, mi-
tinglere kat›l›m› engellemek için otobüsleri Diyarba-
k›r gibi flehirlere b›rakmazken, 1 May›s korkusunu
tüm ülke üstünde hissettirdi. Ancak kitlelerin kararl›
duruflu ve coflkusu, 1 May›s’› gündeme tafl›mas›n›
bildi. 

Ankara’daki mitinge damgas›n›
vuran Taksim’de yaflanan direnifl
oldu. Saat 14’te kortejlerin Opera
binas› önünde oluflturulmas›yla
S›hhiye Meydan›’na do¤ru yürüyüfl
bafllad›. KESK, TMMOB, devrimci
yap›lar ve siyasi partiler bir koldan
yürürken, D‹SK ve KESK’e ba¤l›
sendikalar da di¤er koldan yürüdü.
Sosyal y›k›m sald›r›lar›na karfl› at›-
lan sloganlarla yürüyen kitlenin bir
k›sm› alana girdikten sonra, arama
noktas›nda Halkevleri kortejinin ta-
ciz edilmesiyle k›sa süreli bir çat›fl-
ma yafland›. Sonras›nda da alana
girmeden Tayyip Erdo¤an kuklas› yakan ÖDP kor-
tejine sald›ran polisin bu sald›r›s›na devrimciler de
karfl› koyunca, çat›flma ç›kt›. “Her Yer Taksim Her
Yer Direnifl” slogan›n›n s›kl›kla at›ld›¤› çat›flman›n
ard›ndan devlet arama noktalar›n› kald›rmak zorun-
da kald›.  Mitinge 10 bine yak›n iflçi ve emekçi ka-
t›ld›. 

‹zmir’de miting program›n›n 1 May›s’tan bir gün
önce belli olmas›na ve tüm belirsizliklere ra¤men
20 bin iflçi ve emekçi, alanlar› doldurdu. Türk-‹fl’in
kitleselli¤iyle dikkat çekti¤i miting boyunca Tak-
sim’de yaflananlar alana damgas›n› vurdu. D‹SK’in
kat›l›m›n›n düflüklü¤ü dikkat çekerken, KESK üyesi
sendikalar›n kat›l›m› da oldukça düflük ve cans›zd›.
Gündo¤du meydan›nda yap›lan mitinge iflçiler ve
emekçiler üç koldan yürüyerek geldiler. Kürsüden
yap›lan konuflmalarda da s›kl›kla Taksim’de yafla-
nan direnifl ve 1 May›s kararl›l›¤› selamland›. 

Adana’da D‹SK ve KESK taraf›ndan düzenle-
nen ve iki kol halinde Mimar Sinan önünden baflla-

yan mitinge, yaklafl›k 10 bin iflçi ve emekçi kat›ld›.
Taksim’de yaflanan direniflin alana damgas›n› vur-
du¤u miting s›ras›nda devrimcilerin kortejlerine ta-
hammülsüzlü¤ünü gösteren devlet, flama ve pan-
kart sopalar›na el koymaya çal›fl›nca, çat›flma ç›kt›.
D‹SK kolunda devrimci kortejler yürürken, Türk-‹fl
ve KESK’in kolunda da meslek odalar› ve di¤er si-
yasi partiler yer ald›lar. Sayg› duruflunun ard›ndan,
bir TEKEL iflçisinin yapt›¤› konuflmayla miting de-
vam etti. Saat 19 gibi da¤›lan mitingin ard›ndan
AKP önüne yürüyerek Taksim sal-
d›r›s›n› protesto etmek isteyen Hal-
kevi üyelerini bahane eden polis,
alandaki kitleye sald›rd› ve 43 kifliyi
gözalt›na ald›. Ertesi gün de Ada-
na’da gözalt›na al›nanlar› protesto
etmek için eylem yap›ld›. 

Diyarbak›r’da KESK ve
DTP’nin kitlesel kat›ld›¤› miting, üç
ayr› koldan Da¤kap› meydan›na

yürünmesiyle bafllad›.
Taksim direniflinin etki-
sinin hakim oldu¤u mi-
ting boyunca, “B›ji Yek
Gulan”, “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza” slogan-
lar› s›kl›kla at›ld›. 5 bin
kiflinin kat›ld›¤› mitingte,
Kürtçe ve Türkçe türkü-

ler söylenip halaylar çekildi. Özel-
likle DTP kortejinde çokça “Katil
Erdo¤an” sloganlar› at›ld›, Kürt so-
rununa çözüm isteyen sloganlar
dikkat çekti. Diyarbak›r’daki kutla-
malara di¤er illerden kat›lmak iste-
yenlerin otobüslerinin girifli ise,
devlet taraf›ndan engellendi.

Van’da, Mavi Plaza önünde bir
araya gelen KESK’e ba¤l› sendika
üyeleri, DTP, EMEP vb. parti üye-
lerinin kat›ld›¤› 1 May›s eyleminde,
Taksim’deki devlet sald›r›s›n› pro-

testo etmek için Sanat soka¤›na kadar sessiz bir
yürüyüfl gerçeklefltirildi. 

Trabzon’da TEDAfi önünde toplanan KESK,
Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar›n yan› s›ra birçok devrim-
ci yap› ve siyasi partilerin kat›ld›¤› 1 May›s mitingi
coflkuyla gerçekleflti. Yaklafl›k 2000 kiflinin kat›ld›¤›
eylem boyunca coflkulu sloganlar at›ld›. Saat 12’de
bafllayan yürüyüfl, Meydan alan›nda sona erdi. 

Devrim ve sosyalizm için
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Ankara’da 1 Mayıs
1 May›s'ta Taksim'de olamaman›n verdi¤i hüzünle ben ve

benim gibi oldu¤unu düflündü¤üm onbinler, S›hhiye Meyda-
n›'nda saf›m›z› ald›k.

Ö¤lenden sonra toplanmaya bafllayan insanlar, Opera'dan
S›hhiye'ye kadar her yeri doldurdu. Eme¤inin, gücünün fark›nda
olan "ben de var›m" diyen, yediden yetmifle herkes, üyesi oldu-
¤u ya da ilgi duydu¤u sendika ve örgütlerin kortejlerine kat›ld›. 

Halktan ne kadar korkuldu¤unu gösteren s›k› güvenlik tedbir-
leri(!) gözlerden kaçmad›. Meydana girerken polislerin herkesi
didik didik aramas›, o s›cak havada herkesin sinirlerini gerdi.
Nitekim bu gerginlik Halkevleri'nin meydana girifli s›ras›nda do-
ru¤a ulaflt› ve polisle kitle aras›nda çat›flma ç›kt›. 

Polis, her zaman oldu¤u gibi elindeki cop ve biber gaz›yla
halka sald›rd›. Yaklafl›k on befl dakika süren bu çat›flmada kit-
leler nefes alamaman›n verdi¤i zorluk ve gözyafl›na ra¤men sol
ellerini yumruk yap›p hep bir a¤›zdan " Faflizme Karfl› Omuz

Omuza" slogan›n› hayk›rd›. Sonra ortam sa-
kinleflti. Ancak orada olan herkes flunun far-
k›ndayd›: Devlet kendi gösterdi¤i alanda kutla-
ma yapmak isteyen iflçisinden, emekçisinden
dahi ürktü, korktu ve faflizanca önlemlere bafl-
vurdu. Nedenli ya da nedensiz kendi eliyle
kargafla yarat›p sonra da halka savafl açt›.

E¤itimcisinden ö¤rencisine, çiftçisinden fab-
rikadaki iflçisine, çöpçüsünden f›r›nc›s›na, k›-
saca hayat› elleriyle yaratan, topluma can ve-
ren, afl veren, “faflizme geçit yok”, “yaflas›n
halklar›n kardeflli¤i”, “ifl, ekmek, özgürlük” di-
yen, insanca bir yaflam dileyen herkes, mey-

dan› doldurarak avaz› ç›kt›¤› kadar tüm bu dileklerini hayk›rd›.
Simalar›n yabanc›l›¤›n›n bir önemi yoktu. Onlar› bir araya geti-
ren; eme¤in ve yüre¤in samimiyeti, insanca sevgisi, elleri birbi-
rine kenetledi. Sömürüye dur demek için bir ad›m att›rd›. Dil,
din ya da mezheplerin önemi yoktu. Ortak payda "emek, ifl,
afl"t›. Bunun en güzel örne¤i de Kürt sanatç› Reflo'nun coflkulu
ezgileriyle orda bulunan herkesin halaya durmas›yd›. 

Saat befl sular›nda sona eren kutlamada, herkes hep bir
a¤›zdan "1 May›s" marfl›n› söyleyerek ve tekrar orada bulufl-
mak dile¤iyle, mutlu bir flekilde alandan ayr›ld›.

Kitlenin devletin sald›r›s› karfl›s›nda gösterdi¤i direnç, gele-
ce¤e umut tafl›yan önemli bir noktayd›...

Ankara’dan bir PDD okuru

1 MAYIS KUTLAMALARI
Türkiye’nin dört bir yanında
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Avrupa’daki 1 May›s gösterilerinde öne ç›kan ta-
lepler, baflta emeklilik olmak üzere mücadeleler so-
nucu kazan›lm›fl sosyal haklar›n gasp›n›n engelle-
mesiydi. Bir di¤eri, ücret zamlar› ve hayat pahal›l›¤›
oldu. Savafla karfl› tek tük pankartlar görülse ve ko-
nuflmalar yap›lsa da “savafla hay›r” slogan› temel
bir talep haline gelmedi. 

2008’e grevlerle giren ve hala grevlerle sars›lan
Avrupa’n›n birçok ülkesinde, ekonomik büyüme
oranlar› ve buna ba¤l› zenginlikten pay alamama,
yani zengin ile fakirin aras›nda makas›n iyice aç›l-
mas›, insanlar› soka¤a döken en önemli nedendi. 

Almanya’ya da her 1 May›s’ta gözler Berlin’e
çevrilir. Ancak bu y›lki 1 May›s’ta tüm gözler, Ham-
burg ve Nürnberg’e çevriliydi. 1 May›s 2008, Nazi
rejiminin sendikalar› yasaklad›¤› ve 1 May›s’› “milli
iflçilerin günü” ilan etti¤i günün 75. y›ldönümüydü.

Y›llarca Berlin’de sokak-
lara ç›kmaya çal›flan
Neo-Naziler bunu bafla-
ramay›nca, di¤er illere
yay›lmaya bafllad›lar.
Geçmifl y›llarda Leip-
zig’de a¤›zlar›n›n pay›n›
ald›ktan sonra, bu y›l da
Hamburg’u seçtiler.
Hamburg’da eylemciler, birçok talebin yan› s›ra, as›l
olarak Neo-Nazilerin yürüyüflünü engellemeyi önle-
rine koydular ve Berlin gibi illerden de büyük destek
ald›lar. 

Son y›llarda polisin uygulad›¤› fliddet ve devrim-
ci-demokrat kurum ve kiflilere yönelik operasyonlar-
la sars›lan Hamburg, bu y›l tekrar militanl›¤›n› sergi-
ledi. Neo-Naziler 700 kifliydi ancak polis, onlar› tam
bir koruma çemberine alm›flt›. Eylemciler ise, 15
bindi. Nazileri engellemek için her yol denendi. Po-
lis, tabi ki eylemcilere sald›rd›, Alman bas›n› ‹stan-
bul ve Hamburg görüntülerini yan yana verdi. Ey-
lemcilerin direnifli akflam saatlerinde de sürdü. Ara-
balar yak›ld›, ara sokaklarda polis eylemci av›na
ç›kt›. Hamburg’daki eylemin kitleselli¤i ve militanl›¤›,
bu y›l Almanya’da 1 May›s’› belirledi. 

Sendika konfederasyonlar› her y›l oldu¤u gibi bu
y›l da birçok flehirde, kitleleri 1 May›s’ta soka¤a ça-
¤›rd›lar. Temel talep, asgari ücret düzenlemesi ve

ücret art›fl›yd›. Afifllerdeki temel slogan ise, “iyi ifle
iyi ücret”ti. Ancak bu y›l Berlin’de geçen y›la oranla
kat›l›m fazla olsa da, yaflanan grevler düflünüldü-
¤ünde cans›z geçti. Toplam olarak da sendikalar›n
yapt›¤› eylemlere geçen y›la oranla kat›l›m, daha
azd›. 

‹flçiler, Berlin’deki ulafl›m grevinde oldu¤u gibi,
sendikalar›n kararl›
bir durufla sahip ol-
mad›¤›n› söylüyor-
lar. Sendikalar,
Neo-Nazilerin sen-
dikalar›n yasaklan-
d›¤› ve iflçi s›n›f›-
n›n örgütlülü¤ünün
yerle bir edildi¤i 1
May›s 1933’ü an-
malar›n› ve Neo-Nazi partinin kapat›lmas›n› talep
etmek d›fl›nda, eyleme dönük bir fley yapmad›lar,
yapanlarla dayan›flma içine girmediler. 

Hamburg d›fl›ndaki eylemler, Berlin dahil olmak
üzere, daha çok flenlik havas›nda geçirildi. “Avrupa
1 May›s’›n› örgütleyece¤iz” iddias›yla ortaya ç›kan
Mayday çal›flmas›, Almanya’da sol sosyal-demok-
ratlar›n “yaflam koflullar›n›n düzeltilmesi için” fliar›y-
la yola ç›kt›¤›, ancak karnaval fleklinde kutland›¤›
bir organizasyona dönüfltü. Bu y›l da kendine anti-

kapitalist diyen sol gruplar bu
etkinliklerden uzak durdu. 

‹sviçre’de her y›l 1 May›s
sonras›, kendilerini anti-kapita-
list olarak tan›mlayan “Siyah
Blok”tan gençler, eylemlerini
sürdürürdü. Bu y›l da 10 bin
kiflinin kat›ld›¤› 1 May›s’tan
sonra tafllar, flifleler ya¤d› po-
lislerin
üstü-

ne. Gece geç saatlere ka-
dar arabalar yand›. ‹sviç-
re’de toplam 12 yaral› ve
301 gözalt› var. Lozan’da
gençler, 1 May›s sonras› Mc
Donalds’›n camlar›n› afla¤›
indirip arabalar› atefle verdi-
ler. 

‹flçilerin ‹sviçre’deki ta-
lepleri, di¤er Avrupa ülkele-
rin benzerdi. Emeklilik hak-
k›, sosyal kalk›nma ve krizin
faturas›n› kendilerinin öde-
meyece¤i fliar›yd›. 

Fransa’da toplam 200
bin kifli 15 ilde, Paris’te ise
30 bin kifli soka¤a ç›kt›. Ay-
lard›r grevlerle sars›lan

Fransa’da yine temel talep,
emeklilik hakk›n›n gaspedilmesi-
ne karfl›yd›. Fransa Cumhurbafl-
kan› Sarkozy’e duyulan güvenin
dibe vurdu¤u bir ortamda, temel
hedeflerden biri de Sarkozy oldu.

Avrupa’da gözler Fransa’ya çevrilmiflti, daha militan
bir ç›k›fl beklentisi vard›. Ancak bir kaç ilin d›fl›nda
Fransa’da 1 da May›s eylemleri “sakin” geçti. 

Yunanistan grevlerle 1 May›s’a giren ülke oldu.
Tramvaylar, trenler, hava yollar›, limanlar grevdeydi
1 May›s’ta. Atina’da binlerce iflçi soka¤a döküldü.
Temel talepler, bir yandan emeklilik hakk› ve özlük
haklarda gerçeklefltirilmek istenen gasp, di¤er yan-
dan hayat pahal›l›¤›yd›. Polis burada da müdahale
etmedi. 

‹spanya’da ETA’n›n patlatt›¤› üç bomba d›fl›nda
1 May›s sakin geçti. 

Rusya’da 1 May›s, geçmifl y›llara oranla daha 1
May›s sönük geçti. Moskova’da 30 bin kifli soka¤a
ç›kt›. Rusya genelinde 320 bin polis ve asker 1 Ma-
y›s’ta görevliydi.

AVRUPA’DA 1 MAYIS

Amerikan Liman ‹flçileri 
Savafla Karfl› 1 May›s’ta Grevdeydi
Amerika’n›n Bat› sahillerinde liman iflçileri sendikas›, Irak savafl›n›n

derhal durdurulmas› için 1 May›s’ta grev ça¤r›s› yapt›. 29 limanda iflçiler,
1 May›s’ta ifl b›rakt›lar. Greve toplam 25 bin iflçi kat›ld›. 

Sendika yapt›¤› aç›klamada “Irak’ta savaflan askerlerimizi destekliyo-
ruz ancak Washington’daki politikac›lara art›k yeter, askerleri geri çekin
diyoruz” dediler. 

Long Beach ve Los Ange-
les’deki en büyük iki limanda
yükleme ve boflaltma ifllemleri
tamamen felç edildi, bu liman-
larda grev, 8 saat sürdü. 

CNN televizyonun yapt›¤›
anket sonucuna görede Ameri-
kan halk›n›n yüzde 68’i savafla
karfl›. 



Akdeniz Üniversitesi’nde 6 Nisan’da yaflanan fa-
flist sald›r›lardan sonra, “üniversitelerde neler olu-
yor?” sorusu burjuva medyan›n gündemine oturdu.
Televizyon ekranlar›na ve gazetedeki foto¤raflara
yans›yan görüntülerde Ömer Ulusoy adl› faflist, ö¤-
rencilere atefl ediyordu. 

Asl›nda yaflananlar devlet destekli sivil faflistler
taraf›ndan yap›lan ne ilk ne de son sald›r›. Y›llard›r
üniversitelerde devrimci, demokrat ve yurtsever ö¤-
rencilere karfl› bu sald›r›lar s›kl›kla yap›l›yor. Hatta
“hiç olay olmad›¤›”n› iddia ettikleri Akdeniz Üniversi-
tesi’nde daha önce de b›çakl›-sat›rl› sald›r›lar yaflan-
m›fl. Keza liselerde sivil faflistler, gençleri denetimle-
ri alt›na alabilmek için her türlü fliddeti uygulam›fllar.
Olayda “ilk” olan ise, 12 Eylül son-
ras›nda üniversitelerde sivil faflistle-
rin silahl› sald›r›s›n›n gündeme gel-
mesidir. 

6 Nisan günü Akdeniz Üniversi-
tesi’nde bu faflist sald›r›lar› protesto
etmek için bir eylem düzenlemek is-
teyen ö¤rencilerin üzerine ilk önce
polisler sald›r›yor, sonra sivil faflist-

ler devreye soku-
luyor. Ömer Ulusoy adl› faflist,

atefl ederek 6
ö¤renciyi yaral›-

yor. Polisler, bu
sald›r›y› düzenleyen

Ömer Ulusoy’u yakalamak
yerine, sald›r›lar› protesto
eden devrimci-demokrat
yurtsever ö¤rencilerden
40’›n› gözalt›na almay› ter-
cih ediyor. Ömer Ulusoy

ise, ancak oluflan yo¤un bask›larla befl gün sonra
“yakalanabiliyor”.

Sald›rganlardan sadece birisi olan Ömer Ulu-
soy’un MHP ‹l Teflkilat›’ndan beslenen sivil bir faflist
oldu¤u, daha önce befl kez gözalt›na al›nd›¤› bizzat
Antalya Emniyet Müdürü taraf›ndan aç›kland›. “Ya-
kalad›k” dedikleri Ulusoy’un kendisinin teslim oldu¤u
da ortaya ç›kt›. Bundan önceki sivil faflist sald›r›lar-
da oldu¤u gibi, Ulusoy da devletin verdi¤i “göster-
melik ceza” güvencesinden olmal›, gelip kendisi tes-
lim olmufltu. Ömer Ulusoy’un, darp, haraç, kavga
vb. suçlardan gözalt›na al›n›rken, Akdeniz Üniversi-
tesi’nden k›sa bir süre önce de Antalya Lisesi’nde
devrimci demokrat liseli gençlere sald›r›larda bulun-
du¤u ortaya ç›km›flt›.

* * *

Oysa sivil faflistler, sadece devrimci-demokrat
ö¤rencilere de¤il, uzun saçl›, küpeli, mini etekli vb.
kendi d›fl›ndaki herkese sald›r›yor, oruç tutmad›¤›
için ö¤rencileri nehirlere at›yor, b›çakl›yordu. Son iki
ayda üniversitelerde yaflanan sald›r›lara bak›ld›¤›n-
da bile aç›kça görülebilen bu durum, burjuva medya
taraf›ndan görmezlikten geliniyordu. 

26 Mart’ta Ankara Üniversitesi’nde devrimci-de-
mokrat ö¤rencilere sivil faflistler b›çaklar ve sat›rlar-
la sald›rd›lar, bu sald›r› sonucu birçok ö¤renci a¤›r
yaralar ald›lar. 24 Mart’ta ‹stanbul Üniversitesi’nde

Ali Tosun, arkadafllar›ndan ayr›ld›ktan sonra gözalt›-
na al›nd›. Kendisinden haber alamayan arkadafllar›
olay› bas›na aç›klay›nca, gözalt›nda oldu¤u kabul
edildi. 20 Mart’ta Bolu ‹zzet Baysal Üniversitesi’nde
Irak ‹flgali’nin 5. y›l›n› protesto etmek isteyen ö¤ren-
cilere özel güvenlikçiler ve jandarmalar sald›rd›lar.
11 Mart’ta Çukurova Üniversitesi ö¤rencilerine sivil
faflistler, demir çubuklarla sald›rd›. Yine ayn› gün
Uluda¤ Üniversitesi’nde devrimci-demokrat ö¤renci-
lere yap›lan faflist sald›r›lar› k›namak isteyen gruba
ilk önce jandarman›n k›flk›rtt›¤› sivil faflistler sald›rd›-
lar. Bunlar› püskürten ve direnen ö¤rencilere bu kez
de jandarma, azg›nca sald›rd›. 29 fiubat’ta Gire-
sun’da üniversite ö¤rencilerinden Do¤an Hakmaz,

sivil faflistler taraf›ndan dövü-
lürken, Kürt oldu¤u bilinen
ö¤rencilere sürekli tacizde
bulunduklar› ortaya ç›kt›.

S›ralad›klar›m›z sadece
birkaç ay içinde sivil faflist
sald›r›lara maruz kalan üni-
versitelerle s›n›rl›. Bas›nda
yer almayan daha birçok yer
de vard›r. Bu s›n›rl› tablodan

da görülece¤i gibi, sald›r›lar ne birkaç sivil faflistin
kendili¤inden yapt›¤› bir ifl, ne de AKP hükümetiyle
devletin baz› klikleri aras›nda yaflanan kap›flman›n
bir parças›. Özellikle Akdeniz Üniversitesi’nde yafla-
nan sald›r›lar›n AKP taraf›ndan bilinçli olarak tez-
gahland›¤› öne sürüldü. Akdeniz Üniversitesi rektö-
rünün ulusalc› olmas›, YÖK baflkan›n›n seçilmesine
tepki göstermesi, üniversiteye türbanl› ö¤rencileri al-
mamas› gibi argümanlarla, AKP’nin Akdeniz Üniver-
sitesi rektörünün kimli¤ine sald›rd›¤› söylendi. Tar-
t›flma programlar›nda karfl›-devrimci ‹P’li ya da
ADD’liler aras›ndan seçilen ö¤rencilerin a¤z›ndan
bunlar anlat›l›p duruldu. Oysa sorun, üniversitelerde
devrimci fikirlerin ve örgütlenmelerin geliflip güçlen-
mesini önlemek isteyen devletin politikas›yd›. Sorun,
sa¤-sol çat›flmas› de¤il, resmi-sivil faflist sald›r›lard›.

* * * 

Sald›r›lar ilk de¤ildi, ancak sivil faflistlerin üniver-
site içinde silah kullanacak kadar pervas›zlaflmas›
ilk kez yaflan›yordu. Ö¤rencilerin buna cevab› da,
sald›r›n›n fliddetine denk bir biçimde oldu. Daha
olay an›nda çok güçlü bir direnifl geliflti, kurflunlar›n
üzerine gözünü k›rpmadan yürüyen ö¤renciler, si-
lahl› sald›r›y›, cesaretleri ve devrimci öfkeleriyle püs-
kürttüler. Bu olay›n yank›s›, di¤er üniversitelere de
h›zla ulaflt›. Sivil faflist güruha karfl› direnifl, daha
üst boyuta yükseltildi ve üniversitelerde sivil faflist-
lerle çat›flmalarda devrimciler üstünlük kazanmaya
bafllad›. Ankara Üniversitesi’nde yaflanan direnifl,
Uluda¤’da sivil faflistlerin gereken cevab› almas›,
Çukurova Üniversitesi ve en son ODTÜ’lü ö¤rencile-
rin Kanal D’de yay›nlanmak için yap›lmas› planlanan
program› basarak sivil faflistleri cezaland›rmas› ve
program› yapt›rmamas› gibi ç›k›fllar, önemli geliflme-
lerdir. 

Sivil faflistlerin Akdeniz Üniversitesinde kald›r-
d›klar› tafl, kendi ayaklar›na düfltü. Y›lg›nl›k ve korku
salmak isterken, devrimci, demokrat, anti-faflist ö¤-
rencilerdeki tepkiyi ve direnifli büyüttü. 
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Akdeniz Üniversitesi’nde Yaflananlar 
1 Nisan’da K›z›lay’da!
Emekçilere kapal› alan›, emekçiler açt›

SSGSS mecliste görüflülmeye baflland›¤› s›ralarda
Ankara'da meclisin Dikmen kap›s› önünde TTB, Akay
kavfla¤› üzerinde D‹SK ve TMMOB, Numune hastanesi
önünde sa¤l›k çal›flanlar› ve K›z›lay'da KESK ile birlikte
pek çok sendika ve devrimci kurum yerlerini alm›flt›. Ba-
s›na aç›klama yapan bu kurumlar, tasar›y› kabul etmeye-
ceklerini, polisin ablukas›n›n da kendilerini y›ld›ramayaca-
¤›n› söylediler.

