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Ya Özgür Vatan, Ya Ölüm!
Bize b›rakt›¤› borç, bize b›rakt›¤› miras

budur; bu miras and›m›zd›r!

HHaallkk››nn›› sseevvddii,, 
üüllkkeessiinnii sseevvddii.. 

BBeeyynniinnddee vvee 
yyüürree¤¤iinnddee 
oonnllaarrddaann 

bbaaflflkkaass››nnaa 
yyeerr yyookkttuu.. 

DDüünnyyaayyaa 
ggüüzzeelllliikklleerr

rreessmmeeddeenn uussttaa,, 
bbiizz ddee sseennii 

sseevvddiikk......

ÖLÜMSÜZDÜR!ÖLÜMSÜZDÜR!

Türkiye ve dünya halklar›n›n bafl› sa¤olsun!
Ö¤rettikleriyle mücadelemizi büyüterek, onu selamlamay› sürdürece¤iz!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 AA¤ustos-28 AA¤ustos

Birsen Hoflver'den hareketine;
"... 

Öncelikle tüm yoldafllar›m›, (...) selaml›yorum. fiehitlerimizin önünde sayg›y-
la e¤iliyorum. 

Ben böyle zamanlarda ne diyece¤imi flafl›r›p elim aya¤›m birbirine dolan›r.
fiu anda öyleyim. Yani çok heyecanl›y›m. Önceden bir haz›rl›k yapmadan ya-
z›yorum. Ölüm Orucu’nda oldu¤um için gurur duyuyorum ve çok mutluyum.
20 Ekim'de direniflimiz bafllad›¤›nda Ölüm Orucu’nda olaca¤›m› düflünmedim.
‹stemedi¤imden de¤il, kendime güvenmedi¤imdendi. Bu zaman içinde çok
fley yaflad›k, çok büyük kahramanl›klar gördük. Kendini feda etmenin en gü-
zel en kahramanca örneklerini yaflad›k. Yeni de¤erler, güzellikler. Ben bun-
lardan çok etkilendim. Öylesine fütursuzca öne at›ld› flehitlerimiz. Bizleri, be-
ni sarst› hatta bafltan aya¤a sarst›. fiimdi Ölüm Orucu’nday›m ve çok mutlu-
yum. Lay›k olaca¤›m bu onura. 

Öyle bir zamanda yafl›yoruz ki dünyan›n her taraf›nda dengeler de¤ifliyor.
Emperyalizm tüm güçleriyle halklara sald›r›yor. Yaral› bir hayvan gibi tüm
yaras›yla sald›r›yor. Bu sald›r›lar› halklara, devrimcilere, devrimci örgütlere-

dir. Emperyalizmin sald›r›s› karfl›s›nda direnifl ise bizi daha da güçlü k›l›yor.
Direniflimiz dünyada efli benzeri görülmemifl bir direnifl ve biz kazanaca¤›z.
(...) 

fiu anda da içinde bulundu¤um koflullarda, yoldafllar›m hep yan›mda yol gös-
teriyor. Düflman›n sald›r›lar› artt›kça yoldafllar›ma daha güçlü sar›l›yorum.
(...) 

Yoldafllar›m› çok seviyorum."

***

Tarih yazanlar›n 
Kaleminden

‹zmir-Alia¤a
Rafinerisi’nde
sürdürülen
direniflte 22
A¤ustos
1970’te pat-
ronun adam-
lar› taraf›n-

dan vurularak
katledildi. Cephe’nin iflçi alan›ndaki
kadrolar›ndand›.

NNeeccmmeettttiinn
GG‹‹RR‹‹TTLL‹‹OO⁄⁄LLUU

22 A¤ustos 1993’te Ayd›n polisi taraf›ndan iflken-
cede katledildi. Baki, 1984’te Ayd›n Turizm Meslek
Yüksek Okulu ö¤rencisiyken kat›ld› mücadeleye. TÖ-
DEF’in kurucular›ndan biri oldu. 1991 sonunda farkl›
görevler üstlendi. fiehit düfltü¤ünde devrimci hareketin
Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu’ydu.

BBaakkii EERRDDOO⁄⁄AANN

Tecrite karfl› Malatya Hapishanesi’nde Ölüm Orucu’na
bafllad›; direniflinin ilerleyen günlerinde Ankara Numu-
ne Hastanesi’ne sevkedildi ve 22 A¤ustos 2002’de
flehit düfltü. Birsen Hoflver, Rizeli’ydi. Ana dili Lazca’d›r
AÜ. Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi ö¤rencisiyken bir
Dev-Genç’li olarak mücadeleye kat›ld›. 1997’de Der-
sim k›r birliklerine kat›ld›. fiubat 1999’da tutsak düfl-
tü. Mücadele devam ediyordu. 26 Eylül 2001’de 7.

Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak ölüme yatt›. 

BBiirrsseenn HHOOfifiVVEERR

Kütahya Hapishanesi’nde 5. Ekip’te Ölüm Orucu direniflçi-
siydi. Tam 14 ay açl›¤a, zulme, zamana karfl› direndi. Aç-
l›¤›n koynundaki yürüyüflü ya zaferle, ya ölümle bitecekti. 

Gülnihal, Sivas do¤umlu ve Çerkez milliyetindendi. 1980’li
y›llar›n sonunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤-
rencisiyken kat›ld› devrim mücadelesine. Legal, illegal çe-
flitli alanlarda çal›flt›, sorumluluklar ald›. 

1993’te tutsak düfltü. Bulundu¤u hapishanelerde yönetici
olarak görevler ald›. Ölüm orucuna bafl›ndan itibaren gönüllüydü. 26 A¤ustos
2002’de çelikten iradenin sembolü olarak ölümsüzleflti. 

GGüüllnniihhaall YYIILLMMAAZZ

‹stanbul 1
May›s Ma-
hallesi
halk›n›n
mücadele-
sinde ye-
ralan bir
devrimciy-

di. Mahalle-
de lokantac›l›k yapan U¤urlu 28
A¤ustos 1980’de öldürüldü. 

SSaaddrreettttiinn UU⁄⁄UURRLLUU

ABD’deki “komü-
nist av›” döne-
minde iflçi önder-
leri Sacco ve
Vanzetti, bir
komplo sonucu
23 A¤ustos
1927’de idam
edildiler. 

NNiiccoollaa SSAACCCCOO                            BBaarrttoolloommeeoo VVAANNZZEETTTT‹‹

Susturulamayan vve ddalga
dalga yyay›lmaya ddevam eeden
onun ssesidir. 
Onun ssesiyle kkonuflmaya 
devam eedece¤iz. 
Onun hher koflulda ssa¤lam vve 

kararl› oolmas›n› bbilen 
ad›mlar›yla aad›mlayaca¤›z 
bu yyolu. 
Ve eer geç, oonun eelleriyle 
oligarflinin bburçlar›na 
bayra¤›m›z› ddikece¤iz.

“Havada yoldafl sesi var. 

Yürekte Zafer Ezgisi

Can teni neylesin

Vücutta Vatan Kavgas› var. 

Gökkufla¤› da¤lar el verir.

Gökyüzünden att› köprüsünü

Renkleri inanç, Renkleri feda

Renkleri kahramanl›k

Renkleri yürek, Alev

Toprakta Sevda kokusu var

Ya¤acak Canlar üstüne

Zafere yeminli yürekler

Patl›yor Filizlerde

Toprakta Sevda kokusu var

Çiçekte ya¤mur ezgisi 

Gönül aflka düflmüfl

Vucutta Alev dans› var

Toprakta Sevda kokusu var

Burcu Burcu Türkü yakar

Çiçek Suyu neyler 

Vücutta Alev Alev Türkü var"

(Birsen Melek Hoflver)



Türkiye devrimi O’nun klavuzlu¤unda
yoluna devam edecek... 44

Türkiye halklar› ad›na bize kazand›rd›¤›n
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Yoksullu¤a Y›k›mlara Yozlaflmaya

Karfl› Mahallemize Sahip Ç›kal›m 
Gülsuyu-Gülensuyu’nda Festival 
Tarih: 23-24 A¤ustos Saat:19.00

Grup YGrup Yorum Harbiye’deorum Harbiye’de
66 EEyyllüüll'de, CCuummaarrtteessii saat 2200..3300'da,

orada, Harbiye'de olaca¤›z. Tedari¤inizi
haz›rlay›n, koyun s›rt çantalar›n›za
umutlar›n›z›, gelece¤e dair düfllerinizi ve
siz de kat›l›n bu yolculu¤a...

BBeekklliiyyoorruuzz.... 

GGGRRRUUUPPP  YYYOOORRRUUUMMM

KKKaaarrrdddeeeflflfl   TTTüüürrrkkküüüllleeerrr   KKKooonnnssseeerrr iii   
TTaarriihh 2233 AA¤¤uussttooss 

SSaaaatt 2200..0000

Yer: SSibel YYalç›n PPark› 
OKMEYDANI

Adana’da Keyfi
Tutuklamalara Karfl›
Dayan›flmaya Ça¤r›

Yer: Adana Adliyesi Arka

Girifli Önü  
Tarih: 20 A¤ustos Çarflamba
Saat:10.00



Türkiye devrimi bü-
yük bir kay›p verdi.

1970’li y›llar›n ortalar›ndan
bu yana, ülkemiz devrimci
hareketine politik, teorik,
pratik büyük katk›lar›
olan bir devrimci önderi kaybettik.  

Yoldafllar› için, halk› için “Day›”
idi O. Halk›n›, yoldafllar›n› sa-

r›p sarmalayan, onlar› zorlu ve uzun
bir yürüyüflle kurtulufla götürmeye
ahdetmifl bir önderli¤in simgesiydi
Day›. Day›m›z› kaybettik. Fakat bu
yaln›zca fiziki bir kay›pt›r; fiziki
varl›¤›n›n d›fl›nda her fleyiyle Day›-
m›z yan›m›zda, önümüzdedir ve
hep öyle olacakt›r. 

Tarih yazan/yazd›ran iradelerden
biriydi. Önderlik misyonunu sa-

dece kolay zamanlarda de¤il, her
flart alt›nda sürdüren, önderli¤ini sa-
dece bir alanla s›n›rlamay›p hayat›n
her alan›nda gösteren ve bu yanla-
r›yla yüzy›l›m›zda art›k çok s›k rast-
lanmayan önderlerdendi. Türkiye
devriminin 1970’lerin ortas›ndan bu
yanaki seyrinde, her dönüm nokta-
s›nda, her zorlu dönemecinde onun
belirleyici bir tavr› vard›r. 

Önderler, as›l olarak tarihsel aç›-
dan dönemeç olma özelli¤i ta-

fl›yan bu anlarda sürece yön veren
politika ve pratik müdahaleleriyle
öne ç›karlar. Bu dönemeçlerde oy-
nayacaklar› rol, onlar› devrim tarihi
ve devrimin örgütlenmesi aç›s›ndan
farkl› bir misyonla donat›r. 

““ÖÖnnddeerrlliikk zzoorr ssüürreeççlleerriinn yyooll aaçç››--
cc››ss››dd››rr””.. Koflullar de¤iflir, güç

dengeleri alt üst olur, hareket darbe-
ler yer, imkans›zl›klarla kuflat›l›r, ifl-
te önderlik o koflullarda hareketi
oradan ç›karabilendir. Önder-
lik, tarihsel kopufllar›n tarihi bir
görev haline geldi¤i anlarda, o
kopufl cüretini gösterebilendir.
Önderlik, büyük bedelleri ve
büyük riskleri göze alabilendir;
tersi, yani statükolara s›¤›nan-
lar, asla tarihi roller oynaya-
mazlar. Önderlik, iktidar pers-
pektifini ve iddias›n› her flart al-
t›nda koruyabilendir. Ve iflte
bütün bunlar, Dursun Kara-
tafl’›n devrimci kiflili¤inde so-

mutlanan niteliklerdir. Her dönem
yol aç›c› oldu. ‹ktidar perspektifini,
devrim hedefini kendi kiflili¤inde
somutlad›. Statükolara hapsolmad›,
tersine onlar› y›kan, parçalayan ol-
du. Say›s›z s›navlardan, sadece kifli
olarak de¤il, önderlik misyonunu
lay›k›yla yerine getirerek aln›n›n
ak›yla ç›kt›. Sars›lmad›, yalpalama-
d› ve daha önemlisi, yalpalanmas›-
na izin vermedi. O bunlar› yapabi-
len oldu¤u için, Türkiye devrim ta-
rihinin önderlerinden biri olarak
an›lacakt›r. 

Devrimci hareket, Türkiye devri-
mine 1970 bafllar›ndan bu yana

damgas›n› vuruyor. Baflka bir deyifl-
le, K›z›ldere’den bu yana devrim ta-
rihini yaz›yoruz. Bu tarih, herkesin
bildi¤i, tan›k oldu¤u gibi, kanla,
canla, büyük bedeller ve fedakarl›k-
larla yaz›l›yor. Cüretle yaz›l›yor. Ta-
rihe, cüretle ve kanla yaz›lan bu
sayfalarda Day›’n›n usta ellerinin
imzas›, günün 24 saatinde devrim
için iflleyen beyninin damgas› var-
d›r. Onun 1970’lerin ortas›nda, MMaa--
hhiirrlleerr’’ii yyaaflflaattaaccaakk,, ppaarrttiiyyii yyeenniiddeenn
yyaarraattaaccaakk vvee ddeevvrriimmee yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz
diyen kararl› sesi, gelece¤i müjdele-
yen bir sesti. Mahirler’e umut ba¤-
layanlar, devrime gönül verenler,
onun iradesinde bekledikleri sesi

buldular, onu izlediler. 

Bu süreç, onu devrimci hareketin
önderi yapan belirleyici bir sü-

reçti.Sonraki tüm süreçlerde de o
bir önderden bekleneni yapan bir
devrimci olarak ç›kt› halk›n›n ve
devrimcilerin karfl›s›na. 1970’lerin
sonlar›nda faflist terörün karfl›s›nda
en cüretli siyasi çizginin temsilci-
siydi ve faflist terörü geriletebilen,
halka morali ve mücadele azmi tafl›-
yan  tek politika da buydu. Onun
cunta karfl›s›ndaki “Cunta 45 mil-
yon halk› yenemeyecek” diyen sesi,
yenilmezli¤in ilan›yd›. Revizyonist
yönetimler bir bir y›k›l›rken, em-
peryalist kuflatma daral›rken, sosya-
lizmi savunmakta gösterdi¤i karar-
l›l›k, tarihsel ak›fl›n flaflmaz do¤rul-
tusuna iflaret ediyordu.

Devrimci hareket, o do¤rultuda
yürüyüflünü sürdürecektir. Bu

yürüyüflte, Dursun Karatafl, önder
bir devrimci olarak devrimimizin ve
devrimci hareketin klavuzu olmaya
devam edecektir; sürecin bu flekille-
nifli devrimci hareket taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada özlü bir flekilde
ifade edilmifltir: “DDeevvrriimmee oonnssuuzz
aammaa oonnuunnllaa yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz..”” 

OOnnuu ööllüümmssüüzzllüü¤¤ee uu¤¤uurrlluuyyoo--
rruuzz.. Ölümsüzlük bizim için bi-

limsel, somut bir gerçektir. Biz
önderli¤e, tarihsel, siyasal, sos-
yal temeli olmaks›z›n bir ölüm-
süzlük atfediyor de¤iliz. O, 38
y›ll›k yaflam› boyunca ad›m
ad›m ördü ölümsüzlü¤ünü. Ge-
ride bizlere b›rakt›¤› herfley,
onun ölümsüzlü¤ünün kan›t›d›r.
En baflta ve tek bafl›na, yarat›l-
mas›na kan›n›, can›n›, beynini,
yüre¤ini koydu¤u Parti ve Cep-
he gerçe¤i, onun ölümsüzlü¤ü-
nün an›t›d›r. Her sat›r›yla, her
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Türkiye devrimi onun 
klavuzlu¤unda yoluna

devam edecek...

Faflizmin
karanl›klar›nda yolumuzu

kaybetmeden, karfl›-devrim
f›rt›nalar›nda savrulmadan,

emperyalizmin batakl›klar›nda
bo¤ulmadan, kuflatmalarda yok
olmadan bugünlere geldiysek,

bunu en baflta onun k›lavuzlu¤u-
na borçluyuz.



ad›m›yla bize b›rakt›¤› teorik ve
pratik miras, onun ölümsüzlü¤üdür. 

Devrim yürüyüflünü sürdürme
kararl›l›¤›n› gösterenler, onu bu

miras›yla hep yanlar›nda bulacak-
lard›r. Politikalar›yla, devrimci ya-
flam›yla, devrimcilik anlay›fl› ve tar-
z›ndaki tesbitleriyle, örne¤imiz, ön-
derimiz, k›lavuzumuz olacakt›r yi-
ne. 38 y›l boyunca yaratt›¤› tüm de-
¤erler, karfl›m›za ç›kan her zorlukta,
her dönemeçte bize yol gösterecek,
yön verecektir. 

