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“Deniz olmak” devrimci olmaktır!

Mayıs 2012, hem ülkemizde
hem de dünyada artan bir kitlesel-
lik ve yaygınlıkta kutlandı. Türkiye
açısından ’77 1 Mayısı’ndan bu
yana en kitlesel 1 Mayıs’tı. Sadece
Taksim’de 500 bini akın içi ve
emekçi meydanı doldurup boalttı.
Türkiye genelinde 110 merkezde
1 Mayıs kutlandı. Bunların içinde
ilk kez 1 Mayıs kutlaması yapılan
yerler vardı. Toplamda milyonları
bulan içi-emekçi, alanlara çıktı,
taleplerini haykırdı.

1 Mayıs, son yıllarda toplumsal
muhalefetin tüm odaklarının top-
lanma ve taleplerini dile getirme
alanı oldu. 2012 1 Mayıs’ında bu
durum daha belirgin bir hal kazan-
dı. Öyle ki, ulusal topluluklardan,
çeitli yerel derneklere, sanatçılar-
dan futbol taraftarlarına kadar
sorunlarını ortaya koymak isteyen
her kesim, giderek artan sayılarla
1 Mayıs alanını doldurdu. Hatta
kendilerine “anti-kapitalist Müs
lümanlar” diyen bir kesim bile
1 Mayıs’ta yer buldu. Burjuva
medya da, en çok bu kesimi öne
çıkardı. 

Bu tablo, bata içi ve emekçi-
ler olmak üzere toplumun hemen
her kesiminde, kapitalist sisteme
ve özelinde AKP hükümetine karı
artan honutsuzluu tüm çıplaklıı
ile ortaya koyuyor. Toplumsal
muhalefetin tabanının geniledii-
ne iaret ediyor. Bu 1 Mayıs’ta öne
çıkan konuların; artan içi cinayet-
leri, taeron çalıma, eitimin daha
gerici ve paralı hale getirilmesi, her
alandaki özelletirmeye tiyatrola-
rın da eklenmesi, bata Suriye
olmak üzere komu halklara
dönük sava çıırtkanlıı vb. olma-
sı; bu politikalara tepkilerin ne
kadar arttıını ve bunlardan etkile-
nen kitlelerin giderek artan oranda
mücadeleye atıldıını gösteriyor.
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Bu sadece Türkiye’de deil, dünya genelinde
de böyledir. 1 Mayıs’ta özellikle Avrupa’da krizden
daha fazla etkilenen ba"ta Yunanistan olmak
üzere, spanya, Portekiz gibi ülkelerde yüzbinlerce
ki"i meydanları doldurdu. Sadece meydanları dol-
durmakla kalmayıp hayatı durdurdular.
Amerika’da “Wall Street’i i"gal et!” eylemcilerinin
çarısına uyan binlerce ki"i, polisle çatı"tı. Geçen
yılki Arap isyanlarını ba"latan Tunus’ta en kitlesel
1 Mayıs gösterileri gerçekle"ti. Afrika’dan,
Asya’ya, oradan Latin Amerika’ya kitleler, emper-
yalist hegemonya sava"ına ve krizin yarattıı etki-
lere kar"ı artan öfkelerini alanlara ta"ıdılar.

1 Mayıs 2012’nin resmettii bu tablo, kitlelerin
emperyalist-kapitalist sisteme kar"ı tepkilerinin
artan boyutunu ve mücadele isteini ortaya koyu-
yor. Aynı zamanda bu kitlelerin içinde gençlerin
oranı giderek yükseliyor. Alanlar daha fazla gen-
çle"iyor. Ne var ki, bu kitleler büyük oranda örgüt-
süz. Son 1 Mayıs’ta alanları dolduran milyonların
ezici çounluu ne mesleki-sendikal, ne de siya-
sal bir örgütlülük içinde. Bentlerini yıkarak gelen
bu insan selini doru kanallara akıtmak, en ba"ta
komünist ve devrimcilerin görevi. 1 Mayıs 2012,
bu görevin, gelecei tayin edecek önemde, son
derece yakıcı ve ya"amsal bir görev olduunu tüm
çıplaklıı ile bir kez daha önümüze koymu"tur.  

* * *
2012 1 Mayısı’nın çok kitlesel ve co"kulu

geçecei, yıl boyunca ya"ananlardan belliydi. AKP
hükümetinin son bir yıl içinde artan baskı ve saldı-
rıları, buna kar"ı geli"en eylemler, i"aret fi"ekleri
niteliindeydi. Egemen sınıf ve sözcüleri de bunun
farkındaydılar. Bir yandan Türk-i" eliyle bölüp par-
çalamaya, bir yandan da 1 Mayıs öncesi estirilen
terör ve “provokasyon” tehditleriyle kitleselliin
önüne geçmeye çalı"tılar.

Türk-i" ve Hak-i", geçen yılki 1 Mayıs’ta “istik-
lal mar"ının okunmaması, Türk bayraklarının ta"ın-
maması, Kürtçe slogan ve mar"ların
söylenmesi”ni gerekçe göstererek ayrı kutlaya-
caklarını duyurdu. Bu, 1 Mayıs’ın devrimci tarzda
kutlanmasına kar"ı, i"birlikçi sendika aalarının
tahammülsüzlüü ve tepkisiydi. 1 Mayısların
özünü bo"altmayı ba"aramayınca, onu parçalayıp
zayıf dü"ürmeyi amaçladılar. Fakat kaldırdıkları
ta" ayaklarına dü"tü. Türk-i" içinde 10 sendikanın
olu"turduu “Sendikal Güç Platformu” stanbul-
Taksim’de olacaklarını açıkladılar. Bunun üzerine
zmir’de toplanma kararı alan Türk-i" Merkezi,
zmir’deki sendika "ubelerinin de DSK ve dier
sendikalarla birlikte kutlacaklarını açıklayınca,
Bursa’ya gitmek zorunda kaldı. Bursa’da fa"ist
Türk-Metal’in etki gücüne dayanarak 1 Mayıs’ı
kutlamaya çalı"tılar. Oysa Türk-Metal’in altındaki
toprak da kaymaya ba"lamı"tı. Ba"ta Bosch
olmak üzere birçok i"yerinde Birle"ik-Metal’e
geçi"ler ya"anıyordu. Sonuçta Türk-i" sınırlı bir
kitle ile Bursa’da göstermelik bir kutlama gerçek-
le"tirirken, Hak-i" de Ankara’da resmi 1 Mayıs
kutlaması yapıyordu. Bir Çalı"ma Bakanı ilk kez 1
Mayıs kutlamasına katıldı ve kürsüden konu"tu.
Tıpkı Newroz gibi 1 Mayısı da resmi kutlamalarla
çarpıtmaya çalı"tılar. 

Bir dier saldırı ayakları, “provokasyon” korku-
suyla kitleleri tedirgin etmek, alana gelmekten alı-
koymaktı. 1 Mayıs öncesi sada-solda bombalar
bulunuyor ve bunların 1 Mayıs’ta kullanılacaı
üzerine demeçler veriliyordu. MT’in ’77 1 Mayıs
raporu açıklanıyor, katliama “sol içi kavga”nın
neden olduu belirtiliyordu. stanbul Valisi, 1
Mayıs’tan birkaç gün
önce, “provokasyon
olursa Taksim’i bir daha
vermeyiz” diyordu.
Kısacası devlet bir “pro-
vokasyon” umacısı
yaratıyor, hem kazanı-
lan Taksim Meydanı’nı
gaspetmenin, hem de 1
Mayıs’a akı"ı durdurma-
nın yollarını düzlüyordu.
Böyle bir provokasyonu,
tıpkı ‘77’de yaptıkları
gibi “sol içi kavga”ya
balamak için de her
yolu deniyordu. Bunun
için özellikle birbirleriyle
sorunlu yapıları kı"kırta-
cakları belliydi. Bu
durumda çok daha dik-
katli olmak gerekiyordu.
1 Mayıs hazırlık toplantı-
larından itibaren buna
vurgu yaptık. Ne var ki,
hiç beklenmedik biçimde
kortejimiz böyle bir
durumla kar"ı kar"ıya kaldı. Alınteri kortejinden iki
ki"inin ses aracımıza dönük müdahalesi ve buna
kar"ı duran yolda"ımıza vurmaları üzerine, korteji-
mizin anında refleks gösterdi, saldırganları etkisiz-
le"tirip kortejlerine dönmeye davet etti ve fazla
büyümeden bitirildi. 

Devletin “provokasyon” çılıı attıı bir
dönemde, her yapının kendi kortejinde disiplini
salaması çok daha büyük bir önem kazanır. Aksi
durumda altından kalkılamayacak büyük olaylara
dönü"ür ve bunun vebali aır olur. Herkesin bu
sorumlulukla hareket etmesi gerekir.    

* * *
1 Mayıs, artan kitlesellii, yaygınlıı ve co"ku-

suyla, rüzgarın artık i"çi ve emekçilerden yana
esmeye ba"ladıını göstermi"tir. Fakat aynı
zamanda bu kitlelerin ne kadar örgütsüz oldukları-
nı da ortaya koymu"tur. 1 Mayıs’ta çok daha net
biçimde ortaya çıkan bu tablo, bize dü"en sorum-
luluu bir kez daha hatırlatmı"tır: Kitleleri kendi
sorunları temelinde ve kendi alanları üzerinden
örgütlemek… 

Egemenlerin en büyük rahatlıı ve pervasızlıı,
kitlelerin artan tepkisine ve mücadele isteine ra-
men örgütsüz ve daınık olmalarıdır. Saldırılarını
bu durum üzerinden gerçekle"tirmektedirler.
Onların saldırılarını durdurmanın tek yolu, daha
fazla örgütlülükten geçmektedir. 1 Mayıs’ın kitle-
sellii ancak o zaman gerçek etkisini gösterecek,
i"çi ve emekçilerin yaptırım gücünü ortaya koya-
caktır.
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Mer ha ba,

Görkemli bir 1 Mayısı geride bıraktık.
Sistemin saldırısı altında bulunan bütün kesim-
ler 1 Mayıs’a aktı. çiler, emekçiler, örenciler,
tiyatrocular, Red Hackerler, taraftarlar, köy der-
nekleri, aleviler, yıkımlara, HES’lere karı çıkan-
lar ve hatta “muhalif müslümanlar”... 

Toplumun bütün muhalif kesimleri, 1
Mayıs’ta “Faizme karı omuz omuza” sloganı-
nı haykırdı. Aynı anda, ülkenin dört bir yanında
haykırılan bu slogan, mitinglere katılanları aynı
duyguyla cotururken, faist diktatörlüün
suratına inen bir tokat gibiydi. Bu, her türden
baskıya, gözaltı ve tutuklamalara, yasal deiik-
liklerle tüm meslek grupları üzerinde kurulan
cenderelerle, hak gasplarına, soygun ve talan
düzenine, sava çıırtkanlıına, yoksullua ve
çaresizlie, isyan ve bakaldırıydı. 

Önümüzdeki günler, krizin etkileri ve sava
çıırtkanlıı derinleirken, bu isyanın daha

da büyümesi ve egemen sınıfıları
tehdit eder düzeye ulaması için
zemini güçlendirecek. Bugün en

büyük sorun, kitlelerin öfkeli ama
örgütsüz olmasıdır. Bizlere düen
görev, örgütsüz kitlelerin devrim

ve sosyalizm saflarına akmasını salamaktır. 

Gün dem de ki ko nu la ra ili kin ya zı la rı der gi miz
say fa la rın da bu la bi lir si niz.

Bir son ra ki sa yı mız da gö rü mek üze re...

O k u r  l a  r a . . .
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’nin yeni olmayan “Kürt sta-
tejisi”ni açıkladı!ı günlerin

hemen ardından arka arkaya gerçekle-
"en ziyaretler, bu “strateji”nin ABD
emperyalizmi ve bölgedeki i"birlikçi-
lerinden ba!ımsız olu"turulmadı!ını
ortaya koydu. Nisan ayının ba"ında
Türkiye’de gerçekle"en “Suriye’nin
Dostları” toplantısı için gelen ABD
Dı"i"leri Bakanı Clinton ile Ba"bakan
Erdo!an ayrıca görü"mü"ler ve
Clinton, Türkiye’nin bu “yeni strateji-
si”ni çok olumlu bulduklarını söyleye-
rek, “do!ru yolda atılmı" bir adım” ola-
rak nitelendirmi"ti.

Clinton’dan sonra Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi Ba"kanı Mesut
Barzani Türkiye’ye geldi ve ba"ta PKK
olmak üzere bölgeyi ilgilendiren pek
çok konuda önemli mesajlar verdi.

Barzani, BDP’lilerle de görü"me yaptı.
Nisan ayının son günlerinde BDP’liler
Amerika’ya giderek, görü"melerde
bulundular. Kısacası Nisan ayı içeri-
sinde Kürt sorunu etrafında oldukça
hızlı bir trafik ve çok yönlü görü"me-
ler gerçekle"ti.

Barzani Ankara’da a!ırlandı
Nisan ayında önce ABD’ye bir ziya-

ret yapan Barzani, oradan hemen
Türkiye’ye geçerek, hem ABD ile yap-
tı!ı görü"menin sonuçlarını aktarmı"
oldu, hem de Türk yetkilileriyle
ABD’yle uyumlu kararlara imza attı.   

Daha önce Türk devlet yetkilileri
tarafından “a"iret reisi” olarak  a"a!ı-
lanan Barzani, bu kez Cumhurba"
kanından Ba"bakanına en üst düzey-
de a!ırlandı. Bu görü"melerde Suriye
ve #ran ba"ta olmak üzere bölge sorun-
ları masaya yatırılırken, Irak’ın iç
sorunları da gündemin önemli madde-
siydi. Hatırlanaca!ı gibi Irak’ın
Ba"bakanı Maliki tarafından “hain-
lik”le suçlanan Irak Cumhurba"kanı
Yardımcısı Tarık Ha"imi, Irak
Kürdistanı’na sı!ınmı"tı. Daha sonra

Ha"imi Türkiye’yi mesken etti. Bu
durum Türkiye-Irak ili"kilerini de ger-
ginle"tirdi.

Barzani’den Türkiye’nin asıl iste-
!i PKK konusunda net bir tavır alma-
sı ve bunu açıkça ilan etmesiydi. Bir
kez daha PKK’nin silah bırakması için
ça!rı yapması istendi. Haziran ayında
Erbil’de yapması planlanan Kürt
Konferansı’ndan da PKK’ya “silah
bırak” ça!rısının çıkması, yeniden tel-
kin edildi. Buna kar"ın Barzani,
Suriye’deki Kürtlerin haklarını
garanti altına alma çabası içindeydi.
Bu do!rultuda Türkiye üzerinden
muhalif “Suriye Ulusal Konseyi”ne,
Kürtlerin taleplerini açık biçimde
ifade etmesi ve bu taleplerin kar"ılana-
ca!ına dair güvence vermesi "artını
ileri sürüyordu. 

Görü"menin elbette ekonomik
aya!ı da vardı. Irak’taki petrol ve
do!algazın durumu, görü"melerin
olmazsa olmaz maddelerindendi.
Bölgede bulunan petrol ve do!algazın
büyük bölümü Türk firmaları tarafın-
dan çıkarılıyordu. Bu firmalarla daha
büyük anla"malar yapmak için bölge-
sel yönetimden destek istendi.

Barzani ayrıca Türkiye’de bulunan
Ha"imi ile de basına gizli bir görü"me
yaptı. Ha"imi görü"me sonrası yaptı!ı
açıklamada, Barzani’nin ABD ve
Körfez ülkeleri ziyaretlerinin sonuçla-
rını payla"tı!ını belirtti. Barzani’den
sonra Ba"bakan Erdo!an ve Dı"i"leri
Bakanı Davuto!lu ile de görü"en
Ha"imi, açıktan “kendisinin AKP’ye
yakın oldu!unu” söyleyecekti. Bu
yakınlık, Türkiye-Irak ili"kilerini de
kopma noktasına getirdi.

Kom"ularla “sıfır sorun”dan 
sava"ın e!ine…
Erdo!an, Barzani ile görü"mesinin

ardından, Irak Ba"bakanı Maliki’yi
Kürt ve Sünni gruplarını rahatsız etti!i
için ele"tirdi. Maliki de Erdo!an’ı

Irak’ın iç i"lerine karı"makla suçladı
ve Türkiye’yi “bölgede bir dü"man
ülke” olarak tanımladı. Dahası Irak
Dı"i"leri, Türkiye’nin Ba!dat büyükel-
çisini ça!ırarak uyardı. 

Türkiye, Suriye’nin iç i"lerine
karı"ıp Suriyeli muhaliflere ev sahip-
li!i yaptıktan sonra, "imdi de Irak
muhaliflerine ev sahipli!i yapıyordu.
Bu durum, Irak-Türkiye ili"kilerini de
gerginle"tirdi. Barzani’nin Türkiye’ye
geldi!i günlerde, Irak Ba"bakanı
Maliki de #ran’ı ziyarete gitti. #ran yet-
kilileriyle görü"üp bir dizi anla"maya
imza attı. ABD ve i"birlikçileri yeni-
den “#ran-Irak stratejik ortaklı!ı” mı
do!uyor endi"elerini belirttiler.
Maliki, aynı zamanda Suriye’de Esat
rejimini destekliyordu. Bu do!rultuda
açıklamalar da yapmı"tı.

Irak’ın #ran ve Suriye ile kurdu!u
bu ili"kiler, bölgedeki dengeleri sarsı-
yor. Irak’la ekonomik ili"kiler de zora
giriyor. Öyle ki, Irak i"galinden sonra
Türkiye, Almanya’nın ardından
Irak’ın “ikinci büyük ticaret partneri”
olarak öne çıkmı"tı. Irak’ın #ran ile
yaptı!ı yeni anla"malar ve Türkiye ile
ya"anan gerginlik, ekonomik olarak
da Türkiye’nin çıkarlarını sarsmaya
ba"ladı. 

Di!er yandan Türkiye’nin
Davuto!lu ile birlikte geli"tirdi!i
“kom"ularla sıfır sorun” politikası da
iflas etmi" durumda. Türkiye, sadece
Suriye ve #ran’la de!il, "u haliyle Irak
yönetimiyle de kavgalı halde.
Davuto!lu TBMM’de yaptı!ı konu"-
mada, “Ortado!u yeniden tasarlanı-
yor, biz seyretmeyece!iz, bu i"in öncü-
sü olaca!ız” derken, bölgede ABD
emperyalizminin koçba"ı görevini üst-
lendiklerini de açıkça ilan ediyordu.

Barzani üzerinden 
PKK’ye aba altından sopa
Barzani’nin Türkiye ziyareti,

AKP’nin “yeni Kürt stratejisi”ni açıkla-
dı!ı günlerin hemen ertesinde gerçek-
le"mesi, do!al olarak bu konuyu öne
çıkardı. Barzani, PKK’ye kar"ı sert
açıklamalar yaptı. “PKK hala silahı ter-
cih ederse, kendi kaybeder. Bu sava"ı
bizim bölgemize çekmelerine müsaade
etmeyiz” diyen Barzani, bunun nasıl
olaca!ını soran gazetecilere, “gerekir-
se nasihatla, gerekirse zorla” diyerek
bu konudaki duru"unu çok açık biçim-
de ortaya koydu.

Buna kar"ın PKK liderlerinden
Murat Karayılan, Barzani’ye
“PKK’nin tasfiye sürecine katkı

Türkiye, Suriye’nin
iç i!lerine karı!ıp

Suriyeli muhaliflere
ev sahipli"i yaptıktan

sonra, !imdi de Irak
muhaliflerine ev

sahipli"i yapıyor. Bu
durum, Irak-Türkiye
ili!kilerini de gergin-

le!tiriyor. Barzani’nin
Türkiye’ye geldi"i

günlerde, Irak
Ba!bakanı Maliki de
#ran’ı ziyaret etti ve

bir dizi anla!ma imza-
ladı. Maliki, aynı

zamanda Suriye’de
Esat rejimini 

destekliyor.

AKP

Ortado!u’da ta"lar oynarken

KÜRT SORUNU
ÖNE ÇIKIYOR
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Rusya
Moskova’da dev-

letin resmi 1 Mayıs
mitinginin yanısı-
ra, komünistler,
Putin kar"ıtları
ve çe"itli çev-
reler, farklı
mitingler

düzenlediler.
Yüzbinlerce ki"i-

nin katıldıı 1
Mayıs gösterilerinde

Lenin ve Stalin’in resim-
lerini, sosyalist Sovyetler Birlii’nin bayraklarını ta"ıyan
kitleler, hala sosyalizme duydukları özlem ve balılıı
ifade ediyorlardı. Burjuvazinin bütün unutturma ya da
etkisizle"tirme çabalarına ramen, kitleler, sosyalizmin
yarattıı refah, e"itlik ve karde"lik günlerini bütün canlı-
lııyla sahipleniyorlardı. 

Yunanistan
Yunanistan "çi Konfederasyonu (GSEE) ve

Yunanistan Kamu Çalı"anları Konfederasyonu (ADEDY)
birlikte 1 Mayıs mitingini örgütlediler. Yunanistan
Komünist Partisi, mitinge “Devrim Zamanı” pankartıyla
katıldı. Demiryolu, denizcilik ve toplu ta"ıma sektörle-
rinde çalı"anlar, 1 Mayıs günü grev gerçekle"tirdiler.
Ekonomik krizin damgasını vurduu ve kitlelerin hükü-
metin “tasarruf” adı altında dayattıı saldırı politikaları-
na yönelik tepkiler, 1 Mayıs’ta kendisini ortaya koydu.
Kitlelerin protestosu ve gerçekle"mekte olan grevler,
1 Mayıs’ın en önemli gündemiydi. 

Almanya
Çe"itli kentlerde gerçekle"tirilen 1 Mayıs kutlamala-

rı her yıl olduu gibi eylemlere sahne oldu. Bonn’da
fa"istlerin gerçekle"tirmeye çalı"tıı yürüyü"ü engelle-
mek isteyen devrimci-demokrat gruplar müdahale etti-
ler. Polis ise gözya"artıcı gaz ve cop kullanarak olayları
daıttı. 

Bu yılki 1 Mayıs kutla-
malarının Fransa’da yerli ve
yabancı halkların yüzbinlerle
telafuz edebilinecek yoğun
katılımıyla birlikte coşkulu
geçmesi bekleniyordu; öyle
de oldu. Genel anlamda anti-
kapitalist taleplerin dile
getirildigi kortejlerin bir
çoğu yürümeden miting
havasında alanı tek etmek
zorunda kaldı. Zaten küçük
bir alan olan toplanma yeri,
DANFERROCHE meydanı
yetersiz kalınca, kortejin
baş ucu neredeyse güzergah
bitim yerinde yeraldı. Çok
sayıda parti ve sendikaların
yanı sıra çeşitli kitle örgütleriyle beraber anarşist ve
gençlik örgütlerinin kortejleri çok hareketli ve renkli
gösteriler eşliğinde yönetimdeki aşırı sağcı Sarkozy
Hükümeti'nin politikalarına karşı bir duruş sergilendi. 

Bir hafta önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimin-
de "Sosyalist Parti"nin adayı Hollande'ın beklenilen-
den az da olsa önde bitirmesi, aşırı sağcı parti adayı
Jean Mari Le Pen'in de oylarını yükseltmesi, 1
Mayıs'ın önemini daha da arttırmıştı. 1 Mayıs, genel
olarak sol kesim için bir gövde gösterisi niteliği de
taşıyordu. Sonuçta iktidardaki Sarkozy ve ırkçı
şoven bir parti olan Le Pen karşıtı bir tutumdan iba-
ret kaldı. 

İlk turda oylarını yükselten "Birleşik Cephe" adayı
Melencho, sol içinde en göz alıcı taleplerle ilk turda
dikkatleri çekiyordu. Yabancılara koşulsuz oturum
hakkı tanınması noktasındaki programı ve işçi sınıfı-
nın ekonomik ve sosyal taleplerini dile getiren -maaş-
ların net 1700 euro olması çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi, yoksulluğun önüne geçilmesi, zenginden
daha çok vergi alınması, fakirlere yardımın kesilme-
mesi gibi ve zaman zaman da savaş karşıtı, anti-
kapitalist söylemleriyle- "komünistler" oylarını uzun
zamandır ilk defa yüzde onların üzerine taşımasını
bildi. Hafta sonu yapılacak seçimlerin ikinci turunda
olası SP'nin zaferle çıkması durumunda, iktidar

ortaklığında ikili, hatta çok partili
bir sol ittifakın önünün açılması
anlamına geliyordu.

Bütün bu gelişmeler çerçeve-
sinde bu 1 Mayıs, biz Türkiye'li
devrimci ve yurtseverler içinde
çok daha anlam ve öneme sahipti.
Emperyalist-kapitalist sistem,
savaş çığırtkanlığıyla halkları bir-
birine kırdırarak kendi sömürücü
iktidarlarını devam ettirmek
isterken, bizler de emekten yana
sömürüsüz kardeşçe bir dünya
özlemiyle, yaşadığımız ülkelerde
Enternasyonal dayanışma içinde
her türden ayrımcı ırkçı politika-
larla karşı karşıya olan göçmen

işçiler ve halklar olarak, bu 1
Mayıs'ta taleplerimizle alanlarda yerimizi aldık.  

Kısıtlı bir zaman içinde dar da olsa bir komite
oluşturduk ve ilk etapta yakın ilişkilerimizle görüş-
tük, ev ziyaretleri gerçeklestirdik. Görüştüklerimizle
yaşadığımız ülkede karşılaştığımız sorunların kay-
naklarını ve çözüm yollarının toplumsal mücadeden
geçtiğini konuştuk. Örgütlülüğün ne kadar önem
kazandığını anlatıp 1 Mayıs'a katılmalarını istedik.
Bunlarla beraber teknik konularda becerileri çerçeve-
sinde katkılarını istedik ve gönüllü arkadaşlarla bun-
ları yapmaya çalıştık. Katacağımız arkadaşlara asıl
gerekenin devrimci komunist bir duruş sergilemek
olduğunu belirttik. Ve son günlerde çalışmalarımızı
daha da yoğunlaştırdık. 

Kendi kısıtlı imkanlarımızla hazırlamış olduğumuz
PROLETER DEVRİMCİ DURUŞ pankartımız ve DEV-
RİMCİ SENDİKAL BİRLİK yazılı kızıl bayraklarımızı
açtık. Alanda yürüttüğümüz dergi satışlarımızla
sesimizi çok daha geniş alanlara duyurma firsatı
yakaladık. 

YAŞASIN 1 MAYIS! 
BIJI YEK GULAN!
VIVE LE 1 MAI!
YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALiZMi!

Fransa'dan PDD Okurları

Seçimlerin arifesinde Fransa'da 1 Mayıs

vermemesi” ça!rısında bulundu. Barzani
Türkiye’deki temaslarında, BDP’lilerle de gör-
ü"tü. BDP E"ba"kanları Selahattin Demirta",
Gülten Kı"anak ve Ahmet Türk’le yapılan
görü"mede, yaz aylarında gerçekle"ecek olan
“Kürt Konferansı”nın konu"uldu!u açıklandı.
Görü"me sonrası Demirta", “Türkiye sürekli
Barzani’ye PKK’nin silah bırakması konusunda
baskı yapmaya çalı"ıyor. Hükümet PKK ile yeni-
den oturup konu"mayı denemeli” dedi.

Barzani ile görü"menin ardından Ba"bakan
Erdo!an, “PKK silah bırakırsa, operasyonlar da
biter” diyerek yapılan görü"mede asıl olarak
PKK’yi silahlandırmanın hedeflendi!ini ortaya
koydu. Bilindi!i gibi Erdo!an, bu stratejiyi
“PKK ile mücadele, BDP ile müzakere” olarak
açıklamı"tı. Erdo!an’ın son demeci, silah bırak-
tı!ı taktirde PKK ile görü"ülece!i "eklinde
yorumlandı.   

Irak’ta ba!ımsız Kürdistan’a do!ru
Irak’taki yönetimin $ii Maliki’nin elinde

olması, ABD’yi ve i"birlikçilerini oldukça rahat-
sız ediyor. Bu durumu yakın bir zamanda de!i"-
tiremezlerse, Irak Kürt Bölgesi’nin ba!ımsızlı!ı-
nı ilan etmesi gündemde. Barzani, Eylül ayına
kadar süre verdiklerini, $ii liderlerin iktidarı
muhalefet ile payla"madıkları takdirde
Ba!dat yönetiminden ayrılmayı dü"ündükleri-
ni açıkladı. 

Irak’taki Newroz kutlamaları sırasında
“Halkımız son sözü söyleyecektir, muhakkak bir
gün bu müjdeyi verece!iz, ama o günün do!ru
bir gün olması gerekiyor” diyerek Ba!ımsız
Kürdistan istemini yineledi. Kürdistan
Anayasası’nın hazırlıklarına da ba"landı. 

Bu sürecin Barzani’nin ABD ve Türkiye
ziyaretlerinden sonra ba"latılması,
Barzani’nin her iki görü"meden de olumlu
sonuçlar aldı!ını gösteriyor. PKK’yi etkisiz
hale getirmesi kar"ılı!ında, Irak’ta ba!ımsız bir
Kürt devletinin kurulmasına Türkiye onay vere-
cek görünüyor. Uzun yıllardır tartı"ılan Kerkük
bölgesinin de Kürdistan’a dahil edilece!i, kar"ı-
lı!ında Türkiye’nin Kerkük petrollerinden
yararlandırılaca!ı planları yapılıyor.

* * *
Emperyalistlerle birlikte Türk-Kürt i"birlik-

çileri, Kürt ulusal hareketini bastırmak, o hare-
ketin varlı!ını kendi durumlarını güçlendirmek
amacıyla kullanmak için ellerinden geleni yapı-
yorlar. Ortado!u’da ta"ların yerinden oynama-
ya ba"ladı!ı bugünlerde Kürt sorunu bölgenin
en önemli sorunu olarak öne çıkıyor. BDP
e"ba"kanı Demirta"’ın deyimiyle “I!dır’dan
Hatay’a Türkiye’nin tüm güney sınırlarının
resmi olarak Kürdistan olması”nın ko"ulları
olgunla"ıyor. 

Böyle bir dönemde Kürt halkının çok daha
uyanık olması, yıllardır verdi!i mücadelenin
emperyalistler ve i"birlikçileri tarafından kendi
çıkarları do!rultusunda kullanmasına izin ver-
memesi gerekiyor.

Dünyada 1 Mayıs
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1 Mayıs, ba"ta Taksim olmak üzere dünyada
ve Türkiye'de milyonlarca i"çi ve emekçinin katılı-
mıyla kutlandı. Taksim'de Türkiye tarihinin en kit-
lesel 1 Mayıs'ı yapılırken, alana devrimci ve ilerici
söylemler hakim oldu. "birlikçi Türk-" ve Hak-i"
yönetimleri ise, Taksim'den kaçarak Ankara ve
Bursa'da devlet erkanıyla kolkola miting yaptı. 
stanbul, Ankara, zmir, Mersin, Adana, Bursa,

Diyarbakır, Dersim, Samsun, Kayseri, Antalya,
Erzincan, Ordu, Çaycuma, Mula, Eski"ehir,

Karabük, Bartın, Kır"ehir, Tekirda, Artvin,
Giresun, Amasya, Sinop, Ordu, Trabzon,
Yalova, Çorum ve Konya'da 1 Mayıs mitingleri
yapıldı. Konya'da 1980 yılından sonra ilk kez 1
Mayıs gerçekle"tirilirken, Diyarbakır, Dersim ve
Ankara'da polis saldırıları gerçekle"ti. Saldırılara
ramen 1 Mayıs'lar kararlı bir "ekilde yapıldı. 1
Mayıs'a katılımın geçen yıllara oranlar kitlesel
ve yaygın bir "ekilde yapılması, ilerleyen günler-
de mücadelenin daha da yükseleceinin haber-
cisi niteliindeydi.

stanbul
stanbul'da yüz binlerce ki"i sabah saatlerin-

den itibaren #i"li, Dolmabahçe ve #i"hane yönüne

toplanmaya ba"ladılar. Dolmabahçe yönünden
TTB, TMMOB, TKP ve Halkevleri gelirken, #i"hane
yönünden KESK, HDK bile"enleri; #i"li'den ise,

Çalışmalarımız 1
Mayıs’ın çok öncesinden
başladı ve son günlere
gelindiğinde gece yarıları-
na kadar sürdü. Afişler,
bildiriler, ozalitler, toplan-
tılar, tartışmalar, karar-
lar... Son günlere gelindi-
ğinde coşku doruktaydı.
Tatlı bir yorgunlukla 1
Mayıs’ı beklemeye başla-

dık. Akşam son görüşmeler yapıldıktan sonra saatler çalmadan uyanacağımı-
zı bilerek uykuya daldık. 