K›z›lay'da polis barikat› Güvenpark'ta meclise ç›k›fl›n
oldu¤u otobüs ve dolmufl duraklar›n›n bulundu¤u taraf-
tayd›. Ancak meydan›n bulundu¤u tarafta barikat yoktu.
Anlafl›lan polis, kitlenin K›z›lay meydan›n› iflgal edebile-
ce¤ini düflünmemiflti. 

Saat 15:00 gibi polisin barikat›n› sol taraftan yarmaya
çal›flan kitle ile polis aras›nda k›sa bir arbede yafland›.
Arbede bir an yat›fl›r gibi oldu. Polis barikat›n› açmadan
bulundu¤u yerden kitleye sald›rd›. Polis haz›rl›ks›z yaka-
lanm›flt›. K›sa bir süre içinde kitle, K›z›lay meydan›na yö-
neldi ve polisle yaflanan arbede bir çat›flmaya dönüfltü.
Ve son bir hamle ile polis barikat› kitle taraf›ndan yar›ld›.
K›z›lay meydan› zapt edildi. 

Kitleyi burada da da¤›tmaya çal›flan polis, bir kaç defa
sald›r› düzenledi. Ancak kitlenin duruflu her defas›nda
polise geri ad›m att›rd›. Kitlenin kararl› duruflu karfl›s›nda
polis geri çekilmek zorunda kald›. Kimi sendika yönetici-
leri, kitleyi K›z›lay’›n öbür taraf›na yönlendirmeye çal›fl›-
yordu. Bir anl›k bir flaflk›nl›kla buna uyan kitle, muhalif
sendikac›lar›n uyar›s› ile K›z›lay meydan›n› terk etmedi. 

Bunun üzerine polisin sald›r› denemeleri tekrar baflla-
d›. Ancak polis kitlenin üzerine gelmeye daha fazla cesa-
ret edemedi ve meydan›n meclis taraf›ndaki ç›k›fllar›n›
tutmakla yetindi. S›k s›k slogan atan kitle oturma eylemi-
ne geçti. Kitle, bir kaç taraftan sürekli sald›r› tehdidine
karfl›l›k, hareketlenmenin oldu¤u tarafa yöneliyor ve mey-
dan›n boflalmas›na yol açmamak için s›k s›k Meclis tara-
f›ndaki ç›k›fla geri dönüyordu.

Kitlenin duruflu çok güçlüydü ve en sonunda polis yap-
t›¤› hamlelerini geri çekmek zorunda kald›. Sloganlar›na
devam eden kitle, halaya durdu. Yaklafl›k yar›m saat son-
ra polsin da¤›l›n uyar›s› bafllad› ve kitle yeniden sloganla-
ra döndü. Bu esnada Akay kavfla¤›nda bekleyen
TMMOB ve D‹SK de K›z›lay meydan›na geldi. Öncesinde
Dil-Tarih’ten faflist sald›r›lara karfl› her gün birlikte ç›kan
ö¤renciler de gelmiflti. Zaten k›yafetlerinin de dikkat çekti-
¤i liseli ö¤renci say›s› alanda belirginleflmeye bafllam›flt›.
Böylece meydandaki kitle say›s› h›zla artt›. Haberi alan
K›z›lay'a kofluyordu. 

Hal böyle iken bir saati aflan eylemi, sendikalar bitirme
karar› ald›lar. Her ne kadar buna muhalefet eden baz›
yöneticiler olduysa da bir süre sonra kitle da¤›ld›. 

Eylem, gençli¤in militan duruflunu ve sendikalar için-
deki muhalefeti göstermesi bak›m›ndan önemliydi. K›z›-
lay’› fethetmifl olman›n insanlar›n yüre¤inde yaratt›¤› he-
yecan, rahatl›kla gözleniyordu. Ancak kitlelerin kararl› du-
ruflunun pasifize edilmesine karfl› tav›r alacak gücün ek-
sikli¤i, tek s›k›nt› veren yön oldu. Buna ra¤men alandan
ayr›l›rken, pek çok insan tekrar bu meydan› zaptetmenin
sözünü birbirine verir gibiydi.
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1987 y›l›ndan beri her y›l 4-10
May›s tarihleri aras›, “‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Haftas›” olarak kutlan›-
yor. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da
bir dizi etkinlik yap›l›yor ve nutuk-
lar çekiliyor. 

19 y›ld›r  “‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Haftas›” kutlanan bir ülkede, çekilen nutuklara
da bakarak, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda
en az›ndan belli ad›mlar at›lm›fl olmas›n› beklersi-
niz. Peki gerçek tablo nedir? Bu kutlamalar›n yap›l-
d›¤› bu ülke, nas›l bir ülkedir?

Türkiye ifl kazalar›nda Avrupa flampiyonu 

ve dünya üçüncüsüdür 

Bu kutlamalar, ifl kazalar› konusunda Avrupa bi-
rincisi ve dünya üçüncüsü bir ülkede yap›l›yor. Öyle
ya böyle bir baflar› da kutlanmay› hak ediyor do¤ru-
su(!)

Davutpafla’da maytap fabrikas›nda meydana
gelen patlamada göz göre göre onlarca iflçinin ölü-
müne, yüzlercesinin de yaralanmas›na sebep olan
iflverenler ile devlet ve belediye yetkilileri hakk›nda
hiçbir ifllemin yap›lmad›¤› bir ülkeden bahsediyoruz.
13 günde 5 iflçinin öldü¤ü; TBMM Araflt›rma Komis-
yonu ve ifl müfettifllerinin teftifl yapt›¤› s›rada bile ifl-
çilerin birer birer ölmeye devam etti¤i; ifl cinayetleri-
nin bir grip salg›n› gibi ola¤an karfl›land›¤› Tuzla
Tersaneleri’nin bulundu¤u bir ülkeden…

‹fl cinayetleri bunlarla da s›n›rl› de¤il. Ortaça¤
teknolojisiyle hiçbir güvenlik önlemi al›nmadan iflleti-
len madenlerde ifl cinayetleri art›k kan›ksanm›fl du-
rumda. Baharla birlikte, traktör ve kamyon kasala-
r›ndan ve bir çuval gibi tafl›nd›klar› minibüslerden
cans›z bedenleri yollara saç›lan tar›m iflçileri; göçük
alt›nda can veren ‹SK‹ kanal iflçileri; çöp kamyonla-
r›n›n presinde ezilen belediye iflçileri; Bursa’da ka-
pat›ld›klar› fabrikada diri diri yak›lan kad›n iflçiler; in-
flaattan düflüp ölmeleri ola¤an karfl›lanan inflaat ifl-
çileri... 

Bütün bunlar, ölümle sonuçland›¤› için medyada
duyurulma flans›na kavuflmufl (!) büyük kazalard›r.
Sanayi sitelerinde, fabrika ve atölyelerde, elini, ko-
lunu, baca¤›n› kaybeden binlerce iflçinin ç›¤l›klar›-
n› kimse duymad›¤› gibi, kay›tlar› da tutulmuyor. 

‹fl kazalar›, aç›kça gözle görülebildi¤inden, ka-
y›tlara geçmese de varl›¤› bilinir. Bir de sinsi sinsi
gelen ama gelmesi hiç de sürpriz olmayan meslek
hastal›klar› vard›r ki, kay›tlarda görülmedi¤i gibi
gözle de görülmez. Fark edildi¤i zaman ise ifl
iflten geçmifltir.

Emperyalist tekeller, iflçi sa¤l›¤› ve güven-
li¤i standartlar›n›n geliflti¤i ve denetimlerin s›-
k› oldu¤u ülkelerden, insan ve çevre sa¤l›¤›
bak›m›ndan zararl› oldu¤u için yasaklanan

üretim süreçlerini, yar›-sömürge ülkelere kayd›rmak-
tad›rlar. ‹flçiler, b›rakal›m zararlar›n›, ad›n› bile bil-
medikleri bu zararl› kimyasal maddelerle çal›flmaya
zorlanmaktad›r. Örne¤in, asbest denince, asbestli
gemiler akla gelir. Oysa sanayide yap›lan onlarca
iflte asbest kullan›l›r. Her gün, haberleri bile olma-
dan iflçilerin ci¤erleri asbestle zehirlenmektedir. Ma-
halle aralar›na kurulan atölyelerde, kot tafllamas›n-
da çal›flan ve ci¤eri kumlarla dolan yüzlerce genç
iflçi, ölümcül silikozis hastal›¤›na yakalan›p ölümü
beklemektedirler. 

Yani, “‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Haftas›” kutla-
nan ülke, organize sanayi bölgeleri, tersaneleri, ma-
denleri, tarlalar› ve atölyelerinde onbinlerce iflçinin
ifl kazalar›na kurban gitti¤i, ölümcül meslek hastal›k-
lar›na yakaland›¤›, binlercesinin de öldü¤ü bir ülke-
dir. 

‹fl cinayetlerine kurban giden iflçinin 

ad› da yok kayd› da

Ölen, yaralanan ve meslek hastal›¤›na yakala-
nan iflçilerin ad›, kayd› yoktur bu ülkede. SSK ista-
tistik kay›tlar›na göre, 2006 y›l›nda toplam 79 bin 27
ifl kazas› yaflanm›fl. ‹fl kazalar› nedeniyle 1592 iflçi
yaflam›n› yitirmifl. 1953 iflçi, sürekli ifl göremeyecek
derecede sakat kalm›fl. 

Bu rakamlara bakarsan›z, AB ülkeleri bile ifl ka-
zas› yönünden Türkiye’den 3 kat daha kötü durum-
dad›r. Çünkü SSK, bu rakamlara dayand›rd›¤› y›ll›k
kaza s›kl›k h›z›n›, binde 5.65 olarak aç›klarken, AB
ülkelerinde bu oran binde 14.14’tür. 

Bu rakamlara bakarak iki olas›l›k düflünülebilir:
Ya, Türkiye ifl kazas› sorununu çözmekle kalmam›fl
AB ülkelerinden bile 3 kat daha iyi koflullar› sa¤la-

m›fl; ya da b›rakal›m koflullar› düzel-
tip ifl kazalar›n› önlemeyi, gözü-

nün önünde olan kazalar› kay-
detmeyi bile becerememifl de-
mektir. Tabi ki ikinci fl›k do¤-
rudur. 

SSK  istatistiklerine göre,
2006 y›l›nda 574 iflçi mes-

lek hastal›¤›na yakalan-
m›fl. Oysa konunun uz-
manlar›na göre, her y›l
onbinlerce iflçi, meslek
hastal›¤›na yakalan›-
yor. B›rakal›m bu ka-

zalar› ve meslek hastal›klar›n›
önlemeyi, kayd›n› bile tutmay›
beceremeyen bir ülkede yap›l›-
yor bu kutlamalar. 

Sosyal güvenli¤in tasfiyesi 

iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini de vuruyor

Yeni at›lan ad›mlarla mevcut kötü tablo bile
mumla aranacak. Sosyal güvenli¤in tasfiyesi ve
sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesi; kamu iflletmelerinin
özellefltirilmesi; 4857 say›l› “Kölelik Yasas›” ile geti-
rilen esnek çal›flma ve tafleronlaflt›rma; yabanc›
sermayenin teflviki ad› alt›nda emperyalistlere tan›-
nan ayr›cal›klar ve görmezden gelme politikas›, ifl
kazas›-meslek hastal›klar›n›n daha da artmas›na
zemin haz›rlam›flt›r. 

Bütün bunlar yetmezmifl gibi AKP hükümeti, iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetlerini, sermayenin üze-
rinden kald›r›lmas› gereken bir yük olarak görüyor.
Yeni istihdam paketi ile iflyeri hekimi bulundurma
zorunlulu¤unu 50 iflçiden 250 iflçiye ç›kar›rken, bin
iflçiye kadar olan fabrikalarda ise, iflyeri hekimini ifl-
yerinde bulundurma zorunlulu¤unu kald›r›p birkaç
saatli¤ine d›flar›dan sat›n al›nan bir hizmet haline
getirmek istiyor. Ayr›ca, daha birkaç y›l önce yasala-
ra giren “ifl güvenli¤i uzman›” çal›flt›rma zorunlulu-
¤unu kald›rmak istiyor. 

Bütün bu yeni ad›mlar, ifl kazalar›nda ve meslek
hastal›klar›nda patlamalara yol açacakt›r. 

‹flçi sa¤l›¤› m› “ifl sa¤l›¤›” m›?

Bütün bu olumsuz tabloya ra¤men, “ifl sa¤l›¤› ve
ifl güvenli¤i” konusunda son dönemlerde yo¤un tar-
t›flma, çal›flma ve faaliyetler yürütülmektedir. 4857
say›l› “Kölelik Yasas›”nda bile konu daha kapsaml›
olarak ele al›nmakta ve iflverenlere ilk defa risk de-
¤erlendirmesi yapma zorunlulu¤u getirilmektedir.(Bu
zorunluluk k›sa süre sonra kald›r›ld›.) Yine bu yasa
ile, “‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤›” diye yeni bir meslek ta-
n›mlanm›flt›r. Çal›flma Bakanl›¤› da buradan kendi-
ne görev ç›kararak “‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤›” e¤itimi
vermeye bafllad›. Ancak Dan›fltay, Bakanl›¤›n böyle
bir yetkisi olmad›¤› gerekçesiyle e¤itimi durdurdu.
Bu e¤itimi sadece üniversitelerin verebilece¤i belir-
tildikten sonra baz› üniversiteler, halk sa¤l›¤› kürsü-
sü çat›s› alt›nda “ifl sa¤l›¤› ifl güvenli¤i” e¤itimi verir-
ken, baz› üniversiteler ise, bu e¤itimi yüksek lisans
düzeyinde vermeye bafllad›lar. Konuyla ilgili bir çok
kurum taraf›ndan, yo¤un bir sempozyum, panel, üc-
retli e¤itim, kongre vb. faaliyetler yürütülmeye bafl-
land›. Yine bu konuda çeflitli vak›flar, dernekler ve
enstitüler kuruldu, kuruluyor. 

Bütün bunlar›n anlam› nedir? Bu faaliyetlerin yo-
¤unlaflmas›n› nas›l yorumlamak gerekir?

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i 
Ölen, yaralanan ve meslek hastal›¤›na yakalanan iflçilerin ad›, kayd› yok-

tur bu ülkede. SSK istatistik kay›tlar›na göre, 2006 y›l›nda toplam 79 bin 27
ifl kazas› yaflanm›fl. ‹fl kazalar› nedeniyle 1592 iflçi yaflam›n› yitirmifl. 1953

iflçi, sürekli ifl göremeyecek derecede sakat kalm›fl. Bu rakamlara bakarsa-
n›z, AB ülkeleri bile ifl kazas› yönünden Türkiye’den 3 kat daha kötü durum-
dad›r. Çünkü SSK, bu rakamlara dayand›rd›¤› y›ll›k kaza s›kl›k h›z›n›, binde

5.65 olarak aç›klarken, AB ülkelerinde bu oran binde 14.14’tür. 
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Bunu aç›klayabilmek için öncelikle
dikkati bir noktaya çekmekte yarar
var: Dikkat edilirse biz sözümüzün
bafl›ndan beri iflçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i
kavram›n› kullan›yoruz. Eskiden beri
de bu kavram böyle kullan›lagelmifltir.
Ama yukar›da, bu konuda yo¤unlaflan
faaliyetlerden bahsederken ise t›rnak
içinde “ifl sa¤l›¤› ifl güvenli¤i” kavra-
m›n› kulland›k. Bu kavram, bu faali-
yetleri yürütenlere aittir ve s›radan bir söylem fark›
da de¤ildir. Hatta konuyla ilgili son dönem ç›kart›lan
yasalar ve yönetmeliklerde de “ifl sa¤l›¤› ifl güvenli-
¤i” kavram› kullan›l›yor.  

“‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i” kavram›n› kullananlar
da bunun s›radan bir söylem fark› olmad›¤›n› aç›kça
ortaya koyuyorlar; “iflçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i” kavram›-
n› kullananlar› ideolojik davranmakla suçlarken,
kendilerinin ise tarafs›z ve “bilimsel” olduklar›n› iddi-
a ediyorlar. ‹deolojik davranmakla suçlad›klar›, sa-
dece, iflçi s›n›f› ideolojisine sahip olan sosyalistler
de¤il, sendikalar, tabip odalar›, iflçi sa¤l›¤› konusun-
da büyük emekler harcam›fl olan Prof. Turhan Ak-
bulut, Meslek Hastal›klar› Hastanelerinde y›llarca
emek harcam›fl Nazif Yeflilleten gibi hocalar›, yani
konuya iflçinin sa¤l›¤› aç›s›ndan bakan herkesi ide-
olojik yaklaflmakla suçluyorlar.  

Daha önce de söyledi¤imiz gibi, öteden beri ko-
nu iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i olarak ifade edile gel-
mifltir. Hatta, Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ve Dün-
ya Çal›flma Örgütü (ILO) bile, tan›mlarken, iflçi sa¤-
l›¤› ve ifl güvenli¤i olarak, yani iflçilerin sa¤l›¤›n› ko-
rumak olarak tarif ediyor: 

“Tüm mesleklerde iflçilerin bedensel, ruhsal,
sosyal iyilik durumlar›n› en üst düzeye ulaflt›rmak,
bu düzeyde sürdürmek, iflçilerin çal›flma koflullar›
yüzünden sa¤l›klar›n›n bozulmas›n› önlemek, iflçileri
çal›flt›r›lmalar› s›ras›nda sa¤l›¤a ayk›r› etmenlerden
oluflan tehlikelerden korumak, iflçileri fizyolojik ve
psikolojik durumlar›na en uygun mesleksel ortamla-
ra yerlefltirmek ve bu durumlar› sürdürmek, özet
olarak iflin insana ve her insan›n kendi ifline uyumu-
nu sa¤lamakt›r”. 

Buradan da anlafl›ld›¤› üzere, “ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i” adland›rmas› daha yenidir ve son dönemin
ürünüdür. Peki “ifl sa¤l›¤›” ifadesi hangi ihtiyac›n
ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r? 

Bunu anlamak için “ifl sa¤l›¤›”n›n nas›l tan›mlan-
d›¤›n› kendi a¤›zlar›ndan dinlemek gerekiyor. ‹fl Mü-
fettifli Özlem Özk›l›ç’›n Türkiye ‹flverenler Sendikas›
(T‹SK) Yay›nlar›ndan  ç›kan “‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Gü-
venli¤i Yönetim Sistemleri ve Risk De¤erlendirme
Metodolojileri” adl› kitab›nda bak›n neler söyleniyor: 

“‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar›n›n amac›, ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan çal›flanlar› koru-
mak, daha sa¤l›kl› bir ortamda çal›flmalar›n› sa¤la-
makt›r.” Buraya kadar sorun yok. Devam›nda “ifl
sa¤l›¤›” kavram›n›n kendileri aç›s›ndan gerçek içeri-
¤ini ortaya koyuyor: “Ancak iki husus daha var ki,
bunlar› da göz ard› etmemek gerekir. Bunlardan biri
üretim güvenli¤ini sa¤layarak verimi art›rmak, di¤eri
ise iflletme güvenli¤ini sa¤lamakt›r.” 

“‹fl güvenli¤i”nden ne anlad›klar›n› da ortaya
koymak daha aç›klay›c› olacakt›r: “‹fl kazalar› ile
meslek hastal›klar›n›n neden olduklar› kay›plar› en
aza indirmek amac›yla, bilimsel araflt›rmalara dayal›

güvenlik önlemlerinin saptanmas› ve uygulanmas›
do¤rultusundaki çal›flmalar ise kabaca ‘ifl güvenli¤i’
terimi içinde toplanmaktad›r.”

“‹fl sa¤l›¤›”, “üretim güvenli¤ini sa¤layarak veri-
mi art›rmak” ve “iflletme güvenli¤ini sa¤lamak” ola-
rak anlafl›l›rken, “ifl güvenli¤i”nden ise, “ifl kazalar›
ile meslek hastal›klar›n›n neden olduklar› kay›plar›
en aza indirmek amac›yla...” yap›lan çal›flmalar an-
lafl›l›yor. ‹flçi sa¤l›¤› ise, bu amaçlara hizmet etti¤i
sürece vard›r. Tersten, iflçi sa¤l›¤›n› koruyan ama
maliyeti art›ran ve verimi düflüren bir önlem ise, “ifl
sa¤l›¤›”na zarar veriyor, dolay›s›yla uygulanmaya-
cak demektir. 

Buradan da görülece¤i gibi, iflçi sa¤l›¤› ve gü-
venli¤inden, iflçileri, iflyerinde, sa¤l›klar›n› bozacak
etkenlere karfl› korunmas› anlafl›l›rken, “ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i”nden de, patronun kar›n›n nas›l art›r›la-
ca¤› ve maliyetlerin nas›l düflürülece¤i anlafl›lmal›-
d›r.

Konuya yo¤unlaflman›n gerçek nedeni

‹flçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i ile “ifl sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i” aras›ndaki fark› ortaya koyduktan sonra,
son dönemde yo¤unlaflan faaliyetleri anlamland›r-
maya geçebiliriz.

Öncelikle faaliyetlerin, Tuzlada pefl pefle iflçi
ölümlerinden sonra yap›lan göstermelik denetleme-
ler d›fl›nda, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda de-
¤il, “ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i” alan›nda yo¤unlaflt›¤›n›
söyleyelim. 

Bütün dünyada sermaye, sömürüyü daha da yo-
¤unlaflt›r›p üretim kalitesini ve verimlili¤i art›rmak
üzere çeflitli toplam kalite yönetimi sistemleri olufl-
turmaktad›r. Bunlardan birisi ISO 9000 serisidir.
Üretim süreçlerinde belli bir kalite standard› olufltur-
duktan sonra, yine ayn› amaçla çevre standartlar›
oluflturdular. Verimlilik ve kalite art›fl› ile maliyetler-

den kaç›nmak için, makine, üretim sü-
reçleri ve çevre ile birlikte iflçilerin
sa¤l›¤›n›n da önemli oldu¤unu fark et-
tiler. Verimlili¤in art›fl› için iflçinin sa¤-
l›¤› ile birlikte bütün süreçleri, toplam
kalite mant›¤› ile birlikte bir bütün ola-
rak “ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i” olarak
tan›mlayarak ele almaya bafllad›lar.
Bunu belli bir standarda kavuflturmak
için ise “OHSAS 18001  ‹fl Sa¤l›¤› ve

Güvenli¤i” standard› oluflturdular. Son ç›kan yasa
ve yönetmeliklerle, bu standard›n gerekli gördü¤ü
yasal boflluklar giderilmeye çal›fl›ld›. “Risk de¤erlen-
dirme zorunlulu¤u”, “‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤›” vb.
bunlardan sadece bir kaç›d›r. 

Son dönemde “ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i” alan›n-
da yo¤unlaflan di¤er faaliyetler de, tamamen bu
standard›n gerekli gördü¤ü ihtiyaçlar› gidermeye
dönüktür. “‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤›” e¤itimleri, yük-
sek lisans programlar›, ücretli sertifika programlar›,
sempozyumlar, belgelendirme kurulufllar›, risk de-
¤erlendirme kurulufllar› vb. faaliyetlerin bu derece
yo¤unlaflmas›n›n nedeni de budur. Bu alan büyük
bir gelir ve rant alan› da do¤urmufltur ve bu rant›n
paylafl›m› u¤runa büyük bir kavga da yürütülmekte-
dir. 

Bütün bu faaliyetler, iflçi sa¤l›¤›n›n önem kazan-
d›¤› ve korumak için hummal› bir çal›flma yürütüldü-
¤ü fleklinde yans›t›lmaya çal›fl›l›yor. Ama pefl pefle
Tuzla Tersanelerinde ölen iflçiler, bu yalan› söyle-
yenlerin yüzüne bir flamar gibi patl›yor ve yalanlar›-
n› ortaya ç›kar›yor. Çünkü bu faaliyetler iflçilere
sa¤l›k olarak de¤il, daha fazla sömürü ve sa¤l›klar›-
n›n bozulmas› fleklinde yans›yor.

Bilimsel geliflmelerden 

iflçinin sa¤l›¤›n› korumak için yararlan›lmal›

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n› önlemek, ne-
denlerini tespit edip ortadan kald›rmak ve erken tes-
pit etmek için bilimsel geliflmeler o kadar geliflmifltir
ki, iflçinin sa¤l›¤›n› korumak art›k çok kolaylaflm›flt›r.
Sermaye, bu bilimsel geliflmeleri, verimlili¤i art›rmak
ve maliyetleri düflürmek için kullan›yor. 

Peki bu bilimsel geliflmeler iflçilerin sa¤l›¤›n› ko-
rumak için kullan›lamaz m›? 

Kullan›labilir ve kullan›lmal›d›r da. Art›k kendisi
de, t›p, fizik, biyoloji, kimya, istatistik, epidemiyoloji,
ergonomi, psikoloji gibi birçok bilim dal›n›n bileflimi
olarak bir bilim haline dönüflen “iflçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i” biliminin de amac› budur. 