Bir önderlikten söz ederken,
asl›nda sadece bir "kifli"den

de¤il, onda somutlanan bir ira-
deden, politikalardan, gelenek-
lerden söz ediyoruz. ‹flte Da-
y›’dan kalanlar da bunlard›r.
Önderlik o noktada art›k kifli ol-
maktan ç›km›fl, tarihsel rolüyle,
miras›yla bir kurumlaflmaya, bir
anlay›fla dönüflmüfltür. Bunlar
her koflulda varolmaya devam
edecektir. Burjuvazinin devrim-
ci önderler karfl›s›ndaki hiç bit-
mek bilmeyen tarihsel düflman-
l›¤›n›n nedeni de budur. Dev-
rimci önder yaflarken de, öldük-
ten sonra da bu sald›r›lar›n hede-
fi olmaya devam eder; çünkü
burjuvazinin hedefi bir “kifli”
de¤il, o kiflide somutlanan dev-
rimci politika ve anlay›flt›r. 

Day› bunun defalarca yaflanm›fl
tecrübesine sahipti. Böyle ol-

du¤u için o, hapishaneden firar edip
yeniden hareketin yönetiminde mü-
cadeleyi örgütlemeye bafllad›¤›nda
“önderlik” için kadrolardan onay is-
temiflti. Onay isteme yaz›s›n›n ba-
fl›nda flöyle diyordu: “(önderlere)
Sald›r›, de¤iflik boyutlarda da olsa

sürecektir. Mücadele yükseldikçe bu
devam edecektir. Ve hemen dünya-
n›n her yerinde savaflan bir hareke-
tin önderli¤i her zaman düflman›n
ve sapk›n ak›mlar›n en çirkin sald›-
r›lar›na u¤ramaktan kurtulamam›fl-
t›r. Hedef, savaflan bir örgütü yok
etmektir.” 

Devrimci hareketin önderinin bu
yaz›s›nda dile getirdi¤i tespitle-

rin aç›k sonucu fludur; Day›’y› ya-
flatmak, onun yaratt›¤› örgütü yaflat-
makt›r. Day›’y› yaflatmak, O’nun
devrimci hareketi ve Türkiye soluna

kazand›rd›¤› geleneklerini, de¤erle-
rini, devrimcilik tarz›n› sürdürmek-
tir. Bu iddiaya sahipsek, iddiam›z›
pratikte somutlayabilirsek, bu de-
mektir ki, Dursun Karatafl, devrimi-
mizin klavuzu olmaya devam ede-
cektir.   

Her biri devrim tarihimizin des-
tanlar› olan bu direnifllerin orta

yerinde hep ayn› slogan duyuldu:
““YYaaflflaass››nn ÖÖnnddeerriimmiizz DDuurrssuunn KKaa--
rraattaaflfl!!”” Bu slogan, ne durduk yerde
ortaya ç›km›fl bir slogand›, ne de
“empoze edilmifl” bir slogand›. O
hayat›n içinde ortaya ç›km›flt›, ta-
rihsel olarak kazan›lm›fl bir önderlik
olgusuna tekabül ediyordu bu slo-
gan. Bir slogan›n alevler aras›nda
hayk›r›labilmesi baflka türlü müm-
kün olamazd› zaten. YYoollddaaflflllaarr,, hhaall--
kk››mm››zz,, ddoossttllaarr››mm››zz;; bu tarihselli¤in
tan›kl›¤›nda kesin olarak söylüyo-
ruz ki, OOnnuunn aadd›› bu ülkenin sema-

lar›nda yank›lanmaya hep de-
vam edecek; bu topraklarda boy
verecek tüm isyanlarda, gece-
kondularda kurulacak tüm bari-
katlarda, iflgal edilen her fabri-
kada, düflmana vurulan her dar-
bede, her devrimcinin yüre¤inde
onun ad› hep olacak. 

Mahir Çayan, bizzat prati¤in
içinde olmas›yla, Türkiye

solunda önderlik gelene¤i aç›-
s›ndan da bir kopuflu ve yeni bir
devrimci anlay›fl› temsil eder.
Mahir, önderlik misyonunu,
Türkiye devriminin yolunun
netlefltirilmesinde oldu¤u kadar,
bu stratejinin hayata geçiriliflin-
deki konumuyla da üstlenir.
O’nun önderlik misyonunu pe-
kifltirdi¤i süreç, 12 Mart döne-
midir. “Liderler masa bafl›nda

oturmazlar” anlay›fl›n›n temsilcisi
Mahir, karfl› karfl›ya olunan zor dö-
nemde direnifl ve savafl›n yine ba-
fl›ndad›r. Devrimci hareketin önderi
Dursun Karatafl da, 12 Eylül’de bu
gelene¤i sürdürerek pekifltirmifltir.
Türkiye solunun hem 12 Mart’a,
hem 12 Eylül’e karfl› direnifline
devrimci hareketin damgas›n› vur-
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Devri-
me, hedefe yo¤unlaflmayan

kadro, disiplinden üretkenli¤e,
hiçbir alanda gerekenleri yapa-
maz. Ve bu anlamda, stratejiden
sapma, vazgeçme, Dursun Kara-
tafl’› Türkiye devriminin klavuzu

olarak kabul edenlerin asla
düflmemesi gereken sapmalar›n
da bafl›nda gelir. Att›¤›m›z her

ad›mda, gözümüz stratejik hede-
fe yönelik olmal›d›r. Ve bu an-
lamdad›r ki, Day›’y› yyaflatmak,
devrim yyürüyüflünü ssürdür-
mektir.

TTürkiye ssolunun hhem 112
Mart’a, hhem 112 EEylül’e

karfl› ddirenifline ddevrimci hha-
reketin ddamgas›n› vvurmas›n-
da, MMahir Çayan’dan DDursun
Karatafl’a uuzanan iiflte bbu öön-
derlik aanlay›fl›n›n bbelirleyici

bir rolü vvard›r. 



mas›nda, MMaahhiirr ÇÇaayyaann’’ddaann
DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl’’aa uuzzaannaann iflte
bu önderlik anlay›fl›n›n belirleyi-
ci bir rolü vard›r. 

Hiç kuflku yok ki, Day›,
1970’lerin ortas›ndan bugü-

ne gelen devrim yürüyüflümüzün
flaflmaz ve de¤iflmez klavuzuy-
du. Faflizmin karanl›klar›nda yo-
lumuzu kaybetmeden, karfl›-
devrim f›rt›nalar›nda savrulma-
dan, emperyalizmin batakl›kla-
r›nda bo¤ulmadan, kuflatmalarda
yok olmadan bugünlere geldiysek,
bunu en baflta O’nun k›lavuzlu¤una
borçluyuz. Devrimci hareket,
O’nun teorik pratik klavuzlu¤unda,
tarihe görkemli destanlar arma¤an
eden, ihanetleri ezip geçen, kuflat-
malar› yaran, tüm dünyaya sosya-
lizmin yenilmezli¤ini kan›tlayan,
emperyalizmin amans›z sald›r›lar›
karfl›s›nda dahi anti-emperyalist
mücadelenin ve enternasyonalizmin
bayra¤›n› tafl›yan bir hareket oldu.

Kadrolardan, yöneticilerden ön-
derli¤i için “onay” istedi¤i ya-

z›da, neden onay istedi¤inin gerek-
çelerini aç›klarken, hem önderli¤e,
hem örgüte bak›fl aç›s›n› ortaya ko-
yuyordu: “Örgütün liderli¤i etraf›n-
da yap›lan spekülasyonlar, karaçal-
malar, yalan ve ahlaks›zl›klar karfl›-
s›nda tereddüte düflmemek, 'acaba'
sorular›n› sormamak için, kararl›
ve cesurca en radikal eylemleri ya-
pabilmek için, Tutarl› ve aç›k ola-
bilmek için, Örgütümüze güvenmek
için, Devrimci disiplinimizi sa¤lam-
laflt›rmak için, Tüm sald›r›lara ce-
saretle karfl› koyabilmek için, bugün
oligarflinin ideolojik sald›r›la-
r›(...)na karfl› durabilmek için, sizle-
re önderlik ederken hiçbir liberal
tav›ra girmemek için, örgüt önderli-
¤i ve ileri kadrolarla birlikte tüm
kadrolar›m›z›n güvenine ihtiyaç ol-
du¤una inan›yorum.!"

Onda her fley devrim içindir, her
fley örgüt içindir. Kadrolara

sundu¤u yaz›da flunlar› da söyleyen
yine oydu; "... ac›lar›, sevinçleri,
duygular›, hatalar› ve eksikleri olan
bir insan›m. Mitlefltirmelerden, ide-
allefltirmelerden kaç›n›n ve liderli¤i

bir insan olarak ele al›n." O iflte bü-
tün bunlardan dolay›, Day›m›z’d›.
Bütün bunlardan dolay›, önderimiz-
di. Bütün bu yaklafl›mlar›yla birlik-
te bir Marksist-Leninist’ti. 

Emperyalizm ve proleter devrim-
ler ça¤›nda, s›n›flar mücadele-

sinde iradenin rolü çok daha özel
bir önem kazanm›flt›r. ‹rade ise, as›l
olarak proletaryan›n örgütünde ve
onun önderli¤inde somutlafl›r. Tüm
önemli yol ayr›mlar›nda önderlikle-
rin rolü öne ç›kar; hareketin o yol
ayr›m›nda nereye yönelece¤ini be-
lirleyen bir unsur haline gelir. 

Biz tarihe idealist yaklaflmay›z.
Tarihin nas›l yaz›ld›¤›, tarihsel

materyalist bak›fl aç›s›nda son dere-
ce aç›kt›r; fakat bu gerçek, Ekim
devriminin Lenin'le adeta özdefllefl-
mifl oldu¤unu de¤ifltirmez. Küba
devriminin Castro'suz, Che'siz dü-
flünülememesi de ayn› fleydir. S›n›f-
lar mücadelesinde kendini halk›na
adam›fl, devrimin iddias›n›, heyeca-
n›n› en üst düzeyde yaflayan, gele-
ce¤i öngörebilen, hiçbir kiflisel kay-
g› duymadan tarihin kendi önüne
koydu¤u görevleri üstlenebilen in-
sanlar, tarihi rolleriyle önderlik vas-
f›n› kazan›rlar. Tek bafl›na örgüttür o
gerekti¤inde. Gerekti¤inde bir
avuçken, ezilenlerin tarihsel tavr›n›
ve ç›karlar›n› temsil eder burjuvazi
karfl›s›nda. Tarihsel saflaflmada hal-
k›n iradesinin temsilcisidir. 

Her tarihsel dönemeçte al›nan ta-
v›rlar, gelifltirilen politikalar,

bu tarihsel dönemeçlerin ay›rdedici
nitelikleri, ilkeleri, gelenekleri, her
devrimci için bir pusula ifllevi göre-
cektir. Devrim önderlerinin “önder-
lik” rolleri, etkileri sadece fiziki

olarak varolabildikleri süreçle
s›n›rl› olsayd›, kuflkusuz bugün
Marks’tan Mahir’e, hiçbir dev-
rimci önderden söz edemezdik.
Ama hepsinin b›rakt›klar› var.
fiimdi onlara Day›’n›n b›rak-
t›klar› da eklenmifltir. ‹flte bu
birikimle devam edecektir yü-
rüyüfl; önümüze ç›kan yeni so-
runlar›, yine onlar›n tecrübele-
rinin, birikimlerinin yard›m›yla
aflaca¤›z elbette. Lenin, devri-
min önder kadrolar›n›n kayb›

üzerine yapt›¤› bir konuflmada flöy-
le diyordu: "Proletarya devriminin
gücü, köklerinin derinde olmas›nda
yatar. Biliriz ki, proletarya devrimi,
mücadelede gözlerini k›rpmadan
hayatlar›n› feda edenlerin yerine
dolduracak yeni insanlar yarat›r.
Bu insanlar bafllang›çta daha az
tecrübeli, daha az bilgili ve daha az
e¤itilmifl olabilirler, ama kitlelerle
s›k› ba¤lar› vard›r ve aram›zdan ay-
r›lm›fl bulunan dahilerin yerini ala-
cak, onlar›n davas›n› sürdürecek,
onlar›n yolunu izleyecek ve onlar›n
bafllad›¤› iflleri tamamlayacak yeni
insan gruplar› yaratabilirler." (Ör-
gütlenme Üzerine, syf. 228) 

Day›’n›n gözünde, en büyük ve
belki de en baflta gelen olum-

suzluklardan biri, “ stratejik hedefin
kaybedilmesi, stratejik hedefte yo-
¤unlaflmama”d›r. Bunun beraberin-
de birçok olumsuzlu¤u getirece¤ine
dikkat çekmifltir. Devrime, hedefe
yo¤unlaflmayan kadro, disiplinden
üretkenli¤e, hiçbir alanda gereken-
leri yapamaz. Ve bu anlamda, strate-
jiden sapma, vazgeçme, Dursun Ka-
ratafl’› Türkiye devriminin klavuzu
olarak kabul edenlerin asla düflme-
mesi gereken sapmalar›n da bafl›nda
gelir. Att›¤›m›z her ad›mda, gözü-
müz stratejik hedefe yönelik olmal›-
d›r. Ve bu anlamdad›r ki, DDaayy››’’yy››
yyaaflflaattmmaakk,, ddeevvrriimm yyüürrüüyyüüflflüünnüü
ssüürrddüürrmmeekkttiirr.. Day›’n›n ö¤rencile-
ri, yoldafllar›, bu yürüyüflü sürdüre-
cekler. Bundan kimsenin kuflkusu
olmas›n. Bu yürüyüfl “Kurtulufla ka-
dar” sürecek bir yürüyüfltür ve o gü-
ne kadar Day›’dan ö¤renmeye de-
vam edece¤iz.
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...Day›’y›
yaflatmak, O’nun devrimci

hareketi ve Türkiye soluna
kazand›rd›¤› geleneklerini,

de¤erlerini, devrimcilik tarz›n›
sürdürmektir. Bu iddiaya sahip-
sek, iddiam›z› pratikte somutla-

yabilirsek, bu demektir ki,
Dursun Karatafl, devrimimizin

klavuzu olmaya devam
edecektir. 



Zulme ve sömürüye karfl› anti-emperyalist, anti-oli-
garflik mücadele bayra¤›n› hiç yere düflürmedi¤in için, 

Mahirlerin yolunda yürüyüflü sürdürdü¤ün için,

Sinsi bir tasfiyecilik karfl›s›nda bizi uyand›rd›¤›n ve
devrimci çizgiyi gösterdi¤in için, 

Umutsuzlukta umut, tereddütte kararl›l›k oldu¤un
için, 

Sosyalizm öldü denilirken “sosyalizmin sorunlar›-
n›n çözümü sosyalizmdedir” diyerek inançlar›m›z› yeni-
den yeflertti¤in için, 

Ezilen halklar›n kapitalizme mahkum edilmelerine
r›za göstermedi¤in için, 

Savrulanlara, teslim olanlara ra¤men, karfl›-devrim
f›rt›nalar›n›n ortas›nda sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›r-
d›¤›n için, 

Emperyalizm de¤iflmifltir dediklerinde de¤iflmedi¤i-
ni gösterdi¤in için, 

Ölüme yatman›n gerekti¤i yerde, yoldafllar›n›n en

önünde ölüme yatarak bir devrimcinin ve bir liderin
nas›l olmas› gerekti¤ini gösterdi¤in için,

Hep ileriye bakmay› ö¤retti¤in için, 

Asla hedefinden vazgeçmemenin rehberi oldu-
¤un için, 

Mülkiyetçili¤in, pragmatizmin hakim oldu¤u bir
dünyada enternasyonalizmde ›srar etti¤in için,

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm fliar›n› bu
topraklardan eksik etmedi¤in için, 

Türkiye ve dünya halklar› sana minnettard›r. 

Minnetimizi, klavuzlu¤unda yürümeye devam ede-
rek ödeyece¤iz..  

Biliyoruz, 12 Eylül’ün karanl›k y›llar›nda senin ön-
derli¤indeki direnifl olmasayd› e¤er, bu ülke daha karan-
l›k bir yer haline gelecek, bu ülkenin devrimcileri, gü-

venilmezleflecekti. 

Biliyoruz, sosyalist sistem y›k›l›rken, se-
nin ve önderli¤indeki devrimci hareketin
sosyalizme bu denli büyük ve kesin bir
kararl›l›kla sahip ç›k›fl› olmasayd›, karfl›-
devrim rüzgarlar› sosyalizmi beyinleri-
mizde çok daha gerilere iteleyecekti.. 