Sabah erkenden uyandık, arkadaşları uyandırdık. Kısa bir kahvaltının
ardından 1 Mayıs marşıyla yola düştük. Saat dokuz gibi alana vardık. İlk gör-
düğümüz işçiler oldu, sonra davul sesleri duyuldu yakınlardan. Sendikalı işçi-
ler alana gelmeye başlamıştı, onları gördükçe daha da coşkulandık, 1 Mayıs
marşını söyleyerek yoldaşların yanına geldik. Uzun zamandır görmediğimiz
yoldaşlarla kucaklaştık, eylemden eyleme görüşebildiğimiz yoldaşlara sımsıkı
sarıldık. Yoldaşlarımızla birlikte marşlarımız da bizi karşıladı. Kortejimizin
yanına gelen arabamızın içinden marşlarımız yükseliyordu. 

Yavaş yavaş diğer bölgelerden yoldaşlar da gelmeye başladılar. Önlükleri-
mizi giyip flamalarımızı elimize aldık. Kortejimizin en önünde kocaman
“Proleter DEVRİMCİ DURUŞ” pankartı vardı. Marx, Engels, Lenin, Stalin
ustaların arkasında Osman, Fatih, İsmail, Sezai yoldaşların fotoları, 1 Mayıs
kortejinin olmazsa olmazlarındandı ve yine kortejimizin önünde yerlerini aldı-
lar. Onların arkasında Devrimci Sendikal Birlik ve Proleter Devrimci Gençlik
pankartları geliyordu.

Korteji oluşturduktan sonra yürüyüş sırasının bize gelmesini bekliyoruz.
Bu sene ses aracımız moralimizi daha da büyütüyor, yanımıza uğrayan herkes
ses aracının çok güzel olduğunu söylüyor. Saatlerce bekledikten sonra pan-
kartları yere bırakıp yoldaşları da toparlayıp halaylar çekmeye başlıyoruz.
Ses aracından çalınan müzikler bize yetmeyince, megafonu alıp kendimiz söy-
lüyoruz şarkılarımızı, marşlarımızı… 

Sonra DİSK'in ve 1 Mayıs Platformu’nun bileşenlerinin alana girmeye baş-
ladığı haberini alıyoruz. Bir zaman sonra öndeki kortejlerde de bir kıpırdanma
başladı. Biz de yeniden kortej sırasına girip yürüyüşe başlıyoruz. Yaşasın 1
Mayıs, Biji Yek Gulan, 1 Mayıs Kızıdır Kızıl Kalacak, Marx, Engels, Lenin,
Stalin Yaşasın Devrim ve Sosyalizm, Biz Çelikten Biz Bolşevik Müfrezeyiz,
Köklerimiz Toprakta Tarihten Geliyoruz, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür slo-
ganları dilimizden düşmedi. Bu sloganların yanı sıra Kıdem Hakkımız

Gaspedilemez, İşçi Cinayetlerine Son gibi güncel konular üzerinden de slo-
ganlar attık. 

DİSK binasının yanından geçerken 2008 1 Mayıs'ı geldi aklıma. Polisin
saldırısı ve bizim direnişimiz… Gaz bombasından nefes alamaz duruma gel-
mişken, beni pencereden dışarı çıkarmaya çalışan bir arkadaşa rağmen yer-
deki yoldaşın uyarısıyla onun yanına gidişim… DİSK'in önünde polisin kırmızı
renkli tazyikli suyuna rağmen son kişiler içeri girene kadar kapıda bekleyişi-
miz… En alt katı hiçbir zaman terk etmeyişimiz… Sonrasında Taksim'i defa-
larca zorlayışımız… O an yanımızda olup şu an tutsak olan yoldaşla birlikte
yaşadığımız çatışmalar… Keza Ankara’da torba yasası eylemine polisin sal-
dırısına rağmen çatışmaların hep en önünde duruşumuz, göz göze bakışımız,
konuşmadan birbirimize anlattıklarımız… 

Şu anda başta tutsak yoldaşımız olmak üzere tüm devrimci tutsaklar
adına da buradayız. Onların yüreği burada atıyor şimdi, biliyoruz. Ve onlarla
birlikte daha gür atıyorum sloganlarımızı… 

Sonrasında kazanılan Taksim… Birçok kişinin “artık çatışma yok gelme-
yeceğiz” sözlerine karşılık, 1 Mayıs’ı ve Taksim alanını direnişimizle kazandı-
ğımızı ve kazandığımız alana sahip çıkmamız gerektiği, o alanı kızıl tutmak
için direnişe farklı bir şekilde devam etmemiz gerektiği üzerine konuşmalar,
tartışmalar… 

Biz bu alanı böyle kazandık! Bu alana her girişimizde hem şehit yoldaşları-
mızla, hem yanımızda olan yoldaşlarımızla göz göze geldiğimizdeki coşkular,
hiçbir şeye değişilmez. 

1 Mayıs'ta şehit olanların hesabı da sorulacak bir gün, o günleri de göre-
ceğiz! Yapılan katliamların, dökülen kanların hesabının sorulacağı günleri
düşünerek yürüyorum Taksim’e doğru… Onca hikaye, onca yaşanan anılar
duydum önceleri. Sonra ölümler, haykırışlar, gözaltılar… 1 Mayıs'ı kana bula-
yanları duydum, yasakları, onca insanın yüreğinin yandığını… Ve bunca yaşa-
nana rağmen hiçbir zaman dinmeyen haykırışları, sloganları… 

Bu yıl 1 Mayıs, önceki yıllara göre çok daha kitlesel ve coşkulu…
İnanıyorum ki, bir sonraki seneye 1 Mayıs, hem daha kızıl, hem de daha etkili
ve coşkulu olacak. 

Yürüyüş sırasında yan koldan yürüyen tasfiyecilerin ses aracımıza dönük
müdahaleleri üzerine oraya koştuk hepimiz. Olay büyümeden bitirildi bu tat-
sızlık canımızı sıkmaya yetmedi. Kortej sırasına girip sloganlarımızı haykır-
maya devam ettik. 

Alana girdiğimizde özellikle sendikalılar alandan ayrılıyorlardı. Birçok sen-
dika kolu biz alana girmeden alana girip çıkmışlardı. Her sene yaşanan bu
sorun bu sene de çıktı karşımıza. 

Alandan atılan slogan ve çekilen halaylardan sonra tekrar geldiğimiz yöne,
yine kortej halinde yürüyerek, alandan ayrıldık. 

1 Mayıs bu yıl da cokulu

Türkiye’nin en kitlesel 1 Mayıs’ı
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DSK ve Türk-i" stanbul #ubelerinin ardından
Devrimci 1 Mayıs Platformu (Emek ve Özgürlük
Cephesi,  Halk Cephesi, Kaldıraç, Proleter
Devrimci Duru",), BDSP, DHF, ESP, Partizan,
Mücadele Birlii, Pir Sultan Abdal, Kangal
Dernekleri Federasyonu, taraftar grupları, sanatçı-
lar, gazeteciler yürüdüler. #i"hane ve Dolmabahçe
kolları alana erken varırken, #i"li kolunun alana
girmesi 6 saati buldu. 

#i"li yönününün sol kolunu kullanan DSK'te
Birle"ik Metal-i" ve Genel-i"'in katılımı younluk
gösterdi. Taleplere ve sloganlara daha çok ta"e-
ronla"tırma, ekonomik saldırılar, kıdem tazminatı-
nın gaspı damga vurdu. Atılan sloganlar arasında
""çilerin birlii sermayeyi yenecek", "Kıdem hak-
kımız gasp edilemez", "Ya"asın sınıf dayanı"ma-
sı", "Ya"asın 1 Mayıs" vardı. 

DSK'in arkasından Devrimci 1 Mayıs
Platformu sıralandı. Mitingin en kitlesel ve co"kulu
kolunu olu"turan Platform, devrimci sloganlarla
alana yürüdü. Her kortej kendi özgün sloganlarını
attı. Türk-i"'in arkasından ise dier devrimci grup-
lar ve partiler sıralandılar. Kortejlerde genelde
Marks, Engels, Lenin, Stalin, Che Guevara, Mahir
Çayan, Deniz Gezmi", brahim Kaypakkaya foto-
raflarının younluu vardı.

Proleter Devrimci Duru", Cevahir Alı"veri" mer-
kezinin önünde kortej olu"turdu. Bu yıl görselliiy-
le dikkat çeken kortejde komünist ustaların, ihtilal-
ci komünist önderlerin resimlerinin bulunduu
pankartların yanı sıra, Devrimci Sendikal Birlik ve
Proleter Devrimci Gençlik pankartları da ta"ındı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren ses aracından
müzik yayını yapan kortejde halaylar çekildi, mar"-
lar söylendi. Bekleme anında ve yürüyü" sırasında
kortejden "Ya"asın 1 Mayıs! Bıji yek gulan", "1
Mayıs kızıldır kızıl kalacak", "1 Mayıs "ehitleri
ölümsüzdür", "Kahrolsun fa"ist diktatörlük",
"Fa"izmi döktüü kanda boacaız", "Fa"izme
kar"ı omuz omuza", ""çi cinayetlerine son",
Kıdem hakkımız gasp edilemez", "Kahrolsun
emperyalist sava"", "Ya"asın halkların karde"lii",
"Bıji bratiya gelan", "Katil devlet hesap verecek",
"Ya"asın devrim ve sosyalizm", "Kurtulu" devrim-
de sosyalizmde", "Mark, Engels, Lenin, Stalin
Ya"asın devrim ve sosyalizm", "Biz çelikten biz
Bol"evik müfrezeyiz" sloganları atıldı. Ses aracın-
dan sürekli ajitasyon konu"maları yapıldı. Arama
noktası geçildikten sonra ise "Orak çekiç silah yıl-
dız bayraımız" sloganının atıldıı duyuldu.
Kortejde gençlerin katılımı dikkat çekerken, ilk kez
1 Mayıs'a katılanlar oldukça çoktu. 

Tüm kortejlerin alana girmesinin ardından Ruhi
Su dostlar korosu Enternasyonal mar"ını söyledi.
Mar"a kitle de e"lik etti. Saat tam 14.00’da,

bütün ülkede gerçekle"ti-

rilen 1 Mayıs mitinglerinde “Fa"izme Kar"ı Omuz
Omuza” sloganının atılması son derece çarpıcıydı.
Baskının ve sömürünün bu kadar boyutlandıı bir
dönemde, milyonlarca ki"inin aynı aızdan fa"iz-
me kar"ı bir sloganda birle"mesi, direni" ruhunu
güçlendiren önemli bir tabloydu. 

1 Mayıs'ta "ehit dü"enler "ahsında devrim ve
sosyalizm "ehitleri için saygı duru"u sırasında 1
Mayıs "ehitlerinin isimleri okundu ve kitle "burada"
diye cevap verdi. 

DSK, KESK, Türk-i" stanbul #ubeler
Platformu, TTB, TMMOB'un yaptıı konu"malar
geçen yıllara göre daha radikal ve ilerici söylemler
ta"ırken, her konu"macının Denizleri, Mahirleri,
brahimleri ve devrimcileri anması, devrim ve sos-
yalizm vurgusu yapması önemliydi. Kurum temsil-
cilerinin ardından direni"teki i"çiler adına Adana

TEDA# i"çileri, Maltepe i"çileri konu"malar ger-
çekle"tirdiler. Son olarak da devrimci ve ilerici
kurumlar adına hazırlanan ortak metin okundu.
Alanda taleplerin yer aldıı büyük pankartlar göze
çarparken, kürsüden Türkiye'de konu"ulan 21
dilde 1 Mayıs selamlandı. 

Konu"maların ardından Koma Asmin, Grup
Yorum ve Karde" Türküler türkü ve mar"ları kitley-
le birlikte söylediler. Co"kuyla çekilen halayların
ardından miting bitirildı. 

Proleter Devrimci Duru" korteji sloganlarla bir
müddet daha yürüdü. Bu sırada "Orak-çekiç-
silah-yıldız-bayraımız", "Ya"asın TKB (Bol"evik)"
sloganlarının atılması dikkat çekti. Yürüyü"e daıl-
makta olan kitlelerden de e"lik edenler oldu. 
stanbul'da gerçekle"tirilen miting, i"birliçi ve

hain sendika aalarının bir kısmından ayrı"mayla

Her 1 Mayıs gibi, bu 1 Mayıs'ın da sımsıcak geçeceğini bildiğimizden üzerimize bir tişört bir hırka alıp
sabah geldik; giysilerimiz çok bunaltmamalı çok ağırlık yapmamalıydı. Kortej için hazırlanmaya başladığı-
mızda insanlar gelmeye başlıyordu, azar azar. Sonra, çoğalarak akın akın gelmeye başladılar, kortejlerin
ön sıralarını göremesek de bu yıl 1 Mayıs'ın daha kalabalık olduğu hem gelen insan profilinden, hem de
artan baskılardan belliydi.

Bu 1 Mayıs yürüyüşü, önceki seneye göre daha geç başladı, bir süre kortejde sloganlarla marşlarımız-
la dursak da, artık hareketlenmek istiyorduk. Hoparlörden "Kürdün Gelini" çalmaya başlayınca halaya
toplandık. 1 Mayıs yalnızca meydanda değil, günün tümünde yüreğimizde olmalıydı. Uzun süre görüşeme-
diğimiz yoldaşlarımızla hasret gidermenin en iyi yolu birlikte halaya durmak, birlikte mücadele etmekti.
İnsanların yanımızdan geçerken katılmak istemesi, fotoğraf çekmesi, küçük çocuklarını aramıza katması
çok güzeldi…

Yürüyüş yavaş yavaş  başladı. Tekrar kortejleri oluşturduk, bayraklarımız havada, sloganlarımızla ısın-
maya başladık. Vali Mutlu’nun 1 Mayıs öncesindeki açıklamasında, tehdit eder gibi tavrı aklımın bir köşe-
sindeydi. Bir provokasyon yaratılma ihtimaline karşı dikkatli olmalıydık. 1977 1 Mayısı’nda devletin
organize ettiği olaylarda da ilk zamanlar, bunun 1 Mayıs’a katılanlar tarafından yapıldığı medyada yer
almış, karşı-propaganda geliştirilmişti. Hala da devletin hangi araçlarla bunu organize ettiğiyle ilgili, üze-
rinden 30 yıl geçmesine rağmen yeni belgeler ortaya çıkarken, bu tecrübeden yararlanarak dikkatli olma-
mız gerekiyordu.

Yürüyüş devam ederken, bazı sendikaların alandan bize doğru geldiğini gördükçe, alanın tekrar tekrar
dolup boşaldığını düşündüm. Türkiye’deki “meydanları küçük inşa etme” politikasının ne kadar kötü oldu-
ğu, gün gibi ortada duruyordu. Her yıl meydana sığamayıp geç girişler yapıyor, birileri çıkmadan diğerleri
giremiyor, hepimizin aynı zamanda alanda olma ihtimali hazmedilmiyor. Yüzbinlerin aynı anda meydana
çıkabileceği geniş meydanımızın olmaması da, geleceğe dair planlarımız arasına giriyor, “proleter demok-
rasinin geniş meydanları olmaları” diye, yoldaşlarla gelecek güzel 1 Mayısları konuşuyoruz kortej durdu-
ğunda. 

Meydana yaklaşırken yan kortejde tasfiyecileri görüyoruz. Umursamadığım için, bakmak istemiyo-
rum. Sadece karşıya bakarak bayrağımı daha da yükselterek sloganlara katılıyorum. Karşıya baktığımda
birkaç metre ileride, hoparlörümüzün olduğu minibüse bir grubun saldırdığını görür görmez koşmaya baş-
ladım. İlk anda gördüğüm ve kortejin sağ tarafında olduğum için şanslıydım, minibüsün sol tarafında ve
önünde olan yoldaşların göremediği bir noktadan saldırmaları garipti. O an aklımda olan tek şey, onları
defetmekti. Bayrağımızın en güzel yanlarından biri de, aynı anda saldırmaya çalışanları durdurması oldu.
Sesleri duyan yoldaşlar da gelmeye başladılar, sağımda solumda yoldaşlarımla hepimiz aynı şeyleri söy-
lüyorduk, “defolup gidin kortejinize!”

Provokasyona karşı tetikte olmamız, yararımıza oldu; kendini bilmeyen ve kontrol edemeyenleri toplu
refleksimizle boşa düşürdük. 

Tekrar korteji oluşturup yürüyüşe başladığımızda dikkatimi
çeken, kortejin sloganları daha gür atmasıydı. Daha alt tonla slo-
gan atanların daha gür slogan atmaları, üzerimdeki gerginliği

unutturdu, tekrar 1 Mayıs alanına yaklaşmanın heyecanı içimi
sardı.

Alana girerken insanların girişte pankartlarımızın fotoğrafını
çekmek istemeleriyle biraz duraklasak da alana gelmiştik yine…

Meydanda hep gördüğümüz o ‘Taksim’,  insanın gözünde 1
Mayısta daha farklı gözüküyor. Bizim olduğunun hissi, yürekleri
güzel insanlarla tıklım tıklım dolu oluşu, insanı mücadeleye daha
sıkı bağlıyor. Meydanda müzik gruplarıyla birlikte tekrar halay
çekmeye başladık, tüm yorgunluğumuza uykusuzluğumuza rağ-
men…

1 Mayıs'ta Taksim güzelleiyor
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beraber farklı bir boyutta kutlandı.
Milliyetçi söylemlerle 1 Mayıs'ı bomaya
çalı"an Türk-i" ve Hak-i"'in adeta kaçtıı
stanbul'da devrimci bir hava hakimdi.
stanbul Valisi'nin 1 Mayıs'a az bir zaman
kala "yasaklama" ile ilgili açıklaması ise
kitledeki öfkeyi ve kararlıı bilemekten
ba"ka bir i"lev görmedi. Kitle adeta "biz
burayı nasıl özgürle"tirdiysek öyle de koru-
masını biliriz" mesajını verdi. Türkiye tarihi-
nin en kalabalık ve co"kulu mitingiyle
Taksim alanında bilinci ve yürei atanlara
anlamlı bir mesaj verildi. Önümüzdeki gün-
lerin sıcak mücadele atmosferine önde gir-
menin co"kusu ve kararlııyla miting bitiril-
mi" oldu. 

Ankara
Ankara'da iki miting düzenlendi. Bir

yandan i"birlikçi-hain Hak-i" sendikasının
Çalı"ma Bakanı'yla kolkola yaptıı içi bo"-
altılmı" 1 Mayıs, dier yandan ise DSK,
KESK, TTB, TMMOB ve devrimcilerin
beraber örgütledii 1 Mayıs. Sıhhiye
Meydanı'nda gerçekle"tirilen mitinge 15
bin ki"i katıldı. Genel-i" ve Eitim-Sen en
kitlesel katılan sendikalar olurken, devrim-
ciler ve reformist partiler de alanda yerleri-
ni aldılar. BDSP, DHF, HDK bile"enleri,
TKP mitingin katılımcı kurumları arasınday-
dılar. Program tüm kortejlerin alana girme-
sinin ardından saygı duru"uyla ba"ladı.
Mitingi örgütleyen kurumlar adına yapılan
konu"maların ardından Grup Kibele'nin
mar"ları ve türküleri e"liinde halaylar
çekilerek miting sonlandırıldı. 

zmir
zmir'de ise 50 bini a"kın ki"inin katıldı-

ı 1 Mayıs mitingini DSK, KESK, TTB, TMMOB,
Türk-i" örgütledi. 4 koldan Gündodu meydanına
yürüyü" gerçekle"tirildi. Direni"teki Billur Tuz ve
Savranolu i"çileri mitinge katıldılar. Birle"ik
Metal-i"'in kitlesel katılımı dikkat çekti. DHF, EÖC,
BDSP, HDK bile"enleri, TKP mitinge katılım göste-
ren kurumlar arasında yer aldılar. Günı"ıı müzik
grubunun sahne almasıyla ba"layan programda

açılı" konu"ması DSK tarafından
gerçekle"tirilirken, Billur Tuz i"çi-
leri de ana konu"mayı okudu.
Mitingde co"ku ve kararlılıın
hakim olduu gözlemlendi. 

Adana
Adana'da kortejler Mimar Sinan Açık Hava

Tiyatrosu önünde olu"turulmaya ba"landı. ki kol-

dan Uur Mumcu Meydanı'na yüründü. DSK,
KESK, TTB, Türk-i" tarafından örgütlenen mitinge
sendikaların yanı sıra devrimci kurumlar ve partiler
de katıldı. Direni"teki enerji i"çileri Enerji-Sen'le
mitinge katıldılar. Miting çekilen halayların ardın-
dan bitirildi.

Diyarbakır
Miting için toplanan binlerce emekçinin katıldı-

ı kortejler, Urfakapı, Balar ve Ofis’te olu"turulan
yürüyü" kollarında toplanarak stasyon
Meydanı’na yürüdü. Mitingde, Kürt halkının ulusal
taleplerinin yanısıra, barı" ve adalet söylemleri öne
çıktı. 

Tunceli
Tunceli’de Okullar Caddesi üzerinde toplanan

i"çi ve emekçiler, Kı"la Meydanı’na doru gerçek-
le"tirdikleri yürüyü"le mitingi ba"lattı. Arama nok-
tasında çıkan sorun nedeniyle polis miting kitlesi-
ne saldırdı. Polisin gaz bombası ve copla gerçek-
le"tirdii saldırıda çok sayıda ki"i yaralandı. 1
Mayıs kitlesi, polisin saldırısına ta"lar ve sloganlar-
la kar"ılık verdi. 

Yaşasın 1 Mayıs! Biji 1 Gulan! Bu haykırış yüz binlerce kişinin dilinde. . . Birinin sustuğu anda diğerinin
haykırışı olan bu sloganlar, hiç susmadı 1 Mayıs 'ta, o meydanda, o kalabalıkta... 

Ben onca haykırışın arasında bir noktaydım aslında ve böyle böyle duyurduk bu sesi. Bu hissi nasıl döke-
rim sözcüklere ve nasıl yazarım, bilemeden başladım yazmaya. 

Şimdi anlatamadığım bu hissin nasıl büyük, nasıl yüce olduğunun farkındayım ve beraber yürüdüğüm,
halaylar çektiğim güzel insanlarla, bu güzel günü anarak hayatıma hayat katıyorum. 

Biliyorum biz hiç bitmiyoruz. Biz hep çoğalıyoruz. Her 1 Mayıs'ta daha da büyüyoruz. 
Benim heyecanla başladığım en güzel gündü, sabahında çok büyük heyecanla başladım, bu sene ilk defa

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacaktım. Ne güneşin sıcağı, ne saatlerce süren yürüyüş, hiçbiri heyecanımı ve
mutluluğumu gölgeleyemedi. Bağıra bağıra haykırdığım sloganlar ve herkesin beraber kardeşçe geçirdiği
bugün o kadar heyecanlı ve güzeldi ki. . . 

Gerçekten de Taksim'de 1 Mayıs kutlamak bambaşka. Anlamadığım bir şekilde içimde büyüdü heyeca-
nım. Taksim'in verdiği heyecan her şeyi güzel kıldı aslında. 

Ve biliyorum ki bundan sonraki 1 Mayıs'lar daha da güzel, coşkulu ve kızıl geçecek. Ben de bundan sonra
da her 1 Mayıs'ta Taksim yollarında olacağım. 

Taksim heyecanı...

Bu zamana kadar uzaktan takip ettiğim 1 Mayıs’a, bu yıl ilk kez Taksim Meydanı'nda katılma fırsatı bul-
dum. Sabah Mecidiyeköy’e gitmek üzere metrobüse bindiğimde görüdüm ki, bir çok çalışan işlerine gitmekte-
lerdi. Özel sektörün darbe vurduğu bu bir grup insanla metrobüsten indikten sonra, Mecidiyeköy’de bekleyişte-
ki grupların içinden yürümeye başladım. Bu kadar sayıda işçi ve emekçinin, hakları için bir arada tek yürek bekle-
yişi heyecanlandırıcıydı.

Biraz ilerledikten sonra Proleter Devrimci Duruş pankartını buldum, onlarla yürüyecektim. Herkesin beni
içtenlikle ve sevinçle karşılaması birlik olma bilincini destekler nitelikteydi. Kendimi hemen oranın bir parçası
hissettim ve üzeri PDD yazılı kızıl üniformamı giydim. O üniformayı giydikten sonra fark ettim ki ben artık bir
birey değil, bir amaç uğruna toplanmış o insan grubunun bir parçasıydım. Artık adımın, benliğimin bir önemi
yoktu. Aynı yolda yürüyen bir yoldaştım. Ve sloganlar atmaya başladığımızda gördüm ki, insan tek başına bir
hiç. Aslında hepimizin tek tek söylemek istediği ve aklımızdan geçenler, özet cümlelerle ağızlardan haykırıldıkça
devleşti. Küçük çayların, yarıklardan akan suların birikip de gürül gürül dereleri, nehirleri doğurması gibi, tek
başına kulak tırmalayan ince seslerimiz birleştikçe gürültüye dönüştü. Etrafımda adını bilmediğim veya tanı-
madığım onca insanla aynı yolda yan yana sloganlar atarak yürümek gerçekten büyüleyiciydi. 

Meydana vardığımızda aslında ne kadar kalabalık olduğumuzu gördüm. Ve fark ettim ki böyle kalabalık alan-
larda kendini güvensiz ve savunmasız hisseden ben, son derece rahattım, çünkü oranın kalabalığı kalabalıklaş-
tıkça güvenliydi. Oradaki insanların ortak bir sıkıntısı vardı ve ne kadar çok olurlarsa o kadar güçlüydüler.
Bireyin hiçbir önemi kalmamıştı artık, herkesin birbirine “kardeşim”, “yoldaşım” dediği bir yerdi orası. Bu duru-
şu gösteren en güzel şey, halaydı şüphesiz ve bu coşkulu kalabalığı birleştiren, omuz omuza dans ettiren de
müzik. Müziğin evrenselliği kendini göstermişti. Her mezhepten, dinden, renkten yoldaşlar. Bu çeşitliliğin ortak
paydası insandı. Bunu fazlasıyla hissetmek mümkündü. 

Programın sonlarında sahnede benim de çok sevdiğim "Grup Yorum" ve "Kardeş Türküler" Kürtçe ve Türkçe
şarkılarla eşlik ettiler. Kendimi halaydan halaya atmaktan çok yorulmuş olmama ve havanın da bunaltıcı etkisi-
ne rağmen meydanın sonuna kadar tadını çıkartım.

Devletin baskısı ve dayatmaları altında nasıl da sindirildiğimizi ve sistemin bir parçası haline geldiğimizi
orada daha iyi anladım, çünkü orada bas-
kıları aşmış, devleti yenmiş bir grup vardı
ve bu grubun içinde insan, sisteme dışa-
rıdan ve üstten bakabildiğini hissediyor-
du. Bu da umut vericiydi.

1 Mayıs son buldu, ancak ben şimdi
bunları yazarken, kendimi çok daha hür
ve güçlü hissediyorum. Sanki bir günde
binlerce kardeş edinmiş gibi... 

Yaşasın 1 Mayıs! Biji 1 Gulan! 

Kardelemenin, yoldalamanın alanı
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Erzurum TEDAŞ Aşkale şubesin-
de görevli 5 işçi, çıkan elektrik arı-
zasını gidermek için girdikleri baraj
suyunda boğularak can verdiler.
Adana’da Kozan ilçesinde Gökdere
köprü barajı kapağının 25 Şubat’ta
patlaması sonucu 10 işçi boğularak
yaşamını yitirdi. 5 işçinin cesedi
hala bulunamadı. Eskişehir maden
ocağında yaşanan göçük sonucu 4 maden işçisi
öldü. Tuzla tersanesinde 5 Nisan günü yaşanan
patlama sonucu 2 işçi öldü. 11 Mart İstanbul
Esenyurt Marmara Park AVM şantiyesi çadırında
çıkan yangında 11 işçi yanarak can verdi…

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
(İSİGM) her ay açıkladığı iş kazaları (cinayetleri)
raporuna göre; Mart ayında 59, Nisan ayında ise
70 işçi yaşamını yitirdi. Öyle ki 1 Mayıs işçi bayra-
mında bile bir işçi yaşamını yitirdi. Mayıs ayına da
işçi ölümleriyle başlandı. 

Ölümlerin en çok inşaat, enerji ve maden
sektörlerinde yaşandığı belirtiliyor. Başka bir
araştırmaya göre son 10 yılda 10 bin 723 işçi haya-
tını kaybetti. Ki bunlar, resmi kayıtlara girenler.
Gerçek rakamlar, bunların da üzerinde. Fakat tek
başına bu verilerde bile, Türkiye’nin iş cinayetle-
rinde ulaştığı noktayı görmeye yeter. Ve bunlar
artık cinayetten öte bir katliama dönüşmüş
durumda. 

Bu katliamlarda can veren işçilerin neredeyse
hepsinin ortak özelliği, işçi olmalarının yanı sıra
taşeron işçisi olmalarıdır. Taşeron sistemi ucuz
işgücünün ötesinde, iş cinayetleri atölyesidir
adeta. Sistemde o denli işgücü sömürüsü vardır ki,
neredeyse uygulanmadığı fabrika, işletme artık
yok gibidir. Taşeron sisteminin azami kar getirisi,
burjuvazinin bütün fabrika ve işletmelerde bu sis-
temi uygulamasını getirmiştir. Öyle ki sistem,
“taşeronunun taşeronu” zincirlemesi şeklinde
işlemektedir. 

Ve bu sistem, adeta bir “iş cinayetleri
atölyesi”ne dönüşmüş durumdadır. Aynı fabrika ve
aynı bölümde iki-üç taşeron şirketin aynı saatlerde
iş çıkarması, iş cinayetlerine zemin oluşturur. A şir-
ketinin işçisi kaynak yapıyorsa, B şirketinin işçisi
yanıcı bir iş yapıyorsa, kaynaktan çıkan kıvılcımlar
alev topuna dönüşebilir. Nitekim Tuzla’daki son
ölümler, bu şekilde gerçekleşmiştir. Her taşeron
şirketin kendi işini çıkarma ve karını artırma
düşüncesi, artan rekabetle birlikte, iş cinayetlerini
kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Taşeron, patronların azami kar cenneti
Esnek çalışma biçiminin bir parçası olan taşe-

ron sistemi, bir işletmede bir fabrikada işin bir-
kaç bölüme ayrılarak ana firmaya bağlı alt firma-
lara verilerek yapılmasıdır. Yani bir işyerinde bir
patron değil, birkaç patronun bulunması, aynı
yerde çalışan işçilerin tek patrona değil de, birkaç
patrona çalışması, bölünmesidir. 

Emperyalist tekeller ve işbirlikçi burjuvazi,

çalışma yaşamında “daha çok esneklik” deyip
duruyorlar, hükümetlere de bunu dayatıyorlar.
İşletme ve fabrikaların yapısını, işleyişini ve çalış-
ma yaşamının bütününü sermayenin ihtiyaçlarına
göre dizayn ediyorlar. Yani sermaye diyor ki; “çalış-
ma yaşamında hiçbir yasa-hukuk olmasın; işçinin işe
alınışı, işten çıkarılışı bizim iki dudağımızın arasında
olsun; kıdem-ihbar tazminatları… onları da tanımı-
yorum; sendikanın-sigortanın lafı edilmesin; çalışma
saatlerine, yerine, zamanına işimin ihtiyaçlarına
göre ben karar veririm…” Bu saydıklarımızın en
fütursuzca uygulandığı alan taşeron sistemidir.
Amaç, azami karı getiren daha fazla işgücü
sömürüsü ve işçi sınıfını bölüp, parçalamaktır. 

