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Sayfa 2’de sürüyor

ABD
Türkiye’den

ne istiyor?

›llard›r verilen mücadele, zaferle
sonuçland›. ’78 y›l›ndan bu yana 1
May›slara yasakl› olan Taksim mey-
dan›, büyük bir direniflle zaptedildi.
fiiflli’den Taksim’e santim santim
yürünerek, her soka¤›nda, her met-
rekaresinde çat›flarak, polis barikat-
lar› afl›larak ulafl›ld› meydana…
Hem de sadece bu y›l de¤il, ’89 y›-
l›ndan itibaren bafllayan bir uzun
yürüyüfltü bu. Ölümler, yaralanma-
lar, tutuklanmalar pahas›na… Son
iki y›ld›r ise daha fazla yaklafl›ld› he-
defe. Ve nihayet 2009 1 May›s›’nda
mühür bas›ld›: Taksim 1 May›s ala-
n›d›r! 

Bu zafer, Taksim hedefinden
flaflmadan 1 May›slar› yaflatan ko-
münist ve devrimcilere aittir. Gide-
rek artan biçimde Taksim’e ç›kma
iste¤i ve iradesi gösteren, öncü iflçi
ve emekçilere aittir. Ve tabi her za-
man bir bayrak gibi en önde yürü-
yen 1 May›s flehitlerine…  

Kazanan, bir bütün olarak dev-
rim cephesi oldu. Kaybeden ise,
tüm kurumlar›yla devlet ve refor-
mistlerdi... Yine iki 1 May›s vard›.
Reformizmin icazetli 1 May›s› ile
devrimci 1 May›s! Gerçekte ise tek 1
May›s sözkonusuydu. Çünkü herke-
sin gözü kula¤› Taksim’deydi. Kitle
de oradayd›, mücadele de. Direnifl
de oradayd›, zafer de… Hem de sö-
ke söke al›nan büyük bir zafer…

2009 1 May›s›, tarihe kaz›nm›flt›r
art›k. Taksim’in 1 May›s alan› oldu-
¤u tescillenmifltir. ‹flçi ve emekçiler,
y›llard›r susad›klar› baflarma duygu-
sunu yaflam›flt›r yeniden… Bir he-
defe kilitlenildi¤inde, onu fethetme
tutkusuyla kararl› ve dik bir durufl
sergilendi¤inde, kazan›lmayacak
hiç bir fley olmad›¤› görülmüfltür.
Bu örnek, mücadelenin tüm alanla-
r›nda öne ç›kar›lmal›, kazanman›n
yolu olarak bayraklaflt›r›lmal›d›r.
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Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Krizle birlikte yükselen iflçi ve emekçi hare-
keti aç›s›ndan da oldukça önemli bir kazan›m
olmufltur 1 May›s. Bir süredir sönümlenmeye
yüz tutan iflçi direniflleri için, yeni bir soluk, güç
ve moral afl›lamal›d›r. Ne devletin ve patronun
bask›lar›, ne de sendika a¤alar›n›n ayak oyun-
lar›, geriye çeken tutumlar›… ‹flçi s›n›f›, kendi-
ne güvenmeli, iç örgütlülüklerini oluflturmal›, bir
s›n›f olarak dikilmelidir burjuvazinin ve sendika
a¤alar›n›n karfl›s›na… Aksi halde krizin fatura-
s› bir kez daha iflçi ve emekçilere y›k›lacak, bu-
günleri arar hale gelecektir.  

‹flte son olarak Erdemir’de yaflananlar, bu-
nun somut göstergesidir. Geçti¤imiz y›llarda ifl-
çilerin özellefltirmeye karfl› yükselen tepkilerini
bast›rmak ve milliyetçi-floven kanallara ak›tmak
isteyenlerin elbirli¤i ile OYAK’a sat›lan Erdemir,
kar oranlar› düflmeye bafllay›nca, faturay› he-
men iflçilere kesti. Faflist Türk-Metal sendikas›
yöneticileriyle yapt›klar› bir anlaflma ile tam 16
ay boyunca iflçi ücretlerini yüzde 35 düflürecek-
lerini aç›klad›. Hem de bu uygulamaya 1 Ma-
y›s’ta bafllayaca¤›n› duyurarak. ‹flçilere bay-
ramlar›n› zehir etmek istercesine…  Bahanele-
ri de haz›rd›: ‹flçi ç›karmak zorundayd›lar! Onun
yerine ücret indirimine gitmifllerdi!

Erdemir iflçisi, hem OYAK’a, hem de Türk-
Metal sendikas›na karfl› büyük bir öfke içinde.
Her ikisinin de milliyetçi-floven yüzlerinin ard›n-
daki s›n›f düflman› karakterlerini görmeye bafl-
lad›lar. Ne var ki, birleflik-örgütlü bir güç de¤il-
ler henüz. O yüzden de güçlü bir karfl› koyufl
gerçeklefltiremediler. Bu alçakça sald›r›n›n ar-
d›ndan binlerce iflçi, Türk-Metal sendikas›n›n
önünde protesto gösterisi yapt›. Ancak bu ey-
lem, sald›r›n› boyutuyla düflünüldü¤ünde ol-
dukça yetersiz. 

Erdemir iflçisi, tüm Türkiye iflçi s›n›f› ad›na
büyük bir sorumluluk üstlenmifl durumda. Böy-
le bir sald›r›ya boyun e¤mesi, burjuvaziyi cesa-
retlendirecek ve di¤er fabrikalarda da benzer
uygulamalar› getirecek. Ama ilk andaki c›l›z
tepki, daha güçlü eylemlere dönüflür ve sald›r›
püskürtülebilirse, bu tüm s›n›f aç›s›ndan büyük
bir kazan›m olacakt›r.  

‹flçi s›n›f›n›n bafl›nda iflsizlik ve daha a¤›r
sömürü koflullar› sallan›p duruyor. Türkiye, tari-
hinin en büyük iflsizlik oran›n› yafl›yor. Son ola-
rak aç›klanan yüzde 15 ile, Avrupa çap›nda da
rekor k›rd›. ‹flsizlik artt›kça, Erdemir’de oldu¤u
gibi düflük ücret-fazla mesai dayatmalar› arta-
cak. ‹flçi ve emekçiler, bu “k›rk kat›r m›, k›rk sa-
t›r m›” k›skac›ndan kurtulmak zorundalar.  

Bütün bu aç›lardan 2009 1 May›s›, orada el-
de edilen kazan›m, belirleyici öneme sahip. Bir
kez daha görülmüfltür ki, mücadele edenler her
zaman somut bir kazan›m elde edemeyebilir,

ama kazananlar hep mücadele edenler olmufl-
tur.  

* * *
Seçimlerden yenilgi ile ç›kan AKP hüküme-

ti, “kabine revizyonu” ile imaj tazelemeye girifl-
ti. Uzun bir süredir beklenen bu de¤ifliklik de 1
May›s gününe getirildi.
Maliye, adalet, e¤itim,
d›fliflleri gibi en kritik
yerlerde yap›lan de¤i-
flikliklerle, y›pranan
yüzler yenilenmeye
çal›fl›ld›. Bu revizyon,
AKP’nin asl›na, “milli
görüfl” düflüncesine
döndü¤ü fleklinde yo-
rumlara yol açt›. Özellik-
le Bülent Ar›nç’›n dev-
let bakan› ve baflbakan
yard›mc›s› olarak gö-
revlendirilmesi, bunun
temel dayana¤› oldu.
Önceki dönemde mec-
lis baflkanl›¤›n› yürüten
Ar›nç, “laik-ulusalc›”
kesimin en fazla tepki
gösterdi¤i isimdi. 

Bir di¤er tart›flma
konusu da, meclis d›-
fl›ndan bakanl›¤a getiri-
len Ahmet Davuto¤lu üzerinden yürüyor. Davu-
to¤u, zaten uzun bir süredir “gizli d›fliflleri baka-
n›” olarak an›l›yordu. fiimdi gün ›fl›¤›na ç›km›fl
oldu. Ekonomi ise, tek elde topland› ve bafl›na
Babacan getirildi. O Babacan ki, çok genç yafl-
ta ABD’nin politikalar›n›n belirlendi¤i ve kadro-
lar›n›n yetifltirildi¤i gizli Bildenberg toplant›lar›-
na kat›lm›flt›. 

Babacan ve Davuto¤lu, ABD’nin Türki-
ye’den beklentilerini karfl›lamaya en haz›r iki
bakan olarak yeni hükümette öne ç›kt›lar. Böy-
lece Nisan ay› bafl›ndan beri, Clinton’dan Oba-
ma’ya Türkiye’ye yol eden ABD, AKP üzerin-
den son kozlar›n› ortaya serdi. 

Bu revizyonun ABD’yi ve AKP’yi ne kadar
kurtaraca¤› belirsizdir. Çünkü ne ABD’nin sar-
s›lan prestiji ve gerileyifli durmufltur; ne de bur-
juva klikler aras›ndaki iç çeliflki ve çatlaklar yu-
muflam›flt›r. Aksine son Ergenekon dalgas›,
ulusalc› kesimi yeniden canland›rm›fl ve AKP
karfl›t› cumhuriyet mitinglerini yeniden bafllat-
m›flt›r. 

Ama son sözü yine iflçi ve emekçiler söyle-
yecektir. 1 May›s’tan ald›klar› güçle krize ve sa-
vafla karfl› mücadeleyi yükselttikleri anda, em-
peryalizmin ve iflbirlikçilerin tüm planlar› bozu-
lacakt›r.   
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Merhaba,

1 May›s’ta Taksim’i kazanm›fl olman›n hakl›
coflkusu ve gururunu yafl›yoruz. Devletin bütün
engellemelerine, tehditlerine, estirdi¤i teröre
ra¤men, bir kere daha görüldü ki, bu toprak-
larda 1 May›s’a kat›lmak, 1 May›s için çat›fl-
mak meflrudur. Ve 1 May›s’› 1 May›s alan›nda,
Taksim’de kutlamak, iflçi ve emekçilerin en do-
¤al hakk›d›r. 

2009 1 May›s›, Taksim zaferiyle taçlanarak
bu hakl› ve meflru talebin art›k kazan›ld›¤›n›
ortaya koymufltur. Burjuvazinin krizi bahane
ederek gerçeklefltirmek istedi¤i sald›r›lar önce-
sinde, 1 May›s’ta Taksim’in kazan›lm›fl olmas›
önemli bir avantajd›r. 

Dergimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada Mar-
din’de gerçeklefltirilen katliam›n haberleriyle
sars›ld›k. Çocuk-yafll› demeden dü¤ün evinde
bulunan herkesin katledilmesi oldukça önemli
bir olayd›r. Genelkurmay Baflkan›’n›n korucu-

luk sistemini övdü¤ü ve korucu say›s›n›n ar-
t›r›ld›¤›n› aç›klamas›n›n hemen ar-

kas›ndan, bir korucu köyünde
böyle bir katliam›n gerçekleflti-
rilmesi çarp›c›d›r. Bu durum bir

provakasyon oldu¤unu göster-
mektedir. Katliamdan yaral› kur-
tulanlar›n olmas›, bunun korucu-

lar eliyle gerçeklefltirildi¤ini ortaya ç›kard› ve
provakasyonu bozdu.

Dergimizin sayfalar›nda gündemdeki konula-
ra iliflkin de¤erlendirmelerimizi bulabilirsiniz.

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

O k u r l a r a . . .
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May›slar, iki düflman s›n›f aras›n-
daki çarp›flman›n en önemli aflama-
lar›ndan, s›n›f mücadelesinin en
keskin yafland›¤› anlardan biridir.

‹flçi s›n›f›n›n mücadelesi sonucunda tarihe
kaz›nm›fl ve kazan›lm›fl pekçok gün var-
d›r. Ancak 1 May›s, bunlar›n tümünden
farkl›d›r. 1 May›s, kapitalist sistemin kar
döngüsüne en büyük sald›r›d›r. 8 saatlik
iflgünü mücadelesinin en önemli aya¤›,
burjuvazi karfl›s›nda, geri al›nmas› müm-
kün olmayan tarihsel bir kazan›md›r. 

Bu özelli¤i, iki s›n›f taraf›ndan da iyi
bilinir. Devrim cephesi de, karfl›devrim
cephesi de bu nedenle 1 May›sa tüm gü-
cüyle yüklenir. Karfl›l›kl› olarak güçler
dengesinin ortaya konulmas›, bu güçlerin
birbirini ve kendisini s›namas›d›r sözko-
nusu olan. S›n›f mücadelesinin “y›lbafl›-
s›”d›r 1 May›s. Bir y›ll›k haz›rl›k süreci, 1

y›ll›k bilanço, bu gün ortaya konulur. Bir
y›lda nereden nereye gelindi¤i, dostun
düflman›n önüne serilir. Karfl›-devrim ve
devrim cephesinin bu haz›rl›¤›, bu gelifli-
midir çarp›flan her 1 May›slarda. Ve 1 Ma-
y›s› kazanan, moral üstünlükle bafllar yeni
y›la.  

Bu 1 May›s’ta, taktiksel olarak karfl›-
devrim hanesine yaz›lan önemli puanlar,
ders ç›karmam›z gereken sonuçlar vard›r.
Ve bunlar›n üzerinde ciddi bir biçimde
durulmal›d›r. Ancak 1 May›s’›n stratejik
kazan›m› devrim cephesine yaz›lm›flt›r,
çünkü her fleye ra¤men Taksim fethedil-
mifltir. Bu 1 May›s’a damgas›n› vuran da
budur. 

1 May›s tatili ve 
“makul say›” pazarl›¤›
En baflta 1 May›s’›n tatil ilan edilmesi

oldukça önemli bir kazan›md›. Devlet bu-
nu kendisinin icazeti olarak göstermek is-
tedi. Özellikle de AKP hükümeti, kendi
“demokratl›¤›na” maletmek için oldukça
u¤raflt›. Ancak hhiiççbbiirr hhaakk,, eeggeemmeennlleerr ttaarraa--
ff››nnddaann ““bbaahhflfleeddiillmmeezz””.. ‹‹flflççii vvee eemmeekkççiilleerr
cceepphheessiinnddeenn kk››rraann kk››rraannaa bbiirr mmüüccaaddeellee,, ddii--
flflee ddiiflfl bbiirr ssaavvaaflfl››mm vveerriillmmeeddeenn kkaazzaann››llmmaazz..
1 May›s›n tatil ilan edilmesi de, uzun y›l-
lar süren kararl› bir mücadelenin, özellik-
le son iki y›lda yaflananlar›n bir ürünüydü. 

Resmi tatil ilan edilen, üstelik de ad›
12 Eylül öncesi y›llardaki gibi “bahar bay-
ram›” de¤il de “emek ve dayan›flma günü”
olarak belirlenen bir 1 May›s’la sürece
girmek, devrim cephesinin 1-0 önde bafl-
lamas› anlam›na geliyordu. Bunu taçlan-
d›rman›n yolu ise, Taksim’i kazanmak
olacakt›. 

Asl›nda devlet, tatil ilan›n› bir pazarl›k
kozu olarak kullanmak istemiflti. Karfl›l›-
¤›nda Taksim ›srar›ndan vazgeçilmesini
istiyordu. Bu konuda oldukça ›srarl› bir
tutum içinde oldu. Bir taraftan bas›n yo-
luyla kitleler üzerinde terör estirdi. Bir ta-
raftan da Türk-ifl gibi iflbirlikçileri ve
EMEP, TKP gibi “gocuklu celep kald›r›n-
ca sopas›n›, sürüye kat›l›veren” reformist-
leriyle, Taksim cephesinde gedikler açma-
ya çal›flt›. D‹SK ve KESK, TMMOB,
TTB gibi daha dik duran ve devrimcilerle

birlikte hareket eden kesimleri de, tehdit
ve gözda¤› ile korkutmaya, yer yer esnetip
yumuflatmaya u¤raflarak Taksim’i geri
plana itmeye çabalad›. 

Ancak s›n›f mücadelesinin geldi¤i dü-
zey, buna izin vermedi. ‹‹kkii yy››lldd››rr ççookk kkaa--
rraarrll›› bbiirr bbiiççiimmddee TTaakkssiimm iiççiinn ddiirreenneenn kkiitt--
lleelleerr,, ““TTaakkssiimm”” dd››flfl››nnddaa bbaaflflkkaa bbiirr ssöözz dduuyy--
mmaakk iisstteemmiiyyoorrdduu.. Geçen her gün Taksim
›srar› ve kararl›l›¤› artt›. 

Bu koflullarda devlet aç›s›ndan Tak-
sim’i kabullenmek d›fl›nda bir çare kalma-
m›flt›. Bunun üzerine en az›ndan Taksim’e
ç›kacak kitlenin say›s›n› s›n›rland›rmaya
çal›flt›lar. Son ana kadar Dolmabahçe gü-
zergah›ndan girifl yap›lmas›, devrimci
pankart ve flamalar›n aç›lmamas›, belli bir
say›n›n üzerine ç›k›lmamas› vb unsurlar
üzerinden pazarl›klar sürdürdüler. Son
gün ortaya ç›kan “makul say›” söylemi, bu
çaban›n ürünüydü. Ne devlet, ne de sendi-
kalar bir say› vermek istemiyor, bunu da
“makul say›” söylemiyle geçifltiriyorlard›. 

Bu çabalar›n baflar›ya ulaflmayaca¤›
belliydi. DDeevvlleett,, TTaakkssiimm’’ii kkaabbuulllleennmmeekk
zzoorruunnddaa kkaallmm››flfltt››.. 

Devrimciler olmadan 
1 May›s kutlanmaz
Bu y›l, özellikle devrimcilerin d›fllan-

mas› amac›yla çok fazla çaba harcand›.

Devrimci 1 May›s Platformu, bu y›l
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlik-
te “1 May›s örgütleme komitesi” içinde
yer al›yordu ve bu durum devleti çok faz-
la rahats›z ediyordu. DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss
PPllaattffoorrmmuu’’nnuunn sseennddiikkaallaarrddaann dd››flflllaannmmaass››,,
ddii¤¤eerr ddöörrtt eemmeekk öörrggüüttüünnüünn ddeevvrriimmcciilleerrii
yyookk ssaayyaarraakk kkaarraarr aallmmaass›› iiççiinn ffaazzllaass››yyllaa
uu¤¤rraaflfltt››.. 

Yer yer sendikalar›n da bu kulvara gir-
meye yöneldi¤ini söylemek yanl›fl olmaz.
Kimi durumlarda, “belli tavizler verebili-
riz” e¤ilimi ortaya ç›kt›. Konfederasyon-
lar›n devletle görüflmelerin arkas›ndan
devrimcileri d›fllayan bir toplant› düzenle-
meleri; fiziki durumu nedeniyle Taksim’e
ç›kmaya hiç elveriflli olmayan Dolmabah-
çe’de toplanma seçene¤inin hiç tart›fl›lma-
dan reddedilmesi gerekirken, tart›flmaya
aç›lmas›; asla gündeme bile gelmemesi
gereken “devrimci pankart ve flamalar›n
aç›lmamas›” türü devlet dayatmas›n›n bir
biçimde dile getirilmesi gibi unsurlar, sen-
dikalar›n hanesine yaz›lacak olumsuzluk-
lard›r. 

Devlet, devrimcileri 1 May›s›n d›fl›nda
tutmak; sendikac›lar, devrimcilerin öne
ç›kmas›n› engellemek isteyebilirler. An-
cak flu kesinlikle unutulmamal›d›r: 1 Ma-
y›s’›n bu güne kadarki kazan›mlar›nda
devrimcilerin belirleyici rolü vard›r. Ve
bundan sonra da devrimciler olmadan, 1
May›s kutlamak sözkonusu olamayacak-
t›r.

’77 1 May›s›, D‹SK Baflkan› Kemal
Türkler’in de¤il, o y›llara damgas›n› vuran
devrimci hareketin ürünüdür. ’89 y›l›nda
yeniden Taksim’e ç›k›ld›¤›nda devrimci-
ler ve devrimci-demokrat iflçiler vard›r en
ön saflarda. ‘90’l› y›llardan itibaren en
güçlü, en önemli en kitlesel 1 May›s’lar,
devrimcilerin etkin ve güçlü oldu¤u dö-
nemlerde yaflanm›flt›r. 

Bu kaç›n›lmaz bir durumdur. Çünkü 11
MMaayy››ss’’››nn ggeerrççeekk aannllaamm››nn››,, ggeerrççeekk öönneemmiinnii
eenn iiyyii bbiilleenn vvee eenn iiyyii tteemmssiill eeddeenn kkeessiimm,,
kkoommüünniisstt vvee ddeevvrriimmcciilleerrddiirr,, ddeevvrriimmccii--ddee--
mmookkrraatt öönnccüü iiflflççiilleerrddiirr.. Devlet tam da bu
nedenle iflçileri, sendikalar› yaln›zlaflt›r-
mak, devrimcilerden uzaklaflt›rmak ister.
Çünkü devrimciler olmad›¤›nda, sendika-
lar› ve örgütsüz iflçileri hakimiyet alt›na
almak, çok kolayd›r. Tam da bu nedenle,
sendikalar, devrimcilerin d›fllanmas› çaba-
lar›na ortak olmamak için özen gösterme-
lidirler. 

Ne kadar çaba gösterirse göstersin,
devrimcileri 1 May›s’tan uzak tutmak,
devletin baflarabilece¤i bir fley de¤ildir.
Zaten devrimcilerin olmad›¤› bir 1 May›s,
ancak ve ancak 2004 Ça¤layan, 2007 Ka-
d›köy ve 2009 Kad›köy mitinglerinde ol-
du¤u gibi, m›zm›z, sönük ve icazetçi bir 1
May›s olur. 

Ekonomik kriz, artan ifl-
sizlik, son günlerde Erde-

mir’de imzalanan yüzde 35
ücret indirimi gibi unsur-
lar, kitlelerde bir taraftan

tedirginlik, yaflam ve gele-
cek belirsizli¤i yarat›rken;
bir taraftan da bir öfke bi-
riktiriyor. Kitleler bu öfke-

lerini ak›tacak bir kanal,
taleplerini ifade edecek bir

yol ar›yorlar.  
Taksim 1 May›s›, bu ne-

denle kitlelerde ayr› bir he-
yecan, ayr› bir coflku yarat-

t›. Ekonomik krizin a¤›r
bask›s›, kitlelerin de gözle-

rini Taksim gibi yasakl›,
ama çok etkili bir hedefe
dikmelerine neden oldu.

Çünkü Taksim hedefi, sa-
dece tarihsel talepleri de¤il,
bugünkü kriz koflullar›nda

en etkili hak arama
yöntemini temsil ediyordu. 
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Taksim’i kazand›k!
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Devlet “dersini” çal›flm›flt›
2004 1 May›s›’nda alan tart›flmas› yürütülürken,

“bir daha ‘Ça¤layan kapan›’na girmeyece¤iz” düflün-
cesi a¤›rl›k kazanm›flt›. Devletle k›ran k›rana yap›lan
ön savafl›n arkas›ndan, 1 May›s’›n Saraçhane meyda-
n›nda kutlanmas› gündeme geldi. Devlet, izin vermedi
Saraçhane meydan›na. Gün boyunca bas›n yoluyla te-
rör estirdi kitleler üzerinde. Ve bu terör nedeniyle Sa-

raçhane meydan›na do¤ru düzgün
bir kat›l›m olmayaca¤›n› düflündü-
ler. Ancak kitlelerdeki birikim ve
tepki öylesine yüksekti ki, 40 bin
kifli topland› Saraçhane’de. Sa-
atler süren pazarl›klar›n arka-
s›ndan devlet, Yenikap›’ya
yürüyüfle izin vermek zorun-
da kald›. Fakat bundan
önemli bir ders de ç›kard›.
Bu ders; “bundan sonra
kitlenin toplanmas›na
hiçbir flekilde izin ver-

memek”ti. Çünkü yyüüzzlleerrccee kkii--
flfliilliikk kküüççüükk ggrruuppllaarr,, bbiirr bbiiççiimmddee ddaa¤¤››tt››llaabbiilliirr,,

aammaa oonnbbiinnlleerrccee kkiiflfliiyyee ssaalldd››rraabbiillmmeessii vvee ddaa¤¤››ttaabbiillmmeessii
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. 

2007 ve 2008 1 May›s’lar›nda, karfl›-devrim, bu
ders üzerinden hareket etti, haz›rl›¤›n›n merkezine bu-
nu koydu. Ve kitlelerin toplanmas›na izin vermedi!
Ancak bu defa da baflka noktalardan hata yapm›flt›.
2007 y›l›nda, toplanmay› engellemek ad›na ald›¤› ön-
lemler, kentin bütün ana arterlerinin kapanmas›na yol
açm›fl, böylece 1 May›s’la hiç ilgisi olmayan çok ge-
nifl kesimlerin, daha do¤ru bir ifadeyle bütün ‹stanbul-
lular›n ma¤dur olmas›na ve büyük bir tepki duymas›-
na neden olmufltu. 2008 y›l›nda ise, barikat› Taksim
çevresiyle s›n›rlad›lar. Ancak bu defa da Taksim çev-
resindeki s›radan kitleler bile, devlet terörüyle karfl›
karfl›ya kald›lar. fiiflli’de hastaneye at›lan gaz bomba-
s›ndan, dövülen gazetecilere kadar, o gün Taksim çev-
resinde bulunan istisnas›z herkes, polis terörünü yafla-
d›, ya da tan›k oldu. 

22000077 vvee 22000088 11 MMaayy››ssllaarr››nnddaa,, ggeenniiflfl kkiittlleelleerriinn ddeevv--
lleett tteerröörrüünnee tteeppkkiissii,, ççookk bbüüyyüükk oolldduu.. ““TTaakkssiimm’’ee iizziinn
vveerrsseeyyddii,, hhiiçç ssoorruunn çç››kkmmaazzdd››”” ddiiyyee kkoonnuuflflaann,, oolldduukkççaa
ggeenniiflfl bbiirr kkeessiimm oolluuflflttuu.. Vali ve emniyet müdürünü
“gazc› kardefller” olarak ilan eden ve istifaya ça¤›ran
eylemler gerçeklefltirildi. Bu nedenle devletin bu iki
y›ldan ç›kard›¤› en önemli ders, “kitleleri kazan-
mak”t›. Ve bu dersi, 2009 1 May›s›nda gözle görülür
bir biçimde uygulad›. 

BBuu ppoolliittiikkaann››nn bbiirr yyaann››nn››,, ddeevvlleett tteerröörrüünnüü ggöözzlleerr--
ddeenn uuzzaakkttaa ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk oolluuflflttuurruuyyoorrdduu.. Asl›nda
geçen y›ldan çok daha fliddetli bir devlet terörü yaflan-
d›, 1 May›sa gelen kitlenin üzerinde. Mesela gaz bom-
bas› geçen y›ldan çok daha fazla at›ld›. Geçen y›llarda
kullan›lmayan plastik mermi, üstelik de çok yayg›n
olarak kullan›ld›. Panzerler ise, t›pk› ’77 1 May›s›nda
oldu¤u gibi, ölümüne dald› çat›flan kitlelerin üzerine.
Tabi bu fliddetli sald›r›lar ve çat›flmalar, bas›n›n gö-
zünden uzak bir biçimde yap›l›yordu. Mesela öldüresi-
ye dövülen ve bir kenara at›lan çok say›da devrimci
varken, bunlar›n hiçbiri bas›nda yer almad›. Tesadüfen
amatör kamerayla çekilen bir görüntü, bu gerçe¤in s›-
n›rl› da olsa medyada ç›kmas›na neden oldu. 

Asl›nda, devletin bu vahfli sald›r›lar› bas›nda yer

almad›, ama pek çok çat›flma, sald›r›, gaz bombas› gö-
rüntüsüne de yer vermek zorunda kald›lar. Çünkü bu
kadar yayg›n bir sald›r›y› gözlerden uzak gerçeklefltir-
mek mümkün de¤ildi. Burada da devletin politikas›n›n
ikinci yan› devreye girdi: Medya, önden kontrol alt›na
al›nm›flt›. Bu durum öylesine barizdi ki, uzun uzun ça-
t›flma görüntülerini, polisin att›¤› gaz bombalar›ndan
göz gözü görmez hale gelen sokaklar› veren televiz-
yon kanallar› bile, “geçen y›l›n çirkin görüntüleri ya-
flanmad›, bu defa devlet fazla sald›rmad›” diye haber-
ler yapt›lar. DDeevvlleett,, bbaass››nn››nn ggüüccüünnüü aarrkkaass››nnaa aallaarraakk,,
yyaaflflaannaann ttaabbllooyyuu oolldduu¤¤uunnddaann ççookk ddaahhaa hhaaffiiff ggöösstteerrmmee--
yyii bbaaflflaarrdd››.. 

Devletin ç›kard›¤› bir baflka sonuç ise; iki y›l üstüs-
te ‹stiklal Caddesi’nde yaflanan tabloya izin verme-
mekti. Devrimcilerin önemli bir say›da toplanarak,
pankartlar›n› açarak yürüyüfle geçti¤i, Taksim aç›s›n-
dan ciddi bir “tehdit” oluflturan bu görüntünün bir da-
ha tekrarlanmas›n› istemiyordu. Bunun önlemini, ana
caddelere aç›lan bütün sokaklar›n bafl›na barikat kura-
rak ald›. TTooppllaannaann ggrruuppllaarr››nn bbiirrlleeflfleebbiillmmeessiinnii vvee ccaadd--
ddeeyyee çç››kkaabbiillmmeessiinnii,, hhaattttaa ccaaddddeenniinn bbiirr kkeennaarr››nnddaa dduu--
rraannllaarr››nn,, yyoolluunn kkaarrflfl››ss››nnaa ggeeççeebbiillmmeessiinnii bbiillee eennggeelllleemmiiflfl
oolldduu böylece. Di¤er taraftan ara sokaklarda gruplar
toplanmaya bafllad›¤›nda, önceden yapt›¤› gibi, bunla-
r› da¤›tarak çekilmekle yetinmedi. Tersine, ggrruuppllaarr››
ssookkaakkllaarr››nn ssoonnllaarr››nnaa,, bbaaflflkkaa bbööllggeelleerree kkaaddaarr ssiisstteemmllii
bbiirr bbiiççiimmddee kkoovvaallaadd››.. Böylece hem yorgunluk hem de
y›lg›nl›k yaratmak, Taksim kararl›l›¤›n› tafl›yan kitlede
say›sal bir düflüfl oluflturmak istiyordu. 

GGeeççeenn yy››llllaarrddaann ffaarrkkll›› oollaarraakk,, ssiivviill ffaaflfliisstt vvee ggeerriiccii
ggüürruuhhuu ddaa ddeevvrreeyyee ssookkttuu.. Kurtulufl, Pangalt›, Dolapde-
re gibi yerlerde, eylemcilerin üzerine sivil faflistler de
sopa ve tafllarla sald›r›ya geçti. Birçok yerde polislerle
birlikte, iç içe sald›r›lar yapt›lar. Sivil faflist güruhun
sald›r›s›n› püskürtmeye çal›flan eylemciler, onlar›n
üzerine yürürken polis çemberine düfltüler. Ö¤le saat-
lerinde bir mescitte namaz k›lanlar›n üzerine polis gaz
bombas› at›nca, mescittekiler, polise de¤il, eylemcile-
re sald›r›ya geçti. Keza bölge esnaf›n› ve halk›, eylem-
cilere karfl› k›flk›rtmaya kalkt›lar. 

DDeevvlleettiinn bbüüttüünn bbuu ppllaannllaarr›› ssoonnuuçç oollaarraakk TTaakkssiimm’’ee
çç››kk››llmmaass››nn›› ddaa,, ssaaaattlleerr bbooyyuunnccaa oonnbbiinnlleerrccee kkiiflfliinniinn ssoo--
kkaakk aarraallaarr››nnddaa ççaatt››flflmmaass››nn›› ddaa eennggeelllleeyyeemmeeddii.. Ancak
devrim cephesi de, devletin haz›rl›klar›n› iyi de¤erlen-
dirmeli, militan ve kararl› bir duruflun yan›s›ra, taktik-
sel dersler ç›karmay› da ihmal etmemelidir. 

Kitlelerin Taksim kararl›l›¤›
Reformistlerin Taksim’e karfl› ç›karken kulland›k-

lar› argüman, “alan tart›flmas› yapmayal›m, bugün kit-
lelerin en büyük ihtiyac›, kriz koflullar›nda taleplerini
ve tepkilerini ifade edebilmeleridir” olmufltu. S›kça
dillendirilen bir baflka argüman ise “iflçilerin-kitlelerin
oldu¤u yerde 1 May›s› kutlamak”t›. Yani rreeffoorrmmiissttllee--
rriinn öönnggöörrüüssüünnee ggöörree,, kkiittlleelleerr aakk››nn aakk››nn TTüürrkk--iiflfl’’iinn mmii--
ttiinnggiinnee ggeelleecceekklleerrddii.. 

Sormak gerekiyor: Kitleler neden Türk-ifl’in mitin-
gine gelsinler? ‹flçilerin de¤il, giderek güç kaybetmek-
te oldu¤unu gördükleri AKP’nin temsilcisi Mustafa
Kumlu’yu alk›fllamak için mi? Erdemir’de yüzde 35
ücret indirimi sözleflmesini imzalatan Türk-ifl sendika-
c›l›¤›n› onaylamak için mi? Birkaç slogan at›p, biraz
da halay çekip “rahatlamak” için mi? Reformistlerin,
hiçbir soruna çözüm getirmeyen m›zm›z söylemlerini

duymak için mi? 
Bunlar›n da yap›ld›¤›, kitlelerin uzlaflmac›-hain

sendikac›lar›n pefline tak›larak gerçek taleplerinden
uzaklaflt›r›ld›¤› günler oldu elbette ki. Ancak bu dö-
nem farkl›d›r ve kitlelerin bu tarzda kand›r›lmas› ihti-
mali giderek azalmaktad›r. 

Reformistlerin söylemlerinden biri de, “bu 1 Ma-
y›s’ta iflçi s›n›f›n›n bölünmüfl” olmas›d›r. Kastedilen
bölünme, Taksim ile Kad›köy aras›nda s›n›f›n ikiye
bölünmesidir. Rakamlar ortada. Kad›köy’de 4-5 bin,
Taksim meydan›nda 5-7 bin, Taksim’e aç›lan arka so-
kaklarda ise onbinlerce insan vard›r. OOrrttaaddaa bbiirr ““iiflflççii
ss››nn››ff››nn››nn bbööllüünnmmeessii”” ffaallaann ddee¤¤iill,, rreeffoorrmmiissttlleerriinn hhaaiinn
TTüürrkk--iiflfl aa¤¤aallaarr››nnaa kkoollttuukk çç››kkmmaass›› vvaarrdd››rr.. 

Ekonomik kriz, artan iflsizlik, son günlerde Erde-
mir’de imzalanan yüzde 35 ücret indirimi gibi unsur-
lar, kitlelerde bir taraftan tedirginlik, yaflam ve gelecek
belirsizli¤i yarat›rken; bir taraftan da bir öfke biriktiri-
yor. KKiittlleelleerr bbuu ööffkkeelleerriinnii aakk››ttaaccaakk bbiirr kkaannaall,, ttaalleepplleerrii--
nnii iiffaaddee eeddeecceekk bbiirr yyooll aarr››yyoorrllaarr..  