Bir siyasi hareketin önderiydin, ama
önderli¤inde yerleflen gelenekler, Türki-
ye soluna maloldu, o gelenekler, bu ülke-
de devrimciyim, sosyalistim diyen herke-

sin onur ve gurur duydu¤u geleneklerdir.

Bu ülkenin devrimcileri, demokratla-
r›, ilericileri olarak minnettar›z sana. 

Son Ölüm Orucu direniflçilerinden
Sevgi Saymaz, Cansuyu dergisinde anlat-

m›flt› sana dair flu an›y›: "Sakarya hapishane-
sindeydik. Yan›m›zda farkl› bir siyasetten yar-

d›m-yatakl›ktan ceza alm›fl bir ana kal›yordu. Day›
o s›ralar Fransa'da tutsak edilmiflti. Birgün hepimiz ça-
l›flmadayd›k. Ana da bir köflede radyodan haberleri din-
liyordu. Birden radyoyu kald›r›p "k›zlar k›zlar" diye ay-
a¤a f›rlad›. "Day› b›rak›lm›fl, Day› b›rak›lm›fl"...

Hemen birbirimizle kucaklaflmaya bafllad›k. Bir de
bakt›m, ana bir çocuk gibi sevinip sar›l›yor. Hepimiz bir
an durup ona bakt›k. Normalde a¤›r oturakl› biriydi.
fiafl›rm›flt›k bu haline. O ise flaflk›nl›¤›m›za karfl› flöyle
diyordu bize: "Ne bak›yorsunuz? Day› bir tek sizin Da-
y›n›z m›?! Hepimizin Day›s› o."

Riyakarl›klar›n, bencilliklerin, bireyciliklerin dünya-
s›nda zordur “hepimizin day›s›” olmak. Sen bunu baflar-
d›n. Cüretinle, fedakarl›¤›nla, öngörülerinle, uzlaflmaz-
l›¤›nla, ilkelerin ve tutarl›l›¤›nla, hep birli¤imizi savuna-
rak baflard›n. Hepimizin Day›s› oldu¤un için teflekkür
ediyoruz sana. Borçluyuz sana. Ve biliyoruz, borcumuz,
özledi¤in, u¤runa yaflam›n› adad›¤›n gibi bir ülkeyi kur-
makla ödenir. Borcumuzu ödeyece¤iz. Tekrar herfley
için teflekkür ediyoruz sana.

TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarrıı aaddıınnaa 

bbiizzee kkaazzaannddıırrddıığğıınn hheerr şşeeyy

iiççiinn tteeşşeekkkküürr eeddiiyyoorruuzz!! 
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38 y›ld›r halk› ve vatan› için çar-
pan yürek, 11 A¤ustos saat 05.00’te
durdu. 

Dursun Karatafl flehit düfltü. 

Dünya halklar› onun flehit düfltü-
¤ünü, son 6 gününde yan›nda olan
yoldafl› Musa Aflo¤lu’nun “Halkla-
r›m›z›n Bafl› Sa¤ Olsun” bafll›kl›
aç›klamas›yla ö¤rendi. Karatafl’›n
hastal›¤›n›n bu en zorlu döneminde
bile, herfleyden önce halk›n›, yol-
dafllar›n› düflündü¤üne tan›kl›k eden
aç›klama, Hollanda’da yap›lm›flt›.
Uzun sürgün y›llar›nda halk›ndan
ve ülkesinden hiç kopmayan Dur-
sun Karatafl, son nefesini sürgünde

ancak yoldafllar›n›n kollar› aras›nda
verdi. 

Aflo¤lu’nun aç›klamas›n›n ar-
d›ndan Genel Sekreteri oldu¤u Par-
ti ad›na kapsaml› bir bildiri yay›nla-
narak, devrimci hareketin önderinin
flehitli¤iyle ilgili bilgiler kesinleflti-
riliyor, Dursun Karatafl’›n Türkiye
devriminin önderli¤inin sürece¤i
vurgulan›yordu. DHKP ad›na yap›-
lan 11 A¤ustos 2008 tarihli 39
No’lu, “Komutan›m›z, Önderimiz,
Day›m›z› Yitirdik” bafll›kl› aç›kla-
mada flöyle deniyordu:

““TTüürrkkiiyyee vvee ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn
bbaaflfl›› ssaa¤¤oollssuunn.. BBiirr bbüüyyüükk ddeevvrriimmccii--
yyii yyiittiirrddiikk..  

Ac›m›z tarifsiz, kayb›m›z büyük;
komutan›m›z, önderimiz, Partimizin
Genel Sekreteri Dursun Karatafl

yoldafl›m›z, 11 A¤ustos sabaha kar-
fl› 05.00’te flehit düfltü. 38 y›ld›r dev-
rim için çarpan, dünya halklar›n›n
kurtulufluna, vatan›m›z›n ba¤›ms›z,
halk›m›z›n özgür olmas›na adanm›fl
bir yürek durdu. Son nefesini yol-
dafllar›n›n kollar› aras›nda, dünya
halklar›na ve kendi halk›na karfl›
görevini yerine getirmifl bir önderin
huzuruyla verdi.

YYoollddaaflflllaarr!!

Karanl›kta ›fl›¤›m›z, engebeli,
dolambaçl› ve sarp yollarda pusula-
m›z, devrim yürüyüflümüzün usta
kurmay›, düfleni elinden tutup kald›-
ran, daha h›zl› koflmay› ö¤reten,
ö¤ütleri, talimatlar› ve politikala-
r›yla hep yan›m›zda olan Day›m›z›
yitirdik. 

Bu yorgun, ac›larla, alçakl›klar-
la dolu ihtiyar dünyaya, 38 y›ld›r
güzellikler resmeden ustay›, Türkiye
devriminin k›lavuzunu yitirdik.”

Aç›klaman›n devam›nda Dursun
Karatafl’›n 10 y›ld›r kanser tedavisi
gördü¤ü belirtilerek flehit düflmesiy-
le ilgili flu bilgiler verildi:

““HHaallkk››mm››zz,, yyoollddaaflflllaarr››mm››zz!! 

Önderimiz 10 y›ld›r kanser teda-
visi görüyordu. Bu savafl›nda da her
zaman oldu¤u gibi güçlü ve iradiy-
di. Hastal›¤› bir günde ortaya ç›k-
mad› elbette. A¤›r iflkencelerin,
uzun tutsakl›k y›llar›n›n, onlarca
kez girilen açl›k grevlerinin, ölüm
oruçlar›nda geçirilen tüberkülozla-
r›n, sürgün y›llar›ndaki zorluklar›n;
k›sacas›, faflizmin ve emperyaliz-
min bask› ve kuflatmas› alt›nda ge-
çirilen 38 y›l›n sonucuydu sa¤l›¤›n›
kaybetmesi. Tedavisi için gereken
herfley yap›ld›; fakat bilimin ve do-
¤an›n s›n›rlar› vard›. O s›n›rlarda
kaybettik onu. Tek bir gün bile, gö-

‹lk AAç›klama:
HHaallkkllaarr››mm››zz››nn BBaaflfl›› SSaa¤¤ OOllssuunn

DHKP Genel Sekreteri Dursun
Karatafl fiehit Düfltü.

Halklar›m›z›n Bafl› Sa¤ Olsun.

Türkiye halklar›n›n devrimci ön-
deri Dursun Karatafl bugün sabaha
karfl› flehit düfltü. 

Önderli¤i boyunca halklar›m›za
birçok zafer kazand›rd›, devrime ni-
ce yeni gelenekler ekledi. Sadece ön-
derli¤ini yapt›¤› hareketin de¤il; bir
bütün olarak halk›n önünü açm›flt›r.

Uzun süredir kansere karfl› müca-
dele ediyordu. Bu mücadelede de
iradenin gücünü bir kez daha göste-
rerek, ölümü yenmesini bilmifltir. Bu
flartlarda bile, azalan za-
man›n›n bilincinde
olarak, hareketin ge-

lece¤ini de düzenleyerek, büyük bir
iç rahatl›¤›yla ölümü gö¤üslemifltir. 

Kansere karfl› her türlü tedavisi,
en iyi flekilde yap›lm›flt›r. Tüm hasta-
l›¤› boyunca, kanserin onu teslim al-
mas›na, bilincini kapatmas›na mü-
saade etmemifl, ölene kadar iradi
davranmas›n› bilmifltir.

Son alt› gününün her saniyesine
flahit oldum. Hastal›¤›n›n bu en zorlu
sürecinde bile herfleyden önce halk-
lar›n›, yoldafllar›n› düflündü¤üne; on-
lara karfl› sonsuz sevgisine tan›k ol-
man›n onurunu yaflad›m... 

Biz de seni çok sevdik, hep seve-
ce¤iz. Hayalini kurdu¤un gelece¤i
kazanaca¤›z, için rahat olsun... 

Devrim fiehitleri Ölümsüzdür 

Önder Yoldafl Dursun Karatafl

11 A¤ustos 2008 

Musa Aflo¤lu 

‘‘KKOOMMUUTTAANNIIMMIIZZ
ÖÖNNDDEERRİİMMİİZZ 

DDAAYYIIMMIIZZII YYİİTTİİRRDDİİKK’’
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revlerinden geri kalmad› bu y›llar
boyunca. Son 6 güne kadar da göre-
vinin bafl›ndayd›. Kendi ölümü da-
hil, her fleyi planlad›.” 

Aç›klamada buna ba¤l› olarak
devrimci hareketin önderinin iradi-
li¤ine, adanm›fll›¤›na vurgu yap›la-
rak flöyle deniliyordu: “Kadrolar›-
m›z, taraftarlar›m›z ve halk›m›z
emin olabilir ki; örgütümüz, tüm
yönetim mekanizmalar›yla görevi-
nin bafl›ndad›r ve onun ö¤rettikleri
ile savaflmaya devam edecektir.
Onun yaflam›, ba¤›ms›z, demokra-
tik, sosyalist Türkiye’ye aaddaannmm››flfl
bbiirr yyaaflflaammdd››rr. 38 y›l› devrime veril-
mifl bu yaflam›n her saatini, her sa-
niyesini belirleyen bu adanm›fll›k
olmufltur. Bu adanm›fll›k, bu dava
adaml›¤›, bize her zaman hedefimi-
zi hat›rlatan bir miras olarak önü-
müzde duracak. Ba¤›ms›z, Demok-
ratik, Sosyalist Türkiye hedefinden
hiç sapmadan devrim yürüyüflümü-
ze devam edece¤iz.” 

““ÖÖnnddeerriimmiizzii ddee fifieehhiittlleerr
KKeerrvvaann››nnaa KKaatttt››kk
Onlarca y›ld›r Türkiye devrimci

hareketine politik ve pratik olarak
damgas›n› vuran Dursun Karatafl’›n
ölümü, tahmin edilece¤i gibi, düzen
cephesinde de bir yank› yaratt›. Oli-
garflinin bas›n yay›n kurumlar› dev-
rimci hareketin önderinin ölümünü
duyururlarken, kimileri, sevincini
gizlemiyor, kimileri kontrgerilla ba-
s›n› olman›n gere¤ini yapmay› da
ihmal etmiyordu. Ama yoldafllar›
yapt›klar› aç›klamada, “düflmanlar›-
n› sevindirmeyeceklerini” ilan et-
mifllerdi bile. 1111 AA¤¤uussttooss ttaarriihhllii
bbiillddiirriinniinn ““ÖÖnnddeerriimmiizzii ddee flfleehhiittlleerr
kkeerrvvaann››nnaa kkaatttt››kk;; OOnnuunn aadd›› aarrtt››kk
bbiizziimm aanndd››mm››zz,, mmiirraass››mm››zz,, bbaayyrraa--
¤¤››mm››zzdd››rr..”” bafll›kl› son bölümünde
flöyle deniyordu:

Komutan›m›z, önderimiz, day›-
m›z, oligarflinin mahkemelerindeki
konuflmalar›ndan birinde flöyle di-
yordu: “Bu savafl s›n›flar savafl›d›r.
Düflman s›n›flar altedilinceye kadar
sürecektir. Bu amaçla savaflan Dev-
rimci Solun bir savaflç›s› olmaktan
fleref duyuyorum .... Çünkü Devrim-

ci Sol ülkenin gelece¤i ve halklar›-
m›z›n kurtulufl bayra¤›d›r. ”

Bu bayra¤›n ad›, umudun ad›,
1994’ten itibaren DHKP-C oldu.
Umudun ad›, önder yoldafl›m›zla
özdeflleflti. Savafl›m›z, önder yolda-
fl›m›z›n dört kelimede özetledi¤i gi-
bi, ddüüflflmmaann ss››nn››ffllaarr aalltteeddiilliinncceeyyee
kkaaddaarr sürecek. 

Partimizin kuruluflundan bu ya-
na, oligarflik diktatörlü¤ü sarsan ey-
lemlerde, 1996 ve 2000-2007 ölüm
orucu direnifllerinde, yoksul gece-
kondu halk›n›n örgütlenmesinde ve
mücadelelerinde, iflçinin, köylünün,
memurun mücadelesinde, gerillan›n
ülkemizin da¤lar›nda att›¤› her
ad›mda, onun eme¤i, inanc›, coflku-
su vard›. Çünkü o hayat›n hep için-
deydi. O, hayat› her yan›yla örgütle-
yendi. Onun için küçük büyük so-
run ayr›m› yoktu. Devrime dair her
fley, küçük ya da büyük, onun ilgi
alan›ndayd›.   

Kitle mücadeleleri ilerleyebilir
veya gerileyebilir, hareket flu ya da
bu alanda darbeler alabilir; ama ön-
der yoldafl›m›z›n umudu ve inanc›
hiç eksilmez. Hep daha fazlas›n› ya-
pabilece¤imize inanm›fl, onu teflvik
etmifltir. Bu inanc›n›n sonucundad›r
ki, bir çok kiflinin, olmaz, yap›la-
maz diye düflündü¤ü fleyler, onun
iradi müdahaleleriyle olabilir, yap›-
labilir hale gelmifltir. Büyük dire-
niflleri yaratm›flt›r bu inanç. Ve bü-
yük kahramanlar› ortaya ç›kartm›fl-
t›r. Ülkemiz ve dünyan›n yak›n tari-
hinin en büyük ve sars›c› direnifli
olan 2000-2007 Büyük Direniflini
göz önüne getirmek yeter bunu gör-
mek için. Aln›na k›z›l bantlar›n›
ba¤lay›p and içen direniflçilerin son
sözü ve bedenlerini tutuflturup atefl
çemberine giren feda savaflç›lar›n›n
ilk sözü hep ayn›d›r: ““YYaaflflaass››nn ÖÖnn--
ddeerriimmiizz DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl!!””.

Önderimiz hep yaflayacak!

Onu katletmek için ony›llarca
yan›p tutufltu emperyalizm ve oli-
garfli. Katledemediler. 

fiimdi ölmesine de bir saniye ol-
sun sevinemeyecekler. Düflman›m›-
z› sevindirmeyecek, dostlar›m›z›,
halk›m›z› üzmeyece¤iz. 

HHHHBB:: ““MMüüvveekkkkiilliimmiizz 
HHaallkk›› ‹‹ççiinn YYaaflflaadd››”” 
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi

önderi Dursun Karatafl’›n avukatlar›
da 12 A¤ustos günü TMMOB top-
lant› salonunda yapt›klar› aç›kla-
mayla Karatafl’›n yaflam›n› yitirdi-
¤ini halka ve bas›na duyurdular.
Aç›klamaya Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar› Taylan Tanay, Ebru Tim-
tik ve Bark›n Timtik’in yan›s›ra
Dursun Karatafl’›n a¤abeyi RReeflflaatt
KKaarraattaaflfl da kat›ld›. Avukat Tanay
konuflmas›na “Bizler aç›s›ndan da,
ailesi aç›s›ndan da zor bir aç›kla-
ma. Üzüntülüyüz. 38 y›ld›r kesinti-

Halk›m›z!
Bir o¤lunuzu kaybettiniz, hiçbir

koflulda teslim al›namayan yi¤it bir
komutan›n›z›, 38 y›ld›r her koflulda
umudunuzu diri tutan, çözümler sunan
bir ö¤retmeninizi kaybettiniz. Biz,
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi ve
Cephesi’nin onun yetifltirdi¤i kadrola-
r›, savaflç›lar›, taraftarlar› olarak huzu-
runuzda söz veriyoruz ki, o¤lunuzun,
komutan›n›z›n, ö¤retmeninizin kayb›-
n› hissettirmeyece¤iz size. Onun gös-
terdi¤i yolda, kavgam›z› zafere kadar
sürdürece¤iz. Onun, u¤runa hayat›n›
verdi¤i hedeflerinden biri HHaallkk››nn
DDeevvrriimmccii ‹‹kkttiiddaarr››’yd›. Temelleri, biz-
zat onun taraf›ndan at›lan Halk›n ‹kti-
dar› bu topraklarda er geç kurulacak.
Bunu birlikte baflaraca¤›z.  