Kapitalist sistemde üretim azami kar için yapı-
lır. Azami karı getiren de, işçinin ürettiği ama kar-
şılığını alamadığı, yani patronların gasp ettiği artı-
değerden oluşur. Kapitalist sistemde işgünü iki
kısma ayrılır. Gerekli çalışma süresi, artı çalışma
süresi. Birinci kısımda işçi gerekli geçim araçlarını
karşılamak için buna denk düşen değer üretir.
Karşılığında da ücret alır. Bu “gerekli çalışma süre-
si”dir. İkinci kısımda ise, işçi gerekli geçim araçları-
nın çok çok üzerinde değer üretir, karşılığını ala-
maz, yani patron gaspeder. Bu “artı çalışma süre-
si”dir. Günümüzde, gerekli çalışmanın karşılığı gün
gün küçülürken, artı çalışma süresi ve yoğunluğu
giderek büyümektedir. Bir işçinin bırakalım gerekli
çalışma süresinde aldığı parayla ailesinin geçimini
karşılamasını, sadece kendisinin geçimini dahi
karşılayamaz durumdadır. Diğer taraftan, azami
kara bir türlü doymayan burjuvazi, işçilere daha
çok artı değer üretmesini dayatmaktadır. 

Burjuvazi taşeron sistemiyle iki yönlü vurgun
yapmaktadır. Hem azami kar sağlamakta, hem
de işçi sınıfını parçalayıp bölerek örgütsüzlüğü
dayatmakta, sınıf olduklarının bilincini edinme-
lerini engellemeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle
taşeron sistemi burjuvazi için bulunmaz bir nimet-
tir. 

Taşeron=iş cinayetleri
Taşeron, işçilerin en ağır çalışma

koşullarında en düşük ücrete çalışma-
sıdır. Bu şirketlerde çalışanlar, barın-
madan sağlığa ve iş güvenliğine
kadar, işçi sınıfının en korumasız
kesimini oluştururlar. Çalışma saatle-
ri oldukça uzundur, çoğunlukla da
işin bitimine veya patronun insafına

göre paydos yapılır. İnşaat, metal, maden gibi ağır
sanayi kollarında ve işin zor bölümlerinde taşeron
işçileri görürsünüz. Taşeron işçisinin ücreti olduk-
ça düşüktür. Neredeyse “beleş işçi” demek pek de
abartı olmaz. Çoğunlukla kayıtdışı çalıştırılan
işçilere asgari ücretin altında maaş ödenir.
“Beleş işçilik” olur da ağır sanayinin patronları bu
fırsatı kaçırır mı?

Sendikasız, sigortasız çalıştırılan işçilerin hiç-
bir güvencesi, sosyal hakkı yoktur. Güvencesiz
çalışan işçileri bekleyen; ya meslek hastalıklarında
ölüm, ya da kalıcı sağlık sorunları, ya da iş cinayet-
lerine kurban gitmektir. “İşçi sağlığı-iş güvencesi”
taşeron işçinin yanından yöresinden geçmez.
Bunu, kendilerine yüklenen bir “maliyet” olarak
gören patronlar, azami kar uğruna iş cinayetlerine
davetiye çıkarırlar. Amaç azami kar olunca, işçinin
sağlığı-güvenliği bir makine parçasından daha
kıymetsizdir. Kazaları önleyecek tedbirler önceden
alınmaz. Risk tespiti yapılmadan üretim yapılır,
üretim esnasında çıkan riskler, ölümle sonuçlansa
dahi önlem alınmaz, üretim devam eder. 

İşçilerin çalışma ve barınma yerleri aynı dere-
cede korunaksız, bazen iç içedir. Bunun en çarpı-
cı örneği Mart ayında Esenyurt Marmara Park şan-
tiyesinde 11 işçinin yanarak (aslında yakılarak)
ölmesidir. Naylon çadırın ufak bir kıvılcımla alev
alev yanacağını 10 yaşındaki çocuklar bilir de pat-
ronlar bilmez! Keza Erzurum baraj gölünde boğu-
lan TEDAŞ işçilerine herhangi bir koruma aracı
verilmeden ölüme yollanmışlardır. Oysa bir heli-
kopterle arıza yerine gidilebilinirdi. Gidilmediği
gibi, buzlu sular içerisinde saatlerce yardım bekle-
yen işçiler, ölüme bırakılmışlardır. Gerillaları kat-
letmek için anında harekete geçen, geçirilen
İHA’lar (İnsansız Hava Araçları), helikopterler, dağ-
ları taşları bombalayıp kimyasal silahlarla ölüm
kusarken, baraj gölünde saatlerce yardım bekle-
yen işçilere 4 saat sonra, yani işçiler öldürüldükten
sonra gidebilmiştir. Bu duruma Kaymakam’ın ver-
diği, “gecikmedik, zamanında gelemedik” cevabı
ise, kelime oyunlarıyla kitlelerle dalga geçen, dev-
letin son dönemde arttırdığı tipik yaklaşım yönte-
midir. Bırakalım önlem almalarını, yaşanan cina-
yetleri, umursamaz durumdadırlar.

“İş kazalarına dönük bazen eğitim verilir. Ama
eğitimin bir anlamı olmaz. Çünkü çalışma sahasında
hiçbir önlem alınmaz” diyen Tuzla tersanesinden
bir taşeron işçisi, önlemlerin ne kadar göstermelik
olduğunu ifade ediyor. Çoğuna eğitim de veril-
mez, önleyici iş malzemeleri, elbiseleri de... Sağa,
sola birkaç tane uyarı levhası asılarak işi geçiştirir-

çi cinayetleri ve TAERON SSTEM
Aynı fabrika ve aynı bölümde iki-üç taşeron şirketin aynı

saatlerde iş çıkarması, iş cinayetlerine zemin oluşturur. Her
taşeron şirketin kendi işini çıkarma ve karını artırma

düşüncesi, artan rekabetle birlikte, iş cinayetlerini kaçınıl-
maz hale getirmektedir. Nitekim Tuzla’daki son ölümler,

bu şekilde gerçekleşmiştir. 
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Bosch’ta Türk-Metal'e darbe
Bursa’da kurulu Bosch fabrikasında binlerce i"çi, son derece önemli bir sendikal müca-

deleye giri"ti. Türk Metal’de örgütlü olan Bosch i"çileri, Birle"ik Metal-i" sendikasına geçti. 
Birle"ik Metal’in örgütlenmesi ba"ladıında, ne Türk Metal sendikası, ne de Bosch pat-

ronları, bu kadar büyük bir akın ya"anacaını tahmin etmemi"ti. Bu nedenle Bosch patron-
ları “tarafsız” olduklarını, "i"çilerin hangi sendikaya geçeceine karı"mayacaklarını" açıkla-
mı"lardı. Bu “tarafsızlık” açıklamasında Bosch’un merkezi yönetiminin Avrupa’da olmasının
ve bu fabrikalarda G-Metal sendikasının örgütlü olmasının, keza Birle"ik Metal’in de üye
olduu Uluslararası Metal "çileri Federasyonu’nun bu dei"iklii desteklemesinin payı
vardı. Ancak bir anda 6 bin i"çinin birden Birle"ik Metal’e geçmesi, dengeleri bir anda
dei"tirdi. 

MESS (Metal E"ya Sanayicileri Sendikası) açısından bu durum, büyük bir yenilgi ve
“kabul edilemez” bir tabloydu. Çünkü binlerce i"çinin çalı"tıı metal fabrikaları Türk-Metal
sendikasında örgütlüydü ve TS dönemlerinde MESS ne isterse o kabul ediliyordu. 

Mesela, 2008’de krizin patlak vermesinden hemen sonra 2009 yılında Erdemir ve
sdemir’de çalı"an toplam 12 bin 587 i"çi için yapılan toplusözle"melerde, 16 ay süreyle
i"çilerin ücretlerinde yüzde 35 kesinti yapılabilmi"ti. Toplusözle"melerin amacı, en ba"ta
i"çinin ücretini yükseltmek olduu, birçok sendika salt “ücret sendikacılıı” yaptıı halde,
ülkemizde 12 Eylül yıllarında bile ya"anmayan bir "ey ya"anmı", i"çi ücretlerine yüzde 35
indirim yapılmı"tı. 

Elbette ki MESS, kendisi için bu kadar büyük kolaylık salayan bir sendikanın yenilgiye
uramasını istemiyordu. Çünkü Bosch i"çisinin Birle"ik Metal’e geçmi" olması, binlerce i"çi-
nin çalı"tıı bütün metal fabrikalarında bir örnek yaratacaktı. "çiler Türk Metal’e kar"ı öyle-
sine öfkeliydiler ki, dier fabrikalarda Birle"ik Metal’e bir akın ba"laması için bir kıvılcım
yeterliydi. 

MESS patronları için büyük bir tehdit anlamına gelen bu durumdan dolayı, ne zaman
Birle"ik Metal’e bir geçi" olsa, i"çiler ve sendika büyük saldırılarla kar"ı kar"ıya kalıyordu.

Mesela 1998 yılının Eylül ayında, yine Bursa’da Oyak-Renault ve Tofa" fabrikalarında
çalı"an i"çiler, TS’lerde Türk Metal’in i"birlikçi-uzla"macı tutumuna tepki olarak sendikadan
istifa etmi"lerdi. Bir anda 6 bin 500 Tofa" ve Renault i"çisi Birle"ik Metal’e geçmi"ti.
Sonradan Türk Metal’in çeteci baskısı ve patronların i"ten atma tehditleri ile, i"çiler Türk
Metal’e geri döndüler. 

Benzer biçimde 2004 yılı Mart ayında Gebze-Çolakolu Metalurji fabrikasında da Türk
Metal çetelerinin baskısı Birle"ik Metal’in yıllardır örgütlü olduu, üstelik de en fazla üyesinin
bulunduu fabrikayı kaybetmesine neden olmu"tu. Patronun yemekhaneye aldıı noter, bir
gecede 800 i"çiyi Birle"ik Metal’den istifa ettirerek Türk Metal’e üye kaydetmi", sonrasında
geri dönmek isteyen Çolakolu i"çileri, çetelerin silahlı-sopalı saldırılarına ve patronların
i"ten atma tehditlerine maruz kalmı"lardı. 

Bugün de Bosch i"çisi benzer bir saldırıyla kar"ı kar"ıyadır. Bosch’un ba"ka fabrikalara
örnek olmasını istemeyen MESS, ilk "a"kınlıın ardından duruma el koymu"tur. MESS’in
vurucu gücü olarak hareket eden Türk Metal sendikası, Tofa" gibi çevre fabrikalardan topla-
dıkları i"çilerle Bosch i"çilerine saldırı timi olu"turmaktadır. Bosch patronu ise, Türk Metal’in
fabrika içine girerek toplantılar yapmasına, içeride terör estirmesine ön açmaktadır. 

Her toplu sözle"me dönemi, metal i"çileri için büyük bir ho"nutsuzluk ve tepki ile
sonuçlanır. Tepkinin merkezinde i"birlikçi sendikal çetecilik bulunmaktadır. Bosch’ta patla-
yan bu tepkidir. Dier fabrikalarda da ho"nutsuzluk ve kaynama büyümektedir. Son olarak
Gebze'de de Birle"ik Metal'e geçi" ya"anmı"tır. Üretim yava"ladıı için haftada 4 gün i"e
gitmekte olan bu nedenle de maa"ları dü"ürülen Tofa" i"çileri ba"ta olmak üzere, tüm i"çi-
ler süreci izlemektedir. Bu fabrikalar, yeni patlama noktaları olu"turmaya adaydır. Yapılması
gereken tek "ey, Bosch i"çisinin kararlı durması ve sendikal örgütlenme faaliyetini dier
fabrikalara da yaymaya çalı"masıdır. Kriz ko"ulları, yeni patlama dinamiklerini hızla biriktir-
mektedir.  

ler. Olacak cinayetleri örtbas etmek için “işçinin eğitimsizliğine, dikkatsizli-
ğine” faturayı keserler, işçileri suçlarlar. Daha geçen yıl Balıkesir’de bir
maden ocağında grizu patlaması sonucu iş cinayetine kurban giden 17
maden işçisinin ardından açıklama yapan, maden ocağı sahibi ve aynı
zamanda Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan Ortaköylü’nün söyle-
diği “Allah günahlarını affetsin” sözleri, patronların işçilere verdikleri değe-
rin ifadesidir. Keza T. Erdoğan’ın yine Zonguldak’ta iş cinayeti sonucu ölen
maden işçilerinin ardından yaptığı açıklama hatırlardadır: “Bu mesleğin
kaderinde maalesef bu var. Bu bölgenin insanları zaten bu tür olaylara alışık”
Yani iş cinayetlerinde ölmek, işçilerin “günahı, kaderi!!!” 

Yaşanan iş cinayetlerinde patronlar herhangi bir cezai yaptırımla
karşılaşmaz. Yasalar, sermayeye her türlü kolaylığı sağlayacak şekilde
düzenlenmiştir. Taşeronluk sistemi, sadece azami kar değil, patronlara
daha fazla kolaylık ve hareket kabiliyeti sağlamaktadır. İş cinayetlerinde
asıl firma, bırakalım cezai yaptırımla karşılaşmayı, hiçbir sorumluluğa tabi
tutulmaz. En çok göstermelik olarak alt taşeron şirketin personel müdürü
veya şefi birkaç ay hapse atılır, o kadar. Böyle olunca “taşeronluk sistemi
eşittir iş cinayetleri” demektir ve bu asıl olarak büyük patronların işine gel-
mektedir. 

Taşeron, hedef şaşırtmadır. Azami karın aslan payını alan asıl pat-
ronlar, iş cinayetleriyle ilgili, işçi haklarıyla ilgili hiçbir mesuliyet kabul
etmezler. Hakkını arayan işçilere “bizim işçimiz değilsiniz” diyerek
sorumluluktan kaçarlar. Bu sistemle hem sorumluluktan kaçarlar, hem de
işçi ve emekçilerin öfkesini, tepkisini küçük-orta düzeydeki patrona yönel-
terek, esas hedefi gizlemeyi amaçlarlar. Kapitalizmin merkezine yönelecek
tepkinin hedefini, parçada-yerelde tutarak etkisizleştirmeye çalışırlar. 

Taşeron örgütsüzleştirme saldırısıdır
Bir işletmede fabrikada çalışan işçiler, aynı mekanda çalışırlar, ama pat-

ronları farklıdır. Birden çok patron olunca, işçilerin birlikte hareket etme-
si zorlaşır, işçi grupları arasında rekabet artar. Her patron kendi çıkarına
göre kurallar belirler. Yemek, çay molası, paydos saatleri, birbirine denk
getirilmemeye çalışılır. Yani işçilerin mola saatlerinde bir araya geleceği
ortamlar kaldırılmaya çalışılır. Çoğu kayıtdışı (sigortasız) çalıştırılan işçiler,
kısa süreli sözleşmeli işçilerdir. Asıl şirket sözleşmeyi feshederse, işçiler
otomatikman işsiz kalır. Veya taşeron şirketin sözleşmesi biterse, çalıştırdı-
ğı işçiler yine işsiz kalır.

Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin örgütlenmesinin önü engellerle
doludur. Diyelim ki, A fabrikasında bir taşeron şirketin işçileri işkolu sendi-
kasında çoğunluğu sağlayarak örgütlendi. Eğer bu taşeron şirketin başka
bir yerde veya başka bir ilde işi varsa, orayı da örgütlemek zorundasınız.
Yoksa çoğunluğu sağlayamamış olursunuz. Diyelim ki, bir taşeron şirketin
işçilerini örgütlediniz, çoğunluğu sağladınız, yetki bekliyorsunuzdur. Yetki

gelmeden taşeron şirketin asıl firma ile sözleşmesi bitebilir veya
feshedilir. 

Kapitalizmin vahşiliği bu dönem
taşeron sistemi üzerinden kendi-

sini gösteriyor. Dönemin en
yoğun işgücü sömürüsünün
yapıldığı, işçi sağlığı iş
güvenliğinin hiçe sayıldığı bu
sisteme karşı mücadele,
başta komünist ve devrimci-

lerin, öncü işçilerin öncelikli
görevidir. Sistemin kapitalizmin

bir uygulaması olduğunu unutma-
dan, mücadeleyi alt taşeronla sınırlı tutmamalı,

esas hedefe ana şirketler çakılmalıdır. 
* * *

Son yıllarda taşeron işçileri hareketli. İş cinayet-
leriyle gündeme geldikleri gibi, direnişleriyle de gündem-

deler. Çapa Hastanesi, Adana Toros Elektrik, Elta vb. çeşitli sektörlerden
taşeron işçilerin direnişleri kararlılıkla devam ediyor. Direnişteki işçile-
rin başlıca talebi, işlerine geri dönmek olmakla birlikte, taşeron siste-
min kendisini de kapsıyor. Varolan bu direnişleri destek ve dayanışma ile
büyütmeli ve bu sorunu dönemin temel sorunu olarak ele almalıyız. 

Mücadelenin temel talebi, taşeron sistemin kaldırılması, taşeron işçile-
rine kadro statüsü verilmesi, taşeron işçilerinin sorumluluğunun alt taşe-
rondan çıkarılıp, asıl patrona verilmesi olmalıdır. 



Avukatlık, ba!ımsız savunmanın bir aracıy-
ken, toplum içerisinde, "okudu!u fakülteyi mes-
lek edinebilen", aynı zamanda da karlı bir i" ola-
rak görülmeye ba"landı. Liberal politikalarla
her meslek grubunda yapılan dönüüm, avu-
katlık mesleinde de yapılmaya hazırlanılıyor;
Avukatlık Kanunu deitirilerek meslein için-
de içi avukat-patron avukat kastı yaratılmaya,
büyük avukatlık irketlerine ve yabancı serma-
yeye de alan açılmaya çalıılıyor. 

Türkiye Barolar Birli!i, Avukatlık Kanunu’nu
de!i"tirerek, sermayeye uygun hale getirmek
için yeni kanun tasarısı hazırladı, Baro’lara gön-
derdi ve çok kısa sürede görü"lerini almak için
Baro ba"kanlarını toplantıya ça!ırdı. Avukatların
ve Hukuk Fakültesi ö!retim üyelerinin-ö!rencile-
rinin dahil olmadı!ı, yangından mal kaçırır gibi,
kapalı oturumla ve fikir alı" veri"inin en aza indi-
!i toplantı ile tasarıyı Meclise göndermek istiyor-
lar.

Yeni tasarı neleri getiriyor? 
  Hukuk fakültesi mezunlarının, staja ba"la-

mak için Baro’ya yapacakları ba"vuruda, önce
Baro’nun barikatına çarpacaklar. Her Baro
kendi avukat sayısına göre kota belirleyecek ve
stajer sayısı fazla geldi!inde mezunların ba"ka
illerde staj yapmaya gitmeleri ya da sıra bekle-
meleri gerekecek.

  Staj süresi 2 yıla çıkarılacak, staja ba"lar-
ken ve staj bitiminde sınav olacak. Bu sınavlara
girilmesi de sınırlı, yılda iki kez, toplamda 4 kez
sınava girilecek. 4 defa sınavı kazanamayanın
avukatlık yapma hakkı gaspedilecek.

  Avukatlık Akademisi kurulacak.
  Uzman Avukatlık ile, belirli ko"ullarda

uzmanlık alınabilecek.
  Büyük Avukatlık #irketleri için, vergi konu-

sunda düzenlenme yapılacak.
Yapılmak istenen en temel bu de!i"iklikler

ile, Avukatlık mesle!i metala"tırılarak, köle
Avukatlar yaratılmak isteniyor. 80'e yakın Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan binlerce avukat ada-
yına, Baro’ların belirledi!i kota yetmeyecek.
Kota sırasının gelmesini beklerken avukatlık ir-

ketlerinde çok ucuz paralarla çalıtırılacaklar.
Staja kabul sınavında 4. kez sınava girenler iki

yılını sınava hazırlanmak ile geçirecek. Sınav
yapılan her alanda oldu!u gibi, staj sınavına da
hazırlık için hukuk dershaneleri kurulacak,
tıpkı KPSS sınavı benzeri, fakültenin dı"ında ek
ticari alanlar olu"acak. Sınavı geçemeyenler,
ellerinde Hukuk Fakültesi diplomalarıyla gele-
ceksizletirilecek, kalifiyesiz-yetersiz hale getiri-
lecekler. Stajı bütün bunlara dayanarak bitiren-
ler, bu defa da avukatlıa kabul sınavı cendere-
sine girecek ve tekrar benzer "eyleri ya"ayacak-
lar. 

Bütün bunlarla birlikte, 4 yılda fakülteyi biti-
renler en az bir fakülte bitim yılı kadar daha
avukat olmak için beklemi olacak. Sınavı
geçemeyenler ise, geleceksizlikten büyük "irket-
lerde ucuz i" gücü olarak çalı"tırılmak zorunda
kalacaklar. 

Peki, bütün bunları reva görenlerin 
amacı nedir?
Sa!lıkta, e!itimde ve birçok alanda yapılan

dönü"üm, avukatlıkta da ya"anıyor. Bu alanı da
sermayenin çıkarlarını daha iyi temsil edecek
hale dönütürmek istiyorlar. 

Lenin’in Devlet ve Devrim kitabında tanımla-
dı!ı gibi, “devlet”, burjuvazinin çıkarlarının
korunması için oluturulmu bir mekanizma
ise, “hukuk” onun temel dayanaı olan üç aya-
ından biridir. Hukuk ile burjuvazinin mülkü
yasal güvence altına alınır; hukuk ile, haklarını
arayan i"çi-emekçilerin önüne yasal engeller
çıkartılır; bu alanda çalı"anların en önemli gör-
evi, “mülkün” burjuvazinin tekelinde durması
yönündeki burjuva “adaleti” sa!lamak olarak
tanımlanmı"tır. 

Ancak mücadelenin yükseli dönemlerinde
hukuk sisteminde ve hukuk çalıanlarında da
deiiklikler yaanır. $"çi-emekçilerin sokakta
kazandı!ı haklar, hukuk içinde yasal güvenceye
alınmak zorunda kalınır. Bu burjuvazinin bah"et-
ti!i bir durum de!il, kıran kırana bir sınıfsal
mücadelenin sonucudur. Ülkemizde de, uzun
yıllar verilen mücadeleler sonucunda, hem yasa-
larda i"çilerin-emekçilerin lehine kimi düzenle-
meler yapılmı", hem de avukatların, Baro’ların
içinde devrimci-demokrat etki artmı"tır. Oysa
burjuvazinin çıkarlarını koruması için, muhalif-
demokrat avukatların sistem dıına itilmesi,
geride kalan avukatların ise “kölelemesi”

zorunludur. Hukuk fakültesi ö!rencilerini, okul
bitti!i andan itibaren sınav-dersane-ucuz i"çilik-
kota cenderesine sıkı"tırmak ve bu cenderede
çırpınırken dü"ünemez-sorgulayamaz hale getir-
mek bunun en önemli adımıdır. Yeni yasa tasla-
!ı ile asıl hedeflenen budur. 

Çünkü yeni yasa tasarısı ile “i"çi avukat”
yaratıp büyük avukatlık "irketlerinin egemen
hale gelmesini istiyorlar. Büyük avukatlık "irket-
leri ile ba!ımsız avukatların e"itsiz rekabetini
daha da büyüterek ba!ımsız avukatlık yapanları
da plazalarında i"çile"tirmek istiyorlar. 

Büyük avukatlık "irketleri, sermaye "irketleri-
ne hizmet etmesi için olu"turuluyor. Bu irket-
ler, aynı üretim mantııyla, Barolar
Birlii’nden ve devletten, kendisine çok ucuza
çalıabilecek içi avukatlar ordusu yaratmasını
istiyor. 80'e varan Hukuk Fakülteleri açarak,
büyük "irketlerde staj yapmayı bekleyen, sınav-
dan geçemeyen, avukat olamayan mezunları
hak etti!inin çok azına çalı"tırabilecekleri a!ır
bir sömürü ortamı yaratmayı amaçlıyorlar. 

Kalitesiz ve yetersiz e!itim verilen binlerce
insandan, sınavla ‘yeterlili!i’ni ölçerek, bu dibe
vuran eitim sisteminin yükünü bireyselletire-
rek, insanların omuzlarına yüklüyorlar. $yi ve
yeterli e!itim alamayan binlerce insanı, dersha-
ne çarkına sürükleyip yeni bir sömürü sahası
daha yaratmak istiyorlar. 

Avukatlar, kendi kazanılmı hakları için de 
mücadele etmeli
Tüm bunlara kar"ı, avukatların haklarını koru-

mak için hazır bulunan Baroların edilgen ve esa-
ret altına alınmı" tutumları, bu tasla!a kar"ı dik
bir duru" sergileyememelerinde de açı!a çıktı.
Baroların, tasla!a kar"ı sadece Barolar Birli!i ile
Baro ba"kanları toplantısında, kapalı oturumlar-
la, ‘kendi aralarında’ tartı"mayı kabul etmesi bile
bunu göstermektedir. Tasla!ı kabul etmeyen
Baroların, kendi üye avukatlarını sürece dahil
etmemesi, olaanüstü genel kurul gibi araçları
kullanmaması, meslein en temel, can alıcı bir
konusunda taslaın öznesi olan avukatları
etken hale getirememesi, Baro’ların avukatla-
rın haklarını korumaya yetmediinin bir ispatı-
dır. 

Avukatların, haklarını koruyan ve hak müca-
delesi verebilecekleri araçları kurmak için müca-
dele etmeleri çok yakıcı bir sorun olarak önü-
müzde duruyor. 
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“SAVUNMA” DA SALDIRI ALTINDA
Avukatlık yasası deiiyor



Nisan ayının ilk
günlerinde,
Türkiye’den bir
heyet, Çin’e ziyaret
gerçekle"tirdi.
Erdo!an, yanında
300 i"adamıyla bir-
likte, Çin’e gitti. Bu
ziyaret, “Çin ile
Türkiye ili"kileri açısın-
dan bir dönüm noktası” olarak tanımlandı ve özel
önem atfedildi. 

Çin basınında Erdoan’ın ziyaretinin “balayı
dönemi” olarak tanımlanması ve “Türkiye’nin
yüzünü Batı’dan Dou’ya dönmekte
olduu”nun vurgulanması, ili"kilerdeki artı"ı
göstermekteydi. Son iki yıl içinde hem
Cumhurba"kanı Gül, hem de Dı"i"leri Bakanı
Davuto!lu, Çin’e birer ziyaret gerçekle"tirmi"ler-
di. Keza, Ekim 2010’da Çin ba"bakanı Ven Jiabao
da Türkiye’ye gelmi" ve Türkiye ile “tarihi ipek
yolunun canlandırılması” amacıyla anla"malar
yapılmı"tı. 

Bu ziyaretlerin herbirinde son derece önemli
anla"malar imzalandı. Erdo!an’ın gerçekle"tirdi!i
son ziyarette ise, nükleer santral kurulumu için
yapılan anlama, di!erlerinden daha fazla öne
çıktı. Türkiye, Sinop’ta kurulmasını istedi!i nük-
leer santral için Japonya ve Güney Kore’nin
ardından Çin’in de proje hazırlamasını istiyordu.
Çin, nükleer santralin kurulumu sırasında kendi
finansmanını sa!layaca!ını ve Türk
hükümetinden garanti talep etmedi!ini açıkladı!ı
için, santrali yapmak isteyen di!er ülkelerden
daha büyük avantaj sunmu" oldu. 

Son yıllarda Türkiye ile Çin arasında ili"kiler,
sistemli bir biçimde güçlendiriliyor ve aslında
“stratejik” denebilecek düzeyde ba!lar kuruluyor.
Mesela 2010 Ekiminde Çin Ba"bakanı Türkiye’ye
gelmeden birkaç gün önce, Türkiye ile Çin,
Konya’da ortak bir askeri tatbikat düzenlediler.
Geleneksel olarak ABD ile birlikte askeri tatbikat
gerçekle"tiren Türkiye, ilk defa Çin ile askeri tat-
bikat düzenlemi"ti. Bu aynı zamanda, bir NATO
ülkesi ile Çin’in birlikte gerçekle"tirdi!i ilk askeri
tatbikattı. 

Arkasından, Çin ile Türkiye arasında yapılan
ticarette dolar ve euro deil, TL ve yuan kullanıl-
ması konusunda yapılan anla"ma geldi. Bu
de!i"iklik, dünya ticaretinde doların etkisini azalt-
mayı hedefleyen Çin’in önemli bir hamlesiydi.  

Türkiye ile Çin arasında 2010 yılındaki ticaret
hacmi 19,3 milyar dolar iken, bunun sadece 2,2
milyar doları Türkiye’den Çin’e yapılan ihracatı
olu"turuyordu. Çin’e ihracatın yakla"ık 8 katı
kadar Çin’den ithalat sözkonusuydu. Türkiye bu

durumu de!i"tirmek ve
Çin’deki pazardan fay-
dalanmak istiyordu.
Ancak Çin açısından,
Türkiye ile kurulan
ili"kide son derece
önemli çekinceler
vardı. 

Bunların ba"ında
Türkiye’nin ABD ile kur-

du!u ili"kiler yer alıyor. Son yıllarda Türkiye’nin,
ABD’nin sava" politikalarına daha fazla ba!lan-
ması, Ortado!u ülkeleri ile ili"kilerde ABD’nin
tetikçisi gibi hareket etmesi, Çin’in mesafesini
artırıyor. Keza “Ergenekon soru"turması” adı altın-
da, Türkiye’de Çin ve Rusya ile ili"kileri
güçlendirmeyi savunan askeri ve siyasi odakların
da!ıtılması da Çin’in güvensizliklerini derinle"tiriy-
or. Sincan Özerk Bölgesi’ndeki halkın, Türkiye’nin
ve ABD’nin deste!ini aldıkları sürece Çin
emperyalizmine kar"ı olan tepkilerini eyleme
dönü"türdüklerini de biliyor. 

Çin, bu güvensizlikleri çe"itli biçimlerde ifade
ediyor. Erdo!an’ın ziyareti sırasında önce
Sincan’a u!ramasının arkasından, Beijing’e
geldi!inde uçakta çıkartılan “silah krizi”
(Erdoan’ın korumalarının silahlarını ver-
memeleri üzerine Erdoan’ın yarım saat
fazladan uçakta beklemek zorunda kalması) bu
tepkinin ve güvensizliin ifadesiydi. Keza
Türkiye’nin Çin ve Rusya’nın önderli!indeki ittifak
olan #$Ö’ye (#ahghay $"birli!i Örgütü) kabul
edilmemesi de bu güvensizli!in bir sonucuydu. 

Ancak Çin, tüm ili"kilerinde kendi ekonomik
gücüne güvenerek hareket ediyor. Bir ülkeyi
ekonomik olarak kendisine baımlı hale
getirdikten, ekonomik olarak o ülkedeki strate-
jik kaynakları ya da üretim alanlarını ele
geçirdikten sonra, siyasi ve askeri olarak da bir
etki kurabileceini biliyor. En büyük rakibi olan
ABD’nin 2 trilyon dolarlık borç ka!ıdını elinde
tutması, Afrika ülkelerine “içi"lerinize karı"maya-
ca!ız” diyerek tüm altyapı yatırımlarını ve ham-
madde kaynaklarını ele geçirmeye çalı"ması gibi
hamleleri bunun göstergesi. 

Çin, Türkiye ile de bu yakla"ımla ili"ki kuruyor.
Ekonomik ilikinin inisiyatifini elinde tutuyor,
Türkiye’ye ihracatı giderek büyürken ithalatının
artmasına izin vermiyor ve Türkiye’de demiryol-
undan nükleere kadar son derece önemli
yatırımlar gerçekletirmeye çalııyor. Türkiye
için de ekonominin kuralları i"liyor. ABD ile
Ortado!u sava"ındaki i"birli!i ne kadar önemli
olursa olsun, özellikle nükleer konusunda
ABD’den istedi!i deste!i alamadı!ı sürece Çin ve
Rusya’ya yönelmek zorunda kalıyor. 
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Devletin Newroz'u yasaklama giriimlerini
sokaklarda çatıarak aan Kürt halkına saldırılar
gözaltılarla devam etti. Newroz'a katılanları
"suçlu" ilan eden devlet, kitlesel kutlamaları haz-
medemediini, tutuklamalarla gösteriyor.
Newroz mitinglerinin yapıldıı illerde ve eylem-
lerde gözaltına alınanların birçounu tutuklayan
devlet, Nisan ayı içerisinde de Newroz'a katılan
Kürt halkını, devrimcileri, ilericileri ve mitingi
izleyen gazetecileri de gözaltına aldı. 