TTaakkssiimm 11 MMaayy››ss››,, bbuu nneeddeennllee kkiittlleelleerrddee aayyrr›› bbiirr hhee--
yyeeccaann,, aayyrr›› bbiirr ccooflflkkuu yyaarraatttt››.. Ekonomik krizin a¤›r
bask›s›, kitlelerin de gözlerini Taksim gibi yasakl›,
ama çok etkili bir hedefe dikmelerine neden oldu.
Çünkü Taksim hedefi, sadece tarihsel talepleri de¤il,
bugünkü kriz koflullar›nda en etkili hak arama yönte-
mini temsil ediyordu. 

KKiittlleelleerr,, mm››zzmm››zz vvee iiçç bbooflflaallttmmaayyaa ddöönnüükk KKaadd››kkööyy
mmiittiinnggiinnii ddee¤¤iill,, TTaakkssiimm’’ii kkooppaarrttaarraakk aallmmaayy››,, TTaakk--
ssiimm’’ddee kk››rraann kk››rraannaa bbiirr kkaavvggaayy››,, ddeevvlleettee eenn üüsstt nnookkttaa--
ddaann mmeeyyddaann ookkuummaayy›› sseeççttiilleerr.. Bu nedenle Taksim’e
geldiler. Alana ç›kmay› baflaranlar bunun hakl› guru-
runu, sokaklarda çat›flanlar ise, Taksim’in kazan›lma-
s›nda kendilerinin de katk›s›n›n oldu¤unu bilmenin
coflkusunu yaflad›lar. 

* * *
IRA militanlar› ““yyüürrüüyyeebbiillddii¤¤iimmiizz yyeerr bbiizziimmddiirr””

dediler, en güçlü olduklar› ‘70’li y›llarda… 
Biz de y›llard›r 1 May›s’› Taksim’de kutlamak için

mücadele ediyoruz. T›pk› ‹RA militanlar› gibi “yürü-
yebildi¤imiz yer bizimdir” diyerek Taksim’e yürüdük
defalarca... Taksim’e ç›kan bütün sokaklarda savaflt›k
saatlerce... Bu savaflta copland›k, bombaland›k, yara-
land›k, tutukland›k, flehitler verdik… 

Ve 2009 1 May›s›’nda Taksim’e girdik! 1 May›s›-
m›z› Taksim’de kutlamay› ba-
flard›k! 

Taksim yeniden fethe-
dilmifltir! S›n›f mücade-
lesinin bundan sonraki
seyri ne olursa olsun, bu
gerçe¤i kimse elimizden
alamaz! 

May›s 20094
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Proleterce Devrimci Durufl'un da bileflenlerinden biri oldu¤u Dev-
rimci 1 May›s Platformu, Nisan bafl›nda yapt›¤› aç›klamayla
1 May›s'ta Taksim'de olaca¤›n› duyurdu. Taksim'e ça¤r› ya-
pan 20 bin sticker ve bildiri, ‹stanbul'da yayg›n bir flekilde
kullan›l›rken, 1 May›s'a bir hafta kala da bez pankartlar as›l-
d›. Devrimci 1
May›s Platformu
18 Nisan'da Tak-
sim Gezi Par-
k›'nda gerçeklefl-
tirdi¤i eylemle,
Taksim'e ça¤r›s›-
n› yinelerken;
"Art›k yer tart›fl-
mas› yoktur. Sa-
dece 1 May›s'›n teknik düzenlemeleri söz konusudur. Her
türlü bask›ya ra¤men iflçiler ve emekçilerle birlikte 1 May›s'›
Taksim'de kutlayaca¤›z" dedi.  

D‹SK, KESK, TTB, TMMOB ve Devrimci 1 May›s Platfor-
mu'nun da aralar›nda bulundu¤u 70 kurum, 25 Nisan'da Tak-
sim Tünel'den Tramvay dura¤›na yürümek istediler. Saat
17'de bafllat›lan yürüyüflü engellemek için polis, panzerlerle
caddeye barikat kurdu. Bu durumu protesto etmek için 1 sa-
at oturma eylemi yapan eylemciler, 19'da Tramvay dura¤›n-
da yapt›klar› eylemle, bu engellemeyi protesto ettiler. Yak-
lafl›k bin kiflinin kat›ld›¤› eylemde, Taksim ça¤r›s› yineldi. "1
May›s'ta 1 May›s Alan›nday›z", "Yaflas›n 1 May›s", "Taksim
1 May›s Alan›d›r", "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz", "‹flçilerin
Birli¤i Sermayeyi Yenecek", "Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya
Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. 

3. Bölge KESK bileflenleri 30 Nisan'da Bak›rköy Beyaz Adam Ki-
tabevi önünde saat 19'da toplanarak Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'na yürüdü ve Taksim ça¤r›s› yapt›. 

Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n da bileflenlerinden biri ol-
du¤u Ka¤›thane Emek ve Dayan›flma Platformu 18 Nisan'da
Nurtepe ve Güzeltepe'de gerçeklefltirdi¤i eylemle krizi pro-
testo ederken Taksim'e ça¤r› yapt›. Güzeltepe Meydan›'nda
"Zamlara, ‹flten Atmalara Son! Krizin Faturas› Burjuvaziye"
Ka¤›thane Emek ve Dayan›flma Platformu imzal› pankart›n

aç›lmas›yla bafllayan eylemde,
kurumlar kendi flamalar› ve dö-
vizlerini tafl›d›lar. "Krizin Fatu-
ras› Burjuvaziye", "Kurtulufl
Yok Tek Bafl›na Ya Hep Bera-
ber Ya Hiçbirimiz", "Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma", "Yafla-
s›n 1 May›s", "‹nad›na Taksim
‹nad›na 1 May›s" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme 100 kifli kat›l›r-
ken, halk alk›fllar›yla destek

verdi. Nurtepe Arkadafl Cafe önüne kadar süren yürüyüflün
ard›ndan yap›lan aç›klamada, krizin faturas›n› iflçilerin
emekçilerin ödemeyece¤i vurgulan›rken, tüm bask› ve terö-
re karfl› Taksim'de olunaca¤› aç›kland›. 

Proleterce Devrimci Durufl okurlar› da yap›flt›rd›klar› afifl ve stic-
kerlarla, da¤›tt›klar› bildirilerle, kitleleri Taksim'e ça¤›rd›lar.
‹stanbul'un merkezi yerlerine, emekçi semtlere, fabrika önle-
rine afifller ve stickerlar yap›flt›r›l›rken, bildiriler ev ev da¤›-
t›ld›. 

T‹KB(B) militanlar› da duvar yaz›lar›, afifl ve kufllamalarla iflçi ve
emekçileri Taksim'e ça¤›rd›. 

Bu 1 May›s›n en zay›f karn›n›, Taksim konusunda çarp›k bir tutum gelifltiren kesimler olufl-
turdu. Taksim hedefi bu kadar yak›n ve somut bir gerçe¤e dönüflmüfl iken, Taksim d›fl› ara-
y›fllara giren ve aç›klamalar yapan, ya da birilerinin peflinden Taksim d›fl› alanlara sürüklenen
bütün kesimler, üzerlerinde büyük bir yük tafl›maktad›r. Onlar›n yapt›¤› her olumsuz aç›klama,
devletin moralini yükselten, devrim cephesini zay›f düflüren bir etki yaratm›flt›r. Ve aç›kça gör-
melidirler ki, Taksim, sadece devletin de¤il, onlar›n da kurdu¤u barikata ra¤men fethedilmifltir. 

Bu 1 May›s’ta Kad›köy mitingi ile Taksim’i zay›flatmaya kalkan Türk-‹fl’e söylenecek bir
söz yoktur. O, y›llard›r oynad›¤› u¤ursuz rolü, bir kez daha sahneye koymufltur. As›l elefltirile-
cek kesim, Türk-ifl Muhalif fiubeler Platformu’dur. Çünkü Türk-ifl’in iflbirlikçi-hain niteli¤i zaten
gözler önündedir. Bu nedenle fiubeler Platformunun misyonu, daha büyük bir önem arzet-
mektedir. Ve bu platformun içinde devrimci yap›larla ba¤lar› olanlar da vard›r, demokrat-ilerici
bir sendikac›l›k yapma iddias›nda olanlar da… 

Platformun son y›llardaki prati¤inde göz dolduran olumluluklar da vard›. Ancak kritik afla-
malarda konulan tav›rlard›r, belirleyici olan. 2004 1 May›s›nda devrimciler ve di¤er konfede-
rasyonlar Saraçhane’ye giderken, fiubeler Platformunun Türk-ifl ve ‹flçi Partisi ile birlikte Ça¤-
layan meydan›nda kalmalar›; 2007 1 May›s›’nda Taksim hedefi bu kadar somutlaflm›flken,
Türk-ifl’in karar›na uyarak Kad›köy’e gitmeleri gibi örnekler, küçük ya da önemsiz de¤ildir. S›-
n›f mücadelesinin kritik aflamalar›nda konulan yanl›fl tav›rlar›n telafisi yoktur. Sonradan at›lan
pekçok olumlu ad›m, buradaki yanl›fll›¤› silmeye yetmeyecektir. 

Kad›köy mitingine kat›lan Deri-ifl Sendikas›n›n üyelerinin “Kumlu bizi Taksim’e götür” slo-
gan› att›klar› görüldü. Bu tav›r, “Türk-ifl içinde taban bask›s› oluflturma” görüntüsü oluflturuyor
ve olumlu bir tav›rm›fl gibi görünüyor. Gerçekte ise, bunda olumlu bir yan yoktur. Zaten kat›l-
d›klar› mitingde bir taban da yoktur. 4-5 bin kiflilik kitlenin kayda de¤er k›sm›n› oluflturan da yi-
ne EMEP ve muhalif flubelerdir. Yap›lmas› gereken, Türk-ifl’in hain tavr›na ortak olarak c›l›z
bir sesle muhalif sloganlar atmak de¤il, gerçek bir muhalif sendika, devrimci-demokrat sendi-
ka tavr› koyarak do¤ru yere gitmektir. Konfederasyon karar›na uymaman›n belli bir bedeli ve
yapt›r›m› sözkonusu olabilir elbette; ancak bu kadar kritik bir kesitte, Türk-ifl’in hain-iflbirlikçi
tavr›na ortak olman›n bedeli ve s›n›f mücadelesinde kaybettirecekleri çok daha büyük, çok da-
ha a¤›rd›r. 

Her kritik aflamada kötü bir örnek sergileyen EMEP’in tutumu da, flan›na yarafl›r oldu. Her
dönem “iflçi s›n›f› neredeyse oraya gitmek gerekir” diyen EMEP, yine Türk-ifl saf›nda yerini al-
d›. ‹flçi s›n›f› kuyrukçulu¤u yap›yormufl gibi görünerek, gerçekte Türk-ifl kuyrukçusu oldu¤unu
gösterdi. Kald› ki, Türk-ifl’in bulundu¤u yerde, iflçi de yoktu. Mitinge kat›l›m, 4-5 bin civar›nda
kalm›flt›. Ve bu rakam, b›rakal›m arka sokaklarda çat›flanlar›, Taksim meydan›na ç›kmay› ba-
flaran say›n›n bile alt›nda bir rakamd›. 

EMEP’in argüman›, “1 May›s tart›flmalar› Taksim’e s›k›flt›r›l›rsa, kitleler krizin yaratt›¤› tep-
kilerini ve taleplerini ifade edemezler” idi. Ve öylesine bir antipropaganda kampanyas› yürüttü
ki, Taksim hedefinin yanl›fll›¤› üzerine günlerce yazd›, çizdi. Taksim’le ilgili geliflmeleri, kendi
bas›n-yay›n organlar› ya görmezden geldi, ya da haberi devletin a¤z›ndan, devletin argüman-
lar›yla verdi. Oysa 1 May›s günü gördük ki, kitleler, Türk-ifl’in pefline tak›larak de¤il,
Taksim için çarp›flarak krize karfl› tepkilerini ve taleplerini ifade ediyor. EMEP’e düflen
ise, 1 May›s günü ‹flçi Partisi’nin kat›ld›¤›, gerici-floven bir devlet propagandas›n›n kuk-
las› olman›n utanc› oldu. 

Taksim hedefini arkadan vuranlar›n içinde, tabi ki reformist TKP’yi de saymak gere-
kiyor. TKP, 2004 Saraçhane 1 May›s›’na kitlesel bir kat›l›m gerçeklefltirdi¤inde, göz dol-
duran bir etki yaratm›flt›. Ancak bozuk saatin bile günde iki kez do¤ruyu göstermesi gibi,
TKP de tarihinde tek bir kere do¤ru bir ad›m atm›fl, Saraçhane-Ça¤layan ikileminde,
do¤ru saf› seçmiflti. Ancak bu bir kenara b›rak›ld›¤›nda, TKP’nin reformist yüzü, 1 Ma-
y›slarda da kendini çarp›c› bir biçimde göstermektedir. Mesela daha geçen y›l›n 1 May›-
s›’nda, bütün sokak aralar›nda ve ana caddelerinde Taksim hedefiyle çat›flmalar›n sür-
dü¤ü bir s›rada, TKP, yüzünü Mecidiyeköy’e, arkas›n› Taksim’e dönerek bir “miting”
yapm›flt›. 

TKP’nin bu y›l yapt›¤› ise, daha vahimdi. Alan tart›flmalar›n›n ilk bafllad›¤› günlerde, TKP
hemen, üstelik de 2004 y›l›nda büyük bir coflkuyla kurtuldu¤umuz Ça¤layan meydan›na, 1
May›s mitingi için baflvuru yapt›. Daha ortada somut hiçbir fley yokken, güçleri bölmek, devle-
tin eline koz vermek anlam›na geliyordu bu. 1 May›s’a çok k›sa bir süre kala bu karar›ndan
çark etti. Ça¤layan meydan› için baflvurmas›n›n bir manevra oldu¤unu, böylece devletin sen-
dikalara bu meydan› teklif edemez hale getirdiklerini, kendilerinin zaten Taksim’e ç›kacaklar›n›
vb. aç›klamalarda bulundu. Son derece saçma bir aç›klamayd› bu. Daha k›sa bir zaman önce
29 Mart seçim propagandalar› döneminde, ayn› Ça¤layan alan› üç partiye birden miting için
verilmiflti. Belli ki, sonradan bir biçimde hatas›n› anlad›, ya da taban bask›s› ile karar de¤ifltir-
mek zorunda kald›. Ama sonuçta, alan tart›flmalar›n›n bafllad›¤› ilk günlerde, TKP kendi rengi-
ni, hem devlete hem de devrim cephesine bir kere daha göstermifl oldu.

Taksim’i arkadan vuranlar 1 Mayıs’a çağrı eylemleri
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Günler öncesinden bafllayan irade savafl›n›, yi-
ne iflçiler ve emekçiler kazand›. Ve 32 y›l aradan
sonra tekrar Taksim Meydan›'na ç›k›ld›. "Sald›r›-
r›z", "da¤›t›r›z" tehditlerine ra¤men sokak sokak
çat›flan kitleler, Taksim'in gerçek sahibi olduklar›n›
gösterdiler. 

Sabah›n erken saatlerinden itibaren D‹SK'in
önünde toplanan iflçiler, "1 May›s'ta 1 May›s Ala-
n›nday›z" sloganlar›n› hayk›rmaya bafllad›lar. Tak-
sim'i ve Taksim'e aç›lan semtlerdeki tüm sokaklar›
demir bariyerlerle çeviren ve sokak bafllar›n› tutan
polisler, 8.30'dan itibaren D‹SK'e aç›lan ana cad-
deyi de trafi¤e kapatarak insanlar›n geçifline izin
vermedi. 

Her yerde sald›r›, her yerde direnifl 
Mecdiyeköy'den fiiflhane'ye kadar uzanan hatta

s›k›yönetim uygulamalar› gerçeklefltiren devlet,
toplanan irili ufakl› her gruba gaz bombalar›, taz-
yikli su ve kurflunlarla sald›rd›. A¤›rl›¤›n› devrimci-
lerin oluflturdu¤u gruplar da tafllar, molotoflar ve
sapanlarla, bu sald›r›lar› geri püskürtmeye çal›flt›.
Polislerin acizli¤i, geçen telsiz konuflmalar›na, ora-
dan da ekranlara yans›d›. "Kat›l›mlar› engelleyemi-
yoruz" cümlesi, bir gerçekli¤i, kitlelerin ak›n ak›n
Taksim'e geldi¤ini vurguluyordu. Son iki günü "ma-
kul say›" tart›flmalar›yla geçiren devletin tavr›na
karfl›, say› an an büyüdü ve on binleri aflt›…

‹lk sald›r›lar sabah 8.30'dan itibaren Pangalt› ve
fiiflli Etfal civar›nda bafllad›. Toplanma yeri olan
Pangalt›'da toplanan gruplara polis, gaz bombalar›
ve tazyikli suyla sald›rd›. Buna tafllarla karfl›l›k ve-
ren kitle, ana caddeye ç›kmak için bariyerlere yük-
lenmeye bafllad›. fiiflli Etfal önüne ulaflmaya çal›-
flan gruba da sald›ran polis, yine tafllar ve barikat-
larla karfl›land›. 

Saat 9.00 civar›nda Mecidiyeköy Cevahir Al›fl-
verifl Merkezi önünde toplanan 2 bin kifliye de po-
lis sald›rd›. Buradaki sald›r›lar saatlerce süren bir
çat›flmayla karfl›land›. Burada sendikac›lar›n, “da-
¤›lal›m saat 14'te Taksim'de buluflal›m” aç›klama-
s›na kitle sert tepki gösterdi. Tafllar polisin üzerine
ya¤maya bafllad›. 

En yo¤un çat›flmalar›n meydana geldi¤i yerler-
den olan Mecidiyeköy'de, metro ç›k›fl›nda toplanan
gruba da polis sald›r›ld›. "Yaflas›n 1 May›s" sloga-
n›yla pankartlar›n›, flamalar›n› açan her gruba, her
kifliye sald›r›lmas›na ra¤men Taksim'e ak›fl› engel-
leyemediler. 

Ana yürüyüfl kolu ço¤alarak yürüdü 
D‹SK önünde toplanan 500 kiflilik kitle, ana

caddeye indi¤inde 2 bin kifliye ulaflt›. D‹SK pankar-
t›n›n önde yer ald›¤› yürüyüflte, yurtd›fl›ndan gelen
delegasyon da yerini ald›. Proleterce Devrimci Du-
rufl okurlar› da pankartlar›, önlük ve flamalar›yla bu
yürüyüflün içindeydiler. 

Yürüyüfl boyunca s›k s›k "Bask›lar bizi y›ld›ra-
maz", "1 May›s'ta 1 May›s alan›nday›z", "Taksim 1
May›s alan›d›r", "Faflizme karfl› omuz omuza",

"Yaflas›n devrim ve sosyalizm" slogan-
lar› at›ld›. Geçilen her sokakta çat›fl-
malar sürüyor, kitleler ana yürüyüfl ko-
luna kat›lmak için ak›yordu. 

Osmanbey'e gelindi¤inde say› 3 bi-
ne ulaflt›. Sokaklardaki ilk bariyerler y›-
k›l›yor, iflçiler, emekçiler, koflarak kor-
teje kat›l›yordu. At›lan her gaz bomba-
s›, s›k›lan her tazyikli su, her kurflun, daha büyük
bir öfkeyle, coflkuyla barikatlara yüklenilmesine ve-
sile oluyordu. 

Osmanbey'de KESK korteji de dahil oldu yürü-
yüfle. Burada polis, sokak aralar›ndaki kitleye des-
tek olmak için barikatlara yüklenen iflçilere ve
emekçilere de gaz bombalar› atmaya bafllad›. Da-
¤›lmayan kitle, yürüyüfl kolundan kopmad›. "Fafliz-
me karfl› omuz omuza", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz",
"Taksim 1 May›s alan›d›r" sloganlar› daha gür ve
daha coflkulu at›ld› ve barikatlar yavafl yavafl aç›l-
d›. 

Ergenekon Caddesi üzerinde 9.30'da toplanan
Devrimci 1 May›s Platformu bileflenlerine de polis
sald›rd›. Bu sald›r›ya da tafllarla karfl›l›k veren kit-
lenin bir k›sm›, Harbiye taraf›nda barikatlar› y›kt› ve
kortejlere kat›ld›. Harbiye'ye gelindi¤inde kortejin
say›s› 4 bine yaklaflt›. 

Tarlabafl›'nda çat›flmalar da bafllam›flt›. Bura-
lardan molotoflarla, tafllarla polis barikatlar›na yük-
lenen devrimciler, polisi geri püskürtüp Tarlabafl›
bulvar›na kadar ç›kt›. Cihangir taraf›nda da çat›fl-
malar bafllad› ve barikatlar zorlanmaya bafllad›.
Tüm bask›lara ve sald›r›lara ra¤men kitleler, Tak-
sim inad›ndan vazgeçmiyor, caddeye ç›k›yordu. 

Yürüyüfl kolu Gezi Park› yak›n›na geldi¤inde,
polis barikatlar› açmak zorunda kald›. Kenarlarda
bekleyen kitle kortejlere kat›ld›. Binalardan alk›fllar-
la, ›sl›klarla, sloganlarla destek verenler, bir tarihe
tan›kl›k etmenin mutlulu¤unu ve coflkusunu yafl›-
yordu. 

Korteje kat›lanlar›n say›s› da 5-6 bini bulmufltu.
Devrimci 1 May›s Platformu bileflenleri de kortejde
yerlerini almaya bafllam›fllard›.  

‹flte Taksim ‹flte 1 May›s
Meydana yaklafl›ld›¤›nda kitle, "‹flte Taksim iflte

1 May›s", "Yaflas›n 1 May›s", "Taksim 1 May›s Ala-
n›d›r" sloganlar›n› hayk›rmaya bafllad›. Taksim'e
girildi¤i anda kitlenin coflkusu ve sevinci kat be kat
artt›. Devletin çaresizli¤i de tüm ç›plakl›¤› ile ortaya
ç›kt›. 

‹flte Taksim, y›llar sonra iflçilerin ve emekçile-
rindi… Sokak sokak, kald›r›m kald›r›m süren çat›fl-

malar, y›llard›r verilen irade savafl› sonuç vermifl,
iflçiler ve emekçiler Taksim'e ç›km›flt›... Heykelin
üstü bir anda pankartlar ve flamalarla dolarken, se-
vinç gözyafllar›n› tutamayanlar vard›. Biz de “Dev-
rimci Durufl” pankart›m›z› heykelin önüne serdik.
Daha sonra alan›n ortas›nda pankart›m›z› yükselt-
tik.  

Taksim'e girildikten sonra ‹stiklal Caddesi'nden
de zorlamalar bafllad›. Kazanc› Yokuflu'nun alt›n-
daki bariyer yar›ld› ve kitle içeriye girdi. 

Taksim meydan›na gelindi¤inde saat 13 olmufl-
tu. Taksim’deki toplant›, sayg› durufluyla bafllad›.
Sayg› duruflunun ard›ndan "Devrim flehitleri ölüm-
süzdür" slogan› at›ld›. 

Sayg› duruflunun ard›ndan Süleyman Çelebi,
Sami Evren konuflmalar yapt›. Süleyman Çelebi;
“Burada yüz binlerce arkadafl›m›z buluflabilirdi. En-
gel ç›kard›lar. Buna ra¤men iflte Taksim’de, 1 Ma-
y›s alan›nday›z!” diye konufltu. Yap›lan konuflma-
lardan sonra, çekilen halaylar ve marfllarla Taksim
zaferi kutland›. 

Kazanan devrimci irade oldu
Saat 14'te miting bitti¤inde, ara sokaklarda ça-

t›flmalar büyük oranda sonuçlanm›flt›. Taksim'i ka-
zanan irade kendini ortaya koymufltu. 

Miting bittikten sonra, art›k adlar› “gazc› kardefl-
ler”e ç›kan Celalettin Cerrah ve Vali Muammer Gü-
ler, hiç s›k›lmadan "olays›z ve makul 1 May›s geçi-
rildi¤ini" söylüyorlard›. Oysa resmi rakamlara göre
bile 108 kifli gözalt›ndayd›. Gerçekte ise 400'den
fazla kifli gözalt›na al›nm›flt›. Evlere gaz bombalar›
atanlardan, "bizim gaz bombam›z›n dozaj› bu de-
¤il, eylemciler yan›nda getirmifl" yalanlar›na baflvu-
ranlardan, baflka bir aç›klama da beklemek olmaz-
d›. 

Burjuva bas›n da bu kez -önceden kulaklar› çe-
kilmifl olmal› ki,- polisin geçen y›la göre daha anla-
y›fll› oldu¤unu, “orant›l› güç” kulland›klar›n› söyle-
yip durdu. Oysa Taksim’in arka sokaklar›nda polis,
panzerle bir eylemciyi ezmiflti. Ambulanslar›n gir-
mesini engellemifl, kan kayb›ndan ölüme terk et-
mifllerdi. Birçok eylemci polisin s›kt›¤› plastik mer-
milerle yaraland›. O kadar gaz bombas› att›lar ki,
telsiz anonslar›ndan “bombam›z bitti, bize bomba
yetifltirin” diye feryatlar› duyuldu. K›sacas›, polis
terörü, yay›lan propagandan›n aksine, geçen y›la
göre kat be kat artm›flt›.

Ama sonuçta kazanan devrimci irade oldu. Ne
yasalar›, bariyerleri, ne de kurflunlar›, bombalar›,
Taksim’e kilitlenen kitlenin önünde durabildi. 31
y›ll›k özlem büyük bir zaferle sona erdi. 

Taksim artık bizimdir!
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“Günlerin bugün getirdi¤i / Bask›
zulüm ve kand›r / Ancak bu böyle
gitmez...” Evet! Ancak bu böyle git-
medi! Böyle gitmeyece¤ini gösterdi
2009 1 May›s›. Asl›nda üç y›ld›r
böyle gitmeyece¤ini gösterdiler iflçi-
ler emekçiler, Taksim u¤runa ver-
dikleri görkemli mücadele ile... 

* * *
Günler yaklaflt›kça coflku ve gerilimi içiçe yafl›yo-

ruz. Beklenen gün geldi. Tüm haz›rl›klar tamam. Ha-
va eylem havas›. Yüre¤im k›p›r k›p›r. Sokaklarda, oto-
büslerde gördüklerim eylem adamlar› gibi geliyor ba-
na. Çünkü biliyorum, bugün ‹stanbul’un heryeri eylem
alan›, direnifl alan› olacak. Her yer Taksim olacak! 

fiiflli’ye do¤ru gidiyorum. Tüm sokaklar hareketli.
‹nsanlar› tan›m›yorum, ama yabanc› gelmiyorlar. Hep-
si tan›d›k gibi. Biraz ilerledikten sonra tan›d›k devrimci
dostlarla karfl›lafl›yorum. ‹flte bana tan›d›k gibi gelen
bu kalabal›k, benim gibi toplanma yerine giden dost-
lar›md›. 

D‹SK’in önünde, Mecidiyeköy’de, fiiflli Etfal’de ka-
labal›klar›n birikti¤i haberleri geliyor. Daha toplanma
yerine ulaflmadan bütün sokaklar, caddeler, 1 May›sa
gelenlerle dolu. Bafllama saatine hayli zaman olmas›-
na ra¤men, toplanma yerinde oldukça kalabal›k bir
kitle olduk. fiiflli Camii ve Mecidiyeköy’de fliddetli ça-
t›flmalar›n sürdü¤ü haberleri geldi. Bir anda binlerle
ana caddeye sloganlar eflli¤inde girdik. Önümüz dev-
let y›¤›na¤›. Panzerler, robokop k›l›kl› polisler... 

Polisler sloganlar›m›z› duyar duymaz hareketleni-
yor. Panzer, tazyikli suyla üzerimize yürüyor. Tazyikli
su bizi da¤›tam›yor. Ard›ndan gaz bombalar› peflpefle
geliyor. Bizden de tafl ya¤muru ak›yor onlara... Düfl-
man›n en etkili silah› gazbombalar› oluyor. Bizi kendi-
lerine yaklaflt›rmamak için say›s›z gaz bombalar› at›-
yorlar. ‹lk çarp›flma, hayli uzun sürüyor. Ara sokaklara
çekiliyoruz. Ara sokaklarda amans›zca çarp›flma de-
vam ediyor.

* * * 
Onlar›n panzerine, tazyikli suyuna, gazbombalar›-

na, plastik mermilerine karfl› birbirine kenetlenen yü-
reklerimiz var. Devrimci dayan›flman›n en güzel örne-
¤ini yaflat›yoruz. fiiflli’nin Bomonti’nin her soka¤› bir
çat›flma alan›. Polisin att›¤› gaz bombalar›n›n bir k›s-
m› onlara geri at›l›yor. Sapanc›lar devreye giriyor.
Molotoflar önlerinde patl›yor. Polisler bir türlü bizi da-
¤›tam›yorlar. S›kt›klar› tazyikli su fayda etmiyor. Plas-
tik mermiler üzerimize ya¤›yor. Yine fayda etmiyor.
Plastik mermilerden ben de nasibimi al›yorum. Zaman
zaman gerçek mermiyle havaya atefl ediyorlar. Pan-
zer içimize kadar dal›yor. Panzer ve gazbombalar›...
Aralara da¤›l›yoruz. Hemen tekrar toplan›yoruz. Bu
da¤›lma-toplanma defalarca tekrarlan›yor… Z›rhl› ak-
rep arac›n› üzerimize sürüyorlar. Ezilmekten son an-
da kendimizi kald›r›ma atarak kurtulabiliyoruz. Buna
ra¤men akrep, bir arkadafla çarp›yor. Hemen ambu-
lans ça¤›r›p arkadafl› hasteneye yolluyoruz. 

D‹SK’in önündeki kitlenin Halaskargazi Cadde-
si’ne ç›kt›¤› haberi geliyor yoldafllar›m›zdan. D‹SK,
KESK’in pankartlar›n›n yan›s›ra PDD’nin kocaman
pankart›, flamalar› ve birçok devrimci kurumun flama-
l›ryla burada yer ald›¤›n› bildiriyor yoldafl. Bu haberi
hemen ba¤›rarak kitleye bildiriyorum. Yeniden topar-
lan›p yükleniyoruz. 

Bize su püskürten panzeri önümüze katt›k, panzer
h›zl› bir flekilde geriye çekiliyor. Geriye çekilince de
say›s›z tafllar yiyor. Bu görüntü görülmeye de¤er.
Hem de defalarca tekrarlan›yor. Filistin’in tafl general-
leri akl›ma geliyor. Düflman bir kez daha z›rhl› arac›y-
la dal›yor aram›za. Yine kald›r›ma kendimi zor at›yo-
rum. Benim gibi yüzlerce insan son anda ezilmekten
kurtuluyor. Kimse eylem yerini terketmiyor. 

Z›rhl› akrebin üzerimize gelmesi sonucu, ayr› ayr›
sokaklara girmek zorunda kal›yoruz. Çarp›flman›n
fliddetinden di¤er alanlardaki yoldafllarla haberleflme-
miz gecikiyor. K›sa bir soluklanma esnas›nda fiiflli Et-
fal ve Mecidiyeköy’deki yoldafllarla haberlefliyorum.
Orada da amans›z çarp›flmalar devam ediyor.
D‹SK’in önündeki yoldafllarla iletiflim kuruyorum. Dev-
letin bütün engellemelerine ra¤men Osmanbey’e ka-
dar geldiklerini, burada di¤er kitlenin kat›l›m›n› sa¤la-
mak için pazarl›klar›n sürdü¤ünü bildiriyor yoldafl. 

* * *
Bu kavga iki s›n›f›n kavgas›. Her 1 May›slarda iki

s›n›f karfl› karfl›ya gelir, güçlerini s›narlar. Üç y›ld›r 1
May›slar›n ortak keseni, bütün taleplerin toplam›, Tak-
sim olmufltu. Ülkenin iflçi ve emekçilerinin kalbi, bey-
ni, gözü, ‹stanbul-Taksim meydan›na çevrildi, günler
öncesinden. Hatta D‹SK ve KESK’in giriflimleri sonu-
cu Avrupa’dan, Ortado¤u’dan kimi sendikac›lar›n ilgi
alan›na da girdi Taksim meydan›. Buralardan eyleme
kat›lmak için delegeler geldi. Hedef Taksim olunca,
çarp›flman›n daha çetin geçece¤i, her iki s›n›f taraf›n-
dan iyi biliniyor. Haz›rl›klar da buna göre yap›ld›... 

Günler öncesinden bafllayan toplant›lar, siyasal-
taktiksel hatlar›n belirlenmesi, oldukça yo¤un geçti.
Faflist devletin tüm önlem ve vahfli sald›r›lar›na ra¤-
men 2007, 2008’de Tasim kazan›lm›flt›. Devlet, bu
y›lki 1 May›s’ta da ne yaparsa yaps›n Taksim’e girme-
yi önleyemeyece¤ini biliyordu. Onlar da buna göre
taktik hamleler gelifltirdiler. 

Y›llard›r büyük bir mücadele konusu olan “1 Ma-
y›s’›n resmi tatil ilan edilmesi”ni de kendi lütuflar›ym›fl
gibi sundular. Daha bir y›l öncesinde bu talebe, Bafl-
bakan Erdo¤an, bir günlük tatilin trilyonlarca lira mali-
yeti oldu¤unu söyleyerek reddetmiflti. Bu kez, “Tak-
sim miting alan› de¤il, belirlenen miting alanlar› var”
argüman›na sar›ld›lar. Ard›ndan “makul say›” tart›fl-
malar›na girdiler. Fakat bütün bunlar, Taksim’in gün-
ler öncesinden kazan›ld›¤›n› gösteriyordu. 

* * *
Baflta devrimci ve komünistler olmak üzere iflçi-

emekçilerin iki y›ld›r Taksim üzerinde sürdürdü¤ü
güçlü kavga, görkemli direnifl sonucu devlet, 1 Ma-
y›s’› resmi tatil ilan etti ve “makul say›” pazarl›¤›na
girmek zorunda kald›. Önleyemiyece¤ini biliyorlard›
çünkü. Bu yüzden ilan edilmemifl s›k›yönetim görün-
tüleri hakimdi ‹stanbul’a. ‹stanbul d›fl›ndan bile polis
getirdiler, y›¤d›lar Taksim’e. Tehditlerin ard› arkas› da
kesilmedi. Daha 1 May›s haz›rl›klar› s›ras›nda, 1 Ma-
y›sa ça¤r› eylemlerine, 29 Nisan günü yap›lan 1 Ma-

y›s flehitlerini anma eylemine, devasa polis y›¤›nak-
lar›yla geldiler. Psikolojik bask› yaratmaya çal›flt›lar. 

Fakat hepsi nafile! Onbinler, faflizme, kapitaliz-
me, emperyalizme olan öfkelerini, kinlerini Taksim
alan›ndan duyurmak istiyordu. Onbinler, devrim ve
sosyalizm bayraklar›n›, Taksim alan›nda yükseltmek
istiyordu. Ve 1 May›s günü, yüzlerini Taksim’e dö-
nen onbinler, saatlerce ve difle difl çarp›flarak her
yeri 1 May›s alan›na çevirdi. 