Ama sermaye bu bilimsel geliflmeleri kendi ç›ka-
r›na de¤erlendirmek için har›l har›l çal›fl›rken, iflçile-
rin temsilcisi oldu¤unu iddia eden sendikalar›n bu
alanda neredeyse hiçbir çal›flmas› ve çabas› yoktur.
T‹S’lerde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ya hiç yer al-
maz ya da çok s›n›rl› ve ifllevsiz bir flekilde yer al›r.
Daha da kötüsü, iflçiler de T‹S talepleri aras›na sa¤-
l›k ve güvenlik önlemlerini ya hiç koymazlar ya da
çok s›n›rl› bir flekilde koyarlar. 

‹flçiler, konu kendi sa¤l›klar› oldu¤u için daha
fazla ilgilenmeli, gerekli sa¤l›k ve güvenlik önlemle-
rinin al›nmas› için mücadele etmelidirler. 

‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun de¤iflik yön-
lerini önümüzdeki say›larda ifllemeye devam edece-
¤iz.

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n› önlemek, nedenlerini tespit
edip ortadan kald›rmak ve erken tespit etmek için bilimsel geliflme-
ler o kadar geliflmifltir ki, iflçinin sa¤l›¤›n› korumak art›k çok kolay-
laflm›flt›r. Sermaye, bu bilimsel geliflmeleri, verimlili¤i art›rmak ve
maliyetleri düflürmek için kullan›yor. ‹flçilerin temsilcisi oldu¤unu

iddia eden sendikalar›n bu alanda neredeyse hiçbir çal›flmas› ve ça-
bas› yoktur. T‹S’lerde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ya hiç yer almaz

ya da çok s›n›rl› ve ifllevsiz bir flekilde yer al›r. 



Aradan geçen bir y›lda çok
fley de¤iflmemiflti devlet cep-
hesinden. Taksim yine yasakt›,
sokaklar yine tutulmufl, yollar
her türlü ulafl›ma kapat›lm›fl,
“özgürlükler” bir günlü¤üne s›-
k›yönetim alt›na al›nm›flt›. Ge-
çen y›ldan bir fark Taksim’in
flekilsel olarak bariyerlerle
çevrilmifl olmas›yd›. Günler
öncesinden bafllayan irade sa-
vafl›, yap›lan aç›klamalarla ve
meydan okumalarla 1 May›s
gününe kadar sürmüfltü. Dev-
let “sokmayaca¤›m” derken,
devrimciler, iflçiler ve emekçi-
ler “Taksim’e ç›kaca¤›z” diyor-
du. “Ayaklar›n bafl oldu¤u yer-
de k›yamet kopar” diye buyu-
ran Baflbakan’a inat, k›yamet
kopmak üzereydi. Caddeler,
sokaklar afl›lmaz de¤ildi ya,
vars›n önümüze barikatlar çe-
kilmifl olsun, coflkumuzun tüm
meydanlar› sarmas›na da bari-
kat çekemezlerdi. 

T›pk› geçen 1 May›s’ta ol-
du¤u gibi Taksim özlemiyle
yan›p tutuflan yürekler ve bi-
linçler, savafl alan›n› sab›rs›z-
l›kla bekliyordu. Bir kararl›l›k
ve irade savafl›yd› yaflanan.

Sabah›n ilk ›fl›klar›yla
birlikte geldiler. “Ayak-

lar› yürütmeyiz” dercesi-
ne panzerleriyle, gaz
bombalar›yla kofltular
yolu kapatmaya. Onlar
korktuklar›n› zaten gün-
ler öncesinden aç›kla-
m›fllard›, bunu gizlemek
için de her türlü araçlar›-
n›n ard›na s›¤›nmakta bir
sak›nca görmediler. Pro-
vokasyon edebiyat›n›n
alt›na s›¤›narak, Tak-
sim’i y›llard›r iflçilere ve
emekçilere kapatan dev-
let, kitleleri korku da¤la-
r›n›n ard›na atmaya ça-
l›flt›kça, kendi korkusunu
d›fla vuruyordu. Göster-
melik demokrasi manev-
ralar›n›n nas›l paçavraya çevrildi¤i, 1
May›s’ta bir kez daha görüldü. 

* * *

GSS’yle birlikte yükselen iflçi ve
emekçi hareketinin doruk noktas› olmas›
ihtimali, devleti o kadar sarsm›flt› ki, Va-
li’nin a¤z›ndan tehditlerini savururken,
sar› sendikac›lar› da yap›lan pazarl›klarla
Taksim’den vazgeçirmeye çal›fl›yorlard›. 

Taksim tarihti, Taksim iradeydi….
Vars›n herkese aç›ls›n ama iflçilere-
emekçilere aç›lmas›, devletin ’77 katli-
am›n› kabul etmesi, kitlelerin iradesine
teslim olmas› demekti ki, devletin bü-

yüklü¤üne halel getirmek yak›fl›k al-
mazd›!

O gün iki s›n›f da kendisine yak›flan
tarz ve silahlar›yla karfl› karfl›ya geldi.
Yenen ve kazanan, yine iflçilerin-emek-
çilerin ezilenlerin cephesi yani onlar›n
deyimiyle “ayaklar›n” taraf› oldu. O ka-
dar önlemleri, kitlelerin sokak sokak
çat›flmas›n›, Taksim’i zorlamas›n› en-

gelleyemezken, “kötü bir fley olmadan 1
May›s’› atlatt›k” aç›klamalar›n› yapt›lar.
Oysa bir günün ekonomik maliyetini he-

saplayarak iflçileri ve
emekçileri kölece ça-
l›flma koflullar›na hap-
seden burjuvazinin,
aç›ktan savafl›mda na-
s›l yenildi¤i gün gibi
ortaya serildi. 

Derelerin önüne
bentler çekilebilirdi,
ama su birikip birikip
bentleri de aflabilir, ne-
hirlerle birleflerek o
büyük denizlere ulafla-
bilirdi. ‹flte Taksim de
bizim için ulafl›lmas›
gereken bir denizdi.
Sokaklardan çat›fla ça-
t›fla gelen iflçiler,
emekçiler ve devrimci-

ler ise, o denize ulaflmak için bentleri y›-
kan dereler ve nehirlerdi. O deniz ki, y›l-
lard›r ulafl›lmay› bekleyen, geçen y›l zap-
tedilen, sloganlarla inleyen, tarihin ken-
disiydi. Oray› 1 May›s meydan› yapanlar,
üreten ellerdi ve bu u¤urda canlar›n›-
kanlar›n› vermifllerdi. Taksim ne basit bir
alan tart›flmas›yd› ne de bir anl›k hevesti.
Taksim, k›z›l 1 May›s alan›yd› ve gerçek
sahiplerini bekleyip durmufltu y›llarca.
Y›larca yoz burjuva kültrün merkezi hali-
ne getirilmek istenen ama yine de bilin-
cinden bir fley yitirmeyen bir meydan. 

* * *

Büyük günler için büyük dövüflenler,
her türlü hedefi fethedebilirler. Yeter ki
kilitlenip o u¤urda do¤ru mücadele araç-
lar›n› ve biçimlerini yaratal›m. Tarihi ya-
ratan da bu büyük günler için dövüflenler
olur. 

Bizler, tarihi kendi kan›m›zla yazar-
ken, iflçilere ve emekçilere kurtuluflun
yolunu gösterirken, devleti de korkular›n
içine sürükledik. Tarih, ezen ve ezilen s›-
n›flar›n savafl›m›n›n tarihidir. Hiçbir ya-
lan, bu gerçe¤in üzerini kapatamad›, ka-

patamayacak. 

‹flte 1 May›s’ta sloganlar
yank›lan›rken, pankartlar aç›-
l›rken, tafllar at›l›rken, molo-
toflar yak›l›rken, bu tarihi
yapman›n öfkesi ve coflkusu
yans›d› her tarafa. 1 May›s
alan› kocaman bir flehir, ey-
lemcileri de iflçiler ve emek-
çiler oldu. Devletin her türlü
arac›, sokaklarda, meydan-
larda hükmünü yitirirken, ga-
zetelere ve televizyonlara
yans›yan kareler, yap›lan be-
yanatlar çaresizliklerini ve re-
zilliklerini tüm dünyaya ilan
etmekten baflka bir anlama
gelmiyordu. 

“Her Yer Taksim Her Yer 1
May›s!” slogan› çat›fl›lan tüm
sokaklarda ve caddelerde f›r-
t›naya dönerken, 1 May›s gü-
nü ‹stiklal Caddesi’nde “‹flte
Taksim ‹flte 1 May›s!” sloga-
n›yla yank›lan›yordu beyinle-
rinde. Yenilmenin h›nc›yla her
fleye sald›rd›lar. Çiçeklere, tu-
ristlere, sokaktan geçenlere,
hastanelere, gazetecilere… Bir tek ey-
lemcilerin yüreklerine söz geçiremiyor-
lard›. Askeri darbe dönemlerini aratma-
yan görüntüleri bile 1 May›s’a ç›k›lmas›n›
engelleyemedi¤i gibi, gelecek y›la 1 Ma-
y›s Taksim kararl›l›¤›n›n daha güçlü ta-
fl›nmas›na vesile oldu. 

En karanl›k y›llarda
dahi, bu korku duvar-
lar›n› y›kanlar karfl›s›n-
da, fiilen dikilen engel-
ler hükmünü yitiriyor. 

Yaflas›n 1 May›s!

Taksim 1 May›s
Alan›d›r!

Yaflas›n Devrim ve
Sosyalizm!

‹flte! Al›nlar› çocuklar›m›z›n, 

bar›naklar›m›z bizim.

‹flte! Yas kunda¤› analar. 

Sessizce donat›yorlar bizi. 

‹flte! Gencecik anas› ölenlerin. 

En canl› y›¤›naklar bize.

‹flte! Ezilenler, bayraklar›m›z. 

Kardefller!

Halk›n kardeflleri!

Yoldafllar›m!

Bafllay›nca bu yolun onurlu yolculu¤u,

Ancak yaflamakla var›lan duyguda konaklan›r

Ve ancak yürüyerek söylenir flark›lar›m›z

Çünkü ad›m ad›m derinleflti ezgisi

Bilekte, diz ba¤›nda, dudakta atefllendi. 

Ve kofla kucaklaya

Ve sara sarmalaya

Ve yumruklaya yumruklaya

Hakl› ve mazlum olan›n 

Uyufluk onurunu

Uyarmak için

Kuvvetli ve zalime karfl› 

Nice sarp yerlerden geçildi buraya kadar

Ve buradan daha da dikleflerek

Dinmeden dinlenmeden

Difle difl

Dövüfle dövüfle yürünecek!

Nihat Behram

Kardefller!

Sanc›yan bir sessizlik b›rak›yor geride

Birer birer gidenlerimiz; 

kanl›, h›rç›n, ç›kars›z...

Ve art›k yetmiyor dilde ›fl›mas›

K›vran›fl› s›¤m›yor k›n›na; 

Saplan›fllar istiyor elde hançer,

Gö¤süne gö¤süne saplan›fllar.

Kardefller!

Kollar›-pazular› k›r›la-›s›r›la

Damla damla ezilen iflçiler için;

Afls›z-›fl›ks›z, suyu-saman› ya¤malanm›fl

Bezgin, dayan›ks›z köylüler için

Ça¤r›flan kardefllerim!

Gece yar›lar›na kadar grevlerden 

Haber bekleyenler!

Candafllar›m!

Kardefller!

Unutmay›n! Yolumuz puslu pusuludur!

Düflman› sevindirir tökezleyen her ad›m. 

Zorlu bir dönemeçte

Düflmanca konuflulanlarda unutulmas›n!

Yüre¤i daraltan bir zehir varsa e¤er

O zehri tez elden kusmal› bu kalabal›k

Duralamak hayat›n yaralar›d›r.

Bak›n! Z›rhlarla çevirmifller

Tel örgüler ve tafl duvarlarla halk›n çevresini

Do¤rulsun istemiyorlar bin y›ld›r ezilenler.

Kardefller! 

H›z›n, özverinin, hareketin kardeflleri!

S›rdafllar›m! 

Bilgi ve dövüflkenlik sizi bekliyor

Nabz›na kulak verin ç›¤l›¤›n

Görün, nas›l nefes al›yor sevinç,

Sab›r nas›l da ç›rp›nt›l›.

Taksim, 1 May›s Alan›d›r 
Hep öyle kalacakt›r!



Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

16 May›s 2008

Baflkald›r›n›n simgesi haline gelen ’68 olaylar›n›n
üzerinden tam 40 y›l geçti. Bu vesileyle burjuva
medyada da ’68 üzerine çok fley yaz›l›p söyleniyor.
Bugün burjuva parlamentosu da dahil yasal müca-
dele içinde yeralan “eski 68’liler” konuk ediliyor, es-
kinin devrimcisi ile faflisti ayn› programlarda a¤›rla-
n›yor, “d›fl mihraklar” taraf›ndan nas›l kullan›ld›klar›-
na dair bolca çarp›tma ve demagoji yap›l›yor. Bir
yandan ‘68’in miras› üzerine konup onun sermayesi-
ni yemeye devam ediyorlar, bir yandan da ‘68’in
devrimci ruhunu karartmaya, içini boflaltmaya çal›-
fl›yorlar.

Esas›nda ’68 üzerine burjuvazinin çarp›tmalar›
yeni de¤il. Baflta emperyalist burjuvazi olmak üzere,
’68 olaylar›n› flu ya da bu ölçüde yaflayan tüm ülke-
lerdeki egemen s›n›flar, yeni ‘68’leri bir daha yafla-
mamak için onun devrimci özünü boflaltmaya özel
bir önem verdiler. Y›llarca bu yönde beyin y›kama
faaliyeti yürüttüler. “Konu mankeni” haline getirdik-
leri kimi ’68 liderlerini de bu do¤rultuda kulland›lar.
Bu, dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yap›ld›, yap›-
l›yor. ‘68’in 40. y›l› vesilesiyle ayn› teraneyi bir kez
daha ve artan oranda dinliyoruz.

Genç kuflaklar aç›s›ndan ’68, uzak bir tarih. Bir-
ço¤u ‘68’i ve onun anlam›n›, burjuva medyadan ö¤-
renmek durumunda kal›yor. O aç›dan ‘68’i gerçek
yönleriyle ortaya koymak, dünyada ve ülkemizde
‘68’in nas›l yafland›¤›n› ve ne anlam ifade etti¤ini
sergilemek, o y›llarda flehit düflen devrimcilere karfl›
bir borç ve sorumluluk oldu¤u kadar, bugünün
gençli¤ine karfl› da görevimizdir.

Dünyada ’68 olaylar›

’68 Mart-Roma; binlerce ö¤renci gün boyu polis-
le çat›fl›yor. 

’68 Nisan-NewYork; Colombia Üniversitesini ifl-
gal eden ö¤rencilerle polis aras›nda saatler süren bir
savafl yaflan›yor. 

’68 May›s-Paris; ö¤renciler barikatlar kurarak
polisle çat›fl›yor. 

Paris’in kuruluflundan bu yana en çetin sokak
savafl› veriliyor. Hükümetin düflmesine ramak kalan
bir genel grev bafll›yor ve Paris sokaklar›nda bir mil-
yon iflçi-ö¤renci yürüyor. 

’68 Haziran; Berlin, Brüksel, Stockholm, Amster-
dam, Londra ve ‹stanbul... Binlerce ö¤renci okullar›
boykot ediyor, caddelerde polisle çat›fl›yor. 

’68 Bahar›’nda tüm dünya bu haberlerle sars›l›-
yordu. “Hür dünya”n›n tüm egemenlerinin bafllar›,
ö¤rencilerin tafllar› ve molotoflar› ile dertteydi. 

Gençlik istiyor, istekleri için savafl›yordu. Söz
hakk› istiyor, vermiyorlar m›- iflgal ediyordu! Yürü-
mek istiyor, yürütmüyorlar m›- çat›fl›yordu!

Ne oluyordu? Gençlik neden baflkald›r›yordu? 

Nas›l bu kadar radikal olmufl, düzene yönelmifl-
lerdi? 

Hem de en “demokratik ülkelerin” gençli¤i! 

Hem de “düzenin yar›nki sahipleri”(!) 

Hem de kapitalizmin sars›lmazl›¤› ortaday-
ken!? 

’60’lar›n emperyalist kapitalist dünyas›

’60’l› y›llar, dünya kapitalist sisteminin ikinci
emperyalist savafl sonras›, görece istikrarl› gelifli-
minin t›kanmaya bafllad›¤› y›llar oldu. Savafl›n y›-
k›m›yla yeni pazarlar bulan emperyalizm, k›sa sü-
rede yeniden “afl›r› üretim” bunal›m›na sürüklendi.
Savafl sonras› üretim araçlar›nda yenilenme ile
ABD emperyalizmine rakip olan Bat› Almanya ve
Japonya’n›n ata¤› ve emperyalistler aras› çeliflki-
nin keskinleflmesi, buna eklendi. Kapitalizmin
umars›z ve ölümcül hastal›¤› nüksetmiflti yine. Bu,
daha fazla sömürü ve bask› rejimi demekti. ‹flsiz-
lik, emperyalist-kapitalist ülkelerde bile ciddi bir
sorun olmaya bafllam›flt›. ‹flsizlik artarken ücretler
düflüyordu.

Öte yandan tüm Avrupa ülkelerinde ve
ABD’de genç nüfus oran› art›yordu. ‹flsizlik sorunu
esas olarak gençli¤in sorunuydu. Çünkü iflsizler
ordusunun yar›s› 25 yafl›n alt›ndayd›. Üniversite
mezunlar› aras›nda da iflsizlik oran› yükseliyordu.
’68 eylemlerinde özellikle ‹talya’da öne ç›kan
önemli bir neden de “diplomal› iflsizlik” oldu. 

Gençlik sadece ekonomik olarak de¤il, kültü-
rel olarak da k›skaca al›nm›flt›. “American way of
life” (Amerikan yaflam tarz›) müzikten giyime,
e¤itimden e¤lenceye kadar her alanda dayat›l›yor-
du. Burjuvazi tüm kurumlar›yla, bas›n›, TV’siyle,
otomatikleflmifl, tek tip bir yaflam sunuyordu gençli-
¤e. 

’68’in temel dinami¤i olan gençlik, bütün bu so-
runlar›n yan›s›ra, öznel sorunlar da yafl›yordu. Kapi-
talizmin geliflmesi, üretimin rasyonalleflmesi, iflbölü-
münün yetkinleflmesi, vas›fl› iflgücü ihtiyac›n› art›r›-
yordu. Kapitalizmin daha fazla teknisyene, mühendi-
se ihtiyac› vard›. Böylece “üniversitelerin sanayilefl-
mesi” için yeni düzenlemeler yap›ld›. Ö¤renim kitle-
selleflti. Ö¤renci say›s› ABD ve Bat› Almanya’da iki
kat›na, Fransa’da üç kat›na, ‹talya’da yar›m misli
fazlas›na ulaflt›. O güne kadar elit bir tabaka yetiflti-
ren üniversitelerde, iflçi-emekçi çocuklar› da oku-
maya bafllad›.  

’68 eylemlerinin patlama momenti

’60’larda bu ekonomik-kültürel-akademik sorun-
larla beraber, siyasal sorunlar da atbafl› gidiyordu.

Özellikle emperyalist devletlerin ulusal kurtulufl
mücadelesi veren sömürge, yar›-sömürge ülke halk-
lar›na karfl› girifltikleri iflgal ve katliamlara, gençli¤in
tepkisi art›yordu.

1958-62 y›llar›nda Fransa, Cezayir’dedir.
1960’da ‹ngiltere, Fransa ve Belçika, Kongo’dad›r;
1961-62 y›llar›nda ABD, Küba’da ve ’64 sonras›nda
Vietnam’dad›r... Vietnam, barda¤› tafl›ran son damla
olmufltur. 

Biriken sorunlar›n patlamas› da çok fliddetli olur. 

Ö¤renciler, Vietnam savafl›n›n durdurulmas›, zo-
runlu askerli¤in kald›r›lmas›, ö¤rencilerin askere
al›nmas›n› getiren yasalar›n de¤iflmesi için celp ka-
¤›tlar›n› yakmaya bafllar, yürüyüfller, gösteriler dü-
zenlenir. Gözalt›lara, tutuklamalara, cinayetlere ra¤-
men, yüzbinlerce ö¤renci, polisle k›ran k›rana çat›-
fl›r. 

’68 eylemlerinin bir yönü de ›rkç›l›¤a karfl› olma-
s›d›r. Siyah lider Martin Luther King’in 4 Mart
1968’de katledilmesinin ard›ndan siyahlar ayaklan›r.
ABD’de Colombia Üniversitesi, siyah ve beyaz ö¤-
renciler taraf›ndan birlikte iflgal edilir. Tepkiler bir
noktada birleflir: “Kahrolsun Emperyalizm!”, “Kah-
rolsun Sömürgecilik!”

’68 ö¤renci eylemlerinin ay›rtedici bir di¤er özel-
li¤i; sözde “sosyalist”, “komünist” partilerden ba-
¤›ms›z, hatta onlara ra¤men geliflmesidir. Gençli¤in,
emperyalizme ve sömürgecili¤e karfl› baflkald›r›s›,
modern revizyonist, eurokomünist partilerin “bar›fl-
ç›l” parlamentarist, pasifist ideolojilerine tepki duy-
may› ve onlardan kopuflu da beraberinde getirmifltir. 

’68 eylemlerinin dikkate de¤er bir yönü ise, iflçi-
ö¤renci birleflik mücadelesidir. Özellikle Fransa’da 9
milyon iflçinin genel greve gitmesi ve ö¤rencilerle
birlikte sokaklar› zapt etmesi, siyasi iktidar› sarsar.
Dönemin baflbakan›, hemen o gece “referandum”
karar›n› aç›klamak zorunda kal›r.

’68 eylemlerinde iflçi s›n›f›n›n daha aktif rol oy-

’68’li olmak devrimci olmakt›r!

’68 demek, isyan ve baflkald›r› demektir.
‹nsanl›¤›n tüm ac›lar›n›, kendi ac›lar› olarak
sahiplenmek, egemenler taraf›ndan dayat›-
lan yoz-bencil yaflam› bir ka¤›t gibi burufl-
turup atmak demektir. Bizler, ç›plak gö¤üs-
leriyle süngülerin, silahlar›n üzerine yürü-
yenlerden ö¤renece¤iz ‘68’i. Tafl ve molo-

tof atmaktan yorulmayanlar›n, kald›r›m tafl-
lar› ile barikatlar kuranlar›n sesinden dinle-
yece¤iz… Reformist-pasifist partileri afl›p
ilerleyen ’68 sürecinden dersler ç›karaca-
¤›z. Daha güçlü ve sa¤lam vurufllar› ad›m

ad›m örerken, yine Deniz gibi hayk›raca¤›z:
“Ak›n var ak›n/Günefle ak›n/Günefli zapt

edece¤iz/Güneflin zapt› yak›n!” 
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namamas›, hareketin önderli¤ini çekememesi, o gü-
ne kadar güvendi¤i parti ve sendikalar›n ihaneti yü-
zündendir. SSCB’deki geriye dönüflle birlikte (Krufl-
çev dönemi) Avrupa’daki birçok parti de revizyona
u¤ram›flt›r. ‹flçi s›n›f› ML önderlikten yoksun kalm›fl-
t›r.

Türkiye’de ‘68

’68, Türkiye’de de ö¤renci eylemlerinin yükseldi-
¤i bir y›l oldu. Avrupa ile do¤rudan ba¤lant›s› sözko-
nusu de¤ilse de, bir etkilenme vard›. Fakat bu etki-
lenme, burjuvazi ve uflaklar›n›n iddia ettikleri gibi
“Türkiye’de ’68 eylemlerinin, daha çok Avrupa’y›
taklit hevesinden kaynakland›¤›” fleklinde bir etki-
lenme de¤ildi. 27 May›s öncesinden bafllayarak,
1960 sonras› ad›m ad›m yükselen ö¤renci hareketi-
nin bir devam›yd›. 

’68 May›s›nda “NATO’ya Hay›r!” kampanyas›
yap›ld›. Ard›ndan “üniversite reformu” olarak adlan-
d›r›lan bir dizi demokratik talep için boykotlar, iflgal-
ler bafllad›. Bunlar›n içinde ODTÜ iflgali, en öne ç›-
kan›d›r. ‘71’de Nurhak da¤lar›nda flehit düflen
THKO’nun önderlerinden Sinan Cemgil’in yapt›¤› bir
konuflman›n ard›ndan ö¤rencilerin oy birli¤i ile iflgal
gerçekleflir. ‹flgalden sonra yap›lan aç›klamada;
“Bizler genel forumun ald›¤› karar üzerine ODTÜ
içinde bir Amerikan üssü olan rektörlük binas›na el
koyduk” denilir. Dört gün sonra ODTÜ rektörünün
izniyle iki bin askerin okula girmesinin ard›ndan ifl-
gale son verilir. Bu eylemin ard›ndan birçok ö¤renci
lideri hakk›nda tutuklama karar› ç›kacakt›r.   

Bir ay sonra ’68 Temmuzunda 6. Filo’nun gel-
mesiyle anti-Amerikan, anti-emperyalist gösteriler,
protestolar bafl gösterir. Bu protestolardan dolay›,
polisin ‹TÜ Ö¤renci Yurdu’na bask›n› ve Vedat De-
mircio¤lu’nun katledilmesi, eylemleri daha da yük-
seltir. Binlerce ö¤renci önce Taksim’e, sonra Dol-
mabahçe’ye yönelerek ABD askerlerini denize atar-
lar. T‹P’li oportünistler ise, Avrupa’daki “komünist”
partilerin ifllevini üstlenerek, ö¤rencileri “tahriklere
kap›lmamaya”, “Dolmabahçe’ye gitmemeye” ça¤›r-
maktad›r. Ancak gençli¤in anti-emperyalist öfkesini
bast›rmay› baflaramazlar. 