10 Nisan'da stanbul'da birçok eve, dernee
baskın düzenleyen devlet, 19 kiiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınanlar Partizan, Mücadele
Birli!i, ESP, EMEP, Sodap, BDSP, SP, DHF,
Ö!renci Kolektifleri, Ekim Gençli!i çalı"anla-
rı ve okurları oldu. Gözaltına alınanlardan 7'si
stanbul Aır Ceza Mahkemesi kararıyla tutuk-
landı. Tutuklananlardan 2'si sonrasında yapılan
itirazla çıkartıldı. 

Gözaltıların duyulmasıyla protesto eylemleri
yapıldı. stanbul Emniyet Müdürlüü, Beikta
stanbul Aır Ceza Mahkemesi önü bata olmak
üzere, Taksim, Esenyurt, 1 Mayıs vb yerlerde
yapılan eylemlerde gözaltına alınanların serbest
bırakılması istendi. Gözaltına alınanlara cep tele-
fonlarından yapılan konumaların sorulduu,
daha çok ise Newroz'la ilgisi olmayan soruların
sorulduu belirtildi.  

Newroz gözaltıları Cizre, Çanakkale,
#ırnak, Batman, Diyarbakır, Van, Mersin'de
de devam etti. ırnak'ta 16 Nisan'da 13 kii
gece yarısı yapılan ev baskınlarında gözaltına
alındı. Van'da ise 2 kii gözaltına alındı. 17
Nisan'da Çanakkale'de yapılan polis baskınların-
da 5 kii gözaltına alındı. 7 kii hakkında da
arama kararı çıkartıldıı örenildi. Batman'da 30
Nisan'da yapılan baskınlarda 9, Mersin'de ise 4
Mayıs'ta 3 kii gözaltına alındı. Mersin'de gözal-
tına alınan 3 Dev-Lis'li tutuklanarak hapishaneye
konuldu.   

Devletin baskıları Newroz gözaltıları dıında
da devam etti. Yaamın her alanına müdahaleyi
ve baskıyı sürdüren devlet, 6 Mayıs'taki Grup
Yorum konserine ça!rı hazırlıklarını yürüten 4
Dev-Genç’liyi 2 Mayıs'ta gözaltına aldı. 28
Nisan'da ise Çorum ve Ankara'da ev baskınları
gerçekletirilerek 8 kii gözaltına alındı.
Aralarında Pirsultan dernei yöneticilerinin ve
üyelerinin de olduu 5 kii tutuklanarak hapisha-
neye konulurken, yapılan suçlamalar arasında
DHKP-C üyelii de yer aldı. Devletin sunduu
deliller arasında basın açıklamalarına çarı
metinlerinin yanı sıra hazırlanan dövizler vb. de
yer aldı.  

26 Nisan'da ise Mücadele Birli!i Dergisi
eski yazıi"leri müdürlerinden Gülnaz
(Yıldırım) Yıldız tutuklanarak hapse konuldu.
Basın yoluyla yardım yataklık yapmaktan 3 yıl 9
ay hapis ve 40 bin lira para cezası verilen
Yıldırım Bakırköy hapishanesine konuldu.  

Gözaltılar, tutuklamalar...Çin ziyareti ne amaçlıyor?
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Burjuva siyaseti, 4+4+4 ile
yeni bir kavgaya tutu!tu.
Tartı!ma, AKP hükümetinin
e"itim-ö"renim sisteminde
de"i!iklik yapması üzerine
geli!ti, tırmandı. Tasarı, komis-
yondan kavga gürültü, iti! kakı! arasında AKP’nin
sayısal ço"unlu"unu kullanarak, fiili durum yarata-
rak geçirildi. Fakat çatı!ma bitmi! de"il, !iddetlene-
rek devam ediyor. 

Aslında e"itim-ö"retim üzerine tartı!ma aylar
öncesine dayanıyor. Hatırlanaca"ı gibi AKP’li
Bakanlar, aylar öncesinde stadyumlarda, açık alan-
larda kutlanan gençlik ve spor bayramının okul içe-
risine alınmasını istemi!ti. Ardından Atatürk’ün
Gençli"e Hitabesi’nin ders kitaplarından çıkartılma-
sı gündeme gelmi!ti. 

Ama tartı!manın fitilini alevlendiren, Ba!bakan
Erdo"an’ın AKP grup toplantısında “Muhafazakar
partiden laik bir nesil yetitirmemizi mi bekliyorsu-
nuz? Muhafazakar, demokrat, dinci bir nesil yetiti-
receiz” söylemi oldu. Arkasından gelen 4+4+4
yasa tasla"ı, düzen partileri arasında iti!-kakı!a, fiili
kavgaya dönü!tü. 

4+4+4 ile ne hedefleniyor
En ba!ta !unu belirtmek gerekir: Taslak, burju-

vazinin hemfikir oldu!u, ortakla"tı!ı bir biçimde
e!itimin yeniden yapılandırması de!ildir, AKP ve
dayandı!ı tekelci sermayenin düzenlemesidir.
Tasarıyla neyin hedeflendi"i, Erdo"an’ın “muhafa-
zakar demokrat, dindar nesil yetitireceiz” söyle-
minde ifadesini bulmu!tur. Ama bu, bazı kesimle-
rin ileri sürdü"ü gibi, “28 #ubat’ın rövan!ı” olmakla
sınırlı de"ildir. Bir yanını 28 #ubat’ın rövan!ı olu!-
turuyor ise de, kapsamı daha geni!tir. Burjuva klik-
ler arası kavgada hamle üstünlü"ünü eline geçiren
AKP, e"itim-ö"retim alanını da kendi çıkarları do"-
rultusunda yapılandırmayı hedeflemektedir.
Böylece hem e!itim alanındaki pazarı ele geçirme-
yi, hem sermayeye ucuz çocuk eme!i sunmayı,
hem de “muhafazakar dindar” nesiller yeti"tirmeyi
ba"armak istemektedirler. 

$!çi ve emekçilere saldırıda, i! ba!ına gelmi!
di"er hükümetlere rahmet okutan AKP, e"itimde
yaptı"ı de"i!ikliklerle de tarihe geçmeyi hak etmi!
durumda. AKP, paralı e"itimi, e"itimin her alanına
yaygınla!tırmaktadır. Devlet okulları bilinçli bir
!ekilde ö"retmensiz ve bakımsız bırakılarak, özel
okullara kar alanları açılır. En ufak bir hak arayı!ı-
na giren ö"renciler, okuldan uzakla!tırılır, cezaevle-
rine atılır vb… Sadece 2011-2012 döneminde 600
civarında üniversite ö"rencisi tutuklanıp hapisha-
neye konulmu!, yüzlerce ö"renciye soru!turma
açılmı!tır. Kürt illerinde 18 ya! altı iki bin çocuk
hapishanelerdedir. 

Bütçeden e"itime ayrılan pay artı!ı sınırlı tutu-
lurken, Diyanet $!leri’ne yüzde 22 artı! yapılarak 3
milyar 891 milyon liraya yükseltilmi!tir. “Türkiye’de
6-14 ya arasındaki çocuklardan 945 bini herhangi
bir okulda okumuyor. 22 bini çalımak zorunda
194 bini ise okul harcamalarını karılayamadıı

için okula gidemiyor. Bu çocuklar mevsimlik içiler-
den oluuyor”. (Rakamlar 9 #ubat 2012 tarihli Taraf
gazetesinden) Yine Milli E!itim Bakanlı!ı’nın açık-
lamasına göre, 146 bin 194 ö!retmen açı!ı bulun-
maktadır. Buna ra!men 280 bin ö!retmen i"sizdir,
atama beklemektedir. 

Rakamlar, e"itimin ne kadar içler açısı durumda
oldu"unu gösteriyor. Yeni yasa ve düzenlemeler ile
mevcut durum, daha kötü noktalara çekiliyor. Her
!eyden önce e"itim giderek gericile!iyor. Orta dere-
cedeki $mam Hatip okulları yeniden açılacak. Dinci
gerici e"itimle beraber baskılar artacak, 11-12
ya!ındaki çocuklar çıraklı"a te!vik edilecek, ucuz
i!gücü yaratılacak, okul harçları artacak vb…

AKP muhafazakar-dinci nesil yeti!tirmeyi haya-
tın bir çok alanında çe!itli araçlarla yürütüyordu
zaten. #imdi bu durumu daha ileri ta!ıyarak resmi-
le!tirmeye çalı!ıyor. Mahalle aralarında kaçak çalı-
"an Kuran Kursları, #slami temalı dernekler, tarikat
evleri, camiler vb. AKP hükümetiyle beraber ço!al-
mı", yaygınlık kazanmı"tı. Ve çocuklar buralara
yönlendiriliyordu. Öyle ki, Diyanet $!leri, Umre’ye
çocuk turları düzenlemeye ba!ladı. Diyanet $!leri
açıkladı"ı be! yıllık proje kapsamında, ilk etapta
Kuran kurslarında görevlendirilmek için 6 bin 932
ki!i atadı. “Muhafazakar dinci nesil” yeti!tirme
planı, tam hız devam ediyor. 

Her sınıf kendi çıkarına göre nesiller yeti"tirir
E"itim temel önemli alanlardan biridir. Yeni

nesiller bu !ekilde e"itilip yeti!tirilir. $nsanın karak-
teri, en çok çocuk ya!ta !ekil alır. “A"aç ya!ken e"i-
lir” misali, insanlar da çocuklu"unda verilen e"itim-
le ki!ili"ine, gelece"ine yön verilmeye çalı!ılır. Bu
yüzdendir e"itimin önemi.

Fakat e"itim-ö"retim üretim ili!kilerinden
ba"ımsız de"ildir. Üretim araçları üzerindeki mül-
kiyetin biçimi, e!itimin içeri!ini de belirler. Üretici
güçleri elinde bulunduran sınıf, kendi çıkarları do"-
rultusunda e"itim alanına yön verirler. “Her özel
üretim tarzı ve ona tekabül eden toplumsal iliki-
ler, kısacası toplumun ekonomik yapısı, hukuksal
ve siyasal üst yapının gerçek temelidir ve buna
belirli toplumsal biçimler tekabül eder; üretim tarzı
toplumsal siyasal ve genel olarak entelektüel
yaam niteliini belirler” diyor Marks. Kapitalist sis-
temde üretim araçları özel mülke tabidir. Temel
hedef, azami kar olunca, siyasal üstyapıdan, yani
kapitalist devletten demokratik, bilimsel, parasız
e!itim beklenemez. 

Kapitalist sistemde e"itim, para kazanmanın bir
alanı oldu"u gibi, yeni nesillerin burjuva resmi
ideolojisiyle yeti!mesinin de en önemli aracıdır.
Çocukları-gençleri, sistemin bir parçası haline getir-
mek amaçlanır. Kapitalist sistemin e"itim anlayı!ı,
bilimsellikten uzak, idealist metafiziktir.
$lkö"retimde çocuklar, burjuva resmi ideolojisinin

kıskacına alınarak, gerici-
milliyetçi bir !ekil verilmeye
çalı!ılır. $lkö"retim okullarında
zorunlu din dersi ile birlikte her gün tekrarlanan
ant, “ne mutlu Türk”üm diyene”, “Varlı"ım Türk
varlı"ına arma"an olsun” gibi sözleriyle, ırkçı burju-
va ideolojisinin küçük beyinlere zerkedilmesidir.  

Burjuvazi, sadece okullarda verdi"i e"itimle de
yetinmez. Televizyon, radyo, gazete, !imdilerde
internet vb ileti!im araçlarını da etkin bir !ekilde
kullanır. Çocuklar daha okuldan önce, gözlerini
açar açmaz, burjuvazinin gerici, ırkçı, "oven, yoz
ideolojisiyle tanı"ırlar. Zaten ebeveynleri de aynı
ideolojiden beslenmi!lerdir. Dolayısıyla bu ideoloji-
yi yeni nesillere aktarmakta zorluk ya!amazlar.
(Annesi, babası veya yakını, devrimci mücadele
içinde olan ve çocuklarını bu !ekilde yeti!tirmeye
çalı!an ne yazık ki çok azdır. Bu çocuklar nispeten
!anslıdır, devrimci fikirlerden etkilenerek, burjuva
resmi ideolojiden bir parça da olsa sıyrılmı! olarak
hayata atılırlar.) 

Kapitalizmde e"itime bir hak olarak bakılmaz.
Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin karakte-
ri buna izin vermez. “En çok parayı nasıl kazanı-
rım” anlayı!ıdır e"itime damgasını vuran. Devlet
okullarında parayla kayıt yaptırılır, okul ihtiyaçları
adı altında ö"renci velilerinden azımsanmayacak
paralar alınır. Hele günümüzde e"itim özelle!tirile-
rek rantı oldukça yükseltilmi!tir. Öyle ki, kayıt para-
sı bulamayıp da okula gidemeyen 194 bin ki"i
bulunmaktadır. E!itim, kamu hizmeti olmaktan
çıkarılmı" tekellerin insafına bırakılmı"tır. 

$n!aat !irketlerinden sanayicilerine kadar, bur-
juva tekeller için özel okullar, üniversiteler pe!pe!e
açmaktadırlar. Sabancılar, Koçlar, Eczacıba!ılar
hepsinin üniversiteleri bulunmaktadır. Tarikatçı
cemaatler ve bunlarla ortak patronlar, bu i!in ba!ı-
nı çekiyor dersek abartmı! olmayız. Ba!arılı ö"ren-
cilere daha lise yıllarında kancayı takıp, kendi üni-
versitelerinde okutarak !irketlerinin yöneticisi
yaparlar. Böylece hem okurken, hem de okul bittik-
ten sonra, gençleri !irketlerinde konumlandırarak
sömürmenin ve para kazanmanın aracı yaparlar. 

Burjuvazi, e"itimde de toplumsal yararı de"il,
tekelerin karını esas alır. Dolayısıyla e!itim, birey-
ler, bireysel kariyerist egolar üzerine "ekillenir.
Dürüst, payla"ımcı, dayanı"an de!il; toplumsal
sorunlarına uzak duran, sorgulamayan, kendi
bireysel kariyerini her "eyin üzerinde tutan birey-
ler hedeflenir. 

Türkiye’de de i! ba!ına gelen hükümetler, e"i-
tim anlayı!ının özüne dokunmadan dönemin ihti-
yaçlarına göre biçimsel de"i!iklikler yaparak yola
devam etmi!lerdir. Mesela ’80 öncesi devrimci
mücadelenin yüksekli!i, burjuva e!itim sisteminin
etkisini belli bir oranda kırmı"tı. Lise ve üniversite
ö!rencileri içerisinde devrimci fikirlerden, devrim-

ETM ÜZERNE
AKP’nin açtıı tartımanın ııında
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ci kültürden etkilenen ve devrimci mücadele içeri-
sinde yer alan oldukça fazla genç vardı. Devlet
buna kar!ı sivil fa!ist örgütlemeyi beslemi!, dev-
rimcilerin üzerine sürmü!tü. Bunda ba!arısızlı"a
u"radı"ı noktada ise, ’80 askeri fa!ist darbesini ger-
çekle!tirmi! ve devlet terörüyle i!çi ve emekçileri
sindirmeye çalı!mı!tı. 

E"itim alanında da yeni nesilleri dönemin ihti-
yacına göre !ekillendirmek için, Türk-$slam sentezi
ideolojisi ekseninde e"itimi yapılandırıldı. Irçılık-
!ovenizm ve gericilik her alanda pompalandı.
Palazlandırılan dincilik, tehlikeli hale gelmeye ba!-
layınca, 28 #ubat postmodern darbeyle geriletildi,
“ılımlıla!tırıldı”. Kemalizm adı altında Türk ırkçılı"ı
yükseltildi. Fakat AKP’nin i!ba!ına gelmesinden bu
yana e"itim de adım adım yeniden Türk-$slamcılı"a
evrildi. Giderek $slami e"itim ba!at hale getirildi.
Son yasal de"i!ikliklerle de, bu durumu resmile!tir-
mek ve kalıcıla!tırmak istiyorlar.   

Parasız diyalektik bilimsel e!itim, sosyalizmde
Üretimin hedefi toplumun ihtiyacı olunca,

insanların bilinci de toplumsal ihtiyaçlar üzerinden
!ekillenir. E"itim sistemi de varolan bu toplumsal
sistemi güçlendirmeye dönük düzenlenir. Bunun
adı sosyalizmdir, sosyalist sistemdir. 

Sosyalist sistemde e!itimin hedefi, tek tek ki"i-
lere para kazandırmak de!il, toplumsal refahı yük-
seltmektir. Toplam ulusal gelirin en yüksek kalemi
e!itime ayrılır. E"itimin temel hedefi sosyalist
nesiller yeti!tirmektir. Çocuklar birilerinin çıkarına
hizmet etmek için de"il, toplumsal kalkınma,
insanlı"a hizmet için e"itilir.   

Ostrovski’nin Selam Ya!am Ate!i kitabında dedi-
"i gibi “dostluk, dürüstlük, kolektivizm, insanlık
bunlar bizim yoldalarımız” olacaktır. Sosyalist e"i-
timde çocuklar, yardımla!mayı, dayanı!mayı,
dürüstlü"ü ö"reneceklerdir. Diyalektik dü!ünmeyi
ö"renecekler, bilimsel e"itim alacaklardır. Zaten
daha dünyaya gözlerini açtıklarında, insani de"er
yargılarıyla tanı!acaklardır. Çünkü sosyalizmde
sosyal ya!amın kendisi böyledir ve çocukların ebe-
veynleri de bu de"erler içerisinde !ekillenmi!lerdir. 

Sosyalizmde e!itim parasızdır. Anadilde e!itim
ilkesel olarak vardır. Her ulus, ulusal azınlık, kendi
anadilinde e"itim-ö"renim görme hakkına sahiptir.
Gericili"in, milliyetçili"in, ırkçılı"ın esamesi okun-
maz. Halkların karde!li"i, dillerin karde!li"iyle bir-
le!ir. Sovyetler Birli"i bunun en güzel örne"ini pra-
tik olarak hayata geçirmi!tir. 

Sanayisi geri, feodalizmin hüküm sür-
dü"ü tarım
ülkesi olan
Rusya, çe!itli

ulus ve milletler karmasıdır. Ekim sosyalist devri-
minden sonra, bütün uluslara-azınlıklara, kendi
ana dilinde e"itim, bir hak olarak verilmi!tir.
E"itim parasız ve e!ittir. E!ittir; çünkü zaten sosya-
list sistemde elitler bulunmaz, bütün çocuklar e!it
ko!ullarda aynı okullarda e"itim alırlar.
Parasızlıktan okula gitmeyen çocuk yoktur. E"itim
sosyalist devlet tarafından kamu hizmeti olarak
verilir, her tür araç-gereç, personel en iyi !ekilde
sunulur. Çocukların e"itimde bir aksaklık olmasın,
herkes e"itim hakkından yararlansın diye, çıraklık
yasaklanır. 

E"itim ya!amdan kopuk ve sadece tüketime
dönük bir e"itim de"ildir. E"itim, ya!amla ve üre-
timle içiçedir. Çocuklar, politeknik e!itimin bir
parçası olarak üretime dönük dersler de yaparlar.
Ancak bu üretim faaliyeti, çocuk sömürüsüne
dayalı çıraklık sisteminden ve ucuz çocuk eme"i
sömürüsünden özsel olarak farklıdır. 

Ekim devriminden önce dünyada okuma
yazma oranı en dü"ük ülkeler arasında yer alan
Rusya’da, sosyalist devrimde ba"latılan e!itim
seferberli!i ile en ta"ra yerlerde okullar açılmı"tır.
“lk ve orta örenimdeki örencilerin
sayısı: 1914’te 8 milyon iken, 1936
yılında 28 milyona yükseliyor. Üniver-
site örencilerinin sayısı da aynı
dönemde 112 bin’den 542 bine çıkı-
yor” (Stalin Eserler Cilt 13, sf. 386) 

Yine sosyalizmde suça karı!an
çocuklar hapse atılmıyorlar. Zaten
çocuk-genç suç oranı oldukça azalıyor.
Suça karı!an çocuklar, hapishane yeri-
ne rehabilite e"itim merkezlerine gön-
deriliyor, orada e"itilip topluma kazan-
dırılıyorlar. Sokak çocuklarına da kala-
cak yerler tesis ediliyor ve e"itiliyor.
Bunun için bütçeden ayrı bir fon olu!-
turuluyor.

#nsanın insan tarafından sömürül-
medi!i sosyalist sistemde yeti"en
nesiller, tüm birikimlerini, yetenekleri-
ni, “insanlı!a daha fazla nasıl hizmet
ederim” duygu ve dü"üncesiyle ortaya
koyuyorlar. Toplumsal geli!mi!likle
birlikte birey olarak da zenginle!iyor,
insani erdemlerle donanıyorlar. 

* * *
Siyasi erki elinde bulunduran bur-

juvazi, kendi çocuklarını özel okullar-
da, özel ö"retmenler tutarak okutur-
ken, i!çi-emekçilerin çocuklarına “ucuz

i!gücü” olarak bakar. Bir
yandan e"itim için vergi
keserken, bir yandan paralı

e"itimi dayatır. Kıt kana-
at, zar zor okula
giden i!çi emekçi-
lerin çocuklarına,
gerici !ovenist bur-
juva ideolojisini
zerkeder. $sterler
ki, i!çi-emekçilerin
çocukları, sınıf
oldu"unun farkına

varmasınlar, bur-

juva yoz ideoloji ile zehirlensinler. Çeteci olsunlar,
zararlı madde ba"ımlısı olsunlar, hırsız olsunlar.
Dostluk ve dayanı!madan uzak, hak hukuk arama-
yan bireyler olsunlar!   

Bütün bu ideolojik kıskaca, baskıya, gözaltı ve
hapishaneye ra"men; i!çi emekçilerin çocukları
içerisinden hak arayanlar çıkıyor, devrimci müca-
deleye katılıyorlar. Bu düzenin kendi açmazıdır. 

Sömürü ve soygunun oldu"u yerde ba!kaldırı
ve isyan kaçınılmazdır. Ve gençlik, her zaman sınıf
mücadelesinin temel dinamiklerinden olmu!tur.
$!te son olarak Kuzey Afrika’da patlak veren isyan-
larda, #ili’de, Yunanistan’da gençlik yine ön saflar-
da yerini almı!tır. 

Bizde de en son 1 Mayıs’ta gençli"in katılımın-
da gözle görünür bir artı! vardır. Burjuva klikler,
“Atatürkçü nesil-dinci nesil” kavgası yapadursun,
bu sömürü düzenine ba!kaldıran “yeni ça"ın
çocukları” mutlaka çıkacak ve düzenin temellerini
dinamitleyecektir. Bize dü!en bu gençleri ML ideo-
loji ve kültürle donatmak, enerjilerini do"ru kanal-
lara akıtabilmektir.

Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarının ö!retmen olmaları
için aldı!ı Pedagojik Formasyon hakkının, YÖK tarafından kal-
dırılmak istenmesi üzerine üniversite ö!rencileri eylemler ger-
çekle"tirdiler. Adeta Fen-Edebiyat fakülteleri ö!rencilerinin
üzerindeki “Demoklesin kılıcı”na dönü"en ve çe"itli dönem-
lerde gündeme getirilen bu durum, okullardan mezun olan
ve atanamayan ö!retmen adaylarının da tepkisine yol açtı. 

$Ü Fen-Edebiyat Fakültesi önünde toplanan $stanbul Üni-
versitesi ö!rencileri, sloganlarla $stanbul $l Milli E!itim
Müdürlü!ü önüne yürüdüler. Milli E!itim Müdürü'yle görü-
"en ö!rencilere resmi bir açıklama yapılamayaca!ı bildirilmesi
üzerine ö!renciler bir süre oturma eylemi gerçekle"tirdi. 

Aynı gün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ö!rencileri ve
Eski"ehir Anadolu Üniversitesi ö!rencileri de eylemler düzen-
ledi. Orhangazi Üniversitesi ö!rencileri Me"elik Kantini önün-
de bir araya gelerek rektörlü!e kadar yürüdü ve formasyon
hakkının geri verilmesini istedi. 27 Nisan'da ise Genç-Sen
üyesi 4 üniversite ö!rencisi, kendilerini #i"li $lçe Milli E!itim
Müdürlü!ü giri"ine zincirledi. "Formasyon hakkımızı geri ala-
caız" pankartını açan ö!renciler, polis tarafından gözaltına
alındı. Gaziantep Üniversitesi ö!rencileri de 30 Nisan'da açık-
lama yaparak, 5 günlük dersleri boykot eylemi ba"latacakları-
nı duyurdu. Adliye binasına yürüyen yüzlerce ö!renci adına
yapılan açıklamada, bu hakkın kaldırılamayaca!ı vurgulandı.
4 Mayıs'ta ise Genç-Sen üyeleri YÖK binası içinde ve önünde
basın açıklaması gerçekle"tirdiler. Yapılan eylemlerin ardın-
dan açıklama yapan YÖK, formasyonun kaldırılmayaca!ını
duyurmak zorunda kaldı. 

Her yıl yüzbinlerce ö!renci, üniversite diplomasını eline
alarak i"sizler ordusuna katılıyor. E!itim sisteminin her geçen
gün daha pahalı hale gelmesi, e!itimin bilimsellikten uzak,
ezbere dayalı ve meslek edindirmeyi üniversite sonrasına
bırakan niteli!i, i"siz üniversiteliler arasında karamsarlı!ın ve
intiharların artmasına neden oluyor. E!itim, meslek ve ya"ama
hakkını savunmanın yolu ise, daha fazla mücadele etmekten,
çe"itli biçimlerde örgütlenmekten geçiyor. 

Formasyon hakkı kaldırılamaz



Deniz Gezmi!, Yusuf Aslan, Hüseyin "nan,
idamlarının 40. yılı olması sebebiyle, bu yıl her
zamankinden daha kitlesel ve yaygın bir !ekilde
anıldı. Hatta CHP’lisinden "P’lisine, liberalinden
reformistine kadar herkes, Denizlere methiyeler
dizmekte birbiriyle yarı!tılar. CHP lideri Kemal
Kılıçdaro#lu, Denizler için düzenlenen geceye katı-
larak “Annelere sesleniyorum, Deniz gibi çocuklar
yetitirin!” bile dedi. O CHP ki, Denizlerin idamı
için meclisteki oylamada el kaldırarak, onların
ölüm fermanlarına imza atmı!lardı.

Elbette Denizlerin çok yaygın ve kitlesel bir
!ekilde anılması, sevindirici bir geli!medir.
Aslında ABD emperyalizminin Ortado#u’daki pay-
la!ım sava!ında koçba!ı görevini üstlenen
Türkiye’nin bugünkü durumunda, emperyalizme
kar!ı ba#ımsızlık, artan baskı politikalarına kar!ı
demokrasi ve özgürlük taleplerinin yükselmesin-
de !a!ılacak bir yan da yoktur. Son 1 Mayıs’taki
kitlesellik ve yaygınlık da bunun göstergelerinden
olmu!tur.

Ne var ki, her kesim Deniz’i ve bir bütün ola-
rak ’68 hareketini kendi politik amaçları do#rultu-
sunda yorumluyor ve o !ekilde sunuyor. CHP, "P
gibi burjuva partiler, onları Kemalistmi! gibi gös-
teriyorlar. Onların devrim ve sosyalizm ideallerini
yok sayarak, sadece ABD kar!ıtlı#ını öne çıkarı-
yorlar. Denizlerin “Ba#ımsız Türkiye” !iarını, sade-
ce ABD’den de#il, bir bütün olarak emperyalist
sistemden ba#ımsızlık olarak ele aldıklarını ve
gerçek anlamda “ba#ımsızlı#ın” da ancak sosyaliz-
mi hedefleyen kesintisiz bir devrimle gelece#ine
inançlarını tümden gölgeliyorlar. Aynı !ekilde
onların birer enternasyonal devrimci olduklarını,
Kürt halkının üzerindeki asimilasyon ve baskı
politikalarına kar!ı durduklarını tamamen gizli-
yorlar. Dahası Denizleri bir ikona dönü!türüp
içini bo!altıyor, burjuva siyasetlerine alet etmeye
çalı!ıyorlar.

$imdi Denizleri sahiplenir görünen tüm burju-
va liberal-reformist kesimler, o yıllarda onların
hareketine saldıranlardı. T"P’inden TKP’sine, Do#u
Perinçek’inden, Mihri Belli’sine kadar dönemin
“solcu” partileri ve liderleri, Denizleri davaların-
dan döndürmek için diller dökmü!ler, ba!arama-
dıkları noktada da saldırıya geçmi!lerdi.   

Deniz’lerin idam edilirken attıkları sloganlar
ortadır. Deniz, idam sehpasında “Yaasın
Marksizm-Leninizmin Yüce deolojisi! Yaasın Kürt
ve Türk Halklarının Baımsızlık Mücadelesi!
Kahrolsun Emperyalizm!” sloganlarını atmı!tır.
Keza savunmalarında ve yazdıkları son mektupla-
rında da benzer sözler mevcuttur. Onlar ilk ba!lar-
da Kemalizmden yo#un biçimde etkilenmekle bir-
likte, mücadele içinde adım adım bu etkiyi azalt-
mı!lar, ba!ta Küba ve Çin olmak üzere dünyadaki
devrimlerden etkilenerek silahlı mücadeleyi ba!-
latmı!lardır.  Savunmalarında “Emperyalizme
karı silahlı mücadele suç deildir. Gayri milli
olan emperyalizm ve ortaklarının sömürüsüdür.”
demi!lerdir.

Kısacası Denizleri anmak, onların u#runa
sava!tıkları idealleri bilmekle ve bu idealler u#ru-
na onlar gibi dövü!mekle olur. Denizler ve bir
bütün olarak ’68 ku!a#ı devrimcidir. O yüzden de
“Deniz olmak” devrimci olmayı gerektirir. 

‘60’ların dünyası

Denizleri ve o ku!a#ın
devrimcilerini anlayabil-
mek için ’60 yılların dün-
yasını ana hatlarıyla bil-
mek gerekir. 

’60’lı yıllar, dünya
kapitalist sisteminin ikin-
ci emperyalist sava! son-
rası, görece istikrarlı geli-
!iminin tıkanmaya ba!la-
dı#ı yıllardı. Sava!ın yıkı-
mıyla yeni pazarlar bulan
emperyalizm, kısa sürede
yeniden “a!ırı üretim” bunalımına sürük-
lenmi!ti. Sava! sonrası üretim araçların-
daki yenilenme ile ABD emperyaliz-
mine rakip olan Batı Almanya ve
Japonya’nın ata#ı, emperyalist-
ler arası çeli!kileri de keskin-
le!tirmi!ti. Bu, daha fazla
sömürü ve baskı rejimi
demekti. "!sizlik, emperya-
list-kapitalist ülkelerde bile
ciddi bir sorun olmaya ba!la-
mı!tı. "!sizlik artarken ücret-
ler dü!üyordu.

"!sizlik sorunu esas olarak
gençli#in sorunuydu. Çünkü i!siz-
ler ordusunun yarısı 25 ya!ın altın-
daydı. Üniversite mezunları arasın-
da da i!sizlik oranı yükseliyordu. ’68
eylemlerinde özellikle "talya’da öne
çıkan önemli bir neden de “diplo-
malı i!sizlik”ti. 

Gençlik sadece ekono-
mik olarak de#il, kültürel
olarak da kıskaca alınmı!tı.
“American way of life”
(Amerikan ya!am tarzı)
müzikten giyime, e#itimden
e#lenceye kadar her alanda dayatılıyordu.
Burjuvazi tüm kurumlarıyla, basını, TV’siyle, oto-
matikle!mi!, tek tip bir ya!am sunuyordu gençli#e. 