Kimler yok ki çarp›flmada. fiiflli Etfal’deki yoldafl-
lar›m›z, KESK ve TTB, TMMOB üyeleriyle ve dev-

rimci dostlarla omuz omuza kav-
ga bayra¤›n› yükselttiklerini bildi-
riyorlar. Mecidiyeköy’de, Dolma-
bahçe’de, ‹stiklal Caddesi’nde
ayn› sahnelerin yafland›¤›n› yol-
dafllardan ö¤reniyorum. Bu
hamlelerin hepsi Halaskargazi
Caddesi’nde biriken kitleyle bir-

leflip oradan Taksim’e ç›kmak için... 
Belirlenen saatten önce bafllayan eylem, Feriköy,

Kurtulufl, Pangalt›, Bomonti ara sokaklar›nda devam
ediyor. Eylem alan›n› b›rak›p geri çekilmek yok, dire-
nifl bütün görkemiyle devam ediyor. Kavga kardeflli¤i,
siper yoldafll›¤› giderek pekifliyor. Yaral›lara an›nda
müdahale ediliyor. Herkes birbirini kolluyor. Elinde el-
diven olmayanlar, gaz bombalar›n› tekmeyle uzaklafl-
t›r›yor. Her eylemci “Taksim’e girece¤iz” duygusunu
yafl›yor. Taksim’in dört bir yan›nda yoldafllar›n›n,
dostlar›n›n, iflçi ve emekçilerin korkusuzca çat›flt›¤›n›
biliyor. Bunu yüre¤inde, bilincinde hissediyor… 

* * *
Halaskargazi Caddesi’ndeki yürüyüflün giderek

Taksim’e yaklaflt›¤›n›, Divan Oteli’nin önünde bekle-
diklerini bildiriyor yolda. “Güzel fleyler oluyor, baz›
yerlerde kitleler, polis barikatlar›n› geçerek bize kat›l-
d›lar” diyor. Baflka sokaklardan gelen dostlar›m›zla
karfl›lafl›yoruz. “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma”, “Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar› peflpefle patl›-
yor. Sürekli çat›flma hali yafland›¤›ndan, sloganlar da
a¤›rl›kl› olarak antifaflist oluyor. Elbette sloganlar›n en
bafl›na “‹nad›na 1 May›s, ‹nad›na Taksim” sloganlar›-
n› eklemek gerek. 

Uzunca dört soka¤a yay›lm›fl›z. Hangi yönden
yüklenece¤imizi tart›fl›yorken, arkam›zdan gerici slo-
ganlarla bir grup üzerimize geliyor. “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza” sloganlar›yla koflar ad›m üzerine gidi-
yoruz, kaç›yorlar. Me¤er pusuymufl. Hemen arkas›n-
dan akrep, son sürat üzerimize sald›r›yor. Arkam›z-
dan da bir akrep üzerimize geliyor. Akrepler bizi ara-
ya ald›lar. Kald›r›mlara ara sokaklara kendimizi att›k.
Bu arada akrepler, bir dolu tafltan nasibini ald›lar. 

Muharebenin bu k›sm›na flimdilik ara veriyoruz.
Cepheyi Taksim’e daha yak›n yere tafl›man›n saati
geldi. Bu aflamada hedef, Taksim alan›na girmek ve-
ya ‹stiklal’den çarp›flarak Taksim’e ç›kmak… Önlük-
ler, flamalar ç›kar›l›yor, ikiflerli-üçerli da¤›l›yoruz. Yolu
bilenler bilmeyenlere k›lavuzluk ediyor. Bütün sokak-
lar, sokak bafllar› devlet taraf›ndan tutulmufl. Zay›f
nokta ar›yoruz. Geçifl yeri ararken, telefondan gelen
Taksim meydan›na girildi¤i haberi yank›lan›yor kula-
¤›mda. Ç›¤l›k ç›¤l›¤a ba¤›r›yor yoldafl›m. 

* * *
Aradan zikzaklar çizerek semt sakinlerinin yard›-

m›yla zay›f bir polis barikat›ndan Tarlabafl› Cadde-
si’ne ç›k›yoruz. ‹stiklal’e geçmek istiyoruz. Ama öyle
örülmüfl ki barikatlar, bir-iki deneme yap›yoruz, olmu-
yor. Üçüncü denemeden sonra polislerin aras›ndan
‹stiklal’e ç›k›yoruz. 

‹stiklal Caddesi, kelimenin tam anlam›yla polis ta-
raf›ndan iflgal edilmifl durumda. S›ra Selviler taraf›n-
dan alana yöneliyoruz. Burada defalarca çarp›fl›p da
alana giremeyen yüzlerce insanla karfl›lafl›yoruz. Tak-
sim meydan›ndaki eylemin bitti¤i haberi geliyor. Gün-
boyu ‹stiklal’de, fiiflli’de çarp›flan yoldafllarla karfl›lafl›-
yorum. Gözleri ›fl›l ›fl›l. Yüzlerinden mutluluk ak›yor.
Sar›l›yoruz. Sokaklar, eylemcilerle dolu. Herkes mut-
lu. Herkes kazanman›n gururunu, coflkusunu yafl›yor.
Herkesin gözlerinden bu duyguyu okuyabiliyorum. 

2009 1 May›s› kazan›lm›flt›r. Taksim, onbinlerin
saatlerce çat›flmas› sonucu fethedilmifltir. Taksim bir
alan olman›n ötesinde iki s›n›f›n, s›n›f kavgas›n›n yan-
s›mas› olmufltur. Kazanan devrimciler, iflçi emekçiler-
dir. 

“Ancak bu böyle gitmez. / Sömürü devam etmez. /
Yepyeni bir günefl do¤ar...”

Taş, yürek, barikat...
YAŞASIN TAKSİM DİRENİŞİMİZ!
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DEVR‹MC‹ DURUfi

Günlerdir bekledi¤imiz an gelmiflti. Heye-
can, öfke ve coflkuyla bekledi¤imiz 1 May›s'›n
sabah› olmufltu. Semtteki yoldafllarla 7.30'da
bulufltuk ve belediye otobüsüne bindik. Bir
yandan da acaba otobüs nereye kadar gide-
cek kayg›s›n› tafl›yoruz. 

D‹SK'in yan›ndaki durakta indi¤imizde her
fley gayet rahat görünüyordu. ‹flçiler toplan-
m›fl, bekliyorlard›. Ama D‹SK'in önüne flerit
çekilmiflti. Oraya girmek istedi¤imizde D‹SK
üyelerinden; "buraya girmek yasak, toplanma
yeri Pangalt›" sözlerini duyunca, bir so¤ukluk
geçirmedik de¤il. "Acaba bunlar devrimcileri
b›rakmayacak m›" sorusu da akl›mdan geçti.
Genç yoldafllar da tepkiliydi. Onlar› sakinlefltir-
dikten sonra, "burada bekliyoruz, bir yere gitmiyo-
ruz" dedim. 

Bu arada D‹SK'e do¤ru gelen caddeyi de trafi¤e
kapatt›lar. Polisler hareketlenmeye ve bir grubun pe-
fline do¤ru koflmaya bafllad›. Ben de o tarafa kofl-
tum ama grup çoktan gitmiflti. Geriye döndüm. Yan›-
m›zda pankart, pankart borular›, flamalar, önlükleri-
miz, flapkalar›m›z vard›. Bu arada temsilci yoldafl›-
m›z da geldi.  

Saat 9'a geldi¤inde D‹SK pankartlar› ve flamalar›
ç›kmaya bafllad›. Ben de yoldafllarla birlikte kitlenin
içine kar›flt›m ve onlara flapkalar›m›z› verdim. He-
men "1 May›s'ta 1 May›s alan›nday›z" slogan›n› at-
t›rd›m. Yan› s›ra "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Taksim
1 May›s alan›d›r" sloganlar›n› pefl pefle att›rd›m. Kit-
le sloganlara coflkuyla kat›l›yordu. Yoldafllara önlük-
leri de da¤›tt›m. Bu arada Gazi'den gelen yoldafllar›n
semt ç›k›fl›nda gözalt›na al›nd›¤›n› ö¤rendik. Yan›m-
daki yoldafllar, "yürüyüfl ne zaman bafllayacak",
"Taksim'e ç›kabilecek miyiz" diye sab›rs›zlanmaya
bafllad›lar. Ben de "bu an›n tad›n› ç›kar›n, ilerleyen
zamanlarda Taksim'e ilk ç›kanlar biz olduk diyecek-
siniz" dedim. 

9.20’de yürüyüfl kortejleri oluflturuldu. Ben de
megafonun pillerini takarak sloganlar› patlatmaya
bafllad›m. Ana caddeye ç›kt›k, ama bir dalgalanma
oldu. Polis, biz geçer geçmez arkadaki kitlenin önü-
nü kesmeye çal›flt› ama baflaramad›. ‹ki yoldafl ya-
n›mda ama öbürünü göremiyorum. Flama borular›
ondayd›. Herhalde "makul say›"da tutmak için cadde
üzerinde böyle müdahaleleri çok olacak diye düflün-
düm. Yoldafl geldi elinde borular yok. "Ne oldu boru-
lar" dedim. "Ald›lar" dedi. Ben de "Bask›lar bizi y›ld›-
ramaz" slogan›n› att›rd›m. 

Kortej ilerliyor. Say› 500-600 aras›. Ama say› ar-
tacak. Bu tarihe tan›kl›k edenler artacak biliyorum.
Çat›flmalar da bafllad› ya, demek ki, sokaklardan ba-
rikatlar› afla afla büyüyecek say›m›z. Düflündü¤üm
gibi de oluyor. Caddeden ilerledikçe, ara sokaklar›n
aras›ndan geçtikçe, tafllar›n polisin üzerine ya¤d›¤›n›
görüyor, hareketlili¤i gözlemliyorum. "Faflizme karfl›
omuz omuza", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz" sloganlar›
en s›k at›lanlar oluyor. Ajitasyon çekmeye bafll›yo-
rum kitleye. "‹flte Taksim'e yürüyoruz! Coflkumuz bü-
yük, barikatlar› y›ka y›ka yürüyoruz Taksim'e!" Ve
slogan› patlat›yoruz: "Taksim 1 May›s alan›d›r!" 

D›flar›dan barikatlar zorlan›yor. Agos gazetesinin
önüne geldi¤imizde oradaki kat›l›mlar› bekliyoruz ve

say›m›z bir anda 2 bine ulafl›yor. Polis kaç›fl›yor,
önünü alam›yor kitlenin. Ne kurarsan›z kurun, o bari-
katlar y›k›lacak. Yoldafllar›m›z›n önemli bir k›sm› d›-
flar›da kalm›fl, çat›fl›yorlar. Kimisi Mecdiyeköy, kimisi
Pangalt›, kimisi Taksim'de çat›fl›yor. Onlar çat›fl›yor
biz yürüyoruz. Biraz burukça bir sevinç yafl›yoruz.
Biz de pankart›m›z›, flamalar›m›z› Taksim'de dalga-
land›rman›n coflkusunu, tan›kl›¤›n› yaflayaca¤›z. 

Temsilci yoldaflla görüflüyoruz ve Osmanbey'de
pankart› ç›kart›p sopalar› tak›yoruz. Tak›yoruz ama
bu arada da bir resmi araba üzerimize geliyor. Siyah
bir araba. Ben "Nereye geliyorsunuz, nas›l geçecek-
siniz" diye ba¤›r›yorum. Kortej içindekiler, "Baflkan
gelmifl" diyorlar, araban›n içinden Ahmet Türk ve
DTP'nin milletvekilleri ç›k›yor. Ben de "Ya görmüyor
musunuz pankart tak›l›yor, siz arabayla buradan
geçmeye çal›fl›yorsunuz" diye sitem ediyorum, el
sallayarak gidiyorlar. 

Agos'un önünde bir gaz bombas› ya¤muru bafll›-
yor. Kitle bir dalgalan›yor, neyse ki bu dalgalanma
fazla sürmüyor. ‹çeriden de sokak barikatlar›na yük-
lenilince, gaz bombas› at›l›yor üzerimize. Ergenekon
Caddesi önüne geldi¤imizde “Devrimci 1 May›s Plat-
formu” pankart›n› görüyorum, ard›ndan di¤er gruplar
duruyor. "Yaflas›n devrimci dayan›flma", "Faflizme
karfl› omuz omuza", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz" slo-
ganlar›n› bir kez daha at›yoruz. Panzerler ve “efe”
denen su s›kma araçlar› hareketleniyor. Bunun üze-
rine tafllar ve sloganlarla polise sald›r›yor kitle. Gaz
bombas›n›n yo¤unlu¤undan ara sokaklara çekiliyor-
lar. 

Biz yürüyoruz ana caddeden, tarihi ad›m ad›m
yaz›yoruz. Barikatlar› afla afla yaz›yoruz. Her geçti-
¤imiz sokakta bir alk›fl ve coflku tufan›. Polisin demir
bariyerlerinin önüne kadar gelmifl kitleler, barikatlar›
y›kmaya çal›fl›yor. "Makul say›lar›" eriyor kitlenin gü-
cü karfl›s›nda. 

Elmada¤'a do¤ru geliyoruz, say›m›z 7-8 bin civa-
r› oldu herhalde. O kadar yo¤un kat›l›m oluyor ki,
fark edemiyoruz ilk anda. Ve son bir viraj kald› Tak-
sim'e. Coflku art›yor, sevinç art›yor. Binalardan slo-
ganlar, gülücükler, alk›fllar art›yor. Onlar da tarihe
tan›kl›k ediyorlar. “Taksim'e ç›kamazs›n›z” diyen
devlet, küçülüyor, eriyor önümüzde. Orada barikatla-
r› kendileri açmak zorunda kal›yor ve kitle korteje
ak›yor. 

Ve iflte meydan göründü. Hayk›rman›n zaman›
"‹flte Taksim ‹flte 1 May›s!", "1 May›s'ta 1 May›s Ala-
n›nday›z!" Kitleler meydana do¤ru yürümüyor koflu-

yor, ak›yor adeta. Bu arada temsilci yoldafl bizi
öne ça¤›rd›, tam o s›rada yoldafllar› kaybettim.
Onlar› ar›yorum, bulam›yorum. Ta ki meydana
kadar. Onlar heykelin üzerine ç›km›fllar bile.
Ama ellerinde flama yok. Sadece flapkalar› var.
Hemen flama da veriyorum. Bu arada gülüyor-
lar, ba¤›r›yorlar. Televizyonlar ve kameralar on-
lara yöneliyor. Röportaj yap›yorlar. 

Heykel’den indikten sonra birisi, "iyi ki gel-
dik, bu günü ömrüm boyunca unutmayaca¤›m"
diyor. Bir yandan da sar›l›p öpüyor. Hemen
pankart› veriyorum ve aç›n diyorum. Sevincim
ve coflkum görülmeye de¤er. Tam göbe¤indeyiz
tarihin. Y›llarca bu an beklenmifl, bu an için
ölünmüfl, flehitler verilmiflti. Sendikalar›n tüm

sallant›lar›na, devletin tüm sald›r›lar›na inat, devrimci
kararl›l›¤› elden b›rakmayan, kitlelerin gücüne güve-
nen komünist ve devrimci iradenin bir parças› olarak
duyumsuyorum bu sevinci. "‹flte Taksim!" Ç›k›lmaz
denilen, ulafl›lmaz denilen hiçbir fley yok ki. "Anka
kuflu" gibi Kaf da¤›n›n arkas›nda oldu¤unu düflünen-
lere inat, bask›lara inat, buraday›z iflte!

Sayg› duruflu yap›l›yor. 77'de öldürülen iflçileri-
miz için, Mehmet Akif Dalc› için, '96 Kad›köy flehitleri
için, tüm devrim flehitleri için yumruklar›m›z daha s›-
k›, daha güçlü! "Ak›n var ak›n günefle ak›n" fliirini
okuyorum ve kitle hep bir a¤›zdan kat›l›yor. Sayg›
duruflu bitiyor ve "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür" slo-
gan›n› patlat›yorum. Kürsüden uza¤›z biraz ama ol-
sun tam göbe¤indeyiz kavgan›n flehrinin. Çav Bel-
la’y›, Avusturya ‹flçi Marfl›'n› söylüyoruz hep birlikte. 

Heykel’in üstü flamalar ve pankartlarla zapt edil-
mifl. Hemen hemen bütün yap›lar var. Bu arada bi-
zim pankart en büyük pankart oldu¤u için ilgiyi çok
çekiyor. Gelip kimin oldu¤unu soruyorlar. Pankart›n
hemen arkas›nda ‹brahim, Deniz, Mahir ve di¤er
devrimci önderlerin resminin yer ald›¤› bir pankart
var. Bir turist geliyor yan›ma, onlar›n kim oldu¤unu
soruyor. Ben de çat pat ‹ngilizceyle anlatmaya çal›-
fl›yorum. Sonunda bizim pankart›n üzerindeki amble-
mi göstererek durumu kurtar›yorum. 

Bu arada arkadan bir ses beni ça¤›r›yor. Denizle-
rin pankart›n› tutan yafll›ca bir amca bu. "Y›llard›r bu
an› bekliyordum, Taksim’de ‘devrim flehitleri ölüm-
süzdür’ slogan›n› atmay›. Onu da sen att›rd›n, çok
teflekkür ediyorum" diyor. Ben ne diyece¤imi bilemi-
yorum, duygulan›yorum. "Biz devrimciyiz, bu slogan›
her tarafta ataca¤›z" diyebiliyorum ancak. 

Saatlerdir yürüyoruz ve çok da ac›km›fl durum-
day›z. Ama o büyük heyecan ve sevinç içinde bunun
fark›nda bile de¤iliz. Yan›mdaki genç yoldafl ac›kt›¤›-
n› söyleyince, birisi bizi duymufl olmal›, açma uzat›-
yor. Bir kez daha ne büyük bir aileyiz diye düflünme-
den edemiyorum. “‹flte bu güçle, bu paylafl›mla, ge-
lece¤i yap›yoruz, yapaca¤›z” diyorum içimden. 

Miting bitiyor. Ç›k›yoruz alandan. Otobüs yok, mi-
nibüs yok. Sokaklar› geze geze gidiyoruz geriye.
Geçti¤imiz her yerde polisler oturmufl ve her tarafta
tafllar var. Nerede yo¤un çat›flmalar yaflanm›fl tah-
min edebiliyoruz. Hala gruplar›n gelmeye çal›flt›¤›n›
görüyoruz. Ama polis, kimseyi alana b›rakm›yor.
"Girmek yasak" diyorlar. Sadece diyorlar. Girdik ya,
her fleye ra¤men… 

Tam göbeğindeyiz tarihin 
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Korkutan ve kazanan
DİPTEN GELEN DALGANIN   

AYAK SESLERİYDİ...
Devrimci 1 May›s Platformu’nun alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda oluflturulan,

Taksim eylem komitesi olarak en geç sabah saat 08.30’da ‹stiklal caddesinde bira-
raya geldik. Amac›m›z 2008 1 May›s›nda yaflan›lan olaylar›n tekrar› halinde, yani
merkezi buluflma noktas›ndan da¤›t›lacak, da¤›lacak olan kitleyi ‹stiklal Caddesi’n-
de yeniden biraraya getirmek ve buradan Taksim’i zorlamak-
t›. 

Bunun için hedeflenen saat 13’tü. Ancak bu hesap iki ne-
denden dolay› tutmad›. Birincisi, merkezi buluflma noktas›nda
devrimcilerden ve kendi tabanlar›ndan gelen bask›lardan ötü-
rü D‹SK veya KESK gibi sendika konfederasyonlar›n›n geçen
y›la oranla daha derli toplu olmas› ve kararl› bir durufl sergile-
mesiydi. Ve tabi devrimcilerin (özellikle Devrimci 1 May›s
Platform’nun) iradi müdahalesi, o cephede kurulan barikatla-
r›n bir bir afl›larak binlerin Taksim’e ad›m ad›m yaklafl›yor ol-
malar›, bizim bulundu¤umuz alan› geri plana itti... 

‹kinci neden ise, devletin, 2008 1 May›s›nda ‹stiklal Caddesi’nde yaflad›¤› hüs-
randan ders ç›karmas›, bu y›l ‹stiklal Caddesi’ne ç›kan abart›s›z bütün ana ve ara
girifl noktalar›nda polis barikatlar› kurmas›yd›. ‹stiklal Caddesine s›n›rl› say›da dev-
rimciler olarak tek tek neredeyse i¤ne deli¤inden geçer gibi ancak ulaflabildik. Hatta
kimi arkadafllar ve yoldafllar›m›z onca aray›fl ve zorlamalara ra¤men caddeye gire-
mediler. 

Eylem komitesi olarak durum de¤erlendirmesi biçiminde ne yapmam›z gerekti-
¤ini konufltuk. Bulundu¤umuz yere gelecek ya da gelmifl olan kitleyi hangi noktada
biraraya getirece¤imiz konusunda görüfl al›flveriflinde bulunduk. Bu konuda baz›
belirsizlikler yaflad›k, kopukluklar da oldu. 

Üçerli beflerli gruplar halinde ‹stiklal Caddesi üzerine toplanan platform üyesi si-
yasetler ile platform d›fl› kimi devrimci ve ba¤›ms›z çevreler, merkezi eylem komite-
sinden gelen haber üzerine, ben ve eylem komitesi içinde yer alan (EK’dan biz ve
BDSP kalm›flt›k) BDSP’li arkadaflla birlikte yürüyüfle geçirdik. “Yaflas›n 1 May›s”,
“Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, “1 May›s K›z›ld›r, K›z›l Kalacak” sloganlar›
eflli¤inde bizi bekleyen polis barikat›n›n üzerine do¤ru yürüyüfle bafllad›k. Her za-
manki “misafirperverliklerini” gösteren faflist güruh, tazyikli suyla ve gaz bombala-
r›yla üzerimize sald›rd›. Sald›r› an›nda suyun ve gaz›n etkisine daha fazla dayana-
mayarak ara sokaklara çekilme karar› ald›k. 

Biz geri çekildi¤imizde orada as›l› kalan gaz bombalar›n›n aras›nda, k›rm›z› ze-
min üzerine sar› renkte yaz›lm›fl T‹KB(B) pankart›n› gördüm. Bir süre bulundu¤u-
muz ara sokaklara gaz bombalar› atan sermaye uflaklar›na, tafllar›m›z ve sloganla-
r›m›zla karfl›l›k vermeye devam ettik. “Kahrolsun Faflist Diktatörlük”, “Yaflas›n Dev-
rim ve Sosyalizm”, “‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek”... 

Bir süre sonra tekrar caddeye ç›k›yoruz. Bu kez her iki taraf›m›z da faflist güru-
hun barikatlar›yla çevrili. Bir o barikata, bir bu barikata f›rlat›yoruz tafllar›m›z› ve
sloganlar›m›z›. Üzerimizde PDD imzal› flama ve önlüklerimizle savafl›yoruz. Her iki
taraftan k›skaca al›n›rcas›na sald›r›ya maruz kal›yoruz, yeniden ara sokaklara çeki-
liyoruz. 

Bulundu¤umuz alandan Taksim’e o anki gücümüzle ulaflmak fiziksel olarak
mümkün görünmüyor. Ara sokaklar gaz bombalar›n›n etkisiyle evimizin odalar› ka-
dar küçülmeye bafll›yor gözümüzde, s›¤am›yoruz sokaklara. Ama taflacak kanal da
bulam›yoruz. Can s›k›nt›s› ile bir ç›k›fl noktas› ararken, yoldafllar›m›zdan ald›¤›m›z

haberle yüzümüz gülmeye, gaz›n etkisi
gitmeye bafll›yor… 

Taksim kazan›lm›flt›r! 31 y›l›n özlemi,
hasreti, kazan›lan bu zaferle giderilmifltir! 

Onlar›n tank› vard›, bombas› vard›,
yasalar› vard›, askeri, polisi, copu var-
d›... Ama hiçbiri eme¤in özgürlü¤e olan
özleminden daha güçlü de¤ildi. Ve kay-
beden sermayenin kendisi oldu. Korku-
tan ve kazanan, dipten gelen dalgan›n
ayak sesleriydi. Ve bugünkü savafl›m›z
zaferle son buldu. 

Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Gazi’den Taksim’e 
Polis barikatlarını aşa aşa

Sabah saat 7’de, bizi 1 May›s alan›na götürecek araçlar›n kalkaca¤›
yere geldik. Bir süre sonra yeni gelenlerle toparlanma bafllad›. Bu s›rada
sivil araçlar bizi izlemeye bafllam›fl. 

Saat 8’de araç harekete geçti. Gazi’nin girifline geldi¤imizde, önümüzü
askeri renkte araçlar kesti. Yan›mdaki arkadafllara sakin olmalar›n›, ara-

ban›n kap›s›n› açarak inmemiz gerekti¤i-
ni söyledim. Ama araç kap›s› çok geç
aç›ld›¤›ndan arac›n her taraf› sar›lm›flt›. 

Araçtan indi¤imiz anda, üzerimize si-
vil polisler gelmeye bafllad›. Bu arada bir
yoldafl›n arabadan inip koflmas›yla birlik-
te, ben de koflmaya bafllad›m. Arkam›z-
dan uzun namlulu silahlarla atefl aç›ld›.
Yoldan geçen semt insanlar›n›n müda-
halesiyle silah sesleri son buldu. 

Bölgeden biraz uzaklaflt›ktan sonra,
iki yoldaflla bulufltum. Araçtan toplam 3 kifli ç›km›flt›k. Yoldafllarla bir de-
¤erlendirme yapt›k. Bu arada baflka bir yoldafl daha bize kat›ld›. ‹kiflerli
olarak ayr›lma karar› ald›k. Bölgeden ayr› olarak ç›kt›k, Saya yokuflu’nda
bulufltuk. Baflka bir yoldafl› daha alarak Taksim’e do¤ru yola ç›kt›k. 

Taksim’e ç›kmak için birkaç yol denedik. Ama baflar›l› olamad›k. Ve
yan›m›za gelen di¤er siyasetlerle beraber çat›flmaya bafllad›k. Bu çat›fl-
malar s›ras›nda “Yaflas›n 1 May›s!”, “1 May›s’ta 1 May›s Alan›nday›z!”
sloganlar›n›n yan› s›ra “Orak-Çekiç-Silah-Y›ld›z-Bayra¤›m›z” slogan›n› da
s›kça att›k. 

Çat›flmalar biraz durulduktan sonra, karar gere¤i o bölgeden ayr›l›p
Taksim’e do¤ru yöneldik. Bu süre boyunca da birçok bölgede k›sa süreli
olarak çat›flt›k. Son olarak bir bölgeden daha çat›flarak ç›kt›k ve farkl› bir
yere girmeyi baflard›k. Ama gelebildi¤imiz nokta, Galatasaray Lisesi’nin
önüydü. Buras› barikatlarla çevrili oldu¤u için geçifl yapamad›k. 

Çat›flmalar o bölgedeki ara sokaklarda da sürdü. Bir süre sonra so-
rumlu yoldafl›n art›k eylemin bitti¤ini haber vermesiyle, bölgeyi terk ettik.  

Nato 60. y›l›nda protesto edildi
Nato’nun kuruluflunun 60. y›l›nda ‹stanbul’da 4 Nisan’da

miting düzenlendi. Nato Karfl›t› Birlik’in düzenledi¤i
mitingte Nato’nun da¤›t›lmas› istendi. 

Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n da pan-
kart›yla kat›ld›¤› miting, saat 13’te kortejlerin olufl-
turulmas›yla bafllad›. Birçok devrimci kurumun pan-
kart ve flamalar›yla kat›ld›¤› eylemde s›k s›k “Katil
Nato da¤›t›ls›n”, “Katil ABD Ortado¤u’dan defol”,
“Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i”, “Emperyalizm yenile-
cek direnen halklar kazanacak” sloganlar› at›ld›. 

Proleterce Devrimci Durufl kortejinde ise, “Katil
ABD Ortado¤u’dan defol”, “Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak”,
“Emperyalistler iflbirlikçiler 6. filoyu unutmay›n”, “Kahrolsun emperyalist savafl”,
“Yaflas›n devrim ve sosyalizm”, “Kurtulufl devrimde sosyalizmde”, “Yaflas›n halkla-
r›n kardeflli¤i”, “Krizin faturas› burjuvaziye”, “Krize karfl› soka¤a eyleme, hesap
sormaya”, “1 May›s’ta Taksim’e hesap sormaya”, “Kahrolsun faflist diktatörlük”
sloganlar› at›ld›. 

Tüm kortejlerin alana girmesinin ard›ndan sayg› durufluyla bafllayan program,
miting tertip komitesi ad›na yap›lan aç›klamayla devam etti. Aç›klamada Nato’nun
kanl› tarihi anlat›ld› ve Türkiye’nin bu pakta en ucuz asker sa¤layan ülkelerden biri
oldu¤una de¤inildi. Emperyalistlerin katliam ve terör örgütü olan Nato’nun halklar
üzerinde yapt›¤› bask›lara vurgu yap›ld›ktan sonra, anti-emperyalistlerin yapt›klar›
eylemlerle bu kurumu teflhir ettikleri ve da¤›t›lmas›n› istedikleri anlat›ld›. 

Konuflman›n ard›ndan Yasemin Göksu, Erdal Bayrako¤lu-Bayar fiahin, Hilmi Ya-
ray›c› ve Grup Yorum’un söyledikleri marfllar ve halaylarla miting sona erdi. Mitin-
ge 5 bini aflk›n kifli kat›ld›.
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DEVR‹MC‹ DURUfi

“Biz iflçi s›n›f›n›n çocuklar›y›z. Kapitalistler
bizleri sömürürken, Türk-Kürt ayr›m› yapm›-
yorlar. Ben bir iflçi çocu¤uyum, bizler iflçi s›n›-
f›n›n çocuklar›y›z, bununla gurur duyuyoruz.
Daha iyi yaflamak istiyorsan, bu sisteme karfl›
mücadele et!”

Berlin Kreuzberg’de yap›lan Devrimci 1
May›s mitingi, bir müzik grubunun söyledi¤i
bu parçayla bafllad›. Ard›ndan 84 yafl›ndaki
Erika Braun, neredeyse tamam› gençlerden
oluflan yaklafl›k on bin eylemciye seslendi.
“Ben anti-faflistim, ben komünistim! Bu sis-
tem, savafl ve kriz üretiyor. Bizim ihtiyac›m›z
ise direnifl, direnifl, direnifl...”

Devrimci 1 May›s anti-kapitalist, anti-faflist
gruplar taraf›ndan düzenleniyor. Her y›l oldu-
¤u gibi bu y›l da bu yürüyüfl, devletin hedefin-
deydi. Son dönemlerde özellikle Siyah
Blok’un, yani ço¤unlu¤u otonomcu olan
grubun gösteri ve yürüyüfl hakk›, çeflitli ge-
rekçeler gösterilerek gasp ediliyor. Bu y›l da
devlet yürüyüflün ortalar›na do¤ru sald›r›ya
geçti. Devletin yo¤un sald›r›s› ve barikatlar›na
ra¤men, eylemci kitle yürüyüfl güzergah›n› k›-
saltmak zorunda kalsa da, üç kez polis bari-
kat›n› aflmay› baflard›. Kitle barikatlar› aflar-
ken de tafllar› ellerindeydi.

Burjuva medya, Berlin’de yine olaylar›n
ç›kt›¤›n›, bu y›l›n geçen y›la oranla daha flid-
detli geçti¤ini yazd›, eylemcilere karfl› tepki
örgütlemeye çal›flt›. Halbuki sald›r›y› bafllatan
polisti ve hedefi eylemcileri sald›rgan göstere-
rek, radikal gruplara karfl› bask› mekanizma-
s›n› iflletmekti. Daha da önemlisi gösteri ve
yürüyüfl yasalar›n›n daha da sertlefltirmesiydi. 

Krizle birlikte özellikle Almanya’da, kitlenin
Yunanistan ve Fransa’y› örnek olarak ayakla-
nabilece¤i korkusu büyük. fiimdiden krize
karfl› daha radikal kitlesel ç›k›fllar›n önünü al-
maya çal›fl›yorlar. Üç kez polis barikat›n›
aflan kitle ise, mücadele kararl›l›¤›n› yinele-
mifl oldu. 

Naziler 1 May›s’ta soka¤a ç›kmak istedi
Alman neo-Nazileri geçmifl y›llarda bir ilde

1 May›s mitingi yapmaya çal›fl›rlard›. Bu ni-
yetleri y›llarca Berlin’de anti-faflistler taraf›n-
dan bofla ç›kar›l›nca, di¤er illere kayd›lar. An-
cak bu y›l, krizi de f›rsat bilerek, birçok ilde

gösteri düzenlemek istediler. 
Tüm Almanya’da sabah saat-

lerinde yaklafl›k 20 bin anti-faflist,
Nazileri engellemek için sokak-
tayd›. Berlin’de üç bin kifli, bir
yandan Neo-Nazilerin flenlik yap-
mak istedikleri soka¤› ablulaya
al›rken, di¤er yandan yüzlerce
eylemci, Metro raylar›n› iflgal
ederek Neo-Nazilerin bölgeye

ak›fl›n› engelledi. Naziler, bin kifli beklerken
200 kifli ile bir evin arka bahçesinde biraraya
gelmek zorunda kald›lar. 

Bu y›l Berlin antifaflistleri, bir yandan flen-
lik etraf›na gevflek barikatlar kurarken, as›l
olarak Nazilerin flehre gelmek için kulland›kla-
r› metro raylar›n› iflgal ederek, Nazilerin gös-
terisi engelledi. Ulm, Dortmund ve Mainz’de
polis anti-faflist kitleye sald›rd›. Nazilerin Han-
nover’de planlad›klar› büyük miting, mahke-
mece yasakland›. Ayn› gün flehirde 15 bin ki-
fli, Nazilere karfl› yine de soka¤a ç›kt›. 

Naziler, Yahudi düflmanl›¤› ve yabanc›
düflmanl›¤› politikalar›yla, özellikle kriz döne-
minde oylar›n› art›rmaya çal›fl›yorlar. Burjuva
demokrat partiler ise, geçmiflin bir tekrar›n-
dan, yani oylar›n›n erimesinden korktuklar›
için, Nazilere karfl› kitleleri soka¤a ça¤›r›yor-
lar. Ancak bu görüntü yan›ltmamal›. Nazilere
karfl› soka¤a ç›kan anti-faflistler de onlar›n
hedefi halinde. 

Alman sendikalar› ve 1 May›s
1 May›s’ta Almanya’da 400 eylemde, yak-

lafl›k 500 bin kifli soka¤a ç›kt›. Krize ra¤men,
soka¤a ç›kan sendikal› say›s›nda art›fl yaflan-
mad›. Bunun en önemli nedeni, sendikalar›n
kriz karfl›s›nda iflçileri eylemsizli¤e mahkum
etmeleriydi. ‹ki büyük sendika konfederasyo-
nu, sürekli “devlet iflçi elele” diyerek sistemi
kurtarmaya ça¤›rd›lar.