Yoldafllar!
Day›m›z art›k bafl›m›zda de¤il; o

art›k elimizde bayra¤›m›zd›r. O bizden
flimdi, büyük bir metanet göstermemi-
zi, büyük bir irade gücüyle devrimi ve
örgütü daha çok sahiplenmemizi isti-
yor. Son günlerine kadar görevlerinin
bafl›nda olmas›, bize b›rakt›¤› en son
vasiyetidir; tüm Parti-Cephe kadrolar›
olarak, onun b›rakt›¤› bofllu¤u doldu-
rabilmek için, tek bir an›m›z› bofla ge-
çirmeden devrimi ve örgütü sahiplen-
meli, devrimin görevlerini daha büyük
bir azim ve coflkuyla omuzlamal›y›z.
Bu önderimizin son iste¤i, önderini fle-
hit vermifl bir devrimin kadrolardan ilk
bekledi¤idir. 
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siz bir siyaset yaflam› olan müvekki-
limizi, ayn› zamanda DHKP-C Ge-
nel Sekreteri, müvekkilimiz Dursun
Karatafl’› kaybetmifl bulunuyoruz”
sözleriyle bafllad›. Ard›ndan flöyle
dedi: “Müvekkilimiz kadar yaflam›
ve ölümü hakk›nda spekülasyon ya-
p›lan bir kifli daha yoktur. Çok uzun
bir süre istihbarat teflkilat›, hükü-
metler, siyasi iktidarlar müvekkili-
mizin ölümü üzerine birçok spekü-
lasyon yapm›fllard›r. Bu nedenle ilk
elden ailesi ve avukatlar› olarak
bizden duyman›z› istedik.”

Dursun Karatafl’›n kanser rahat-
s›zl›¤› nedeniyle yaflam›n› yitirdi¤i-
ni ve ‹stanbul’da defnedilece¤ini
aç›klayan Tanay, ailesi ve avukatla-
r› olarak cenazenin ‹stanbul’a geti-
rilmesi için giriflimlere bafllad›klar›-
n› da sözlerine ekledi. 

Tanay, Karatafl hakk›nda Türki-
ye’de yerel, ulusal hiçbir mahkeme-
de bir yarg› karar› olmad›¤›n› söyle-
yerek, cenazenin ‹stanbul’a getiril-
mesi için hiçbir hukuki engel olma-
d›¤›n› vurgulad›. Karatafl’›n Anado-
lu insan›n›n geleneklerine göre def-
nedilece¤ine de¤inen Tanay son
olarak da haftalard›r devrimci hare-
ketin önderine karfl› karalama kam-
panyas› yürüten bas›n yay›n organ-
lar›na seslenerek konuflmas›n› flöyle
tamamlad›: “Müvekkilimiz hakk›n-
da bir süredir bas›nda yalan haber
kampanyas› bafllat›lm›flt›. Baz› in-
sanlar a¤›zlar›ndan ishal olmufl gi-
bi müvekkilimize sald›r›yorlar. Bu
haberlerin kesinlikle bir gerçekli¤i
yoktur. Bu konuda da hukuki giri-
flimlerde bulunaca¤›z. Bu noktada
da bas›n› uyarmak istiyoruz. Bu tür
oyunlara gelmeyin... Tüm karala-
malara ra¤men müvekkilimiz halk›
için yaflad›. Bu nedenle tüm halk›-
m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.”

‹lk uu¤urlama:
Sürgünden VVatan 
Topraklar›na
DHKP-C Genel

Sekreteri Dursun
Karatafl için ilk tö-
renler, flehit düfltü-

¤ü Hollanda’da düzenlendi. 

Day›’n›n flehit düfltü¤ünü ö¤re-
nen yoldafllar› ve dostlar›, 11 A¤us-
tos Pazartesi gününden itibaren Ka-
ratafl’›n konuldu¤u Zuylen-Breda
Hastahanesi önünde toplanmaya
bafllad›lar.

Avrupa'n›n dört bir yan›ndan ge-

len yüzlerce Cepheli ve dostlar›, ön-
derlerini, komutanlar›n›, Sevgili
Day›'lar›n› sahiplenmek ve herhangi
bir provokasyona meydan verme-
mek için gece gündüz hastane mor-
gu önünde nöbet tutarken, bir yan-
dan da cenaze haz›rl›klar›na baflla-
d›lar. Day›’n›n cenazesi, 12 A¤ustos
Sal› günü saat 11.30 sular›nda tes-
lim al›narak, Rotterdam'a götürül-
dü. 

Dursun Karatafl’›n cenazesinin
Türkiye'de, öömmrrüünnüü aaddaadd››¤¤›› üüllkkee--
ssiinnddee defnedilebilmesi için yak›nla-
r›, yoldafllar› ve avukatlar› taraf›n-
dan hukuki ifllemler sürdürülürken,
büyük bir kararl›l›kla sürdürülen sa-
hiplenme de her geçen gün büyüdü. 

Yoldafllar›, morgun önünde ve
bulundu¤u bölgede nöbetler tutar-
ken, Rotterdam Anadolu Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i’nde de yoldafl-
lar› bafl sa¤l›¤› dileklerini kabul edi-
yorlard›. Hukuki sürecin tamamlan-
mas› ve cenazenin ülkeye götürül-
me tarihinin netleflmesinden sonra
DHKP-C Genel Sekreteri Dursun
Karatafl'›n ülkeye u¤urlanmas› için
13 A¤ustos Çarflamba günü Rotter-
dam'da, saat 15.00-17.00 saatleri
aras›nda bir anma ve u¤urlama tö-

reni düzenlendi.

Törenin düzen-
lendi¤i salonda bir
katafalka konulan
önder yoldafllar›n›n
huzurunda topland›
Cepheliler ve Cephe
dostlar›.  

Bugüne kadar,
O’nun önderli¤inde
sürdürülen mücade-

lede düflenler için defalarca havaya
kald›rm›fllard› s›k›l› yumruklar›n›.
fiimdi, bu savafl›n kurmay›, yoldafl-
lar›, Sevgili Day›'lar› için kalkacak-
t› Cepheliler'in yumruklar›. 

Kalk›k yumruklar›yla, bafllar›
dik ve ma¤rurdu Cepheliler: Çünkü
O'nun ö¤retilerinin klavuzlu¤unda,
gösterdi¤i ›fl›kl› yolda yürüyorlard›.
Bu yol umudun, kurtuluflun, devri-
min yoluydu.

"Hoflça kal›n dostlar›m, hoflça
kal›n, siz ki, can›mda, can›m›n için-
desiniz" diyordu fondaki ses. Ön-
derleri, "gözüm arkada de¤il" der-
cesine yine umut dolu, yine güven-
le bak›yordu ö¤rencilerine.

Sayg› duruflunun ard›ndan "Ön-
der Yoldafl Dursun Karatafl”, “Ön-
dere Selam, Savafla Devam!”,
“Umudun Ad› DHKP-C" sloganlar›
hayk›r›ld› pefl pefle. Ard›ndan Da-
y›’n›n son 6 gününü paylaflan Musa
Aflo¤lu bir konuflma yaparak; ön-
derli¤in Cepheliler için nas›l bir an-
lam ifade etti¤ine, Parti-Cephe ön-
derli¤inin nas›l yarat›ld›¤›na de¤i-
nirken yine Önderli¤in hastal›¤› sü-
recinde son an›na kadar büyük bir
iradeyi hayata geçirdi¤ini anlatt›.

10 ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR Ad› And›m›z, Miras›m›z,



Daha sonra Devrimci Halk Kur-
tulufl Partisi'nin 39 nolu ve "Komu-
tan›m›z Önderimiz Day›m›z› Yitir-
dik" bafll›kl› aç›klamas› okundu.

Bültenin okunmas›ndan sonra
törene kat›lanlar, Parti Kurulufl
Kongresi'nde delegelerin Önderli¤e
hitaben yapt›klar› konuflma metni
arac›l›¤›yla seslendiler önderlerine
bir kez daha.

Konuflmalar›n ard›ndan Ön-
derli¤in mahkeme kürsülerinde
faflizmi yarg›layan görüntüleri-
nin, Kurulufl Kongresi'nde yapt›-
¤› konuflman›n yer ald›¤› bir sine-
vizyon gösterimi yap›ld›. Büyük
bir coflku ve duyguyla izlenen si-
nevizyon gösterimi sonras›nda
Devrimci Sol marfl›n›n söylen-
mesiyle birlikte, art›k Cephelile-
rin ve dostlar›n›n Parti-Cephe ön-
deriyle vedalaflma an› gelmiflti.
Birer birer katafalk önüne gelen
insanlar, önderli¤i selamlayarak
salon ç›k›fl›nda bulunan an› def-
terine duygular›n› yazd›lar.

Day›n›n naafl›, salon önünde top-
lanan kitlenin marfllar› ve sloganla-
r›yla Türkiye'ye götürülmek üzere
havaalan›na u¤urland›.

Anma ve u¤urlama törenine;
DHKP, DHKC, DHKC Avrupa Ör-
gütü ile Hollanda, Almanya, ‹sviç-
re, Avusturya, Fransa, ‹sveç, ‹ngil-
tere Halk Cephesi'nin gönderdi¤i
çelenklerin yan› s›ra yine TK‹P,
MLKP-Avrupa Komitesi, MKP,
PKK, TKP/ML-YDK, Devrimci
Yol-Avrupa örgütleri de çelenk ve
mesajlar›yla kat›larak destek verdi-
ler.

Day› VVatan 
Topraklar›nda
14 A¤ustos saat 16.00 sular›.. ‹s-

tanbul Yeflilköy havaalan›na inen
bir uçak, hayat›n› bu topraklar u¤ru-
na adayan bir önderi getiriyor vatan
topraklar›na. 

Uzun zaman olmufltu yurdundan
ayr›lal›. fiimdi bir tabutla döndü¤ü
bu flehir, onun kavgas›n›n bafl fleh-
riydi ve bu flehir e¤er kavgan›n bafl
flehri olmuflsa, bunda Dursun Kara-

tafl’›n da büyük pay› vard›. Tüm
meydanlar›n› bilirdi, tüm meydan-
lar›nda, sokaklar›nda emperyaliz-
me, oligarfliye karfl› mücadeleleri-
nin izi vard›. En son ‹stanbul sokak-
lar›n› dolaflt›¤› y›llarda, devrimci
hareketin at›l›m›n› örgütlüyordu. 

‹flte yine bu flehirdeydi. 

Yoldafllar› onu, devrimini yap-
m›fl bir ülkede karfl›lamay› hayal et-
mifllerdi hep; ‹stanbul’un en büyük
meydan›nda ve elbette ki 1 May›s
Alan›’nda milyonlara seslenirken
hayal etmifllerdi. Hayalleri flimdilik
gerçekleflmemifl olsa da, önderlerini
omuzlar›na almak için sab›rs›zlan›-
yorlard› flimdi. 

TAYAD’l› Aileler de havaalan›n-
dayd›lar en sevgili, en de¤erli evlat-
lar›n› karfl›lamak için. Tabutunu
kimseye vermeden kendileri omuz-
lamak için oradayd›lar. 

Polis her zamanki fütursuzlu¤u
ve keyfili¤iyle engeller ç›karmaya
yeltense de, çabalar›n›n sonuçsuz
kalaca¤› bafltan belliydi. ‹fllemler
h›zla halledildikten sonra, Day›’n›n
naafl›, Gazi’ye ulaflmak üzere hava-
alan›ndan yola ç›kt›. 

Gazi, Day›’ya “tüm gecekondu-

lar bizim olacak” de-
dirten semtlerden biriy-
di. Gazi, Day›’n›n asl›n-
da vatan›ndan hiç ayr›l-
mad›¤›n›n en somut gös-
tergelerinden biriydi.
Uzakta, sürgünde olma-
s›na karfl›n, gün gün de-
¤il, saat saat de¤il, daki-
ka dakika yaflam›flt› Ga-
zi ayaklanmas›n›. Sanki
Gazi’deydi o günlerde.
Gazi’de at›lan her slo-

ganda onun sesi, kurulan her bari-
katta onun katk›s› vard›. 

‹flte flimdi “sanki” de¤il, oraday-
d›. Gazi’nin gençleri, ‹stanbul’un
di¤er semtlerinden gelenler, önder-
lerinin tabutunu bir anda k›z›l bay-
rak denizi aras›na ald›lar. Tabutun
etraf› dalgalana dalgalana ilerleyen
bir k›z›l nehir gibi görünüyordu..
Gazi’ye giriflte TAYAD’l›lar vard›
evlatlar›n›n tabutunun alt›nda. Et-
raflar› ise iflçi, memur, gecekondu-
lu, kad›n erkek, genç yafll› bir halk
deryas›yla çevrilmiflti. 

Hava yavafl yavafl karar›rken,
Gazi’de umudun ad› ve önder yol-
dafllar›n›n ad› yank›lan›yordu. Ac›-
l›yd›lar, öfkeliydiler, coflkuluydular
Gazililer ve ‹stanbul’un emekçileri.
Dursun Karatafl’›n, Day›’n›n yol-
dafllar›, dostlar› olmaktan onurlu ve
gururluydular. 

Ertesi gün, Gazi’nin onlarca
devrim flehidine ev sahipli¤i yapan
mezarl›¤›na defnedeceklerdi önder-
lerini de. Devrimci hareketin önde-
rinin manevi huzurunda, onun kav-
gas›n› zafere kadar, kurtulufla kadar
sürdürmeye bir kez daha and içe-
ceklerdi. 

Gazi, DDay›’ya ““tüm ggece-
kondular bizim oolacak” ddedir-
ten ssemtlerden bbiriydi. GGazi,
Day›’n›n aasl›nda vvatan›ndan
hiç aayr›lmad›¤›n›n een ssomut

göstergelerinden bbiriydi. GGün
gün dde¤il, ssaat ssaat dde¤il, dda-
kika ddakika yyaflam›flt› GGazi

ayaklanmas›n›...
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Saatin 11:30 olmas› ile birlikte say›s› daha
da artan kitle yürüyüflün bafllayaca¤› Eski
Karakol'a do¤ru pankartlar, flamalar ve slo-
ganlarla yürüyüfle geçti. Bu arada camii de
k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan cenaze
arabas›na konan naafl da Eski Karakol'a
götürüldü.

Burada toplanan kitlenin coflkulu slogan-
lar› ve alk›fllar›
ile karfl›lanan
naafl, kitlenin

aras›na al›nd› ve cenaze arabas›n›n etraf›nda
güvenlik çemberi oluflturuldu.

‹stanbul’un ve Türkiye’nin pek çok yerin-
den gelmiflti yafll›s›, genci, kad›n›, erke¤iyle
yoldafllar›, dostlar›. 

Gazi ola¤anüstü günlerinden birini
yafl›yordu. Tüm esnaf›n kepenklerini
kapatt›¤›, Gazi giriflinde polisin adeta tüm
panzerleri y›¤arak önlem ald›¤› görülüyordu. 

En öndeydi yine, cüreti ve kararl›l›¤›yla,
k›z›l bir denizin dalgas›nda yürüyordu Day›.
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OO’’NNUU ÖÖLLÜÜMMSSÜÜZZLLÜÜ⁄⁄EE 
UU⁄⁄UURRLLAADDIIKK......
OO’’NNUU ÖÖLLÜÜMMSSÜÜZZLLÜÜ⁄⁄EE 
UU⁄⁄UURRLLAADDIIKK......
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TAYAD’l› analar, aileler sayg› duruflunda,
bafl›nda bekliyorlard› evlatlar›n›n. 

Cenazenin ülkeye geldi¤i andan itibaren hiç
yaln›z b›rakmad›lar evlatlar›n›. Kimi zaman
tabutunu öperek, kimi zaman da baflucunda
sayg›ya durarak gösterdiler evlatlar›na olan
sevgilerini, sayg›lar›n›...

Kitlenin bir ucu yeni girmiflken mezarl›¤a bir
ucu hala yürüyordu. 

Ve Day› Gazi Mezarl›¤›’na binlerin omuzlar›n-
da karanfiller içinde,  Parti ve Cephe bayra¤› efl-
li¤inde, sloganlarla girdi. 

Ve Anadolu topra¤› açt› s›cac›k kuca¤›n›, bili-
yordu kucaklad›¤› 38 y›l boyunca yüre¤i onun
için atan bir önderdi. 