‘68’in Kas›m ay›nda Vietnam kasab› CIA ajan›
Commer, ABD’nin Ankara büyükelçili¤ine atan›r.

Ö¤renciler Commer’i protesto etmek için Esenbo¤a
havaalan›na giderler, bunun üzerine Commer’i gizli-
ce ülkeye sokarlar. Fakat 6 Ocak 1969’da Commer,
siyah renkli cadillac otomobiliyle ODTÜ’ye gelir.
Bunun haberini alan ö¤renciler, olay› tüm kampuse
duyurur. Aralar›nda içlerinde komünist önder Os-
man Yaflar Yoldaflçan ve Mehmet Fatih Öktül-
müfl’ün de bulundu¤u kalabal›k bir ö¤renci grubu,
Commer’in arabas›n› ters çevirip yakarlar. ABD em-
peryalizmini, Commer’i, onu ODTÜ’ye davet eden
rektörü protesto ederler.

Commer’in arabas›n›n yak›lmas› ve 6. filonun
denize dökülmesi eylemleri, ’68 gençlik hareketinin
ABD emperyalizmine ve iflbirlikçilerine karfl› bafllat-
t›klar› mücadelenin simgesi haline gelmifl eylemler-
dir. Bu eylemler ayn› zamanda gençli¤in reformist
bar›flç›l partilerden devrimci tarzda kopuflunu da iv-
melendirmifltir. ‘68 ö¤renci hareketlerinin üzerinden
’71 devrimci at›l›m› mayalanacak ve döneme dam-
gas›n› vuran silahl› devrimci örgütler kurulacakt›r.
Bunda Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan, Hüseyin ‹nan, Si-
nan Cemgil vb. ö¤renci liderlerinin Filistin halk›yla
dayan›flmak için Filistin’e gitmeleri ve orada savafl-
malar›, önemli bir rol oynam›flt›r.

Türkiye’de de ö¤renci hareketi, -t›pk› di¤er ülke-
lerde oldu¤u gibi- iflçi s›n›f› mücadelesiyle dayan›fl-
ma içindedir. 1963 y›l›nda Kavel’de fiili grevle, grev
hakk›n›n önünü açan iflçi s›n›f›, ‘60’l› y›llar boyunca
birçok eyleme direnifl ve greve damgas›n› vurur.
1965 y›l›nda Zonguldak kömür iflçilerinin eylemi, ifl-
çi-ö¤renci birlikteli¤i aç›s›ndan bir milat özelli¤i ta-
fl›r. Kömür iflçilerine sald›ran polisin iki iflçiyi katlet-
mesi üzerine Ankara’ya yürüyen iflçilere ö¤renciler
de kat›l›r. Bu y›ldan itibaren irili-ufakl› birçok iflçi
eylemine ö¤renci gençlik kat›lacakt›r. Özellikle 15-
16 Haziran büyük iflçi direnifline ö¤rencilerin kat›l›m›
çok yüksek olmufl, bu eylem ö¤rencileri de çok et-
kilemifltir. 

’68’li olmak, devrimci olmakt›r!

Egemen s›n›flar, gençlik eylemlerini her zaman
gençli¤in yafl dönemi özellikleri ile aç›klay›p, soyut
bir “kuflak çat›flmas›” olarak gösterirler. ’68 kufla¤›
da bundan fazlas›yla nasibini alm›flt›r. Sistemin, bu
geliflmeleri, gençli¤in “geçici hevesi” ve eylemleri

olarak göstermesi, zaaf ve çeliflkilerini gizleme ça-
bas›d›r. 

Oysa ’68 hareketinin, düzen karfl›t›, radikal,
anti-emperyalist içeri¤i, slogan ve eylemleriyle çok
aç›kt›r. 

Avrupa’daki ’68 ö¤renci eylemlerinde her ne
kadar anarflist, anti-otoriter gruplar yer alm›flsa da,

hareketin ilham
kayna¤› sosyalizm
olmufltur.
SSCB’deki geriye
dönüfle ve Avrupa
partilerinin ihaneti-
ne ra¤men sosya-
lizm, iflçi s›n›f› ve
emekçi kitlelerin,
ulusal kurtuluflçu
güçlerin ve gençli-
¤in umudu olmaya
devam ediyordu.
Sosyalizmin presti-
ji yüksekti. Fakat

bu daha çok, anti-emperyalist küçük burjuva sosya-
lizmiydi. Ö¤renciler Mao’nun, Che’nin, Ho Chi
Minh’in posterleriyle yürüyorlard›. 

Ülkemizde ’68 gençlik hareketinin liderleri de
dönemin etkilerini üzerlerinde tafl›yorlard›. Fakat on-
lar, ayn› zamanda yeralt› örgütünün, silahl› devrim
mücadelesinin tohumlar›n› att›lar. Bu yönleriyle ül-
kemizde Mustafa Suphi TKP’sinden sonra hakim ha-
le gelen reformist-revizyonist görüfllerden kopuflun
da milad› oldular. ’71 devrimcili¤ini simgeleyen De-
niz, Mahir, Kaypakkaya, idam sehpalar›nda, çat›fl-
malarda, iflkencehanelerde direniflleriyle ve yi¤it
ölümleriyle, gelecek kuflaklara büyük bir miras b›-
rakt›lar.

Onlar› bugün floven görüfllerine alet etmeye çal›-
flan “ulusalc›lar”, ya da “kimseyi öldürmediler” diye-
rek pasifist-yasalc› durufllar›n› meflrulaflt›rmaya kal-
k›flanlar, Denizlerin miras›na sahip ç›kamazlar. On-
lar, sadece Denizlerin prestijini sömürmeye kalkan
rantiyeci tak›m›d›r. ’68’in devrimci önderleri, Kema-
lizmden etkilendikleri “çocukluk” dönemlerini h›zla
aflarak Marksizm-Leninizme yönelmifl, yeralt› örgüt-
lerini kurarak birçok silahl› eylem gerçeklefltirmifltir.
Ölüme giderken bile son sözleri; “Yaflas›n Marksizm-
Leninizm!”, “Yaflas›n Kürt ve Türk Halklar›n›n Kar-
deflli¤i!” olmufltur. Bu gerçekleri sapt›rmaya kimse-
nin gücü yetmez.  

Ne var ki, gerek dünyada gerekse ülkemizde ’68
hareketinin as›l eksikli¤i, sa¤lam bir örgütlülükten,
ML bir önderlikten yoksun olmas›d›r. Bu yoksunluk-
la birleflen iflçi s›n›f› ve emekçi halkla bütünlefleme-
mesi, hareketinin devrim ve iktidar perspektifi ile
geliflmesinin önünü kapad› ve sonunu haz›rlad›.
Egemen s›n›flar›n terör ve ideolojik sald›r›s› ile ken-
dili¤indenci hareketin aç›k sonu, ’68’le bir daha ya-
fland›. Parti ve komsomolun önemi bir kez daha aç›-
¤a ç›kt›. 

’68’in tüm eksikliklerine ra¤men, onun öne ç›kan
devrimci yönlerinin gölgelenmesine asla izin veril-
memelidir. O, anti-emperyalist niteli¤i ile düzen kar-
fl›tl›¤› ile devrimcidir. Süngülere, silahlara, ç›plak gö-
¤üs yürüyüflleri ile devrimcidir. Barikatlar›, kald›r›m
tafllar› ve molotoflar›yla devrimcidir. 

’68 hareketi, emperyalist kapitalizme inen bir fla-
mar olmufl, onu sarsm›fl, fakat düflürememifltir. fia-
mar›n yetmedi¤ini, öldürücü yumru¤un nas›l indiril-
mesi gerekti¤ini göstermifltir. 

S›k› bir yumruk gerekli. Güçlü, örgütlü, hedefli,
öldürücü bir yumruk!

* * *

’68 bahar›n›n üzerinden birçok bahar geçti. Kaç
çocu¤un ad› Deniz, Mahir, Ulafl, Sinan oldu bilin-
mez. Kimileri nostalji sayd› ‘68’i; kimileri “ne kadar
yanl›fl yapt›klar›n›” s›ralay›p nedamet getirdi. Ama
hiçbir fley, ‘68’in dünyay› sarsan bir anti-emperyalist
dalga oldu¤u gerçe¤ini karartamad›. 

B›rakal›m devrim yorgunlar›, 68’i bir nostalji ola-
rak ans›nlar. Onlar›n ço¤u bugün burjuvaziye ak›l
hocal›¤› yapmay› meslek edinmifllerdir. Biz, Denizle-
rin, Mahirlerin, Kaypakkaya’lar›n devrimci ruhunu,
militanl›¤›n› sahipleniyoruz ve ML bir bak›fl aç›s›yla
daha ileriye tafl›yoruz. Onlar›n miras›na gerçek an-
lamda sahip ç›kman›n, u¤runda can verdikleri ideal-
leri yaflatmak, devrim ve sosyalizm mücadelesini
büyütmek oldu¤unu biliyoruz. Bu bilinç ve sorumlu-
lukla hepsinin an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.

Komün savaflç›lar›n›n, Frans›z direniflçile-
rin soluk al›p verdi¤i yerdir Paris. Kald›r›m
tafllar›nda petrolcü kad›nlar›n, militan çocuk-
lar›n el izleri vard›r. 

’68 May›s›’nda Paris, barikatlar flehridir.
Bu sefer gençlik sokaktad›r. E¤itimin burju-
vazinin ç›karlar›na göre düzenlenmesine, Vi-
etnam iflgaline karfl› Frans›z gençli¤i ses
vermektedir:

“Susmayaca¤›z! ‹steyece¤iz ve Alaca¤›z!”
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Nepal’de 240 y›ll›k monarfliyi ortadan kald›-
r›p yeni anayasay› haz›rlayacak olan “kurucu
meclis” seçimlerini NKP(M) (Nepal Komünist
Partisi(Maoist)) ezici bir üstünlükle kazand›. Bu
durum, burjuva bas›nda “büyük bir sürpriz” ola-
rak nitelendirildi ve flaflk›nl›kla karfl›land›. Çünkü
seçimden önce yap›lan tüm yorumlarda "gele-
neksel partiler"in ilk s›ray› alaca¤›, NKP(M)'nin
ise ancak üçüncü parti olaca¤› tahmin ediliyor-
du. ABD’nin “terörist örgütler” listesine koydu¤u
NKP(M) gibi bir partinin, seçimlerden birinci par-
ti olarak ç›kmas›, üstelik kendinden sonra gelen
tüm partilerin toplam›ndan fazla oy almas›, bek-
lenmedik bir durumdu.

Fakat yaflanan flaflk›nl›k ve bundan sonra ne
olaca¤›na dair soru iflaretleri, sadece burjuva ba-
s›nla s›n›rl› de¤il. Devrimci, demokrat kesimlerde
de Nepal ve NKP(M)’deki geliflmeler, büyük bir ilgi
ve merakla izleniyor. Bir yanda, bafl›n› Venezüel-
la’n›n çekti¤i Latin Amerika ülkelerinde seçimle ifl-
bafl›na gelen sol hükümetlerden sonra, buna As-
ya’dan Nepal’in de eklenmesine sevinenler ve bu-
nu “sosyalizmin zaferi” olarak selamlayanlar var.
Di¤er yanda, burjuva parlamenter sisteme dahil
olarak ve devrim fikrinden uzaklaflarak elde edilen
baflar›lar›n ne kadar kal›c› olaca¤›, neyi ne kadar
yapabilece¤i konusunda kuflku ve kayg› besleyen-
ler…  

Fakat her halükarda NKP(M)’nin “seçim zaferi”
burjuvaziyi oldu¤u kadar, -belki de ondan daha
fazla- devrimci-demokrat kesimleri ilgilendiriyor,
tart›flt›r›yor. Bu durum, NKP(M)’nin ideolojisine, ta-
rihine ve politik durufluna k›saca da olsa göz at-
may› gerektiriyor.  

“Gerilla savafl›”ndan seçim sand›¤›na
Praçanda liderli¤indeki NKP(M), 1996'da krall›k

rejimine karfl› “gerilla savafl›”n› bafllatt›. 2001'de
bir saray darbesiyle iktidara gelen ve fiubat
2005'te meclisi feshederek mutlak monarfli ilan
eden Kral Gyanendra'n›n bask›c› rejimi, özellikle
k›rsal kesimdeki halk›n NKP(M)’ye deste¤ini artt›r-
d›. Ve buralarda “kurtar›lm›fl bölgeler” kuruldu. 

NKP(M)'nin öncülü¤ünde krall›k rejimine karfl›
bafllayan gösteriler, k›sa sürede halk hareketine
dönüfltü. 2006 y›l›n›n Nisan ay›nda soka¤a ç›kma
yasa¤›na ra¤men genel grev ve gösterilerle yüz-
binlerce kifli, Nepal’in baflkenti Katmandu sokakla-
r›n› zaptetti. Bunun üzerine Kral Gyanendra, mec-
lisin yeniden aç›lmas›n›, seçimlerin yap›lmas›n›
kabul etmek zorunda kald›. Burjuva-reformist par-
tilerden oluflan “Yedi Partili ‹ttifak” kuruldu. Bu itti-
fak, yeni bir anayasa haz›rlayacak Kurucu Meclis
için, adil seçimler yap›lmas› konusunda anlaflt›lar.
NKP(M) de, “tek tarafl› ateflkes” ilan ederek, se-
çimlere kadar görev yapacak geçici hükümete ka-
t›lmay› kabul etti. 18 May›s 2006'da kral›n elindeki
yetkileri alan meclis, NKP(M)'nin ›srar› ve kararl›¤›
üzerine 28 Aral›k 2007'de cumhuriyeti ve federa-
lizmi ilan eden bir yasa ç›kard›. Söz konusu yasa-
n›n Kurucu Meclis'in oluflturulmas›n›n ard›ndan
yürürlü¤e girmesi kararlaflt›r›ld›.

NKP(M)’nin “geçici hükümet”e girmesi ve “tek
tarafl› ateflkes” ilan etmesi, ilk soru iflaretlerini bir-
likte getirmiflti. Nepal’deki bu geliflmeleri 2006 y›l›-

n›n May›s ay›nda dergimizde de¤erlendirdi¤imiz
bir yaz›da, kayg›lar›m›z› ve olas› geliflmeleri orta-
ya koymufltuk. Aradan geçen iki y›ll›k süreç, kay-
g›lar›m›z› hakl› ç›kard›¤› gibi, öngörülerimizdeki
isabetlili¤i de gösteriyor.

“Muhalif partiler, flu aflamada Kral’› devirmek-
ten ziyade görevlerini s›n›rlamay› tercih ediyorlar.
Parlamentonun kurulmas› ve seçimlere gidilmesini
yeterli görüyorlar. Dolay›s›yla köklü bir de¤ifliklik-
ten yana de¤iller. Dahas›, baflta ABD olmak üzere
emperyalistlerle iliflki içerisindeler. Bütün bunlar,
bu partilerle ittifak›n tehlikelerini de ortaya koyu-
yor. Nitekim Kral’›n geri ad›m atmas›yla birlikte,
kitle eylemlerini durdurma karar› ald›lar ve yafla-
ma geçirdiler. NKP(M) ise eylemlere devam ede-
ce¤ini söylemesine ra¤men, muhalif partilerin iste-
¤i üzerine parlamento kurulana kadar bekleyece-
¤ini aç›klad›… Devrimci ve komünist partiler aç›-
s›ndan böylesi dönemlerde en önemli k›stas olan
‘iktidar perspektifi’, bu aflamada büyük bir önem
tafl›yor. NKP(M) gelinen afla-
mada, bu burjuva partileriyle
aras›ndaki s›n›rlar› çok daha
net biçimde çekmek ve ba-
¤›ms›z devrimci politikalar›
yaflama geçirmekle karfl› kar-
fl›ya. Her tür emperyalist ülke-
ye karfl› tavr›n› çok net ortaya
koymal›, burjuva-reformist
partilerden farkl› olarak, aya-
¤a kalkan Nepal halk›n› devri-
me götürmelidir. Aksi halde,
burjuva partilerin önderli¤in-
de, Kral’›n yetkilerinin s›n›r-
land›r›ld›¤›, sözde seçimlerin
ve seçilmifl bir meclisin bulun-
du¤u bir ‘demokrasi’den öteye
bir yere var›lmaz. Bu durum-
da Nepal’in ABD ve Çin reka-
betiyle daha fazla k›skaç alt›-
na girmesi de kaç›n›lmazd›r.”
(PDD May›s 2006 say›:41) 

Bugün gelinen noktada, iki
y›l önce iflaret etti¤imiz tehli-
ke, daha da yaklaflm›fl du-
rumda. Çünkü NKP(M) arka-
s›na ald›¤› kitlelerle krall›k re-
jimini devirmek yerine, seçim-
le iflbafl›na gelip de¤ifltirmeye
yöneldi. 

Kapitalizme 
dokunulmayaca¤› sözü
Seçimleri kazanmas›n›n ard›ndan yap›lan

mitingde konuflan NKP(M) lideri Praçanda, "ül-
kenin yeniden inflas› sürecinde bar›fl sürecine
ve çok partili demokrasiye ba¤l› kalacaklar›n›"
söyledi. NKP(M) lideri, Yedi Partili ‹ttifak'la ku-
rulan koalisyon hükümetinin devam›ndan yana
olduklar›n› ve federal, demokratik bir cumhuri-
yet kurmak istediklerini belirti. Bu yönde görüfl-
melere de bafllad›.  

Ard›ndan sanayici ve ifladamlar›yla da bir
araya gelen Praçanda, partisinin ülkenin kal-
k›nmas› için elinden geleni yapaca¤›n› "yeni bir
geçifl ekonomisi" politikas› benimseyece¤ini

ifade etti. Partinin Baflkan Yard›mc›s› Battaray ise,
BBC'ye verdi¤i röportajda, “ekonomide kapitaliz-
min devam edece¤ini, tam bir kapitalist temel ku-
rulduktan sonra sosyal anlamda bir fleyler yap›la-
bilece¤ini" kaydetti. Maocular›n öncülü¤ündeki hü-
kümetin "kamu-özel sektör iflbirli¤i" politikas› uy-
gulayaca¤›n› ekledikten sonra; “flu anki ekonomik
geliflmemiz, bizim dilimizde burjuva demokratik
devrimdir. Di¤er bir deyiflle kolektiflefltirme, top-
lumsallaflt›rma ve uluslaflt›rma gündemimizde de-
¤ildir” dedi. 

Politikada ve ekonomide bu do¤rultuda görüfl-
ler ifade edilirken, gerillan›n tasfiyesi yönünde de
ad›mlar at›lmaya baflland›. Maocu gerillalar›n, Ne-
pal ordusu ile birleflece¤i bildirildi.

Bütün bunlar, her cepheden burjuvazi ile uz-
laflma, onlar› rahatlatma çabalar› olarak görülebi-
lir. NKP(M), bunu teori düzeyinde savunuyor da.
Onlara göre, kapitalizm tüm yönleriyle geliflme-
den, sosyalizme geçifl mümkün olmaz. “Üretici

Dünyan›n en fakir ülkelerinden NEPAL
Nepal, kuzeyde Çin, güney-

de Hindistan’›n aras›nda kalan
147 bin kilometrelik bir alana
sahip, Güney Asya’da bir kara
ülkesi. Kuzeyinde Himalayalar
ve güneyinde de ormanl›k Ter-
rai bölgesi ile çevrelenmifl du-
rumda. Yaklafl›k olarak 29 Mil-
yon nüfusa sahip. Halk›n büyük bölümü tar›mla u¤rafl›yor. Nepal hal-
k›n› Hindistan'dan gelen Racputana as›ll› Gurkal'larla Güney Hindis-
tan'dan gelen Bhutia'lar ve Nevar'lar oluflturuyor. Ülke halk›n›n %80 i
Hindu. Nepal’de çok say›da etnik grup bulunmakta ve çok say›da dil
konuflulmaktad›r. Devletin resmi dili Nepalcedir. Yönetim flekli “Anaya-
sal Monarfli”dir. Baflkenti Katmandu olup, en geliflmifl ve büyük flehri
de buras›d›r. Kifli bafl›na düflen milli geliri 240 dolar olan Nepal, dün-
yan›n en fakir ülkeleri aras›nda gösterilmektedir.  Halk›n %76’s› tar›m-
la u¤raflmaktad›r. %18'i hizmet sektöründe ve %6’s› da sanayi sektö-
ründe çal›flmaktad›r. En önemli tar›m ürünleri; pirinç, m›s›r, bu¤day,
flekerkam›fl›, süttür.

“Dünyan›n çat›s›” olarak an›lan Nepal’in Çin ve Hindistan’a olan
co¤rafi yak›nl›¤› ve tarihsel ba¤lar›, onun ekonomisini ve siyasal yap›-
s›n› da etkilemifltir. 19.yy’›n ortalar›nda, ‹ngiltere’nin tüm dünyadaki
hakimiyeti, özel olarak da Hindistan’da artan gücü, Nepal’i ‹ngiltere’nin
etkisi alt›na sokmufltur. ‹ngiltere’nin gücünü kaybetmesi ve ABD’nin
artan hegemonyas›yla Nepal, Hindistan eliyle ABD’ye ba¤›ml› hale
getirildi. Bugün halen ithalat-ihracatta en büyük partnerleri; Hindistan,
ABD, Çin ve Almanya’d›r.

Nepal’de 
Maoistlerin 

seçim zaferi!



Devrim ve sosyalizm için
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güçler teorisi” olarak da bilinen bu revizyonist
görüfl, Mao’da “Yeni Demokratik Devrim” ad›y-
la, geri kalm›fl ülkelerde devrim sonras› kapita-
lizmin, devlet eliyle gelifltirilmesi fleklinde gelifl-
tirilmiflti. Zaten Çin’in “demokratik devrim”de
çak›l› kal›p sosyalizme geçemeyifli, bu ideolo-
jik/siyasal yaklafl›m›n do¤al sonucuydu.  

Ne var ki, NKP(M) Mao’dan farkl› olarak
devrim fikrini de deforme ediyor. Mao’nun “ikti-
dar namlunun ucundad›r” ünlü sözüne karfl›l›k,
devrimin seçimle de yap›labilece¤ini kan›tla-
maya çal›fl›yor. Mao, Çin’de emperyalizme ve
feodalizme karfl› devrimci bir savafl yürütüp,
iktidar› devrimle ele geçirmiflti. NKP(M) ise, ik-
tidar› devrimle ele geçirmek yerine, seçimle ifl ba-
fl›na gelip varolan düzeni de¤ifltirip-dönüfltürmeyi
vaaz ediyor. Devrim fikrini pratikte reddetti¤i gibi,
“devlet kapitalizmi” yerine “kamu-özel sektör iflbir-
li¤i”ni koyuyor. Bu noktada, hem Mao’dan, hem de
Latin Amerika ülkelerinin “sosyalist” etiketli hükü-
metlerinden geriye savruluyor. 

Bu güvenceler yetecek mi?
NKP(M), burjuvaziye birçok yönden güvenceler

vererek, onlar› rahatlatma çabas›nda. Fakat bütün
bu çabalar›, burjuvaziyi yat›flt›rmaya, hükümeti
kurmaya yetecek mi? Daha da önemlisi, hükümet-
te kalmay›, s›ralad›¤› burjuva reformlar›n› gerçek-
lefltirmeyi baflarabilecek mi?

Bunun hiç de kolay olmad›¤› flimdiden görülü-
yor. Öyle ki, NKP(M)’nin birlikte hükümet kurmay›
önerdi¤i hiçbir parti, henüz buna yanaflmad›. Keza
seçim sonras›nda NKP(M)’nin krala “saray› gönül-

lü bir flekilde terk etmesi” yönündeki ça¤r›lar› da
karfl›l›k bulmufl de¤il. Öte yandan Maocu gerillala-
r›n Nepal ordusuyla birleflme plan› da birçok zor-
lu¤u bar›nd›r›yor. Nepal ordusu içinde gerillalara
karfl› savaflan subaylar›n, bu durumdan oldukça
rahats›z olduklar› aç›kça söyleniyor. Bir general,
"siyaseten beyni y›kanm›fllar, orduya al›namaz"
diyebiliyor. NKP(M) baflkan› Praçanda ise, ifla-
damlar›yla yapt›¤› görüflmede, orduya entegras-
yon sürecinde, sanayi alan›nda güvenli¤in sa¤lan-
mas›n› amaçlad›klar›n› dile getiriyor. Yani gerilla-
lar, ilk görev olarak patronlar›n karlar›n› güvence
alt›na alacak!

Nepal, Çin ve Hindistan’›n aras›na s›k›flm›fl,
dünyan›n en fakir ülkelerinden biri. Nepal'deki 25
milyon insan›n neredeyse üçte biri, yoksulluk s›n›-
r›n›n alt›nda yafl›yor; günlük kazançlar› bir dolar›n
alt›nda olan insan say›s›, oldukça fazla. Kifli bafl›-
na y›ll›k milli gelir, sadece 260 dolar düzeyinde.