Tabandan gelen bas›nc› tamamen gör-
mezlikten gelen sendikalar, 16 May›s için
Berlin’de büyük bir miting planl›yorlar. Ancak
taleplere bak›ld›¤›nda, bu mitinglerin iflçilerin
radikalleflmemesi için yap›lan kontrollü mi-
tingler oldu¤u görülüyor. Örne¤in DGB Bafl-
kan› Sommer’in talebi, zenginlerden zorla
borç al›nmas›. Bu borç Avrupa Merkez Ban-
kas› faizlerine göre faizlendirmeli ve 15 y›l
içinde geri ödenmeliymifl! Di¤er konfederas-
yon, Verdi Baflkan› Bsirske ise, iflçilere tüke-
tim kuponlar›n›n da¤›t›lmas›n› talep ediyor.
Lugwigshafen’daki mitingte de Sosyal De-
mokrat Parti Baflbakan aday›n› konuflturabi-
liyorlar.  

Ancak hem hükümet hem sendikalar, kit-
lelerde yaflanan hoflnutsuzluk ve öfkenin so-
ka¤a taflabilece¤i pani¤ini yafl›yorlar. 

Fransa’da bu y›l uzun bir aradan sonra sekiz sendi-
kan›n eylem birli¤i yapmas›yla 1 May›s’ta yaklafl›k 1 mil-
yon kifli soka¤a taflt›. Paris’teki eyleme 200 bin kifli kat›l-
d›. Yedi y›l aradan sonra Sosyalist Parti de mitinglerde
yerini ald›. Yine tüm sol parti ve gruplar mitinglere kat›lma
ça¤r›s›nda bulundular. Mitingin ana konusu Sarkozy hü-
kümetinin ekonomi ve hak gasplar› politikas›yd›. Tekel
patronlar›n› rehin alan iflçiler, grevlerle Fransa’y› sarsan
emekçiler, üniversite iflgalleri ile ünlenen ö¤renciler; hep
beraber bu 1 May›s’ta krizin faturas›n› ödemeyeceklerini
hayk›rd›lar. Frans›z iflçi ve emekçileri Avrupa’da bu slo-
gan› prati¤e geçirmek için yo¤un eylemlilikler içinde olan
az say›daki ülkelerden biri. 

Yunanistan’da
çok say›da kent mer-
kezinde gösteriler ger-
çeklefltirildi. Baflkent
Atina’da çal›flma ko-
flullar›n› ve hayat pa-
hal›l›¤›n› protesto
eden binlerce kifli,
meclise yürüdü. Polis
engeliyle karfl›laflan
eylemciler, polisle çat›flt›. Geçti¤imiz aylarda krize karfl›
en kitlesel eylemleri gerçeklefltiren Yunan iflçi ve emekçi-
leri, 1 May›s› da çat›flmal› eylemlerle kutlad›lar. 

Rusya’da bir miting Putin taraftarlar›nca düzenlenir-
ken, Moskava’da Komünist Partisi’nin ça¤r›s›yla 30 bin ki-
fli mitinglere kat›ld›. KP Baflkan› Sjuganow özellikle Pu-
tin’in ekonomi politikas›n› hedef ald›.

Endonezya’n›n bafl-
kenti Cakarta’da iflçiler,
“Maafllar› ve topra¤› çalma-
y› b›rak›n” pankart›yla yürü-
düler. ‹fl merkezlerinin yo-
¤un olarak bulundu¤u bir
bölgede toplanan Endonez-
yal› iflçi ve emekçiler, dün-
ya fleklinde dev bir top ile
gösteri yapt›lar ve maafllar›-
n›n yükseltilmesini çal›flma
koflullar›n›n düzeltilmesini
istediler. 

Almanya’da 1 May›s
“Biz iflçi s›n›f›n›n çocuklar›y›z!”
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DEVR‹MC‹ DURUfi

29 Mart yerel seçimlerinin ard›ndan Nisan ay›n›n
ortalar›nda DTP’ye yönelik büyük bir operasyon
bafllat›ld›. Aralar›nda DTP genel baflkan yard›mc›la-
r›n›n da bulundu¤u 58 kifli “PKK’nin yasad›fl› faali-
yetlerini yürüttükleri” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›,
19 kifli tutukland›. Baflta Diyarbak›r olmak üzere 15
ilde efl zamanl› bafllayan operasyonlara karfl›, Kürt
halk› sokaklara ç›kt›, birçok yerde aralar›nda DTP’li
milletvekillerinin de bulundu¤u gösteriler gerçekleflti,
esnaf kepenk kapatt›. DTP’li milletvekilleri, gözalt›la-
r› protesto için TBMM’de oturma eylemi yapt›lar.

Operasyonlar›n ard›ndan Ahmet Türk, operasyon
emrinin bizzat baflbakan taraf›ndan verildi¤ini, bu-
nun DTP’nin seçim baflar›s›na karfl› bir tahammül-
süzlük oldu¤unu söyledi. Seçimlerden sonra Cemil
Çiçek’in, “Ermenistan’a kadar dayand›lar, partiler üs-
tü stratejik bir yaklafl›m gelifltirmek gerekiyor” deme-
sine de at›fta bulunan Türk, tehdit edildiklerini belirt-
ti.

* * *
DTP’nin operasyonlar üzerine de¤erlendirmesi,

genel olarak seçim yenilgisini hazmedemeyen
AKP’nin sald›r›ya geçmesi fleklindeydi. Bunun da ro-
lü oldu¤u aç›kt›r. Çünkü DTP, 29 Mart seçimlerinde
elindeki 56 belediye say›s›n› 99’a ç›karm›flt›r. Bölge-
nin en büyük kenti Diyarbak›r’da yüzde 65, ikinci bü-
yük il merkezi Van’da yüzde 52 oran›nda oy alm›fl-
t›r. Türkiye’de en yüksek oy oran›yla seçilen Hakka-
ri’de yüzde 79 ile rekor k›rm›flt›r. 

Seçim öncesi bölgede önemli oranda oy alaca¤›-
n› iddia eden AKP ise, büyük bir hayal k›r›kl›¤› yafla-
m›flt›r. Erdo¤an’›n milletvekili seçildi¤i Siirt’te bile,
DTP oylar›n› yüzde 49’a ç›karm›flt›r. Bu sonuçlara
AKP’nin çok bozuldu¤u ortadad›r. Kendini Kürt soru-
nunu çözecek parti olarak pazarlama gücü zay›fla-
m›flt›r çünkü.

Bununla birlikte bu operasyon, AKP hükümetinin
seçim yenilgisi ile s›n›rl› de¤ildir. Kürt sorunu bafl›n-
dan beri hükümetlerle s›n›rl› olmayan bir devlet poli-
tikas› olagelmifltir. Bu operasyon da devletin tüm or-
ganlar›yla birlikte karar verdi¤i ve uygulamaya sok-
tu¤u bir operasyondur. Zaten M‹T temsilcilerinin biz-
zat Diyarbak›r’a gelerek toplant›lar düzenledi¤i ve
operasyonu yürüttükleri, sonradan aç›¤a ç›km›flt›r.
Öte yandan Genelkurmay baflkan› ‹lker Baflbu¤’un,
gazetecilerle toplant› yapt›¤› gün, DTP operasyonu-
nun bafllamas› da, bir rastlant› olmasa gerekir. Bafl-
bu¤ konuflmas›nda, en büyük endiflesinin “PKK’nin
örgütlenmesini flehirlere kayd›rmak” oldu¤unu ifade
etti. Operasyon da “Türkiye Meclisi” olarak adland›-
r›lan, flehirlerde faaliyet yürütenleri hedefledi.

* * *
DTP operasyonlar›n›n gerçekleflti¤i

günlerde, üzerinde çokça tart›fl›lan ve Tür-
kiye’nin de gözlemci olarak kat›laca¤› be-
lirtilen Kürt konferans› belirsiz bir tarihe er-
telendi. Nisan ay›nda yap›laca¤› aç›klanan
konferans, önce May›s ay›na, sonraysa
belirsiz bir zamana b›rak›ld›. Bunda ABD-
Türkiye-Irak üçlü zirvesinin rol oynad›¤›,
Nisan ay›nda gerçekle-
flen bu zirvede, Türki-

ye’nin iste¤i üzerine konferans›n
ileri bir tarihe ertelendi¤i belirtili-
yor.

PKK ve ona yak›n tüm parti
ve örgütler ise, konferansla ilgili
kendilerine herhangi bir talep
gelmedi¤ini, bu konuda bilgilen-
dirilmediklerini aç›klam›fllard›.
Haz›rl›k çal›flmas›nda yer alma-
d›klar› ve Kürtlerin ç›kar›na ol-
mayan hiçbir platforma kat›lma-
yaca¤›n› duyurmufllard›.

Konferans›n ertelenece¤inin
duyulmas› üzerine PKK kaynak-
lar›, 29 Mart seçimlerinde
DTP’nin baflar›yla ç›kmas›n›n,
konferans düzenleyicilerinin
planlar›n› de¤ifltirdi¤ini söylüyor-
lar. “E¤er seçimlerden Kürtler
baflar›s›z ç›km›fl olsayd›, konfe-
rans hemen toplanacakt›. Ve bu-
rada PKK’ye silah b›rak dayat-
mas› yap›lacakt›. Ancak seçim-
ler oyunu bozdu” fleklinde bir
aç›klama yapt›lar. 

PKK, operasyonlar bafllama-
dan önce de 1 Haziran’a kadar
eylemsizlik karar› ald›¤›n› aç›kla-
m›flt›. Operasyon sonras› ise
kendilerine yönelik bir sald›r› ol-
mad›¤› sürece kararlar›n›n ge-
çerli oldu¤unu bildirdiler.

* * *
Burjuva bas›nda DTP’nin

PKK taraf›ndan yönetilip yönlen-
dirildi¤ine dair bugüne dek çok
fley yaz›ld›, çizildi. fiimdi DTP
operasyonu da PKK’ye karfl› ya-
p›lm›fl gibi gösteriliyor. Esas›nda
DTP ve PKK, Kürt hareketinin
biri legal, di¤eri illegal iki örgütü-
dür. DTP de birçok kez ayn› ta-
bana sahip olduklar›n› belirtmifl-
tir. Keza politik olarak da ayn›
çizgiyi savunmaktad›rlar. Dolay›-
s›yla bunlar üzerinden demagoji
yaparak, son operasyonu mefl-
rulaflt›rmaya çal›flman›n bir ya-
rar› yoktur. 

Ayr›ca bugüne dek Kürt ha-

reketinin yasal partilerine dönük yapt›klar› sald›r›la-
r›n hiç biri, bu hareketi durdurmaya yetmedi. Aksine
daha da güçlendirdi. Son sald›r› furyas› ile DTP’yi
güçten düflürmek, ya da kapatmak hedefleniyorsa,
bunda da baflar›l› olamayacaklard›r. Bugüne dek
kaç Kürt partisi kapat›lm›fl, ama her defas›nda yeni-
si kurularak siyaset sahnesinde yerini alm›flt›r. Bu
kez de öyle olacakt›r. Kürt halk› kendi kimli¤ine sa-
hip ç›kmaktad›r çünkü.   

Hem Kürt, hem çocuk...
Seyfi Turan 14 yafl›nda. Hakkari’de bir eylemin içinde. Polis arkadan

yaklafl›yor Seyfi’ye. Seyfi onu görmüyor. Arkadan yaklafl›yor ve birden sal-
d›r›yor. Seyfi yerde. Uzun namlulu bir silah›n dipçi¤i inip kalk›yor Seyfi’nin
üzerine. Rastgele de¤il ama, darbeler özellikle kafas›n› hedefliyor. Bilerek
vuruyor polis. Öldürmek için vuruyor, yoketmek için vuruyor. Kürt halk›na
duydu¤u bütün ›rkç›-floven kin ve nefretle vuruyor. Kendisi dev gibi bir
adam. Çelik yelekli ve maskeli. Çocuk 14 yafl›nda. Ama onun karfl›s›nda gör-
dü¤ü bir çocuk de¤il, o çocuk bedenine yerleflmifl bütün bir Kürt halk›. Kürt
halk›n›n bütün özlemleri, ac›lar›, öfkesi, direnifli yerleflmifl çocu¤un bedeni-
ne. Ve polis, çocukla birlikte
bütün Kürt halk›n› öldürmek-
yoketmek istercesine vuruyor.
Defalarca, defalarca vuruyor. 

U¤ur Kaymaz 12 yafl›nda.
Mardin’in K›z›ltepe ilçesinde
yafl›yordu. Dört y›l önce baba-
s›yla birlikte polis taraf›ndan
kurfluna dizilerek öldürüldü.
13 kurflun yaras› vard› U¤ur
Kaymaz’›n. Zeytin karas› göz-
lerindeki derin ac›, 12 yafl›nda
dondu, kald›. 

“Her Türk asker do¤ar” slogan›n› kullan›r ›rkç›-floven sald›rganl›k. Ve
her Kürt’ün “düflman” do¤du¤unu düflünür. Bu yüzden Kürt çocuklar›, onla-
r›n gözünde hiçbir zaman “çocuk” olamaz. Bu nedenle kaç yafl›nda olursa
olsun Kürt çocuklar› dövülebilir, öldürülebilir, hapse at›labilir, en a¤›r
maddelerden yarg›lanabilir. Elinde “tafl izi” olan çocuklar tutuklanabilir, ifl-
kence görebilir. Eyleme kat›lan çocuklar›n ailelerinin yeflil kart› iptal edile-
bilir. “Havaya aç›lan atefl” sonucunda yaralanabilir, ölebilir “havada uç-
makta olan” Kürt çocuklar›. 23 Nisan Çocuk Bayram›nda, copla-dipçikle
kutlanabilir Kürt çocuklar›n›n bayram›. 

Faflist-floven sald›rganl›k, her fleyi yapabilir Kürt çocuklar›na. Ve tam da
bu nedenle Kürt çocuklar›, büyük bir öfkeyi büyütürler içlerinde. Onlar›n
gelecek beklentileri, umutlar› ve özlemleri çok farkl›d›r. 23 Nisanlarda dev-
letin-hükümetin koltuklar›na oturtulan çocuklar, büyüklerinin kendilerine
ezberletti¤i basmakal›p laflar› tekrarlarlar. Oysa onlar› oturtsalar, dileye-
cekleri fleyler di¤er çocuklardan ne kadar farkl› olacakt›r. Özgürlük dilerler
mesela, hapisteki akrabalar›n›n serbest kalmas›n› dilerler, arkadafllar›n›n
kurflun yememesini dilerler mesela. Kendileri küçük, ac›lar› büyüktür onla-
r›n. Kömür karas› gözlerine, güneflte kavrulmufl tenlerine, ç›plak ayaklar›-
na, yaflad›klar› ac›lardan a¤›rlaflm›fl omuzlar›na sinmifltir bütün umutlar›,
özlemleri. Yafllar› çok küçükken, ak›llar› çok h›zl› büyür bu nedenle. Ve her-
kesten daha fazla yaflam›n içinde, yaflama karfl› borçlu hissederler kendile-
rini. 

Ama unutmay›n: Herkes çocuk do¤ar! Nas›l büyüyece¤i ise halk›n›n, s›-
n›f›n›n yaflam koflullar›na ba¤l›d›r sadece. Ve bu yaflam, kendilerine ne ve-
rirse, onu biriktirirler gelecekleri ad›na. 

DTP’ye artan bask› ve tutuklamalar
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Türkiye, krizden bu yana artan iflsizlik
oran›yla rekor üstüne rekor k›r›yor. Geçti-
¤imiz aylarda yüzde 13 ile, Türkiye Cum-
huriyeti kuruldu¤u andan bu yana en yük-
sek iflsizlik rakam›na ulaflan, Güney Afrika
ve H›rvatistan’dan sonra iflsizlikte dünya
üçüncüsü olan Türkiye, her ay kendi reko-
runu egale ediyor. Son olarak aç›klanan
yüzde 15.5’lik iflsizlik oran›n›n ise, Avru-
pa’da bir rekor oldu¤u saptand›. 

Resmi rakamlara göre yüzde 15.5, yani 3 milyon
650 bin kifli iflsiz. Gerçekte ise bu rakam, en az iki ka-
t›na ulaflm›fl bulunuyor. Türkiye ‹flverenler Sendikas›
Konfederasyonu T‹SK bile, haz›rlad›¤› bültende ifl bul-
ma umudu olmayanlar ve ifl aramay›p da çal›flmaya
haz›r olanlar hesaba kat›ld›¤›nda iflsiz say›s›n›n 6 mil-
yon 44 bin, iflsizlik oran›n›n ise yüzde 23.3 oldu¤unu
söyledi. Ocak 2009’da iflsizlikte patlama yafland›¤› be-
lirtilen bültende, iflsizlik art›fl›n›n en çok kentlerde ve
sanayide ortaya ç›kt›¤›n› ortaya koydu.

Buna karfl›n en büyük iflçi sendikas› olan Türk-‹fl,
“her halükarda insanlar› iflte tutacak tedbirlere baflvu-
rulmal›” diyerek iflçi ç›karmayan patronlara teflvik ve-
rilmesini savunuyor. “Çal›flanlar, iflten ç›kar›ld›klar›nda
iflsizlik sigortas›ndan para ödemek yerine, istihdam
için iflverenin teflvik edilmesi daha önemli bir tedbir
olacakt›r” diyebiliyor. Zaten hükümet, bugüne dek al-
d›¤› kararlarla iflçilerin de¤il, patronlar›n yükünü hafif-
letmeye çal›flm›flt›. Türk-‹fl bunu bile yetersiz bularak,
“isdihdam için iflverenin teflvik edilmesini” öneriyor.
Kendine ba¤l› Türk-Metal Sendikas› da Erdemir’de ifl-
verenle kol kola girerek, iflçilerin iflten at›lmamas› kar-
fl›l›¤›nda 16 ay boyunca iflçilerin ücretlerini yüzde 35
oran›nda düflürdüklerini aç›kl›yor. Ve bunu, 1 May›s
gibi iflçi ve emekçi aç›s›ndan en önemli günde baflla-
tacaklar›n› duyuruyor.

Sosyal güvenlik ve emeklilik de hayal   
Artan iflsizli¤in sosyal-güvenlik sistemini ve emek-

lili¤i de etkiledi¤i, dolay›s›yla iflçi ve emekçileri ve aile-
lerini çok daha zor günlerin bekledi¤i konusunda her-
kes hemfikir. ‹flsiz kalan sigortal›lar ve bakmakla yü-
kümlü bulunduklar› kimseler, sa¤l›k yard›m› alamaz
hale geliyor. Keza zaten zorlaflt›r›lan emeklilik koflulla-
r›, iflsizlikle birlikte tamamen yok ediliyor. fiu anda
emekli olanlar›n durumu da içler ac›s›.

Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i, 47 ilde gerçeklefl-
tirdikleri “Türkiye Emekli Profili Araflt›rmas›”n›
aç›klad›. Buna göre emeklilerin neredeyse tama-
m›(yüzde 95.6) mutsuz. Yüzde 72.2’si günde bir
gazete dahi alam›yor. Haftal›k veya ayl›k der-
gi alamayanlar ise yüzde 92.3’ü buluyor. Yüz-
de 81’i sinemaya hiç gidemiyor. Tiyatroya gi-
demeyenlerin oran› ise daha yüksek. Bu ra-

kamlar, yayg›n kan›n›n aksine
emeklili¤in bir dinlenme-gezme

dönemi ol-

mad›¤›n›, aksine geçimlerini bile sa¤layamayan mut-
suz bir topluluk haline geldiklerini gösteriyor.

Sadece emekliler mi? ‹flçi ve emekçilerin büyük
ço¤unlu¤u geçimlerini çok zor sa¤layabiliyor. Türkiye
‹statistik Kurumu TÜ‹K’in 2008 Ekim ay›nda, yani kri-
zin etkilerinin henüz tam olarak hissedilmedi¤i dönem-
de yapt›¤› “Yaflam Memnuniyeti Araflt›rmas›” bu ger-
çe¤i tüm ç›plakl›¤› ile ortaya koyuyor. Kentlerde yüzde
31.3’ü geçimlerini zor karfl›lad›klar›n› yüzde 17.4’ü ise
çok zor karfl›lad›klar›n› belirtmifl. K›rda ise bu oran da-
ha yüksek. Asgari ücret ve alt›nda gelir elde edenler
ise, yüzde 50.4’ü “çok zor”; yüzde 38.1’i zor oldu¤unu
ifade etmifller. Yani oran yüzde 90 civar›nda. Öte yan-
dan “kolay geçindiklerini” söyleyenler ise yüzde 1.2 gi-
bi çok küçük bir az›nl›k. Ve tabi bunlar, gelir düzeyi
ayl›k 2 milyar›n üzerinde olanlar…

Sosyal patlama korkusu
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

TESK bile, yapt›¤› aç›klama ile “sosyal patlama tehli-
kesi”ne dikkat çekti. “Aral›k ve fiubat aylar›nda kendi-
lerine iflsizlik sigortas› ödemesine bafllanan iflsizlerin
bu ödenekleri sonbahara kadar bitmifl olacak… Hem
bir sosyal patlama yaflanabilir, hem de ekonominin
yeniden büyümesini uzun süre erteleyen bir k›s›r dön-
güye girilebilir” diyerek uyarma gere¤i duydu. 

Daha önceki y›llarda “akraba yard›m›” ya da “köy-
den gelen yiyecekler” ile ayakta durmaya çal›flan iflçi
ve emekçiler, h›zl› kapitalistleflme ile birlikte bunlar› da
tükettiler. Kentleflme ve bireyselleflme, akraba veya
k›rdan gelen yard›mlar› da ortadan kald›rd›. Krizle bir-
likte iflini kaybedenlerin büyük ço¤unlu¤u, alabildikleri
tazminat ile geçimlerini sa¤lamaya çal›fl›yor. Bir k›sm›
ise iflsizlik ödene¤i ile k›t kanaat geçiniyor. TESK’in
de belirtti¤i gibi bu ödenekler sonbaharda bitecek. Ke-
za ald›klar› tazminatlar› da bu süre içinde yemifl ola-
caklar. Buna karfl›l›k yeni bir ifl bulma umutlar› iyice
tükenecek, iflsizler ordusuna yeni iflsizler eklenerek,
daha da büyüyecek. Böyle bir

durumda kendili¤inden
de olsa patlamalar›n
meydana gelmesi

kaç›n›lmaz. 
Fa-

kat

as›l mesele, bu patlaman›n örgütlü ve
hedefli olabilmesinde. Bunun için iflsiz-
lerin örgütlenmesi hayati önem tafl›yor.
Da¤›n›k yap›s›yla örgütlenmesi oldukça
zor olan iflsizlerin, bafl›bofl bir y›¤›n ol-
maktan ç›k›p, gerçekten bir ordu haline
gelmesi gerekiyor. ‹flten at›lanlar, iflçi
arkadafllar›yla ve sendikayla ba¤lar›n›
koparmamaya çal›flmal›d›rlar. Sendika-

lar, iflten at›lanlarla dayan›flma içinde olmaya zorlan-
mal›d›r. Di¤er yandan iflsizler kendi içinde çeflitli bi-
çimlerde örgütlenmeye gitmelidir. Bu bir dernek, plat-
form vb. olabilir. Yeter ki, bir araya gelme, dayan›flma
ve örgütlenme bilinciyle hareket edilsin.

‹flsizler hareketini yaratal›m 
Komünist ve devrimciler, krize karfl› mücadelede,

iflçi ve emekçiler kadar, iflsizleri de örgütlemekle yü-
kümlü olduklar›n› unutmamal›d›r. Bugün bir “iflsizler
hareketi” yaratmak, krize karfl› mücadelenin en önemli
aya¤›n› oluflturmaktad›r. Çünkü “sosyal patlamay›” da-
ha örgütlü ve hedefli hale getirmek, buradan geçmek-
tedir. 

‹flsizler ile iflçi ve emekçilerin birli¤ini ve dayan›fl-
mas›n› sa¤lamak, burjuvazinin “böl-parçala-yönet” po-
litikas›na karfl› da en güçlü silah olacakt›r. Çünkü bur-
juvazi, iflsizlik tehdidi ile iflçi ve emekçileri en a¤›r
flartlarda çal›flmaya zorlamakta, birbirine karfl› kullan-
maktad›r. Buna izin vermeyecek bir bilinç ve örgütlülü-
¤e ihtiyaç vard›r.

Egemenlerin korkulu rüyas› olan “sosyal patla-
ma”y›, kendili¤inden, hedefsiz, dolay›s›yla yenilgiye
mahkum olmaktan ç›karmak için, iflsizler aras›nda da
örgütlenmek, onlar› bir araya getirmek gerekiyor. Dev-
rim ve sosyalizm hedefiyle iflçi-emekçi ordusunun tüm
kollar›n› birlefltirmeliyiz. Egemenlerin “sosyal patlama”
kabusunu gerçe¤e dönüfltürmek ve bunu zaferle taç-
land›rmak, bu konuda alaca¤›m›z mesafeye ba¤l› ola-
cakt›r. Bunun bilinci ve sorumlulu¤u ile hareket etmeli,
krizle birlikte daha da artan iflsizli¤e karfl›, iflsizler ha-
reketini yaratarak yan›t vermeliyiz. Krizin faturas›n›
burjuvaziye ödetmek ancak bu sayede mümkün ola-
cakt›r. 

‹flçisi, emekçisi, genci emeklisi ile “mutsuzlar top-
lulu¤u”nu oluflturan bu halk›, “geceleri aç yat›lma-
yan/gündüzleri sömürülmeyen/ekmek, hürriyet ve gül”
günlerine götürecek olan da devrim ve sosyalizm
perspektifi ile gerçekleflecek bu örgütlenmelerdir. Ka-
pitalizmin bireycili¤ine ve yaln›zlaflt›rmas›na karfl› tek
panzehir; iflçi-iflsiz tüm emekçilerin birli¤ini sa¤lamak,
dayan›flma duygular›n› ve kolektivizmi gelifltirmektir.
Bu, sadece maddi yaflam koflullar›n› düzeltmek için
de¤il, manevi zenginlik aç›s›ndan da elzemdir. Kay-
bedilen mutluluk ancak bu sayede yeniden kaza-
n›labilir. Örgütlenmek özgürlüktür, örgütlenmek
mutluluktur çünkü. 

Türkiye iflsizlikte rekor üzerine rekor k›r›yor

‹fiS‹ZLER HAREKET‹N‹ YARATALIM!
Egemenlerin korkulu rüyas› olan “sosyal patlama”y›, kendili¤in-
den, hedefsiz, dolay›s›yla yenilgiye mahkum olmaktan ç›karmak
için, iflsizler aras›nda da örgütlenmek gerekiyor. Devrim ve sos-

yalizm hedefiyle iflçi-emekçi ordusunun tüm kollar›n› birlefltirmeli-
yiz. Egemenlerin “sosyal patlama” kabusunu gerçe¤e dönüfltür-
mek ve bunu zaferle taçland›rmak, buna ba¤l› olacakt›r. Krizin fa-
turas›n› burjuvaziye ödetmek ancak bu sayede mümkün olacakt›r. 
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Zongul-
dak’ta bulunan
Ere¤li Demir
ve Çelik Fabri-
kas› (Erdemir)
ile ‹skende-
run’da bulu-
nan ‹skende-
run Demir Çe-

lik Fabrikas› (‹sdemir) iflçileri hakk›nda sendika ve
patronlar›n ortaklafla ald›klar› karar, “k›rk kat›r m›,
k›rk sat›r m›” cinsindendi. Ve krizin faturas›n› iflçiye
yüklemenin en çarp›c› örne¤i oldu.

Nisan ay› içinde Erdemir ve ‹sdemir’de çal›flan
toplam 12 bin 587 iflçinin ücretlerinde 16 ay süreyle
yüzde 35 oran›nda indirime gidildi¤i aç›kland›. Bu ka-
rar›n, 1400 iflçinin ekonomik kriz nedeniyle iflten at›l-
mas›na karfl›l›k al›nd›¤› öne sürüldü. 

Sözde iflçileri temsil eden Türk Metal Sendikas›
ile Erdemir iflvereni OYAK ve onun sendikas› Metal
Sanayicileri Sendikas› MESS’le yap›lan anlaflmada,
iflçi ç›karma yerine, ücretlerde indirime gittikleri aç›k-
land›. Yüzde 35’lik indirimin, iflten ç›kar›lmas› planla-
nan 1400 iflçinin 16 ayl›k maliyetine (vergi dahil)
denk geldi¤i de özellikle belirtildi. 

Bu haberin Ere¤li’de duyulmas› üzerine yaklafl›k
bin iflçi, sendika flubesinin önünde toplanarak, karar›
ve bu karara imza atan sendika yönetimini protesto
ettiler. Ere¤li esnaf› da iflçilere destek verdi. Çeflitli
yerlere “Erdemir iflçisine hakl› mücadelesinde destek
veriyoruz” pankartlar› as›ld›. Esnaflar, iflçilerin ayl›k-
lar›ndaki kesintinin do¤rudan esnafa yans›yaca¤›n›,
flimdiden sat›fllarda düflüflün bafllad›¤›n› belirttiler. 

Karlar özelleflirken zararlar kamulaflt›r›l›yor
Erdemir, 2008’in son çeyre¤inde 1 milyar 190

milyon zarar aç›klad›. Erdemir’in en önemli müflteri-
leri otomotiv ve beyaz eflyada üretimin durma nokta-
s›na gelmesi, flirketin sat›fllar›n›n gerilemesine ne-
den olmufltu. Fakat Erdemir 2007 y›l›nda 679.4 mil-
yon TL kar elde etti¤ini aç›klam›flt›. 2008 y›l›nda ise
net kar› 2007’ye göre yüzde 69 düflerek 211.5 mil-
yon TL olmufltu. Yani hala kardayd›. Sadece önceki
y›llara göre kar oranlar› düflmüfltü. Özcesi “Erdemir
zarar ediyor” diye kopar›lan yaygara, gerçekte kar-
dan edilen zarardan baflka bir fley de¤ildi.

Erdemir önceki y›llarda kar oran›n› yükseltirken,
iflçilerin ekonomik ve sosyal haklar›nda bir yükselme
olmad›. Fakat kardan küçük bir düflüfl sözkonusu ol-
du¤unda, yük hemen iflçilere fatura edildi. Gerekçe-
leri de haz›rd›: Krizden dolay› ya iflçi ç›kartaca¤›z, ya
da ücretleri düflürece¤iz! Sendika ve iflveren kolkola
girerek iflçiye “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›”y› dayat›yor-
du.

Erdemir’in kardan zarar etmeye bafllamas›nda,
tüm kapitalist sistemi etkisi alt›na alan kriz kadar, Er-
demir yönetiminin de rolü oldu¤u söyleniyor. 2008 y›-
l›nda Erdemir’in fiyatlar›n›n ithal ürünlerden daha
yüksek olmas›, ürünlerin sat›fl›nda azalmaya ve fazla
sto¤a yol açt›¤› bildiriliyor. Her alanda oldu¤u gibi
demir-çelikte de ithal yap›l›yor. Her ne kadar ithal
ürünlere ek vergi konulmuflsa da bunun çare olmad›-

¤›n› belirtiliyorlar.
Sonuçta kötü yönetilen flirketlerin ve kötü yöneti-

len ülkenin ceremesini, bunda hiçbir sorumlulu¤u ol-
mayan iflçi ve emekçiler çekiyor. 

Sermayenin ve iflbirlikçili¤in ulusu-dini yok
Hat›rlanacakt›r, Erdemir, özellefltirme sald›r›s› ile

ad›ndan çokça bahsettirmiflti. O dönemde yabanc›la-
ra sat›laca¤›na Türk flirketlerine verilmesi üzerine bir
propaganda yürütülmüfl ve en “milli” tekel olan
OYAK’a peflkefl çekilmiflti. Ordunun tekeli OYAK, flo-
ven-milliyetçili¤i de arkas›na alarak, Erdemir’in sahibi
oldu. Sanki iflçilerin sömürülmesinde, yerli ya da ya-
banc› aras›nda bir fark varm›fl gibi. Ve emperyalist
sistemde iflbirlikçi tekelci burjuvazinin “yerli”si olur-
mufl gibi. 

Erdemir’de yaflananlar, bu gerçekleri tüm ç›plakl›-
¤› ile yeniden ortaya koydu. Erdemir, OYAK’a geçtik-
ten sonra iflçilerin çal›flma ve yaflam koflullar›nda
de¤iflen bir fley olmad›¤› gibi, daha yo¤un bir sömü-
rü ve daha az ücretle karfl› karfl›ya kald›lar. Erdemir
kar›n› artt›rd›kça OYAK’›n kesesi fliflti, hisselerini da-
ha yüksek mebla¤larla yabanc› tekellere satt›lar. Ha-
t›rlanacakt›r geçti¤imiz y›l OYAKBANK da yabanc›
tekellere sat›larak INGBANK ad›n› alm›flt›.

Böylece orducu ve sözde milliyetçi OYAK, ad›m
ad›m yabanc› sermayeye sat›ld›. Fakat sözde “yerli”
iken de yabanc› tekellerin eline geçti¤inde de iflçile-
rin yaflamlar›nda de¤iflen bir fley olmad›. Yerli ya da
yabanc› tüm tekellerin temel yasas›n›n azami kar ol-
du¤u, bunu elde edebilmek için her fleye baflvurduk-
lar›, en baflta da iflçi ç›karma ve ücretleri düflürme
yoluna gittikleri, Erdemir somutunda bir kez daha gö-
rüldü. 

Erdemir’in özellefltirilmesi aflamas›nda iflçilerin
özellefltirmeye karfl› yükselen tepkilerini bast›rmak
için ortaya at›lan sözde “yerli” OYAK’›n, bugün iflçile-
re yapt›¤›na, hiçbir patron cesaret edemedi. Krizi ge-
rekçe gösterip iflçi ücretlerinden bu oranda bir dü-
flüfl, hiçbir yerde gerçekleflmedi. Milliyetçilik propa-
gandas› ile iflçileri nas›l en yo¤un ve en aymaz bir
flekilde sömürdüklerinin çarp›c› bir örne¤i oldu Erde-
mir.

Ayn› durum iflbirlikçi sendikalar› aç›s›ndan da
geçerlidir. Faflist Türk-Metal sendikas›, iflçileri bir kez
daha satt›. Erdemir iflçileri, “toplant›lar yap›yorduk,
sendikac›lar fabrikan›n durumunu kötü oldu¤unu, bu
s›k›nt›dan kazas›z ç›kmak için neler yap›lmas› gerek-
ti¤ine iliflkin önerilerimizi beklediklerini söylediler, biz
daha önerilerimizi dile getirmeden ifli bitirmifller” di-
yordu. Gerçekten de Türk-Metal, iflçileri oyalarken,
kapal› kap›lar ard›nda patronlarla anlaflmaya çoktan
imza at›lm›flt›. 

fioven-milliyetçi propaganda ile iflçileri zehirleyen
bu iki kurum, Türk-Metal sendikas› ve OYAK, iflçiyi
her yönden sömürmenin de flampiyonu durumunda-
lar. Öyle ki anlaflmadan sonra Erdemir taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; “Türkiye’de bu büyüklükte ilk
kez uygulanan anlaflmayla ücretler ve ücrete ba¤l›
di¤er haklar›n yüzde 35 oran›nda indirilece¤i” söylen-
di. Böyle bir “ilk”in alt›nda imza atma flerefi de flove-
nizmin bayraktarl›¤›n› yapan iki kuruma düflmüfltü.

Ve bir kez daha görüldü ki, sermayenin ve iflbirlikçili-
¤in, ulusu-dini yoktu. Laik-dinci çeliflkisi, iflçi ve
emekçileri sömürme ve bask› alt›na tutmak sözkonu-
su oldu¤unda, tamamen ortadan kalk›yor, bu konuda
birbirlerine rahmet okutuyorlard›. 