Kimdi Dursun Karatafl? Onu
Türkiye devrimci hareketi için böy-
lesine önemli yapan neydi veya ne-
lerdi? Ad›yla özdeflleflen bir di¤er
kavram olan önderli¤i, nereden ge-
liyordu?.. Bu sorular›n cevab› onun
38 y›ll›k devrimci yaflam›ndad›r.  Ve
bu yaflam esas olarak Türkiye dev-
rimci hareketinin tarihiyle içiçe
geçmifl, adeta bütünleflmifl bir ya-
flamd›r. Onun tarihi, devrimci hare-
ketin tarihidir. Burada bu tarihin an-
cak en önemli dönüm noktalar›n›
anlatabiliriz; fakat bilinmeli ki, 38
y›ll›k devrimci yaflam›n›n her günü,
burada ancak belli aflamalar› belirti-
len büyük savaflla dopdolu geçmifl-
tir. Partisi taraf›ndan yay›nlanan
aç›klamadaki özgeçmiflinden de ya-
rarlanarak haz›rlad›¤›m›z afla¤›daki
anlat›m, onun Türkiye devrimci ha-
reketinin önderi olmas›n›n k›sa bir
öyküsüdür.

Bir duvar yaz›s›ndan 
tarih yaz›c›l›¤›na uzanan 
devrimci geliflme

Dursun Karatafl, 25 Mart
1952’de Elaz›¤’›n Kürdemlik (Ce-
vizdere) köyünde do¤du. Ailesi,
emekçi bir Kürt ailesiydi. Devrimci
düflünceye 1970 öncesinde sempati
duymaya bafllad›. Lise y›llar›nda,
birço¤u daha sonra Devrimci Sol
içerisinde yer alacak olan bir grup-
tular.

1970’de ‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’ni kazanarak ‹s-
tanbul’a geldi. Bu y›llar, Türkiye
devriminin yolunun çizildi¤i, reviz-
yonist, reformist geleneklerin afl›l-
d›¤›, statükolar›n k›r›ld›¤›, yeni saf-
laflmalar›n yafland›¤› y›llard›r. ‹flte
bu saflaflmada yoldafl›m›z da yerini
Mahirler’in ihtilalci
çizgisinden yana
belirledi. Art›k bir
THKP-C sempati-

zan›d›r. 

30 Mart 1972’de K›z›ldere’de
Mahirler’in fiziken yok edilmesinin
ard›ndan, Mahirler’i, THKP-C’yi
savunup sahiplenen büyük bir genç-
lik potansiyeli ç›kt› ortaya. THKP-
C çizgisini savunan bir Dev-Genç
militan› olarak Dursun Karatafl yol-
dafl›m›z da, gerek ‹stanbul’da, ge-
rekse de Elaz›¤’da bu sahiplenme
tavr›n›n gelifltirilmesinde aktif bir
rol oynuyordu. 

Yoldafl›m›z ilk kez 1974’te, Ela-
z›¤’da, oligarflik diktatörlü¤ün K›b-
r›s’› iflgalini protesto etmek için du-
varlara ““BBaa¤¤››mmss››zz KK››bbrr››ss”” slogan›-
n› yazarken gözalt›na al›nd›. Daha
sonra Devrimci Sol Merkez Komi-
tesi’nde yeralacak olan NNiiyyaazzii AAyy--
dd››nn’la birlikteydiler bu eylemde.
Onu sonraki devrimci geliflimi için-
de kah bir okulun önünde kitlenin
güvenli¤ini al›rken, kah Kocamus-
tafapafla barikatlar›nda dövüflürken
görecekti yoldafllar›. Ve bunlar›n
gösterdi¤i gibi, onun önderli¤i ha-
yat›n içinde ad›m ad›m kazan›lm›fl
bir önderliktir. Hep söylendi¤i gibi,
öönnddeerrlleerr aattaannmmaazzllaarr öönnddeerrlliikk kkaa--
zzaann››ll››rr.. Bu s›fata sahip olmak, ha-
yat›n içinde yüzlerce düflünceyi,
davran›fl biçimini sab›r ve kararl›-
l›kla gelifltirip, ortaya tarih yazan
bir devrimci ç›karmakt›r. Yoldafl›-
m›z›n yapt›¤› gibi... 

‹stanbul ö¤renci gençli¤inin aka-
demik demokratik mücadelesini ve

anti-faflist, anti-emperyalist tavr›n›
örgütlü bir güce dönüfltürecek olan
‹‹YYÖÖKKDD’nin (‹stanbul Yüksek Ö¤-
renim Kültür Derne¤i’nin) kurulufl
ve mücadele süreci, ayn› zamanda
Dursun Karatafl’›n ‹stanbul devrim-
ci gençli¤inin önderi konumuna
yükselmesi sürecidir. Yönetici özel-
li¤i ve militan yap›s›yla hem güven
duyulan, hem önerilerine, düflünce-
lerine kulak verilen bir isimdir art›k.
““DDaayy››”” diye an›lmaya bafllanmas›
da bu sürece denk gelir. Gerek
‹YÖKD’de, gerekse de kald›¤› Ela-
z›¤ Yurdunda bir çok ye¤eni vard›r
ve onlar do¤al olarak Day› demek-
tedirler yoldafl›m›za. Ama bu hitap
giderek yayg›nlafl›r ve onun ad›n›n
önüne geçer. Day› kelimesi, art›k
onun nezdinde bir h›s›ml›k de¤il,
kelime anlam›n›n ötesinde yoldafll›-
¤›, ona duyulan sayg›y›, güveni ifa-
de eden bir s›fata dönüflecektir. Da-
y›, her koflulda s›rt›n› yaslayabilece-
¤in, her koflulda güvenebilece¤in ve
gösterdi¤i hedefe gözü kapal› gide-
bilece¤in bir simge isimdir art›k. 

THKP-C’nin bir gelece¤inin 
olup olmayaca¤›, tarihin o 
günkü sorusudur: 
Cevap Dursun Karatafl’t›r!

THKP-C’yi büyük bir içtenlikle
sahiplenen Dev-Gençliler’in geli-
flen mücadelesi, yeni örgütlenmeleri
gerektirmektedir. Dursun Karatafl
yoldafl›m›z›n önderli¤inde flekille-
nen KKuurrttuulluuflfl GGrruubbuu, o gün bu ih-
tiyaca cevap vermeye yönelik at›lan
ad›mlardan biridir. Karatafl, bu gru-
bun oluflumundan itibaren, ‹stan-
bul’da sadece gençlik içinde de¤il,
hayat›n her alan›nda yürütülen anti-
faflist mücadelenin önderi konumu-
na yükseldi. Dev-Gençliler art›k ha-
yat›n her alan›nda grevlerde, gece-
kondu direnifllerinde, memurlar›n,
yer yer köylülerin eylemlerinde ak-

DDeevvrriimm iiççiinn yyaaflflaannmm››flfl bbiirr hhaayyaatt››nn aadd››::

Dursun KKaratafl

Hep söylendi¤i gibi,
öönnddeerrlleerr aattaannmmaazzllaarr

öönnddeerrlliikk kkaazzaann››ll››rr.. Bu s›fata
sahip olmak, hayat›n içinde
yüzlerce düflünceyi, davran›fl
biçimini sab›r ve kararl›l›kla
gelifltirip, ortaya tarih yazan

bir devrimci ç›karmakt›r.
Yoldafl›m›z›n yapt›¤› gibi... 
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tif olarak yer al›p bu mücadeleyi
yönlendirmeye çal›fl›rken, yoldafl›-
m›z, tüm bu eylemlerin, faaliyetle-
rin örgütleyicisi, önderi, bizzat pra-
tikte uygulay›c›s› olarak giderek
yetkinleflmeye, olgunlaflmaya, ssiiyyaa--
sseett vvee yyöönneettmmee ssaannaatt››nn›› öö¤¤rreennmmee--
yyee bafllad›. 

Ülkenin dört bir yan›nda müca-
dele eden Dev-Gençliler’in, THKP-
C potansiyelinin birleflmesi, tüm
militanlar›n ortak arzusuydu. Müca-
delenin ihtiyaçlar› da böyle bir ör-
gütlenmeyi gerektiriyordu. ‹flte bu
çerçevede 1977’de Dursun Karatafl
ve beraberindeki yoldafllar›n›n da
içinde yeralmas›yla DDeevvrriimmccii YYooll
oluflturuldu. Devrimci Yol Bildirge-
si etraf›nda birleflilirken amaç,
THKP-C çizgisi do¤rultusunda iiddee--
oolloojjiikk nneettllii¤¤iinn ssaa¤¤llaannmmaass›› vvee ppaarr--
ttiinniinn yyaarraatt››llmmaass››yydd››.. Ancak Dev-
rimci Yol, bu hedeflerin platformu
olamad›. Çünkü bu yap› içindeki
Ankara hizbi, THKP-C’ye sahip ç›-
k›yor görünürken, pratikte buna uy-
gun örgütlenmelere yönelmiyor,
kadrolara kendi sa¤c› anlay›fllar›n›
empoze ederek partiyi de¤il fakat
kendi hizip örgütlenmelerini ger-
çeklefltiriyordu. Bu süreçte, Dursun
Karatafl taraf›ndan Ankara hizbi
yöneticilerine gerek çeflitli yaz›lar›-
na, gerekse de pratiklerine yönelik
yap›lan elefltiriler, ço¤unlukla ge-
çifltirildi, sürecin tart›fl›lmas› yerine
Dursun Karatafl nezdinde ‹stan-
bul’daki militan devrimci örgütlen-
meyi tasfiye hesaplar› yap›ld›.
THKP-C ideolojisinin ve devrimci
örgütlenmenin tasfiyesine izin veri-
lemezdi. Tasfiyeciler, tasfiye edil-
meliydi. ‹flte o anda yoldafl›m›z
Dursun Karatafl’›n ald›¤› karar, ül-
kemiz devrim tarihinin en önemli
kararlar›ndan biri olurken, onun,
ony›llar boyu Türkiye devrimine
damgas›n› vuran tarihsel rolünü de
belirlemifl oluyordu. THKP-C ide-
olojisinin sürdürülmesi ve partinin
yeniden yarat›lmas› görevi art›k
baflkalar›na b›rak›lamazd›. Dursun
Karatafl yoldafl›m›z, iflte o tarihsel
kesitte, bu a¤›r yükü omuzlad›.  

Onun belirleyici inisiyatifi ve
önderli¤iyle, THKP-C’yi savunan

kadrolar, 1978’de Devrimci Yol tas-
fiyecili¤ini mahkum ederek DDeevv--
rriimmccii SSooll’’uu kkuurrdduullaarr. 

Art›k ülkemiz s›n›flar mücadele-
sinde yeni bir siyasi hareket vard›. 

Bu siyasi hareket, devrim müca-
delesini THKP-C çizgisinde geliflti-
rerek, önüne partiyi yaratma hedefi-
ni koyarak, anti-faflist anti-emper-
yalist mücadelede K›z›ldere mani-
festosunun yolunu izleyerek, yeni
gelenekler yaratacak, k›sa sürede
dosta da düflmana da kendini kabul
ettirecekti. 

Türkiye devrim tarihinde, k›sa
sürede bu kadar h›zl› bir geliflim
sa¤lam›fl, kendi ayaklar› üzerinde
durarak böylesine kköökklleeflflmmiiflfl vvee kkaa--
ll››cc››llaaflflmm››flfl bbiirr bbaaflflkkaa ““aayyrr››ll››kk”” yyookk--
ttuurr.. Dursun Karatafl’›n önderli¤i, bu
devrimci ayr›l›¤› gerçeklefltirecek
cüretinde, siyasi kavray›fl› ve öngö-
rüsünde, yeni bir hareketi örgütle-
mekteki ustal›¤›ndad›r. Onun ön-
derli¤ini, kkaazzaann››llmm››flfl bbiirr öönnddeerrlliikk
yapan belirleyici süreçlerden biri de
budur. 

Dursun Karatafl olmak, 
bir hareketi ‘Umudun Ad›’ 
haline getirebilmektir.

Devrimci Sol’un siyasi arenaya
ç›kt›¤› 1978 y›l›, resmi ve sivil fa-
flist terörün alabildi¤ine boyutland›-
¤› bir dönemdi. Devrimci Sol’un
kuruluflundan k›sa bir süre sonra da
s›k›yönetim ilan edilecek ve hare-
ket, örgütlenmesini bu koflullar al-
t›nda gerçeklefltirmek zorunda kala-

cakt›. ‹flte bu zorlu koflullarda, onun
önderli¤inde revizyonizmle, opor-
tünizmle, THKP-C çizgisindeki sa¤
ve sol sapmalarla araya kkaall››nn ççiizzggii--
lleerr konuldu. Ki Day›’n›n en önemli
özelliklerinden biridir bu. Yaflam›
boyunca, ayr›m çizgileri hep net ve
kal›n olmufltur. Onda hiçbir konuda
mu¤lakl›k yoktur. Devrimci çizgiyi
belirsizlefltiren her düflüncenin, her
prati¤in düflman› olmufltur. 

Faflist teröre karfl› onun önderli-
¤inde flekillenen militan devrimci
çizgi de bunun bir ifadesiydi. Re-
vizyonizmin, oportünizmin faflist
teröre karfl› pasifizmi örgütledi¤i,
provokasyon teorileriyle flehirlerin,
alanlar›n faflist teröre teslim edildi¤i
koflullarda, Devrimci Sol, misilleme
eylemleri, hesap soran ve faflist te-
rörü cayd›rmay› hedefleyen militan
bir çizgiyle anti-faflist mücadelenin
önderi konumuna yükseliyor, resmi
devlet terörü karfl›s›nda da, do¤ru-
dan devlet kurumlar›na yönelik ey-
lem çizgisiyle solda yeni bir anlay›-
fl› gelifltiriyordu. Devrimci Sol pra-
ti¤inin en temel özelli¤i olarak öne
ç›kan bu cüret, kuflku yok ki, her-
fleyden ve herkesten önce önderli¤i-
nin siyasi cüretiydi. O’nun önderli-
¤indeki devrimci hareket, tüm tarih-
sel süreçlerde cüretiyle an›lm›flt›r.
Cüret, devrim ve iktidar iddiam›z-
dan ayr› de¤ildi ve tüm yaflam› bo-
yunca, kadrolar› bu iddiayla donat-
maya çal›flt›. 

Yaklafl›k iki y›l gibi k›sa bir sü-
reçte Devrimci Sol, ülkemizin say›-
l› siyasi hareketlerinden biri haline
gelip kitleler nezdinde bir umut ya-
ratmaya, prati¤iyle sola yön verme-
ye bafllarken, ülkemiz 12 Eylül
1980 faflist darbesiyle yeni bir süre-
ce girdi. 

HHeerrkkeess vvee hheerrflfleeyy,, bbiirr kkeezz ddaahhaa
ss››nnaannaaccaakktt››.. Tarih, teorileri, strate-
jileri ve liderleri, önderleri s›navdan
geçirecekti bir kez daha. Kimileri
ricat karar› al›p, kimileri de mülteci-
li¤i seçerek mücadele alan›n› terke-
derken, Devrimci Sol, cuntaya karfl›
direnifl karar› ald›. ““AAmmeerriikkaanncc››
FFaaflfliisstt CCuunnttaa 4455 MMiillyyoonn HHaallkk››
TTeesslliimm AAllaammaazz”” bafll›kl› bildiri,

OOnnuunn öönnddeerrllii¤¤iinnddee rreevviizzyyoo--
nniizzmmllee,, ooppoorrttüünniizzmmllee,, ssaa¤¤ vvee
ssooll ssaappmmaallaarrllaa aarraayyaa kkaall››nn

ççiizzggiilleerr kkoonnuulldduu.. KKii DDaayy››’’nn››nn
eenn öönneemmllii öözzeelllliikklleerriinnddeenn 

bbiirriiddiirr bbuu.. YYaaflflaamm›› bbooyyuunnccaa,,
aayyrr››mm ççiizzggiilleerrii hheepp nneett vvee 

kkaall››nn oollmmuuflflttuurr.. OOnnddaa hhiiççbbiirr
kkoonnuuddaa mmuu¤¤llaakkll››kk yyookkttuurr..

DDeevvrriimmccii ççiizzggiiyyii bbeelliirrssiizzlleeflflttii--
rreenn hheerr ddüüflflüünncceenniinn,, hheerr 

pprraattii¤¤iinn ddüüflflmmaann›› oollmmuuflflttuurr.. 
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cunta karfl›s›ndaki direnifl kararl›l›-
¤›m›z›n somut ve güçlü bir ifadesiy-
di. Bu tarihsel bildiri önder yoldafl›-
m›z›n kaleminden ç›km›flt› ve bu
bildirideki kararl›l›k, cunta y›llar›
boyunca Devrimci Sol kadrolar›n›n,
militanlar›n›n hhaallkkaa kkaarrflfl›› ssoorruumm--
lluulluukk vvee ddiirreenniiflfl mmaanniiffeessttoossuu ola-
cakt›.