Böyle bir ülkede on y›l› aflk›n süredir “geril-
la savafl›” yürüten NKP(M), yoksul halk›n
büyük bir deste¤ini kazand›. Bu destekle
güçlenen mücadelesi ile Nepal ordusuna
ve monarfliye büyük bir yenilgi yaflatt›.
Krall›k, geri ad›m atmak zorunda kald›ysa,
burjuva partiler hükümet kurup seçimlere
gidilebildiyse, NKP(M) önderli¤inde yükse-
len halk hareketi sayesinde oldu. Kitleleri
bu denli arkas›na ald›¤› halde, krall›¤› ve
burjuva klikleri devrimle alafla¤› etmek yeri-
ne, seçimle de¤ifltirme çabas›, NKP(M)’nin
politik olarak sonunu getirebilir. Kitlelerin
deste¤ini de yitirmekle karfl› karfl›ya kalabi-
lir.

ABD emperyalizminin destekledi¤i Kral-
l›k rejimi, “parlamenter monarfli”ye geçifli
fazla sars›nt› geçirmeden sa¤lamaya çal›-
fl›yordu. NKP(M)’nin seçimlerde ezici üs-
tünlük sa¤lamas›, bu plan› bozdu. Maocu-
lar›n seçim zaferiyle, Nepal’de Çin’in etkisi-
nin artaca¤› yorumlar› artt›. ABD’nin, Nepal
gibi Asya’daki önemli dayanaklar›ndan biri-
ni yitirmek istemeyece¤i, bu sürecin hiç de
kolay geçmeyece¤i söylenebilir.   

Yeniden yükselen 
“bar›flç›l sosyalizm” hayalleri
‘70’li y›llar “bar›flç›l sosyalizm” hayalleri

ve tart›flmalar›yla geçmiflti. fiili’de Allen-
de’nin seçim zaferi, bu yöndeki argümanla-
r› güçlendirmifl, beklenti ve umutlar› yük-

seltmiflti. Ne var ki Allende’nin “bar›flç›l sosya-
lizm” giriflimi, bir askeri darbeyle k›sa sürede y›-
k›ld›. Böylece “bar›flç›l sosyalizm” hayalleri,
inand›r›c›l›¤›n› kaybetti ve literatürden büyük
oranda silindi. 

fiimdi Nepal’le birlikte yeniden sosyalizme
“bar›flç›l geçifl”in mümkün olaca¤› kan›tlanmaya
çal›fl›l›yor. Oysa  bugüne dek hiçbir egemen s›-
n›f›n gönül r›zas› ile iktidar› ezilen s›n›flara ver-
medi¤i unutuluyor. Burjuvazinin de asla sosya-
lizme “bar›flç›l geçifl”e izin vermedi¤i ve verme-
yece¤i bilinmelidir. ‘70’li y›llar›n deneyimleri, bu-
nu pratik olarak da kan›tlam›flt›r. Kald› ki, bugün
‘70’li y›llardan daha farkl› bir konjonktür sözko-

nusudur. Yeni bir emperyalist savafl›n yafland›¤›,
emperyalist hegemonya kavgas›n›n iflgaller, dar-
beler, iç kar›fl›kl›klar vb ile daha sert geçti¤i bir dö-
nemde, “bar›flç›l geçifl”in hayali bile anlams›zd›r. 

NKP(M) de, “bar›flç›l geçifl”in bir hayal oldu¤u-
nu bizzat yaflay›p görecek, ya yeniden devrimci
savafl›ma dönecek; ya da düzenin kabul edece¤i
s›n›rlara çekilip reformist bir partiye dönüflecektir.
Çünkü Maocular, Nepal’de hükümeti kurmay› ba-
flarsalar bile, bunun b›rakal›m sosyalizme geçiflin
zeminini haz›rlamay›, “burjuva demokratik dev-
rim”in gereklerini bile yerine getiremeyece¤i apa-
ç›k ortadad›r. Emperyalizm döneminde “burjuva
demokratik devrim”i gerçeklefltirme görevi de, pro-
letarya önderli¤indeki emekçi kitlelerin anti-emper-
yalist demokratik devrimini gerektirmektedir.

Bu, niyetlerin ötesinde, eflyan›n do¤as› gere¤i
böyledir. Bunun aksini savunmak ve yeniden “ba-
r›flç›l geçifl” hayalleri yaymak, iflçi-emekçi kitleleri
aldatmaktan baflka bir fley de¤ildir. 

* * *
Elbette devrimci bir partinin kitleleri bu denli ar-

kas›na almas›, rejimi zorlamas› sevindirici bir ge-
liflmedir. Bu, iflçi-emekçi kitlelerin, ezilen halklar›n,
eflit, özgür, ba¤›ms›z bir ülkede yaflama iste¤inin,
savafls›z/sömürüsüz bir dünya özleminin artarak
güçlendi¤ini göstermektedir. Latin Amerika’dan
Asya’ya esen rüzgar bu yöndedir. Ne var ki, kitle-
lerin bu özlemi, Çin emperyalizminin ABD’ye karfl›
alttan alta yürüttü¤ü hegemonya savafl›na alet
edilmemelidir. Bilerek ya da bilmeyerek bu zemine
düflmek, kitlelerin umut ve beklentilerini sömür-
mek anlam›na gelecek, devrim ve sosyalizm mü-
cadelesine zarar verecektir. 

Kendine ML, komünist vb. diyen her hareket,
bu gerçe¤i görerek hareket etmeli, böyle ciddi bir
tehlikeye karfl› uyan›k olmal›d›r. Nepal’de oldu¤u
gibi tehlikeli sulara yelken açan partileri de “enter-
nasyonal dayan›flma”  ad›na destek verip pohpoh-
lamak yerine; uyarmal›, olas› tehlikelere dikkat çe-
kilmelidir. Gerçek “enternasyonal dayan›flma” bu-
nu gerektirir.

Bugün emperyalist iflgale, hegemonya savafl›-
na, burjuvazinin artan sömürü ve soygun düzeni-
ne tepki duyan ve giderek artan oranda sosyaliz-
me umut ba¤layan kitlelere karfl› görevimiz,
ML’nin ihtilalci özüne uygun olarak örgütlenmek,
emperyalist kapitalizmi devrimle alafla¤› etmektir.
‹flçi ve emekçilerin gerçek iktidar› ancak bu flekil-
de kurulabilir. Özgür, eflit, ba¤›ms›z, demokratik
bir yaflam istemi, ancak bu flekilde karfl›lanabilir. 

Nepal’in jeo-stratejik önemi

Nepal, binlerce y›ll›k tarihi ile Himalaya da¤lar›n›n
tepesinde Çin ve Hindistan aras›nda stratejik konumda
bulunan bir ülke. Küçük bir ülke olmas›na karfl›n, dün-
yan›n en büyük iki ülkesi, Çin ve Hindistan’›n aras›nda
bulunmas›, onun önemini artt›r›yor. Nepal, bu iki ülke
aras›nda adeta tampon görevi görüyor. (Çin-Nepal s›n›-
r› 1.236 km, Hindistan-Nepal s›n›r› 1.690 km) Bu yö-
nüyle emperyalistleri yak›ndan ilgilendiriyor. Özellikle
Çin ile ABD aras›nda keskinleflen pazar kavgas›nda
önemli bir yere sahip. O yüzden bu iki emperyalist güç,
son geliflmeleri çok yak›ndan izliyor ve yönlendirmeye
çal›fl›yorlar.

Daha önce Kral’› destekleyen ABD, Kral’›n halk ha-
reketini bast›rmaya gücünün yetmedi¤ini ve y›k›laca¤›n›
anlad›¤› noktada, yükselen muhalefetten yana bir tutum
de¤iflikli¤ine gitti. Nepal’in jeo-stratejik konumu, buraya
hakim olan›n, Hindistan ve Çin’i kontrol etme olana¤›
sa¤lamas›, ABD’nin ilgisini artt›ran en önemli faktör.  

Çin ise, bölgesinde hakimiyetini korumak ve
ABD’nin etkisini s›n›rlamak için Nepal’deki geliflmeleri
yak›ndan izliyor. Çin’in en hassas oldu¤u bölgelerden,
Tibet özerk bölgesinin Nepal’e komflu olmas›, Çin aç›-
s›ndan Nepal’deki geliflmelerin önemini artt›r›yor. Çin,
Hindistan da dahil çevresindeki komflu ülkelerle son dö-
nemde arka arkaya güvenlik anlaflmalar› yapt›. Ne-
pal’de seçimleri Maocular›n kazanmas›, ABD’ye karfl›
Çin’in elini güçlendirdi¤i yorumlar›n› artt›rd›. Her fley
NKP(M)’nin bundan sonra izleyece¤i çizgiye ba¤l›.
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2-4 Nisan 2008 tarihlerinde Bükrefl’te dü-
zenlenen NATO zirvesi, önemli tart›flmalara
sahne oldu. ABD’nin dünya üzerindeki askeri
hegemonyas›n› güçlendirmek amac›yla kurul-
mufl olan NATO’nun son zirvesi, ABD’nin he-
gemonyas›n›n giderek etkisizleflmekte oldu-
¤una dair yeni veriler ortaya koydu. Zirvede
ABD’nin ›srarla üzerinde durdu¤u konularda
ilerleme sa¤lanamad›. 

Gürcistan ve Ukrayna’n›n ittifaka üye-
li¤i Rusya’n›n karfl› ç›kmas›yla, Make-
donya’n›n üyeli¤i Yunanistan’›n karfl› ç›k-
mas›yla ertelendi. ABD’nin Afganistan’la
ilgili ek asker talebi büyük tart›flmalar ya-
ratt›. Füze savunma sistemi konusunda
ise, Rusya’n›n itirazlar› belirleyici oldu.
Böylece zirvenin temel gündemleri olan
ve ABD aç›s›ndan büyük önem tafl›yan
üç konuda da ABD istedi¤ini alamad›. ‹lk
kez NATO liderler zirvesine kat›lan Rus-
ya Devlet Baflkan› Putin, ABD’nin isteklerine kesin
biçimde karfl› ç›kt›. 

Her konuda Rusya barikat›

Rusya, ABD’nin isteklerine ilk barikat› NATO’nun
geniflletilmesi konusunda koydu. 

Arnavutluk ve H›rvatistan’›n ittifaka üye olmas›
konusunda Rusya’n›n herhangi bir itiraz› yok. Zaten
Arnavutluk, uzun bir zamandan beri ABD ile çok ya-
k›n iliflkiler sürdürüyor. Hatta ABD Baflkan› Bush’un
ziyaret etti¤i ülkeler içinde, protesto gösterisi düzen-
lenmeyen, alk›fllarla karfl›land›¤› tek ülke olarak Ar-
navutluk’un ad›n›n geçmesi, iliflkinin boyutunu göste-
riyor. Bu iki ülkenin, bir y›l içinde NATO’nun 27. ve
28. üyeleri olarak ittifaka kat›lmas› düflünülüyor. 

Makedonya için engel Yunanistan’dan geldi. Ma-
kedonya, ayn› zamanda Yunanistan’›n kuzeyindeki
bir bölgenin ad›. Bu nedenle Yunanistan, Makedonya
ismini bir baflka ülkenin kullanmas›na karfl› ç›k›yor
ve bunu kendi topraklar›na dönük bir hak iddias› ola-
rak de¤erlendiriyor. Makedonya’n›n üyeli¤ini, ancak,
bu ülkenin ad›n› de¤ifltirmesi kofluluyla onaylayaca-
¤›n› söylüyor. ABD’nin ›srar›na ra¤men, Yunanistan
barikat› afl›lamad›¤› için Makedonya üyeli¤e davet
edilmedi. 

En ciddi engel ise Ukrayna ve Gürcistan konu-
sunda ç›kt›. Bu ülkeler, eski Sovyetler Birli¤i toprak-
lar›ndan kopan ve sonras›nda Rusya ile iliflkilerine
mesafe koyan ülkeler. ABD bu ülkeleri kendi hege-
monyas› alt›na almak için fazlas›yla u¤raflt›. 2004 y›-
l›nda Gürcistan’da, arkas›ndan Ukrayna’da yaflanan
“kadife darbeler” ile yönetimlerini ele geçirmeyi de
baflard›. Ancak yine de tam hakimiyetini kuramad›;
Rusya kimi zaman do¤algaz kart›n› kullanarak, kimi
zaman tehdit ederek bu ülkelerin üzerinde elinin ol-
du¤unu her zaman hat›rlatt›. Ülkelerin yönetimlerini
yeniden ele geçirmek, kendi yandafllar›n› bafla getir-
mek için çabas›n› hiç b›rakmad›. En kötü koflulda, bu
ülkelerde bulunan Rusya yanl›s› bölgeleri (Ukray-
na’da K›r›m, Gürcistan’da Güney Osetya ve Abhaz-
ya) kopartarak kendi topraklar›na katmak ya da ba-
¤›ms›zl›klar›n› tan›mak konusunda tehdit etti. 

Rusya’ya s›n›r olan ve stratejik önemi bulunan bu
iki ülke, ABD’nin ç›karlar› aç›s›ndan büyük önem ta-
fl›yor. Bir taraftan NATO içindeki ‘ABDci’ ülkelerin sa-
y›s›n› ve askeri gücünü art›rmak, di¤er yandan Kara-
deniz’in bir “NATO Gölü” haline gelmesini sa¤lamak

için buna ihtiyac› var. Bu nedenle ittifaka al›nmalar›
konusunda çok ›srarl› davran›yor. Ancak Ukrayna’n›n
üyeli¤inin Rusya’n›n “Bat›” ile iliflkilerinde bir krize
neden olaca¤›n› aç›kça söyleyen Rusya, buna en
büyük engel. Bu tehdit karfl›s›nda, Almanya ve Fran-
sa “Rusya ile iliflkileri zorlaflt›rmamak için” bu ülkele-
rin üyeli¤inin henüz erken oldu¤unu, buna kesin kar-
fl› olduklar›n› söylediler. 

ABD’nin yaklafl›k on y›ld›r ciddi biçimde üstünde
durdu¤u füze savunma sistemi de yine Rusya’n›n
engeline tak›ld›. NATO üyesi ülkeler, bu projeye des-
tek verdiklerini söylediler. Ancak Rusya’ya güvence
vermek ad›na üç önemli karar ald›lar. Birincisi,
‹ran’›n balistik füze üretme kapasitesi kesinleflmeden
önce füze sistemi kurulmayacakt›. ‹kincisi, sistemin
en önemli parçalar›ndan biri olan radar, sabit bir be-
ton zemine kurulacak; böylece Rusya’ya dönmesi
engellenecekti. Üçüncüsü ise Rus uzmanlar, gerekti-
¤inde bu sistemleri denetleme olana¤›na sahip ola-
caklard›. Bütün bu kararlar, ABD aç›s›ndan büyük bir
rahats›zl›k konusu oldu. Çünkü en baflta ‹ran’›n nük-
leer kapasitesinin tespit edilmesi, y›llard›r üzerinde
durulan ama sonuçlanmayan bir konu, ne zaman,
neye göre sonuçlanaca¤› ise belirsiz. Füzelerin sabit
olmas› da ABD’nin istemedi¤i bir konu, çünkü
ABD’nin ‹ran’›n nükleer kapasitesinden daha fazla
Rusya’n›n nükleer kapasitesi ve savafl gücü ile ilgi-
lendi¤i s›r de¤il. 

Böylece, ABD’nin Rusya’ya karfl› kendi savunma
ve sald›r› kapasitesini art›rmak için düflündü¤ü füze
kalkan› projesi, do¤rudan Rusya’n›n belirledi¤i s›n›r-
lara itilmifl oldu. Üstüne üstlük, sistemin kurulaca¤›
Çek Cumhuriyeti de, ABD ile May›s ay›nda yap›lacak
anlaflmay› ertelediklerini, çünkü kurulacak üsteki
ABD askerlerinin statüsü konusunda anlaflamad›kla-
r›n› söyledi. Sistemin kurulaca¤› bir di¤er ülke olan
Polonya konusundaki engeller de henüz afl›labilmifl

de¤il. K›sacas› ABD’nin en önemli projelerinden
biri olan kalkan konusundaki belirsizlik, zirvede
daha da bulan›klaflt›.  

Rusya’n›n k›smen onay vermifl göründü¤ü
tek konu ise Afganistan oldu. Rusya topraklar›
üzerinden Afganistan’a sevkiyat yap›lmas›n› ka-
bul etti. Ancak bu sevkiyata s›n›r koydu; g›da,
petrol, yedek parça ve ulafl›m araçlar› gibi as-
keri olmayan malzemelerin geçifline izin verdi.

Ayr›ca havasahas›n›n aç›lmas› istemini
reddetti. 

“‹ttifak” içinde büyük çatlak

ABD’nin Bükrefl zirvesindeki en önemli
sorunu elbette ki Rusya’n›n giderek artan
gücüydü. Ancak tek sorunu bu de¤ildi. Af-
ganistan ve NATO’nun kimli¤i ve Fran-
sa’n›n askeri kanada geri dönmesi gibi
konular da ABD’nin istedi¤i biçimde so-

nuçlanmad›. 

ABD’nin Afganistan konusundaki beklentileri ge-
nel olarak çok s›n›rl› kald›. Afganistan’a Fransa, Po-
lonya, Gürcistan, Çekya ve Azerbaycan, toplam
1800 asker gönderme sözü verdiler. Bu ise, oradaki
ihtiyac›n çok alt›nda bir rakam. Afganistan’daki savafl
bir ç›kmaz›n içine gömülmekte ve ABD oradaki sava-
fl› kaybetmekteyken, NATO’dan istedi¤i deste¤i ala-
mamas›, oldukça önemli bir sorun. 

Fransa’n›n askeri kanada geri dönmesi, ABD’nin
istedi¤i bir fleydi, ancak ABD’yi güçlendirecek biçim-
de bir dönüfl sözkonusu de¤ildi. Sarkozy’nin Devlet
Baflkan› seçilmesinin arkas›ndan ABD’nin tam des-
tekçisi görünen Fransa bile, ABD’nin istedi¤i bu ad›-
m› atarken kendi kurallar›n› koydu. Fransa’y› NA-
TO’nun askeri kanad›na çekmek isteyen ABD, buna
karfl›l›k, AB’nin kendi askeri örgütünü oluflturmas›na
dönük itiraz›n› kald›rmak zorunda kald›. AB aç›s›n-
dan, askeri kanad›n oluflturulmas›, uzun bir zaman-
d›r tart›flma konusu olan, ancak ABD’nin izin verme-
di¤i bir durumdu. Bu zirve, buna da bir kap› açm›fl
oldu. 

NATO’nun kimlik sorunu ise bu zirvede de çözü-
lemedi. Sovyetler Birli¤i ve onun dünya üzerindeki
etkisine karfl› kurulmufl olan NATO, SB’nin ve Do¤u
Bloku’nun da¤›lmas›n›n arkas›ndan, kendisine yeni
bir “varl›k nedeni” belirleyemedi. ABD’nin güç ve he-
gemonyas› azald›kça, NATO’nun da karar alma ve
harekete geçme mekanizmalar› zay›flad›. 11 Eylül
sald›r›lar›ndan bugüne, bu durum daha da derinlefli-
yor. Ancak Bükrefl Zirvesinde bu konu gündeme bile
getirilemedi.  

* * *

NATO’nun son zirvesi, NATO üyesi olmayan
Rusya’n›n etkisi alt›nda geçti. ABD’nin bütün çabala-
r›na ra¤men, Almanya ve Fransa baflta olmak üzere
üye ülkelerin tutumu, Rusya’n›n tepkisini almaktan
kaç›nmak oldu. 

Dünya üzerindeki hegemonyan›n temel gösterge-
si, ABD’nin eski D›fliflleri Bakanlar›ndan Albright’in
söylemiyle “vazgeçilmez ülke” olmakt›r. Albright bu
sözü ABD için kullan›yordu. Ancak her geçen gün bi-
raz daha çarp›c› bir biçimde görünüyor ki, di¤er ülke-
ler art›k ABD’den vazgeçmek konusunda çok daha
fazla zorlanm›yorlar. Di¤er yandan Rusya, “vazgeçil-
mez ülke” olma konusunda biraz daha mesafe kay-
dediyor. 

Dünya üzerindeki hegemonyan›n temel göstergesi, ABD’nin
eski D›fliflleri Bakanlar›ndan Albright’in söylemiyle “vazgeçil-
mez ülke” olmakt›r. Albright bu sözü ABD için kullan›yordu.

Ancak her geçen gün biraz daha çarp›c› bir biçimde görünüyor
ki, di¤er ülkeler art›k ABD’den vazgeçmek konusunda çok daha
fazla zorlanm›yorlar. Di¤er yandan Rusya, “vazgeçilmez ülke”

olma konusunda biraz daha mesafe kaydediyor. 

ABD hegemonyas›na 
bir çentik daha

NATO Zirvesi
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P 3 May›s 1962-Ankara’da Açlar Yürüyüflü Ya-
p›ld›
Yap›-‹fl Sendikas›’n›n düzenledi¤i yürüyüfl, iflsizli¤i

protesto amac› tafl›yordu. 5 bin kadar iflçi ve iflsizin
kat›ld›¤› yürüyüflte, Meclis hedeflendi ve polislerle
çat›flma yafland›. 300 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› ey-
lem, ‘60’l› y›llardaki yükseliflin habercisiydi.

P 4 May›s 1970-ABD’de Vietnam Savafl›’n› Pro-
testo Eden 4 Ö¤renci Öldürüldü
Ohio’da Kent Eyalet Üniversitesi’nde Vietnam Sa-

vafl›’n› protesto eden ö¤rencilerin üzerine atefl aç›ld›.
4 ö¤renci katledildi. Ortaya ç›kan ses kasetlerinden
ö¤rencilerin keskin niflanc›lar taraf›ndan öldürüldü-
¤ü anlafl›ld›. 

P 5 May›s 1818-Karl Marx
Do¤du
Komünizm teorisinin mimar›

ve örgütleyicisi olan Marx
için onun ölene kadar yan›nda
olan yoldafl› Engels flöyle di-
yordu: “Marks, her fleyden ön-
ce bir devrimciydi. Kapitalist
toplum ile onun yaratm›fl bu-

lundu¤u devlet kurumlar›n›n y›k›lmas›na flu ya da bu
biçimde katk›da bulunmak, kendi öz durumunun ve
gereksinimlerinin bilincini, kendi kurtulufl koflullar›-
n›n bilincini, kendisine ilk onun vermifl bulundu¤u
proletaryan›n kurtulufluna yard›mda bulunmak, onun
gerçek yönelimi iflte buydu. Savafl›m onun en sevdi-
¤i aland›. Ender görülür bir tutku, bir direngenlik ve
baflar› ile savaflt› O.” 

P 9 May›s 1974-Almanya’da K›z›l Ordu Fraksi-
yonu (RAF) önderlerinden Ulrike Meinhof, Stut-
gart’ta Stemmheim Cezaevi’ndeki hücresinde

katledildi.

P 13 May›s 1974-Kürt kad›n
savaflç›s› Leyla Qas›m Baas reji-
mi taraf›ndan Irak’ta katledil-
di.

P 18 May›s 1973-TKP-ML’nin
kurucusu ve önderi ‹brahim
Kaypakkaya Tunceli’de yaral›
olarak yakaland›ktan sonra, Di-
yarbak›r Cezaevi’nde gördü¤ü
iflkencelerle katledildi. 

‹brahim Kaypakkaya, Do¤u Pe-
rinçek’in bafl›n› çekti¤i T‹‹KP’in
oportünist görüfllerini reddederek,
devrimci bir kopufl gerçeklefltirdi
ve TKP-ML’yi kurdu. Büyük
oranda Mao’nun fikirlerinden et-
kilenen Kaypakkaya, Türkiye’yi
t›pk› Çin gibi “yar›-feodal, yar›-
sömürge” olarak de¤erlendirip,
devrimin “k›r›n flehri kuflatmas›” ile bafllayacak
“halk savafl›” stratejisiyle gerçekleflece¤ini savundu.
Bu do¤rultuda k›rsal bölgelere çekildi ve köylülük
içinde faaliyete bafllad›. Bu faaliyetler esnas›nda po-
lisle girdi¤i çat›flmada yaral› olarak ele geçti. Çok
vahfli iflkencelere maruz kald› ve büyük bir direnifl
sergiledi. Kaypakkaya’n›n ad› “iflkencede ser verip
s›r vermemek”le özdeflleflti. ‹htilalci komünistler 12
Eylül y›llar›nda iflkencehanelerde direnifl destanlar›
yazarak Kaypakkaya’n›n bu miras›n› sahiplendiler
ve daha ileriye tafl›d›lar.  