‹flçi s›n›f›n›n kurtuluflu kendi eseri olacakt›r
Erdemir’deki son karar, burjuvazinin krizin fatura-

s›n› iflçi ve emekçilere y›kmaya çal›flt›¤›n›n en aç›k
örne¤i olmufltur. Varolan sendikal konfederasyonla-
r›n ise, iflçi ve emekçilerin haklar›n› savunmaktan
çok uzak oldu¤u, patronlarla ayn› telden çald›klar› bir
kez daha görülmüfltür. ‹flçilerin bafl›n›n üzerinde “De-
moklasin k›l›c›” gibi sallanan iflsizlik tehdidi, patronlar
ve iflbirlikçi sendikalar taraf›ndan en a¤›r sömürü ve
bask› koflullar›na katlanmalar› için kullan›lmaktad›r.
Ölümü gösterip s›tmaya raz› olmalar› istenmektedir. 

Erdemir iflçisi, bu geliflmelere karfl› tepkilidir. Ne
var ki, bunu eylemleriyle ortaya koyacak güçten ve
örgütlülükten yoksundur. O yüzden tepkileri c›l›z kal-
m›flt›r. Ancak bunun hep böyle gitmeyece¤i de aç›k-
t›r. ‹flçi ve emekçiler, krize karfl›, taban örgütlerini ku-
rarak karfl› durabileceklerini kendi deneyimleriyle ö¤-
renmektedir. Varolan sendikalar› harekete geçirecek
olan da, iflçi ve emekçilerin yaratt›klar› bu iç örgütlü-
lüktür. Ancak taban örgütleri sayesinde, sendikalar
üzerinde bir bas›nç oluflturabilmekte ya da sendika-
ya ra¤men eyleme geçebilmektedirler. Krizden bu
yana gerçekleflen iflçi direniflleri bunun somut örnek-
leriyle doludur. 

Kriz sonras› soka¤a dökülen yüzbinlerce iflçi ve
emekçi, “krizin faturas›n› onu yaratanlar ödesin” de-
di. Fakat buna uygun bir haz›rl›k ve örgütlülük yara-
t›lmay›nca, fatura yine iflçilere kesilmeye bafllad›. Bir
milyonu aflk›n kifli iflten at›ld›. Di¤erleri ise daha a¤›r
koflullarda çal›flmaya zorland›. En son Erdemir’de
görüldü¤ü gibi ücretlerinden yüzde 35 gibi yüksek bir
oranda kesintiyle karfl› karfl›ya kald›lar.   

Bunlara izin vermemek için “krizin faturas› burju-
vaziye” slogan›n›n alt›n› doldurmak gerekiyor. Bu da
ilk baflta iflçi s›n›f›n›n kendi kaderini kendi eline al-
mas›ndan geçiyor. Kendine güvenmesi ve iç örgütlü-
lü¤ünü sa¤lamlaflt›rmas›n› flart kofluyor. Direniflteki
iflçilerle dayan›flma içinde olmas›n› ve onlardan ders
ç›karmas›n› gerektiriyor. Kriz sonras› dünyan›n dört
bir yan›nda patlak veren iflçi direniflleri, fabrika iflgal-
leri ve patronlar›n rehin al›nmas› gibi militan biçimle-
re büründü. Türkiye’de de az da olsa böyle eylemler
gerçekleflti. ‹flçi ve emekçiler proleter enternasyona-
list bir yaklafl›mla birbiriyle dayan›flmay› ve birbirin-
den ö¤renmeyi gelifltirdikçe, krize karfl› çok daha
güçlü bir durufl sergileyebilecektir. 

Erdemir iflçisine bu kesitte önemli bir misyon yük-
lenmifltir. Erdemir patronlar›n›n yüzde 35’lik ücret in-
dirimini di¤er patronlar da örnek alacak ve uygula-
maya sokmak isteyecektir. Bu kötü örne¤in yayg›n-
laflmas›n› durdurmak için baflta Erdemir iflçileri ol-
mak üzere iflçi ve emekçiler harekete geçmeli, “k›rk
kat›r m›, k›rk sat›r m›” dayatmas›n› kabul etmeyecek-
lerini ve krizin faturas›n› ödemeyeceklerini eylemle-
riyle ortaya koymal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, iflçi s›n›f›-
n›n kurtuluflu kendi eseri olacakt›r. 

Demir-Çelik iflçilerine
“K›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›” dayatmas› 



lamla karfl›lan›yordu. Baflka direniflçi
iflçilerin hayk›r›fllar› bulufluyordu bu
sesle. Duruyorlar, beklefliyorlar, slo-
ganlarla karfl›l›k veriyorlard› gaz
bombalar›n›n üzerine yürüyenlere.
Polis sadece ara sokaklardan zorla-
yanlara de¤il, kortejde pankartlar›yla

yürüyen devrimci ve komünistle-
re de gaz bombas›

at›yordu. Koparam›-
yordu yine de. 

* * *

Bariyerlerle ayr›-
lan ara sokaktaki-
ler, her deli¤i zor-
layan savafl grup-
lar›, kitleler halin-
de toplan›p tafl-
maya çal›flan y›-

¤›nlar ve

ad›mlar› gittikçe alana yaklaflan
binler... Sloganlar›yla marfllar›y-
la savafl ç›¤l›klar›yla inletiyor-
lard› ‹stanbul’u ve gözü-kula¤›
Taksim’de olan ülkenin dört bir
yan›n›...

Ayr› m›yd› flimdi bunlar?!

Tek yürektiler, tek barikatt›lar, tek
ses, tek 1 May›s alan›yd›lar...

Bir bariyer y›k›ld›. Korteje kofluyor-
lard›. Alk›fllarla karfl›land›lar... Ku-
caklaflt›lar... Ve öylesine yak›nd›lar
ki, alana girdi-gireceklerdi. Yan bina-
lardan alk›fllar kopuyordu. Kollar ha-
vada sloganlar hayk›r›l›yordu. 

* * *

‹flte Taksim,
‹flte 1 May›s... 

Bu slogan
binlerce

yürek-
ten ko-

pup gö¤e
yükseldi.
Art›k ko-
fluyorlar-
d›. Alan

onlar›nd›! Kaç kez gün-
lük yaflam›n ola¤an

ak›fl› içinde ad›mla-
m›fllard› bu caddeleri,

ama flimdi sanki de-
¤iflmiflti
alan.
Hiçbir
yapay
›fl›k bu

kadar görkemli ayd›nlatamazd› Tak-
sim’i. Ifl›l ›fl›l yan›yordu ve s›cac›k
günefl ›fl›nlar› kadar s›ms›cakt› bura-
s›. 

Sayg› durufluyla oluflan sessizlik,
’77 1 May›s flehitlerinin flöleniyle bir-
lefliyordu. Onlar gökte elele tutuflup
gösteri yap›yorlard› flimdi. Binlerce
yüre¤e do¤ru ak›p ellerini uzat›yorlar-
d›. Kendileri için sasyg›ya duran kol-
larla birleflmifllerdi. 

Ve birbirine sar›l›p a¤layanlar›n
gözyafllar›yla bulufluyorlard›. Yine bi-
na tepelerine yerleflmifl timlere bakt›-
lar alayl› gözlerle... Bir kifli daha sok-
mamak için cüceleflen polislere bak-
t›lar. Bariyerleri zorlayan, devleflen
savaflç›lara... K›z›l bayraklara, pan-
kartlara... Ellerinde flamalar›yla hey-
kele ç›kan gururlu insanlara... 

Mehmet Akif Dalc› kat›ld› sonra
aralar›na. Ve ’96 1 May›s flehitleri...
Sapandayd›lar flimdi, molotofdayd›-
lar... Gaz bombalar›n› gerisin geriye
yollayan ellerdeydiler, öksüren bo¤az-
da, yaflaran gözdeydiler... Al›ndan
akan kanda, tekmeler alt›nda çi¤ne-
nen, üzerlerine atefl aç›lan bedendey-
diler... Gözalt›na al›nan, al›konulan
yüreklerdeydiler...

‹flte 1 May›s, ‹flte Taksim’di buras›. 

‹ki s›n›f düflman› güç... Devrim ve
karfl›-devrim güçleri... Aylard›r yo¤un
bir faaliyet içindeydiler. 1 May›s’a ille
de Taksim’e kilitlenmifllerdi. Bir yan-
da kazanma kararl›l›¤›, di¤er yanda
bu azmi k›rma seferberli¤i...

Devrimin güçleri propaganda-aji-
tasyon ve örgütlenme çabalar›n› ara-
l›ks›z sürdürürken, hem siyasal hem
de askeri aç›dan Taksim’e odakland›:
1 May›s alan›na girilecekti! Geriye
bakmak yok, fiilen kazan›lacakt› Tak-
sim...

Gerçekte Taksim, en genifl kitlele-
rin bilincinde ve yüre¤inde çoktan ka-
zan›lm›flt›. Bu büyük kararl›l›k, bu bü-

yük irade ve istek karfl›s›nda kaybe-
den karfl›-devrim güçleriydi. Bütün
dayanak noktalar› bir bir çürümüfl,
yüksekmifl gibi ç›kan sesleri titrek-
leflmiflti. Ezilen ve sömürülen kitleler
ve onlar›n öncü güçleri saflar›n› s›k-
laflt›r›rken, düflman çözülmekteydi. 

Ve hiçbir yöntemleri sökmüyordu.
Ne tatil ilan etmeleri, -çünkü bunu da
söke söke alm›fllard›- ne de gerici
sendika a¤alar› ve reformistlerin böl-
me çabalar›. 

Zira bu heyezan› hemen eskitecek
denli güçlüydü Taksim’i zaptetme
iste¤i. Hiçbir yöntem bu gidifli
durduram›yordu art›k. S›n›f mü-
cadelesinin yasas› iflliyordu yine:
Kaç y›l geçerse geçsin, gaspedil-
mifl bir hakk› kopara kopara tek-
rar alma iradesinin önünde hiçbir
güç duramazd›. 

* * *

1 May›s sabah›n-
da binlerce insan
ak›yordu Taksim’e
do¤ru. Sabah›n er-
ken saatlerinde oto-
büsler, minibüsler,
tramvaylar, metro-
büsler ola¤an ak›fl
halindeydiler sanki.
Oysa kaç yürek Tak-
sim diye at›yordu
yolcular aras›nda.
Kimileri tan›d›k yüzlerdi. Kimileri ise
sanki tan›fl›yorlard›. 

O gün çal›flmak zorunda kalanlar
tatil yapt›klar›yla
övünen hükümet
görevlilerine öfke
büyütüyorlard› iç-
lerinde ve kimbilir
kaç bindi say›lar›.
Alanlara koflan
kardeflleriyle yü-
rümek için kaç
bin iflçi can at›-
yordu acaba. 

Birazdan baflla-
yacak sokak sa-

vafllar›nda zehirli gazlar›n, tanklar›n,
coplar›n üzerine yürüyen kitleler, ön-
derleriyle birlikte geçmiflten kopma-
dan gelece¤i kurmak için bedenlerini
süreceklerdi kavgaya. Ulaflabilecek
miydi 1 May›s alan›na?!

* * *

Sabah toplanma yerine bütün bari-
katlar› aflarak girmeye çal›flanlar san-
tim santim yürüyorlard› flimdi Tak-
sim’e. Bir yandan da att›klar› her
ad›mda canlar›ndan can gidiyordu.
Görüyorlard› yan sokaklardan girme-

ye çal›flan-

lar›. Polis barikatlar›na yüklenenlerin
sloganlar›n›, at›lan gazbombalar›n›n
patlayan sesini duyuyorlard›. Slogan
ve marfllar›n› daha güçlü hayk›r›rken
bir yanlar› onlarda kal›yordu. Yer yer
yard›mlar›na kofluyor, ama girileme-
yen her ara soka¤› arkalar›nda b›rak-
mak zorunda kal›yorlard›. 

Her ad›mda süren pazarl›klar, dev-
letin polis fleflerini bunaltmaya baflla-
m›flt› bile. Sendikac›lar çat›flanlar›
alana almadan gitmeyeceklerini ve
Taksim’e büyük kalabal›klarla gire-
ceklerini anons etmekle karfl› karfl›ya
kalm›flt›. Devrimci 1 May›s Platformu
pazarl›klarda dakikalar›n bile hesab›n›
yap›yordu. 

Taksim’e yürüyen ad›mlarla birlefli-
yordu sokak savafllar›n›n sesi. Sava-
flanlar›n gücü ve kararl›l›¤› yükseldik-
çe ad›mlar yaklafl›yordu Taksim’e.
Savafl alan›, “pazarl›k masas›n›” zor-
luyordu yine. K›z›fl›yordu “ma-
sa”... 

Meha ifl-
çilerinin
zorlad›¤› ba-
rikatlar kor-
tej kürsü-
sünden gön-
derilen se-

Taksim’de kalkan kollarda 
savaflanlar›n gücü vard›



22 Nisan’da IBM’den at›lan iflçilerden olan
ve Tez Koop-‹fl Sendikas› Biliflim Bürosu Örgüt-
lenme Uzman› Elvan Demircio¤lu ile yapt›¤›m›z
röportaj› yay›nl›yoruz. 

PDD: IBM sürecini anlatabilir misiniz? 
Elvan Demircio¤lu: Ben 20 y›l IBM’de ça-

l›flt›m. IBM’de 1967 y›l›nda kurulmufl bir sendika
var. fiirket Amerika’dan yönetildi¤i için kararlar
üstten al›n›r uygulan›rm›fl. Kararlara çal›flanlar›n
da kat›lmas› için sendika kurulmufl. Ben çal›flt›¤›m
y›llarda sendikada yöneticilik de yapt›m. 12 Eylül
Anayasas›’yla birlikte sendikan›n T‹S yetkisi elin-
den al›nm›flt›. Çünkü yüzde 10’luk baraj›n alt›nda
kalm›flt›. Sendika, T‹S imzalama yetkisi olmasa da
patronla bir flekilde diyaloga girebilen, tart›flabilen
bir kuruma dönüflmüfltü. Zamlar, T‹S’le de¤il de iyi
niyet çerçevesinde al›n›yordu. IBM’de son befl y›ld›r
baz› haklar›n kaybedilmesi endiflesi, emeklilik hakk›-
n›n gasp edilmesiyle ilgili duyumlar tedirgin etmeye
bafllad›. Patrona en son flu mesaj› gönderdik Bil-‹fl
Sendikas› arac›l›¤›yla: Ya bizimle bir flekilde oturup
ne zaman zam yapacaklar›na dair zaman versin
veya da biz yetkili bir sendikaya gidece¤iz üye ola-
ca¤›z. Mesaj›m›z›n gidip gitmedi¤ine dair Bil-‹fl sen-
dikas›ndaki arkadafllara sorduk. Onlar da “Evet
söyledik” dediler. Ancak bir fley ç›kmad›. Biz de
“söylediklerimizin arkas›nday›z” dedik ve yetkili bir
sendika olan Tez Koop-‹fl’e geçtik. Süreç böyle bafl-
lad›. Yeterli say›ya ulaflt›k, yetki için baflvurduk.
Ama flirketin, hukuki cambazl›k yollar›na baflvura-
rak süreci uzatma giriflimleri bafllad›. Önce yetkiye
itiraz etti, arkas›ndan tespit istedi, ona itiraz etti. ‹ki
tane dava var flu anda IBM’de. En son gelinen sü-
reçte, mahkemelerde bilirkifli raporlar› sendika lehi-
ne geldi. Yani 17 numaral› iflkolunda oldu¤umuz
bilirkifli taraf›ndan rapor edildi. Yetkiyi ald›¤›m›z,
ço¤unlu¤u ald›¤›m›z da ayn› raporda söylendi.
fiimdi davalar›n biri 28 Nisan’da bitiyor. Di¤er da-
va 7 May›s’ta. O davan›n ne olaca¤›n› öngöremi-
yoruz flu anda. Dolay›s›yla davalar›m›z bir noktaya
gelmifl durumda. Temyizlerini de koyarsak sonba-
har gibi T‹S masas›na oturabilece¤imizi düflünüyo-
rum. 

Bu süreçte iflten at›lan kaç kifli oldu?
Süreç içinde iflten at›lan hiç olmad› ama biz üye

olduktan ve yetki baflvurusu yapt›ktan sonra çal›flan-
lar art›k çok y›lm›flt›. Maddi olarak çok zor durum-
dayd›. 5 y›l öncenin maafl›n› al›yorsunuz ve sab›r-
s›zl›k vard›. Patronun hukuki cambazl›klar›n›n bize
zaman kaybettirmesini istemiyorduk. Dolay›s›yla
toplant›lar yaparak baz› eylemlilikler karar› ald›k,

IBM’in 70. y›l›na yönelik, patronun da geldi¤i etkin-
liklere karfl› eylemler uygulad›k. Bu eylemler sonu-
cunda 3 kifli iflten ç›kar›ld›. Bir tanesi de benim.
Sendikaya üye olmam›z çok umurlar›nda de¤il gibi
görünüyordu ama 70. y›l eylemi umurlar›nda oldu.
Davalar› geri çekmek yerine bizi iflten atmay› tercih
ettiler. 

12 Eylül öncesi Levent fabrikalar›n da
yo¤un oldu¤u bir yerdi ve birçok eylem
de yap›lm›flt›. Siz de uzun bir zamandan
sonra “Plaza eylemcileri” fleklinde ç›kt›-
n›z. Bununla ilgili neler söylemek istersi-
niz?

IBM’de örgütlenirken, arkadafllar›m›z›n ço¤u
sendikaya üye oldular ama kendilerini de çok fazla
iflçi olarak nitelemezler. Beyaz yakal›lar›n böyle bir
handikap› var. Biz yetkili bir sendikaya gidece¤iz
dedi¤imiz zaman arkadafllar “meydanlara m› ç›ka-
ca¤›z, soka¤› m› ç›kaca¤›z, biz maden iflçisi miyiz?”
gibi tepkiler gösterdiler. Biz bu tepkileri bertaraf et-
tik ve IBM çal›flanlar›n›n hepsini soka¤a indirdik. Bi-
zim ilk eylemimiz plaza eylemi de¤il asl›nda. Sar›
Öküz eylemiydi. Biz o zaman daha iflten at›lmam›fl-
t›k. 70. y›l dolay›s›yla yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›
eyleminde davalar›n geri çekilmesini istemifltik
IBM’de. Yap›lan ilk eylem oydu. Bütün çal›flanlar in-
miflti. Arkas›ndan eylemleri ayn› gün ayn› saatte ye-
nileme karar› ald›k. Plaza eylemleri öyle bafllad›.
Plaza eylemlerine, Sar› Öküz eylemlerine kat›lanla-
r›n hepsi gelmedi. Çünkü iflten at›lmaktan korkuyor-
lard›. EMO ve Tez Koop ‹fl sendikas›yla birlikte ey-
lemleri örgütledik, planlad›k. Sonra o eylemlerin
fleklini de¤ifltirme karar› ald›k. ‹stanbul’da yap›lacak
büyük bir miting vard› (15 fiubat mitingi) Ona da
haz›rlanmak gerekiyordu. Daha sonra ATV-Sabah
grevi ortaya ç›k›nca eylemleri fiili olarak buraya ta-
fl›ma karar› ald›k. IBM’in önündeki eylemleri yine
ayda bir örgütlüyoruz. A¤›rl›kl› olarak ATV önünde
sürüyor. 

Eylemlilikleriniz IBM’de çal›flanlar› nas›l
etkiledi?

IBM’deki arkadafllar sokak eylemliliklerine kat›l-
m›yorlar. ‹flten at›lma endiflesi engelliyor. Biz de on-
lardan kat›lmalar›n› hiçbir zaman istemiyoruz. Sa-
dece bas›n aç›klamalar›n› haber veriyoruz. Olumlu
tepkiler al›yoruz. Telefon ederek, mail atarak veya
bizi eylem sonras› ziyaret ederek desteklerini sunu-
yorlar. Biliflim Bürosu kuruldu sendikan›n içinde.
Amac›m›z, IBM içinde var olan sendika kültürümü-
zün bütün sektöre önderlik etmesi. Gerçekten bir bi-
rikimimiz var bu sektörde ve bunu paylaflmak, bütün
biliflim çal›flanlar›na yaymak istiyoruz. Bu eylemleri
bütün beyaz yakal›lar› kapsayacak bir flekle bürün-
dürmek istiyoruz. Çünkü beyaz yakal› iflçi oldu¤unun
fark›nda de¤il, birilerinin kendilerine haklar verece-
¤ini zannederek oturup bekliyor ama ifl böyle yürü-
müyor. Dünyan›n hiçbir yerinde böyle yürümüyor ki
Türkiye’de de böyle yürüsün. Bilinç seviyesini yük-
seltmek için elimizden gelen her fleyi yapmaya çal›-
fl›yoruz. 

Kendilerini iflçi görmemelerinin neden-
leri hakk›nda gözlemleriniz nedir?

Biliflim iflçisinde maafllar yüksektir, plazada çal›-
fl›l›r. Nas›l gazeteciler büyük transferlerle baflka yer-
lere geçerlerse, biliflimcilerde de böyledir. Kendi içle-
rinde firmalar transfer yaparlar. Baflka sosyal hakla-
r› vard›r. Çal›flma saatleri esnektir. Onlar›n kafas›n-
daki iflçi, tezgah bafl›nda çal›flan, inflaat sektöründe
çal›flan, madene girendir. Kafalar›ndaki imaj bu ol-
du¤u için kendilerini oraya oturtam›yorlar. “‹flveren
misin-de¤ilsin; iflçi misin” dedi¤inde bunu kabul edi-
yor. Patronun as›l görevinin flirketini kara geçirmek
oldu¤unu, haklar›n› vermeyece¤ini anlatmak laz›m.
Yoksa her fley yolunda giderken kimse fark›na var-
m›yor. Ancak yolunda gitmeyen bir fleyler oldu¤un-
da insanlar bir fleyleri fark ediyor. Kriz ortam› da
bizim için böyle bir f›rsat. Konuflulacak insan say›s›
çok, dolay›s›yla fark edenlerin say›s› da art›yor. 

Yapt›¤›n›z eylemlere IBM’in tepkisi ne
oldu?

IBM tepkisiz kalmay› sürdürüyor. Hatta bazen
görüfl almak için gazeteciler sorular sormufllar. On-
lar sessiz kalmay› tercih ediyorlar. Sendikaya karfl›
da konuflma anlam›nda da bir tepkisi yok. Muhatap
kabul etmeyip ayn› tepkilerini sürdürüyorlar. 

1 May›s’la ilgili neler düflünüyorsunuz?
Benim flahsi görüflüm, 1 May›s’› bayram olarak

kutlar›z. IBM’den çok fazla kat›l›m olaca¤›n› düflün-
müyorum. En az›ndan biz 3 kifli olarak IBM’in bay-
ra¤›n› tafl›yaca¤›z. Güzel geçer diye düflünüyorum. 
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Geçti¤imiz ay direnifle bafllayan
Kurtifl Matbaa iflçileriyle yapt›¤›m›z
röportaj› yay›nl›yoruz.

PDD: Direnifle bafllama ne-
denlerinizi anlat›r m›s›n›z?

Kurtifl ‹flçisi Hasan: 3-4 ayd›r
maafllar al›nmad›¤› için bafllad›k. fiu-
batta ifli durdurduk. Bize 15 gün için-
de ödeme yapacaklar›na dair söz ver-
diler. Sözlerini yerine getirmediler. Bir
hafta daha mühlet verdik ve tekrar ifl
durdurduk. fiubat sonuna kadar bekle-
dik, vermeyince biz de ifli durdurduk.
Bunun üzerine ‹fl Kanunu’nun 34.
maddesine göre “üretimi engellemek-
ten” iflimize son verdiler. Patron “ben
kanun manun tan›mam hepinizi iflten
ç›kar›yorum” dedi. 

Patron, iflyerinin kapat›laca-
¤›n› söylemifl, bu do¤ru mu?

Evet buran›n kapat›laca¤›n› söyledi.

Peki bankan›n alacaklar›n-
dan kaynakl› yönetime el koy-
du¤u söylendi, bu do¤ru mu-
dur?

Hay›r, böyle bir fley yok. 

Toplam ne kadar alaca¤›n›z
var?

En az alacak maafl 1.5-6 aras› de-
¤ifliyor. Toplam 18 kifli var. Tazminat-
lar›m›z var. ‹çeride flu an çal›flmakta
olanlar›n maafllar›n› da ödemiyorlar.
‹çeride çal›flanlar zaten akrabalar›. 2
tanesi buran›n eski eleman›yd›. 2 tane
de yeni eleman ald›. 

Sigortan›z var m›yd›?
Evet sigortam›z ödeniyordu. 

Ödemeyle ilgili herhangi
bir tarih verildi mi?

“Hukuka baflvurun, bafl›n›z›n
çaresine bak›n” denildi sadece.
Hukuki süreç bafllad›. Topkap› ‹fl-
çi Derne¤i’nden avukat arkadafl-
lar yard›mc› oldular. Vekaletleri-
mizi verdik avukatlara. Patron ay-
r›ca geçen hafta bizi savc›l›¤a flika-
yet etmifl. Patronun söylemine göre,
iflyerini gasp etmifliz ve içeriye kimseyi

b›rakmam›fl›z. ‹çeriden d›flar›ya mal
göndertmiyormufluz. Ancak polisler
geldiler ve biz burada bekledi¤imiz fle-
kildeydik. Patron üretimi
engelledi¤imizi iddia ederek savc›l›¤a
baflvurmufl, ama öyle bir fley de yok
ortada. Biz  sadece burada duruyoruz.
Biz de ertesi gün noter getirdik tutanak
tuttu. Patronun bizi içeriye almad›¤›na
dair. Noter bunlar› gördü ve zapta ge-
çirdi. 

Genelde hangi yay›nevleri-
nin yay›nlar› bas›l›yor?

Cumhuriyet Kitaplar›, Varl›k, Öz-
gür, ‹nsan, Donkiflot yay›nlar›.  Bunlar-
dan ödemeleri al›yor ama bize vermi-
yor. Yukar›da söylemeyi unuttu¤umuz
bir fley vard›. “Siz makineyi durdurdu-
¤unuz için ben size para vermeyece-
¤im” dedi. Yat›rmad›m dedi¤i de as-
gari ücretti. Yine alacaklar›m›z dura-
cakt›. 

Hangi eylemleri yapt›n›z?
Yay›nevleriyle görüfltünüz mü?
Cumhuriyet’in yazarlar›yla ko-
nufltunuz mu örne¤in?

Yay›nevinden birini arad›k söyle-
dik. Yard›mc› olacaklar›n› söylediler.
fiu anda durumu bilmiyoruz. Patron da
bizimle görüflmüyor zaten. Avukatlar
ancak görüflebiliyor. Buras› eski bir
matbaa. Yaklafl›k 40 y›ll›k matbaa
ama babadan o¤ula geçti¤i için pat-
ron isimleri de¤ifliyor sadece. Bas›n
aç›klamas› yapt›k. Bize “E¤er bas›n
aç›klamas› yaparsan›z sizi süründüre-
ce¤im” demiflti. “Kesinlikle para ver-
meyece¤im” dedi. “Makineyi durdur-
dunuz. E¤er buras› çal›flmaya devam
ederse alacaks›n›z, çal›flmazsa alma-
yacaks›n›z” dedi. Cumhuriyet’ten bir
yetkiliyle görüfltük. ‹lgilenece¤ini

söyledi o kadar. Ayr›ca dire-
niflteki Meha iflçileri ziya-
retimize geldi. Biz ala-
caklar›m›z› temin edene

kadar direnifle devam
edece¤iz. 

Kurtiş Matbaa işçileri grevde

Grevin 69. gününde (22 Nisan) grevci iflçilerden Ender’le yap›lan
röportajd›r.

PDD: Süreç nas›l gelifliyor?
Ender: ‹fle iade davalar›n›n ilki yap›ld›. 27 May›s’a ertelendi. 7-12

May›s tarihleri aras›nda, sendikayla patron aras›ndaki grevin kald›r›lma-
s›yla ilgili davalar var. Grevle ilgili herhangi bir dava sonuçlanm›fl de¤il.
Büyük bir ihtimalle ifle iade davalar› 27 May›s’ta sonuçlanacak. 7-12 Ma-
y›s’ta da grev ve grev pankart›n›n as›lmas›yla ilgili davalar devam ediyor.
Hakim dosyay› incelemifl olsayd›, ifle iade davalar› ilk duruflmada bitecek
davalard›. 

‹çeride çal›flanlardan at›lan oldu mu son dönemde?
Biz greve ç›kt›ktan sonra sadece ‹brahim Tatl›ses’in bir patavats›zl›¤›

yüzünden magazin servisi kapat›ld› ve 26 çal›flan›n ifline son verildi. Onun
d›fl›nda toplu bir iflten ç›karma olmad›. Bizim bilmedi¤imiz tek tük olmufltur
belki. 

Eylem sürecini nas›l planl›yorsunuz? Gece düflünülüyordu?
Gece organizasyonu zamanlama olarak mahkeme sürecinden önceye

geliyordu. Biz de mahkeme soncunu alal›m öyle yapal›m dedik. Geceyi
yap›p aleyhte bir karar ç›karsa hofl olmaz herhalde. 1 May›s’› konufluyo-
ruz kendi aram›zda. Grev yerini ziyaretler biraz azald› son dönemde.
Toplu olarak sendikalarla konuflup buray› bir 1 May›s alan›na dönüfltüre-
lim dedik. Ama fleklini henüz detayland›rmad›k. Büyük bir ihtimalle 1 Ma-
y›s’tan sonra grevin nas›l geçece¤ine dair net tav›rlar ortaya konur. 

1 May›s’la ilgili düflünceleriniz nedir?
Bir flekilde Taksim’in art›k iflçilerin de kullanabilece¤i bir alan oldu-

¤unu göstermek gerekiyor. Türk-‹fl’in tavr› biraz rahats›z etti. D‹SK
“Taksim’de kutlamayacaksak hiç kutlamayal›m” derken, Türk-‹fl’in en

bafl›nda “Kad›köy’de kutlayaca¤›z” aç›klamas›n› sendikal mücadele aç›-
s›ndan çok do¤ru bulmuyorum. Hemen hemen her ilde bir direnifl var.
Birli¤e her fleyden daha fazla ihtiyac›m›z oldu¤u bir zaman diliminde-

yiz. Taleplerimiz atla deve de¤il, insani talepler. Çal›flmak istiyoruz
ve bunu göstermek istiyoruz cümle aleme. Taksim’in bir kazan›m
olmas›n› istiyoruz. E¤er bu kazan›m olursa Türkiye’de s›n›f hare-
keti bir eflik atlayacakt›r. Her gün mevzi kaybet, üye kaybet,
bunun art›k son buldu¤u bir yer olmas› laz›m. Umar›m bu 1
May›s güzel, büyük, kat›l›ml› geçerse, iflçiler hiç de¤ilse bir

araya geldiklerinde neler yapabileceklerini görürler. Eko-
nomi kötüye giderken s›n›f mücadelesi ileriye gidebilir. 

ATV’de direniş sürüyor
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PDD: Direniflinizin son geldi¤i aflamay›
de¤erlendirir misiniz?

Mahir: Bugün 110. gündeyiz. Direnifle ilk bafl-
lad›¤›m›z günlerde kazanmaya dönük umutlar›m›z
daha yo¤undu. Fabrikaya sendikal› olarak dönme,
somut kazan›mlar elde etme noktas›nda bir umudu-
muz vard›, ama geçen süreç içerisinde bu hedeften
uzaklaflt›¤›m›z› düflünüyorum. Bunun belli nedenleri
var tabi ki. Belki direnifllerdeki deneyimsizli¤imiz et-
kenlerden birisi. Sendikal bürokrasinin de büyük pa-
y› var. Direnifle bafllad›¤›m›z günlerde patronla de¤il
de daha çok sendikayla kavga etmek zorunda kal-
d›k. Kendimizi kabul ettirmek gibi bir derdimiz oldu
sendikaya. Bu bizi biraz y›pratt›. Yan› s›ra politiklefl-
memizi getirdi. Bilinç düzeyimizi artt›rd›. Derler ya
grev bir okuldur diye. Bizim için de bir okul oldu bu
yan›yla. Sermayenin ne oldu¤unu ö¤rendik, iç ör-
gütlülü¤ün ne demek oldu¤unu ö¤rendik. Kendi gü-
cümüze güvenmek d›fl›nda hiçbir fleyin çözüm olma-
yaca¤›n› ö¤rendik. S›n›f›n toplam sorunlar›na karfl›
da belli bir ilgi uyand›rd› bu süreç. E¤er sendikan›n
dedi¤ini yapsayd›k buras› bizim için bir okul olmaz-
d›. En fazla dava sonucunu bekleyen, maddi kazan-
c›n› düflünen bir konumda kal›rd›k. Siyasi kazan›m-
lar elde ettik ama kazanamad›¤›m›z da bir y›¤›n fley
var. ‹ç örgütlülü¤ü en bafl›ndan beri sa¤lam yapa-
mad›k. Yine d›fl›m›zdaki güçleri örgütlemeye dönük
çabalar›m›z zay›f kald›. Ayn› zamanda Sinter’deki
direniflle kader birli¤i yapmakta eksik davrand›k.
Zaten sendika hep uzak tutmaya çal›flt›. Geç kal›n-
m›fl olmakla birlikte bu yönde çabalar›m›z oldu.
Oran›n iflçi komitesiyle oturup toplant›lar da yapmak
istedik. ABB iflyeri temsilcisi, Sinter komitesi ve biz
toplant› yaparken sendika temsilcisi geldi ve Sinter
iflçileri daha yüzümüze bakmad›. fiu anda ac› bir
durum ama komitenin kendisi sendikan›n memurlar›
durumuna geldi. Geçen gün çok ilginç bir olay ya-
fland›. Halil Tekstil diye bir firmada iflçiler eylem
yapmak istediler. “Sinter’den 1-2 arkadafl al›p gide-
lim” dedim. En az›ndan bir destek olsun. Sinter ko-
mitesinden biri, “sendikaya soral›m” demifl. Öbürü
de “sormam›za gerek yok, zaten gitme diyecekler”
demifl. Hatta iflçilerden biri de “Bize sendika üç gün
tuvalete gitme dese gitmeyiz” demifl. ‹flgal yapan ifl-
çiler böyle bir duruma getirildi.

Yani direniflle bafllayan süreç tersine
mi çevrildi?

Ben komitenin ilk halini hat›rl›yorum gerçekten de
c›v›l c›v›ld›. Bir fleyler yapma gayretleri vard›. fiimdi
hiçbir fley kalmam›fl. ‹flçilerin kendine güveni yerle
bir edildi yani. Biz buna karfl› direnebildi¤imiz ka-
dar direndik. O bürokrasiyle mücadele elimizi kolu-
muzu ba¤lad›, biz de geri çekildik. Duramad›k önle-
rinde diyelim. Bir dönem hedef olma durumuyla kar-

fl› karfl›ya kald›k. Tecrit olduk sendika tara-
f›ndan. “Gürsafl’ç›larla konuflmay›n” denildi
Sinter iflçilerine. “Size kim ekmek veriyorsa
ona gidin o zaman” dedi sendika. Elbette
her fleyi sendikan›n üzerine y›kmak gibi bir
derdimiz yok. Büyük etkisi oldu ama bu sü-
reçte. Ben Gürsafl’a girdi¤imde örgütlülük
süreci bafllam›flt›. En son üye olanlardan bi-
risi bendim. Arkadafllar bu noktada s›cak
davranm›yorlar. ‹fller ray›nda gidince her
fley güzeldi ama ne zaman ifller ray›ndan
ç›kt› komite ihtiyac› ortaya ç›kt›. Fakat ifl ifl-
ten geçmiflti. ‹ç örgütlülük, e¤itimin kendisi hayati
önemde. Sa¤lam bir çekirde¤in çal›flmalar› önemliy-
di. Sendikadan önce en büyük eksiklik buydu. O
yönden geri kald›k. 