Devrimci hareketin önderi, cun-
taya karfl› savafl›n daha ilk döne-
minde tutsak düfltü. D›flar›da müca-
dele, onun flekillendirdi¤i anlay›fl
temelinde sürdürülürken, o art›k
mücadelenin yeni bir cephesindey-
di. Ve hapishaneler cephesinde de,
12 Eylül cuntas›na karfl› direnifl po-
litikalar›n›n oluflturulmas›nda, di-
renifllerin fiilen örgütlenmesinde
önderlik misyonunu sürdürdü. Tür-
kiye hapishaneleri onun önderli-
¤inde bafle¤mez bir direnifl prati¤i-
ne, büyük kahramanl›klara tan›k
oldu. Bir çok siyasi hareketin anl›
flanl› yöneticileri, tüm teorik biri-
kimlerini(!), direnmemenin teorisi-
ni yapmak için kullan›rken, o yol-
dafllar›yla birlikte direniflin teorisi-
ni ve prati¤ini gelifltiriyordu.
11998844’te TTeekk TTiipp EEllbbiissee dayatmas›-
na karfl› bafllat›lan Ölüm Orucu, bu
direniflin doruk noktalar›ndan biri-
dir ve o dorukta, yine önder yolda-
fl›m›z vard›r. Aç›klanan ilk ölüm
orucu ekibinde, yani savafl›n en ön
mevzisinde yoldafllar›yla ölüme
yatanlar›n içindedir. 75 gün süren
ölüm orucunun sonunda, üç Dev-

rimci Sol kadrosu (ve T‹KB’li bir
siper yoldafl›) flehit verilmifl, Day›
ve di¤er direniflçiler bir deri bir ke-
mik kalm›fl ve fakat tarihe, Türkiye
devrimi için ilklerden biri olan bir
direnifl yaz›lm›flt›r. 

Bir hareketi uummuudduunn aadd›› haline
getiren destan, onun önderli¤inde
sayfa sayfa büyüyordu iflte. 

Dursun Karatafl’›n önderlik tari-
hi, onun “ilk”lerin ö¤retmeni, ko-
mutan› oldu¤unu gösterir bize. Fa-
flist Teröre Karfl› Silahl› Mücadele
Ekipleri’nden Silahl› Devrimci Bir-
likler’e, ölüm oruçlar›ndan oligarfli-
nin kürsülerindeki Savunma’ya, ku-
flat›lan üslerdeki “teslim olmama”
gelene¤ine uzanan tarihte, iillkk’’lleerriinn
ppoolliittiikk vvee ffiiiillii öönnddeerriiddiirr.. 

15 Mart 1982’de bafllayan 1453
devrimcinin yarg›land›¤› DDeevvrriimmccii
SSooll AAnnaa DDaavvaass›› da bu ilklerden bi-
ridir ve tarihseldir. Yoldafl›m›z›n bu
mahkemede tüm oligarflik düzeni it-
ham eden görüntüleri, bu davan›n
siyasal özeti olarak tarihi bir simge
gibidir ve o simge, kolektif bir ça-
l›flman›n ürünü olan ve onun da her
sat›r›na eme¤ini katt›¤› ““HHAAKKLLII--
YYIIZZ KKAAZZAANNAACCAA⁄⁄IIZZ”” bafll›kl›
savunmayla bütünleflmifltir. O, 1753
sayfal›k Hakl›y›z Kazanaca¤›z bafl-
l›kl› savunmayla kürsüye ç›kt›¤›n-
da, herkes o an›n tarihsel bir an ol-
du¤unun fark›ndayd›. Orada, Türki-
ye devriminin yolu bir kez daha
aç›kland›, devrim iddias› halk›m›z
ve tarih önünde pekifltirildi. ‹ddia-
n›n ve kararl›l›¤›n alt›ndaki iillkk iimm--
zzaa,, oonnuunndduu.. 

Dursun Karatafl, 1989 Ekim’in-
de bir özgürlük eylemiyle tutsakl›-
¤›na son verdi ve s›cak mücadele
içinde yeniden görevlerinin bafl›na
geçti. Day›, Devrimci Sol Dava-
s›’nda okunmak üzere bir dilekçe
b›rakm›flt› hapishaneden giderken,
flöyle diyordu orada: “Özgürlük
kimseye bahfledilmez, kazan›l›r. Biz
özgürlü¤ü kazanma savafl›n›n için-
de olaca¤›z.” Firar›n hemen ard›n-
dan oligarfli “vur” emirleri ç›kard›
hakk›nda. Fakat o vur emirleriyle
aran›rken, ülkede yeni bir at›l›m sü-
recinin haz›rl›klar›yla meflguldü.

fiehitlikler ve ihanetler 
aras›nda ilk hedefe -Partiye- 
ulafl›l›rken, hareketin
k›lavuzu oydu yine 
Karatafl’›n devrimci harekete fii-

len önderlik yapmaya bafllamas›yla
“Yolun neresindeyiz?” sorusuna ce-
vap bulmak üzere de¤erlendirmeler
yap›ld›, yeni kararlar al›nd› ve onun
önderli¤inde, devrimci hareketin ta-
rihine “AAtt››ll››mm ssüürreeccii” olarak geçen
süreç bafllat›ld›. ““DDaahhaa hh››zzll›› kkooflfl--
mmaall››yy››zz”” fliar›yla bafllat›lan bu süre-
cin, dünya ölçe¤inde politik bir öne-
mi ve etkisi oldu; ülkemizde yay›-
lan reformizme, derinleflen legalizm
batakl›¤›na karfl›n silahl› mücadele
yükseltiliyor, tüm dünyada karfl›-
devrim rüzgarlar› eserken sosya-
lizm bayra¤› daha yukar› kald›r›l›-
yordu. Emperyalizmin estirdi¤i kar-
fl›-devrim rüzgar›, iflbirlikçi faflist
diktatörlüklerle uzlaflma modas›,
karfl›s›nda Türkiye Marksist-Leni-
nist hareketini buldu. O hareketin
önderinin ad›, Dursun Karatafl’t›. O,
emperyalizme karfl› dünya çap›nda
önemi olan bu ideolojik direniflin ve
devrimde ›srar›n temsilcisi olarak
bu dönemden itibaren emperyaliz-
min ve oligarflinin daha fazla hedefi
haline gelecekti. 

Devrimci hareketin silahl› müca-
deleyi yükseltti¤i ve yayg›nlaflt›rd›-
¤›, halk›n adalet özlemlerine cevap
oldu¤u yaklafl›k 2,5 y›ll›k bir süreç-
te hareket, ““ppaarrttiinniinn aarriiffeessiinnddee--
yyiizz”” diyebilece¤i bir noktaya geldi. 

Bu süreçte büyük bedeller de
ödendi. 12 Temmuz 1991 ve 16-17
Nisan 1992’de geliflen operasyon-
larda NNiiyyaazzii AAyydd››nn,, SSiinnaann KKuukkuull,,
ve Dursun Karatafl’›n efli SSaabbaahhaatt
KKaarraattaaflfl gibi Merkez Komite üye-
leri flehit verildi. Bunlar büyük ka-
y›plard›. Bu operasyonlarda kendisi
de tehlikelerle yüzyüze kalan Dur-
sun Karatafl, görevlerini kararl›l›kla
sürdürerek, katliamlar sonras›nda
oluflabilecek her türlü olumsuzlu-
¤un karfl›s›na ç›karak, kadro ve sa-
vaflç›lara ssaavvaaflfl ggeerrççee¤¤iinnii yeniden
kavratarak, hareketi daha güçlü bir
flekilde aya¤a kald›rmay› bildi.  

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn eessttiirrddii¤¤ii kkaarrflfl››--
ddeevvrriimm rrüüzzggaarr››,, iiflflbbiirrlliikkççii ffaaflfliisstt

ddiikkttaattöörrllüükklleerrllee uuzzllaaflflmmaa mmooddaass››,,
kkaarrflfl››ss››nnddaa TTüürrkkiiyyee MMaarrkkssiisstt--LLee--
nniinniisstt hhaarreekkeettiinnii bbuulldduu.. OO hhaarree--
kkeettiinn öönnddeerriinniinn aadd››,, DDuurrssuunn KKaa--
rraattaaflfl’’tt››.. OO,, eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››
ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa öönneemmii oollaann bbuu
iiddeeoolloojjiikk ddiirreenniiflfliinn vvee ddeevvrriimmddee
››ssrraarr››nn tteemmssiillcciissii oollaarraakk bbuu ddöö--
nneemmddeenn iittiibbaarreenn eemmppeerryyaalliizzmmiinn
vvee oolliiggaarrflfliinniinn ddaahhaa
ffaazzllaa hheeddeeffii hhaalliinnee

ggeelleecceekkttii.. 
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Devrimci hareket onun önderli-
¤inde geliflimini sürdürürken, 13
Eylül 1992’de, yurtd›fl›ndaki mer-
kezi üstte, ddaarrbbeeccii bbiirr iihhaanneett ççeettee--
ssii, Dursun Karatafl’a alçakça sald›-
r›p, onu tutsak ettiler. 

Tarih bir kez daha s›n›yordu onu.
Ve o bir kez daha önderlik vasf›n›
gösterecek, iradesiyle, öngörüleriy-
le bu ihanetin afl›lmas›n›, hareketi-
mizin devrim yürüyüflüne kald›¤›
yerden devam edebilmesini sa¤la-
yacakt›. Alçakl›k, çürümüfl aktörle-
riyle birlikte tarihin çöplü¤üne at›-
l›rken, o, hiçbir darbenin teslim ala-
mad›¤› ve kirletemedi¤i bir devrim-
ci önderlik olarak tarihsel yerini,
misyonunu pekifltiriyordu. Önder-
lik, art›k daha güçlü, önderlik bilin-
ci daha aç›kt›. 

Devrimci harekette a¤›r tahribat-
lar yaratan darbe ihaneti onun ön-
derli¤inde altedilip, hemen her fley
yeniden yarat›larak, devrim yürüyü-
flü sürdürüldü. Onun güçlü iradesi,
flaflmaz öngörüsü ve isabetli politik
kararlar›, iflte bu süreçte hareketin
önüne partileflme görevini koydu. 

Bu görevi yerine getirmek için,
devrimci hareketin önder kadrolar›-
n›n kat›l›m›yla, 30 Mart 1994’te
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi Ku-
rulufl Kongresi topland›. Devrimci
Sol, kongrede devrim yürüyüflünü
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi
(DHKP) olarak sürdürme karar› al-
d› ve Dursun Karatafl, DDHHKKPP GGeenneell
SSeekkrreetteerrii olarak seçildi. fiehitlikler
ve ihanetler aras›nda devrimci hare-
keti ilk hedefine, Partiye ulaflt›ran
önderlik olarak bu görev, bu onur
tart›flmas›z olarak onundu elbette. 

Bu görevi yerine getirdi¤i y›llar
boyunca da halklar›n umudunu bü-
yüten, devrimi ilerleten say›s›z poli-
tikaya, eyleme, örgütlenmeye imza
att›. Kuflatmalar alt›nda, illegalite
koflullar›nda ve hastal›¤›yla da mü-
cadele etti¤i bu y›llar boyunca Tür-
kiye devrimi için yaflad›, devrimci
hareketin önderi, Genel Sekreteri
olarak üstlendi¤i görevi eksiksiz ye-
rine getirdi. Dursun Karatafl 14 y›l-
d›r bu görevdeydi ve son günlerine
kadar da bu görevini sürdürdü. 

Böyle bir ölüm karfl›s›nda sade-
ce hüzün ve ac› gibi s›radan duygu-
lar içinde olmak de¤il, ancak ac›y›
aflma, zorluklar› yenme gücü bizi s›-
radanl›ktan uzaklaflt›r›r. 

Biz bu günlere zaaflar› afla afla,
güçlükleri yene yene geldik. Bun-
dan sonra da böyle devam edecek
ve yeni insan› böyle yarataca¤›z. 

Düflünceden ödün vermenin,
ihanet ve alçakl›¤›n pek çok türü
ölüm korkusundan do¤mufltur. Day›
ise, ölümü dahil her fleyi iradi ola-
rak büyük bir
emek ve cü-
retle organize
etmifltir. 

Umutsuz-
luk, 

iradeye ket vurur

düflünceleri karmafl›klaflt›r›r,

düflünmemeye iter,

solucanlar gibi yerlerde sürün-
dürür.

O bize her koflulda umutlu olma-
y›, her koflulda ‹RAD‹ olmay› ö¤-
retmifltir. 

Ac›m›z› yenecek ve ona söz ver-
di¤imiz gibi gibi asla kontrolümüzü
yitirmeyece¤iz. 

‹rade bize mutlaka do¤ru yolu
gösterecektir. ‹rade, kof bir inanç,
içi bofl insan üstü bir ruh hali, bir
düflünce de¤ildir. ‹rade, emek ve cü-
rettir. Her an› için yo¤un emek ve
her ad›m için büyük cüret gereklidir
iradeyi yaratmak için. 

O büyük iradesini böyle yarat-
m›fl ve yönlendirmifltir. 

O, bu irade ile, katlan›lmas› zor
ac›lara dayanm›flt›r. Kimsenin girifl-
meye bile cesaret edemeyece¤i sa-
vafllara girmifltir.

O bu irade ile, esip geçen bir
rüzgar gibi olmufltur, kimse O’nu
ele geçirip tutamam›flt›r. 

Bir ordu ne kadar büyük olursa
olsun savafl küçük birimler üzerinde

yürür, gerçeklefltirilir.

Bu küçük birimlerden her
biri iradi olan, YAN‹ CÜRET-
L‹ OLAN, YAN‹ EMEKÇ‹
OLAN, gerekti¤inde ikinci bi-

rinin yükünü de omuzlayan, alçak
gönüllülükle tüm görevlere elini
uzatan, s›radan, mütevazi, her an
ö¤renmeye aç›k olan insanlar oldu-
¤u sürece ZAFER B‹Z‹MD‹R. Tek
bir insan, bu yeterlidir. Her yerde
tek bir insan bu iradili¤i gösterirse,
savrulmalara izin vermezse, tek bir
insan birçok olumsuzlu¤un önünde
duvar olur, barikat olur, afl›lamaz
olur. 

‹nsan ölüm ac›s› karfl›s›nda, bü-
yük ac›lar karfl›s›n-
da cesur olabilir,
metanetli olabilir.
Halk›m›z ölüm ac›-
s›n› katlan›labilir
hale getirmifltir,
ac›s›n› dostlar› sev-

dikleri ile paylaflarak azaltmaya ça-
l›flm›flt›r.

““...... ÖÖllüümm ddoo¤¤aall bbiirr oollaayydd››rr,, bbööyy-
llee bbiirr ddüünnyyaaddaa bbaaflfl ee¤¤mmeeddeenn ööllmmee-
yyii bbiillmmeekkttiirr öönneemmllii oollaann......”” demifl-
tir O ve son an›na kadar iradi dav-
ranm›fl, en son iradi eylemi olarak
kendi ölümünü örgütlemifltir. Dim-
dik durmufltur ölüm karfl›s›nda. 

fiimdi s›ra bizde, 

Bizi teslim almaya çal›flan hayat
karfl›s›nda devrimci kalmak, dimdik
durmak da bizim boynumuzun bor-
cudur. Düzen hayat›n günlük yafla-
m› içinde, KÜÇÜK AYRINTILAR-
DA kendi ideolojisini, sessizce, sin-
sice dayat›r. Bu dayatma karfl›s›nda
dimdik durmak, tavizsiz olmak gö-
revini b›rakm›flt›r bize. Dimdik dur-
mal›y›z. Bu küçük ayr›nt›lar› asla
normal karfl›lamamal›y›z. 

A¤lamay› yasaklam›flt›r bize.
Son vedalaflmas›nda iflaret parma¤›-
n› öne uzat›p ““aa¤¤llaammaakk yyaassaakk,, iirraa-
ddii oolluunn,, iirraaddee eemmeekk vvee ccüürreettttiirr,, bbuu
ddaa ssiizzddee vvaarr”” diyerek bizden ayr›l-
m›flt›r. 

Evet bu irade ile O’nu selamla-
yacak, savafl›m›z› büyütecek ve za-
feri kazanaca¤›z. 

‘‹RADE, CÜRET  
VE EMEKT‹R’

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

17Bayra¤›m›zd›r ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR



GGaazzii......
DHKP Genel Sekreteri

Dursun Karatafl’›n flehit
düflmesinin ard›ndan ayn›
gün gecekondu sokaklar›

“Dursun Karatafl Ölümsüzdür” sloganlar›yla yank›land›.
Cepheliler Gazi Mahallesi Dörtyol dura¤›nda yapt›klar›
gösteriyle önderlerini selamlad›lar. Gazi PTT önünden
sloganlarla Dörtyol dura¤›na gelen Cepheliler burada
yolu kasalar ve molotoflarla kapatt›lar. Yola “Dursun
Karatafl Ölümsüzdür- CEPHE" imzal› bir pankart asan
Cepheliler "Öndere Selam Savafla Devam, Yaflafl›n Ön-
derimiz Dursun Karatafl, Yaflas›n Devrimci Halk Kurtu-
lufl Partisi Cephesi, Umudun Ad› DHKP-C” sloganlar›-
n› att›lar. Yolu 15 dakika kadar trafi¤e kapatan Cepheli-
ler iradi olarak da¤›l›rken, eylemin çevrede toplanan
halk taraf›ndan alk›fllarla karfl›land›¤› gözlendi. Cephe-
liler’in da¤›lmas›n›n ard›ndan bölgeye gelen polis pan-
zerlerle sokaklarda dolaflarak halk› rahats›z etti.