P May›s 1968-Fransa’da 68 Eylemleri
Dünya devrimci hareketinde ’68 bahar› diye bilinen

eylemlerin bafllang›ç tarihidir. 40 y›l önce,
ö¤renci gençlik baflta olmak üzere, iflçiler ve
köylüler, emperyalizme karfl› devrimci bir
baflkald›r› gerçeklefltirdi. Dünyay› etkisi alt›-
na alan bu eylemler, barikat savafllar›ndan,
genel grevlere, okul iflgallerinden, silahl› ey-
lemlere kadar birçok çeflitlilikte sürdü ve bir-
çok ülkede, devrimci örgütlerin ilk önderle-
rini ba¤r›ndan ç›kard›. 
O y›llarda ABD emperyalizmi Vietnam’› ifl-

gal alt›nda tutuyordu ve yenilmek üzereydi.
Ve eylemin ilk ç›k›fllar›n› da savafla kat›lmak
istemeyen Amerikal› gençler yapm›fllard›.
Amerika’da devasa mitingler düzenleniyor,

Vietnam halk›n›n hakl› savafl› destekleniyor ve
ABD’li emperyalistlerin derhal çekilmesi isteniyor-
du. Dalga dalga yay›lan bu hareketlilik Fransa’da da
yank›s›n› buldu. Barikatlar ve devrimler ülkesi Fran-
sa’da ö¤renci gençlik hareketi, üniversite iflgalleri,
boykotlar ve gösterilerle May›s ay›nda yükselifle
geçti. Devrimciler, direniflleri iflçi s›n›f›na tafl›mak
için yo¤un çaba gösterdiler. 10 May›s’ta Paris’te
devrimci ö¤renciler taraf›ndan kurulan barikatlara
polisler ve faflistler sald›r›nca, iflçi s›n›f› da ö¤renci-
lere destek vermek için harekete geçti. 1 günlük ge-
nel grev yap›ld›. 1 milyon iflçinin ve emekçinin ka-
t›ld›¤› mitingle, sald›r›lar protesto edildi ve o gün-
den sonra grevler tüm ülkeye yay›ld›. Hemen ard›n-
dan köylüler de eylemlere destek vermek için hare-
kete geçip büyük mitingler düzenlediler. Ama refor-
mist Frans›z Komünist Partisi’nin eylem k›r›c› poli-
tikalar›yla eylemler sönümlendi. 
’68 hareketi Türkiye’nin de gençlik hareketini yo-

¤un bir flekilde etkiledi ve ilk devrimci önderlerin,
örgütlerin ç›kmas›nda önemli bir rol oynad›. Bugün
’68’i “romantik gençlik an›lar›” olarak anlatan ve
sunan dönekler, devrim hayalinin bitti¤ini yay›yor-
lar. fiu bilinmelidir ki; ‘68’i temsil edenler bugün
hala savaflanlar ve devrim u¤runa mücadele edenler-
dir. ’68 romantik bir an› de¤il, devrim için baflkald›-
r› ve isyand›r. Denizleri, Mahirleri, ‹bolar› ve Fatih-
leri, Osmanlar›, ç›kartan ’68 bahar› bizim yüre¤i-
mizde ve bilincimizde gelecek kuflaklara tafl›nacak. 

May›s Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

May›s 1980-Serdar Y›lmaz
Kartal’da y›ld›r›m düflmesi sonucu flehit olan

Serdar, çal›flkan ve fedakar bir kadro, iflçiler ve
emekçilerle kurdu¤u yak›n iliflkilerle, örgüte
kadrolar kazand›rm›fl iyi bir komünistti.

10 May›s 1976-Fevzi Aslansoy
12 Mart sonras›nda Ankara üniversite gençli¤inin önde gelen

militanlar›ndand›. Onun bu karakterini iyi bilen polis, sivil fa-
flistleri devreye sokarak Fevzi’ye kurflunlatarak katletti. 

‘68’de gençlik içinden ç›kan devrimci
önderler, Deniz Gezmifl, Yusuf Arslan
ve Hüseyin ‹nan, zaman içinde devri-
min silahl› bir tarzda gerçeklefltirilebi-
lece¤ini kavrayarak, yönlerini buraya
çevirdiler. THKO’yu kurarak silahl›
mücadeleyi bafllad›lar. 
Yapt›klar› eylemler, kamulaflt›rmalar,

boykotlar k›sa sürede yank› buldu ve halk içinde sempati toplad›. Tabi
ki, burjuvazi için de bir korku kayna¤› oldu. 1971 y›l›na gelindi¤inde,
iyice s›k›flan devlet, çareyi darbe yapmakta buldu. 12 Mart askeri dar-
besinden sonra, devrimci önderleri yakalama ifline girifltiler. Halk› bas-
k› alt›nda tutarken, bir yandan da varolan örgütlülüklerini da¤›t›yorlar-
d›. Devrimci önderleri, çat›flmalarda katletmeye bafllad›lar. 
THKO önderleri de darbeden sonra da¤lara çekilmeye karar verdi. ‹lk

gerilla birliklerini oluflturmaya girifltiler. Deniz Gezmifl, Yusuf Arslan
ve Hüseyin ‹nan, bu haz›rl›klar içindeyken yakaland›lar. Deniz Gez-
mifl ve Yusuf Arslan Sivas’›n fiark›flla ilçesinde polisle girdikleri çat›fl-
madan sonra yakaland›lar. Hüseyin ‹nan ise, daha sonraki süreçte ya-
kaland›. 
Yakaland›ktan sonra, her türlü hukuksuzlukla sürdürülen duruflmala-

r›n ard›ndan, verilen idam cezalar›ndan üçünü uygulamaya karar ver-
meleri, önceden al›nm›fl bir karard›. Deniz Gezmifl, Yusuf Arslan ve
Hüseyin ‹nan’›n idamlar› onand›. Bu idamlar› engellemek için, THKP-
C ve THKO militanlar› birlikte eylemler örgütlediler. Aralar›nda Ma-
hir Çayan’›n da bulundu¤u 10 devrimci, K›z›ldere’de katledildiler. He-
men bu eylemin ard›ndan Deniz, Hüseyin ve Yusuf idam edildiler.
Ancak devlet istedi¤ini elde edememifl ve bu yi¤it genç devrimcilere
boyun e¤dirememiflti. ‹dama sloganlarla, marfllarla giden Deniz, Hüse-
yin ve Yusuf, gittikçe artan bir sevgi ve coflkuyla halk›n gönlünde yer
etti ve bugünlere kadar tafl›nd›.

6 May›s 1972-
Deniz, Yusuf, Hüseyin ‹dam Edildiler



‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›, resmi
olarak Almanya’n›n Polonya’ya sald›rmas›yla 1
Eylül 1939’da bafllad›. Hitler as›l hedefi olan
Sovyetler Birli¤i’ne sald›r›y›, 22 Haziran 1941’de
bafllatt›. 8 May›s 1945’de K›z›l Ordu, Berlin’e
sosyalizm bayra¤›n› dikti ve insanl›k tarihinin en
kanl› savafl› sosyalizm karfl›s›nda diz çöktü.

K›z›l Ordu, Berlin’in flehir merkezine kadar
gelmiflti. Hitler’in 30 Nisan’da intihar etti¤i ve ye-
rine Admiral Karl Dönitz’i vesayeten görevli k›ld›-
¤› biliniyor. (Hitler’in intihar olay› hala bilinmeyen
bir gerçektir.) 

Dönitz, Hitler’in çizdi¤i plan do¤rultusunda
görevini devral›r. Hedefi, Bat›l› güçlere karfl› k›s-
mi bir kapitülasyon imzalamak ve Sovyetler Birli-
¤i’ ne karfl› savafla devam etmektir. Dönitz, bunu
kamuoyuna “Bolflevik düflmandan kaçan Alman
halk›n›n kurtar›lmas›” fleklinde duyurur. Ana he-
def ise, Bat›l› müttefikleri bölmek ve anlaflt›klar›
ile Sovyetler Birli¤i’ne karfl› savafl› sürdürmektir. 

Dönitz, k›smi kapitülasyon için Orgeneral
Jodl’u görevlendirir. Jodl, Amerikan anakararga-
h›nda kapitülasyonla ilgili görüflmede ya k›smi
bir kapitülasyon ya da Alman Ordusu’na dört
gün süre tan›nmas›n› talep eder. ABD generali
Eisenhower, Jodl’un planlar›n› bildi¤i için sadece
iki günlük bir süre tan›r. 7 May›s’ta Bat›l› mütte-
fiklerin anakarargah› olan Reims’da Jodl, Alman
Ordusu ad›na kapitülasyonu imzalar. 

Stalin ise, Alman ordusu ad›na düflük rütbeli
bir subay›n kapitülasyonu imzalamas›n› kabul et-
mez. Stalin’in talebi, tüm yüksek rütbeli ve yetkili
askerlerin belgeyi imzalamas› ve bunun duyurul-
mas›d›r. Stalin, Alman faflizminin ana hedefinin
Sovyetler Birli¤i oldu¤unu, savafl› sürdürmeye ve
Bat›l› müttefiklerden “ortak düflman Sovyetler
Birli¤i’ne karfl›” taraf kazanmaya çal›fl›p, kapitü-
lasyonu kabul etmeme oyununun oynanaca¤›n›
görmüfltür. Ve kapitülasyon, bugün de tarihe
geçti¤i gibi, as›l olarak 8 May›s gecesi K›z›l Ordu
Mareflali Schukow imzas›yla K›z›l Ordu Anakarar-
gah›nda, Berlin Karlhorst Alman Hava, Kara ve
Deniz Kuvvetleri Komutanlar›n›n imzas›yla ger-
çekleflir. 9 May›s’ta da ‹kinci Emperyalist Dünya

Savafl›’n›n bitti¤i tüm dünyaya duyuru-
lacakt›r. 

Ve 8 May›s 1945, insanl›¤›n yüre¤i-
ne savafl›n bitimi, faflizmin yenilgisi ve
sosyalizmin kazan›m› olarak kaz›nacak-
t›r.

* * *

8 May›s konusunda kapitalizmin tarih çarp›t›-
c›l›¤›, sahne almakta gecikmedi. Alman faflizmi-
nin Bat›l› müttefikleri bölerek Sovyetler Birli¤i’ne
karfl› savafl› sürdürme planlar› yok say›ld›. 8 Ma-
y›s’ta belgenin imzalanmas›, “Stalin kendi prestiji
için bunu yapt›” fleklinde aç›kland›. Stalin’in ve
Sovyet halk›n›n büyük öngörüsü ve mücadelesi
sonucu bu kanl› tarihin sonunu getirdi¤i, bu tür
yalanlarla gizlendi. Bunda flafl›lacak bir fley de
yok. Çünkü faflizme darbe vurmak, kapitalizme
darbe vurmakt›. Vuran da sosyalizmin temsilcisi
Sovyetler Birli¤i’ydi.

8 May›s, Federal Almanya’da ilk defa resmi
olarak 1985’de Weizaecker taraf›ndan dile getiril-
di. ‹lk defa faflizmin yenilgisi konufluldu. 8 May›s
o güne kadar hiç yaflanmam›fl gibi davran›ld›.
1965’e kadar Bavyera Eyaleti’nin tarih kitapla-
r›nda savafl›n yer almamas›na bakarsak, bunu
daha rahat anlayabiliriz. Ancak burjuva demok-
rasinin söylemelerine bakt›¤›m›zda, dayanaklar›-
n›n neler oldu¤unu görüyoruz. Do¤u Alman-
ya’da her y›l 8 May›s “Alman halk›n›n faflizmden
kurtuluflu” olarak kutlanmaktad›r. Di¤er taraf-
tan, faflizm dönemine iliflkin tüm sorumlulu¤u-
nun sisteme yüklenmesi ve içinde yaflayan ve
bizzat tetikçi olan halk›n büyük bölümünün ken-
di yapt›klar› ile yüzleflmemifl olmas› ise en bü-
yük elefltiri konusudur. 

* * *

8 May›s 1945, Sovyetler Birli¤i’nin dostlar›na
güven ve düflmanlar›na korku sald›. Sosyalizmin
en ac›mas›z düflman› ABD, kendi ç›kar› için Al-
man faflizminin kurumlar›n› göstermelik olarak
yarg›lad›ktan sonra onlar› tekrar iflbafl›na getirdi
ve so¤uk savafl› bafllatt›. Devreye ilk olarak, Al-
man Gizli Servisi’nin Nazi elemanlar›yla birlikte

çal›flmas› girdi. Ellerinde Sovyetler Birli¤i’ne
karfl› olan bilgileri alan ABD, bunlar› yeni bir
savafl için kullanman›n peflindeydi. Ard›ndan
ordu baflta olmak üzere tüm devlet daireleri,
d›fliflleri bakanl›¤›n›n neredeyse tümü, faflistler-
le dolduruldu. Ölüm ferman› vermifl hakimler,
savc›lar, doktorlar, hepsi ifl bafl›nda kald›. On-
lara resmi olarak af ç›kart›ld›. Brecht’in dedi¤i
gibi “Araban›n sadece tekerlekleri de¤ifltirilmifl-
ti”. 

Emperyalizmden baflka bir tav›r da bekle-
nemezdi. Hitlerin ordular›n›n Sovyet halk›n›

yok
etmek

üzere yola
ç›kt›¤›n› bilen

Bat›l› müttefik-
ler, Sovyetler

Birli¤i’nin zaferini
görünce Alman faflizmine
karfl› harekete geçmediler mi? 

Bizim amac›m›z burada, Almanya baflta ol-
mak üzere birçok Avrupa ülkesinde, -özellikle
duvarlar›n y›k›lmas›yla birlikte- ABD’yi savafl›
kazanan ve Avrupa’ya demokrasiyi getiren güç
olarak görülmesinin kökenlerini ve Stalin flahs›n-
da sosyalizme olan düflmanl›klar›n› tarihsel ola-
rak göstermek. 

* * *

Emperyalist devletlerin resmi tarihi, 8 May›s’›
hangi k›l›fa sokmaya çal›fl›rsa çal›fls›n, kitlelerin
bilincinde 8 May›s ve savafl›n sonu dendi¤inde,
hep Berlin’de dalgalanan k›z›l bayrak akla geli-
yor. Stalin ve k›z›l ordu, emperyalist iflgale karfl›
direniflin sembolleri olarak bilinçlere kaz›lm›fl du-
rumdad›r. Bu gerçe¤i, hiçbir yalan ve demagoji
gölgeleyemez.

22 May›s 2008

P 19 May›s 1895-

Kübal› Devrimci fiair Jose Marti Öldürüldü
Yazd›¤› fliirlerle Küba halk›na direnme gücü veren ya-

zar, ayn› zamanda Küba devrimine de esin kayna¤› ol-
mufl bir flairdir. 
“Ayn› yal›nl›kta ölmek isterim
K›rda bir çiçek gibi, sakin, gösteriflsiz
Mum yerine y›ld›zlar parlas›n üzerimde
Yeryüzü uzans›n alt›mda sessiz
Ben ayd›nl›k ve özgürlük delisiyim
Vars›n hainleri saklas›n so¤uk bir tafl alt›nda
Dürüstçe yaflad›m ben, karfl›l›¤›nda
Yüzüm do¤an günefle dönük ölece¤im”

P 5 May›s 1981-IRA Militan› Boby Sands
Cezaevi’nde Ölüm Orucu’nda Öldü
IRA militan› Boby Sands ve arkadafllar› siyasi tutsak-

l›k hakk› ve tek tip elbisenin kald›r›lmas› talebi baflta
olmak üzere, yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve tec-
ride son verilmesi için ölüm orucuna bafllad›lar. Maze
Cezaevi’nde gerçeklefltirilen eylem, 217 gün sürdü ve
Boby Sands ile 9 arkadafl› yaflam›n› yitirdi. Cezaevi d›-
fl›nda çok büyük yank›lar yaratan eylemlere ra¤men
Thatcher hükümeti geri ad›m atmad›. Boby Sand bu
eylem s›ras›nda ‹rlanda halk›ndan ald›¤› oylarla millet-
vekili seçildi. Kitlesel ve militan eylemler gerçekleflti-
rildi. Ayn› zamanda Ölüm Orucu eyleminin silah ola-
rak kullan›ld›¤› ilk yerlerden biri oldu Maze Cezaevi.
Daha sonras›nda bu eylem biçimi ülkemizde de çeflitli
aral›klarla devrimci ve komünist tutsaklar taraf›ndan
kullan›ld›, zaferle taçland›r›ld›. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

8 May›s 1945
K›z›l Bayrak Berlin’de dalgalan›yor!

Berlin’de Sovyet Ordusunu sevinçle karfl›layan Alman iflçiler
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Devletin bu kadar büyük
bir terör estirmesinin nedeni,
genel olarak iflçi ve emekçiler
üzerinde bir y›lg›nl›k ve kor-

ku yaratabilmek; terörün flid-
deti ile kitleleri sindirmekti.

Polisin att›¤› bombalarda ve
savurdu¤u tekmelerdeki kin
ve nefret, sadece sald›r›n›n

ma¤duruna de¤il, yar›n her-
hangi bir konuda direnifle

geçme ihtimali olan tüm iflçi
ve emekçilere yönelmiflti. An-

cak, bu kadar büyük fliddete
ra¤men birilerinin direnmeye

devam etmesi, devletin bu
amac›n› bofla ç›kartt›, hatta

tersine çevirdi. Direnifl büyü-
dükçe, saatler boyunca farkl›
farkl› noktalarda çat›flmalar
sürdükçe, kitlelerde y›lg›nl›k
de¤il, moral ve coflku büyü-

dü. Onbinlerce kiflinin saba-
h›n erken saatlerinden ö¤le-
den sonraya kadar süren di-

renifli ve kararl›l›¤›, bu 1 Ma-
y›s’ta zaferin, devrim hanesi-

ne yaz›lmas›n› sa¤lad›. 

May›s devrim ile
karfl›devrim aras›ndaki
en fliddetli çarp›flma an-
lar›ndan biridir. Di¤er
bütün mücadele günle-

rinden farkl› olarak 1 May›s, iki düflman
s›n›f aras›ndaki en önemli güç gösterisi,
en önemli kararl›l›k ölçüsüdür. 1 May›s,
burjuvazi ile proletaryan›n, karfl›l›kl› ola-
rak gövde gösterisi yapt›¤›, güçlerini s›-
nad›¤› bir kavga günüdür. 

2008 1 May›s› ise, bu kavgan›n en k›-
ran k›rana yafland›¤› 1 May›s çarp›flmala-
r›ndan biri olarak tarihe geçmifltir. Çar-
p›flman›n galibi ise iflçi s›n›f›d›r, devrim
cephesidir!

Dizginsiz bir terör, 

pervas›z bir fliddet

1 May›s akflam› ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah’›n ilk aç›kla-
mas› “olumsuz bir durum yaflanmad›” ol-
du. Cumhurbaflkan› Gül ise “1 May›s’ta
akl›selim hakimdi” dedi. ‹kisinin de yap-
t›¤› aç›klama, 1 May›s günü iflçi ve
emekçilerin Taksim’e ç›kmas›n›n engel-
lenmifl oldu¤u, bu yan›yla da hükümetin
baflar› kazand›¤› anlam›na geliyordu. 

Ancak bu fazlas›yla aceleci ve hesap-
s›z bir sevinç ç›¤l›¤›yd›. Onlar sonuç ola-
rak yüzbinlerce insan›n Taksim’e ç›k›fl›-
n› engellemeyi baflarm›fl olduklar›n› dü-
flünüyor, bununla gururlan›yorlard›. Ger-
çekte ise, 1 May›s günü yaflananlar, dev-
rim cephesine çok önemli bir mevzi ka-
zand›rd›, iflçi ve emekçilerin moralini
yükseltti. 

Devletin 1 May›s günü estirdi¤i terör
dizginsiz, uygulad›¤› fliddet pervas›zd›.

Devletin sald›r›s›, s›n›fsal kinin en üst
perdesinden yafland›. 20 bin polis, binler-
ce asker Taksim civar›nda konuflland›r›l-
d›; 5 bin gaz bombas› kullan›ld›; yerlere
düflenler bile tekmelendi, copland›; kafe-
lerde oturanlar, turistler, gazeteciler dö-
vüldü; sendika binas›na, milletvekilleri-
ne, hatta hastanenin acil servisine gaz
bombas› at›ld›; Taksim çevresindeki
semtler, gaz bulutu alt›nda kald›. 

Geçen y›l ‹stanbul’u felç eden trafik
önlemleri alan, “barikat›” köprülere ve
vapurlara kuran devlet, ifline gidemeyen
insanlar›n çok büyük tepkisini alm›flt›.
Bu defa Taksim’in çevresini kuflatmay›
ve çok küçük gruplar büyüyemeden, bi-
raraya gelemeden da¤›tmay› hedefliyor-
lard›. D‹SK binas›, 1 May›s› yönetmek
için üs olarak belirlenmiflti; devletin sal-
d›r›s›n›n ilk hedefi de D‹SK binas› oldu. 

Devletin bu kadar büyük bir terör es-
tirmesinin bir nedeni, 1 May›s günü Tak-
sim’e ç›k›lmas›n› engellemekti. Ancak
bundan daha belirleyici olan etken, genel
olarak iflçi ve emekçiler üzerinde bir y›l-
g›nl›k ve korku yaratabilmek; terörün
fliddeti ile kitleleri sindirmekti. Polisin
att›¤› bombalarda ve savurdu¤u tekme-
lerde bariz biçimde görülen kin ve nefret,
sadece sald›r›n›n ma¤duruna de¤il, yar›n
herhangi bir konuda direnifle geçme ihti-
mali olan tüm iflçi ve emekçilere yönel-
miflti. 

Ancak, bu kadar büyük fliddete ra¤-
men birilerinin direnmeye devam etmesi,
devletin bu amac›n› bofla ç›kartt›, hatta
tersine çevirdi. Direnifl büyüdükçe, saat-
ler boyunca farkl› farkl› noktalarda çat›fl-
malar sürdükçe, kitlelerde y›lg›nl›k de-
¤il, moral ve coflku büyüdü. Onbinlerce

kiflinin sabah›n erken saatlerinden ö¤le-
den sonraya kadar süren direnifli ve ka-
rarl›l›¤›, bu 1 May›s’ta zaferin, devrim
hanesine yaz›lmas›n› sa¤lad›. 

Bu sonuç, son aylarda hem iflçi-
emekçiler hem de burjuvazi cephesin-
den yaflanan geliflmelerin bir ürünüydü.
Son aylarda kitle hareketinde bir yük-
selifl e¤risi ortaya ç›karken, burjuvazi-
nin krizi giderek derinleflmiflti. Dergi-
mizin son say›lar›nda bu konuda çeflitli
de¤erlendirme yaz›lar› yer ald›. Bura-
dan yola ç›karak bu y›l 1 May›s’ta Tak-
sim’e ç›kman›n›n koflullar›n›n olgun-
laflt›¤›n›, bu zeminin olufltu¤unu ifade
ettik. Ortaya ç›kan tablo, bunun do¤ru
bir tespit oldu¤unu göstermifltir. Bu so-
nuçtan yola ç›karak, bu zemini haz›rla-
yan koflullara dönüp bir kere daha bak-
mak gerekiyor. 

Burjuvazinin derinleflen krizi

Son aylar, burjuvazinin hem ekono-
mik, hem de siyasi alanda giderek de-
rinleflen krizine tan›kl›k etti. Krizin

böyle iki yönlü bast›rmas›, burjuvazinin
de iyice s›k›flmas›na ve atmak istedi¤i
ad›mlarda zorlanmas›na yol açt›. 

Burjuvazinin yaflad›¤› ekonomik
kriz, dünyada giderek daha etkili hisse-
dilmekte olan ekonomik krizden ba¤›m-
s›z de¤ildir. Geçti¤imiz y›l ABD’de önce
konut kredilerinde ortaya ç›kan ekono-
mik kriz, dünyan›n ’29 bunal›m›ndan bu
yana yaflad›¤› en fliddetli krizin ilk haber-
cisiydi. Ve bu kriz, ABD d›fl›na da h›zla
taflt›, ‹ngiltere, Almanya gibi Avrupa
ekonomisinin motor ülkeleri baflta olmak
üzere, tüm dünyay› etkisi alt›na almaya
bafllad›. 

Türkiye’nin, bu krizi en fliddetli yafla-
yacak ülkelerden biri oldu¤u, 2008 ba-
fl›ndan bu yana giderek daha fazla dile
getiriliyor. Ekonomistlerin ve uluslarara-
s› ekonomi kurumlar›n›n buna dönük
olarak yay›nlad›klar› raporlar, yapt›klar›
aç›klamalar, Türkiye’deki ekonomik tab-
lonun giderek kötüleflti¤ini gösteriyor.
2001 y›l›nda yaflanan krizden sonra esti-
rilen “yalanc› bahar” döneminin sonuna
gelindi¤i, ekonomiyi sert bir çöküflün
bekledi¤i art›k aç›kça gözler önünde du-
ruyor. 

2001 krizinin sars›nt›s›n›n atlat›lma-
s›n›n arkas›ndan 2002 Kas›m ay›nda se-
çimleri kazanarak hükümeti kuran AKP,
ekonomi politikalar›n› ‹MF’nin reçetele-
ri do¤rultusunda flekillendirdi. Gerçek
ekonomi ile, yani üretimle hiç ilgilenme-
yen, sadece para politikalar›n› takip
eden, faiz-kur-enflasyon hedeflemelerin-
den ibaret politikalard› bunlar. Bu politi-
kalar sayesinde, k›sa vadede büyük kar-
lar vurmak isteyen s›cak para, ülkeye ak-

2008 
1 May›s›’n›n  
gösterdikleri
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t›, Türk paras›n›n de¤erini yükseltti ve ge-
nele yans›yan bir refah havas› oluflturdu.
Ancak bu arada en önemli iflletmeler, ban-
kalar, tar›m arazileri yabanc›lara sat›ld›,
üretim rakamlar› giderek düfltü, gerçek
ekonomide, üretime dönük sektörlerde y›-
k›mlar yafland›. Y›k›mlar, özellikle tar›m
sektöründe çok daha çarp›c› bir biçimde
yafland› ve kitlelerin genelini etkileyecek
düzeyde ciddi bir g›da krizine dönüfltü. 

2002-2006 aras› dönemde, s›cak para
büyük karlar vurdu. Ayn› dönem, burjuva-
zi aç›s›ndan da oldukça karl› geçti. Ç›kart›-
lan yasalar ve hak gasplar›yla, iflçi ve
emekçiler üzerindeki sömürü katmerlendi.
Ancak bugün art›k “deniz bitti”, onlar için
de karl› günlerin sonuna gelindi. Bu neden-
le, krizi en az zararla kapatman›n, olabildi-
¤inde k›sa bir biçimde atlatman›n yollar›n›
ar›yorlar. Bu da onlar› fazlas›yla s›k›flt›r›-
yor. 