Bununla birlikte kapitalizmin geli!mesi, vasıflı
i!gücü ihtiyacını artırıyordu. Daha fazla teknisye-
ne, mühendise ihtiyaç vardı. Böylece “üniversitele-
rin sanayile!mesi” için yeni düzenlemeler yapıldı.
Ö#renim kitleselle!ti. Ö#renci sayısı ABD ve Batı
Almanya’da iki katına, Fransa’da üç katına,
"talya’da yarım misli fazlasına ula!tı. O güne kadar
elit bir tabaka yeti!tiren üniversitelerde, i!çi-
emekçi çocukları da okumaya ba!ladı. Bu da ’68
hareketinin öznel yönünü olgunla!tırdı. 

O yıllar, sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde
ulusal kurtulu! mücadelelerinin arttı#ı yıllardır.
Buna kar!ılık emperyalistler, bu mücadeleyi i!gal
ve katliamlarla bastırmaya çalı!maktadır.1958-62
yıllarında Fransa, Cezayir’dedir. 1960’da "ngiltere,
Fransa ve Belçika, Kongo’dadır; 1961-62 yıllarında
ABD, Küba’da ve ’64 sonrasında Vietnam’dadır...
Vietnam, barda#ı ta!ıran son damla olmu!tur. 

Ö#renciler, Vietnam sava!ının durdurulması,
zorunlu askerli#in kaldırılması, ö#rencilerin askere
alınmasını getiren yasaların de#i!mesi için celp
ka#ıtlarını yakmaya ba!lar, yürüyü!ler, gösteriler
düzenler. Gözaltılara, tutuklamalara, cinayetlere

ra#men, yüzbinlerce ö#renci, polisle kıran kırana
çatı!ır. Tepkiler bir noktada birle!ir: “Kahrolsun
Emperyalizm!”, “Kahrolsun Sömürgecilik!”

’68 ö#renci eylemlerinin ayırtedici bir di#er
özelli#i; sözde “sosyalist”, “komünist” partilerden
ba#ımsız, hatta onlara ra#men geli!mesidir.
Gençli#in, emperyalizme ve sömürgecili#e kar!ı
ba!kaldırısı, modern revizyonist, eurokomünist
partilerin “barı!çıl” parlamentarist, pasifist ideolo-
jilerine tepki duymayı ve onlardan kopu!u da
beraberinde getirmi!tir. 

’68 eylemlerinde i!çi sınıfının daha aktif rol
oynamaması, hareketin önderli#ini çekememesi, o
güne kadar güvendi#i parti ve sendikaların ihaneti
yüzündendir. SSCB’deki geriye dönü!le birlikte
(Kru!çev dönemi) Avrupa’daki birçok parti de
revizyona u#ramı!tır. "!çi sınıfı ML önderlikten
yoksun kalmı!tır.

Türkiye’de ‘68

’68, Türkiye’de de ö#renci eylemlerinin yüksel-
di#i bir yıl olur. Avrupa’dan bir etkilenme vardır
ku!kusuz. Fakat bu etkilenme, burjuvazi ve u!akla-
rının iddia ettikleri gibi de#ildir. 27 Mayıs öncesin-
den ba!layarak, 1960 sonrası adım adım yükselen
ö#renci hareketinin bir devamıdır. Yani Avrupa
gençli#ine bir özenti bir “taklit” de#il, iç dinamik-
lere dayanan, esas oradan beslenen bir harekettir.

’68 Mayısı’nda “NATO’ya Hayır!” kampanyası
ba!latılır. Ardından bir dizi demokratik talep için
üniversitelerde boykotlar, i!galler ba!lar. Bir ay
sonra 6. Filo’nun gelmesiyle anti-Amerikan, anti-
emperyalist gösteriler, protestolar ba! gösterir. Bu
protestolardan dolayı, polisin "TÜ Ö#renci
Yurdu’na baskını ve Vedat Demircio#lu’nun katle-
dilmesi, eylemleri daha da yükseltir. Binlerce
ö#renci önce Taksim’e, sonra Dolmabahçe’ye

yönelerek ABD askerlerini
denize atarlar. T"P’li opor-
tünistler ise, Avrupa’daki
“komünist” partilerin i!levi-
ni üstlenerek, ö#rencileri
“tahriklere kapılmamaya”,
“Dolmabahçe’ye gitmeme-
ye” ça#ırmaktadır. Ancak
gençli#in anti-emperyalist
öfkesini bastırmayı ba!ara-
mazlar. 

‘68’in Kasım ayında
Vietnam kasabı CIA ajanı
Commer, ABD’nin Ankara
Büyükelçili#ine atanır.  6
Ocak 1969’da Commer,
siyah renkli cadillac otomo-
biliyle ODTÜ’ye gelir. Daha
sonra ihtilalci komünist
hareketi kuracak olan
Osman Ya!ar Yolda!çan ve
Mehmet Fatih Öktülmü!’ün
de bulundu#u kalabalık bir
ö#renci grubu, Commer’in
arabasını ters çevirip
yakarlar.  

Bu eylemler, ’68 gençlik
hareketinin ABD emperya-
lizmine ve i!birlikçilerine
kar!ı ba!lattıkları mücade-
lenin simgesi haline gelmi!-
tir. Aynı zamanda gençli#in
reformist barı!çıl partiler-
den devrimci tarzda kopu-
!unu da hızlandırmı!tır. ‘68
ö#renci hareketlerinin üze-
rinden ’71 devrimci atılımı

mayalanacak ve döneme
damgasını vuran silahlı dev-
rimci örgütler kurulacaktır.
Bunda Deniz Gezmi!, Yusuf

Aslan, Hüseyin "nan, Sinan Cemgil
vb. ö#renci liderlerinin Filistin halkıyla dayanı!-
mak için Filistin’e gitmeleri ve orada sava!maları,
önemli bir rol oynayacaktır.

Türkiye’de de ö#renci hareketi, -tıpkı di#er
ülkelerde oldu#u gibi- i!çi sınıfı mücadelesiyle
dayanı!ma içindedir. O yıllarda gerçekle!en birçok
i!çi eylemine ö#renci gençlik katılmı!tır. Özellikle
15-16 Haziran büyük i!çi direni!ine katılımları çok
yüksek olmu!, bu eylem ö#rencileri de çok etkile-
mi!tir. 

’68’li olmak, devrimci olmaktır!

Egemen sınıflar, gençlik eylemlerini her zaman
gençli#in ya! dönemi özellikleri ile açıklayıp, soyut
bir “ku!ak çatı!ması” olarak gösterirler. ’68 ku!a#ı
da bundan fazlasıyla nasibini almı!tır. Oysa ’68
hareketinin, düzen kar!ıtı, radikal, anti-emperya-
list içeri#i, slogan ve eylemleriyle çok açıktır. 

Avrupa’daki ’68 ö#renci eylemlerinde her ne
kadar anar!ist, anti-otoriter gruplar yer almı!sa
da, hareketin ilham kayna#ı sosyalizm olmu!tur.
SSCB’deki geriye dönü!e ve Avrupa partilerinin
ihanetine ra#men sosyalizm, i!çi sınıfı ve emekçi
kitlelerin, ulusal kurtulu!çu güçlerin ve gençli#in
umudu olmaya devam ediyordu. Sosyalizmin

prestiji yüksekti. Fakat bu daha çok, anti-emperya-
list küçük burjuva sosyalizmiydi. Ö#renciler
Mao’nun, Che’nin, Ho Chi Minh’in posterleriyle
yürüyorlardı. 

Ülkemizde ’68 gençlik hareketinin liderleri de
dönemin etkilerini üzerlerinde ta!ıyorlardı. Bu
dönemde yeraltı örgütünün, silahlı devrim müca-
delesinin tohumlarını attılar. Bu yönleriyle
Mustafa Suphi TKP’sinden sonra hakim hale gelen
reformist-revizyonist görü!lerden kopu!un da
miladı oldular. ’71 devrimcili#ini simgeleyen
Deniz, Mahir, Kaypakkaya, idam sehpalarında,
çatı!malarda, i!kencehanelerde direni!leriyle ve
yi#it ölümleriyle, gelecek ku!aklara büyük bir
miras bıraktılar.

Onları bugün !oven görü!lerine alet etmeye
çalı!an “ulusalcılar”, ya da “kimseyi öldürmediler”
diyerek pasifist-yasalcı duru!larını me!rula!tırma-
ya kalkı!anlar, Denizlerin mirasına sahip çıkamaz-
lar. Onlar, sadece Denizlerin prestijini sömürmeye
kalkan rantiyeci kesimlerdir. ’68’in devrimci
önderleri, Kemalizmden etkilendikleri “çocukluk”
dönemlerini hızla a!arak Marksizm-Leninizme
yönelmi!, yeraltı örgütlerini kurarak birçok silahlı
eylem gerçekle!tirmi!tir.  

Ne var ki, gerek dünyada gerekse ülkemizde
’68 hareketinin asıl eksikli#i, sa#lam bir örgütlü-
lükten, ML bir önderlikten yoksun olmasıdır. Bu
yoksunlukla birle!en i!çi sınıfı ve emekçi halkla
bütünle!ememesi, hareketin iktidar perspektifini
zayıflattı ve sonunu hazırladı. 

Fakat kesin olan !udur ki; ’68 hareketi, anti-
emperyalist niteli#i ve düzen kar!ıtlı#ı ile DEV-
R"MC"D"R! Süngülere, silahlara, çıplak gö#üs yürü-
yü!leri ile DEVR"MC"D"R! Barikatları, kaldırım ta!-
ları ve molotoflarıyla DEVR"MC"D"R! Emperyalist
kapitalizme inen bir !amar olmu!, onu sarsmı!,
fakat dü!ürememi!tir. $amarın yetmedi#ini, öldü-
rücü yumru#un nasıl indirilmesi gerekti#ini göster-
mi!tir. 

Denizler ya!ıyor, ya!ayacak!

Denizlerin idamının üzerinden 40 yıl geçti. Bir
bütün olarak ’68 ku!a#ı olarak bilinen devrimci
gençlik ku!a#ının katledilmesinin, ezilmesinin üze-
rinden 40 yıl geçti… Ama kaç çocu#un adı Deniz,
"nan, Mahir, Ula!, Sinan oldu bilinmez. Onları
asanlar, katledenler, bin kez öldüler. Fakat
Denizler, bu ülke halklarının mücadelesinde hep
ya!adılar, ya!ayacaklar…

Dün Denizlere saldıranlar, fa!izm kar!ısında
nedamet getirenler, bugün onları ba#ırlarına basa-
rak bo#maya çalı!ıyorlar. Ama ne onlara “iyi
çocuklardı ama darbe yanlısıydılar” diyerek saldı-
ran gerici güruh; ne Kemalist gösterip, sadece anti-
Amerikancılı#ı öne çıkaran “ulusalcı”lar ve
Denizleri bir nostalji olarak anan bugünün refor-
misti eski yolda!ları, o ku!a#ın devrimci ideallerini
karartamazlar.

Biz, Denizlerin, Mahirlerin, Kaypakkaya’ların
devrimci ruhunu, militanlı#ını sahipleniyoruz ve
ML bir bakı! açısıyla daha ileriye ta!ıyoruz.
Onların mirasına gerçek anlamda sahip çıkmanın,
u#runda can verdikleri idealleri ya!atmak, devrim
ve sosyalizm mücadelesini büyütmek oldu#unu
biliyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla hepsinin anısı
önünde saygıyla e#iliyoruz.

’68 demek, isyan ve ba!kaldırı demektir. 

"nsanlı#ın tüm acılarını, kendi acıları olarak sahiplenmek, 

egemenler tarafından dayatılan yoz-bencil ya!amı, bir ka#ıt
gibi buru!turup atmak demektir. Bizler, çıplak gö#üsleriyle 

süngülerin, silahların üzerine yürüyenlerden ö#renece#iz ‘68’i. Ta! ve molotof atmaktan
yorulmayanların, kaldırım ta!ları ile barikatlar kuranların sesinden dinleyece#iz… 

Reformist-pasifist partileri a!ıp ilerleyen ’68 sürecinden dersler çıkaraca#ız. 

Daha güçlü ve sa#lam vuru!ları adım adım örerken, yine Deniz gibi haykıraca#ız: 

“Akın var akın/Güne!e akın/Güne!i zapt edece#iz/Güne!in zaptı yakın!” 

“DEN!Z OLMAK” 
DEVR!MC! OLMAKTIR!
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“12 Eylül yargılanıyor” yaygarası, Nisan ayının
ilk haftasında ayyuka çıktı. Çünkü AKP’nin ünlü
cunta "eflerinin yargılanmasına izin vermeyen 15.
maddeyi dei"tirmeyi de içeren ama aslolarak yar-
gıyı ele geçirme operasyonu olan 12 Eylül referan-
dumunda aldıı “evet” oylarından sonra, 12 Eylül
cuntacılarına dönük suç duyurularına uzun süre
kulaklarını tıkadıktan sonra, 4 Nisan’da ilk duru"-
mayı ba"latmı"tı. 

Yargılamanın son derece göstermelik olacaı
ba"ından beri belliydi zaten. Fakat neden bunca
zaman geçtikten sonra göstermelik de olsa böyle
bir yargılamayı ba"lattıkları, kısa süre sonra anla"ı-
lacaktı. Daha 12 Eylül duru"masının üzerinden bir
ay bile geçmeden  “28 #ubat darbecileri” bir bir
gözaltına alındı ve tutuklandı. Onlara  “12 Eylül
yargılanıyor “ gibi bir cila gerekiyordu. Öyle ya,
daha 12 Eylül’ü yargılamadan, tarihe “postmo-
dern darbe” olarak geçen ama 12 Eylül’le

kıyaslanmayacak düzeyde gerçekle"en 28
#ubat’ı yargılamak olmazdı. “Darbelere kar"ı
mücadele ediyoruz” demek için, 12 Eylül’ü atla-
mamaları gerektiini çocuklar bile dü"ünürdü.
Kitlelerin böyle dü"ünmesi, demagojilerini ba"tan
bo"a çıkartacaı için, göstermelik bir dava açtılar.
Ama bu öyle bir toplumsal yaraydı ki ve 12 Eylül
i"kencecilerinin yargılanmasını kitleler öyle çok
istiyordu ki, yaptıkları her "ey onları daha çok batı-
rırken, kitlelerin yarası da daha çok de"ilmi" oldu.

Fakat artık mızrak çuvala sımıyor! Çünkü 15
yıl sonra 28 #ubat’ı gerçekle"tirenleri, dalgalar
halinde gözaltına alıp onlarcasını tutuklarken ve
“daha bunun medya ayaı var, sivilleri var” diyerek
yeni tutuklamaların önü düzlenirken, otuz bir yıl
sonra12 Eylül’ü tezgahlayanları, hem de sadece
eceliyle ölmemi" iki generali tutuksuz yargılamak;
tek ba"ına bu bile “darbelerle mücadele” demago-
jisi ile ne yapmak istediklerinin çok çıplak bir gös-
tergesiydi.

Elbette i"in doası gerei egemenler böyle
davranır. Öyle büyük insanlık suçları i"lerler ki,
yalan söylemeden, demagojiye ba"vurmadan kitle-
leri yatı"tıramayacaklarını bilirler. Eer o an için
yatı"tırmı"larsa bile, yarın mutlaka açıa çıkacaktır.
O durumda da yalan ve demagoji onların en
önemli silahları olur. Hatta özür de dileyebilirler…
Ama bir halk hareketiyle kö"eye sıkı"tırılmadan
gerçei kabule asla yana"mazlar. 

“12 Eylül yargılanıyor” demagojisi 
çok yönlü i"letiliyor
Ku"kusuz, “12 Eylül yargılanıyor” demagojisi,

bunca zamandan sonra bir tek nedenle yapılmıyor.
Hem de 12 Eylül’ün ürünü AKP gibi bir parti tara-
fından ve 12 Eylül Anayasasının hüküm
sürdüü bir dönemde gündeme
getirilmi"ken… 

Bu demagojinin tek nedeni
olamayacaı, aksine çok yönlü

Sıkıyönetim Komutanlıı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliine,
stanbul

Yakla!ık bir yıldır süren bu davada savcılık, iddianamede yeralan hakkımız-

daki istemlerini mütalaasında da yineledi. Devrimin geçici bir yenilgiye u"radı"ı

bugün, hakkımızda ölüm fermanı çıkartılmak isteniyor. 

Bugüne dek savcılık konu!tu, heyetiniz sordu, bize ise konu!ma olana"ı veril-

medi. Savunma a!amasına böyle gelindi. #imdi söz bizim: (…)

Hakkımızdaki iddialar 146/1. maddeye dayandırılmaktadır. Bu iddialar, siya-

si niteliklidir ve dava siyasidir. Fakat gerek savcılı"ın, gerekse mahkemenizin

bugüne kadarki davranı! çizgisi, davanın bu niteli"ine uygun olmamı!tır… Siyasi

bir davada yargılandı"ımız halde, siyasal tutukluluk hakkımız hiçe sayılmı!tır.

Siyasi savunma hazırlama olanaklarımız sürekli baskı altında tutularak, gerekli

materyalleri elde etmemiz engellenerek yok edilmek istenmi!tir. $ddianamede

yeralan siyasi iddialara cevap verme hakkı dahi tanınmamı!tır. Bugüne dek

sürekli olarak duru!malardan atılma tehdidi altında tutulduk, konu!mak için

zorladı"ımızda ise atıldık.

Bizleri burada sanık sandalyesine oturtan 12 Eylülcü fa!istler, siyasal-ideolo-

jik görü!lerini ortaya koyup bu temelde yargılama cesaretini bulamamaktadır.

Mahkemelerin politik niteli"ini örtbas etme çabasının altında fa!ist bir politik

saldırı yatıyor. Bir yandan fa!ist cunta ve hempalarınca dizginsiz bir demagojik

saldırı yürütülüyor; komünist ve devrimciler, proletarya ve halktan kopuk amaç-

sızca adam öldüren, mantıktan yoksun, vuran-kıran, soygun yapan katil ve

çapulcular toplulu"u olarak gösterilmek isteniyor. Öte yandan koyu bir sansür

uygulanarak, mahkemelerde zorla susturulmaya çalı!ılarak komünist ve devrim-

cilerin seslerinin yükselmesi, proletarya ve emekçi kitlelere ula!ması engellenme-

ye çalı!ılıyor.

Bu tavır, 12 Eylülcü generallerin, iddia makamı ve heyetinizin siyasal ve

ideolojik hesapla!madan duydu"unuz korkunun ifadesidir. Bu köhnemi! düzen

adına savunulabilecek hiçbir !eyin olmadı"ının bir göstergesidir.

Bizlerin çökmekte olan bir düzenin, sömürü ve zulüm düzeninin temsilcileri-

ne verilecek bir hesabımız yok! $!birlikçi tekelci kapitalistlerin ve toprak a"aları-

nın çıkarlarının hizmetçilerine, özel mülkiyet düzeninin temsilcilerine verilecek

bir hesabımız yok! Hesap verme-

si gerekenler, 12 Eylül’cü fa!istler-

dir. Ülkeyi kan gölüne, i!çi sınıfı ve

emekçi halkın ya!amını devasa

bir zindana çevirenler-

dir. Yüzlerce komünist ve devrimciyi katledenlere,

onbinlercesini zindanlara dolduranlardır. $!kenceciler ve

fa!ist katillerdir. Ülkeyi ba!ta ABD emperyalizmi olmak

üzere emperyalistlere pe!ke! çekenlerdir.

(…) Türkiye’de askeri fa!ist darbe gerçekle!tikten

hemen sonra Kenan Evren’in ilk konu!masında, daha önceki hükümetlerce

emperyalist ülkelerle gerçekle!tirilen tüm anla!malara uyulaca"ı belirtiliyordu.

NATO’ya ABD emperyalistleriyle yapılan ikili anla!malara sadakat yemini edili-

yordu. Bu do"aldı; çünkü darbe ABD emperyalistleri ile birlikte tezgahlanmı!tı.

Hava Kuvvetleri Komutanı, darbenin iki gün öncesinde ABD’deydi ve son rotü!-

lar orada yapılmı!tı. Askeri fa!ist darbe ABD emperyalizminin Ortado"u’daki

çıkarları ve gelece"e yönelik hesapları do"rultusunda gerçekle!tirilmi!tir… 

ABD emperyalizminin bölgede $ran’ın yerini dolduracak yeni jandarmalara,

halkların mücadelesini bo"maya, hegemonyasının devamını sa"layacak yeni

paktlara ihtiyacı vardı. Bu ko!ullarda i!çi sınıfı ve di"er emekçi sınıfların müca-

delesinin yükseli!i, ba!ta ABD olmak üzere emperyalistlerin bölgedeki çıkarlarını

da tehdit etmekteydi. 

Askeri fa!ist cunta i!ba!ına geldi"i andan itibaren halk hareketinin geli!imi

nedeniyle hayata geçirilemeyen kararları uygulamaya soktu. Siyasal özgürlükle-

rin son kırıntıları da yok edildi. Grev ve direni!er yasaklandı, sendika ve dernek-

ler kapatıldı. Komünist ve anti-fa!istlere, i!çi sınıfı ve halka kar!ı dizginsiz bir

terör estirilmeye ba!landı… Askeri fa!ist cunta kendisini sınıflarüstü bir konum-

da göstermeye çalı!tı. MHP, MSP gibi fa!ist ve gerici partiler hakkında gösterme-

lik soru!turmalar açtı. “$mtiyazsız, sınıfsız, kayna!mı! kitle” demagojisi yeniden

piyasaya sürüldü. Bu sınıflarüstü ve tarafsız görüntüsüyle kendisine kar!ı geli!e-

bilecek tepkileri zayıflatmak, bölmek, kitlelerde duraklama yaratmak istiyordu…

Emperyalizmin finans kurulu!ları IMF, Dünya Bankası ve i!birlikçi tekelci

kapitalistlerin dikektifleri do"rultusunda, fa!ist Demirel hükümetince alınan 24

Ocak Kararları, cuntanın da ekonomi politikasının temellerini olu!turdu… “12

Eylül olmasa bu ekonomik programın neticesini alamazdık, anar!i yükseliyor-

du.” Bu sözler, 24 Ocak Kararlarının ba! uygulayıcısı, ekonomik mucize pey-

gamberi ilan edilen sabık ba!bakan yardımcısı Turgut Özal’a aittir. Ve 12

$htilalci komünistlerin 12 Eylül mahkemelerindeki

Y ARG I L A Y A N SA VU N M A L AR I

“12 Eylül Yargılanıyor” yalanı
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bir planın önemli bir parçası olarak geni" bir çer-
çevede ele alındıı çok açık… Çünkü onların 12
Eylül fa"ist rejiminden rahatsızlık duymaları müm-
kün deil. Egemen sınıflar 12 Eylül’ü tezgahlarken,
devrimci ve komünistlerin önderliinde kitlelerin bir
daha asla ba"ını dorultmaması için her tür tedbiri
almak ve 12 Eylül’ü uzun yıllar sürdürmek konu-
sunda fikir birlii içindeydiler. Daha 12 Eylül’ün ilk
aylarında Genelkurmay’ın verdii raporlarda aynen
"öyle ifade ederek, 12 Eylül rejiminin sürekli
devam etmesi gerektiini ilan etmi"lerdi:

“Terörün bugünkü duruma indirilmesinde etken
olan ekonomik, sosyal, yasal ve güvenlik alanların-
daki tedbirler, çıkacak yeni durumlara göre geliti-
rilerek devam ettirilmedii takdirde, kazandıkları
tecrübeler ve desteklerle yıkıcı unsurların 1960’lı
yıllardakinden ve 12 Eylül 1980 öncesinden daha
süratli bir ekilde güçlenecei ve daha bilinçli bir
kadroya kısa sürede ulaabilecei beklenmelidir.”

Ama AKP, önce Ergenekon soru"turması adı
altında kitlelerin bilincine “darbe kar"ıtlıı”nı  pom-
padı. Hem de “darbe giri"iminde bulundular” deni-
lerek üst rütbeli kimi subaylar tutuklanıp hapsedi-
lirken, 12 Eylül darbecilerine dokunulmuyor, aksi-
ne daha rahat ve daha uzun ya"amaları için her tür

olanak önlerine seriliyordu. Ancak darbe yapma-
ya giri"enler tutuklanırken, darbe yapanların
hakkında dava bile açılmıyor olu"u, çok fazla
göze batınca, buna bir rötu" yapma ihtiyacı
do!du.

Sonra seçim çalı"malarında oy toplamanın ara-
cına dönü"türüldü “darbe kar"ıtlıı”. Bu araca
CHP de sarıldı. AKP-CHP elbirlii ile ‘82 anayasa-
sının 15. Maddesini dei"tirme yarı"ına girdiler. Bu
madde kaldırılmadan 12 Eylül generallerini yargı-

lanma yolu açılamıyordu çünkü.
Nihayet 6 Haziran günü Kenan Evren sorguya

çekilmi"ti. Bu sorgulama i"i ise tam bir komediye
dönü"tü. Sözde hasta olan Kenan Evren’in evin-
de el pençe divan duran özel yetkili Ankara ba"-
savcı vekili, güya 12 soru hazırlamı"tı ve bunları
“pa"am” diyerek soruyordu.

#imdi de 12 Eylül tezgahlanırken kullandık-
ları argümanları tekrar sürdüler piyasaya…
Elinde devrimci kanı olan fa"ist, gerici-yobaz,
dinci tüm halk dü"manlarıyla devrimcilerin aynı
kulvara girip müdahil olmasını te"vik ederek, “12
Eylül sola da saa da vurdu” yalanını yeniden
ısıttılar örnein. Ya da “12 Eylül sokakta akan
kanı durdurdu” yalanını kanıtlamaya çalı"tılar

yeniden. 
Oysa bu argümanlar çoktan çürümü", iplii

pazara çıkmı"tı. Fakat en çok
da bu nedenle yeniden ısıttı-
lar. Bu yalanları yeni ku"ak-
lara zerketmek ve öyle kal-
masını salamaktı amaç-
ları. Kaldı ki, söylenecek
söylendi, ba"ka yalan
da kalmadı. 

Eylül’le birlikte fa!ist kar!ı-devrimin i!çi sınıfı ve halka kar!ı giri!ti"i dizginsiz

siyasal terörle iç içe ve pe!i sıra yo"unla!an ekonomik sömürüyü kanıtlayıcıdır.

(…)

Askeri fa!ist cunta hayatın her alanını i!kencehaneye çevirmi!tir. Hukuk, fala-

ka ve cereyanın altına yatırılmı!tır. Devletin her kurumunda askeri fa!ist disiplin

uygulanmakta, kar!ı çıkanlar cezalandırılmakta, i!lerine son verilmektedir. En

basit hak arama mücadelesinin kar!ısında baskı, tehdit ve i!kence uygulanmakta,

hak arama mücadelesinin kar!ısına ise, devletin resmi silahlı güçleri çıkarılmak-

tadır. Kürt halkı kadın-çocuk demeden karakollarda i!kenceye çekilmektedir.  

12 Eylül’den bu yana yüzü a!kın devrimci i!kence tezgahlarında katledilmi!-

lerdir. Halkın bu yi"it evlatlarının kanları i!kence altında damla damla akıtılıp

damarları kurutulurken, onlar inançları u"runa ölmenin, boyun e"memenin, dü!-

manın elindeyken bile ona teslim olmamanın en yüce ve destansı örneklerini ver-

mi!lerdir. $!çi sınıfı ve emekçi halkımızın yüreklerinin derinliklerinde ya!ayacak

olan anıları, devrimci mücadelede sönmez birer me!ale olacaktır… Görülmekte

olan davanın içinde yeralan Aziz Aras, Songül Kayaba!ı, Selma Aybal, Ataman

$nce i!kencede katledilmi!lerdir. $ddianamelerde ise ölüm olayları normal neden-

ler gibi gösterilmi!tir. Polis, sıkıyönetim ve savcılık, i!birli"i yaparak hastalık, inti-

har gibi alı!agelmi! ölüm gerekçeleri, sahte raporlara dayandırılmı!tır… Birçok

suç duyurusu dilekçeleri bile dosyaya belge olur korkusuyla sanıklara iade edil-

mi!tir. Benzer tavır, savunmalar sırasında bile sürmektedir.

Bırakalım “hukukun üstünlü"ü ilkesi” tartı!malarını, i!kenceye kar!ı çıkmak

en azından insanlık görevi, insanlık sınavıdır. $!gal edilen makamın görev ve

sorumlulu"u dü!ünüldü"ünde, sorun çok daha ciddi olacaktır. Olacaktır ki; mah-

kemeniz bu sınavda sınıfta kalmı!tır. (…)

“Kurulu düzeni yıkmaya te!ebbüs” etti"imiz ileri sürülüyor. Nedir “kurulu

düzen”? Özel mülkiyeti elinde tutan bir avuç i!birlikçi tekelci kapitalist ve topra-

ka"asının milyonlarca i!çi ve emekçinin eme"ini zorbaca gaspetti"i düzen de"il

mi? $!çilerin, köylülerin, tüm emekçi halkın kölece çalı!maya ve ya!amaya mah-

kum edildi"i bir düzen de"il mi? Milyonlarca insanın i!sizlik, açlık, yoksulluk

içinde kıvrandı"ı, halkların özgürlüklerinin hiçe sayıldı"ı, emperyalistlerin ya"ma

ve talan için sürdürdükleri sava!ların kol gezdi"i bir düzen de"il mi? Bizleri

emperyalistlerin, i!birlikçi hakim sınıfların egemen oldukları bir düzeni, vah!i bir

sömürünün hüküm sürdü"ü ve dizginsiz bir terörle ayakta kalabilen bir düzeni

yıkmaya te!ebbüs etmekle itham ediyorsunuz. Bu bizim için onurdur. Evet, çark-

ların bir avuç sömürücü için döndü"ü bu düzen yıkılmalıdır…

Hakkımızda ihtilalci komünist bir örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak iddia-

sı ileri sürülüyor. Evet, bu köhnemi! düzeni yık-

mak, i!çi ve emekçilerin egemen oldu"u bir dün-

yayı kurmak için, proletaryanın örgütünden

ba!ka silahı yoktur. Proletarya ancak böyle bir

silaha, Marksizm-Leninizm teorisine sıkıca

sarılmı!, siyasi öncü kurmaya sahip oldu"unda,

kar!ı-devrimin zorunu kırıp, devrimi gerçekle!tirebilir.

$ddianame ve mütalaada “bir sınıfın di"er sınıflar üzerinde tahak-

küm kurması”ndan sözediliyor. E"er bir sınıf tahakkümü arıyorsanız, bu i!birlik-

çi kapitalistlerin ve topraka"alarının i!çi sınıfı ve halk üzerindeki fa!ist diktatörlü-

"üdür. Halkın iradesini hiçe sayarak süngü ve silah zoruyla kurdu"u tahakküm-

dür. Uza"a gitmeye gerek yok! Yargılandı"ımız 141, 142, 146. maddeler, tahak-

küm aracı de"il mi? Temeli özel mülkiyet olan adaletin uygulayıcıları mahkeme-

ler; heyetiniz, i!birlikçi tekelci kapitalistlerin ve toprak a"alarının hizmetçileri

de"il mi? Mahkemenizin varlık nedeni, a"ır baskı ve sömürü ko!ullarına hakim

sınıfların fa!ist diktatörlü"üne ba!kaldırmı! komünist ve devrimciler, i!çi sınıfı ve

halk üzerinde korudu"unuz sınıfların egemenli"idir. Mahkemeniz bunun için var-

dır, bu yasalar bu amaçla çıkarılmı!tır.

Komünistler dü!ünce ve inançlarını gizlemeyi küçüklük sayarlar. Amacımız;

sizlerin gizlemeye çalı!tı"ınız egemen sınıfların fa!ist diktatörlü"ünü yıkmak,

bulundu"umuz anti-emperyalist demokratik devrim a!amasında devrimin zafere

ula!masıyla onun özgül biçimi olan i!çilerin köylülerin devrimci demokratik dik-

tatörlü"ünü kurmaktır…

Durun!.. Söyleyeceklerimiz bitmedi. Devrimin bugünkü yenilgisine sevinme-

yin. O geçicidir. Bu yenilgi sınıf mücadeleleri tarihinde geçici bir duraklama, kısa

bir zaman yitimidir. Gelecekte devrim, yenilginin dersleriyle kendisini e"itip eski-

sinden daha büyük ve daha hızla yükselecektir.