OOkkmmeeyyddaann››......
Okmeydan›’nda da

DHKC’liler bir anma ve
yürüyüfl düzenlediler. 12
A¤ustos akflam› yap›lan ey-
lemde Cepheliler ad›na ya-
p›lan konuflmada “38 y›ll›k
devrimci yaflam›n›n her
an›n› emek irade ve cüretle
ören bize ve Türkiye halk-
lar›na büyük bir miras b›ra-

kan önderimizi Day›m›z› yitirmifl bulunuyoruz. Ac›m›z
büyük, öfkemiz da¤ gibi...” denildi. DHKP-C önderi
Dursun Karatafl için s›k›lan yumruklarla sayg› durufluna
geçen Cepheliler, dünya halklar›n›n umudu olan sosya-
lizmi kurmak için savaflma kararl›l›¤›n› bir kez daha
hayk›rd›lar. 

Sayg› duruflunun ard›ndan açt›klar› “Öndere Selam
Savafla Devam-Cephe” pankart›, “DHKC” pankart› ve
Cephe bayra¤›yla Cepheliler, ara sokaklardan yürüyüfle
bafllayarak Mahmut fievket Pafla Caddesi’ne ç›kt›lar. Yol-
lara barikatlar kurarak Anadolu Kahvesi’ne gelen Cephe-
liler burada y›¤›nak yapan polisle çat›flt›lar. Yollar› atefle
verip barikatlar kuran Cepheliler’e Okmeydan› halk› da
destek verdi. 1 saat süren
eylem Cepheliler ta-
raf›ndan iradi ola-
rak bitirildi.

““DDuurrssuunn KKaarr aattaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr””
Dursun Karatafl’› selamlamak için bir eylem de 11

A¤ustos gecesi Küçükarmutlu’da yap›ld›. Minibüs yo-
lunu trafi¤e kapatarak “Dursun Karatafl Ölümsüzdür-
Cephe” yaz›l› pankart açan devrimciler, “Dursun Kara-
tafl Ölümsüzdür, Önder Yoldafl Dursun Karatafl, Umu-
dun Ad› DHKP-C” sloganlar›yle selamlad›lar önderleri-
ni. Polis, eylemin bitmesinin ard›ndan panzerler ve ak-
replerle mahalle içinde dolaflarak terör estirip halka göz-
da¤› vermeye çal›flt›.                   

EEsseennlleerr......
13 A¤ustos günü Esenler

Kaz›mkarabekir Cd. Dol-
mufl yolunda Cepheliler yo-
lu molotoflarla kesip barikat
kurarak önderlerini selamla-
d›lar. “Öndere Selam Sava-
fla Devam-CEPHE” pankar-
t›n›n aç›ld›¤› eylemde “Cü-
ret Direnifl Savafl Yaflas›n Önderimiz Dursun Karatafl”
sloganlar› at›ld›. 

11 MMaayy››ss......
13 A¤ustos’ta Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde

Cepheliler taraf›ndan eylem yap›ld›. 3001. Cadde’ye
“Öndere Selam Savafla Devam, Önder Yoldafl Dursun
Karatafl” sloganlar› ile ç›kan Cepheliler, yolu atefl yaka-
rak trafi¤e kapatt›lar. Yol boyunca molotoflarla atefllerin
yak›ld›¤› eylemde halka seslenildi. Cepheliler ellerinde
tafl›d›klar› “Öndere Selam Savafla Devam”, “Cephe” ya-
z›l› iki pankart› yol kenar›na ast›lar. 20 dakika süren ey-
leme halk›n ilgisi yo¤undu. Eylemi iradi olarak bitiren
Cepheliler yolu atefle vererek eylemi sona erdirdiler.

CEPHEL‹LER 
DURSUN KARATAfi’I 
SELAMLADI! 

fiehmuz KKasarfiehmuz KKasar
YYaflam›n› aflam›n› YYitirdiit irdi

Bir süredir kanser hastal›¤›yla müca-
dele eden fiakirpafla Temel Haklar kurucu
üyesi fiehmuz Kasar bir haftad›r yo¤un
bak›mda tutuldu¤u Adana Balcal› Hasta-
nesi’nde 10 A¤ustos günü yaflam›n› yitir-
di. fiehmus Kasar, 12 Eylül öncesinden beri devrimcilerin
içinde yer alm›fl  onunla beraber yola ç›kan birçok kiflinin ak-
sine ‘eski devrimci’ olmay› tercih etmeyerek ölene kadar
devrimcilerin dostu olarak kalm›flt›r. fiakirpafla Temel Haklar
Derne¤i’nin kurulufl süreci çal›flmalar›na bire bir kat›larak
derne¤in kurulmas›nda eme¤i geçenler aras›nda yerald›.

fiehmuz Kasar’›n cenazesi 10 A¤ustos günü ailesi, Temel
Haklar üyeleri, arkadafllar› ve sevenlerinin kat›l›m›yla fiakir-
pafla Mahallesi’nde bulunan babas›n›n evinden kald›r›larak
Akkap› Mezarl›¤›’na götürüldü. Mezarl›kta yap›lan dini tö-
renin ard›ndan Kasar’›n cenazesi defnedildi.  

OOO kkk mmm eee yyy ddd aaa nnn ›››

EEE sss eee nnn lll eee rrr
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15 cumhuriyette ve yine bunlara
ba¤l› bir çok özerk bölgede, 50’yi
aflk›n ulus ve milliyetin birlik içinde
ve kardeflce yaflad›¤› bir ülkeydi
SSoovvyyeett SSoossyyaalliisstt CCuummhhuurriiyyeettlleerr
BBiirrllii¤¤ii. Bu kadar ulusu birlefltiren,
onlar›n bir arada yaflamas›n› müm-
kün k›lan fley; sosyalizmdi. Çarl›k
yönetiminde bir ““hhaallkkllaarr hhaappiisshhaa--
nneessii”” olan Rusya, sosyalizmle uulluuss--
llaarr››nn öözzggüürr bbiirrllii¤¤iinniinn cumhuriyeti-
ne dönüflmüfltü. Sosyalizmden geri-
ye dönüfl, kapitalizmin restorasyo-
nu, uluslar aras›ndaki anlaflmazl›k-
lar›n körüklenmesi, k›flk›rt›lmas› ve
gömüldükleri tarihten hortlat›lmas›
anlam›na geliyordu. Sosyalizm ge-
riledikçe, milliyetçilik t›rmand›.
Milliyetçilik t›rmand›kça, uluslar,
halklar aras›ndaki düflmanl›klar ta-
zelendi, yenileri yarat›ld›. Düflman-
l›klar halklar› güçsüz düflürdü. Ve
iflte bu geliflmelerin sonucunda, eski
SSCB topraklar›, emperyalistlerin
cirit att›¤› bir bölge haline geldi.  

Geçen hafta, GGüünneeyy OOsseettyyaa’da
yaflananlar, iflte 1990’lar›n bafl›ndan
bu yana sürüp gelen bu sürecin, da-
ha do¤rusu tarihsel gerilemelerin
sonuçlar›ndan biridir. 

Nüfusu sadece 70 bin olan ve
özerk yönetime sahip Güney Osetya
halk›n›n topraklar›, geçen hafta iki
ayr› ülkenin tanklar› taraf›ndan çi¤-
nendi. 

8 A¤ustos’ta Amerikan iflbirlikçi-
si Gürcistan, Güney Osetya’ya sal-
d›rd›. Ard›ndan Rusya karfl› sald›r›-
ya geçerek Gürcistan kuvvetlerine
karfl›l›k verdi. Güney Osetya, em-
peryalist ve iflbirlikçi iki devlet ara-
s›nda adeta “pinpon topu” gibi bir o
tarafa bir bu tarafa gidip geldi. Gü-
ney Osetya’ya sald›rarak Mosko-
va’ya savafl ilan eden Gürcistan hü-
kümeti, Rusya’n›n a¤›r bombard›-

man› karfl›s›nda ateflkesi savunmaya
bafllad›. Ve sonuçta kesin olmayan
rakamlara göre, halktan binlerce ki-
fli öldü. Bu arada bölgenin tart›flma-
l› bir baflka bölgesinde yaflayan Ab-
hazlar da Gürcistan’a yönelik askeri
eylemleriyle savafla dahil oldu. Ça-
t›flma, ateflkes giriflimleri ve anlafl-
malar›na ra¤men, yay›larak devam
etme potansiyelini koruyor.

“Gürcistan m› Rusya’y›, yoksa
Rusya m› Gürcistan’› oyuna getir-
di”, “kim karl› ç›kt›” tart›flmalar›
yap›l›yor. Emperyalist siyaset aç›-
s›ndan tart›fl›labilir belki bunlar;
ama halklar aç›s›ndan bu sorular›n
cevab› belli; bu çat›flmadan halkla-
r›n karl› ç›kmad›¤›, oyuna getirile-
nin de halklar oldu¤u aç›k. Rusya
ve Gürcistan, Oset halk›n› ve Oset-
ya’y› kendi emperyalist ve iflbirlikçi
ç›karlar› için kullan›yorlar. Ezilen
halklar, ulusal taleplerin istismar
edilmesi sonucu, emperyalist ege-
menlik savafllar›nda oradan oraya
savruluyorlar. 

Gürcistan, kaderini, sistemini ta-
mamen emperyalistlerle özdefllefl-
tirmek istiyor. Zaten Saakaflvili yö-
netimi, Amerikan ve Avrupa emper-
yalizminin müdahaleleriyle olufl-
mufl bir yönetimdir. Seçim zaferini,
Amerikan bayraklar›n›n dalgaland›-
¤› konvoylarla kutlayacak kadar
Amerikanc›d›r. Buna karfl› Rusya
Gürcistan’› ABD-AB blokundan
uzak tutmaya, kendi emperyalist ta-
hakkümü alt›nda tutmak istiyor.

ABD’nin Osetya’n›n iflgali için
do¤rudan bir yönlendirme yap›p
yapmad›¤› tali bir tart›flma konusu-
dur. Amerikan iflbirlikçisi Gürcistan
hükümetinin bölgedeki politikalar›-
n›, Amerika’dan, Amerika’n›n ç›kar
ve planlar›ndan ba¤›ms›z düflünmek
mümkün de¤ildir. 

Ayn› flekilde, Rusya’n›n müda-
halesi de “Oset halk›n› korumak”
gibi bir gerekçeye dayand›r›lamaz.
Rusya Devlet Baflkan› Dmitri Med-
vedev, kendi politikalar›n› “Güney
Osetya’da insani felaket yaflan›-
yor... Bar›fl güçlerimiz Gürcistan’›
bar›fla zorlamak için operasyon ya-
p›yor” diye aç›klarken, o çok iyi bi-
linen emperyalist söylemi kullan-
maktad›r. Rusya da kendi emperya-
list ç›karlar› ve planlar› peflindedir. 

AAKKPP,, AAmmeerriikkaann
iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn ssaaff››nnddaa
Gürcistan’da Amerikan iflbirlik-

çisi Mihail Saakaflvili yönetiminin
iflbafl›na gelmesiyle birlikte, ABD,
Gürcistan’›n askeri aç›dan donat›l-
mas› için yüzlerce askeri uzman
gönderirken, kadim iflbirlikçilerini
de seferber etti. Bunlar›n bafl›nda da

Say›: 159 19OSETYA

OOsseettyyaa ssoorruunnuu,, hhaallkkllaarr››nn uulluussaall öözzlleemmlleerrii vvee 
hhaakkllaarr››nn››nn eemmppeerryyaalliisstt hheessaappllaarrllaa iissttiissmmaarr 

eeddiillmmeessiinniinn bbiirr ssoonnuuccuudduurr..

KKaappiittaalliizzmm mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii kköörrüükklleeddii;; eemmppeerryyaalliizzmm 
bbööllüüpp ppaarrççaallaadd››...... EEmmppeerryyaalliissttlleerriinn vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinn 

çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn hhaallkkllaarr kkaattlleeddiilliiyyoorr!!

Güney Osetya Üzerinde 
Emperyalistler Aras› Çat›flma!

“Milliyetçilik eemperyalizmin
yeflil ››fl›k yyakmas›yla hh›zla

yükselmifltir. BBu mmilliyetçili¤in
gerçek yyüzü oortaya çç›kt›¤›nda

düflüflü dde bbu ddenli hh›zl›
olacakt›r. BBu ddüflüflten,

ulusall›¤› oolan aama mmilliyetçi
olmayan, eemperyalizme ttav›r

alan, aanti-emperyalist
olunmadan uulusal kkurtuluflun
olamayaca¤›n› ggören ddevrimci

hareketler yararlanacak vve
geliflecektir.” (Dursun Karatafl,

Kongre Raporu, syf. 220)



TTüürrkkiiyyee ve ‹‹ssrraaiill geliyordu. Gürcü
subaylar›n büyük bölümü Türkiye
ve ABD ordusunda e¤itilirken, Tür-
kiye, Gürcistan ordusuna hücum-
botlar, onlarca tank ve çok miktarda
cephane, hava erken uyar› sistemle-
ri “hibe” etti, Gürcistan’daki askeri
üslerin modernizasyonunu üstlendi. 

Gürcü ordusunu e¤itenlerden bi-
ri de ‹‹ssrraaiill’di. Savafl sürerken ‹srail
televizyonundaki bir yay›na kat›lan
Gürcistan Hükümet üyelerinden Ti-
mur Yakubaflvili, ‹srail’e orduya
yapt›¤› katk›lardan dolay› teflekkür
ederek, “‹srail e¤itimi sayesinde
Rusya’ya zarar verdirdik” diyordu.

AKP iktidar› ve oligarflinin tüm
kesimleri, sanki Gürcistan’a askeri
e¤itim ve malzeme veren kendileri
de¤ilmifl gibi, “iki tarafa” da sa¤du-
yu ad›na ça¤r›lar yaparak iflbirlikçi-
li¤ini örtbas etme peflindedir. Oli-
garfli, Amerikan iflbirlikçisi ama
Rusya’ya da aç›k tav›r alam›yor el-
bette. Çünkü ona da muhtaç. Bir
burjuva kalemflörün özetledi¤i gibi,
“Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hatt› GGüürrcciissttaann’’ddaann geçiyor. Do-
¤algaz›m›z›n önemli k›sm›n› Rus-
ya’dan ediniyoruz. Dolay›s›yla
Gürcistan ile Rusya aras›ndaki bir
anlaflmazl›kta aceleyle kararlar
al›p taraf olamay›z. Rusya’y› da
Gürcistan’› da k›zd›rmak iflimize
gelmez.” (10 A¤ustos 2008, Akflam)

Fakat AKP’nin konumu son de-
rece aç›kt›r; her zamanki gibi, Ame-

rika’n›n yan›nda, onun hizmetinde-
dir. Bu anlamdad›r ki, Osetler, Ab-
hazlar üzerindeki bask› ve katliam-
lardan AKP de sorumludur. 

TTaarriihh ttaann››kktt››rr;; uulluussaall 
ssoorruunnllaarr kkaappiittaalliizzmmllee 
ççöözzüümmssüüzzlleeflfliirr,, 
ssoossyyaalliizzmmllee ççöözzüüllüürr
Milliyetçilik, ulusal sorunlar›

çözmez; aksine yarat›r, k›flk›rt›r, ço-
¤alt›r. Nitekim Osetya sorununda da
böyle olmufltur. Osetya sorununun
t›rmanmaya bafllamas›, Gürcis-
tan’da milliyetçili¤in hakim olmas›-
na paraleldir. Gürcistan’da gericili-
¤in hakim olmaya bafllad›¤› 1989
sonlar›nda, Osetya’da ““GGüürrccüü ddiillii--
nniinn kkuullllaann››mm››nn››nn aarrtt››rr››llmmaass››””
do¤rultusunda bir karar al›narak uy-
gulanmaya baflland›. Bu SSCB’nin
geçerli uygulamalar›n›n terkedile-
rek alenen ulusal bask› ve asimilas-
yon siyasetinin yürürlü¤e konulma-
s› demekti. Sorun as›l bafllang›ç
noktas› da buras›d›r.