‹ç örgütlülükten bahsettin. Neydi yafla-
nan sorunlar?

‹letiflimde eksiklikler oldu. Üye olmayan arkadafl-
lara ilk bafllarda sert davran›fllarda da bulunuldu. ‹ki
kere üye olun deniliyor, üçüncüde fevri davran›fllara
giriliyordu. Bu yanl›fl bir süreç oldu örne¤in. ‹nsanlar
hiçbir fleye haz›rl›kl› de¤ildi. En son at›lan 14 arka-
dafl iflten at›ld›ktan sonra sendikan›n sahip ç›kmad›-
¤›n› gördüler. Biz onlara yar›m yamalak ifade ettik,
sendikan›n neler yapt›¤›n›. Olan oldu ondan sonra.
Arkadafllar “sendika niye gelmiyor” diye sorunca
“iflleri var, flu var, bu var” vs. fleyler söyledik. Bir s›-
n›f bilinci de yok zaten. S›n›f bilinciyle örtüflen fleydir
iç örgütlülük. Onu da sa¤layamad›¤›nda ifl bitiyor.
Biz burada üç kifliyiz flu an. 3 kifli de direniflin en
bafl›ndan beri var olan insanlar. Bilinç ald›lar ve be-
raber duruyorlar. Di¤erlerinin hiçbiri kalmad›. 15
gün içinde da¤›l›p gittiler. Kendi içimizde de s›k›nt›-
lar yaflad›k. 5 kifliydik burada. Bizi de etkiledi. Ar-
kadafllar›n bir ço¤u “bu adamlar direnmiyorsa ben
niye direneyim” diyorlard›. Sonradan direnifle ç›kan
arkadafllara belli bir etkileme olsayd› belki burada
10 kifliydik. Herkes kendi kabu¤una çekildi. 

Direnifli b›rakan arkadafllarla sohbet
etme imkan› buldunuz mu? Onlar ne di-
yorlar?

B›rakmad›k pefllerini. “Ne halleri varsa görsün-
ler” demedik. Ne kadar çaba sarf ettik oras› tart›fl-
mal›. Ama evlerine gittik, telefon ettik, görüfltük. Bu
süreci de¤erlendiremedik onlarla. Birço¤u buradaki
ifl durdurma eylemini hata olarak düflünüyorlar.
Bence de hata. ‹ç örgütlülü¤ü hesaba katmadan
böyle bir fley yapt›k. Yani zamanlama konusunda
hata yap›ld› düflüncesindeyim. ‹fl durdurmada flunu
sa¤lamak laz›md›. ‹flçilerin çal›flmamas› gerekirdi.
‹çerideki arkadafllara ne yapacaks›n›z diye sorduk.
Makinelerin bafl›na geçersek çal›flanlar olur diyorlar-

d› ve nitekim de öyle oldu. Böyle bir tabloyla karfl›la-
fl›p sald›r›lara tam anlam›yla gö¤üs geremezsen, in-
sanlar›n kafas›nda bir soru iflareti de oluflur. Bu sü-
reç iç örgütlülü¤ün en büyük göstergesi de oldu ayn›
zamanda. 

Hani direnifl bir okuldur dedin ya. So-
nuçta direnifli kaybedebilirsin de kazana-
bilirsin de önemli olan ç›kar›lacak dersler
ve b›rakt›¤› izdir, bu anlamda soruyorum.

Son y›llarda fabrikaya örgütlü girme noktas›nda
direniflin çok s›n›rl› bir kazan›m› oldu. Bu bölgede
yoktur. Birçok kazan›m oldu elbette. ‹nsanlar›n kafa-
s›nda birçok fley de¤iflti. Ancak bizim de direnme s›-
n›r›m›z›n k›r›ld›¤›n› düflünüyorum. Gönül ister ki bü-
tün direnifller ortak bir cephede yürütülsün. Süren di-
renifllerden Sinter ve Gürsafl’ta, ifl art›k davalar›n so-
nuçlanmas›na kilitlendi. Art›k s›radan bir bekleyifl
var en fazla birbirinin ziyaretine gidiliyor. ATV-Sa-
bah’a, Meha’ya direnifle gittik. Onun d›fl›nda ortak
yap›lan bir fleyler de yok. 

1 May›s’la ilgili neler söylemek istiyor-
sun?

Biz Gürsafl’taki arkadafllar olarak Taksim’e gide-
ce¤iz. Taksim’e gitmeyen siyasal gruplar geliyor on-
larla da tart›fl›yoruz. Bizim kafam›z bu konuda net.
Gidece¤iz. Belki yap›labilirse Sinter iflçileriyle bir
parça u¤raflmak gerekir. Çünkü 1 May›s gündemle-
rinde hiç yok. Resmi tatil ilan edilmesi kat›l›m nokta-
s›nda çok bir de¤ifliklik yaratmaz. O iflçi s›n›f›n›n ör-
gütlülü¤üyle ilgili bir fleydir. Bundan iki üç y›l önce
Pazar gününe denk gelmiflti ama 1 May›s’a kat›l›m
her zamanki gibiydi. Ayr›ca örgütlü olan yerlerde 1
May›s’› sendikalar ücretli izin olarak geçirdikleri hal-
de kat›l›m çok az. Sendikalar katmak için çok çaba
sarf etmiyorlar. Önden bir haz›rl›k yapm›yorlar. Film
gösterimi, belgesel gösterimi, panel vb. örgütlemek
yok. Anadolu yakas›nda bir piknik yapsalar belki
her zamanki kat›l›mdan daha fazlas›n› sa¤layacak-
lar 1 May›s’a. Bir atmosfer yaratabilirler. Bir telefon
edip “gelin” diyorlar. Resmi tatil olmas› önemli. E¤er
Taksim’i al›rsak güzel bir kazan›m olacak. 

“Gürsaş’ta direniş bir okul oldu”
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!   Seçimin hemen ard›ndan DTP'ye yönelik operasyon bafllat›ld›. PKK'yla ba¤lant› sa¤-
layanlar› yakalamak fleklinde lanse edilen operasyonlarda 300'den fazla DTP üyesi gözal-
t›na al›n›rken 12 ilde DTP binalar› bas›ld›, arand›. Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm› tutukla-
n›rken, yap›lan bask›nlar sokak gösterileriyle protesto edildi. Hakkari, Diyarbak›r, ‹stanbul,
fi›rnak, Mersin'de yap›lan gösterilerde birçok kifli yaralan›rken 17 yafl›ndaki bir genç bir
özel tim taraf›ndan a¤›r yaraland›. 
!   ESP'ye yönelik bask›nlar devam ediyor. ESP temsilcisi Ersin Sedefo¤lu, Obama'y›

protesto eylemi sonras›nda ESP önünde aranmas› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›
ve tutukland›. ESP'ye ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve Bursa'da gerçeklefltirilen operasyonlarda
da gözalt›lar yafland› ve tutuklamalar meydana geldi. 
!   27-28 Nisan günlerinde Devrimci Karargah adl› örgüte operasyon gerçeklefltiren polis

60 noktay› bast›. Operasyon kapsam›nda 19 kifli gözalt›na al›n›rken, 13 kifli tutukland›.
Gözalt›na al›nanlardan Mehmet Yefliltepe ile ilgili bir aç›klama yay›nlayan Devrimci Hare-
ket dergisi, Yefliltepe'nin dergilerinin yazar› oldu¤unu ve bahsedilen örgütle hiçbir alakas›
olmad›¤›n› vurgulad›. 
!   Engin Çeber davas› 17 Nisan'da görüldü. Dava ileri bir tarihe ertelenirken, cezaevin-

deki kamera kay›tlar›nda Engin Çeber'in iflkenceye götürüldü¤ü ve iflkenceyle öldürüldü¤ü
bir kez daha kan›tland›. Mahkeme ileri bir tarihe ertelenirken, Engin Çeber'in ablas›na
mahkeme salonunda san›k gardiyanlardan biri taraf›ndan cinsel tacizde bulunuldu. Mah-
keme s›ras›nda Engin Çeber'in yoldafllar› ve devrimci kurumlar taraf›ndan bas›n aç›kla-
mas› yap›ld›. Bas›n aç›klamas›nda Engin Çeber'in katillerinin tutuklanmas› istendi. 
!   Nisan ay› içinde Yürüyüfl dergisine toplatma kararlar› ç›kart›ld›. 

Ö¤renciler Eylemde
YTÜ’de oturma eylemi
Nisan ay› bafl›nda yapt›klar› devrimci faali-

yetlere sald›ran polis ve ‹P/TGB'ye karfl› koyan
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤rencilerine sorufl-
turma aç›ld›. Bu soruflturma kapsam›nda ö¤ren-
cilerin tedbir olarak okula al›nmamas›na karar
verildi. Rektörlü¤ün ald›¤› bu karar› protesto et-
mek için ö¤renciler, Y›ld›z Teknik Üniversite-
si'nin Befliktafl Kampüsü girifl kap›s›nda oturma
eylemine bafllad›. 

Yaflanan faflist sald›r›lar› protesto eden pan-
kartlar asan ö¤rencileri, birçok devrimci kurum,

parti ve sendikalar ziyaret ediyor. Ö¤renciler; "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Faflizme karfl›
omuz omuza", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "YÖK kalkacak,
polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleflecek" sloganlar›n› at›yorlar. Söyledikleri türkü-
ler ve marfllarla coflkular›n› diri tutan ö¤renciler, eylemlerine devam ediyorlar. 

‹stanbul Üniversitesi’nde faflist sald›r›
‹stanbul Üniversitesi'nde de nisan ay› içinde sat›rl›-b›çakl› faflist sald›r›lar yafland›. Bu

sald›r›larda birçok ö¤renci yaralan›rken, düzenlenen protesto gösterileriyle sald›r›lar ka-
muoyuna duyuruldu. 

Bahar aylar›n›n gelmesiyle birlikte resmi ve sivil faflist sald›r›lar yo¤unlaflm›fl durumda.
Sald›r›lara karfl› ö¤renci gençlik cevap vermekte gecikmiyor ve an›nda refleks gösteriyor.
Mimar Sinan Üniversitesi'nde, faflistlerin yapmak istedi¤i bir panel de devrimci ö¤rencile-
rin protestosu sonucu gerçeklefltirilemedi.

Ka¤›thane Lisesi’nde gözalt› 
Ka¤›thane Lisesi'nde müdürün ö¤rencileri tehdit etmek için yapt›¤› konuflmay› protes-

to eden ö¤renciler, polis taraf›ndan Nurtepe'de otobüslerden indirilerek gözalt›na al›nd›. 
10 ö¤rencinin arkalar›ndan atefl edilerek gözalt›na al›nmas› üzerine, sald›r› Nurtepe

halk› taraf›ndan kurulan barikatlarla protesto edildi. "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Gözalt›lar
serbest b›rak›ls›n", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, sald›r›y›
protesto eden ajitasyon konuflmalar› yap›ld›. 

27 Nisan sabah›, tüm Türkiye,
Bostanc›’dan yükselen silah sesle-
riyle uyand›. Bostanc›’da yüz-
lerce polisin kuflatt›¤› bir
apartman dairesinde, büyük
bir direnifl yaflan›yordu. Sabah›n erken saatlerinde bafllay›p,
ö¤le saatlerine kadar yaklafl›k alt› saat süren bu direnifl, Or-
han Y›lmazkaya ad›n› da herkese duyurdu. 

Telsizle polise ve bas›na seslenen kifli, ad›n›n Orhan Y›l-
mazkaya oldu¤unu söylüyor, elinde yeterince silah ve bomba
bulundu¤unu ve teslim olmayaca¤›n› hayk›r›yordu. Kendinden
emin ve so¤ukkanl› bir biçimde, “teslim olmayan bir özel dev-
rimci kufla¤›na lay›k olmaya çal›flaca¤›m” diyordu. Panik ve
dehflet içinde olan, onu panzerleri, bombalar› ve a¤›r silahla-
r›yla kuflatan polislerdi. Çat›flma s›ras›nda “Terörle Mücadele
Ekibi”nin amiri bir komiser ölüp de üç polis yaralan›nca, kor-
kular› daha da artt›. 

Polis, güvenlik fleridini dar bir alanla s›n›rl› tutmufltu. Ça-
t›flman›n sürdü¤ü caddeyi ise trafi¤e kapamam›flt›. Bas›n ve
halk, bu fleridin etraf›nda çat›flmay› büyük bir merakla izliyor-
du. Yüzlerce polis de fleridin içini doldurmufltu. Hiç bekleme-
dikleri bir anda ve hiç beklemedikleri yerde kurflunlar ya¤ma-
ya bafllad› üzerlerine. Bu kurflunlardan biri, bir gazetecinin ku-
la¤›n› s›y›r›p geçti ve 16 yafl›ndaki Mazlum fieker adl› bir gen-
ce sapland›. Mazlum fieker, orada kanlar içinde yere y›¤›ld›
ve öldü. Devlet, kendi hatas›n› örtbas edebilmek için, bunu bir
demagoji malzemesi yapt›. Sonradan yapt›klar› aç›klamalarda
ise, Orhan Yalç›nkaya’n›n evin arka k›sm›ndan, beklemedikleri
flekilde polise atefl açt›¤›n›, bu s›rada tesadüfen orada bulunan
gencin öldü¤ünü itiraf ettiler. 

Orhan Y›lmazkaya, bir direnifl kalesi haline getirdi¤i Bos-
tanc›’daki dairede saatlerce çat›flt›. Düflmanlar›na korku, dost-
lar›na güç ve moral verdi. Telsizden devrimci mesajlar›n› iletti
herkese. "Emekçilerin mücadele birli¤i için savafl›yoruz. Em-
peryalizme, faflizme, siyonizme karfl› savafl›yoruz… Yaflas›n
devrim ve sosyalizm. Yaflas›n haklar›n kardeflli¤i. Yaflas›n Türk
ve Kürt halklar›n›n mücadele birli¤i… Biz düflece¤iz fakat biz-
den sonra bu kavga mutlaka sürecek. Nas›l binlerce y›ldan be-
ri sürdü¤ü gibi. Thomas Münzer'den, fieyh Bedrettin'den, Ma-
hir Çayan'lardan, ‹brahim Kaypakkaya'lardan ve Deniz Gez-
mifl'lerden beri sürdü¤ü gibi.”

Orhan Y›lmazkaya’n›n geçmifli ve mensubu oldu¤u söyle-
nen “Devrimci Karargah” adl› örgütün gerçek niteli¤i hakk›nda
yeterli bilgiye sahip de¤iliz. Ne var ki, Orhan Y›lmazkaya,
tam da söyledi¤i gibi “teslim olmayan bir özel devrimci kufla-
¤a lay›k bir flekilde” yaflam›n› noktalad›. Bunun içindir ki, bir-
çok devrimci kurum, bu direnifli selamlad› ve onu katledenlerin
yarg›lanmas›n› istedi. 

‹çinde PDD okurlar›n›n da bulundu¤u devrimci yap›lar, Ga-
zi’de düzenledikleri bir gösteri ile Orhan Y›lmazkaya’y› and›-
lar ve katillerinden hesap soracaklar›n› hayk›rd›lar.

Bask›lar, gözalt›lar sürüyor

Bostanc›’da bir direnifl senfonisi 
ORHAN YILMAZKAYA
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Münevver...
18 yafl›nda, kara gözleri p›r›l p›r›l parlayan bir

genç k›z›n foto¤raf› duruyor karfl›m›zda. Hayallerle
ve umutlarla dolu genç bir hayat... 

Parçalanm›fl cesedi çöp konteyn›r›ndan ç›km›fl.
Kafas› testereyle kesilmifl. Hatta avukatlar›n söyle-
di¤ine göre, belki de henüz ölmemiflken, henüz ne-
fes almaya, p›r›l p›r›l bakmaya devam ediyorken
kesilmifl testereyle. 

Münevver’in sevgilisi ve katili olarak aranan
Cem ise, zengin bir ailenin fl›mart›lm›fl o¤lu. Kimbi-
lir nas›l bir ç›lg›nl›k, sapk›nl›k, fl›mar›kl›k, delirme
an›nda, bir anda öldürüvermifl onu. Üstelik de ba-
bas›n›n yard›m›yla. Babas›n›n gömle¤inde Münev-
ver’in kan› bulunmufl, bu nedenle babas› tutuklan-
m›fl. 

Ama çocuk kaçm›fl. “Adalet” bulam›yor onu.
Paras› çok, saklan›yor kimbilir nerede, belki de
yurtd›fl›nda. 

Münevver’in babas› eylemler yap›yor, yürüyüfl-
ler gerçeklefltiriyor ve hayk›r›yor sesinin son gücüy-
le: K›z›m›n katilini bulun! 

Cem’in babas›, o¤lunun en büyük suç orta¤›.
Münevverin cesedini o¤luyla birlikte parçal›yor,
testereyle ve babas›n›n oturdu¤u sitenin önündeki
çöp konteyn›r›na at›veriyor. Ve hemen o¤lunu kaç›-
r›yor “adalet”in elinden. Böylece korumaya çal›fl›-
yor onu, bir katili, kendi varisini, mülkünün gele-
cekteki sahibini... Münevverin kesik bafl›yla bera-
ber, insanl›¤›, de¤erler sistemini, do¤rular›, baflka
bir baban›n mutlulu¤unu da çöp konteyn›r›na ata-
rak… 

Ve bir baflka baba; iki k›z çocu¤a sahip olan
‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah konuflu-
yor: “K›z›na sahip ç›ksayd›!” Kendi k›zlar›na 13
yafllar›ndan itibaren silah kullanmay› ö¤retti¤ini,
silah sesinin insan› rahatlatt›¤›n› anlatan Cerrah,
Münevver’in babas›n› suçluyor! K›z›na 13 yafl›nda
silah kullanmay›, böylece kendini savunmay› ö¤ret-
medi¤i için! Ya da k›z›n› eve kapatmad›¤›, bafl›n›
ba¤lay›p dizinin dibine oturtmad›¤› için!

Kad›na dönük bu egemen bak›fl, Münevver
flahs›nda bir kez daha hortluyor. Ama sadece bu

de¤il. Sömürücü devletin “adaleti”nin de nas›l iflle-
di¤ini gözler önüne seriyor yeniden... 

“Adalet”, mülkü koruyor çünkü, insan› de¤il.
Mülkü savunuyor, insani de¤erleri de¤il. Ve mülk,
kimin elindeyse o hakl›, o istedi¤ini yapabilir, o in-
san öldürebilir, o hayat söndürebilir, o testereyle
kopard›¤› bir kafay› çöp konteyn›r›na atabilir. Mül-
kü varsa, her fleyi yapabilir, sonra da kaçabilir gö-
nül rahatl›¤›yla. Nas›l olsa “adalet” pefline düfl-
mez. Para dolu çantalar durdurur her türlü takibi. 

* * *
Zengin olmak, son y›llarda kitlelere en büyük

erdem olarak sunuldu. Dostluk, paylafl›m, çal›flkan-
l›k, dürüstlük, emek, “fakir ama onurlu” aflklar,
paylafl›ma dayal› komfluluklar, eme¤ini kullanarak
yaflamak gibi de¤erler, insani erdemler, birer birer
yok olmaya bafllad›. Mücadele geriye düfltükçe,
bunlar›n hepsi unutturuldu, çarp›t›ld›, tersyüz edil-
di. Ve hepsinin yerine bir tek fley kondu: Para!

Kapitalist sistemde zenginlik, “hayat›n› kurtar-
mak”t›r ayn› zamanda. Ama maddi olarak dünya-
n›n tüm nimetleri önüne serilirken, insani anlamda
tam bir batakl›k ç›kmaktad›r ortaya. Zenginleflmek,
her fleyi yapma hakk› demektir ayn› zamanda.
Tüm do¤rular›n paraya tabi olmas›, tüm kap›lar›n
parayla aç›lmas›, tüm “erdem”lerin parayla sat›n
al›nmas›, tüm sorunlar›n parayla çözülmesi... 

Ve zengin çocuklar›, yani paran›n varisleri, bu
batakl›¤› ebeveynlerinden çok daha derin, çok da-
ha yoz bir biçimde yaflad›lar. Çünkü ebeveynleri-
nin, o yaflam› sürdürmelerine neden olan en kötü
yanlar›, en çarp›k kiflilik özellikleri geçmiflti onlara.
Çocukluklar›ndan itibaren, bununla büyüdüler. ‹ste-
dikleri her fley yap›ld›. Yaflamlar›nda engeller yok-
tu, kazayla ç›kan engeller de parayla afl›l›rd› za-
ten. Ebeveynleri onlara paran›n sat›n alabilece¤i
herfleyi sunduklar› için, doyumsuzdular. Sürekli as-
la ulaflamayacaklar› gerçek mutlulu¤u arad›lar. Bir
“sevgili”, asla gerçek bir “sevgi”li de¤ildi onlar
için: Zevk ald›klar› sürece, ihtiyaçlar›n› tatmin ettik-
leri sürece ve “sorun ç›karmad›¤›” sürece, kullan›l-
d›lar rahatl›kla. “Sorun” ç›kt›¤› anda ise, ç›kan so-
runun boyutuna, yaflanan tart›flman›n fliddetine, o
anda kullan›lan uyuflturucunun dozuna, zengin ço-
cu¤un para batakl›¤›nda durdu¤u yerin konumuna
göre “çare”ler bulundu. Kimisi “kullan›lm›fl mendil
gibi” f›rlat›l›p at›ld›, kimisinin öfkesi o düzeye geldi
ki, cinayetle ortadan kald›rmaya vard›.  

Sadece sevgilileri için de¤il, sorun yaflad›klar›
ebeveynleri, dostlar› için de geçerlidir bu. Anka-
ra’da Hukuk fakültesinde okuyan bir genç k›z›n, is-
tedi¤i fleyleri yapmas›na izin vermeyen ö¤retim
görevlisi annesini b›çaklayarak öldürmesi de ben-

zer bir durumdur. Annesi
bir engeldir yapmak iste-
di¤i fleylerin, “hayattan
alaca¤› zevklerin” önün-
de. Annesi elefltirileriyle,
yasaklar›yla, “özgürlük

alanlar›n›” daraltmas›yla, onu s›kar, bo¤ar. Onu
öldürmek, bu engeli ortadan kald›rman›n, s›k›nt›s›-
n› gidermenin en etkili yollar›ndan biridir.

* * * 
K›sacas›, zengin çocuklar›, istediklerini yapma

hakk›na sahiptir. Yaflamlar›nda engel-k›s›tlama is-
temezler. Herhangi bir kurala, de¤ere, k›s›tlamaya
tabi olmadan, dizginsizce yaflamak isterler hayat›.
Zaten hem ebeveynleri, hem de burjuva propagan-
da bunu vaazetmektedir onlara: Doludizgin yafla! 

Çocukluklar›ndan itibaren, aileleri arkalar›nda-
d›r. Evde hizmetçiye, okulda ö¤retmene, semtte ar-
kadafllar›na karfl› yapt›klar› tüm hatalar, iflledikleri
suçlar, ebeveynleri taraf›ndan örtbas edilir. Bunu,
çocuklar›n› çok sevdikleri ve korumak istedikleri
için de yapmazlar. Çocuklar› onlar›n mülküdür ve
çocuklar›na dönük elefltirileri, suçlamalar› kendi
“mülklerine” dönük bir sald›r› olarak alg›larlar.
T›pk› mobilyalar›n›n, yatlar›n›n, katlar›n›n övülmesi
gibi, çocuklar›n›n da övülmesini isterler. Çocu¤unu
kaybetmek, yüre¤ini de¤il, mülkünü kaybetmektir
onlar için. O nedenle, çocuklar› suç iflledi¤inde,
ebeveynlerini bulurlar arkalar›nda en büyük koru-
yucu olarak. Annesini b›çaklayarak öldüren P›-
nar’›n, k›z arkadafl›n›n kafas›n› kesen Cem’in bir
“babas›” vard›r mutlaka arkas›nda. Ve bu babala-
r›n cepleri fliflkin, yürekleri taflt›r. 

Kapitalizm, insanlar› “insan” olmaktan ç›kar›r.
Zenginler, para dolu keselerden ibarettirler gerçek-
te. Ve onlar için, çevrelerindeki herkes kendilerine
hizmet etmekle, kendilerini mutlu etmekle yükümlü-
dür. Asalakt›rlar, yozdurlar, çürümüfltürler. Fayda-
c›d›rlar, de¤ersizdirler, umutsuzdurlar. Her türlü
sapk›nl›k ve sald›rganl›k onlar için do¤ald›r. Aflk,
sevgi, umut, özlem, inanç... Bu kelimelerin anlam-
lar›n› bilmezler. 

Zengin olmaya, “hayat›n› kurtarmaya” özenen-
lerin, gerçekte özendikleri yaflam budur. Parlak
ambalaj y›rt›ld›¤›nda, çöp kokusu ç›kar ortaya.
Münevver’in kesik bafl›n›n çöpe at›lmas› bir tesadüf
de¤il, kendi yaflamlar›n›n gerçek yüzünü ortaya
koyan çarp›c› bir denkliktir. 

* * *
Münevver’in katilinin yapt›klar› ne tesadüftür,

ne bir anl›k öfke, bir anl›k kendini kaybetme. Ait
oldu¤u s›n›f›n, onda yaratt›¤› kiflilik flekillenmesinin
do¤al bir sonucudur. 

Ve bu katillerin ait oldu¤u kapitalistleri durdu-
racak olan tek fley, sokaklara dökülen, katillerin
bulunmas›n›, sömürünün ortadan kalkmas›n›, kapi-
talizmin y›k›lmas›n› ve insanl›¤›n kurtuluflunu iste-
yen kitleler olacakt›r. 

Münevver’in katili...
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Nisan ay›n›n ortalar›nda Erge-
nekon davas›n›n 12. dalgas› ger-
çekleflti. AKP’nin yerel seçimlerden
yenilgiyle ç›kmas› üzerine Ergene-
kon’da yeni dalgalar›n olmayaca¤›-
n› iddia edenler vard›. Buna karfl›n
güç kaybeden AKP’nin daha büyük
bir h›rsla sald›r›ya geçece¤i de bek-
leniyordu. Nitekim öyle oldu. Bir
yandan AKP karfl›t› burjuva klikleri-
ne yeni darbeler vuruldu, di¤er yan-
dan DTP operasyonu ile ABD’nin Kürt plan› do¤rul-
tusunda yollar düzlenmeye, seçim yenilgisi telafi
edilmeye çal›fl›ld›. 

Fakat AKP, bu kez baltay› tafla vurdu. Ergene-
kon’un 12. dalgas› olarak akademisyenleri hedefe
çakan son operasyon, ters tepti. Baflkent Üniversi-
tesi Rektörü Mehmet Haberal’in gözalt›na al›n›p tu-
tuklanmas› ama en çok da Ça¤dafl Yaflam› Destek-
leme Derne¤i (ÇYDD) Baflkan› Türkan Saylan’›n
evinin aranmas›yla büyük bir tepki toplad›. Birçok
ünlü sanatç› ve ayd›n, Türkan Saylan’a desteklerini
sundu. Saylan’›n evi, destek ziyaretleri ve protesto
gösterileriyle AKP karfl›tlar›n›n merkezi halini ald›.
Hatta “genelkurmay ad›na” bir tümgeneral bile Tür-
kan Saylan’› ziyaret etti. Bir baflka ilginç geliflme,
eski cumhurbaflkan› Demirel’in, gözalt›na al›nan
rektör Mehmet Haberal’› havaliman›nda kadar gide-
rek u¤urlamas› oldu.

Ulusalc› kesim, Ergenekon soruflturmas›n› yürü-
tenlerin bu hatas›n› çok iyi de¤erlendirdiler. Özellik-
le 70 yafl›n› aflk›n ve kanser tedavisi gören Türkan
Saylan’›n “darbecilikle” suçlanmas›, Ergenekon da-
vas›na karfl› güvensizli¤i artt›rd›. AKP karfl›t› olan
herkesin “Ergenekoncu” diyerek sindirilmeye çal›fl›l-
d›¤› yönündeki duyguyu güçlendirdi. Saylan’›n
Cumhuriyet mitingleri s›ras›nda da “ne fleriat ne
darbe” dedi¤i, hatta bu yüzden darbe yanl›s› kesim-
lerin de h›flm›na u¤rad›¤› belirtilerek, sahip ç›kanla-
r›n oran› yükseltildi. Birçok ilde protesto gösterileri
örgütlendi. Darbecilik suçlamas›yla yitirdikleri kitle
deste¤ini yeniden kazanmaya çal›flan “ulusalc›”lar,
yeniden hareketlendiler. Öyle ki Ergenekon sorufl-
turmas›na konu olan “Cumhuriyet mitingleri”ni yeni-
den bafllatma karar› ald›lar. May›s ay›n›n ortas›nda,
Ankara’da ilk mitinglerini yapmaya haz›rlan›yorlar. 

AKP’de Ergenekon çatla¤›
Bugüne dek Ergenekon soruflturmas›na destek

veren kesimler ise, ters yönde etkiledi. Bu tür uygu-
lamalar›n “Ergenekon soruflturmas›n› flaibe alt›na
soktu¤u”nu söyleyerek yanl›fl bir ad›m at›ld›¤›n›
söyleyenler artt›. Ergenekon’un güvenirli¤ini yitirdi-
¤ini, ona verdikleri deste¤i çektiklerini söyleyen ya-
zar ve sanatç›lar ço¤ald›. 

Hükümet içinde de bir çatla¤a yol açt›. CHP’den
AKP’ye transfer olduktan sonra Kültür ve Turizm
Bakan› olan Ertu¤rul Günay, 12. dalga ile ilgili ola-
rak “çok tats›z, sapt›r›c› bir fley oldu” dedi. Günay’›n
bu aç›klamas›, AKP’li yetkilileri rahats›z etti. Milli
E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Saylan ve Haberal
için “darbe teflvikçili¤i yapt›lar” dedi. Dinci-gerici ba-
s›n, Türkan Saylan’›n annesinin “H›ristiyan” oldu-
¤undan hareketle “misyonerlik” yapt›¤›n› iddia etti.
Türkan Saylan ise, cemaat ve tarikatlar›n özellikle
Do¤u ve Güneydo¤u’da yapt›klar› çal›flmalardan ra-
hats›zl›k duyduklar›n› söyledi.  

Fettullah Gülen’in özellikle e¤itim alan›na el att›-
¤› ve genifl bir co¤rafyada okullar açt›¤› biliniyor.
Dinci-gerici kadrolar› da buralardan yetifltiriyor. Kürt
ve Alevi çocuklar›na da el att›klar›, zeki ve yoksul
çocuklar›, dershanelerine al›p üniversitelere yerlefl-
tirdikleri, bunlar›n e¤itim, bar›nma, beslenme gibi
sorunlar›n› çözerek kendilerine ba¤lad›klar› kimse
için s›r de¤il. Bu alanda en büyük rakiplerinin
ÇYDD oldu¤u söylenebilir. Çünkü ÇYDD de Fettul-
lah Gülen’in yapt›¤›n›, ulusalc›-laik kesim ad›na ya-
p›yor. O da yoksul çocuklar› “Atatürkçü” bir flekilde
yetifltirmek için e¤itiyor. ÇYDD’nin burs verdi¤i ö¤-
renciler, daha burs almadan önce bu yönde sorgu-
ya tabi tutuluyor, ailesi araflt›r›l›yor. 

K›sacas›, Gülen ve ÇYDD dinci-gericiler ile laik-
ulusalc› kesimin e¤itim alan›ndaki rakipleri olarak
karfl› karfl›ya geliyorlar. Son Ergenekon dalgas› da
bu alandaki kap›flman›n bir devam›d›r. AKP ile
önemli bir yol alan Gülen cemaati, önündeki ÇYDD
engelini de Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda
temizlemek istemifltir. Fakat bu kez kald›rd›klar› tafl
ayaklar›na düflmüfltür. ÇYDD, hem prestij, hem
maddi yönden, kuruluflundan bu yana en parlak dö-
nemini yaflam›flt›r. Burslu çocuklara para vereme-
yecekleri yönde yapt›klar› aç›klamalarla, son 4 y›lda
toplad›klar›ndan daha fazla paray› bir-kaç ay içinde
toplam›fllard›r.    

“Ergenekon AKP’yi aflt›” iddias›
Ergenekon’un 12. dalgas›, AKP içinde çatlaklara

yol açar ve Ergenekon soruflturmas›na verilen des-
te¤i zay›flat›rken, liberal kesim içinde AKP’yi des-
tekleyenlerden çeflitli itiraflar da gelmeye bafllad›. 

Bunlar›n içinden flimdilerde Star gazetesinin
baflyazarl›¤›n› yapan Mehmet Altan, 12. dalgan›n
ard›ndan flunlar› söylüyordu: “Bence AKP’ye kalsa
Ergenekon kapan›r bile. AKP’yi aflan bir irade Erge-
nekon’un peflinde… Dünya sistemi Ergenekon’u
tasfiye ederek Türkiye’yi tedavi ediyor… Buras› NA-
TO ülkesi. Burada NATO’nun ve ABD’nin istemedi-
¤i darbe olmaz. Bu sefer darbeyi yapamad›lar, çün-
kü ABD istemedi.”

Benzer bir yaklafl›m, “Ergenekon’un resmi gaze-
tecisi” ünvan›n› alan fiamil Tayyar’da da görüldü.
“Ergenekon’da eksen kaymas› yaflanmamal›d›r” di-
yen Tayyar, soruflturman›n “darbe odakl›” yürütül-
mesi gerekti¤ini, aksi taktirde kamuoyundaki deste-
¤i yitirece¤ini söyledi. Ard›ndan da “süreçten nere-
deyse tümüyle d›flland›¤› halde en a¤›r faturay›
AKP ödeyecektir” dedi.

Ergenekon ad› alt›nda bafllat›lan gözalt› ve tu-
tuklama furyas›, bafl›ndan beri AKP’yi aflan, bizzat
ABD’nin yürüttü¤ü bir operasyondu. “Darbe karfl›tl›-
¤›” ve “demokrasi” havarili¤i bunun demagojik yö-
nünü oluflturuyordu. Kuflkusuz Ergenekoncu olarak
yarg›lananlar içinde darbe yanl›lar› vard›. Bunlar,

sadece asker kö-
kenli olanlar de-
¤il, ö¤retim üye-
si, gazeteci, sa-
natç› vb. sivilleri
de kaps›yordu.
Fakat bu operasyonunun as›l amac›, ABD d›fl›nda
farkl› emperyalistlerle iliflkiye geçen kesimleri, özel-
likle de Çin-Rusya kesimini tasfiye etmekti. O yüz-
den de devletin tüm kademelerinde ve her tür ku-
rumda temizli¤e girifltiler. D›flar›da ABD, içeride ise
AKP karfl›t› olan burjuva kesimleri, güçten düflür-
meye çal›flt›lar.  