Buraya polisin i!kence tezgahlarından geçerek geldik. Yenilgiye u"rayan bizler

de"il, i!kenceci cellatlar, sizin köhnemi! dünyanız oldu… $ki yıldır zindandayız.

Siyasi varlı"ımızı yok etme çabaları, bu amaçla Nazi saldırı yöntemleri, devrime

sosyalizme, yüce komünizm idealine duydu"umuz inançla dolu gö"sümüzde kırıl-

dı, parçalandı.

Hakkımızda ölüm fermanı çıkartın! $!kenceci cellatların yarım bıraktıklarını

siz tamamlayın! Ölümümüz devrime kan olacak, devrimin ilerleyi!i durmayacak-

tır! Ve onun co!kun dalgaları içinde sömürü ve zulmün köhnemi! dünyası ve siz-

ler bo"ulup yok olacaksınız! 

18 A"ustos 1982  
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Öte yandan, 12 Eylül’ü yargılama demagojisi
çok çe"itli soruları gündeme getirdi ve bunlara
yanıt arandı: Örnein, “neden "imdi” sorusu sorul-
du. “Neden böyle bir konjonktürde” dendi. Neden
‘yargılama’ oyunu oynuyorlar ve neden 12 Eylül
askeri fa"izmini aklama ihtiyacı duyuyorlar? Bu
sözde davaya müdahil olunmasını neden te"vik
ettiler ve bununla balantılı olarak neden fa"istler
de müdahil olma yarı"ına girdi?

Fa"izm ve demokrasi sorunu
AKP’nin 12 Eylül’ü yargılama "ovu, bir kez

daha fa"izm, devlet, demokrasi gibi kavramları,

devrim-reform ili"kisini, burjuva düzende demo-
kratik hak ve özgürlüklerin kazanılması sorunu ile
sosyal kurtulu" kavgası arasındaki baın nasıl
kurulduunu yeniden gündeme soktu. 

Fa"izm ve fa"izmin yıkılması sorunu ile dev-
rim ve sosyalizm mücadelesi arasındaki ili"kiyi
Marksist-Leninist(ML) bakı" açısıyla ele alma-
yanlar veya sistem içi iyile"tirmeler için müca-
dele ile sistemin kökten yıkılması için mücade-
le arasındaki ili"kiyi do!ru kuramayanlar, kitle-
lerin bilincini bulandırarak onların ham hayaller
pe"inde ko"up mücadelede yenilgiye u!rama-
sına yol açmı"lardır her zaman. Bugün de yapı-

lan budur.
Demokratik hak ve özgürlüklerin kazanıl-

ması mücadelesinde anti ML görü"ler,
Susurluk ve AB’ye girme tartı"maları esnasın-
da da çokça ya"anmı"tı. Egemen sınıflar içe-
risinde 12 Eylül’cü politikalarda ısrar edenler
ile,  AB’ci yeni liberal politikalara geçi" yap-
mak isteyenler arasındaki çeli"kiyi, demokra-
si mücadelesiymi" gibi ele alanlar çok oldu.
Reformist kesim tümden bu dalgaya kendini
kaptırırken, devrimci hareketler içinde de
bu dalgadan etkilenerek AKP’yi “de!i"im-
ci-demokrasiden yana”, AKP kar"ıtı klikle-
ri “statükocu” diye niteleyip AKP’ye zım-

men destek verenler az de!ildi. O yıllarda da
“generaller yargılansın” talebini yükseltenlerin
olduu hatırlardadır. Generallerin bu sistemde
tutuklansalar dahi, gerçek anlamda yargılanmaya-
caını göstermek için de olsa bu talebe sahip çık-
mak gerekir ku"kusuz. Ancak bu talep, eer kitle-
lerin yükselen mücadelesi içerisinde ortaya çıkmı"
olsaydı, yerli yerine oturabilirdi ve i"kencecilerin
yargılanması mümkün olabildi. Fakat böyle olmadı. 

Komünistler ve devrimciler de yıllardır 12
Eylül’cülerin yargılanmasını bir talep olarak ileri
sürdüler. Fakat onlar 12 Eylül’ün tüm yasa ve
uygulamalarıyla birlikte ortadan kaldırılması talebi-
nin bir parçası olarak bunu dile getirdiler. Fa"izmi
geriletmenin, demokratik hak ve özgürlükleri
geni"letmenin en önemli halkalarından biri, 12
Eylül yasaları ve zihniyetiyle mücadele etmekti
çünkü. 

Hak ve özgürlükler için mücadele i"çi ve emek-
çilerin örgütlenmesinin önünü açar ve soluklanma-
sını salayarak sistem içinde hakların söke söke
alındıını, korumak için de mücadele etmek gerek-
tiini öretir. En önemlisi de bu hakların sömürüyü
ortadan kaldırmadıını kendi deneyimleriyle gör-
mesini salar. Dolayısıyla kitlelerin mücadele için-
de peki"mesini ve onlara gerçek kurtulu"un sos-
yalizmle gerçekle"eceini öretir. Bu nedenledir ki
demokratik hak ve özgürlükler için mücadele
olmazsa olmazdır ve sosyalizme giden yol da
buradan geçecektir. 

12 Eylül’ü direnenler yargıladı
Burjuvazi de, reformistler de elbirlii ile çok

önemli bir gerçei gizlemeye, yok saymaya çalı"ı-
yorlar. O da 12 Eylül’ü öncelikle devrimci ve
komünistlerin yargılamı" olmasıdır.
"kencehanelerinde, zindanlarında, mahkeme-
lerinde 12 Eylül fa"izmine boyune!meyenler,
devrimci fikirlerini, onların en güçlü oldukları
bu inlerinde bile yüzlerine haykırmı"lar, yargıla-
nan de!il yargılayan olmu"lardır. Ve bugün eer
burjuvazinin 12 Eylül’e dair yalanları tutmuyorsa,
onu ba"tan mahkum ederek 12 Eylül’ün gerçek
niteliini ortaya seren komünist ve devrimciler
sayesindedir. "kence ve zindanlardaki direni"ler,
açlık grevleri, ölüm oruçları, fa"ist cuntayı hem
ülke içinde hem de dünya halkları nezdinde te"hir
etmi"tir. Mahkeme salonlarında 12 Eylül’ün arka-
sındaki emperyalist güçler ve i"birlikçileri ortaya
serilmi", sınıfsal, ideolojik, siyasal yönleri de"ifre
edilmi"tir. Direnen komünist ve devrimcilerin daha
12 Eylül’ün ilk yıllarında ortaya koydukları gerçek-
ler, yıllar sonra tek tek kanıtlanmı" ve geni" kitlele-
rin bilincinde de yerini bulmu"tur. 

#imdi çe"itli reformist çevreler, AKP’nin 12
Eylül’ü yargılanmasını kendi mücadeleleri sonucu
gerçekle"mi" gibi gösteriyorlar. Böylece hem 12
Eylül’ün o en azgın günlerinde direnenleri ve onla-
rın 12 Eylül’ü nasıl yargıladıklarını gizliyorlar, hem
de kendilerine önemli bir paye biçiyor ve AKP’ye
yedekleniyorlar. 2000’li yıllarda “12 Eylül
Yargılansın” talebini ileri sürmenin ve bu do!-
rultuda çaba harcamanın, hiçbir bedel ödemeyi
gerektirmedi!i ortadadır. Ku"kusuz bu talep,
yukarıda belirttiimiz gibi 12 Eylül’ün tüm yasa ve

!" Eylül askeri fa#ist darbenin üzerinden $% yılı a#kın bir süre geçmesine ra&men darbeciler yargı'

lanabilmi# de&il. AKP hükümetinin son gösterilerinden birisi de darbecilerin yargılanaca&ı yalanıydı.

Kitleleri kandırmak için #imdiye kadar yaptıklarına #imdi de darbecileri yargılayaca&ı yalanını ekledi. 

Bundan önceki giri#imlerinde de AKP’nin !" Eylül darbecilerini yargılamak de&il, onları aklamaya

çalı#tıklarını söylemi#tik. (imdiye kadar medyayı darbecilere kürsü yapan AKP hükümeti, bugün de

mahkemelerde bunu devam ettiriyor. ) Nisan’da Ankara’da yapılacak olan mahkemeye, 'di&erlerinin

müdahillik taleplerinin aksine' !" Eylül darbecilerini !" Eylül direni#çilerinin yargılayaca&ını söyle'

mek için gittik biz de. Yol boyunca yaptı&ımız sohbetlerde, darbecilerin bu mahkemelerde yargılana'

mayaca&ını, onları ancak !" Eylül'de direni#leriyle insanlık onurunu savunanların ve halkın yargılaya'

ca&ını belirttik. 

Ankara'ya gitti&imizde önlüklerimizi giyip flamalarımız aldık elimize ve kartonlara “!" Eylül dar'

becilerini direnenler yargılar” yazıp PDD imzasını attık. Biz dövizi bir dire&e asmaya çalı#ırken *+’li'

lerin sözcüsü yanımıza geldi ve do&rudan örgüt ismi belirtip “onun afi#ini asmayın burada sadece

sizin #ehitleriniz yok herkes var” diyerek dövizi asmamamızı istedi. Biz de dövizde PDD yazdı&ını,

kendi #ehitlerimizin yanına dövizimizi asaca&ımızı söyledik. Belli ki, bu dövizden rahatsız olmu#lardı.

Mahkemenin önünde bulunan parka devrim #ehitlerinin fotoları dikilmi#ti. Kimler yoktu ki ara'

larında? !" Eylül'ü zindanlarda yargılayan Mehmet Fatih Öktülmü#'ten !" Eylül darbesine sıkılan “ilk

kur#un” olan Osman Ya#ar Yolda#can'a, Deniz Gezmi#’ten Mazlum Do&an’a kadar birçok devrim

#ehidinin resimleri doldurmu#tu park alanını… 

Kartonları yazarken birçok ki#i geldi yanımıza selam verdi, basın fotolar çekti, yazılar bittikten

sonra da “çok güzel oldu, çok do&ru söylüyorsunuz” diyen birçok ki#i gelip, yazdıklarımızı onayladı. 

Kürsülerden devrim #ehitlerinin yakınları konu#malar yaptı, ne büyük acılar çektiklerini nasıl bas'

kılar ya#adıklarını anlattılar. ‘+% darbesinde Diyarbakır Hapishanesi’nde bulunan bir arkada# da

müdahil olmak için geldi&ini söyledi, ona da buranın onları yargılamayaca&ı üzerine bir konu#ma yap'

tık, sonra eylem boyunca sık sık geldi yanımıza. 

Eylemin sonuna do&ru *+’lilerden ba#ka birisi gelerek Sezai Ekinci’yi tanıdı&ını !" Eylül’de direnen

tek örgütün T,KB oldu&unu söyledi, Sezai Ekinci hakkında birkaç anı anlattıktan sonra yanımızdan

ayrıldı. 

Gerçekte darbecileri yargılayacak olan, direnenlerdir, halktır. Bir gün mutlaka !" Eylül’ü tüm

kurum ve ki#ileriyle yargılayaca&ız!

Bir PDD okuru 

Darbecileri direnenler yargılar!



uygulamalarıyla birlikte ortadan kaldırılması çerçe-
vesinde yinelenmeli ve ba"arana dek üzerine gidil-
melidir. Ancak bunu AKP’nin yede!ine dü"me-
den, onun demagojilerine alet olmadan yap-
mak gerekir.   

Direnenlerin 12 Eylül’ün bütün uygulamalarıyla
birlikte ortadan kaldırılmasını ba"aramamı" olması,
burjuvaziyi bu güne dek cesaretlendirdiyse de bu
durum geçicidir. Komünist ve devrimcilerin önder-
liinde i"çi ve emekçi halkın, toplumun ileri kesim-
lerinin bunu ba"aracak olmasından duydukları
korku, egemenlerin yakalarını hiç bırakmamı",
koydukları engellerin yıkılacaı kabusunu hep
ya"amı"lardır. Tutarlı ve kararlı bir devrimci
demokrasi mücadelesi hayata geçirildiinde, 12
Eylül fa"ist rejiminin yerle bir olacaı kesindir ve
bu bir gün mutlaka ba"arılacaktır. Fa"ist diktatör-
lüün kökten yıkılacaı günler de bunun üzerinden
yükselecektir. 

* * *
“12 Eylül Yargılansın” talebinin AKP ve refor-

mistler eliyle kirletildii, çarpıtıldıı, kendi amaçla-
rına alet edildii bir gerçektir. Ancak buradan kal-
karak, devrimci ve komünistler bu talebi ileri sür-
mekten ve bu dorultuda mücadele etmekten geri
duramazlar. 12 Eylül’ün yeniden gündemle"tii
bugünlerde, bu dorultudaki bakı"larını daha
geni" kesimlere iletmek, onun nasıl yargılandıını
ve yargılanacaını ortaya koymada bu zemini
deerlendirmekle yükümlüdürler.

AKP ve reformistler, 12 Eylül’e dair onca çar-
pık görü"leri kitlelere boca ederken, böyle bir gün-
dem hiç yokmu" gibi davranmak veya sadece
onları te"hir etmekle yetinmek, doru bir tutum
olamaz. “12 Eylül’ü Direnler Yargıladı,
Direnenler Yargılayacak!” "iarıyla, daha aktif
bir duru" ortaya konulmalıdır. Mahkeme
önlerindeki protesto gösterilerinden, alternatif

yargılama biçimlerine kadar her yol
denenebilir. “12 Eylül Yargılanıyor”
oyununa ortak olmadan, aksine bu
oyunu bozacak çe"itli biçim-
ler bulunabilir. Yeter ki bu
perspektifle hareket edil-
sin… 

12 Eylül yargılaması ba"-
lamadan önce ortaya
koyduumuz bu
dü"ünce ve ça-
rımız halen
geçerlidir.
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!" Eylül mahkemesine gitmek için gece saat "$'te Taksim’de AKM

önündeki otobüslerin yanına gittik. Orada Diyarbakır Hapishanesi'nde

+%'li yıllarda kalmı# birisiyle tanı#tık. "Diyarbakır anlatılmaz" klasik sözü'

nün arkasından i#kenceleri ve eziyetleri anlatmaya ba#ladı. Biz de sözü

özellikle o yıllardaki direni#lere, dört kibrit çöpüyle kendilerini alev topu'

na dönü#türen Dörtlere ve Diyarbakır'da ya#anan ÖO'lara getirdik, onun

ne yaptı&ını sorduk. Anladı&ımız kadarıyla direnmeyenler arasındaydı.

Mazlum'lar ve kendini yakanlarla, ÖO'da #ehit dü#enlerin hiçbiriyle aynı

ko&u#ta kalmamı#tı. O geceyle ilgili konu#tuk. Sonrasında molalarda da

çay içtik ve sohbet ettik.   

Otobüs yolculu&u iyi geçti. Arabadakilerin ço&u ADAM'ın -Askeri

Darbenin Asker Ma&durları Derne&i. üyeleriydi. Ankara'ya kadar gayet

rahat bir #ekilde sabah /.)% civarında indik. Adliye’ye çok yakın bir yerde

durduk ve Adliye’nin önüne gittik. ,lk olarak bir kırtasiyeden iki karton,

bant, kalem alarak döviz hazırlamaya karar verdik. Adliyenin önüne dön'

dük ve önlüklerimizi giydik. Yazıyı yazmaya ba#lar ba#lamaz da foto

muhabirleri çekmeye ba#ladılar. Foto muhabirleri henüz azdı, ama tel'

evizyon kanallarının canlı yayın araçları yerlerine konumlanmı#lardı. ,lk

etapta bir döviz yazıp bir yere asmak daha iyi olur dü#üncesiyle bitirdi&i'

miz dövizi adliyenin ve resimlerin tam ortasındaki dire&e yapı#tırmaya

karar verdik.   

,stanbul'dan sanırım 0 otobüs gelmi#ti. Di&er iller de henüz inmeye

ba#lamı#lardı. Adliyenin önü çok kalabalık de&ildi. Polisler, adliyenin

kapılarının önüne bariyerler koymu#lardı. Saat !%'a do&ru ozalitçiler de

açılınca, ozalit çıktısı almaya gittik. Ancak ozaliti asacak uygun bir yer de

yoktu. Biz de herkes gibi çimlerin üzerine serdik. Ondan sonra bir tane

daha döviz hazırlamaya ba#ladık. Yine kameralar, foto&raf makinaları ile

etrafımızı sardılar. ,çlerinden birinin “günün karesi bu” dedi&ini duydum. 

Katılan kurumlar arasında ESP, BDP, Partizan, Kaldıraç, SDP, TKP'

!1"%, ÖDP, '*+'liler Vakfı, Devrimci '*+'liler Vakfı, EDP, aileler, hapisha'

nelerde kalanlar vb. vardı. Genel kitle ile birlikte yakla#ık bin ki#i civarın'

daydı. Ama ortam çok da&ınık görünüyordu. ,ki ses aracı vardı. Biri '*+'li'

lere, di&eri ise SDP'lilere aitti. O kadar karma#ık bir ortam olu#tu ki, ne

konu#ulanlar duyuluyor, ne de sloganlar ortakla#tırılabiliyordu. Bu durum

ancak iki saat sonra düzeltilebildi. Birinden konu#ma yapılırken di&er

araba susacaktı. Yine de karı#ıklık devam etti. 

Ak#ama kadar çok fazla konu#macı çıktı.

'*+'lilerin yöneticileri, !" Eylül'de i#kence

görenler, kayıp aileleri, avukatlar, politik

kurumların temsilcileri… Konu#maların özünde hepsi "mahkemenin gös'

termelik oldu&u"nu söylemelerine ra&men, herkesi mahkemeye müdahil

olmaya davet ediyorlardı. "Kenan Evren ve Tahsin (ahinkaya yetmez,

bütün sorumlular yargılansın" diyerek, bu mahkemenin açılmasının bile

önemli oldu&unu belirtiyorlardı. Konu#malarda a&ırlıklı olarak !" Eylül'ün

i#kencelerinden, ma&durlu&undan bahsedilirken, bu tabloyu de&i#tirebilen

konu#malar istisna idi. 

Biz ise dövizlerimizi ve flamalarımızı sürekli görünür kılmaya çalı#tık.

Amacımız mahkemeyi ve AKP’nin oyununu te#hir etmek oldu&u için, ne

kadar insana görünür kılarsak o kadar iyi olur dü#üncesindeydik. En çok

ilgi çeken ve gündemi belirleyen sloganın bizimkisi oldu&unu rahatlıkla

söyleyebilirim. "!" Eylül'ü direnenler yargılayacak" sloganıyla özde#le#en

ve o dönemin tarihini yazanların yolda#ları olarak, o alanın bo# bırakılma'

ması gerekti&i açıkça ortaya çıktı. Gün boyunca yaptı&ımız sohbetler,

bizimle konu#anların söyledikleri, tarihimizin gururunu ya#amamıza bir

kez daha vesile oldu. Eskiden bizimle hareket etmi# olan ki#ilerle de

tanı#ma #ansımız oldu. Ba#ka siyasi yapılardan da yanımıza gelenler oldu

ve "!" Eylül'de direnen tek sizdiniz" dediler.  

Ak#am saat !/'ya do&ru mahkemenin bitece&i haberi gelince, otobüse

bindik ve ,stanbul'a do&ru yola çıktık. Kendi aramızda günün de&erlen'

dirmesini yaptık. Temsilen gitmi#tik ama üzerimize dü#eni yapmı#tık.

Bundan sonrası için mahkemeden bir #ey çıkmayaca&ı çok açıktı.

Gerçekten de onları yargılayacak, ba#ta direnen komünist ve devrimciler

olmak üzere, emekçi halkın gücü olacaktı. 

Kopartılan tüm yaygaranın amacı, kitleleri sisteme daha çok ba&la'

mak… AKP ba#ta olmak üzere tüm düzen partileri, fa#istler, gericiler,

mahkemeye müdahil olmak için ba#vurdular. Zaten televizyonlar ve gaze'

teler de bu durumu "özlenen tablo", "sa&cısı'solcusu aynı alanda bulu#tu"

#eklinde verdi. 

Bu tabloyu de&i#tirecek olan ise biziz. Darbe kar#ıtı kesilen AKP’nin

ve bu davaya çok büyük misyonlar atfeden reformistlerin oyunlarını boza'

cak olan, komünist ve devrimcilerdir. Kendimizi bu durumdan soyutla'

manın do&ru olmadı&ını tespit etmi#tik. Ya#adı&ımız ortam da bunu pra'

tik olarak kanıtladı. Tabii sadece te#hirle yetinmeyen çe#itli biçimlerle

daha iyi örmek gerekiyor.

Bir PDD okuru 

Tarihimizle bir kez daha gururlandık!
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8 Ma yıs
1945, ‹kin ci
Em per ya list
Pay la "›m Sa -

va "›'n›n res men bit ti !i gün dür. 
Bi rin ci em per ya list sa va" tan ye nik çı kan Al man bur -

ju va zi si, bi raz pa laz la nın ca, fa "ist Na zi Par ti si’ni i" ba "ı -
na ge ti rip ye ni bir dün ya sa va "ı nı ba" lat tı. Al man ya’nın
Po lon ya’ya sal dı rı sıy la ba" la yan sa va", asıl ola rak sos ya -
list Sov yet ler Bir li !i’ni he def li yor du. 

Di !er em per ya list le rin de des te !iy le Al man ya
1941 yı lın da Sov yet ler Bir li !i'ne sal d›r dı. Alman ordu-
su, Ukrayna topraklarından ba"layarak modern teçhi-
zatla donatılmı" milyonlarca askeriyle ilerliyordu.
Avrupa’yı dümdüz eden fa"ist ordular Sovyetler’e sal-
dırdı!ında, zaferin kolay gelece!ine emindiler.
Avrupa’da bir kasırga gibi esen fa"ist “Yıldırım
Orduları”nın, Sovyetler Birli!i’ni de paramparça etme-
sini istiyor, bekliyorlardı. Böylece emperyalistler sosya-
lizm tehdidinden kurtulacaklar, dünya genelinde i"çi
ve emekçilerin, ezilen halkların umutları da parampar-
ça olacaktı. 

Denizden Leningrad üzerinden de saldırıya geçmi"-
ler, buraya 20 km. yana"mı"lar ama ele geçirememi"-
lerdi. 3 Haziran 1941’de General Franz Halder sava"ın
sadece 2 hafta sürece!ini açıklıyordu. Arkasındaki
emperyalistlerin deste!ine, o güne kadar hiçbir engel-
le kar"ıla"mamı" olmasına, modern teçhizatına ve “yıl-
dırım” hızıyla ilerleyen 3 milyon askerine güveniyordu
General.  

Sava", fa"ist orduların üstünlü!ünde ba"ladı. $lk
anda SB’nin 2000 sava" uça!ı yok edildi Alman sava"
uçakları tarafından. A!ustos ayına gelindi!inde Kızıl
Ordu’nun 400 bin askeri ölmü"tü. Ama iki hafta süre-
ce!ini söyledikleri sava"ı bitiremedi Almanlar. Ocak
ayına gelindi!inde Leningrad’a girememi"ler; Kızıl
Ordu’nun direni"ine takılmı"lar, sert kı" bastırınca da
oldukları yerde çakılmı"lardı. 

Stalingrad, Hitler için çok önemliydi, çünkü bura-
daki direni" sürdükçe Sovyetler Birli!i’nin yıkılması
mümkün olmayacaktı. Çünkü burası Moskova’dan
önceki son duraktı. Sovyet halkları için de Stalingrad
çok önemliydi.  Stalin önderli!indeki Sovyet i"çi ve
emekçileri bir adım dahi geriye atılmasının ölüm
demek oldu!unun bilincindeydiler. Stalingrad, umuttu,
dirençti, devrimdi, sosyalizmdi... 

Stalin Moskova’da, görevinin ba"ındadır. Halkının
yanında direnmekte, askerlerinin ba"ında sava"ı yönet-
mektedir.  “Bizim de topraklarımıza bahar gelecek”
diyordu Stalin radyodan. O baharın müjdesi
Stalingrad’da kanla ve canla veriliyor, halkların gözle-
rinde umut ı"ı!ı oluyordu. 

Alman orduları, ya"anan direni"lerden kaynaklı des-
tek alamıyordu geri birliklerinden. Stalingrad’da sade-
ce Sovyet ordusuyla de!il, bölgedeki köylülerin kurdu-
!u partizan birlikleriyle, milis örgütlenmeleriyle de
sava"mak zorunda kalıyorlardı. Daha önce i"gal ettikle-
ri hiçbir ülkede bu kadar güçlü bir halk direni"i, bu
kadar büyük bir anavatan sevgisi, devlete ve öndere
bu kadar derin bir ba!lılıkla kar"ıla"mamı"lardı. 

Moskova önlerinde, Stalingrad’da ya"anan çatı"ma-
lar, çok a!ır ko"ullar altında aylar boyunca sürdü.
1943 yılının Aralık ayında bu defa fa"ist Alman ordusu
geri çekilmeye, Sovyet Kızılordusu ilerlemeye ba"ladı.
Çok zor bir ilerleyi"ti bu. Alman i"galinin yerle bir etti!i
topraklardan geçerken, bir taraftan da!ılmı" haldeki

fa"ist birliklerle bir taraftan talan edilmi" köylerdeki
açlıkla sava"mak zorundaydılar. Sovyet Kızılordusu bir
taraftan ilerlerken bir taraftan da kilometrelerce ray
dö"üyor, bu raylardan her türlü lojistik, yiyecek, cepha-
ne ve yedek kuvvet sevkiyatı gerçekle"tiriyordu. Bu
arada kar"ılarına çıkan toplama kamplarını bo"altıyor,
bu katliam merkezlerindeki tutsakları serbest bırakıyor-
lardı. Üstelik fa"ist i"galcilerden temizledikleri her karı"
toprak parçasında, kitlelerin düzeni yeniden kurmasına
da önderlik ediyor, adeta, Moskova’dan Berlin’e uza-
nan  bir sosyalizm köprüsü olu"turuyorlardı. 

Sava"ın dengelerindeki bu beklenmedik de!i"iklik,
ABD ve $ngiltere’nin pani!e kapılmasına neden oldu.
Fa"izm tarafından yerle bir edilece!ini dü"ündükleri
sosyalist ülke, fa"izmin kalbine, Berlin’e do!ru yürüme-
ye ba"lamı"tı çünkü. 

ABD ve $ngiltere de hemen sava"a dahil oldu.
Amaçları, Sovyet Kızılordusundan önce Almanya’ya
girmek ve sava"ın galibi olarak kendilerini ilan etmekti.
Çünkü SB sava"ın galibi olursa, tüm dünyada sosyaliz-
min prestijinin çok büyük bir hızla yükselece!ini bili-
yorlardı. 

Bu defa emperyalist ülkelerle sosyalist SB arasında
bir yarı" ba"lamı"tı. Alman fa"izmi, emperyalist ordula-
rın Kızılordu’dan önce Berlin’e ula"ması için her türlü
kolaylı!ı gösterdi. Alman generalleri gönüllü olarak
ABD ordusuna teslim oluyor, onların biran önce
Berlin’e ula"masını sa!lamaya çalı"ıyorlardı. Sovyet
ordusu, sava"ın ola!anüstü yorgunlu!u da dahil olmak
üzere binbir badire altında ilerlemeye çalı"ırken, ABD
ordusu ko"arak Berlin’e yakla"ıyordu. Sava"ın son gün-
leri, Kızılordu ile ABD ordusu arasında, Berlin’i daha
önce i"gal etme yarı"ına dönü"tü adeta. Bu yarı"ı kaza-
nan, sosyalizmin azmi ve fa"izme diz çöktürme kararlı-
lı!ı oldu. Kızılordu emperyalistlerden önce, 1945 yılı-
nın nisan ayında Berlin’e girdi ve Alman parlamento

binası Reichstag’ın tepesine kızıl bayra!ı çekti. 
Alman fa"izminin ABD’ye sı!ınmayı tercih etmesi

bo"una de!ildi. Sava"tan sonra fa"ist yöneticilerin yar-
gılanması için sadece sosyalist SB çaba gösterdi;
emperyalistler ise yargılamaları zayıflatmak ve fa"ist
kadroları korumak için u!ra"tılar. Kendilerine teslim
olan generalleri mahkemeye hiç çıkarmadan ABD’ye
kaçırdılar. Sonradan Nazi suçlularını sakladıklarını ve
onlardan çok çe"itli biçimde faydalandıkları açı!a çıktı.
Bunların içinde CIA’nin, i"kence yöntemleri konusun-
da Naziler tarafından e!itildikleri en yaygın bilinenidir.

Kaynaklara göre, ikinci emperyalist sava" dönemin-
de $ngiltere’nin toplam kaybı 332 bindir. Toprakları
i"gal edilmeyen ve askeri bir saldırıya u!ramayan
ABD’de 298 bindir. SSCB’de ise 13 milyon 600 bini
asker olmak üzere 21 milyon Sovyet yurtta"ı can ver-
mi"tir. Stalin bunların 3 milyonunun komünist kadrolar
oldu!unu söylemektedir. Bu devasa insani kayıpların
yanı sıra Nazi sürülerinin Sovyet sava" tutsaklarına ve
sivil halka yaptıkları zulüm, ya!ma ve maddi yıkım ina-
nılmaz boyutlardadır. 236 bin kolektif çiftlikten 98 bini
yok edilmi", ya!malanmı"tır. Onbinlerce okul, klinik,
hastane ve kitaplık yakılmı"tır. Milyonlarca at, sı!ır,
davar ve domuz öldürülmü" ya da Almanya’ya götü-
rülmü"tür. Toplam 4 milyon 700 bin konutun yıkıldı!ı
saptanmı"tır. 

1945 ba ha r›n da Ber lin'de Mec lis bi na s› n›n te pe si ne
k› z›l bay rak di kil di !in de sos ya liz min güç lü lü !ü bir kez
da ha gö rül dü. Sta lin, "Bi zim de top rak la r› m› za ba har
ge le cek" de mi" ti. Ve o ba har, 8 Ma yıs’ta fa "iz min bü -
yük ye nil gi si ile gel di. ‹kin ci Em per ya list Pay la "›m Sa va -
"›'nda dün ya n›n üç te bi ri em per ya list bo yun du ru !u
par ça la ya rak, dev rim le ri ni ger çek le" tir di. Sos ya list sis -
tem, em per ya list-ka pi ta list sis te mi önem li oran da ge ri -
let mi" ol du.

Dersim katliamının ba!lama tarihi olan 4 Mayıs'ta, Dersim Dernekleri
Federasyonu DEDEF, $stanbul, $zmir, Dersim ve Adana'da protesto eylemleri yaptı. 
$stanbul'da DEDEF'in ça"rısıyla Taksim Tünel'de toplanan kitle, "Dersim ‘38, sözün

bittii yerdir! 4 Mayıs insanlıın kara günüdür! 38 Ho wira nekeme" pankartını açtı.
Ellerinde Dersim katliamını anlatan dövizlerle Taksim Tramvay dura"ına kadar
yürüyen kitle, $stiklal Caddesi'ndeki CHP Beyo"lu $lçe binası önünde bir süre slogan-
larla bekledi ve o dönemde tek parti olan CHP'yi protesto etti. Taksim tramvay dura-
"ında yapılan basın açıklamasında ise, Dersim katliamının sorumlusunun devlet
oldu"u vurgulanırken, belgelerin açıklanması istendi. Dersim'de katledilenlerin liste-
sinin açıklanması, sürgüne gönderilenlerin bildirilmesi istenirken, Dersim katliamını
yapanların isimlerinin cadde ve sokaklardan silinmesi, DNA ile kimli"i tespit edilen
100 Dersimli'nin Alevi inancına göre cenazesinin yapılması için gerekli izinlerin verilmesi vb. talepler dile
getirildi. 
$zmir'de aynı gün Konak Piyer önünde toplanan $zmir Dersim Dernekleri üyeleri, Sümerbank önüne yürü-

dü. Dersim'in bir insanlık suçu ve katliam oldu"u vurgulanarak !unlar söylendi: "Bata Dersim olmak üzere
tüm köy, ziyaret isimleri iade edilmelidir. Seyit Rıza ve arkadalarının mezar yerleri açıklanmalı, Dersime
nakillerine izin verilmelidir. Arivler açılmalı, Dersim 1937-38 sürecinde yaananlar açıklanmalıdır.
Dersim’de zorla alıkonulan ve ailesinden uzaklatırılan çocuklarımızın isim listesi açıklanmalıdır. Köylerimiz
yeniden iskana açılmalı, imar edilmelidir. Siyanürlü altın çalımaları derhal durdurulmalı, madencilik lisans-
ları iptal edilmelidir. Ormanlarımıza yönelik tahribata son verilmelidir. Ana dilde eitim esas alınmalıdır.
Devlet Dersim halkından özür dilemelidir” denildi. Eylemlerde, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in,
pilot olarak Dersim’in bombalanmasında yer aldı"ı da vurgulandı. 