Ekonomik kriz, siyasi krizi de berabe-
rinde getiriyor. Kar hesab›, burjuvazinin iç
çeliflkilerini derinlefltiriyor. Krizden daha
az etkilenmenin yolu olarak birbirlerinin
aya¤›n› kayd›rmaya, birbirlerinin rant alan-
lar›na el atarak kurtulmaya çal›fl›yorlar. Si-
yasi kriz, kendisini en somut olarak türban
krizinde, Ergenekon soruflturmas›nda ve
AKP’nin kapat›lmas› davas›nda gösteriyor.
Krizin bafllang›c›, Temmuz seçimlerine ka-
dar uzan›yor. 

AKP, 22 Temmuz seçimlerinde elde et-
ti¤i büyük baflar›n›n etkisiyle, ikinci hükü-
metleri döneminde biraz daha rahat, biraz
daha pervas›z davranma hakk›n› kendisin-
de görmeye bafllad›. Yoksullara da¤›t›lan
“sadaka” paketleriyle oluflmufl olsa da bü-
yük bir kitle deste¤ini arkas›na alm›fl oldu-
¤unu düflünüyordu. Böylece AKP hüküme-
ti (ve arkas›ndaki ABD iflbirlikçisi burjuva-
zi) elini rahatlatt›. 

ABD’nin verdi¤i istihbarat ve destek
sayesinde fiubat sonunda gerçeklefltirilen
Kandil operasyonu, bu rahatl›¤› pekifltiren
bir etken oldu. PKK’ye karfl› sald›r› konu-
sunda burjuvazinin ortaklaflt›¤› bir dönem-
di bu. Üstelik, AKP bu arada Ergenekon
operasyonunu gerçeklefltirmifl, Veli Kü-
çük’e kadar uzanan biçimde büyük tutukla-
malar gerçeklefltirmiflti. Kontrgerilla faali-
yetlerinin gelip dayand›¤› son adres olan
Veli Küçük’ün tutuklanmas› ve Ergenekon
operasyonunun tamam›, ABD iflbirlikçile-
rinin, inisiyatifi ele geçirme ad›na yapt›kla-
r› önemli bir hamle olmufltu. Avantajl› ko-
numda oldu¤unu düflünen ABD iflbirlikçi-
leri, ‹ran ve Afganistan konusunda bir ad›m
daha atmak istediler ve PKK’ye darbe vu-
rulmas› karfl›l›¤›nda Afganistan ve ‹ran pa-
zarl›¤›n› gündeme getirerek bir uzlaflma ze-
mini bulmaya çal›flt›lar. 

Ancak harekat›n ortak yap›lmas›, arada-
ki çeliflkileri gideren ya da ABD iflbirlikçi-
lerinin elini güçlendiren bir etki yaratmad›.

Tam tersine, harekat›n PKK’nin büyük di-
renifliyle karfl›laflmas› ve fiyasko ile sonuç-
lanmas›, aradaki çeliflkileri daha da keskin-
lefltirdi. Üstelik ayn› günlerde, bu harekat
ile birlikte, rüzgar›n kendisinden yana es-
meye bafllayaca¤›n› zanneden AKP’nin,
türban konusunu dayatmas›, kald›rd›¤› ta-
fl›n aya¤›na düflmesine neden oldu. 

AKP’nin kapat›lmas› davas› bu koflul-
larda gündeme geldi. Ergenekon operasyo-
nu ve türban konusunda “fazla ileri giden”
AKP’yi frenlemek için yap›lan bir hamley-
di bu. Üstelik, gerek türban konusunda, ge-
rekse GSS (Genel Sa¤l›k Sigortas›) Yasas›
konusunda kitlelerin AKP’ye dönük tepki-
leri artmaya, seçimlerde AKP’den yana
oluflan hava da¤›lmaya bafllam›flt›. Keza,
AKP’lilerin s›n›rs›z bir biçimde artan zen-
ginlikleri, devletin kaynaklar›n› ya¤mala-
madaki pervas›zl›klar›, o¤ullar›, damatlar›
vb üzerinden vurduklar› büyük vurgunlar
ve yapt›klar› dü¤ünlerde ortaya ç›kan ade-
ta ‘saltanat’ havas› ile oluflan ‘açgözlülük’
tablosu, kitlelerde AKP’ye karfl› tepkileri
yo¤unlaflt›ran bir baflka etkendi. 

AKP’nin kapat›lmas› davas›, bu zemin
üzerinde yükseldi. Davan›n aç›lmas›n›n
hemen arkas›ndan AKP’nin, Ergenekon
operasyonunu yeni bir aflamaya getirmesi,
‹flçi Partisi yöneticileri baflta olmak üzere
rektörlere, ayd›nlara var›ncaya kadar genifl
bir kesimi gözalt›na al›p sorgulatmas›, tan-
siyonu biraz daha yükseltti, tepkileri art›r-
d›. Ayn› dönemde, uluslararas› konjonktür
de ABD iflbirlikçilerinden yana de¤ildi; bu
gidifli, AKP’nin y›prat›lmas›n› durduracak
koflullar yoktu. 

AKP’nin 1 May›s fiyaskosu

Kapatma davas› ile ‘bir aya¤› çukurda’
olan hükümet, 1 May›s’ta büyük bir darbe
daha ald›. 

Asl›nda 1 May›s tart›flmalar›n›n ilk
gündeme geldi¤i dönemde, devletin tutu-
munun bu kadar fliddetli olaca¤› beklenmi-
yordu. Bu y›l 1 May›s›n çok güçlü bir bi-
çimde kutlanmas›n›n, yüzbinlerce insanla
Taksim’e ç›kman›n koflullar› olgunlaflm›fl-
t›. Bu durumun fark›nda olan di¤er klikler,
1 May›s› hükümeti y›pratman›n bir mani-
velas› haline getirmeye çal›flt›lar. 

AKP’nin 1 May›s karfl›s›ndaki tutumu,
siyaseten ne kadar s›k›flm›fl durumda oldu-
¤unun göstergesi oldu. Önce, türban ve ka-
patma davas›na karfl› tak›nd›¤› ‘demokrat’
maskesini yüzüne geçirdi ve 1 May›s› sa-
hiplenmeye çal›flt›. Amac› bir taraftan 1
May›s konusunda birtak›m ad›mlar atarak
kitleler nezdinde prestij kazanmakt›. Bir
taraftan da 1 May›s›n militan içeri¤ini bo-
flaltmak, ‘ba¤r›na basarak bo¤mak’, böyle-
ce tehlikeli bir hal almas›na engel olmakt›.
Ancak “dozu” tutturamad›, s›n›rlar› iyi çi-
zemedi. 1 May›s›n tatil ilan edilmesi ile il-

gili önerge bu amaçla gündeme getirildi. 

Devlet ise bu kadar›na, hem de bugün-
kü koflullarda haz›r de¤ildi, bunu çok tehli-
keli buluyordu. 1 May›s›n tatil edilmesi, 1
milyon kiflinin meydanlara ç›kmas›na yol
açabilirdi. Böyle bir 1 May›s, y›l›n bafl›n-
dan itibaren GSS’ye karfl› yükselmekte
olan mücadeleyi yeni bir evreye s›çrat›rd›.
Bu tatil, kitle hareketinin kazan›m› olur, bu
da kitlelerin kendilerine güvenlerini art›r›r,
kararl›l›¤›n› güçlendirirdi. Böylesi sonuç-
lar do¤aca¤›n› gören burjuvazi, AKP’yi
frenledi, geri ad›m atmaya zorlad›. 

Ancak bu konunun bir kere gündeme
gelmifl olmas›, sonras›nda ‘da¤›n fare do-
¤urmas›’ daha büyük tepki yaratt›. Asl›nda
bu dönemde, AKP’nin att›¤› her ad›m, ken-
disini vuran bir bumeranga dönüfltü.
“Ayaklar” konusunda yapt›¤› büyük gaf,
bugüne kadar ‘halktan’ biri olarak lanse
edilmeye çal›fl›lan Erdo¤an’›n gerçek yü-
zünü ve s›n›fsal bak›fl›n› bütün ç›plakl›¤›
ile ortaya ç›kard›. Üstelik kendi kökeni de
‘ayak’lara dayanan bir ‘sonradan görme’
olmas› çok daha büyük tepki yaratt›. Keza
1 May›s’›n tatil edilece¤i havas›n›n yarat›l-
mas›n›n arkas›ndan, sadece “Emek ve Da-
yan›flma günü” ilan edilmesi, tepkileri do-
ru¤a ç›kard›. Her f›rsatta tatil ilan eden, di-
ni bayramlara mutlaka ek yapan AKP hü-
kümetinin, iflçilere ‘bayram› çal›fl›rken kut-
lamay›’ tavsiye etmesi, nas›l hesapland›¤›
belirsiz bir ‘ekonomik zarar’ ortaya sürme-
si, tansiyonu yükselten bir etki yaratt›.
Taksim’i engellemek için öne sürülen ar-
gümanlar da AKP’nin art›k sürünmeye
bafllad›¤›n›n göstergesiydi. Y›lbafl›larda ç›-
kan rezaletler, maç kutlamalar›nda yaflanan
s›n›rs›zl›klar bir tarafa, 14 Nisan’da Tak-
sim’in polisler taraf›ndan gaspedildi¤i, tra-
fi¤e kapat›ld›¤› görüntüleri, son derece ta-
zeydi ve Taksim’in sadece iflçilere kapal›
oldu¤unun çarp›c› bir göstergesiydi. Son
güne kadar Taksim tart›flmas›n›n canl› tu-
tulmas›, sanki Taksim’e izin verecekmifl
gibi bir hava yarat›lmas› ve son gün kesin
olarak Taksim’in yasaklanmas› da iflin tuzu
biberi oldu. 

1 May›s günü geldi¤inde ise, AKP ade-
ta “çaresiz” kalm›flt›. Yükselen hareketin
önünde duramam›fl, kitleleri yat›flt›rmay›,
ikna etmeyi ise baflaramam›fl, tersine her
hareketiyle kitleleri daha da aya¤a kald›r-
m›flt›. Sonuçta 1 May›s günü yaflanacaklar›
durdurmak için dizginsiz bir terör estir-
mekten baflka çaresi kalmam›flt›. Hareketi
ezmeyi, yoketmeyi baflar›rsa, kaybetti¤i
otoriteyi ve gücü yeniden kurabilece¤ini
düflünüyordu. 

K›sacas› AKP, süreci kendi hedefleri
do¤rultusunda iyi yönetemedi. Kapatma
davas› ile y›pranan prestijini kurtarmaya
çal›fl›rken, bu defa çok daha fliddetli bir
prestij kayb›na, üstelik iflçi ve emekçi kit-
lelerin tepkisini alarak, u¤rad›. 1 May›sa
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kadar AKP’ye karfl› oluflan tepkiler, 1 Ma-
y›s günü yaflananlardan sonra infiale dö-
nüfltü. 

Kitlelerdeki tepkinin büyüklü¤ü, yafla-
nan vahfletin boyutu, AKP’nin aya¤›n›n bi-
raz daha kaymas›na neden oldu. Kitle ör-
gütleri, sendikalar, kurumlar uygulanan
fliddete, estirilen teröre tepki gösterdiler.
Ayd›nlar›n önemli bir k›sm› da AKP’ye
verdikleri deste¤i çekmeye bafllad›lar. Hat-
ta CHP ve MHP bile uygulanan fliddeti k›-
namak zorunda kald›. Oluflan hava, TÜS‹-
AD’› bile aç›klama yapmaya zorlad›. TÜ-
S‹AD, “Güvenlik güçlerinin orant›s›z güç
kullanmas›n› kayg› ve üzüntüyle izledik”
aç›klamas›n› yaparken GY‹AD (Genç Yö-
netici ve ‹fladamlar› Derne¤i) bir ad›m daha
ileri giderek “Suç ifllenmifltir. ‹flçilerimizin
yan›nday›z” dedi. Yaflananlar›n arkas›ndan
ABD’nin bile AKP’nin arkas›ndaki deste-
¤ini çekti¤ini, ABD iflbirlikçisi medyan›n
tutumundan anlamak mümkün. AKP’nin
gösterdi¤i yönetme zaafiyeti, yapt›¤› gaflar
ve yaratt›¤› ‘beceriksizlik’ tablosu, ona en
fazla güvenen ABD’ci kesimleri bile geri
çekilmeye zorlad›. 

AKP bu süreçten y›pranarak ç›kt›. 2002
y›l›nda seçimleri kazan›rken kimileri onu
“de¤iflimci”, “yenilikçi” ve “demokrat”
olarak alk›fllam›fllard›. Son aylarda ise, pul-
lar› iyice döküldü, yaratmaya çal›flt›¤› bu
tablo çöktü. Bugün, muhalif kesimler bu
f›rsattan yararlanarak onu daha fazla y›p-
ratmaya çal›flacaklard›r. Aya¤›n›n kayd›r›l-
mas›, hükümetten düflürülmesi çok da uzak
bir ihtimal de¤ildir. 

Burada üzerinde durulmas› gereken en
önemli unsur, AKP’nin sonunu getiren as›l
unsurun iflçi-emekçi hareketi olmas›d›r.
AKP, klik çat›flmalar›n ürünü olarak de¤il,
GSS’ye karfl› bafllayan, 1 May›sla katlanan
kitle hareketinin etkisiyle y›pranm›fl ve güç
kaybetmifltir. Bunu baflaran kitle hareketi-
nin gücünü iyi görmek gerekir. 

Taksim’i 2007 1 May›s›’nda 

kazanm›flt›k

Bu y›l 1 May›s’ta Taksim’e ç›kman›n
koflullar› son y›llarda yaflanan iflçi emekçi
eylemlerinden ba¤›ms›z de¤ildir. Bunun
haz›rl›¤› uzun süren yenilgi y›llar› içinde
yaflanan tek tek, ancak belirleyici eylemler
içinde yap›ld›, köfletafllar› oluflturuldu,
2007 1 May›s›nda ise Taksim’e ç›k›larak
ad› kondu. 

2004 Saraçhane 1 May›s› çok önemli
bir dönüm noktas› oldu, kitle hareketi için-
de. ’97 y›l›ndan itibaren Ça¤layan yolunun
bariyerleri aras›na hapsedilen kitleler, 2004
y›l›nda, devletin bütün tehditlerine ra¤men
Saraçhane meydan›na akt›, onbinlerce kifli
1 May›s› özgürlefltirmenin coflkusunu yafla-
d›. 

2004 Haziran›nda yaflanan NATO pro-

testolar›, 1 May›s’tan al›nan güçle örgüt-
lendi. 2002 y›l›nda bafllayan ve 2003 Nisa-
n›nda Irak’›n iflgal edilmesiyle durgunlaflan
antiemperyalist, savafl karfl›t› hareket, 2004
NATO protestolar›nda yeniden can buldu. 

2005 y›l› Ocak ay›ndaki SEKA direnifli
ve iflgali, özellefltirme karfl›t› iflçi hareketi-
nin motor gücü haline geldi. “SEKA k›v›l-
c›m, biz yang›n olaca¤›z” diyen Tekel bafl-
ta olmak üzere bir çok iflyerlerinde iflçiler,
özellefltirmeye karfl› mücadeleyi SE-
KA’dan ald›klar› güçle yürüttüler. Tekel,
Seydiflehir fabrikalar›nda kararl› iflçi ey-
lemleri yafland›. 

2005 y›l›nda yaflanan 8 Mart eylemi,
uzun y›llard›r feministlerin hakimiyetinde
gerçekleflen 8 Martlara, militan ve kitlesel
bir son anlam›na geliyordu. ‹zinsiz olmas›-
na ve devletin sald›r›s›na ra¤men kitlesel
ve kararl› bir eylem gerçeklefltirilmiflti. 

2007 Ocak ay›nda Hrant Dink’in kald›-
r›mda yatan cans›z bedeni, ‘art›k yeter’ di-
yen yüzbinlerin soka¤a ç›kmas›na neden
oldu. Cenaze töreninde Taksim’den yürü-
yerek geçen yüzbinler, 1 May›s’ta Tak-
sim’de buluflma sözü veriyorlard›. 

2007 1 May›s›nda, Taksim meydan›n›n
ortas›nda at›lan “‹flte Taksim, ‹flte 1 Ma-
y›s!” slogan›, ony›llar›n hasretini, özlemini
ifade ediyordu. ’77 1 May›s›n›n 30. y›ldö-
nümünde, onbinlerce kifliyle ve saatlerce
süren çat›flman›n arkas›ndan Taksim’e ç›-
k›lm›flt›. Ve art›k o andan itibaren, 2008 1
May›s›n›n Taksim’de kutlanaca¤›, tart›fl-
mas›z bir gerçek halini alm›flt›. 

‹flçi-memur, ö¤renci ve 

Kürt hareketi yükseliyor

2008 y›l›n›n ilk aylar›nda, kitle hareke-
ti aç›s›ndan oldukça önemli geliflmeler ya-
flanmaya bafllad›. ‹flçi ve memurlar GSS
karfl›t› eylemlerde, Kürt halk› Newroz’da,
ö¤renci hareketi ise sivil faflizme karfl› sa-
vaflta önemli mevziler elde ettiler. 

Y›l›n bafl›ndan itibaren GSS karfl›t› ey-
lemler, iflçi ve memur hareketi aç›s›ndan
önemli bir dinamik haline geldi. Sendika-
lar, meslek odalar›, çeflitli kitle örgütleri ve
devrimciler, GSS’ye karfl› mücadele için
kurulan platformlarda biraraya geldiler ve
eylemler örgütlediler. ‹stanbul’da bafllayan
platform çal›flmalar› hem di¤er illere, hem
de büyük illerde ilçelere yay›larak örgüt-
lendi. Bu dönemde, iflçi ve memurlar›n,
kendi sendikal örgütlerine, sendikal çal›fl-
malar›na duyduklar› ilginin artt›¤› da göz-
ler önündeydi. ‹stanbul’da Türk-ifl Muhalif
fiubeler Platformu’nun kurulmas› ve bu flu-
belerin GSS platformu içinde yer almalar›
da önemli bir geliflmeydi. 

GSS platformlar› say›s›z yerel eylem
yapt›ktan sonra, konfederasyonlar ve oda-
lar 14 Mart’ta ülke genelinde iki saatlik ifl
b›rakma, 1 Nisan’da ise yine ülke genelin-

de genel grev ilan ettiler. ’90 y›l›nda yap›-
lan 3 Ocak genel grevinin arkas›ndan ilk
kez ülke genelinde ifl b›rakma yap›l›yordu.
Sendikalar bu eylemlerin örgütlenmesini,
taban çal›flmas›n› do¤ru düzgün yapmad›-
lar. Taban bask›s›n›n etkisiyle eylem karar-
lar› almak zorunda kalan sendika yönetici-
leri, çok büyük kat›l›m›n olmas›n› istemi-
yor, sadece genel ça¤r›lar yaparak, kat›l›m›
düflük tutmaya çal›fl›yorlard›. Ancak buna
ra¤men, her iki eylemde de kat›l›m çok
yüksek oldu; hiç beklenmedik yerlerde,
küçük illerde ya da ilçelerde çok coflkulu
eylemler gerçeklefltirildi. 

1 Nisan günü Ankara’da K›z›lay mey-
dan›na ç›k›lmas› ise, eylemlerin doru¤uy-
du. K›z›lay meydan› uzun y›llard›r emekçi-
lere kapal›, t›pk› Taksim gibi yasakl› bir
meydand›. Devletin 1 Nisan eylemini en-
gelleme çabas›, önce kitlenin militan bir di-
renifl sergilemesine, arkas›ndan açt›¤› ge-
diklerden K›z›lay’a akmas›na yol açt›.
Kimsenin beklemedi¤i ve planlamad›¤› bir
biçimde, K›z›lay meydan› emekçiler tara-
f›ndan fethedildi. 

Ayn› dönemde, Newroz eylemleri, ayr›
bir koldan, ayr› bir direnifl oda¤› oluflturdu.
Y›llard›r “bar›fl” söylemleriyle uyutulmaya
ve ABD’nin iflbirlikçisi haline getirilmeye
çal›fl›lan, devletle bar›flmaya ve ABD’nin
hesaplar› do¤rultusunda ‹ran’a karfl› savafl-
maya zorlanan Kürt halk›, s›n›rötesi ope-
rasyonun arkas›ndan, Newroz’la sokaklara
döküldü. Devletle ‘bar›fl’man›n mümkün
olmad›¤›n› bir kere daha s›nam›fl olarak ha-
rekete geçti. ABD’nin ç›karlar› için de¤il,
kendi ç›karlar› için savaflman›n tek çare ol-
du¤unu, emperyalistlere ya da iflbirlikçile-
rine güvenmenin kurtulufl olmad›¤›n›, ken-
di deneyimi do¤rultusunda görmüfl, anla-
m›fl olman›n verdi¤i bir bilinçle sokaklar›
yeniden tutuflturdu.  

Newroz eylemleri genel olarak çok kit-
lesel, coflkulu ve militan geçti. ‹zin veril-
meyen yerlerde yap›lan binlerce, onbinler-
ce kiflilik eylemler, devletle fliddetli çat›fl-
malara sahne oldu. Mitinge izin verilme-
mifl olmas›, Kürt emekçilerini durdurmad›,
tersine, daha militan kutlamalar›n önünü
açt›. Bu eylemlerde flehitler de verildi.
Newroz eylemleri, adeta ‘90’l› y›llar›n ilk
yar›s›ndaki serh›ldanlar› hat›rlat›rcas›na
güçlü ve militand›. 

Newroz’a damgas›n› vuran olay ise,
Yüksekova’da Newroz’da vurularak flehit
düflen Yahya Menekfle’nin cenazesi oldu.
Menekfle’nin cenazesi, gece gizlice devlet
taraf›ndan gömülmüfltü. Sabah bu durumu
ö¤renen Yüksekova halk›, erken saatlerden
itibaren sokaklara döküldü. Eylemlerin tek
talebi vard›; cenazenin halka teslim edil-
mesi. Çat›flmalar saatler sürdü. En son, ce-
naze verilmeden eylemlerin bitmeyece¤ini
anlayan devlet, çok önemli bir geri ad›m
atmak zorunda kald›: Cenaze devlet tara-

AKP bu süreçten
y›pranarak ç›kt›.

2002 y›l›nda seçimle-
ri kazan›rken kimile-
ri onu “de¤iflimci”,
“yenilikçi” ve “de-

mokrat” olarak alk›fl-
lam›fllard›. Son ay-

larda ise, pullar› iyi-
ce döküldü, yaratma-
ya çal›flt›¤› bu tablo

çöktü. Bugün, muha-
lif kesimler bu f›rsat-
tan yararlanarak onu
daha fazla y›pratma-
ya çal›flacaklard›r.

Aya¤›n›n kayd›r›lma-
s›, hükümetten düflü-
rülmesi çok da uzak
bir ihtimal de¤ildir. 

Burada üzerinde
durulmas› gereken
en önemli unsur,

AKP’nin sonunu ge-
tiren as›l unsurun

iflçi-emekçi hareketi
olmas›d›r. AKP, klik
çat›flmalar›n ürünü
olarak de¤il, GSS’ye

karfl› bafllayan, 1
May›sla katlanan kit-

le hareketinin etki-
siyle y›pranm›fl ve
güç kaybetmifltir.

Bunu baflaran kitle
hareketinin gücünü
iyi görmek gerekir. 
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f›ndan mezardan ç›kart›ld› ve kitleye teslim
edildi. Onbin kifli taraf›ndan yap›lan tören-
le, cenaze yeniden gömüldü. 

Geçmiflte, devletin kaç›rarak gömdü¤ü
cenazenin, sonradan al›n›p baflka yere götü-
rülmesi, ya da götürülmeden, gömüldü¤ü
yerde tören yap›lmas› gibi olaylar oldukça
fazla yaflan›yordu. Ancak cenazenin dev-
letten eylemle istenmesi ve bu eylemler so-
nucunda devletin mezardan ç›kart›p ver-
mek zorunda kalmas›, ilk defa yaflan›yordu.
Bu yan›yla, Yüksekova’da yaflanan eylem,
Kürt hareketi aç›s›ndan önemli bir birikimi,
bir dönüm noktas›n› ifade ediyor. 

Newroz eylemlerinde dikkati çeken bir
di¤er nokta ise, uzun y›llar sonra ilk defa
Newroz’un devrimci yap›larla birlikte ör-
gütlenmesi oldu. Kürt hareketi, Türkiye
Devrimci Hareketi ile aras›na koydu¤u me-
safeyi, biraz s›n›rötesi operasyonlar›n ya-
ratt›¤› dayan›flma iste¤iyle, biraz da emper-
yalistler ve iflbirlikçilerinden umudu kes-
mesinin etkisiyle, kapatma aray›fl›na gir-
miflti. Bu aray›fl, TDH’nin operasyonlar›
protesto etme ve Kürt halk›na destek olma
iste¤iyle birleflince, Newroz, uzun y›llar
sonra ilk kez ortaklaflt›. Metropollerdeki
mitinglerde Kürt halk›n›n TDH ile kurdu¤u
yak›n ve s›cak iliflkiler de aradaki mesafe-
nin kapanmakta oldu¤unu gösteriyordu. 