Ergenekon soruflturmas›n›n 12. dalgas› baflar›-
s›z olunca, Mehmet Altan ve fiamil Tayyar gibi
ABD-AKP destekçileri, baz› gerçekleri itiraf etmeye
bafllad›. Esas›nda yaflanan son fiyaskoyu, destek-
ledikleri kesimler ad›na düzeltmeye çal›flt›lar. Son
operasyonu AKP’nin de¤il de Gülen grubunun yap-
t›¤›n› söyleyerek AKP’yi aklamaya, bu arada
AKP’nin daha dikkatli olmas› konusunda uyarmaya
kalkt›lar.  

Ayn› günlerde ABD’nin önde gelen düflünce ku-
rulufllar›ndan Stratejik ve Uluslar aras› Araflt›rmalar
Merkezi CSIS, “Türkiye’nin de¤iflen dinamikleri”
bafll›kl› bir rapor yay›nlad›. Rapor, Fettullah Gülen
hareketinin içerden sistemi de¤ifltirmeyi hedefledi¤i-
ni, medyada ve polis içinde çok güçlü oldu¤unu be-
lirtiyordu. AKP’nin ise giderek daha milliyetçi ve
hoflgörüsüz bir tutum içine girdi¤i söyleniyordu. 

Ergenekon, sahipleri gibi inifle geçti 
Son Ergenekon operasyonundaki baflar›s›zl›k,

Ergenekon’un da sahipleri gibi inifle geçti¤ini göste-
riyor. Ergenekon’un arkas›nda ABD ve iflbirlikçisi
AKP var. 2000’li y›llarda düflüfle geçen ve son eko-
nomik krizle bu durumu daha net biçimde ortaya ç›-
kan ABD, AKP eliyle Türkiye’ye vargücüyle yükleni-
yor. Ergenekon davas› da bu yüklenmenin bir sonu-
cuydu. Ne var ki, 12. dalga ile o da inifle geçti. Ar-
kas›na ald›¤› kitle deste¤ini yitirmeye bafllad›. 

Genelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤ da, o gün-
lerde yapt›¤› aç›klamada, “önce ekonomiyi sonra
sosyo-politik yap›y› de¤ifltirmeye çal›flan cemaatler
var” diyerek Gülen cemaatini iflaret etmiflti. Türkan
Saylan’a da TSK ad›na aç›k destek verdiler. 12.
dalga, AKP karfl›tlar›n›n her f›rsat› de¤erlendirerek
seslerini yükselttiklerini gösterdi.

Görünüflte dinci-gerici, laik-ulusalc› flekline bü-
rünen burjuva klikler aras›ndaki kap›flma, emperya-
list güçlerin dünya hegemonyas› için k›z›flan pazar
kavgas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bu gerçek, her
geliflme ile bir kez daha kan›tlanmad›r. ‹flçi ve
emekçiler, bu kesimlerden birinin bayra¤› alt›na gir-
meyi reddetmeli, kendi bayra¤›n› yükseltmelidir.
Gerçek kurtuluflun yolu ancak böyle aç›labilir. 

Ergenokon’un
12. dalgas› 
ters tepti
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“NATO’ya Hay›r, Savafla Hay›r!” fli-
ar›yla 1 Nisan’da resmen bafllayan
NATO Karfl›t› Zirve, dört gün boyunca
nefeslerin tutulmas›n› sa¤lad›. 

Karfl› Zirve’nin aç›l›fl eylemi, 30
Mart’ta iki bin kiflinin kat›l›m›yla Alman-
ya’n›n üniversite flehri Freiburg’da start
ald›. Üç gün boyunca da Strasburg so-
kaklar›, say›lar› az, ancak militan ve
kararl› bir kitlenin verdi¤i barikat savafl-
lar› ile sars›ld›. Bu eylemler, 4 Nisan’da
planlanan büyük blokaj eylemlerine ve
kitlesel mitinge ›s›nma hareketleriydi.

4 Nisan’da Strasburg sokaklar›nda saba-
h›n 3’ünden itibaren iki bin eylemci, büyük ve
küçük gruplar halinde önceden kararlaflt›r›lan
buluflma noktalar›na ulaflmaya çal›flt›. ‹ki temel
ulafl›m a¤›na 500’er eylemciyi y›¤may› ve ö¤-
len saatlerine kadar blokaj eylemlerini sürdür-
meyi baflard›. Gruplar önceden kararlaflt›r›ld›¤›
gibi, ayn› 2007’de G 8 Karfl› Zirvesi’nde oldu¤u
gibi; tüm gözyaflart›c› bombalara, helikopter-
den at›lan gaz bombalar›na ve polis coplar›na
direnerek blokaj noktalar›na ulaflmaya çal›flt›. 

Bu kararl› eylemleri yans›tan az say›da bas›n
oldu. Bas›n›n as›l odaklaflt›¤› nokta, yanan binalar-
d›. Eylemci kitle, blokaj eylemlerini baflar›yla ta-
mamlay›p, resmi Zirve’nin bafllamas›n› bir saat ge-
ciktirdikten sonra, büyük mitinge kat›lmak için blo-
kaj› denetimli flekilde sona erdirerek, izin verilme-
yen miting alan›na do¤ru topluca yola ç›kt›. Polis,
kitlenin miting alan›na giriflini gaz bombalar› ve
coplarla engellemeye çal›fl›nca, birçok yerde bari-
katlar kuruldu, binalar atefle verildi. 

Strasburg’da 20 bin, Almanya Kehl’de ise 6 bin
kifli saat 14’de bafllayan mitinge gelmiflti. Sokak-
larda ise eylem yerine gelmeye çal›flan yüzlerce
kifli polis ablukas›ndayd›. Devlet yang›n› bahane
ederek miting bafllamadan kitleye sald›rd›. Stras-
burg taraf›, tüm gücüyle bu sald›r›lara karfl›-sald›-
r›yla cevap verirken, Almanya’dan Strasburg’a
geçmek için Kehl’te toplanan kitle, pasif bir flekilde
köprüde bekledi. Pazar sabah› kamp›n kapan›fl›yla
birlikte Karfl› Zirve sona erdi. 

Avrupa’da son y›llar›n en önemli uluslararas›
eylemlerinden biri olan NATO karfl›t› Zirve, haz›rla-
n›fl›, hayata geçirilifli ve Avrupa’da kitlenin ruh hali
aç›s›ndan önemli deneyimlerle dolu. Bizim yaz›m›-
z›n da ana konusu, eylemin haz›rlan›fl› ve Avrupa
solunun, özellikle de Karfl› Zirve’yi büyük oranda
örgütleyen Alman solunun Karfl› Zirve de¤erlendir-
meleri olacak. 

Karfl› Zirve haz›rl›klar› bir y›l önce bafllad›
Strasburg ve Almanya’n›n zengin talil flehri Ba-

den Baden’de yap›lan NATO’nun 60. y›l kutlamala-
r› ve zirvesine karfl›, Karfl› Zirve örgütlenmesi ge-
çen y›l›n Haziran ay›nda bafllad›. 

Almanya cephesinden Karfl› Zirveyi örgütleyen
gruplar, 2007’de G 8 karfl›t› Zirveyi örgütleyen
gruplarla neredeyse özdefl oldu¤u için örgütlenme-
si de benzerdi. Hem Strasburg, hem de Almanya
Baden Baden’de kamplar kuruldu. A¤›rl›k Stras-
burg’a verildi. Kamplar, binlerce eylemciyi kapsa-
yacak flekilde ve koordinasyon, e¤itim, antreman
merkezi olarak de¤erlendirildi. Zirve’nin belkemi¤i

kamplard›. Aylar öncesinden kamp yerleri kiralan-
maya çal›fl›ld›. Devletin bu Zirve’de tüm bask› me-
kanizmalar›n› devreye sokaca¤› da kamp tart›flma-
lar› üzerinden ortaya ç›kt›. Yer verilmek istenmedi,
kiralayanlar terörize edildi vb. 

Zirve’nin örgütlenmesinin di¤er belkemi¤i ise
blokajlard›. Yani resmi Zirve’ye giden yollar›n iflgal
edilmesi, etten barikat örülmesi ve resmi Zirve’nin
engellenemese bile geciktirilmesi. 

Bunun için ekipler halinde antremanlar önce-
den bafllad›. fiehrin haritas› ç›kar›ld›, girilmesi ke-
sin yasak olan k›rm›z› ve portakal rengi bölgeler
blokaj›n ana hedef noktalar›yd›. Ancak Stras-
burg’un ve Zirve’nin yap›ld›¤› bölgenin bloke edil-
mesi, arazinin uygunsuzlu¤u yüzünden 2007’den
çok daha zordu. 

8 Mart’ta “radikal sivil itaatsizlik” ad› alt›nda
Strasburg’da blokaj antremanlar› yap›ld› ve Zir-
ve’ye ça¤r›lar da¤›t›ld›. Antremanlar kampta de-
vam etti. Kampta as›l a¤›rl›k gençlerdeydi. Blokaj
eylemlerinin örgütlenifl flekli gruplar halindeydi ve
yeni olup henüz bir gruba dahil olmayanlar bulu-
nup, yeni gruplar oluflturuluyordu. “Radikal sivil ita-
atsizlik” eylemlerini as›l örgütleyen gruplar “NA-
TO’yu Bloke Et!” ad› alt›nda eylem birli¤i olufltur-
dular. Bu grubun içinde “NATO’yu Kapat!” ad› al-
t›nda “tamamen” bar›flç›l yollarla blokajlar olufltur-
may› savunan ayr› bir birlik daha vard›. 

Zirve öncesi yaklafl›k 500 farkl› gruba ulafl›ld›
ve eylem onlarla birlikte örgütlendi. Attac ve Bar›fl
Hareketleri Karfl› Zirve konferans›n› a¤›rl›kl› olarak
örgütleyenlerdendi. fiehrin farkl› merkezlerinde sa-
vafla ve NATO’ya dair farkl› toplant›lar yap›ld›. 

Herkesin kat›labilece¤i miting, 4 Nisan’da ör-
gütlendi. Yine 4 Nisan mitingine Leyla Zana, No-
am Chomsky gibi konuflmac›lar davetliydi.

Zirve haz›rl›¤› bir y›l sürmüfltü. Ancak, yaflanan
ekonomik kriz, Yunanistan ve Fransa’da milyonlar-
ca insan›n kat›l›d›¤› eylemler göz önünde bulundu-
ruldu¤unda, haz›rl›klar›n çok yavafl ilerledi¤ini,
nabz›n bir türlü h›zlanmad›¤›n› izlemek mümkün-
dü. Eylem öncesi kitle toplant›lar›, gruplardan iba-

ret kal›yor ve bir türlü kitleselleflemi-
yordu. fiehirlerdeki otobüs bilet sa-
t›fllar› bir türlü yürümüyor ve kirala-
nan otobüsler iptal ediliyordu. 

Ancak her fleyden de önemlisi,
NATO karfl›t› propaganda, toplant›
ve gösteri say›s› çok azd›. Bunun bir
nedeni krizin getirdi¤i de¤iflikliklere
uyum sa¤layaman›n yan›nda, genel
kitlede yaflanan durgunluktu. Sol
gruplarda, (bu gruplar yasal Sol Par-
ti’den kendisine radikal sol, anti-kapi-
talist sol diyenlere kadar uzan›yor)

aç›ktan ifade etmeseler de, Obama’n›n yaratt›-
¤› kafa kar›fl›kl›¤› önemli bir rol oynuyordu. Üs-
tü örtük de olsa Obama’ya dair beklentiler var-
d›. Guantanamo’nun kapat›lmas›, Irak’tan çe-
kilme karar› vb. Kendilerine radikal sol diyen
gruplar›n, ilk defa bildirilerin bafl›na bir ABD
Baflkan›n›, umut olarak kullan›lan Obama’n›n
resmini basmas› ve utangaçca “bakal›m, göre-
lim” diye k›vranmas› bunun bir örne¤idir. Zirve
sonras›, radikal sol (özellikle “radikal sivil itaat-
sizlik eyleminin” mimar› IL-Müdahaleci Sol de-

nen birlik) de¤erlendirmesinde, Obama beklentile-
rine hiç girmeyerek, “sadece karfl› propaganda
yapt›k, NATO’ya alternatif programlar sunmakta
yetersiz kald›k” diyor ve ana soruna parmak bas-
m›yordu. Ancak eylem sonras›, ABD’nin “bar›flç›l”
çözümlerine dair umutlar tükenmemifl olsa da ciddi
darbeler ald›. 

Son olarak, moralleri bozan ve Zirve’nin isteni-
len düzeyde geçmeyece¤inin habercisi olan, Berlin
ve Frankfurt’ta krize karfl› yap›lan eylemlerdi. Ey-
lemlere toplam 30 bin kifli kat›lm›flt›. 

Burjuvazi, kitleler ayaklanacak korkusuyla 
tüm bask› mekanizmalar›n› iflletti
Mart sonu Londra’da yap›lan G 20 karfl›t› ey-

lemlerde, eylemci say›s›n›n azl›¤›na ra¤men, (as›l
yük NATO karfl›t› eylemlere verildi¤i için G 20 kar-
fl›t› eylemlere ancak birkaç bin eylemci kat›ld›)
bankalar› iflgal etmeleri ve sokaklar› alevlendirme-
leriyle, militan ve do¤ru hedeflerin seçildi¤i eylem-
lerdi. Ne yaz›k ki, genel kitlenin eyleme çekileme-
mesi, özellikle ikinci gününde, bir eylemcinin öldü-
rülmesinin ard›ndan, sokaklar›n terk edilmifl olma-
s›, sol gruplar›n politikalar›n›n henüz kitlelere ulafl-
mad›¤›, krize ra¤men öfkenin hala gemlendi¤i göz-
leniyordu. Devletlerin kriz politikalar›na öfke bü-
yüktü, ancak henüz birçok ülkede hem tüm boyut-
lar› ortaya ç›kmam›fl, hem de “belki biz kurtuluruz”
umudu tükenmemiflti. Yani hava henüz bizden ya-
na dönmemiflti ama bizimleydi. Tam da bu yüzden
Londra’da ‹ngiliz polisi inan›lmaz bir terör estirdi.
Öldüresiye sald›rd›. Burjuvazi, emperyalizmin gö-
be¤inde kopacak f›rt›nadan korktu¤u kadar hiçbir
fleyden korkmuyordu. 

Bu azg›n sald›rganl›k, NATO karfl›t› Zirve’ye
karfl› da sürdü. Günler öncesinden Fransa-Alman-
ya s›n›r›nda ola¤anüstü hal ilan edildi. Y›llard›r ya-
p›lmayan kimlik kontrollerine tekrar bafllad›. Bilinen
isimler göz hapsine al›nd›. Almanya taraf›nda 15
bin polis, Fransa taraf›nda 10 bin polis ve bin 500
asker görevlendirildi. (4 Nisan Kehl eyleminde yak-
lafl›k bir eylemciye üç polis düflüyordu.) ‹ki hafta

NATO’ya Hay›r! 
Savafla Hay›r!
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öncesinden, Zirve’nin yap›laca¤› bölgede ola¤a-
nüstü hal koflullar› uygulanmaya baflland›. Çevre-
de oturan herkes fifllendi ve ancak özel kimliklerle
alana girip ç›kabildiler. Miting için baflvurulan böl-
gelere izin verilmedi, mahkemece yasakland›. Mi-
tinglerde ve kampta hemen hemen her fleyin bu-
lundurulmas› yasakt›. Binlerce eylemci s›n›rlardan
geri çevrildi. Daha önceki eylemlerde resmi ve
gayri resmi (istihbarat teflkilat›) taraf›ndan fifllenen
tüm isimler, s›n›rda al›konuldu. Yine siyah giyinen,
yan›nda eflarb›
olan herkes
geri çevrildi.
Pankart sopa-
lar›n›n girmesi
hiç mümkün
de¤ildi. Kamp›
engellemek
için seyyar
mutfa¤a bile el
konuldu. Yani
daha önceden
binbir yarat›c›-
l›kla eylem alanlar›na ulaflanlar, alana ya giremedi
ya da saatlerce bekleme noktalar›nda tutulduktan
ve eylem bittikten sonra eylem alan›na b›rak›ld›. 

Burjuva bas›n bile bu kadar “önlem” karfl›s›nda
flaflk›nd›. Ancak flaflk›nl›klar› uzun sürmedi, dü¤-
meye bas›lm›fl gibi hepsi fliddet yanl›s› “siyah
blok” tehlikesini yazmaya bafllad›. Bunlar, polis ol-
mazsa eylemcilerin flehirleri yak›p y›kaca¤› korku-
sunu yaymaya çal›flt›lar kitlelere. O kadar ileri gitti-
ler ki, özellikle Bar›fl Hareketi’den insanlar, “Çin’e
Rusya’ya demokrasi dersi veren Avrupa, s›n›fta
kald›”, dediler. D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi’nin
Almanya Polis Sendikas›’ndan polisleri 1 May›s’a
davet ederek onlara Türk polisini flikayet etmesi,
Bianet’in, “Avrupa polisi sokakta bir eylemciyi cop-
lasa olay olur”, diye yazmas›, gözlerinin buralarda
yaflanan fliddete kapal› oldu¤unu, burjuva demok-
rasinin ne anlama geldi¤ini görmek istemediklerini
gösteriyor.

Almanya’da bo¤az›nda fularla eyleme kat›la-
mazs›n, yüzünü kapatman gözalt›na al›nma ve ce-
za alma gerekçesidir. Binlerce eylemciye kimlik
kontrolü yetmezmifl gibi, sudan bahanelerle fiflle-
mek ola¤an hale geldi. Yüzlerce polis kameras›yla
çekilen görüntülerden hiç bahsetmiyoruz. 

Strasburg’da ölümlerin yaflanmamas›n›n tek
nedeni, Frans›z polisinin geliflebilecek tepkilerden
dolay› bunu göze almamas›d›r. Bunun yerine heli-
kopterlerden at›lan gaz bombalar›, binlerce göz
yaflart›c› bomba, kitle içine dalan polis arabalar›,
sald›rgan köpekler, ellerindeki silahlard›.   

K›sacas› kriz, Avrupal› emperyalistleri kor-
kutuyor. Yunanistan ve Fransa önemli bir de-
neyimdi. Korku öylesine büyük ki, Alman
Cumhurbaflkan› aday› Schwan’›n, “krize karfl›
etkili politika uygulayamazsak, ayaklanmalarla
karfl› karfl›ya kalaca¤›z” sözleri, ayaklanmaya
k›v›lc›m olabilece¤i korkusuyla yerden yere
vuruldu, Schwan sorumsuzlukla suçland›. 

Devletin bu Zirve’de uygulad›¤› bask›, di-
¤er eylemlerle karfl›laflt›r›lamayacak kadar yo-
¤undu. Mahkemelerin kararlar› da, bu hukuk-
suzlu¤u yasallaflt›rmak oldu. NATO Zirvesi

sonras› Fransa, gösteri yasalar›n› sertlefltirme ve
böylelikle Almanya’n›n yolunda yürüme karar› ald›. 

‹yi eylemci, kötü eylemci
Her devletin oldu¤u gibi Avrupa devletlerinin,

eylemcileri bölmek ve bask› mekanizmalar›n› ge-
rekçelendirmek için kulland›klar› argüman, “herfleyi
yak›p y›kmaya ve kitleyi tehlikeye atmaya haz›r bir
grubun” varl›¤›d›r. Devletin bu politikas› etkisiz de
kalm›yor. Karfl› Zirve öncesi Almanya devleti, onca

polis y›¤›na¤›n› ve hak gasp›n›,
“Siyah Blok”la aç›klad›. Bu blok,
anti-kapitalist, anarflist ve oto-
nomculardan olufluyor. Gençler
a¤›rl›kl› siyah giyindi¤i için ad› Si-
yah Blok. 

Reformistler, özellikle küresel-
ci Attac, devletin bu aç›klamas›na
bal›klama atlad› ve kendisinin de
bunlar› mahkum etti¤ini, eylemle-
rin bar›flç›l geçece¤ini aç›klad›.
Bu manzara hemen hemen her
eylemde yaflan›yordu geçmiflte.

Bar›fl Hareketleri bas›na, bar›flc›l bir flekilde pro-
testolar›n› yapacaklar›n› aç›klad›lar. Reformistlerin
a¤›rl›kl› yer ald›¤› Kehl eyleminin bu kadar utanç
verici sessizli¤e bürünmesi bunlar sayesinde oldu. 

Ancak polis hem eylem alanlar›na gidifllerde,
hem de eylemlerde, -örne¤in 4 Nisan eyleminde-
gaz bombalar›n› ilk olarak Bar›fl Hareketi’nin oldu-
¤u gruplar›n üzerine ya¤d›rd›. Yine Attac korteji,
gaz dumanlar› aras›nda kaybolan kortejlerden bi-
riydi. Polisler, 70 yafl›nda eylemcilerin içinde bu-
lundu¤u otobüsleri, maskeli, eli silahl› polislerle
arad›. Hedefleri bunlar de¤ildi, hedefleri eyleme
gelen herkesti, ayr›mc›l›k uygulamad›lar!

Burjuva medya ise, sadece yanan barikatlar›
gösterdi. Bu barikatlardan önce polisin vahflice
sald›r›s›n› göstermedi. Kendilerini bar›flç›l ilan
eden gruplar›n nas›l gaz bombas› ya¤muruna tu-
tuldu¤unu göstermedi. 

‹yi eylemci, kötü eylemci tart›flmas› eylemler-
den sonra da devam etti. Attac sözcüsü, binalar›
yakan ve polise tafl atanlar› mahkum etti. Anti-ka-
pitalist gruplar ise “Attac kendi ad›na konuflsun”
dediler. Ancak Attac gibi örgütlerden ayr› yürüme
karar›n› hala alamad›lar. 

Yine Evrensel gibi gazeteler, barikat kuran, po-
lisle çat›flan gruplar› ajanl›kla suçlad› ve polisin bi-
linçli olarak binalar›n yanmas›na seyirci kald›¤›n›
yazd›. Evrensel’e yak›flan bir de¤erlendirmeydi bu.
Militan olana çamur atmak! Oysa devlet, bask› ay-
g›t›n› gerekçelendirmek için hep bir neden buluyor.

Bugün yanan bir bina, yar›n baflka bir fley... 
Blokaj eylemini gerçeklefltiren gruplar yapt›klar›

ortak aç›klamada; “Bizler radikal sivil itaatsizlik ey-
lem karar› alm›flt›k. Gruplar, devlete sald›r›lmaya-
ca¤›na dair anlaflm›flt›. Ancak biz devlete de¤il,
devlet bize sald›rd›. Biz kendimizi savunma ve he-
defimize varma hakk›n› kulland›k. Otelde insanlar
oldu¤u için buran›n yak›lmas›n› onaylam›yoruz,
ancak bu eylemde de mahkum ve teflhir edilmesi
gereken devlet fliddetidir, fliddeti devlet kullanm›fl-
t›r. Eylemciler binalar› atefle vermifltir, çünkü dev-
let ilk sald›ran olmufltur...” dediler.

Eylemler baflar›l› m›yd›?
Bafl›ndan beri eylemin hedefi, NATO’yu teflhir

etmekti. Zirve’yi geciktirmek ve genifl kitleleri hare-
kete geçirmekti. Zirve’nin engellenebilece¤ine dair
umut yoktu. ‹stenilen kitlesel düzey yakaland› m›
sorusuna, eyleme kat›lan tüm gruplar olumsuz ce-
vap veriyor. Eylemlere toplam 30 bin, blokaj ey-
lemlerine ise yaklafl›k bin 500 kifli kat›ld›. Ölçüt
2007 G 8 Zirvesi. 2007’de genel mitinge yaklafl›k
100 bin ve blokaj eylemlerine 15 bin kifli kat›lm›flt›.
Yine G 8 Zirvesi’ne karfl› yap›lan mitinge sendika-
lar da kat›l›rken, NATO karfl›t› eylemde sendikalar
çok zay›ft›. Bu y›l ciddi boyutlara ulaflan kriz göz
önünde bulunduruldu¤unda, kitlesellik zay›f kald›. 

Di¤er yandan devletin tüm ablukas›na ra¤men,
kararl›l›kla barikatlar›n kurulmas›, günlerce süren
sokak çat›flmalar› gelecek eylemler için örnek
oluflturacak cinstendi. 

Tüm medyan›n eylemcilere karfl› sald›r›ya geç-
mesine ra¤men onbinler, 4 Nisan’da Strasburg’un
tüm caddelerinden, köflelerinden, eylem alan›na
ulaflmaya çal›flt›lar. Bu kararl›l›¤› ve sabah yap›lan
blokajlar›n verdi¤i morali dergi sayfalar›nda oku-
mak mümkün. 

Karfl› Zirve eylemlerinin yap›ld›¤› Liman bölge-
si, Strasburg’un en fakir ve göçmen a¤›rl›kl› sem-
tiydi. Bu semtin gençleri eylemlere kat›ld›lar, mas-
ke tak›p bas›na neden eylemlere kat›ld›klar›n›
aç›klad›lar. 8 Nisan’da bölge halk›ndan birkaç yüz
kifli bir bas›n aç›klamas› yapt›. Aç›klamada; “Polis,
her yeri korumaya ald›, ama bizim semt fakir oldu-
¤u için buna gerek duymad›. Biz eylemcileri ve ey-
lemleri elefltirmiyoruz. Biz yol istiyoruz, ifl istiyoruz”
diyerek Frans›z devletini teflhir ettiler. Zaten gün-
lerce ara sokaklardan, yasak olan flehir merkezinin
yolunu bulmaya çal›flan eylemcilere; yol gösteren,
su veren, ekmek veren de bu semtin halk›yd›. 

Karfl› Zirve için bir olumsuzluk, Obama’n›n ko-
nuflmalar›yd›. Prag’da oldu¤u gibi y›llardan sonra
ilk defa bir ABD Baflbakan›n›n onbinler taraf›ndan

dinlenmesi ve alk›fllanmas›, onun da bir
bar›fl elçisi gibi herkese gül da¤›tmas›,
NATO ve ABD’nin eli kanl› politikas›n›n
teflhir edilmesini zorlaflt›ran etkenlerdi.
Bununla birlikte eylemlere yönelik sald›r›-
lar, NATO’nun kanl› yüzünü gösteriyordu. 

Sonuç olarak, eylemde kararl› olan,
militan olan gruplar, umulan kitle gelmese
de, eylemin baflar›l› oldu¤u konusunda
hemfikirler. fiimdi gözler ‹talya’da, Tem-
muz ay›nda yap›lacak G 8 Zirvesi’ne çev-
rildi.



24 May›s 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

" 3 May›s 1962-Ankara'da "Açlar Yürüyüflü"
yap›ld›

Yap›-‹fl Sendikas›'n›n düzenledi¤i yürüyüfle 5 bin
iflçi ve iflsizler kat›ld›. Yoksullu¤a ve iflsizli¤e karfl›
gerçeklefltirilen yürüyüflte hedef Meclis'ti. Yürüyüfle
sald›ran polis 300 kifliyi gözalt›na ald›. Eylem '60'l›
y›llar›n ortalar›ndan itibaren yükselifle geçen s›n›f ha-
reketinin önemli eylemlerinden biriydi. 

" 5 May›s 1818-Bilimsel sosyalizmin kurucusu
ve proletaryan›n önderi Karl Marx do¤du

" 5 May›s 1981-IRA militan› Boby
Sands Ölüm Orucu'nda öldü.

‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
eden ‹rlanda Kurtulufl Ordusu militan›
Boby Sands ve yoldafllar›, siyasi tutsakl›k
hakk› ve tek tip elbiseye karfl›, yaflam ko-
flullar›n›n iyilefltirilmesi talepleriyle ölüm

orucuna bafllad›lar. Maze Cezaevi'ndeki eylem 217
gün sürdü ve Boby Sands ile 9 arkadafl› yaflam›n› yi-
tirdi. Sands bu eylem içindeyken yap›lan seçimler-
de, ‹rlanda halk› taraf›ndan milletvekili seçildi. ÖO
boyunca, hem kitlesel ve meflru eylemler hem de si-
lahl› eylemler çok yo¤un bir flekilde yap›ld›. Döne-
min ‹ngiltere Baflbakan› “Demir Layd” lakapl›k
Thaetcher, tutsaklar›n talepleri konusunda geri ad›m
atmad›. Buna ra¤men, eylemin önemli politik kaza-
n›mlar› oldu ve eylem tüm dünyada yank› getirdi.
Boby Sands ve arkadafllar›n›n cenazeleri, onbinlerce
kiflinin kat›ld›¤› ve silahl› IRA militanlar› taraf›ndan
yönetilen törenlerle kald›r›ld›.

" 6 May›s 1972-Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve
Hüseyin ‹nan idam edildiler. 

'68'lilerin gençlik önderlerinden Deniz, Yusuf ve
Hüseyin, FKF içinde yürüttükleri faaliyetin ard›ndan
THKO'yu kurdular. 1971 y›l›nda gerçeklefltirilen 12
Mart darbesi, ilk hedef olarak devrimci gençlik ön-
derlerini seçti. Tüm örgütlülükler da¤›t›l›rken, iflken-
ce yayg›n bir flekilde uyguland›. Binlerce kifli gözalt›-

na al›nd›, tutukland›. Deniz, Yusuf
ve Hüseyin bu koflullarda da¤lara
çekilme ve mücadeleyi gerilla sa-
vafl› fleklinde sürdürme karar› ald›-
lar. Deniz ve Yusuf Sivas'›n fiar-
k›flla ilçesinde askerle girdikleri
çat›flmada yakaland›lar. Mahkeme-
leri göstermelik olarak yürütüldü;
üçü ile ilgili idam karar› önceden
al›nm›flt›. Üç devrimci önder,
mahkemede görüfllerini sonuna ka-
dar savundular ve idam sehpas›nda
sloganlar›n› hayk›rarak sehpay›
kendileri tekmelediler. 

" 9 May›s 1974-Almanya'da
K›z›l Ordu Fraksiyonu (RAF)
önderlerinden Ulrike Meinhof,
Stutgart'ta Stemmheim Cezae-
vi'nde hücresinde katledildi.

" 13 May›s 1974-Leyla Qas›m
idam edildi

1974 y›l›nda Irak'ta Baas yönetimi
Kürtler üzerindeki bask›lar›n› protesto
etmek için, Leyla Qas›m ve arkadaflla-
r› uçak kaç›rma eylemi planlad›lar.
Ancak eylemi gerçeklefltiremeden 24
Nisan 1974'te yakaland›lar ve h›zl› bir
yarg›lama sonras› 13 May›s 1974'te 4

arkadafl›yla birlikte idam edildiler. Leyla Qas›m yar-
g›lama s›ras›nda "... Ben Kürdistan'›n özgürlü¤ü için
can›m› feda etti¤imden dolay› sevinç ve gurur duy-
maktay›m" diyerek önemli bir miras b›rakt›. 

" 18 May›s 1973-TKP-ML'nin kurucusu ve ön-
deri ‹brahim Kaypakkaya iflkenceyle katledildi.

Do¤u Perinçek'in T‹‹KP'sinin oportünist görüflleri-
ne karfl› ç›kan Kaypakkaya, TKP-ML'yi kurdu. Ma-
o'nun fikirlerinden etkilendi. "Yar› feodal yar› sömür-
ge" tespitinden yola ç›karak, devrimin "k›rlar›n kent-

leri kuflatmas›" fleklinde bafllayacak "halk savafl›" ile
gerçekleflece¤ini düflünüyordu. Bu do¤rultuda geril-
la savafl›n› bafllatmak için k›rlara çekildi. Köylüler
içinde çal›flma yürüttü. Polisle girdi¤i bir çat›flmada
yaral› olarak ele geçirildi. Diyarbak›r'da gördü¤ü
yo¤un iflkencelere ra¤men s›r vermedi ve katledildi. 

" 18 May›s 1982- Diyarbak›r cezaevinde dört-
lerin gecesi

PKK savaflç›lar› Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin,
Necmi Öner ve Eflref Any›k, Diyarbak›r cezaevinde-
ki faflist terör ve iflkenceleri protesto etmek için be-
denlerini atefle verdiler. 

" 19 May›s 1895 Jose Marti Öldürüldü
Küba’n›n ‹spanya’ya karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi-

nin simgesi olan Jose Marti, Küba Devrimci Parti-
si’nin kuruluflunda yer ald›. Ayn› zamanda “partili sa-
natç›” olan ve fliirlerinde yal›n bir dil kullanan Marti,
çat›flmada öldü. 

“Ayn› yal›nl›kla ölmek isterim /K›rda bir çiçek gibi
sakin, gösteriflsiz / Mum yerine y›ld›zlar parlas›n üze-
rimde / Yeryüzü uzans›n alt›mda sessiz / Ben ayd›n-
l›k ve özgürlük delisiyim / Vars›n hainleri saklas›nlar
so¤uk bir tafl alt›nda / Dürüstçe yaflad›m ben / Karfl›-
l›¤›nda / Yüzüm do¤an günefle dönük ölece¤im.” 

" May›s 1968-Fransa'da '68 Eylemleri
ABD’nin Vietnam iflgaline dönük protestolar, tüm

dünyada antiemperyalist kitlesel gösterilere dönüfltü.
“68 bahar›” olarak tarihe geçen bu eylemlerin en etki-
li gerçeklefltirildi¤i ülke ise Fransa idi. Fransa’n›n he-
men bütün kentlerinde, gençler, iflçiler ve emekçiler
genel grevlerden okul ve fabrika iflgallerine, barikat
savafllar›ndan silahl› çat›flmalara kadar, yayg›n kitle-
sel ve militan eylemler gerçeklefltirdiler. ‘68 May›s›
eylemlerin en çok artt›¤› ay oldu. 10 May›s'ta Paris'te
kurulan barikatlara polisler ve faflistler sald›rd›. ‹flçi
s›n›f› bunun üzerine ö¤renci gençli¤e destek için ha-
rekete geçti ve genel greve gitti. Yap›lan mitinglere 1
milyon iflçi ve emekçi kat›ld›. Eylemlerin yükselifli
burjuvaziyi oldu¤u kadar reformizmi de rahats›z etti
ve Frans›z Komünist Partisi eylem k›r›c› rolü oynaya-
rak eylemleri sönümlendirdi. 

" 31 May›s 1971 Nurhak Direnifli
20 kiflilik THKO grubu, Malatya-Kürecik’te bulu-

nan ABD radar üssüne sald›r› düzenlemek üzere hare-
kete geçtiler. Askerler taraf›ndan kuflat›ld›klar›nda
girdikleri çat›flma sonucu THKO önderlerinden Sinan
Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdo¤an flehit düfltü. 

8 May›s 1945, ‹kinci Emperyalist Paylafl›m
Savafl›'n›n resmen bitti¤i gündür. 

Birinci emperyalist savafltan yenik ç›kan Al-
man burjuvazisi, biraz palazlan›nca, faflist Nazi
Partisi’ni iflbafl›na getirip yeni bir dünya savafl›-
n› bafllatt›. Almanya’n›n Polonya’ya sald›r›s›yla
bafllayan savafl, as›l olarak sosyalist Sovyetler
Birli¤i’ni hedefliyordu. Di¤er emperyalistlerin
de deste¤iyle Almanya 1941 y›l›nda Sovyetler
Birli¤i'ne sald›rd›. emperyalist devletin sesi de
ç›kmam›flt›. 