Devlet Dersim’de resmi rakamlara göre 13 bin ki!iyi öldürmü!, bir o kadar insanı da sürgüne göndermi!ti.
Gerçek rakamların bundan çok daha yüksek oldu"u, 80 bine yakla!tı"ı tahmin ediliyor. Tam bir vah!et-insan
kıyımıdır Dersim’de ‘38’de ya!anan. Aynı zamanda bir direni! destanı. “Dersim’e sefer olur, zafer olmaz”
diyen yi"it sava!çıların, kanlarıyla yazdıkları bir destan... 

Dersim katliamı protestolarla lanetlendi

8 Ma yıs 1945- Ber lin'e Kı zıl Bay rak çe kil di



 3 Ma yıs 1962- An ka ra'da "Aç lar Yü rü yü "ü" 
ya pıl dı
Ya p›-‹" Sen di ka s›'n›n dü zen le di !i yü rü yü "e 5 bin i" -

çi ve i" siz ler ka t›l d›. Yok sul lu !a ve i" siz li !e kar "ı ger -
çek le" ti ri len yü rü yü" te he def Mec lis'ti. Yü rü yü "e sal -
d› ran po lis 300 ki "i yi gö zal t› na al d›. Ey lem '60'l› y›l la -
r›n or ta la r›n dan iti ba ren yük se li "e ge çen s› n›f ha re ke -
ti nin önem li ey lem le rin den bi riy di. 

 4 Mayıs 1985- Fikri Sönmez öldü.
Fikri Sönmez, 1980 yılında Fatsa’da devrimcilerin

ba!ımsız adayı olarak Belediye Ba"kanlı!ını kazandı
ve görev yaptı!ı süre içinde Fatsa’da önemli i"ler
yaptı. 12 Eylül öncesi “nokta operasyonu” ile Fatsa’da
büyük bir terör estirildi. Bu operasyon 12 Eylül’ün
habercisi niteli!indeydi. Ne yazık ki, Fatsa’da bekle-
nen direni" gerçekle"medi. Fikri Sönmez ba"kanlık-
tan alındı ve onun da içinde bulundu!u yüzlerce ki"i
i"kencelerden geçirildi.

 5 Ma yıs 1981-IRA mi li ta nı
Boby Sands Ölüm Oru cu'nda

öl dü.
#r lan da’nın ba !ım sız lı !ı

için mü ca de le eden #r lan da
Kur tu lu" Or du su mi li ta nı
Boby Sands ve yol da" la r›, si -

ya si tut sak l›k hak k› ve tek tip
el bi se ye kar "›, ya "am ko "ul la r› -

n›n iyi le" ti ril me si ta lep le riy le ölüm
oru cu na ba" la d› lar. Ma ze Ce zae vi'nde ki ey lem 217
gün sür dü ve Boby Sands ile 9 ar ka da "› ya "a m› n› yi -
tir di. Sands bu ey lem için dey ken ya p› lan se çim ler de,
‹r lan da hal k› ta ra f›n dan mil let ve ki li se çil di. Dö ne min
#n gil te re Ba" ba ka nı “De mir Lady” la kap lı Tha etc her,
tut sak la rın ta lep le ri ko nu sun da ge ri adım at ma dı. Bu -
na ra! men, ey le min önem li po li tik ka za nım la rı ol du
ve ey lem tüm dün ya da yan kı ge tir di. Boby Sands ve
ar ka da" la rı nın ce na ze le ri, on bin ler ce ki "i nin ka tıl dı !ı
ve si lah lı IRA mi li tan la rı ta ra fın dan yö ne ti len tö ren -
ler le kal dı rıl dı.

 9 Ma yıs 1974-Al man -
ya'da Kı zıl Or du Frak si yo -
nu (RAF) ön der le rin den
Ul ri ke Me in hof, Stut -
gart'ta Stemm he im Ce zae -
vi'nde hüc re sin de kat le dil -
di.

P 12 Ma yıs 1916- #r lan da lı i" çi ön de ri 
Ja mes Con noly kur "u na di zil di
1896'da  #r lan da Sos ya list Cum hu ri yet çi Par ti si'ni

ku ran Con noly, 1903-1910 yıl la rı ara sın da ABD'de sen -
di kal ça lı" ma lar  yü rüt tü. #r lan da'ya dön dük ten son ra
ula" tır ma i" çi le ri nin mü ca de le si ne ön der lik et ti. #r lan -
da'nın ulu sal kur tu lu "u nun sos yal kur tu lu" la bir le" ti ril -
me si ve em per ya lizm ça !ı nın dev rim ler ça !ı ol du !u
ko nu sun da açık bir bi lin ce sa hip olan Con noly, Dub lin
Ayak lan ma sı'nı ha zır la dı. Ja mes Con noly, ayak lan ma -
nın ar dın dan sö mür ge ci #n gi liz ler ta ra fın dan kur "u na
di zi le rek kat le dil di. 

 13 Ma yıs 1974-Kürt kadın direni"çi Ley la Qa -
sım idam edil di

1974 y› l›n da Irak'ta Ba as yö ne ti minin Kürt ler üze -
rin de ki bas kı la rı nı pro tes to et mek için, Ley la Qa s›m
ve ar ka da" la rı uçak ka ç›r ma ey le mi plan la dı lar. An -
cak ey le mi ger çek le" ti re me den 24 Ni san 1974'te ya ka -
lan d› lar ve h›z l› bir yar g› la ma son ra s› 13 Ma y›s
1974'te 4 ar ka da "›y la bir lik te idam edil di ler. Ley la
Qa s›m yar g› la ma s› ra s›n da "... Ben Kür dis tan'›n öz gür -
lü !ü için ca n› m› fe da et ti !im den do la y› se vinç ve gu -
rur duy mak ta y›m" di ye rek önem li bir mi ras b› rak t›. 

P 16 Ma yıs 1926- A! rı #s ya nı
$eyh Sa it Ayak lan ma sı'nın ar dın dan A! rı da !ı na

çe ki len  ba zı Kürt a"i ret le ri, A! rı'yı bir di ren me mer ke -
zi ha li ne ge tir di. Kürt di re ni" ör gü tü Hoy bin, A! rı #s ya -
nı'nın ne den le ri ve he def le ri ni dün ya ka mu oyu na du -
yu ran "Gri  A!ır Di ba ri ne (A! rı Ate" Ya! dı rı yor)" isim -
li bir bil di ri ya yım la dı lar. Fa "ist dev let güç le ri, Kürt di -
re ni" çi güç le ri ni yo ket mek üze re sis te ma tik sal dı rı lar
dü zen le di. Bu sal dı rı lar dan  bi ri de, ün lü "Zi lan De re si

Kat li amı"nın ger çek le" ti ril di !i 1930'da ki sal dı rı -
dır. 

 18 Ma yıs 1973-TKP-ML'nin ku ru cu su 
#b ra him Kay pak ka ya i" ken cey le kat le dil di.

Do !u Pe rin çek'in T‹ ‹KP' nin opor tü nist gö rü" le -
ri ne kar "› ç› kan Kay pak ka ya, TKP-ML'yi kur du.
Ma o'nun fi kir le rin den et ki len di. "Ya r› feo dal ya r›
sö mür ge" tes pi tin den yo la ç› ka rak, dev ri min "k›r -
la r›n kent le ri ku "at ma s›" "ek lin de ba" la ya cak
"halk sa va "›" ile ger çek le "e ce !i ni dü "ü nü yor du.
Bu do! rul tu da ge ril la sa va "› n› ba" lat mak için k›r -
la ra çe kil di. Köy lü ler için de ça l›" ma yü rüt tü. Po -
lis le gir di !i bir ça t›" ma da ya ra l› ola rak ele ge çi -

ril di. Di yar ba k›r'da gör dü !ü yo !un i" ken ce le re ra! -
men s›r ver me di ve kat le dil di. 

 18 Ma yıs 1982- Di yar ba kır ce za evin de 
“Dört le rin Ge ce si”
PKK sa va" çı la rı Fer hat Kur tay, Mah mut Zen gin,

Nec mi Öner ve E" ref An yık, Di yar ba kır ce za evin de ki
fa "ist te rör ve i" ken ce le ri pro tes to et mek için be den le -
ri ni ate "e ver di ler. 

 19 Ma yıs 1895 Jo se Mar ti öl dü rül dü
Kü ba’nın #s pan ya’ya kar "ı ba !ım sız lık mü ca de le si -

nin sim ge si olan Jo se Mar ti, Kü ba Dev rim ci Par ti -
si’nin ku ru lu "un da yer al dı. Ay nı za man da “par ti li sa -
nat çı” olan ve "i ir le rin de ya lın bir dil kul la nan Mar ti,
ça tı" ma da öl dü. 

“Ay nı ya lın lık la öl mek is te rim /Kır da bir çi çek gi bi
sa kin, gös te ri" siz / Mum ye ri ne yıl dız lar par la sın üze -
rim de / Yer yü zü uzan sın al tım da ses siz / Ben ay dın lık
ve öz gür lük de li si yim / Var sın ha in le ri sak la sın lar so -
!uk bir ta" al tın da / Dü rüst çe ya "a dım ben / Kar "ı lı -
!ın da / Yü züm do !an gü ne "e dö nük öle ce !im.” 

 Ma yıs 1968-Fran sa'da '68 Ey lem le ri
ABD’nin Vi et nam i" ga li ne dö nük pro tes to lar, tüm

dün ya da an ti em per ya list kit le sel gös te ri le re dö nü" tü.
“68 ba ha rı” ola rak ta ri he ge çen bu ey lem le rin en et ki -
li ger çek le" ti ril di !i ül ke ise Fran sa idi. Fran sa’nın he -
men bü tün kent le rin de, genç ler, i" çi ler ve emek çi ler
ge nel grev ler den okul ve fab ri ka i" gal le ri ne, ba ri kat
sa va" la r›n dan si lah l› ça t›" ma la ra ka dar, yay g›n kit le -
sel ve mi li tan ey lem ler ger çek le" tir di ler. 10 Ma y›s'ta
Pa ris'te ku ru lan ba ri kat la ra po lis ler ve fa "ist ler sal d›r -
d›. ‹" çi s› n› f› bu nun üze ri ne ö! ren ci genç li !e des tek
için ha re ke te geç ti ve ge nel gre ve git ti. Ya p› lan mi -
ting le re 1 mil yon i" çi ve emek çi ka t›l d›. Ey lem le rin
yük se li "i bur ju va zi yi ol du !u ka dar re for miz mi de ra -
hat s›z et ti ve Fran s›z Ko mü nist Par ti si ey lem k› r› c› ro -
lü oy na ya rak ey lem le ri sö nüm len dir di. 

 31 Ma yıs 1971 Nur hak Di re ni "i
20 ki "i lik THKO gru bu, Ma lat ya-

Kü re cik’te bu lu nan ABD ra dar üs sü -
ne sal dı rı dü zen le mek üze re ha re ke -
te geç ti ler. As ker ler ta ra fın dan ku "a -
tıl dık la rın da gir dik le ri ça tı" ma so nu -
cu THKO ön der le rin den Si nan Cem -
gil, Ka dir Man ga, Al pas lan Öz do !an
"e hit dü" tü. 

'68'li le rin genç lik ön der le rin den De niz,
Yu suf ve Hü se yin, FKF için de yü rüt tük le ri
fa ali ye tin ar d›n dan THKO'yu kur du lar.
1971 y› l›n da ger çek le" ti ri len 12 Mart dar be -
si, ilk he def ola rak dev rim ci genç lik ön der -
le ri ni seç ti. Tüm ör güt lü lük ler da !› t› l›r ken,
i" ken ce yay g›n bir "e kil de uy gu lan d›. Bin -
ler ce ki "i gö zal t› na al›n d›, tu tuk lan d›. De niz,
Yu suf ve Hü se yin bu ko "ul lar da da! la ra çe -
kil me ve mü ca de le yi ge ril la sa va "› "ek lin de
sür dür me ka ra r› al d› lar. De niz ve Yu suf Si vas'›n $ar k›" la il çe sin de as ker le gir -
dik le ri ça tı" ma da ya ka lan dı lar. Mah ke me le ri gös ter me lik ola rak yü rü tül dü;
üçü ile il gi li idam ka ra rı ön ce den alın mı" tı. Üç dev rim ci ön der, mah ke me de
gö rü" le ri ni so nu na ka dar sa vun du lar ve idam seh pa sın da slo gan la rı nı hay kı -
ra rak seh pa yı ken di le ri tek me leyerek ölümsüzle"tiler.
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Ma yıs Ay›n da fie hit Dü flen ‹h ti lal ci Ko mü nist ler

Ma yıs 1980-Ser dar Yıl maz
Kar tal'da y›l d› r›m dü" me si so nu cu ya "a m› n› yi tir di.

‹" çi ler ve emek çi lerle yakın ili"kiler kurmakta, onları
mücadeleye kazandırmakta çok ba"arılıydı.

10 Ma yıs 1976-Fev zi As lan soy
12 Mart son ra s›n da An ka ra üni ver si te genç li !i için -

de fa ali yet ler de bu lu nan mi li tan lar dan bi riy di. K› sa sü -
re de po li sin dik ka ti ni çek ti. Polis, si vil fa "ist le ri dev re -
ye sok tu ve Fev zi kur"un la na rak öl dü rül dü. 

6 Ma yıs 1972-De niz, Yu suf ve Hü se yin idam edil di 
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Lenin, devrimin geçici
yol arkada!larını en az

kararlı ve güvenilmez
dostlarını, küçük-burjuva
ya da ‘sınıfsızlar’ !eklin-

de tanımlarken, aynı
zamanda tasfiyecili"in

bir yenilgi hastalı"ı oldu-
"unu da belirtir.

Gerçekten de tasfiyeci-
lik, kar!ıdevrimin inisi-

yatifi ele geçirdi"i ve
daha azgın bir saldırıya

geçi! yaptı"ı yıllarda
“küçük burjuva oportü-

nist e"ilim” olarak orta-
ya çıkıyor. Aynı zaman-

da proletarya dı!ı ara
sınıfların, devrimi redde-

derek panik halde kaçı-
!ının da ifadesi oluyor. 

L e n i n ,
“Tasfiyecilik Üzeri-
ne” adlı ünlü kitabın-
da tasfiyecili!in sos-
yal-sınıfsal köklerini
"öyle koyuyor:
“Partinin en proleter
ö!eleri ve aydınların
ilke açısından en
tutarlı ve en sosyal-
demokrat olanları,
sosyal demokrat i"çi
partisine sadık kal-
mı"lardır. Kaçı"lar
partinin arınması
demektir, partinin en
kararlı ö!elerinden,
güvenilmez dostla-
rından her zaman
belli bir süre için pro-
letaryaya katılan
veya küçük burjuva-
ziden ya da belli bir
sınıfın yörüngesi dı"ı-
na atılmı", ve ‘sınıf-
sızlar’ arasından
gelen ‘Abbas yolcula-
rından’ olu"an
(Mitlaufer) kurtulma-
sı demektir.”
(Tasfiyecilik Üzerine
sf: 51)

Lenin, devrimin
geçici yol arkada"la-

rını en az kararlı ve güvenilmez
dostlarını, küçük-burjuva ya da
‘sınıfsızlar’ "eklinde tanımlarken,
aynı zamanda tasfiyecili!in bir
yenilgi hastalı!ı oldu!unu da
belirtir. Gerçekten de tasfiyeci-
lik, kar"ıdevrimin inisiyatifi ele
geçirdi!i ve daha azgın bir saldı-
rıya geçi" yaptı!ı yıllarda
“küçük burjuva oportünist e!i-
lim” olarak ortaya çıkıyor. Aynı
zamanda proletarya dı"ı ara sınıf-
ların, devrimi reddederek panik
halde kaçı"ının da ifadesi oluyor. 

Tasfiyecilili!in karakteristik
özelli!i, durgunluk ve çözülme
yıllarında, ML ilke ve de!erleri-
ni ısrarla koruma ve ta"ıma
kararlılı!ından kaçı"tır. Bu
kaçı"ta ısrar etmek, kendisini
yükseli" yıllarında da gösteriyor,
ancak sallantılı ve yalpalamalı
özelli!i, bunalım ve da!ılma
sürecinde kendini daha fazla
açı!a vuruyor.

Egemen sınıfların inisiyatifi
eline geçirdi!i gericilik yılların-
da; tasfiyecilik süreci, komünist
saflarda da bir da!ılma ya"anma-
sına yol açabilir. Çünkü tasfiyeci-
li!in sosyal-sınıfsal kökeni küçük
burjuva ve aydın katmanlardır.
Ve bunlar devrimci bir canlanma
ya"anırken örgüte yı!ınlar halin-
de gelen, ama bir çözülme ve
da!ılma ba" gösterdi!inde en
fazla etkilenen kesimler olurlar. 

E!er bir ülkede komünistler
proletaryayı, proleter olmayan
sınıfların ideolojik uzla"masın-
dan koparıp ba!ımsız bir sınıf
olarak örgütlemeyi ba"arama-
mı"sa, o ülkede proletarya hare-
ketiyle komünist hareket ayrı
mecrada akıyor demektir. Tıpkı
ülkemizde oldu!u gibi…  Hiçbir
"ey sancısız do!maz ve geli"mez.
Sınıf mücadelesinin yürütülü"
biçiminde kaçınılmaz sonuçlar
kendi nesnelli!i içinde her
zaman varolacaktır. 

Sorun, teorik ve örgütsel açı-
dan açık ve net bir çözüm üretile-
bilmi" midir, yoksa bir sürüklen-
me ve bundan do!an Marksizm-
Leninizm’in teori ve prati!inden

Proletaryanın içine sokulan 
burjuva ideolojisi: 

TASFYECLK
on on-onbe" yıl içinde Türkiye
Devrimci Hareketi’nde en çok kullanı-
lan kavramlardan biri de tasfiyecilik-

tir. Ne var ki tasfiyecilik olgusu olduk-
ça dar ele alınmaktadır. Ço!u kez kendi
içlerinde bir kesimin tasfiyesi olarak kulla-
nılmakta ya da Kürt hareketinde görüldü!ü
gibi dı"tan (emperyalistlerin ve egemen sınıf-
ların politikaları ile) dayatıldı!ı varsayılmak-
tadır. Her halükarda kendi dı"ında görme ve
kendinden ba"ka herkese en genel ifade ile
“tasfiyeci” deme yolu seçilmi"tir. Oysa tasfi-
yecili!in ideolojik-siyasi-kültürel birçok boyu-
tu bulunmaktadır ve kökleri oldukça derin-
dir.

Tarihimize kısaca bir göz attı!ımızda,
1925 yenilgisini hazırlayan #efik Hüsnü
TKP’sinin yaydı!ı tasfiyecilik ve mültecilik
hastalı!ını görürüz. Uzun yıllar yine revizyo-
nist TKP’nin yarattı!ı a!ır yenilgiler vardır.
Kru"çev-Mao revizyonizminin yol açtı!ı tah-
ribatlar, dönüm noktalarında vurulan vur-
gunlar; 12 Eylül sonrası ve ‘90’lı yılların ikin-
ci yarısından itibaren ya"adı!ımız tasfiyeci-
lik dönemi sözkonusudur. Ülkemizde tasfiye-
cili!in bu köklü geçmi"i, ona kar"ı sava"ımı
da oldukça zorlu kılmakta, kararlı bir müca-
deleyi gerektirmektedir. 

Bugün i"çi ve emekçi kitle hareketinin
belli bir canlılık içine girmesi, tasfiyecilik
olgusunun ortadan kalktı!ı anlamına gelmi-
yor. Farklı iç ve dı" etkenleri hesap etmek,
bununla birlikte tasfiyecili!in görüngülerinin
altında yatan ideolojik-siyasal nedenleri irde-
leyen bir yakla"ım içinde olmak gerekiyor. 

S
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uzakla"malar, savrulu"lar mı
ya"anmı"tır sorularına verilecek
cevaplarda dü!ümlenmektedir. 

Tasfiyecili!in görüngüleri
Devrimci hareketin sıkça dev-

rim ve sosyalizm yolundan çıkan
ve yine sık aralarla tasfiyecilik has-
talı!ına açık bir bünyeye sahip
olan yapısı, bugün daha ciddi
boyutlara varmı"tır. ML’nin en
temel konularında ba" gösteren bu
hastalık nelere yol açıyor? 

Proletaryanın devrimci müca-
delede önder güç olması ve ezilen
yı!ınları etrafında toplaması gere-
kirken, di!er ezilen ara sınıf ve
katmanlara dayanılması... Leninist
yeraltı örgütü yerine legal-
Men"evik bir örgütlenme...
#deolojik sa!lamlıktan yoksun-
luk... Ve bunların bünyeyi, burju-
va-liberal, troçkist-reformist akım-
ların her türünden etkilenmeye
açık hale getirmesi... Bir ucu
Aydınlık ve Kemalizm, di!er ucu
anar"izm ve Men"evizme dek uza-
nan savrulmalar... Hastalı!ın temel
kaynaklarına inilmedi!i için de,
onları yeniden yeniden üretiyor ve
çıkı" yollarının tümüyle tıkanması-
na neden oluyor. 

Bu öyle iç içe geçen diyalektik
bir bütün olu"turuyor ki, ideolojik-
siyasal yetmezlikler, örgütsel-pra-
tik alana daha derin sorunlar yara-
tarak yansıyor. #ktidar fikrinden ve
devrimin güncelli!i Leninist ilke-
sinden uzakla"ıldı!ı oranda,
bunun do!al bir sonucu olarak
proletarya hareketinin ya"adı!ı
sancılar da artıyor. Tarihinde çok
görkemli direni", grev ve i"galler
yaratmı" Türkiye i"çi hareketi,
zaten do!du!undan bu yana
komünist bir önderlik etrafında
kenetlenememi", revizyonist ya da
reformistlerin etkisinden kurtula-
mamı"tı. Sınırlı da olsa devrimci
etkiyle harekete geçen i"çiler, tasfi-
yecili!in baskın hale gelmesiyle
tamamen öndersiz-örgütsüz kaldı-
lar. Bu durum, onu burjuvazinin
saldırıları kar"ısında iyice çaresiz
bıraktı. Tersten de bu durum, sınıf
bile"imi güçlü örgüt/parti yaratıla-

Tasfiyecilik, salt
yeraltı örgütünün la"-
vedilmesi ve ML par-
tinin legal bir parti

haline getirilmesi ile
sınırlı de"ildir. Bu

bazen Lenin’in ifade-
siyle “yeraltında

ısrarlı olanlara salık
verilen kloroform”, ;
“komünistler içinde
burjuva-demokratik

etki”dir. Mülteciliktir,
örgütsüz devrimcilik
üretmektir, bunalım
zamanlarında da"ıl-

ma ve çözülme, aydın-
ca bir dar kafalılıktır.

Do"rulu"u bin kez
ispatlanmı! gerçekleri
tartı!tırma, temel tez-

leri bulandırmadır.
Tasfiyecilik; proletar-
yanın içine burjuva
ideolojisini sokmak,
komünistlerin içinde
de oportünist e"ilim-
leri güçlendirmektir.
Bunu Lenin en açık
haliyle !öyle ortaya

koyuyor:
“Tasfiyeciler, i!çiler

arasına liberal bozul-
manın tohumlarını

atmak üzere burjuva-
zi tarafından gönde-
rilmi! küçük burjuva

aydınlardır.
Tasfiyeciler,

Marksizm haini,
demokrasi 
hainidirler.”  

mamasının en büyük nedeni oldu.
Bu aynı zamanda, süreklile"mi"
bir "ekilde kapitalist e!ilimleri,
anti-ML akımlara kapaklanmayı,
aydınca yakla"ımları, zorluklar
kar"ısında bıkkınlık ve yorgunlu-
!u üretip duran bir bataklı!ı yarat-
tı.  

Elbette tasfiyecilik, salt yeraltı
örgütünün la!vedilmesi ve ML
partinin legal bir parti haline
getirilmesi ile sınırlı de!ildir. Bu
bazen Lenin’in ifadesiyle “yeral-
tında ısrarlı olanlara salık verilen
kloroform”, “acı vermeksizin ame-
liyat etmek”tir; bazen “küçük bur-
juva oportünist bir e!ilim”; “komü-
nistler içinde burjuva-demokratik
etki”dir. Mülteciliktir, örgütsüz
devrimcilik üretmektir, bunalım
zamanlarında da!ılma ve çözül-
me, aydınca bir dar kafalılıktır. Ya
da dura!anlık içine girmek, dev-
rimci görevleri kavramamaktır.
Do!rulu!u bin kez ispatlanmı"
gerçekleri tartı"tırma, temel tezle-
ri bulandırma, sınıf dü"manı
yüzünü gizleyerek sinsice çalı"-
madır. Tasfiyecilik; proletaryanın
içine burjuva ideolojisini sok-
mak, komünistlerin içinde de
oportünist e!ilimleri güçlendir-
mektir. Bunu Lenin en açık haliy-
le "öyle ortaya koyuyor:
“Tasfiyeciler, i"çiler arasına libe-
ral bozulmanın tohumlarını atmak
üzere burjuvazi tarafından gönde-
rilmi" küçük burjuva aydınlardır.
Tasfiyeciler, Marksizm haini,
demokrasi hainidirler.”
(Tasfiyecilik Üzerine-sf: 261) 

Tasfiyecili!in nesnel yönleri 
Dünya çapında 1917

Devrimi’nin yarattı!ı etki ve
muazzam de!erler '60’lar dünya-
sında tek tek eritilmeye ba"lan-
mı", ‘90’lara gelindi!inde derinlik-
lere gömülmü", revizyonizmin
iflasıyla kar"ı kar"ıya kalınmı"tı. 

Ba"ta ABD olmak üzere dünya
kapitalizmi, revizyonist sistemin
ya"adı!ı bunalımı derinle"tirmek
için saldırıya geçti. Devrim, sosya-
lizm ve ML biliminin, dünya halk-
larının üzerinde haklı olarak

yarattı!ı prestiji gözlerden dü"ür-
mek ve proletaryanın bir daha
yönetime gelmeyi asla dü"ünme-
mesi, hatta dü"ünde bile görme-
mesini sa!lamak için dizginsiz
terör ve ideolojik bir sava" ba"lat-
tı. Revizyonist sistemin hegemon-
ya alanlarına göz dikerek Sovyet
revizyonizmini zayıflatmak, etki
alanına giren ülkeleri ele geçir-
mek için harekete geçti.
Revizyonizmin anti-komünist
özünden kaynaklanan bo!ucu,
da!ıtıcı ve kapitalizm kar"ısında
zayıf dü"ürücü etkileri, ABD ve
Avrupa emperyalistlerinin oyun-
larına açık hale getiriyordu.
Sovyet revizyonizminden kopu"-
lar ba" gösterdi. Bu kopu"u ger-
çekle"tiren ülkelerin yüzü tam da
kapitalist/emperyalist sistemin
istedi!i gibi Amerika, Almanya,
#ngiltere ve Fransa gibi emperya-
list ülkelere dönmeye ba"lamı"tı. 

Dünya burjuvazisi bu yenilgi-
nin üzerinde tepinmeye ba"ladı.
Ortalık, “sosyalizm öldü”, “sosya-
lizm çözüm de!il” naraları ile çın-
lıyordu. Çöküntüyü revizyonist
sisteme de!il de sosyalist sisteme
aitmi" gibi göstermeye çalı"arak,
kitlelerin bilincini karartmak için
u!ra"ıyorlardı.

Emperyalist/kapitalist sistem
tam bir zafer sarho"lu!u içinde
bilinçleri teslim almak için canhı-
ra" bir faaliyet içine girdi. Çünkü
artık SB, Çin, Arnavutluk gibi eski
sosyalist ve halk demokrasisi ülke-
leri bir bir çözülürken, ulusal kur-
tulu" sava"ları da emperyalist
“Yeni Dünya Düzeni” (YDD) rüz-
garından etkilenmeye ba"lamı"tı.
Dünya çapında ortaya çıkan
önderlik bo"lu!u; dünya proletar-
ya hareketinin zayıflamasına,
sendika a!alarının ve reformiz-
min kuca!ına dü"mesine yol
açmı"tı. #lham kayna!ı örnek sos-
yalist ülkeler, uluslararası planda
ML’yi savunacak güçlü komünist
parti ve odaklar kalmamı", burju-
vazinin üzerine atlayaca!ı büyük
bir bo"luk do!mu"tu. 

Ülkemizde ise, ezilen halk kit-
leleri tersine 12 Eylül’ün ölü top-
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"in üzerinden atlama, kitlelerin
kendili!inden hareketine katılma
ve bir sürüklenme hali içerisin-
deydiler. Do!allı!ında tasfiyecili-
!in görüntüsü de flula"maya ba"-
ladı. Aslında ate" hattında sınan-
mayan, daha do!rusu sınav gün-
lerinde sınıfta kalan güçlerin
bünyesinde, tasfiyecilik hastalı!ı-
nın mikropları ölmemi" ya"ıyor-
du. Çünkü ne bir tedaviye ihtiyaç
duydular ne de böyle bir hastalı!a
yakalanmı" olduklarını kabul etti-
ler. 

Geçmi"ten dersler çıkarmama,
tersine üstüne kül dökme, elbette
ki, tarihte tekrar tekrar aynı "ey-
lerin ya"anmasını beraberinde
getirecektir. Bu kaçınılmazdır.
E!er geçmi"in tartı"ılması rahat-
sızlık verir, karı"tırılmaması için
özel bir çabaya girilirse, bu ba"ka
bir sonuç do!urmaz.  

Sadece 12 Eylül yenilgisi de!il,

bu vurgunun üzerine gelen ‘90’lar
dünyasının konjonktürü, birçokla-
rının ruhsal dünyasında ve bilin-
cinde derin sarsıntılar yaratmı"tı.
Yeraltı örgütü ve sosyalizme
inanç zayıflamı", revizyonist
dü"ünceler ve yasalcılık yeniden
uç vermeye ba"lamı"tı. Zaten
legalle"me furyasının zemini de
buradan yükseliyordu.  

Yeni... Yeni... Her "ey yenilen-
meli!... Yorgunluk, her "eyi yeni-
den kurarken bu “yeni”de gösteri-
yordu kendisini. 

Tasfiyecili!in sonuçları
Devrimci hareket, Mustafa

Suphi yolda"tan sonra revizyonist-
le"en TKP’nin on yıllardır yarattı-
!ı ideolojik-politik ve pratik tahri-
batlardan çe"itli düzeylerde etki-
lendi. Aynı zamanda ordu ve
Kemalizm’i ‘ilerici’ görmeye dek
uzanan derin bozulmalar ya"adı.

ra!ını üzerinden atarak kabarma-
ya ba"lıyordu. ’89 Bahar Eylemleri,
‘90-’91 grev ve direni"leri, devrim-
ci bir çıkı" yapan emekçi memur
direni"leri, ö!renci gençlik hareke-
tindeki yükseli", ulusal kurtulu"
sava"ının serhıldanları, bir bütün
olarak anti-fa"ist mücadele ve
emperyalist sava"a kar"ı genel bir
çıkı" damgasını vuruyordu döne-
me. Fakat bu yükseli", YDD rüzga-
rının "iddetle estirildi!i bir dünya
konjonktüründe gerçekle"iyor,
bunun izlerinden etkilenmeye
açık bir hareket olma özelli!ini
ta"ıyordu. Üstelik fa"ist rejim,
böyle bir ortamda, içerisinde azgın
bir saldırıyı da barındıran sahte
demokrasi manevralarına giri"i-
yordu.