Ayn› dönem, ö¤renci hareketinin sivil
faflist sald›r›larla karfl› karfl›ya kald›¤› bir
dönem oldu. Bunun odak noktas›na Akde-
niz Üniversitesi oturdu. Akdeniz Üniversi-
te’sinde devrimci ö¤rencilerin üzerine si-
lahla atefl eden faflistin görüntüsü herkesi
aya¤a kald›rd›. Hem televizyonda hem de
gazetelerde yer alan görüntülerde iki unsur
öne ç›k›yordu. Birincisi atefl eden kiflinin
ö¤renci olmad›¤›, t›pk› 12 Eylül öncesinde
oldu¤u gibi okullardaki devrimci hareketi
bast›rmak amac›yla yetifltirilen sivil faflist
kadrolardan biri oldu¤u çok aç›kt›. ‹kincisi,
devrimci, anti-faflist ö¤renciler, kendilerine
s›k›lan kurflunlar›n üzerine kofluyor ve
“kaçmay›n” diye ba¤›r›yorlard›. Sivil-faflist
sald›r›n›n boyutu ve sald›r›y› püskürten di-
reniflin gücüydü herkesi harekete geçiren.
Kurflunlar›n üzerine koflan ö¤rencilerin slo-
ganlar›, tüm anti-faflist kesimlere güç ver-
miflti. Son y›llarda, üniversitelerde faflist
sald›r›lar karfl›s›nda oluflan savunmac› dire-
nifl ve güçler dengesinde oluflan “beraber-
lik” durumu, Akdeniz Üniversitesi’nde ya-
flanan bu olaydan sonra de¤iflti. Baflta An-
kara DTCF olmak üzere, okullarda ardarda
yaflanan çat›flmalarda, moral üstünlük dev-
rimci-demokrat ö¤rencilere geçti. Antal-
ya’da s›k›lan kurflunlara gösterilen direnifl
ve ölümün üzerine yürüyüfl, bütün ö¤renci
hareketine direnme gücü verdi. 

2008 y›l›, üç kolda birden yükselifl e¤i-
limi, kitle hareketinde genel bir canlanma
ile bafllad›. ‹flçi-memur hareketi GSS karfl›-
t› eylemlerde, Kürt hareketi Newroz’da,

ö¤renci hareketi anti-faflist mücadelede
önemli mevziler kazand›lar. Hareketin üç
kolda birden yükselifli, yenilgi y›llar›ndan
ç›k›fl›n bir iflareti olarak birleflti, bütünleflti. 

2008 1 May›s›, bu eylemlerin, kitle ha-
reketindeki bu yükseliflin, son y›llar›n a¤›r-
l›¤›n› üzerinden at›fl›n ürünü olarak Taksim
hedefine kilitlendi. 

Sendikalar›n 1 May›s politikas›

Yükselen dalgan›n fark›nda olan sendi-
kalar, bu dalgan›n üzerine binmek, dalga-
dan faydalanarak kendisini büyütmek he-
defini tafl›d›lar. Bafl›ndan itibaren Taksim
konusunda kararl› görünen sendikalarda,
özellikle D‹SK Genel Merkezi’nde bu yak-
lafl›m, aç›k bir biçimde görünüyordu. 

‹flçi sendikalar› sözkonusu oldu¤unda,
D‹SK adeta rakipsiz görünmektedir. Di¤er
konfederasyonlar›n durumu ortadad›r. 

Bugüne kadar 1 May›s’larda hep en
sa¤da bir çizgi izleyen Hak-ifl, bu y›l da
üzerine düfleni yapt›. Bugüne kadar, dev-
letle gerginliklerin yafland›¤› 1 May›slarda,
elinde Türk bayraklar›yla kutlamalar yap-
may› tercih etmiflti. Geçen y›l ise, 1 May›s
kutlamas› yapmamay› bile gündeme getir-
di ve kendisi yapmad› da. 

Bu y›l ise, Hak-ifl’in tutumu, devletin
resmi 1 May›s›n› düzenlemek oldu. Resmi
devlet töreniyle ve Ankara Büyükflehir Be-
lediyesinden getirilen tafl›ma iflçilerle 1
May›s› kutlad› Hak-ifl! Devletin Newroz’u
‘devletlefltirmesi’ gibi, Hak-ifl de 1 May›s›
‘devletlefltirmeye’, resmilefltirmeye öna-
yak oldu, o rolü üstlendi. 1 May›s›n resmi
tatil olmas›n›n tart›fl›ld›¤› bir dönemde,
Hak-ifl’in bu tutumu, önümüzdeki dönem-
de devletin politikas›n›n nas›l flekillenece-
¤ini göstermekteydi. 

Üye say›s› en büyük konfederasyon
olan Türk-ifl’in konumu ise son derece kar-
mafl›kt›r. ’07 Temmuz seçimlerinin rüzga-
r›n› arkas›na ald›¤›n› düflünen AKP,
“Türk-ifl yönetimini istedi¤ini” hatta “5-0”
olmas›n› söylemiflti. Gerçekten de son
Türk-ifl genel kurulunda, AKP’nin listesi
seçimleri kazand›. Ve bu liste yönetime ge-
lir gelmez, ilk ifl olarak bugüne kadar hiç-
bir Türk-ifl yönetiminin yapmaya cesaret
edemedi¤i ifli yapt›, iflçilerin bütün tepkisi-
ni göze alarak, asgari ücretin alt›na imzay›
att›. Bu durum, Türk-ifl içindeki muhalif,
devrimci-demokrat iflçiler ve sendika flube-
lerinde ciddi s›k›nt›lar yaratt›. 

Asl›nda muhalif flubelerin yaflad›¤› s›-
k›nt›n›n temeli 2004 1 May›s›nda at›lm›flt›.
D‹SK, KESK ve devrimci yap›lar Saraçha-
ne’de eylem yaparken, Türk-ifl, Hak-ifl ve
‹flçi Partisi ile birlikte Ça¤layan meydan›na
gitmifllerdi. Muhalif flubeler ise, buna kar-
fl› tav›r almay› baflaramam›fl, bunu göze
alamam›fllard›. Bu nedenle hem Saraçha-
ne’ye kat›lan devrimci yap›lardan, hem de

kendi tabanlar›ndan tepki alm›fl, elefltiril-
mifllerdi. Buna ra¤men, muhalif sendika-
lar, 2007 1 May›s›nda da Taksim yerine
Kad›köy’deki yasal mitinge kat›lmay› ter-
cih ettiler. Bu da onlara yönelik elefltirileri
yo¤unlaflt›rd›, kendi içlerindeki tart›flmay›
derinlefltirdi. Barda¤› tafl›ran son damla,
son genel kurulda, muhalif sendikalardan
kimilerinin AKP’li listede yer almas› oldu. 

Tüm bu geliflmeler ve Türk-ifl içinde
artan huzursuzluk, 2008 bafl›nda ‹stan-
bul’da yönetime muhalif fiubeler Platfor-
mu’nun kurulmas›na yol açt›. ‹çinde dev-
rimci-demokrat yöneticilerin ve üyelerin
bulundu¤u bu sendikalar, Türk-ifl Genel
Merkezi’nden farkl› hareket etmeye baflla-
d›lar. Özellikle GSS eylemleri sözkonusu
oldu¤unda bu farkl›l›k daha belirgin olarak
ortaya ç›kt›. Türk-ifl’in içinde yer almad›¤›
eylemlere ‹stanbul’daki muhalif flubeler
kat›ld›lar. 1 May›s tart›flmalar›nda da mu-
halif flubeler yine Türk-ifl’in önünden gitti-
ler ve Taksim karar›n› ald›lar. Bu kez 1
May›s› “bölen” olmayacaklar›n› bafltan or-
taya koydular. 

Türk-ifl genel merkezi ise, hem taban-
daki bas›nc›n etkisiyle, hem de ‹stan-
bul’daki kimi flubelerin bu kararl›l›¤› karfl›-
s›nda Taksim karar›na ortak oldu. Bu ka-
rarda, 1 May›s’›n resmi bir bayram olarak
kutlanmas› yönünde AKP içinde giriflimle-
rin olmas›n›n da rolü vard›. Öyle ki, bu
yönde haz›rlanan “kanun tasar›s›” ilk kez
meclisteki tüm partilerce de destekleniyor
ve böyle bir karar›n ç›kaca¤›na neredeyse
kesin gözüyle bak›l›yordu. Ne var ki, AKP
hükümetinin tutumu de¤iflti ve 1 May›s,
“malumun ilan›” fleklinde yorumlanan
“Emek ve dayan›flma günü” olarak kabul
edildi, fakat “resmi tatil” ilan edilmedi.
Hükümetin bu tutum de¤iflikli¤i karfl›s›n-
da, Türk-ifl’in yaflad›¤› dalgalanma son de-
rece çarp›c›yd›. Son güne kadar süren pa-
zarl›klar›n ard›ndan, hükümetin Taksim’e
kesin olarak izin vermedi¤i ortaya ç›k›nca,
Türk-ifl Genel Baflkan›, bu koflullarda hü-
kümete karfl› ç›kmayacaklar›n› ve Taksim
hedefinden vazgeçtiklerini söyledi. Hemen
arkas›ndan, 1 May›s tertip komitesinde gö-
rev alan Türk-ifl Genel Sekreteri ise, Tak-
sim’e ç›kma karar›n›n arkas›nda olduklar›-
n› aç›klad›. 1 May›s günü ise, muhalif flu-
beler eylemlerin içinde yer ald›lar. 

1 May›s’ta ortaya ç›kan bu tablo, Türk-
ifl’in gelece¤i aç›s›ndan önemli bir döne-
meci ifade etmektedir. 1 May›s, Türk-ifl’in
içine bir neflter att›, uzun zamand›r büyü-
mekte olan yaray› patlatt›. Bugün, Türk-‹fl,
ola¤anüstü bir genel kurul ile yönetim de-
¤iflikli¤inden, muhalif flubelerin ayr›lmas›-
na kadar, çeflitli olas›l›klarla karfl› karfl›ya-
d›r.  

Hareket yükselmektedir ve bir iddias›
olan bütün sendika flubeleri, daha militan,
daha etkili eylemler gerçeklefltirmek zo-

Sendikal bürokra-
si ve sar› sendikac›l›k
üzerine temel gerçek-
ler, tart›fl›lmaz do¤-
rulard›r. ‹flin do¤as›
gere¤i, sendikal bü-
rokrasi, s›n›f uzlafl-
mac› bir çizgi izler.

Ancak devrimin yük-
selifle geçti¤i, iflçi-
emekçi hareketinin

büyüdü¤ü dönemler-
de tabandan oluflan
bask›, bu tür sendi-
kac›lar› bile ister is-
temez  devrimci yap›-
lara yaklaflt›r›r, on-

larla daha iyi iliflkiler
kurmay› gerektirir.  

Devrimci yap›lar
ise, sendika yönetim-
lerini gerek politika-
lar›yla, gerekse de ifl-
çi-emekçi tabanlar›
arac›l›¤›yla zorla-

makla karfl› karfl›ya-
d›r. Onlar›n faaliyeti-
ne yön verebildi¤i, t›-

kanma noktalar›n›
açabildi¤i oranda ha-
rekete önderlik ede-

bilir. Devrimciler bu-
rada boflluk b›rak›r-
sa, devletin bask›s›
ya da hareketin dö-
nemsel dalgalanma-
lar›, sendika bürok-
rasisini kolayl›kla

dümen k›rmaya götü-
rebilir. Zaten ona
egemen s›n›flar›n

biçti¤i rol de budur.
1 May›s günü son

anlarda yaflanan ge-
liflmeleri böyle oku-

mak gerekir.
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rundad›r. Aksi taktirde, üyelerini kaybet-
meleri, yetkilerini ayn› iflkolundaki baflka
sendikaya kapt›rmalar›, ya da koltuklar›n›
yitirmeleri gibi tehlikeler, onlar› beklemek-
tedir. Türk-ifl’in muhalif flubeleri de yükse-
len hareketin içinde yer almad›klar›nda, al-
t›nda kalacaklar›n› bilmektedirler. 

Süreçten tüm zikzaklar›na ra¤men yine
de en güçlü ç›kan sendika, D‹SK olmufltur.
1 May›s süreci boyunca tüm konfederas-
yonlar› önderli¤ini adeta D‹SK üstlenmifl-
tir. Geçen y›l Taksim’de yapt›¤› kararl›l›k
gösterisi ile büyük bir puan toplayan D‹SK
yönetimi, GSS eylemlerinde de ön s›rada
yer alarak konumlar›n› pekifltirmeye çal›flt›.
Bu 1 May›s’ta ise, D‹SK binas›n›n “komu-
ta merkezi” olmas›, tüm kitlenin gözünün
oraya dönmesi ve sald›r›lar›n oda¤›na otur-
mas›, D‹SK’i öne ç›kard›. Ne var ki D‹SK
yönetimi, devletin yo¤un fliddeti karfl›s›nda
flafl›rm›fl, bocalam›fl, mecalinin ve ufkunun
s›n›r›n› da ortaya koymufltur. Devrimci ifl-
çiler sendika yönetimlerini ele geçirmeye-
ne kadar, sendikalar›n kritik anlardaki bu
bildik tutumlar› da de¤iflmeyecektir.

Devrimciler önderlik etmeli

1 May›s haz›rl›klar› boyunca D‹SK,
Devrimci 1 May›s Platformu ile daha yak›n
bir iliflki içine girdi. Hatta yürüyüfl kolun-
daki s›ralama sözkonusu oldu¤unda,
D‹SK’in hemen arkas›nda Devrimci 1 Ma-
y›s Platformunun olmas›n› istedi. Bu iste¤i-
ni her ne kadar “devletin devrimcilere sal-
d›r›s›n› önlemek” olarak aç›klad›ysa da,
gerçek farkl›yd›. Bir yandan devletin “pro-
vokatörler” diye hedefe çakt›¤› devrimci
gruplar› kontrol alt›na almaya çal›fl›yor, bir
yandan da s›rt›n› devrimcilere dayayarak
daha güçlü bir pozisyon elde etmeye çaba-
l›yordu.

Sendikal bürokrasi ve sar› sendikac›l›k
üzerine temel gerçekler, tart›fl›lmaz do¤ru-
lard›r. ‹flin do¤as› gere¤i, sendikal bürokra-
si, s›n›f uzlaflmac› bir çizgi izler. Ancak
devrimin yükselifle geçti¤i, iflçi-emekçi ha-
reketinin büyüdü¤ü dönemleri farkl› ele al-
mak gerekir. Yükselifl dönemlerinde, ta-
bandan oluflan bask›, bu tür sendikac›lar›
bile eskisinden farkl› bir profil çizmeye
zorlar. Bu zorunluluk, onlar› ister istemez
devrimci yap›lara yaklaflt›r›r, onlarla daha
iyi iliflkiler kurmay› gerektirir.  

Devrimci yap›lar ise, sendika yönetim-
lerini gerek politikalar›yla, gerekse de iflçi-
emekçi tabanlar› arac›l›¤›yla zorlamakla
karfl› karfl›yad›r. Onlar›n faaliyetine yön ve-
rebildi¤i, t›kanma noktalar›n› açabildi¤i
oranda harekete önderlik edebilir. Devrim-
ciler burada boflluk b›rak›rsa, devletin bas-
k›s› ya da hareketin dönemsel dalgalanma-
lar›, sendika bürokrasisini kolayl›kla dü-
men k›rmaya götürebilir. Zaten ona ege-
men s›n›flar›n biçti¤i rol de budur. 1 May›s

günü son anlarda yaflanan geliflmeleri böy-
le okumak gerekir. 

Yükselen kitle hareketi ve devletin
kendi içindeki çatlaklar›, bu 1 May›s’ta
sendikalar› Taksim’e ç›kma karar›n› alma-
ya yol açt›. Ancak son günlerde devletin
bask›s› artt›¤›nda, sendikalar da yalpala-
maya bafllad›lar. Baflbakan ile 1 May›s’tan
üç gün önce yapt›klar› görüflmeye, “yürü-
yüfl kolunun tek güzergaha indirilmesi,
kutlaman›n olabildi¤ince k›sa tutulmas› -
bir buçuk saatin telaffuz edilmesi- gibi ka-
rar de¤ifliklikleri, att›klar› geri ad›mlar› or-
taya koyuyor. Taksim hedefini kazanmak
için kimi esnemeler yapmak mümkündür.
Hatta 1 May›s günü de sald›r›n›n boyutu
karfl›s›nda, çeflitli manevralar yap›labilir,
zaman ya da mevzi kazand›racak geri
ad›mlar at›labilir. Ne var ki, sendikalar bu
kararlar›, baflta “Devrimci 1 May›s Platfor-
mu” olmak üzere 1 May›s’› birlikte örgüt-
ledikleri kurumlara bildirmeden, onaylar›-
n› almadan yaparak, “güvenilmez mütte-
fik” olduklar›n› bir kez daha ortaya koydu-
lar. 

Keza sendikalar›n alana kitle tafl›mak
için u¤raflmamalar›, Türk-ifl muhalif flube-
leri ve baz› D‹SK flubeleri d›fl›nda genel bir
kat›l›m›n sa¤lanmamas›, hatta KESK’in
neredeyse hiç ortada görünmemesi, sendi-
kalar›n 1 May›sa nas›l haz›rland›klar›n›
gösteriyor.  

Devrimci yap›lar›n sendika bürokrasisi
ile birlikte hareket etmek zorunda kald›kla-
r› her tür organizasyonda “sa¤l›kl› bir gü-
vensizlik” tafl›malar› gerekti¤i son 1 May›s
eyleminde yeniden tescillendi.  Sendikalar
ile iliflkinin çerçevesi daha net belirlenme-
li, kurallar›/ilkeleri daha kesin koyulmal›
ve taraflar›n buna uymas› zorlanmal›d›r.
Ancak böyle bir iliflki, ‘pazarl›¤›n’ do¤ru-
dan sendikac›lar taraf›ndan yürütüldü¤ü
koflullarda, devrimcilerin a¤›rl›¤›n›n hisse-
dilmesini sa¤layacakt›r. 

Eylem esnas›nda ya da öncesinde inisi-
yatifi sendikalara b›rakmak ya da kapt›r-
mak, sonras›nda ise do¤ru önderlik etme-
dikleri için onlar› suçlamak, do¤ru bir yak-
lafl›m olamaz. Biz sendikac›lara de¤il, kit-
lelere güveniriz. Kitlelerin nabz›n› ne ka-
dar do¤ru alabilir ve ba¤lar›m›z› ne kadar
artt›r›r isek, sendika yönetimleri üzerindeki
bas›nc›m›z o ölçüde etkili olacakt›r. Gözü-
müzü dikece¤imiz yer buras›d›r. Di¤er
yandan her tür olas›l›¤a haz›rl›kl› olur, bu-
na göre çeflitli alternatifleri önceden belir-
ler ve yeri geldi¤inde devreye sokar›z.
Yayg›n deyimle B plan›m›z hatta C plan›-
m›z haz›r olur. Bu planlar, olabildi¤ince
birlikte yap›lmak üzere ve hedeften flaflma-
dan oluflmal›d›r. Ne var ki son noktada
“ba¤›ms›z” hareket etme ihtimalini de için-
de tafl›mal›d›r. Özellikle “güvenilmez müt-
tefiklerle” hareket edildi¤i koflullarda bu
çok daha elzemdir.  

Biz kazand›k, devrim kazand›!

Devrimci yap›lar›n, Taksim’de kutla-
nacak bir 1 May›s için, geçen y›la göre da-
ha haz›rl›kl› geldikleri, günün bilançosun-
dan ortaya ç›k›yor. Geçen y›l yap›lan hata-
lar, erken pes etme, hatta Taksim’e gelme-
den do¤rudan baflka alanlara gitme gibi
yanl›fl kararlar bu y›l çok fazla yaflanmad›.
Bir-kaç yap› d›fl›nda, devrimci kurumlar›n
ezici bir ço¤unlu¤u, Taksim hedefine ba¤-
l› kald›. Kararl›l›k ve coflku oldukça yük-
sekti. Herkes bulundu¤u alanda saatlerce
çat›flt›. Taksim hedefine kilitlenme öylesi-
ne güçlüydü ki, devletin sald›r›lar› eylem-
cileri da¤›tmaya yetmedi. Yoldafllar›m›z›n
da içinde oldu¤u küçük küçük gruplar,
Taksim’e aç›lan bütün ara sokaklarda, bü-
tün caddelerde, köfle bafllar›nda olufltur-
duklar› mevzilerde büyük direnifller ger-
çeklefltirdiler. 

Devrimcilerin çat›flmalar›nda dikkati
çeken en önemli unsur, oldukça disiplinli
ve kontrollü hareket etmeleriydi. Devrim-
ciler, devletle çat›fl›rken kimseye zarar ver-
memeye çok büyük dikkat gösterdiler.
Ambulans›n geçmesi için yolun ortas›na
barikat niyetine konulan büyük beton sak-
s›lar›n eylemciler taraf›ndan kenara çekil-
mesi; yoldan geçerken çat›flman›n ortas›n-
da kalarak gazdan etkilenen, yere düflen in-
sanlar›n kald›r›l›p limonla rahatlat›lmas›;
polisin sald›r›s› bafllad›¤›nda panikle dük-
kan›n önündeki malzemeleri toplayan dük-
kan sahibine yard›m edilmesi; dükkan
camlar›, yoldaki arabalar vb.nin hedef
al›nmamas› gibi görüntüler, çat›flmalarda
kontrolün kaybedilmedi¤ini gösteren
önemli sahnelerdi. Devrimci fliddetin he-
defi, devletin resmi kurumlar› ve bankalar
oldu.   

Son aylara damgas›n› vuran ve farkl›
toplumsal katmanlar›n her birisinde kendi-
ni gösteren yükselme e¤ilimi, 1 May›s’la
birlikte yeni bir evreye girdi. Yaflanan sal-
d›r›lar, hemen ertesi günü yap›lacak büyük
kitle eylemleriyle protesto edilseydi, k›sa
süreli de olsa ifl b›rakma türü eylemler ger-
çeklefltirilseydi, çok daha iyi olurdu, yük-
selen moral, daha da güçlenirdi. Ancak flu
haliyle bile, 1 May›s kutlamalar›n›n baflar›-
l› geçti¤ini, kazanan›n devrim cephesi ol-
du¤unu söyleyebiliriz. 

Devrim dalgas›n›n geriye çekildi¤i
uzun süren yenilgi y›llar›ndan ç›k›fl›n ifla-
ret fifleklerinin çak›ld›¤› bir dönemdeyiz.
Kitle hareketinin önümüzdeki süreci aç›-
s›ndan, bu 1 May›s oldukça önemliydi.
Devletin bütün bask› ve terörüne karfl›
Taksim hedefinin korunmas› ve bu hedef
için mücadele edilmesi, zaferin hanemize
yaz›lmas›n› sa¤lad›. Taksim, u¤runa müca-
dele edenler taraf›ndan kazan›ld›. Bu bizim
zaferimizdir, devrim cephesinin zaferidir,
iflçi-emekçi kitlelerin zaferidir!
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May›s›’n›n
gösterdikleri

May›s, tüm dünyada ve ülkemiz-
de büyük bir coflku ile kutland›. ‹flçi
ve emekçiler, bu y›l as›l olarak artan
hak gasplar›na karfl› öfkelerini soka-
¤a tafl›d›lar, daha iyi bir yaflam öz-
lemlerini hayk›rd›lar. 

Türkiye’de her zaman oldu¤u gi-
bi 1 May›s’›n kalbi ‹stanbul’da at›-
yordu. ‹stanbul’un ise Taksim’de. 1
May›s’a yaklaflan günlerde Taksim
için devlet ile k›ran k›rana bir müca-
delenin ve restleflmenin yafland›¤›
bu y›l, 1 May›s’›n nas›l geçece¤i da-
ha büyük bir önem kazanm›flt›. 

Devlet, bir yandan 1 May›s› “ba¤-
r›na basarak bo¤ma” siyaseti izliyor,
bir yandan da tehditler, yalan ve de-
magojiler ile kitleleri korkutarak 1
May›s’a kat›l›m› azaltmaya çal›fl›yor-
du. Fakat hiçbiri kar etmedi! 

Daha geceden fiiflli’deki D‹SK bi-
nas›na akmaya bafllayan iflçi ve
emekçiler, 1 May›s’› Taksim’de kut-
lama kararl›l›¤›n› ortaya koydu.
Marfllar ve sloganlar geceden baflla-
d›. Pankartlar yorgan oldu, dövizler,
flamalar yast›k. Bir bayram yeri gi-
biydi fiiflli, D‹SK binas›n›n içi, önü
ve çevresiyle…

Bu manzara, günlerdir 1 May›s
kabusu gören egemenleri daha da
korkuttu. Henüz gün a¤ar›rken bafl-
lad› biber gazl›, tazyikli sulu sald›r›-
lar… Ve gün boyu say›s›z kez devam
etti. Ama 1 May›s kitlesi, kararl›, di-
rengen ve boyune¤mez bir durufl
içindeydi. Taksim’e kilitlenmifllerdi
bir kez, bunun önüne hiçbir güç ge-
çemezdi. Ne polisin copu, bibergaz›,
ne sendikac›lar›n zikzaklar›, hiç biri
durdurmaya yetmedi gerçekten de. 

Her sokak bir eylem alan›yd› ar-
t›k. Küçük-büyük gruplaflmalarla
Taksim’e yürünüyordu, önüne ç›kan
polis barikatlar›n› afla afla, çat›fla,
çat›fla… 
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