Sovyet iflçi ve emekçilere faflizme karfl› des-
tans› bir direnifl gerçeklefltirdiler. 20 milyon ölü
pahas›na faflizmi geriletmeye bafllad›lar. "Stalingrad'dan bir ad›m daha
geri gitmek yok"tu. Stalin önderli¤inde Almanya'ya do¤ru ilerlemeye
bafllad›lar. Faflizmin boyunduru¤undan kurtard›klar› her yerde büyük bir
sevgi ve coflkuyla karfl›land›lar. Dünyan›n tüm ezilen halklar›n›n yüre¤i
Sovyet halk›yla birlikte çarp›yordu. Alman faflizmine karfl› birçok yerde
gösteri ve eylemler yapt›lar. Sovyet halk›na, iflçi ve emekçilerine olan
inançlar›n› hayk›rd›lar. Sovyet halk› da bu inanc› ve beklentiyi bofla ç›-
karmad›.

1945 bahar›nda Berlin'de Meclis binas›n›n tepesine k›z›l bayrak dikil-
di¤inde sosyalizmin güçlülü¤ü bir kez daha görüldü. Stalin, "Bizim de
topraklar›m›za bahar gelecek" demiflti. Ve o bahar, 8 May›s’ta faflizmin
büyük yenilgisi ile geldi. ‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›'nda dünya-
n›n üçte biri emperyalist boyunduru¤u parçalayarak, devrimlerini gerçek-
lefltirdi. Sosyalist sistem, emperyalist-kapitalist sistemi önemli oranda
geriletmifl oldu.

8 May›s 1945- Berlin'e K›z›l Bayrak çekildi

May›s Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

May›s 1980-Serdar Y›lmaz
Kartal'da y›ld›r›m düflmesi sonucu yaflam›n› yitirdi.

‹flçiler ve emekçiler aras›nda kurdu¤u yak›n iliflkilerle
örgüte kadro kazand›rmakta geliflkin bir yere sahipti. 

10 May›s 1976-Fevzi Aslansoy
12 Mart sonras›nda Ankara üniversite gençli¤i içinde

faaliyetlerde bulunan militanlardan biriydi. K›sa sürede
polisin dikkatini çekti. Ancak polis, sivil faflistleri dev-
reye soktu ve Fevzi kurflunlanarak öldürüldü. 
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ABD’nin Türkiye’den en
büyük beklentisi, Afganis-

tan savafl›nda daha fazla rol
almas›. Bunun yan›s›ra,

Irak’tan çekilecek ABD as-
kerlerinin Türkiye toprakla-
r›n› kullanmas›; ‹ran konu-
sunda Türkiye’nin ABD’ye

destek vermesi; Filistinli
gruplarla kurulan temastan
enerji geçifl yollar›na, Gür-
cistan-Rusya sorununa ta-
raf olmas›na var›ncaya ka-

dar, pek çok konu da
ABD’lilerin Türkiye’den

beklentileri aras›nda. Ve yi-
ne en önemli gündemlerden
biri de, s›n›r kap›s›n›n aç›l-
mas› da içinde olmak üzere

Ermenistan-Türkiye
iliflkilerinin güçlendirilmesi

olarak flekilleniyor. 

art ay›n›n ilk günlerinde ABD
D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton
gelmiflti Türkiye’ye. Ön görüfl-
meleri o yapm›flt›. Bir ay sonra,

Nisan ay›n›n ilk günlerinde ise yeni
ABD Baflkan› Obama da Türkiye’ye
ad›m att›. Nisan sonunda, bu defa ABD
Genelkurmay Baflkan› Michael Mullen
Türkiye’deydi. Mullen’den sonra ise,
FBI Baflkan› Robert Mueller’e geldi s›-
ra. fiimdi onun ziyareti bekleniyor. 

Tablo oldukça çarp›c›. ABD’nin
bütün “büyük”adamlar› Türkiye’ye
gelmek için s›raya girmifl durumda.
Bush döneminde, Irak iflgali için Türki-
ye topraklar›n› kullanma izni isteyen
ABD, bir tek bakan bile göndermeye
gerek görmemiflti, D›fliflleri ve Savun-
ma Bakan Yard›mc›lar›n› göndermeyi
yeterli bulmufltu. Keza daha önceleri
de, ABD yönetiminin Türkiye’ye dö-
nük üst düzey ziyaretleri pek s›k rastla-
nan bir olgu de¤ildi. fiimdi ise Clinton,
ilk Avrupa gezisinde; Obama ise, göre-
ve bafllad›ktan sadece iki ay sonra ger-
çeklefltirdi¤i bir dünya gezisi kapsa-
m›nda Türkiye’ye geliyorlar. Ve her
gelen, en “sevimli” maskesini tak›yor,
en “s›cak” mesajlar› veriyor. 

May›s ay› trafi¤i de oldukça h›zl›
bafllad›. ABD Savunma Bakan› Robert
Gates’in, arkas›ndan da Clinton’un
Türkiye’yi ikinci ziyaretlerini gerçek-
lefltirmesi bekleniyor. 

Ve elbette bu kadar ziyaretin amac›
var. Öncelikle, Türkiye’yi kazanmak
için bu kadar fliddetli bir ›srar, Türki-
ye’den beklentilerin de oldukça büyük

oldu¤unu gösteriyor. Di¤er taraftan,
ABD’nin art›k Türkiye’den beklentile-
rinin, “uzaktan dikte ettirme yöntemiy-
le” karfl›lanmad›¤›n›, Türkiye’yi ikna
etmek ve yan›na çekmek için çok daha
fazla çaba harcamak zorunda kald›¤›n›
ortaya koyuyor. Ve bu ziyaretlerin en
önemli parças›n› da, kamuoyu olufltur-
ma, kitlelerdeki ABD karfl›tl›¤›n› yu-
muflatma faaliyeti oluflturuyor. 

ABD’nin beklentileri

Elbette ABD’nin Türkiye’den en
büyük beklentisi, Afganistan savafl›nda
daha fazla rol almas›. Bunun yan›s›ra,
Irak’tan çekilecek ABD askerlerinin
Türkiye topraklar›n› kullanmas›; ‹ran
konusunda Türkiye’nin ABD’ye destek
vermesi; Filistinli gruplarla kurulan te-
mastan enerji geçifl yollar›na, Gürcis-
tan-Rusya sorununa taraf olmas›na va-
r›ncaya kadar, pek çok konu da
ABD’lilerin Türkiye’den beklentileri
aras›nda. Ve yine en önemli gündem-
lerden biri de, s›n›r kap›s›n›n aç›lmas›
da içinde olmak üzere Ermenistan-Tür-
kiye iliflkilerinin güçlendirilmesi olarak
flekilleniyor. 

ABD’nin beklentileri oldukça yük-
sek. Bu nedenle Türkiye’ye hofl görün-
me konusunda büyük bir çaba harc›yor
ve Türkiye’nin en çok önemsedi¤i ko-
nularda büyük vaatlerde bulunuyor.
Özellikle Obama’n›n Türkiye ziyare-
tinde bu beklenti ve vaatler en üst nok-
taya ulafl›yor. Öncelikle Türkiye’ye dö-
nük olarak büyük tepki toplad›klar›n›
bildikleri “›l›ml› islam” söyleminden

vazgeçerek Atatürk’e, Türkiye’nin
“laik ve demokratik” yap›s›na ve bu-
nun önemine vurgu yap›yor. Tabi bun-
da son dönemde Türkiye’de AKP kar-
fl›t› yükselen havan›n, 29 Mart seçim-
lerinde ortaya ç›kan AKP’ye dönük
tepki ve oy kayb›n›n büyük bir pay›
var. 

Bunun yan›nda Türkiye’nin AB’ye
üyeli¤i konusundaki desteklerini yine-
liyor. ABD’nin bu deste¤i Almanya ve
Fransa’n›n “AB’nin iç iliflkilerine ka-
r›fl›lmamas›” konusunda tepkisini al-
m›fl ve bu yönüyle asl›nda ters bir etki
yaratm›fl olsa da, ABD, Türkiye’nin
AB’ye girmesini istedi¤ini, her vesi-
leyle tekrarlamaktan vazgeçmiyor. 

Üçüncüsü, PKK konusunda Türki-
ye’ye büyük sözler veriyor ABD.
“PKK sorunu bitecek” diyor ve PKK
ile mücadelede yo¤un bir destek vere-
ce¤ini söylüyor. ABD ile Türkiye ara-
s›nda 5 Kas›m 2007 tarihinde bir mu-
tabakat gerçeklefltirilmifl ve buna göre

“istihbarat paylafl›m›” karar› al›nm›flt›.
Bu “istihbarat paylafl›m›”n›n ilk görün-
güsü de, Türkiye’nin Güney Kürdis-
tan’a, Kandil Da¤lar›na düzenledi¤i
PKK operasyonuydu. fiimdi ABD, bu-
nu güçlendireceklerini aç›kl›yor. 

Dördüncüsü, NATO zirvesinde or-
taya ç›kan genel sekreterlik krizinde
Türkiye’nin yan›nda görünerek de pu-
an toplamak istiyor Obama. 

Ve Türkiye ile en tart›flmal› konu-
lardan olan Ermenistan’›n soyk›r›m ta-
sar›s›n›n tan›nmas› konusunda da Tür-
kiye’yi rahats›z etmeyecek bir ad›m
ataca¤›na dair bir beklenti yarat›yor.  

Rasmussen krizindeki fiyasko

ABD’nin Türkiye’ye vaatleri içinde
en h›zl› çökeni, Rasmussen konusunda-
ki tutumu oldu. 

NATO zirvesinin en önemli günde-
mi Afganistan savafl›na NATO üyesi
ülkelerin daha aktif kat›l›m›yd›. Zirve-
de yeni genel sekreterin kim olaca¤› da
gündeme getirilecekti, ancak yeni ge-
nel sekreterin seçilmesine daha uzun
bir zaman oldu¤u için, sadece bir gö-
rüflme yap›lacak, konu karara ba¤lan-
mayacakt›. Türkiye’nin tutumu, bu ko-
nunun beklenenden çok önce karara
ba¤lanmas›na neden oldu. 

NATO Genel Sekreterli¤i için ismi
geçen kifli, Danimarka Baflbakan› An-
ders Fogh Rasmussen’di. Türkiye onun
sekreterli¤ine iki noktadan karfl› ç›k›-
yordu. Müslüman kitleleri aya¤a kald›-
ran Muhammed karikatürleri krizi dö-

ABD Türkiye’den 
ne istiyor?

M
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neminde, Rasmussen, bunu “ifade özgür-
lü¤ü” olarak tan›mlay›p savunmufltu. Er-
do¤an, Davos’ta oluflturmaya çal›flt›¤›
“Arap dünyas›n›n yeni lideri” imaj›n› pe-
kifltirmek amac›yla Rasmussen’e karfl› ç›-
k›yordu. Öte yandan, Roj Tv’nin Dani-
marka’dan yay›n yapma izni verilmesine
tepki gösteriyordu. 

Türkiye’nin itirazlar› ve Erdo¤an’›n
klasikleflen “Davos takti¤i”, sorunu bir
krize dönüfltürdü. Obama’n›n devreye
girmesinin arkas›ndan ise, sorunun çözül-
dü¤ü aç›kland›. Görünürde sonuç Türki-
ye’nin lehine olmufltu. Çünkü Rasmus-
sen, Roj Tv’yi kapataca¤›n› ve Muham-
med karikatürleri nedeniyle müslüman
dünyas›ndan özür dileyece¤ini aç›klam›fl-
t›. Keza, Türkiye’ye NATO Genel Sekre-
terli¤i Yard›mc›l›¤›, Silahs›zlanmadan
Sorumlu NATO Genel Sekreter Yard›m-
c› Vekilli¤i, Afganistan Özel Temsilcili-
¤i, NATO Terörle Mücadele Yöneticili¤i
ve Askeri Kurmay Heyetine Türk suba-
y›n al›nmas› vaadedilmiflti. Yani Türki-
ye’ye NATO yönetim kademelerinden
son derece önemli görevler verilecekti.
Ve Türkiye de Rasmussen’in yeni göre-
vini onaylam›flt›. 

Ancak sonraki geliflmeler böyle olma-
d›¤›n› gösterdi. Rasmussen Muhammed
karikatürleri için özür dilemedi ve Roj
Tv’nin PKK ba¤lant›s›n›n araflt›r›laca¤›-
n›, bu yönde ellerinde bir kan›t olmad›¤›-
n› söyledi. Böylece hiçbir konuda geri
ad›m atmam›fl oldu. Keza Türkiye’ye va-
adedilen önemli görevlerin hiçbirisi de
do¤ru ç›kmad›, bu görevlere baflka ülke-
ler atand›. 

Yaflanan kriz, Davos sonras›nda “Tür-
kiye’nin ikinci diplomasi zaferi” olarak
gösterilmeye çal›fl›ld›. Oysa gerçekte
Türkiye hiçbir fley elde edemeden kald›.
Üstelik Rasmussen’in Genel Sekreterli¤i-
nin, öngörülenden üç ay önce kesinlefl-
mesini sa¤lam›fl, böylece Rasmussen’in
iflini kolaylaflt›rm›fl oldu. 

Ermenistan’la bar›fl›rken 

Azerbaycan’› k›zd›rmak

Daha araya günler girmeden çöken
ikinci konu ise, Türkiye-Ermenistan ilifl-
kilerindeki beklentiler oldu. 

Türkiye, ABD’nin Ermenistan konu-
sundaki s›n›r›n aç›lmas› ve iliflkilerin nor-
mallefltirilmesi beklentilerine onay verir-
ken, Azerbaycan’›n durumu oldukça geri
plana itildi. 

Türkiye, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
ma sürecinden itibaren, “Türki Cumhuri-
yetler” ile yak›nlaflma, daha do¤ru bir de-
yimle ABD’nin bölge politikalar›n›n ta-

fleronu olma görevini üstlenmiflti. O ça-
balar›n sonucunda en yo¤un iliflkileri
kurdu¤u ülke Azerbaycan’d›. Öylesine
yo¤un iliflkilerdi ki bunlar, Azerbay-
can’da darbe gerçeklefltirmeye kadar
uzanm›flt›. Sonuçta, 20 y›l boyunca Tür-
kiye ile Azerbaycan aras›nda iliflkiler gi-
derek güçlendi, hatta “tek millet-iki dev-
let” slogan› kullan›l›r oldu. Elbette ki bu
noktaya gelmesinde, Azerbaycan’›n pet-
rol yataklar›n›n ve Azerbaycan’›n Türki-
ye’den beklentilerinin büyük bir pay›
vard›.

Türkiye-Azerbaycan iliflkilerinin bir
parças› da Ermenistan konusundaki or-
takl›kt›. Türkiye 1915 y›l›na dayanan Er-
meni soyk›r›m› ve Ermenilerin bu konu-
daki beklentileri nedeniyle Ermenistan
ile iliflkilerini kesmiflti. ABD’nin soyk›-
r›m konusunda Ermenistan’a verdi¤i
destek de Türkiye’yi fazlas›yla rahats›z
ediyordu. Keza Ermenistan’›n Türki-
ye’nin s›n›rlar›n› kabul etmemesi, A¤r›
Da¤› baflta olmak üzere Türkiye s›n›rlar›
içindeki baz› iller üzerinde hak iddia et-
mesi, Türkiye devletinin tepkisini çeki-
yordu. Azerbaycan ise, SB’nin da¤›lma
sürecinde Ermenistan iflgali alt›nda kalan
Da¤l›k Karaba¤ üzerindeki hak iddias›
nedeniyle Ermenistan’la sorun yafl›yor-
du. 

Bu tablodan dolay›, Türkiye-Erme-
nistan yak›nlaflmas› ve s›n›r kap›s›n›n
aç›lmas›, hem Ermenistan’›n soyk›r›m
iddias›na ABD’nin verdi¤i deste¤e, hem
de Azerbaycan’›n vetosuna tak›l›yordu.
Di¤er taraftan, s›n›rlar kapal› olmas›na
ra¤men Ermenistan ile Türkiye aras›nda
çeflitli ticari iliflkiler uzun zamand›r sür-
dürülüyordu. Özellikle bu kesimler, s›n›r
kap›s›n›n aç›lmas›nda fayda görüyordu.
Obama’n›n ziyareti s›ras›nda yapt›¤› bas-
k›, dengeleri yerinden oynatt›. 

Türkiye, Ermenistan s›n›r›n›n aç›labi-
lece¤ini, Ermenistan ile iliflkilerin gelifl-
tirilece¤ini aç›klay›nca, Azerbaycan bü-
yük bir tepki gösterdi. Türkiye, Azerbay-
can’›n tepkisini çekmek istemiyor. Azer-
baycan’›n zengin petrol yataklar› ve Kaf-
kaslardaki stratejik konumu, Türkiye aç›-
s›ndan Azerbaycan’› öneml› k›l›yor. Bu
nedenle Azerbaycan’a Karaba¤ sorunu
çözülmeden önce s›n›r kap›s›n›n aç›lma-
yaca¤›na dair söz verdi. Ancak yap›lan
aç›klamalar ve gelinen aflaman›n ard›n-
dan, Türkiye’nin sözleri Azerbaycan’›
tatmin etmeye yetmiyor. 

Azerbaycan, ilk tepkisini de ‹stan-
bul’da toplanan “Medeniyetler ‹ttifak›”
toplant›s›na, Türkiye’nin bütün ›srarlar›-
na ra¤men, kat›lmayarak gösterdi. Arka-
s›ndan Azerbaycan Devlet Baflkan› Ali-

yev, Rusya’ya bir ziyaret gerçeklefltire-
rek, Türkiye’ye karfl› Rusya kart›n› oyna-
maya bafllad›. Bu görüflmede Rusya ile
Azerbaycan yak›nlaflmas›n›n iflareti olan
oldukça önemli ad›mlar at›ld›. Öncelikle
iki ülke karfl›l›kl› olarak ikili iliflkilerini
önemsediklerini aç›klad›lar. Bunun ya-
n›nda, Azeri do¤algaz›n›n 2010 y›l›ndan
itibaren Rusya üzerinden Bat›’ya aktar›l-
mas› ile ilgili bir ön anlaflma imzalad›lar.
Bu anlaflma, Azeri ve Türkmen do¤alga-
z›n› Nabucco hatt› ile Bat›’ya tafl›maya
haz›rlanan Türkiye’nin planlar›na ciddi
bir darbe anlam›na geliyordu. 

En büyük darbe ise, Da¤l›k Karaba¤
sorununa iliflkin olarak indi. Rusya ara-
buluculu¤unda Ermenistan ile Azerbay-
can’›n Haziran ay›nda bir zirvede bulufl-
mas› kararlaflt›r›ld›. Bu görüflmelerde
ilerleme sa¤land›¤› koflulda, Rusya, Er-
menistan’a mali yard›mda bulunaca¤›n›,
Azerbaycan’›n silah taleplerini de karfl›-
layacaklar›n› aç›klad›. Rusya, bugüne
kadar Azerbaycan’a silah satmay› redde-
diyordu. Karaba¤’›n etraf›nda bulunan
alt› ilçenin öncelikle Ermenilerin elinden
al›nmas›, Azerbaycan için bafllang›ç için
yeterli olarak görünüyor. Ve Rusya’n›n
Ermenistan’› buna ikna etme ihtimalinin
düflük olmad›¤› söyleniyor. 

Bu geliflmeler, Rusya’n›n Kafkaslar-
da önemli bir ilerleme kaydedebilece¤ini
gösteriyor. E¤er Karaba¤ sorunu ile ilgi-
li küçük de olsa ad›mlar ortaya ç›karsa,
Azerbaycan’›n Türkiye’den kopuflu gün-
deme gelebilir. Rusya bu konuda Erme-
nistan üzerindeki etkisine güveniyor.
Türkiye’nin ise güvenebilece¤i herhangi
bir fley yok. Atabilece¤i tek ad›m, Erme-
nistan ile iliflkilerin artmas›. Ancak di¤er
taraftan, Obama’n›n 24 Nisan Ermeni
Soyk›r›m› gününde yapt›¤› konuflmada,
‘soyk›r›m’ sözcü¤ünü kullanmasa bile
Ermenileri memnun edecek bir söylem
kullanmas›, Ermenistan’›n Türkiye’nin
s›n›rlar› içinde hak iddia etmekten vaz-
geçmemesi, Karaba¤ sorununun çözül-
memesi ve üstelik bu arada Azerbay-
can’›n da Türkiye’den uzaklaflarak Rus-
ya’ya yak›nlaflmas›, böylece Türkiye’nin
en önemli do¤algaz ve petrol boru hatt›n-
dan yoksun kalmas› gibi unsurlar, Türki-
ye için önemli kay›plar. Bu tablo, Oba-
ma’n›n Türkiye’den beklentilerinden bi-
rinin daha h›zla çöktü¤ünü gösteriyor. 

Kürt sorununda çözümsüzlük

Obama’n›n çantas›ndaki konulardan
birisi de PKK konusuydu. ABD, PKK’ye
iliflkin olarak “istihbarat paylafl›m›”n›n
sürece¤inin ve PKK’nin tasfiye edilece-
¤inin garantisini veriyordu. Bu arada,
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Kürdistan Bölgesel Yönetimi, PKK’nin yak›nda
silah b›rakaca¤›n› aç›kl›yor ve Nisan-May›s ayla-
r›nda bir Kürt konferans›n›n toplanaca¤›n› belir-
tiyorlard›. Ancak bu arada Türkiye’nin de birta-
k›m ad›mlar atmas›, PKK’nin “da¤dan inmesi-
nin” yolunu açmas› isteniyordu. Obama’n›n mec-
listeki di¤er partilerle birlikte DTP ile de görüfl-
me yapmas›, bu konuda ABD plan›n›n bir iflareti
gibiydi. 

Ancak tam tersi bir tablo ç›kt› ortaya. Oba-
ma’n›n gidiflinin hemen arkas›ndan DTP’nin yö-
neticilerine dönük büyük bir operasyon gerçek-
lefltirildi. AKP’nin ald›¤› seçim yenilgisinin inti-
kam›n› alman›n ötesinde bir anlam tafl›yordu bu
operasyon. Adeta Amerikan plan›n› bozan bir et-
ki yarat›yordu. Çünkü operasyonun arkas›ndan
DTP de politikas›n› sertlefltirdi. Önce mecliste bir
gecelik iflgal eylemi, arkas›ndan açl›k grevi ger-
çeklefltirdi. Kürt illerinde operasyonlar› protesto
eden kitlesel eylemler gerçeklefltirildi, bu eylem-
ler çat›flmal› geçti. 

Hava de¤iflince, PKK’nin silah b›rakma aç›k-
lamas›n› yapaca¤› söylenen Kürt konferans› da
önce Haziran ay›na ertelendi, arkas›ndan belirsiz
bir tarihe b›rak›ld›, yani gündemden kald›r›ld›.
Böylece Obama’n›n ilk geldi¤i günlerde yo¤un
biçimde tart›fl›lan “af m› ç›kacak”, “Öcalan için
bir iyilefltirme mi yap›lacak” türü gündemler,
DTP’ye dönük sald›r›lar›n tozu duman› içinde
gündemden düfltü.

ABD’nin Kürt politikas›n› yaflama geçirecek
bir zemin yaratabilmek için PKK’nin tasfiyesi,
en az›ndan marjinalleflmesi gerekiyordu. Türkiye
ile ABD, bu konuda hemfikir olmufllard›. Ancak
yöntemde farkl›l›klar halen sürüyordu. ABD,
PKK’lilere aff› da kapsayan reformist yöntemle-
ri önerirken, Türk egemenleri, bask› ve fliddetle
bast›rmay› esas al›yordu. Son DTP operasyonu,
bunu bir kez daha aç›¤a vurdu. AKP’nin seçim
öncesi h›zland›rd›¤› sözde Kürt aç›l›mlar›n›n tut-
mamas›, aksine Kürt halk›n›n son seçimlerde
DTP’ye daha fazla oy vermesi, Türkiye’nin kla-
sik Kürt politikas›na dönüflünü getirdi. Zaten hiç-
bir dönem bitmeyen devlet terörü, yeniden bas-
k›n hale geldi.      

Böylece Kürt politikas› konusunda da Türki-
ye ile ABD’nin yaklafl›m fark›, varl›¤›n› koruma-
ya devam ediyor. ABD’nin Kürt politikas› konu-
sunda at›lan ad›mlar, “bir ileri iki geri” misali,
sanc›l› ve sorunlu geçiyor. Burjuva klikler aras›n-
daki çeliflki ve çatlaklar en çok Kürt sorununda
kendisini aç›¤a vuruyor çünkü.  

Türkiye Af-Pak’›n neresinde

Bugün ABD’nin en önemli hedefi, Türkiye’yi
Afganistan-Pakistan savafl›n›n içine daha aktif
olarak sokabilmektir. ABD, art›k bu iki ülkede
Taliban’a karfl› verilen savafl› tek bir savafl olarak
alg›l›yor ve konumlanmas›n› da buna göre yap›-
yor. Af-Pak k›saltmas› bunun ifadesi. Keza iki ül-
keye tek bir özel temsilci atamas› da, iki ülkeye

dönük yaklafl›m›n› ortaklaflt›rd›¤›n› gösteriyor.  

Asl›nda bu durum flafl›rt›c› de¤il. Son aylarda
giderek artan bir biçimde Taliban’›n Pakistan
içindeki etkinli¤i ve örgütlenmesi büyüyor. Pa-
kistan’›n Svat vadisinde fleriat ilan edilmesinin
arkas›ndan, Taliban ile Pakistan hükümeti aras›n-
da imzalanan ateflkes anlaflmas›yla bölgenin kon-
trolü tamamen Taliban güçlerinin eline geçti ve
Taliban güçleri neredeyse ‹slamabad s›n›r›na da-
yand›. Güney’de Veziristan bölgesinden kuzeyde
Svat vadisine kadar, Pakistan’›n Afgan s›n›r›n›n
tamam›na yak›n› Taliban kontrolünde. Di¤er ta-
raftan Afganistan’da da Taliban’›n kontrolü gide-
rek büyüyor. Bugün Afganistan hükümeti bile,
alaca¤› kararlar› Taliban’› dikkate alarak belirli-
yor. 

ABD, iflte bu yüzden Türkiye’nin ve NATO
ülkelerinin, kaybedildi¤i belli olan bu savafla ka-
t›lmas›n›, asker göndermesini istiyor. Ancak Tür-
kiye’de burjuvazinin kendi içinde yaflad›¤› çelifl-
kiler, bu konuda da kesin bir karara var›lmas›n›
engelliyor. AKP hükümeti, ABD’nin yan›nda bir
savafla girmeye, bafl›ndan beri oldukça istekli.
Obama’n›n Türkiye ziyaretinin arkas›ndan, Erdo-
¤an’›n bafl dan›flman› (son hükümet revizyonuyla
devlet bakan› oldu) Ahmet Davuto¤lu, bölgede
ABD’nin tafleronlu¤unu üstlenmenin Türkiye
aç›s›ndan “ne kadar büyük olanaklar” yarataca¤›-
na dair sözler sarfetti mesela. Di¤er taraftan, ge-
nelkurmayda simgelenen kesim ise, ABD’nin po-
litikalar›na olabildi¤ince mesafeli duruyor ve
“gerekmedikçe Afganistan’da savafla gitmeyiz”
diyor. 

Bu ikili tablo, ABD’nin Türkiye’yi yan›na
çekmek için daha fazla çaba göstermesine neden
oluyor. Son dönemdeki ziyaretlerin en önemli
unsurunu bu çaba oluflturuyor. Ancak Af-Pak
bölgesinde durum kötülefltikçe ve Taliban’›n ha-
kimiyeti güçlendikçe, sadece Türkiye’de de¤il,
genel olarak bu savafltan uzak kalma e¤ilimi art›-
yor.  

ABD’nin ifli halen çok zor

ABD’nin son aylarda h›zland›rd›¤› Türki-
ye’ye dönük ziyaret trafi¤i, Obama ve Clinton’un
estirdi¤i kamuoyunu ›s›tma rüzgar›ndan baflka,
somut bir kazan›m elde edememifl görünüyor.
Dahas›, ABD’nin Türkiye’deki en büyük dayana-
¤› olan AKP hükümetinin, 29 Mart seçimlerinden
güç kaybetmesi de ABD’nin iflini zorlaflt›r›yor. 

Bugün en az›ndan ilk etapta, Irak’taki ABD
askerlerinin güvenli bir biçimde çekilebilmesi
için Türkiye topraklar›n› kullanmaya, bunun için
de meclisten konuyla ilgili tezkerenin geçmesine
ihtiyac› var. Obama’n›n kiflisel olarak yaratt›¤›
sempati, bunu sa¤lamaya yetmiyor. Bu yüzden
ABD, Türkiye karfl›s›nda giderek daha özenli bir
politika izleme ihtiyac› duyuyor. Türkiye’nin
ABD aç›s›ndan ne kadar büyük bir önem tafl›d›¤›
yönündeki vurgular da bu politikan›n önemli bir
parças›n› oluflturuyor.  

Obama protestolarla
karfl›land›

ABD Devlet Baflkan› Obama’n›n Türkiye’ye gelifli,
birçok eylemle protesto edildi. 

Günler öncesinden adeta s›k›yönetim ilan ederek
halk› terörize eden önlemleri bir baflar›ym›fl gibi su-
nan burjuvazinin çabalar› sonuçsuz kald›. Devrimciler
ve ilericiler, “Katil Obama ülkemizden defol” diyerek,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Denizli’de eylemler yapt›lar.  

‹stanbul’da 7 Nisan’da Taksim’de Galatasaray Li-
sesi önünde 12.15’de toplanan PDD, BDSP, ESP,
Partizan, DHF, Halk Cephesi, HKM, EHP, SP, Odak
üyesi 300 kifli yapt›klar› yürüyüfl ve eylemle Oba-
ma’n›n geliflini protesto ettiler. 12.30’da Gündo¤du
marfl›n›n söylenmesiyle bafllayan eylemde “Halklar›n
Düflman› Amerikan Emperyalizminin Yeni Baflkan›
Obama Senin de Elin Kanl›d›r” pankart› tafl›nda.
Pankart›n arkas›nda toplanan kitle, “Obama Defol!
Obama Go Home” yaz›l› dövizler tafl›d›lar. 

Her kurumun kendi flamas›yla kat›ld›¤› eylemde,
yürüyüfl boyunca “Katil Obama ülkemizden defol”,
“Katil ABD ortado¤u’dan defol”, “Yaflas›n halklar›n
kardeflli¤i”, “Emperyalizm yenilecek direnen halklar
kazanacak”, “Yaflas›n devrim ve sosyalizm” sloganla-
r› at›ld›. 

Tramvay dura¤›na kadar yürüyen kitle ad›na yap›-
lan bas›n aç›klamas›nda, Obama’n›n da elinin kanl›
oldu¤u, ABD emperyalizminin politikalar›n› Türkiye’ye
dikte ettirmek için geldi¤i söylendi. Devrimcilerin 40
y›l önce oldu¤u gibi bugün de anti-emperyalist bayra-
¤› dalgaland›rd›¤›na ve emperyalizm kovulana dek
mücadelenin devam edece¤ine vurgu yap›ld›. Aç›kla-
man›n ard›ndan at›lan sloganlar ve söylenen marfl-
larla eylem sona erdirildi. 

Ankara’da ise 6 Nisan’da yap›lan eylemle Obama
protesto edildi. Obama’n›n mecliste konufltu¤u s›rada
gerçekleflen bas›n aç›klamas›na sald›ran polis, 15 ki-
fliyi döverek gözalt›na ald›. Eylemde “Emperyalistler
iflbirlikçiler 6. filoyu unutmay›n”, “Emperyalizm yenile-
cek direnen halklar kazanacak”, “Katil Obama ülke-
mizden defol” sloganlar› at›ld›. 

Ayr›ca ‹stanbul’da ESP’liler ve TKP’liler ayr› ayr›
yapt›klar› zincir eylemleriyle Obama’y› protesto etti.
Green Paece üyeleri de Bo¤azköprüsü’ne ast›klar›
pankartla protesto gösterisi düzenlerken, denizde de
tekneyle bir eylem yapt›lar. Yine ‹zmir’de yap›lan zin-
cir eylemiyle Obama’n›n gelifli protesto edilirken, De-
nizli’de düzenlenen eylemde de Obama’n›n gerçek
yüzü teflhir edildi. Di¤er bir çok ilde de Obama’n›n
Türkiye ziyareti, bas›n aç›klamalar› ve gösterilerle
protesto edildi.
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Sayfa 2’de sürüyor

ABD
Türkiye’den

ne istiyor?

›llard›r verilen mücadele, zaferle
sonuçland›. ’78 y›l›ndan bu yana 1
May›slara yasakl› olan Taksim mey-
dan›, büyük bir direniflle zaptedildi.
fiiflli’den Taksim’e santim santim
yürünerek, her soka¤›nda, her met-
rekaresinde çat›flarak, polis barikat-
lar› afl›larak ulafl›ld› meydana…
Hem de sadece bu y›l de¤il, ’89 y›-
l›ndan itibaren bafllayan bir uzun
yürüyüfltü bu. Ölümler, yaralanma-
lar, tutuklanmalar pahas›na… Son
iki y›ld›r ise daha fazla yaklafl›ld› he-
defe. Ve nihayet 2009 1 May›s›’nda
mühür bas›ld›: Taksim 1 May›s ala-
n›d›r! 

Bu zafer, Taksim hedefinden
flaflmadan 1 May›slar› yaflatan ko-
münist ve devrimcilere aittir. Gide-
rek artan biçimde Taksim’e ç›kma
iste¤i ve iradesi gösteren, öncü iflçi
ve emekçilere aittir. Ve tabi her za-
man bir bayrak gibi en önde yürü-
yen 1 May›s flehitlerine…  

Kazanan, bir bütün olarak dev-
rim cephesi oldu. Kaybeden ise,
tüm kurumlar›yla devlet ve refor-
mistlerdi... Yine iki 1 May›s vard›.
Reformizmin icazetli 1 May›s› ile
devrimci 1 May›s! Gerçekte ise tek 1
May›s sözkonusuydu. Çünkü herke-
sin gözü kula¤› Taksim’deydi. Kitle
de oradayd›, mücadele de. Direnifl
de oradayd›, zafer de… Hem de sö-
ke söke al›nan büyük bir zafer…

2009 1 May›s›, tarihe kaz›nm›flt›r
art›k. Taksim’in 1 May›s alan› oldu-
¤u tescillenmifltir. ‹flçi ve emekçiler,
y›llard›r susad›klar› baflarma duygu-
sunu yaflam›flt›r yeniden… Bir he-
defe kilitlenildi¤inde, onu fethetme
tutkusuyla kararl› ve dik bir durufl
sergilendi¤inde, kazan›lmayacak
hiç bir fley olmad›¤› görülmüfltür.
Bu örnek, mücadelenin tüm alanla-
r›nda öne ç›kar›lmal›, kazanman›n
yolu olarak bayraklaflt›r›lmal›d›r.
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