Kitlelerin canlanmasıyla, 12
Eylül’ün karanlık yılları hiç bitme-
yecek sanan oportünist güçler de
sahnede yerini aldılar. Ama geçmi-

Marksist hareketin tarihinde tasfiyecilik ken-
dini en sistemli biçimiyle Çarlık Rusya’sında,
1905 Devrimi’nin yenilgisinin ardından gösterdi.
1907’den ba"layıp, neredeyse I. Dünya
Sava"ı’na kadar uzanan kesitte Rus i"çi hareke-
ti saflarında görülmedik boyutlara varan bölün-
me ve daılma, "a"kınlık ve tövbekarlık, ihanet
ve kaçı", inkarcılık ve yasalcılık eilimleri ortaya
çıkmı"tı. Bunlar basit bir rastlantı mıydı, yoksa
bir takım kötü niyetli insanlar tarafından yapay
olarak mı körükleniyordu? 

Daha ilk görüldüü anlarda te"hisini koyan
ve hastalıın genel çizgilerini kapsamlıca
çözümleyen Lenin, tasfiyeciliin, “bir rastlantı ya
da belli bazı bireylerin habis arzularının ürünü
olarak deil”, o dönemdeki “içi sınıfı hareketinin
‘tarihsel durumu’nun ürünü olarak açıklanması”
gerektiini söyledi. Tasfiyecilik, kar"ıdevrimin
zafer kazandıı aır yenilgi yıllarında, daılma ve
çökme günlerinde görülüyordu. 

1905 Devrimi yakla"ık iki buçuk yıl sürmü",
1907 yılı ortalarında da bastırılmı"tı. Devrimi
tamamen ezmek, geçmi"in intikamını almak ve
eski mücadele geleneklerini kafalardan silmek
isteyen Stolipin gericiliinin saldırısı acımasızdı.
1907-1910 yılları arasında 3. 500 ki"i idam edil-
di. Çarlıın zindanları azına dek doluydu.
Okhrana ajanları, ihanetlerden de yararlanıp
örgütlerin içine sızarak, onlara aır darbeler
indiriyorlardı. 

Yenilgiyle birlikte yorgun dü"en ve devrimci
ruhu zayıflayan i"çi ve köylü kitlelerinin eylemle-
ri en alt seviyeye dü"mü", partiye ve dier dev-
rimci örgütlere verdikleri destek azalmı"tı.
Bol"evikler de dahil olmak üzere bütün sol par-
tiler yıın halinde kadro ve sempatizan kaybedi-
yorlardı. Eskiden yüz binlerle, on binlerle ölçülen
devrim safları, artık binlerle, yüzlerle ölçülür hale
gelmi"ti. Bazı illerde parti örgütleri ya tamamen,
ya da yarı yarıya çökmü"lerdi. 

Devrimin yenilgisi kar"ısında hayal kırıklıına
urayan yılgın ve kaypak aydınlar, partiden hızla
uzakla"ıyorlardı. Henüz safları terk etmeyip
Marksistlik iddiasını sürdüren birçok küçük bur-
juva aydın unsur ise, her türlü liberal, reformcu,
yasal, anti-Marksist teorilerin üzerinde boy atıp
üredii bir bataklık durumundaydı. Her zamanki
gibi bunda da ba"ı çeken yine Men"evikler ve
dier küçük burjuva gruplardı. 

Ba"ka oportünizm türlerinde olduu üzere,
tasfiyecilii douran da, kar"ıdevrimin “proletar-
ya üzerindeki burjuva etkisi” idi. Devrimin yük-
seli" ve saldırı halinde olduu iyi günlerde safla-
ra katılan “yol arkada"ları”, devrim aır bir yenil-
giye urayınca, panikleyerek bozgunculuk yap-
maya ba"lamı"lardı. Çürümenin, ihanetin, dava-
yı terkin, inançsızlıın, yalpalamanın, umutsuz-
luun, i"çi hareketini liberalizm yoluna saptırma-
nın kaynaı bunlardı. 

Lenin, bu toplumsal olgunun “sınıf
kökeni”nin küçük burjuva yol arkada"ları,
“aydınlar tabakasının belli bir kesimi” olduunu
belirtiyordu. Çünkü tasfiyecilik, Rusya i"çi hare-
ketinin dier dönemlerinden ayrı özellikler ta"ı-
yan 1907-1912 dönemlerinde bu aydın tabaka
arasında yayılmı"tı. Yani bu bir yenilgi hastalı-
ıydı. 

Partinin devrimci ilkelerini sadakatle savunan
ve tasfiyecilie kar"ı mücadelenin ba"ını çeken
motor güç Bol"eviklerdi. Bu mücadele sonucu,
1908 Aralık Konferansı’nda alınan bir kararla,
tasfiyecilik, “Bir grup partili aydının mevcut
RSDP örgütünü tasfiye etme ve her neye mal
olursa olsun, hatta programın, taktiklerin ve parti
geleneklerinin açıktan reddedilmesi pahasına
bile olsa, partinin yerine yasal olarak çalıan gev-
ek bir dernek koyma giriimleri” "eklinde
tanımlanmı"tı. 

Buna kar"ılık, Men"evik tasfiyeciler RSDP’i
devrim programından vazgeçmi", yasal, icazet-
li, "ekilsiz ve reformcu bir parti haline getirmeye
çalı"ıyorlardı. 

Lenin, “tasfiyeciliin özü”nü “yeraltının red-
dedilmesi, tasfiyesi, onun yerine her ne pahası-
na olursa olsun, yasal olarak çalı"an, biçimden
yoksun bir örgüt konması” olarak niteledi ve
buna kar"ı ısrarla yasal çalı"mayı yasadı"ı çalı"-
maya tabi kılmayı; ne birini ne ötekini reddetme-
den, yeraltı örgütü ile yasal mevzileri bada"tı-
rarak devrimi hazırlamayı savundu.

“Tasfiyeciliin son on yılı” broüründen…

Tasfiyecilik Nedir?
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Kru"çev ve Mao revizyonizminin
yo!un etkisiyle sa!a-sola da savrul-
du. Kar"ıdevrimci Üç Dünya
Teorisi’nin (ÜDT) bir ara savunu-
culu!unu yaparak, ama reddettik-
ten sonra da çok uzun yılar derin
etkilerini ta"ıyarak (ucu bugünlere
dek uzanan) devlet, devrim, prole-
taryanın devrimdeki önder rolü,
proletarya partisi ve sınıfların
mevzilendirilmesi, demokratik
devrim ve sosyalizm arasındaki
kesintisizlik, proletarya diktatörlü-
!ü gibi ML’nin en temel politikala-
rında tahribatlar yapıldı.
Dolayısıyla sınıf mücadelesinin en
ileri güçleri Marksizm-Leninizm
ile çok geç tanı"tı ve komünist
hareket dar örgüt yapısını a"ıp kit-
lelerle bulu"amadı. 

Bunların üzerinden ya"anan 12
Eylül tasfiyecili!i öylesine derindi
ki, izlerini bugünlere dek ta"ıdı.
Kru"çevci “barı" içinde bir arada
ya"ama” ve Maocu “Üç Dünya
Teorisi”nin yarattı!ı tahribat,
Gorbaçov ve Latin Amerika tasfi-
yecili!iyle örtü"erek yıkıcı bir nite-
li!e dönü"tü. Bir ba"ka ifadeyle, 12
Eylül tasfiyecili!inin ’89’da reviz-
yonist kampın çökmesiyle gelen
yeni tasfiyeci dalga ile bulu"ması,
tarihsel olarak proletaryanın parti-
sinin dü"ünü" tarzından uzaklıkla
birle"erek, tamiri çok güç sonuçlar
do!urdu. Bu durum, sınıfın öncü
bölükleriyle bulu"ulması ve gün-
lük-pratik mücadelenin içinde yer
alarak, sınıf bilincinin verilmesin-
de ciddi bo"luklara yol açtı. 

Leninist örgütlenmedeki tahri-
bat nedeniyle, ideolojik-politik
üretim kanallarının kapatılması
ve bu yöndeki geli"imin zayıflı!ı,
halen devrimci hareketin en
önemli zaaflarından birini olu"tu-
ruyor. Ve bu durum, sınıfın önder-
lik gücünü, di!er sınıf ve tabaka-
larla bulu"ması fikrinin kavranma-
sını büyük oranda engelleyen bir
i"lev görüyor. Fakat bu kadarla da
kalmıyor. Devrimci kadroların,
örgütün genel politikalarına kafa
yorma, bu politikaları uygulama
ve yeniden üretebilme yaratıcılı!ı-

Lenin’in örgütlen-
me anlayı!ı, tamamıy-
la i!çi ve emekçilerin
içinden çıkan ve dev-
rimin çıkarlarını her
tür özel çıkarlarının
üzerine koyan, sınıf

bilinçli ve proletarya
diktatörlü"ü hedefine
kilitlenen insanlardan

olu!ması üzerine
kuruludur. Ama bu
insanlar, ne salt aji-
tasyon-propaganda
gruplarıdır, ne de

kapitalizm ko!ulların-
da bir takım iyile!tir-

meler yapmak için
sava!an topluluktur.

Profesyonel devrimci-
ler örgütü, proleter

devrimi gerçekle!tir-
mek için bütün benli-
"i ile çalı!an profesyo-

nel devrimcilerden
olu!ur.

nı köreltiyor. Kadro politikasına
ML örgüt ilkeleri de!il, bürokratik
ya da liberal politikalar yol göste-
riyor. Proleter kültür de!il, ya
aydınca ya da lümpen kültür yer-
le"iyor. Böylece proleter özellikle-
ri güçlü kadroların yeti"mesi pek
mümkün olmuyor. Bu da örgütün
irade ve eylem birli!inin yakala-
namamasına yol açıyor.

Örgütsel tasfiyecili!in önemli
ayaklarını örgütün süreklili!inin
sa!lanmaması, kadro politikasın-
daki amatörlük, uzmanlık alanla-
rının açılmaması, ilkellik ve dar
örgüt anlayı"ı olu"turuyor. Bu
durum organlı çalı"ma ve organ
sorumlulu!uyla hareket etmeyi
ortadan kaldırırken, çalı"maların
olumlu-olumsuz yanlarının mer-
kezile"tirilerek dersler çıkarılma-
ması ve kolektif bilinç ve çalı"ma-
yı engelleyen bir rol oynuyor.
Aynı "ekilde üstün altı, altın üstü
denetleme mekanizmalarının i"le-
memesi, bir bütün olarak tüzüklü
ya"amın oturtulmaması, organla-
rın ve kadroların do!ru biçimde
inisiyatiflerinin geli"mesine ket
vuruyor. Örgüt içi demokratik
kanalların i"letilmemesi ve sorun-
ların çözüme kavu"turulması için
mekanizmaların yaratılmaması,
farklı görü" ve sapmalar çıktı!ın-
da, ML temelde mücadele edilme-
si gelene!inin yerle"mesini de
önlüyor. Dahası özellikle iç sorun-
ların örgütsel birlik içerisinde
çözüme kavu"turabilme olgunlu-
!undan, birikim ve deneyiminden
yoksun bırakıyor. En küçük bir
görü" ayrılı!ının bile ‘hizip’ ilan
edilmesi sonucunu do!uruyor. 

Sorunların demokratik kanala-
rın i"letilmesi yoluyla çözüme
kavu"turulamaması, böyle bir kül-
türün yaratılmamı" olması, kadro-
ların bir inanç erozyonu ya"ama-
larına da neden oluyor. 

#deolojik-politik olarak tarihsel
deneyimlere, ülke dinamiklerine,
emperyalistler ve i"birlikçilerinin
ideolojik ve siyasi saldırılarına
hakim olma ve bu zeminde teorik-
programatik derinle"me, çok yön-

lülük ve uzmanla"ma yaratılama-
masından kayna!ını alan bu
sorunlar, giderilmedi!i ko"ulda
daha çok kırılmayı, da!ılma ve
bölünmeyi beraberinde getiriyor.
Bunun yarattı!ı yıkıcı sonuçlar;
anti-ML akımların, devrim ve sos-
yalizme saldırılarına, onlardan
etkilenme ya da savrulmaya,
kendi özgücüne güven duymama-
ya, giderek de kitlelerin ve döne-
min en acil görevlerinden uzak-
la"maya neden oluyor.

Hal böyle olunca, tüm bu olgu-
ların olu"turdu!u "ekillenmeyi
kökten de!i"tirmek ve bu kabu!u
kırarak devrimci temelde dönü"-
türmek kısa vadede ba"arılamı-
yor. Böylece örgütsel tasfiyecili!in
boyutu alabildi!ine derinle"iyor.
Üstelik ideolojik-siyasal boyutu da
içine alan bir "ekilde ilerleyerek,
tüm bünyenin çürümesine dek
uzanıyor. 

Alt edilmesi gereken en önemli
sorun; örgütün a"a!ıdan yukarı
do!ru sınıfın içinden çıkmı" kad-
rolarla beslenememesi, en geni"
i"çi ve emekçi kitlelerden kopuk-
luk ve proleter devrimci özellikle-
ri geli"kin kadroların-yöneticilerin
yaratılamamasıdır. Alttan yaratıla-
cak yeni bir önder proleter ku"a!ı-
nın taze kanı pompalanmadıkça,
bu zemini de!i"tirmek de kolay
olmayacaktır.  

Yeraltı örgütü kaçınılmazdır
Kapitalist-emperyalist sisteme

kar"ı sava"ımı kesin zafere götüre-
bilmek için, yeraltı kurallarına
uygun olarak çalı"an Leninist pro-
fesyonel devrimciler örgütü
ya"amsaldır. Profesyonel devrim-
ciler örgütü, proleter bir disipli-
ne sahip olmak zorundadır.
Kitleleri bilinçlendirmek ve sava"-
tırmak için böyle bir araca ihtiyacı
vardır. 

Mesele, partinin devrimi hazır-
lama görevinde dü!ümlenmekte-
dir. Çünkü e!er partinin katı disip-
lini, profesyonel devrimcileri ve
yeraltısı yoksa o devrimi hazırla-
ma görevini yapamayacaktır.
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Parti kadroları-
nın ya!amı kitlele-

rin ya!amından
kopuk, onun dı!ın-
da de"il, tam için-

dedir. “Profesyonel
kadroların kitlele-

rin içinde yüzmesi”
do"ru anlayı!ındaki
savrulmalar, kitle-
selle!me ve parti

kadroları arasında-
ki kar!ılıklı etkile!i-

min yerli yerine
oturtulması ve

Leninist partinin
kadro anlayı!ında-
ki “kitlelerle en sıkı
ba"”ın kavranama-
masının bir sonucu

olarak ortaya
çıkıyor.  

Lenin’in örgütlenme anlayı"ı,
tamamıyla i"çi ve emekçilerin için-
den çıkan ve devrimin çıkarlarını
her tür özel çıkarlarının üzerine
koyan, sınıf bilinçli ve proletarya
diktatörlü!ü hedefine kilitlenen
insanlardan olu"ması üzerine
kuruludur. Ama bu insanlar, ne
salt ajitasyon-propaganda grupları-
dır, ne de kapitalizm ko"ullarında
bir takım iyile"tirmeler yapmak
için sava"an topluluktur.
Profesyonel devrimciler örgütü,
proleter devrimi gerçekle"tirmek
için bütün benli!i ile çalı"an pro-
fesyonel devrimcilerden olu"ur.

Ülkemizde yeraltı-yerüstü ili"-
kisi ne yazık ki do!ru kurulamı-
yor. Ya tümüyle kitlelerden kopuk
dar bir kadro örgütü, ya da kitleler-
le bulu"ma adına legal-Men"evik
bir örgütlenme yoluna gidiliyor.
Veya legal alanın tamamen özerk-
le"mesi, yeraltıyla koparılması ya
da özelikle fa"izmin saldırılarının
arttı!ı dönemde sadece legal alan-
da faaliyet göstererek yeraltının
örgütlenmesinden kopu" ya"anabi-
liyor. 

Oysa parti kadrolarının ya"amı
kitlelerin ya"amından kopuk, onun
dı"ında de!il, tam içindedir.
“Profesyonel kadroların kitlelerin
içinde yüzmesi” do!ru anlayı"ında-
ki savrulmalar, kitleselle"me ve
parti kadroları arasındaki kar"ılıklı
etkile"imin yerli yerine oturtulma-
sı ve Leninist partinin kadro anla-
yı"ındaki “kitlelerle en sıkı ba!”ın
kavranamamasının bir sonucu ola-
rak ortaya çıkıyor.  

ML bir parti devrimin güncelli-
!inin, proleter devrimin ve emper-
yalist-kapitalist sistemin ala"a!ı
edilmesinin sorumlulu!unu kabul
eden, pratik faaliyetini bunun üze-
rine kuran bir partidir. Bu temel
kriter, onu her tür reformist, opor-
tünist burjuva vb. örgüt/partiler-
den ayırır. Partinin profesyonel
devrimcilerden olu"ması ve yeral-
tında örgütlenmesi; salt kitlelerle
henüz ba!ının olmadı!ı ya da zayıf
oldu!u zamanlar için de!il, tersine
en geni" kitlelerle en güçlü ba!la-

rın oldu!u zamanlar için de gerek-
lidir. Bu aynı zamanda proletarya
dı"ındaki ara sınıfların partinin
karakterine damgasını vurması
tehlikesine kar"ı da gereklidir.     

Partinin tarihsel rolü, onun
proletaryanın en kararlı, en bilin-
çli ve en aktif unsurlarını kendi
bünyesinde toplamasıyla ortaya
çıkıyor. Ne kadar kitleselle"irse
kitleselle"sin partinin tarihsel
rolü, zaten sınıfın az bir kesiminin
temsilcisi olmasındadır. Partinin
i d e o l o j i k - p o l i t i k - ö r g ü t s e l
Bol"evikle"mesi, sosyalizm davası
mücadelesi içerisinde gerçekle"e-
cektir. Yönetici fonksiyonunu
kazanabilmesi, süreç sorunudur
ve onun Bol"evikle"mesi i"çi sınıfı
ve emekçilere nihai hedefini gös-
terme ve bilinçlendirme sava"ımı
içinde onların bir adım önünde
yürürken ba"arılacaktır. Sorun,
devrim propagandası yapan bir
partiden, devrimin partisine
dönü"ebilmek sorunudur.   

Lenin’in “Bir Adım #leri #ki
Adım Geri” kitabında söyledi!i
gibi, “aslında oportünistlerin
örgütlenme sorunu üzerindeki
tutumları, birinci madde üzerinde-
ki çeki"meler sırasında zaten orta-
ya çıkmaya ba"lamı"tı; sımsıkı
kayna"mı" gerçek bir parti örgütü-
nü savunmaları; parti kongresin-
den ve onun seçti!i kurullardan
ba"layarak, partiyi yukarıdan a"a-
!ıya örgütleme dü"üncesine (bu
‘bürokratik’ dü"ünceye) dü"man-
lıkları; her profesöre, her yüksek
okul ö!rencisine, her ‘grevci’ye
kendini parti üyesi ilan etme ola-
na!ını verecek biçimde partiyi
a"a!ıdan yukarıya örgütleme e!ili-
mi; bir parti üyesinin, parti tara-
fından tanınmı" bir örgüte ba!lı
olmasını öngören ‘biçimcili!e’
dü"manlıkları; ‘örgütlenme ili"ki-
lerini yalnızca platonik olarak
kabule’ yatkın burjuva aydının
anlayı"ına kaymaları...” söz konu-
suydu. 

Devrimci hareket içinde pro-
fesyonel devrimcilik anlayı"ında
kafa karı"ıklı!ı ya"anıyor. Ona

sadece evinden, okulundan, i"in-
den ayrılan devrimci rolü biçili-
yor. Bulundu!u her alanda parti-
nin fikirlerini ta"ıyan, kendisini
günlük-pratik mücadele içinde
sürekli devrimcile"tiren ve prole-
ter karakterini güçlendiren bir
kadro tipi yerine, burjuva alı"kan-
lıklarıyla cepheden sava"ımı
ihmal eden, kitleler gibi ya"ayan
ve dü"ünen kadrolar ço!alıyor.

Evet, tasfiyecilik ba" tehlikedir
dedik. Ama hiç kimse nasıl olsa
kitle hareketi yükselir, inisiyatif
bize geçer, bu durum da geçer-
gider diye dü"ünmesin. Kitle
hareketi yükseli"e geçecektir. Bu
kaçınılmazdır. Fa"izm, her yan-
dan çürümü" düzenini ayakta
tutmaya çalı"ıyor ama o hangi
yöntemi kullanırsa kullansın
kendi yıkılı"ını yakınla"tırmak-
tan kurtulamayacaktır. O, i"çi ve
emekçilerin, ezilen ve sömürülen
tüm yı!ınların saflarından prole-
taryanın örgütüne akan taze güç-
leri yaratmadan yürüyemez.
Toplumsal geli"menin ve diyalek-
ti!in yasaları gere!idir bu. 

“Yı!ınlarla ba!lantılı olarak
azimle çalı"ma tutumunda kendi-
sini peki"tirmeyi ba"aran bir parti,
öncüsünü örgütleyen ve kuvvetle-
rini proletaryanın her ya"am belir-
tisine sosyal-demokratik bir ruh
do!rultusunda etkileyebilecek bir
biçimde yönelten ileri sınıfın parti-
si, her ne olursa olsun kazanacak-
tır.” (Lenin-Tasfiyecilik Üzerine-
sf: 31) 

#"te kazanmanın ölçütü budur.
Teorik açıklık, örgütsel sa!lamlık,
ML’nin her tür çarpıtmalara kar"ı
savunulması ve onun arılı!ının
korunması önemlidir. Kendisini
peki"tirmi" bir partinin, yı!ınların
bilincini sosyalizme kazanarak
onların tüm gereksinimlerine
çözüm oldu!unu benimsetmesi,
dövü"türüp dönü"türmesi, hem
onu, hem devrimi büyütecektir.

PDD Ocak-#ubat 2001 tarihin-
de çıkan yazılardan derlenmi"tir.



Merhaba dostlar
Önce çalı"malarınızda

ba"arılar dilerim. 1 Mayıs
i"çi ve emekçilerin kavga
gününü kutlarım.

Göndermi" olduunuz
Devrimci Duru" dergisini alı-
yorum. Daha önce yeni yıl
mesajınızı ve takvimi de
almı"tım. Çok te"ekkür ediyorum… 

“Herkesin tıka-basa yedii bir sarayın
önünde, ölebiliyorsa bir insan açlıktan, insanlı-
ın hiçbir kurumu salam zeminde deildir.”

Selam ve sevgilerimle…
Saadettin Günel

Bafra T Tipi Hapishanesi A-5 Samsun

Sen yürürsün rüzgar yürür
Dallar eilir
Yapraklar secde eder yürüyüüne
Sular kabarıp dalgalanır
Köpüklü balarıyla selamlar seni
Ne tanrılar kalır önünde
Ne beyler, ne krallar,
Seninle yazılır en büyük destan
En güzel tarih seninle balar 

Adnan Yücel

Deerli dostlar merhaba!
Emperyalist krizle beraber, sını-

fa ve emekçilere saldırılar da artı-
yor. Kölelik ko"ullarına açlık ölüm,
örgütsüzle"tirme ve sefalet e"lik
ediyor. Ama tüm bunlara ülkemizde
ve dünyanın dört bir yanında gör-
kemli direni" ve mücadeleler e"lik
ediyor. Yüzde 99 ayakta! Alınteri

tarihi yazıyor, çürümü" zulüm ve sömürü
düzeni, emekçilerin nasırlı elleriyle yıkılacak;
emein dünyası, insanlıın o en büyük ve
güzel özgürlük dünyası mücadelelerimizle
kuruluyor. Yarınlar bizimdir. 

Ya"asın devrim ve sosyalizm! Biji Yek
Gulan! 1 Mayıs kutlu olsun!

Ankara’dan Tutsak Partizan Kadınlar
Deniz Tepeli

Sincan Kadın Kapalı Hapishane F-4 

“Türkiye’nin gelecei çelikten yoruluyor. Belki biz
olmayacaız ama bu çelik aldıı suyu unutmayacak”
brahim Kaypakkaya

Merhaba
Ezen-ezilen arasındaki sınıf

mücadelesi, tarihin ta kendisi-
dir. Ya"adıımız topraklarda
i"çi-köylü yıınlarının yükselen
mücadelesinde ’71 devrimci
kopu"u; reformist, pasifist ve
revizyonist ideolojilere vurulan
büyük bir darbedir… 40 yıl
önce ekilen tohum, resmi
ideoloji kemalizmden kopu"un, Kürt ulusunun kendi
kaderini tayin hakkının savunulması ile boy vermi"tir.
40 yıllık tarih, dostlarımıza güç, dü"manlarımıza
korku olmu"tur. 40. yılımıza bunu daha fazla büyüt-
menin kararlılıı ile giriyoruz.

40. yılımızın tüm co"kusuyla selamlar…
Tutsak Partizanlar

Nusret Gözübek
1 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirda!

Merhaba Sevgili P. Devrimci Duru" Emekçileri
Palandöken’in beyazlarından soyunup baharın ve

yeni ba"langıçların ye"illerini ku"andıı eteklerinden,
sizlere yazın sarı sıcaklıını ve umudumuz güne"in
aydınlıını mu"tulayarak, sonbaharın ve sevdamızın
kızıllııyla dört mevsimden damıttıım selam ve sev-
gilerimi getiriyorum…Doadaki yenilenmenin damar-
larına Newroz ate"i üfleyerek harladıı sınıf mücade-
lemizin bayramı 1 Mayısımızı komünarca co"kumla
selamlayıp kutluyorum.

Bedenim 16. 1 Mayısını esaret ko"ullarında kar"ı-
lasa da, ruhum daima firari "ekilde mücadele alanla-
rında dü"da"larla elele, omuz omuza olacak, olmaya
devam edecek…Bu duygularla özgür yarınlarda
dei"ik mücadele mevzilerinde nice bayramlar kutla-
mak, zaferler kar"ılamak dileklerimle hepinize sonsuz
ba"arılar…Salık, direnç ve umutla kalın…

Komünarca selamlar
Haydar Sönmez

Erzurum H Tipi Hapishanesi

1 Mayıs, kızıl yüreklerin sel olup alanlara akarak
özgür yarınlara sıkı sıkıya sarılmanın günüdür. Biz

devrimci sosyalist tutsaklar, yüreimizi size gönderi-
yoruz. Yüreinizle birle"tirip alanlara hep birlikte
insan seli olup akalım diye…

Bu inançla siz yürek dostlarımız
olan Devrimci Duru"’un tüm emekçileri-
nin "ahsında dünya proletaryasının
direni" bayramını kutluyoruz… 

1 Mayıs’ın kızıl karanfillerini, 6 Mayıs
Denizleri, 18 Mayıs’ta komünist önder
bo’yu, enternasyonal Haki Karer’i,
“ate"in ve güne"in çocukları” olan dört-
leri, devrim ve sosyalizmin tüm kızıl
yüreklerini saygıyla anıyoruz. Anıları
yolumuza ı"ık tutacak…

Ya"asın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan
Ya"asın Devrimci Enternasyonal Dayanı"ma ve

Proletarya Karde"lii!
Ya"asın Devrim ve Sosyalizm!

Mehmet Yamaç (Azad)
Erzurum H Tipi Hapishanesi C-1

Merhaba
Sömürüye, zulme kar"ı bir-

lik-dayanı"ma ve mücadelenin
adı olan 1 Mayıs’ın özgür ve
güzelliklerden yana gelecee
yürüyü"ümüzün güçlü mevzile-
rine dönü"mesi temennilerimiz-
le 1 Mayısınızı kutluyor, ba"arılar diliyoruz.

Devrimci selamlar, sevgiler…
Resul Kocatürk-Mustafa Kocatürk

E Tipi Cezaevi B/10 Giresun

Merhaba PDD çalı"anları
Yak artık canlarda yakılan ate"leri
Yak ki açılsın dünyanın körelmi" gözleri
Yak ki tarihi yeniden ba"lasın

Kawa’nın, üç kibritin ve
Dörtler’in sözleri…

Newroz’a yürüyenlerin inan-
cıyla bayramınızı kutlar, ba"arı
ve esenlikler dileriz…

Yolda"ça selamlar…
Selman Çicek (Merwan)

L Tipi Kapalı Hapishanesi
A2/4 Kalkandere-Rize
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Tutsaklardan 1 Mayıs mesajları
Yoldalar,
Birlik, dayanı"ma, mücadele günü olan 1 Mayıs’ta

i"çi-emekçiler ortak talepler etrafında birle"erek, ortak
dü"man olan kapitalist-emperyalist sisteme kar"ı, enter-
nasyonal dayanı"manın en güzel örneini sergilerler.

“Ancak bu böyle gitmez/sömürü devam etmez” diyor
1 Mayıs mar"ında. Bunun böyle gitmeyeceini kapitaliz-
min kalbi olan ülkelerde yükselen anti-kapitalist eylemler
gösteriyor. Sömürünün bu "ekilde devam etmeyeceini
Avrupa’yı dalga dalga sarsan genel grevlerle i"çiler,
emekçiler söylüyor. Emperyalist sava"a ve i"gallere

kar"ı yükselen halkların isyanı anlatıyor. Dünyanın her
yerinde hak gasplarına, yoksullua, i"sizlie, fa"ist sal-
dırılara kar"ı direni" bayraını yükselten i"çi ve emekçi-
ler, devrim ve sosyalizmin geleceini haykırıyorlar.

Enternayonal dayanı"manın güçlü örülecei, devrim
ve sosyalizm bayraının daha da yükselecei inancıyla
ba"ta siz yolda"larım olmak üzere, devrimci dostların,
i"çi ve emekçilerin 1 Mayıs kavga gününü kutluyorum.

Trabzon E Tipi Kapalı Hapishanesi
Tutsak Bol"evik  Zeynel Sarar
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“Deniz olmak” devrimci olmaktır!

Mayıs 2012, hem ülkemizde
hem de dünyada artan bir kitlesel-
lik ve yaygınlıkta kutlandı. Türkiye
açısından ’77 1 Mayısı’ndan bu
yana en kitlesel 1 Mayıs’tı. Sadece
Taksim’de 500 bini akın içi ve
emekçi meydanı doldurup boalttı.
Türkiye genelinde 110 merkezde
1 Mayıs kutlandı. Bunların içinde
ilk kez 1 Mayıs kutlaması yapılan
yerler vardı. Toplamda milyonları
bulan içi-emekçi, alanlara çıktı,
taleplerini haykırdı.

1 Mayıs, son yıllarda toplumsal
muhalefetin tüm odaklarının top-
lanma ve taleplerini dile getirme
alanı oldu. 2012 1 Mayıs’ında bu
durum daha belirgin bir hal kazan-
dı. Öyle ki, ulusal topluluklardan,
çeitli yerel derneklere, sanatçılar-
dan futbol taraftarlarına kadar
sorunlarını ortaya koymak isteyen
her kesim, giderek artan sayılarla
1 Mayıs alanını doldurdu. Hatta
kendilerine “anti-kapitalist Müs
lümanlar” diyen bir kesim bile
1 Mayıs’ta yer buldu. Burjuva
medya da, en çok bu kesimi öne
çıkardı. 

Bu tablo, bata içi ve emekçi-
ler olmak üzere toplumun hemen
her kesiminde, kapitalist sisteme
ve özelinde AKP hükümetine karı
artan honutsuzluu tüm çıplaklıı
ile ortaya koyuyor. Toplumsal
muhalefetin tabanının geniledii-
ne iaret ediyor. Bu 1 Mayıs’ta öne
çıkan konuların; artan içi cinayet-
leri, taeron çalıma, eitimin daha
gerici ve paralı hale getirilmesi, her
alandaki özelletirmeye tiyatrola-
rın da eklenmesi, bata Suriye
olmak üzere komu halklara
dönük sava çıırtkanlıı vb. olma-
sı; bu politikalara tepkilerin ne
kadar arttıını ve bunlardan etkile-
nen kitlelerin giderek artan oranda
mücadeleye atıldıını gösteriyor.

1

Sayfa 2’de sürüyor