OOsseettyyaa’’ddaa bugün olup bitenlere
tarihsel bir perspektiften bakabilen-
ler, halklar›n sosyalizmden geriye
dönüflle nas›l büyük bir kayba u¤ra-
d›¤›n› daha iyi göreceklerdir. Ve yi-
ne bu tarihsel perspektif gösterecek-
tir ki, ulusal özlemlerin, ulusal hak
taleplerinin emperyalistlerin elinde
oyuncak olmamas›n›n tek yolu, sos-
yalizme yönelmifl devrimci bir halk

iktidar›d›r. Baflka hiçbir iktidar,
uluslar›n taleplerini, ulusal iradele-
rini esas almaz. 

Rusya’daki 1917 devrimi, ilk
proleter sosyalist devrimdi. Devrim
ezilen sömürülen emekçileri kapita-
listlerin, toprak a¤alar›n›n bask›s›n-
dan kurtar›rken, ulusal kimlikleri
bask› alt›ndaki uluslar›n da özgürlü-
¤ünün yolunu aç›yordu. 

Devrimle kurulan iktidar, bir
emekçi iktidar›yd›, bu iktidar, tüm
uluslardan emekçileri birlefltiren bir
zemin oluflturuyordu. Bunun sonu-
cunda devrim o güne kadar varolan,
varolmas› sürekli k›flk›rt›lan ulusal
anlaflmazl›klar› ad›m ad›m aflarak,
her ulusun ulusal haklar›n›, kimlik-
lerini garanti alt›na alarak, emekçi-
lerin ortak ç›karlar› temelinde yeni
bir enternasyonal birlik ve kardefllik
yaratmaya koyuldu. Tüm uluslar,
cumhuriyetler, özerk bölgeler flek-
linde ulusal iradelerine sahip oldu-
lar. O güne kadar b›rak›n ulusal
haklara sahip olmay›, ad› bile unu-
tulmaya yüz tutan milliyetler, tarih
sahnesinde yerlerini ald›lar, ulusal
kimliklerini özgürce gelifltirme im-
kan›na kavufltular. 

Her ulus, kendi dili, kültürü, ge-
lenekleriyle, yani kendi zenginlikle-
riyle vard› ve fakat, hepsi, özgür
iradelerine dayanan bir birlik için-
deydiler ve ufuklar›nda bu özgür
birli¤e dayal› tek bir sosyalist ulus
yaratmak vard›. SSCB ilk sosyalist
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Güney Osetya Sorunu

‰Osetler, Gürcistan’la Rusya s›-
n›r›nda yaflayan bir halkt›r. Osetler’in
yaflad›¤› bölge, Güney Osetya ve Ku-
zey Osetya olarak bölünmüfltür.

‰Güney Osetya Gürcistan s›n›r-
lar› içinde, Kuzey Osetya Rusya
içinde “özerk” bir konumdad›rlar. 

‰Bugünkü çat›flma, esas olarak
Güney Osetya üzerindedir. 

Küçük bir bölge, emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerinin hesaplaflma saha-
s›na dönüfltü¤ü için Güney Osetya
sorunu içinden ç›k›lmaz hal alm›flt›r. 

‰Güney Osetya’da biri Rus-
ya'n›n deste¤inde, di¤eri de Gürcis-
tan hükümetinin atad›¤› olmak üzere
iki yönetim var. 

‰Rusya’n›n deste¤indeki mer-
kezi Tshinvali olan yönetim Oset-
ya’n›n ba¤›ms›z olmas›n› savunuyor.
Fakat bu ba¤›ms›zl›k da Rusya flem-
siyesinde bir ba¤›ms›zl›ktan öte de-
¤il. 

‰SSCB da¤›ld›ktan sonra Ku-
zey Osetya, Rusya Federasyonu’nu
oluflturan cumhuriyetlerden biri
olurken, Güney Osetya özerk bölge
statüsüyle Gürcistan’›n bir parças›
olarak kald›. Abhazlar ve Osetler, o

dönemde SSCB’den ayr›lmaya
karfl›yd›lar ama ayr›l›k onlara
dayat›ld›. 

‰Gürcistan 1990'da SSCB’den
ayr›l›p kendi ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
edince, ilk ifllerinden biri, Güney
Osetya Cumhuriyeti'nin özerkli¤ini
kald›r›p, bölgeyi Tiflis'e ba¤lamak
oldu. Osetyal›lar bunu kabul etmedi-
ler ve silahl› çat›flmalar bafllad›.

‰1993, 2001 ve 2006’da Güney
Osetya'da düzenlenen halk oylama-
lar›nda halk yüzde 90’lar› aflan oran-
da ba¤›ms›zl›ktan yana oy kulland›.
Ama Osetyal›lar’›n iradesini dinle-
yen olmad›... 



devletti, özellikle ulusal sorunlar›n
sosyalist bir devlet çat›s› alt›nda çö-
zümüne dair daha önceden bir tarih-
sel tecrübe yoktu. Ama bu konuda
ilk büyük tarihsel tecrübe olan Sov-
yet örne¤ine bakarak diyebiliriz ki:
“Dünya tarihinin baflka hiçbir dö-
neminde, baflka hiçbir toprak üze-
rinde, baflka hiçbir s›n›f böylesine
bir özgürlük içinde bir uluslar birli-
¤i yaratmay› baflaramad›. Bunu ba-
flaran bütün bu uluslar›n iflçi s›n›f›-
d›r, onun yaratma yoluna girdi¤i ye-
ni toplum, yani sosyalizmdir.” (Yeni
Çözüm, say›: 32, 1990 fiubat)

Sosyalist sistemin y›k›lmas›,
baflka bir çok fleyle birlikte, ulusla-
r›n bu hedef do¤rultusunda ilerle-
mesinde de kesintiler yaratt›. 

Esas›nda bu kesinti, Bolflevik
Partisi’nin Marksist-Leninist miras›
ve çizgisinin ad›m ad›m terkedilip
revizyonizmin hakim k›l›nmas›yla
bafllam›flt›r. Revizyonizmin dar ulu-
salc› bak›fl›, uluslar›n taleplerine ce-
vap vermemeye bafllarken, sosya-
lizmden uzaklafl›lmas›, ulusal duy-
gular› tamamen milliyetçili¤in etki
alan›na terketmifltir. 

SSCB’nin son devlet baflkan›
GGoorrbbaaççoovv, 1991 Eylülünde yap›lan
AG‹K (Avrupa Güvenlik ‹flbirli¤i
Konferans›) toplant›s›nda, Sovyet-
ler Birli¤i'ni oluflturan birlik yap›s›-
n›n "tarihsel bir geriye sayma süre-
cini" yaflad›¤›n› ilan edip, bunu ta-
rihsel bir dönemeç olarak övüyor-
du. Gorbaçov yönetimi taraf›ndan
haz›rlanan yeni “uluslar politikas›”,
Sovyetler fleklindeki birli¤in, ““EEggee--
mmeenn ddeevvlleettlleerr bbiirrllii¤¤ii”” olarak yeni-
den flekillendirilece¤ini, bunun
“gevflek bir konfederasyon” olaca-
¤›n› söylüyordu. 

Uluslar›n lehine bir politika ola-
rak sunulan bu yeni politikan›n, yo-
laçt›¤› ilk sonuç, milliyetçilik ve
milliyetçi düflmanl›klar olacakt›.
‹hanet, bu yeni politikan›n ulusla-
r›n, devletlerin egemenli¤ini pekifl-
tirece¤i teziyle sunulmufltu; pratikte
gerçekleflen, uluslar›n hiçbir ege-
menli¤inin kalmamas› oldu. Ege-
menlik, art›k emperyalizmindi.  

Bölünüp parçalanan, birbirine

düflmanlaflan halklar, emperyalizme
muhtaç hale düflüyor ve çok geçme-
den de emperyalist sistemin ege-
menli¤i alt›na giriyordu. 

Dahas›; Kafkaslar’da, Ortado-
¤u'da, Balkanlar'da milliyetçili¤in,
etnik sorunlar›n k›flk›rt›lmas› sonu-
cunda 1990’l›, 2000’li y›llar boyun-
ca bu bölgeler kelimenin tam anla-
m›yla birer savafl bölgesine dönüfl-
tü. Emperyalizmin hakim k›lmaya
çal›flt›¤› "yeni dünya düzeni", iflbir-
likçilerinin eline milliyetçili¤in, ›rk-
ç›l›¤›n kirli bayra¤›n› tutuflturmufl
ve halklar› birbirine düflürmüfltü.
Yugoslavya’da S›rplar, H›rvatlar,
Boflnaklar, SSCB topraklar›nda
Azeriler, Ermeniler, Gürcüler, Ab-
hazlar, Osetler... birbirlerine k›rd›-
r›ld›lar. Bu dönemde emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerinin milliyetçilik
temelinde ç›kard›¤› savafllarda akan
kan›n, gerçeklefltirilen katliamlar›n
ve soyk›r›mlar›n haddi hesab› yok-
tur. Ve kapitalizm içinde, emperya-
list tahakküm alt›nda kal›nd›¤› süre-
ce de, bu kanl› milliyet kavgalar›n-
dan ç›k›fl yoktur. Bu milliyetçilik ta-
mamen emperyalizmin denetiminde
bir milliyetçilik türüdür ve emper-
yalizm, iflbirlikçileri arac›l›¤›yla is-
tedi¤i zaman k›flk›rt›p istedi¤inde
yat›flt›r›c›l›¤a soyunabilmektedir. 

Güney Osetya’daki Osetler, di-
yelim ki, Rusya’n›n deste¤iyle Gür-
cistan’dan ba¤›ms›zl›klar›n› kazan-

d›lar. Ulusal haklar, özgürlükler ve
ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan ne olacak?
Ne olaca¤›n›n cevab›n› ta yüzy›l ön-
ce, bir ulusal kurtulufl önderi –‹rlan-
da halk›n›n önderlerinden James
O'Connoly– flöyle veriyordu:

“ ‹ngiliz ordusunu yar›n ülkeden
ç›kart›p, yeflil bayra¤› Dublin kale-
sine çekseniz bile, sosyalist cumhu-
riyetin kurulmas›na yönelmifl de¤il-
seniz, tüm çabalar›n›z bofluna gide-
cektir. ‹ngiltere yine size hükmede-
cektir. Kapitalistler arac›l›¤› ile,
toprak a¤alar› arac›l›¤› ile, serma-
yedarlar› arac›l›¤› ile bu ülkede
yerlefltirmifl oldu¤u s›ra s›ra ticari
ve bireyci kurumlar› arac›l›¤›yla o
size yine hükmedecektir." 

Connoly, bunlar› 1890 bafllar›n-
da söylemiflti. Henüz sosyalist bir
pratik de yoktu. Ama SSCB prati¤i,
Connoly’nin söylediklerini de ka-
n›tlam›flt›. Uluslar›n, ulusal haklar›
için gösterdi¤i çaban›n bofla gitme-
mesinin güvencesi, sosyalizme yö-
nelmek, ulusal ba¤›ms›zl›kla ayn›
tarihsel süreçte sosyalizm için de
mücadele etmektir.

Osetya’ya, Abhazya’ya, Gürcis-
tan’a bak›n; katledilen yoksul halk-
lar›n ekranlara yans›yan görüntüleri-
ne bak›n; halklar›, özgürlükleri ve
ulusal haklar› temelinde birlefltiren
sosyalist yönetim ortadan kalkt›¤›n-
da, geriye iflte bu tablo kalm›flt›r.
Halklar›n bu milliyetçi parçalanm›fl-
l›¤› içinde emperyalistler ve iflbirlik-
çiler cirit at›yorlar. Parçalanman›n
bedelini yine halklar ödüyor. Bu be-
deli ödemekten kurtulman›n yolu,
emperyalistlerin k›flk›rtt›¤› milliyet-
çilik çemberinden ç›kmak ve emper-
yalistler ad›na de¤il, halklar ad›na,
devrimci bir halk iktidar› için savafl-
makt›r. Çünkü uluslar›n gerçekten
özgür olabilece¤i tek sistem sosya-
lizmdir. Devrimci hareketin önderi
Dursun Karatafl’›n vurgulad›¤› gibi,
milliyetçili¤in yüzü her geçen gün
daha iyi gözüküyor, Yükseldi¤i gibi,
h›zla çökece¤i süreç de gelecek ve
devrimciler, bugünden do¤ru bir ba-
k›fl aç›s›yla donanarak, süreci de¤er-
lendirebilecek durumda olmal›d›rlar.  
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OOsseettyyaa’’yyaa,, AAbbhhaazzyyaa’’yyaa,,
GGüürrcciissttaann’’aa bbaakk››nn;;

kkaattlleeddiilleenn yyookkssuull hhaallkkllaarr››nn
eekkrraannllaarraa yyaannss››yyaann

ggöörrüünnttüülleerriinnee bbaakk››nn;;
hhaallkkllaarr››,, öözzggüürrllüükklleerrii vvee
uulluussaall hhaakkllaarr›› tteemmeelliinnddee

bbiirrlleeflflttiirreenn ssoossyyaalliisstt yyöönneettiimm
oorrttaaddaann kkaallkktt››¤¤››nnddaa,, ggeerriiyyee

iiflflttee bbuu ttaabblloo kkaallmm››flfltt››rr...... 



Nice f›rt›nalar›, darbeleri,
onunla birlikte atlatt›k. Engelleri
onunla birlikte aflt›k. Bütün bun-
lar› yaflarken o bize yaln›zca yol
gösteren de¤ildi, bizzat bizim-
leydi bu yol boyunca. F›rt›nalara

karfl› savafl›rken, engelleri aflarken, bir-
likteydik. Onun liderlik ve devrimcilik
anlay›fl›, bu zorlu savafl içinde ve bu sa-
vafl içindeki yaflam tarz›yla flekillendi.  

Devrimci kimdir? Türkiye koflullar›n-
da devrimcilik nas›l yap›l›r? Dursun Ka-
ratafl, birçok yaz›s›nda bu sorular üzerin-
de tekrar tekrar durmufltur. Çeflitli yaz›-
lar›nda devrimcili¤in ideolojik çerçeve-
sini çok net hatlarla çizmifltir. Fakat
O’nu bu noktada ay›rdeden, bütün bun-
lar› sadece teorik olarak tespit etmifl ol-
makla kalmay›p, bizzat devrimci yafla-
m›yla da bu soruya tarihsel bir cevap
oluflturmas›d›r. Devrimcilik konusunda-
ki Marksist-Leninist teorinin prati¤ini
gerçeklefltirmifl, bu pratikten ç›kard›¤›
sonuçlarla da devrimcilik anlay›fl›n› teo-
rik olarak güçlendirmifltir.

Devrimcilik üzerine söyledi¤i teorik
her sözü, kendi prati¤inde somutlam›fl ve
kan›tlam›fl bir önderdir O. Eylemler, ifl-
kenceler, tutsakl›klar, sürgünler illegalite
içinde geçen 38 y›ll›k devrimci yaflam›,
devrimcili¤in hem teorisini, hem prati¤i-
ni içerir. 

Sosyalist kimdir?.. Bu soruya cevap
olarak Mahir Çayan’›n çok s›k tekrarla-
d›¤› bir söz vard›: ““DDeevvrriimm iiççiinn ssaavvaaflfl--
mmaayyaannaa ssoossyyaalliisstt ddeennmmeezz!!””  Bu söz, Ka-
ratafl’›n önderli¤inde yeni bafltan flekille-
nen devrimci hareket içinde öylesine be-
nimsenmifltir ki, devrimci hareketin orak
çekiçli ambleminin tamamlay›c› parças›
olarak kabul edilmifltir.

Ne yaz›k ki, ülkemiz solu, bu aç›k,
ç›plak anlay›fl›n dejenere edilmesine,

çarp›t›lmas›na tan›k oldu. 

Emperyalizmin ideolojik
sald›r› ve kuflatmas›n›n en tah-

ripkar yanlar›ndan biri, kavramlar› çar-
p›tmas›, içini boflaltmas› veya onlara ta-
mamen tarihsel kökenlerinden farkl› an-
lamlar yüklemesidir. Sosyalist sistemin
y›k›l›fl›ndan cesaret alan burjuva ide-
ologlar› bu konuda öylesine pervas›zd›-
lar ki, yüzy›llar boyunca oluflmufl iilleerriiccii--
lliikk,, ggeerriicciilliikk,, ddeevvrriimmcciilliikk,, mmuuhhaaffaazzaa--
kkaarrll››kk gibi kavramlar, tam tersine çevril-
meye çal›fl›lm›flt›r. Kavramlarda somut-
lanan bu ideolojik sald›r›lar, sol, zay›f
davrand›¤›, kendi ideolojisi ve politika-
s›n› tart›fl›l›r hale getirdi¤i ölçüde etkili
olabilmifltir.  

Solun kendi içinde zay›flatt›¤› kav-
ramlardan biridir devrimcilik. Devrim
için ssaavvaaflflmmaayyaannaa ddaa “sosyalist” deni-
len bir solculuk gelifltirilmifltir. Bedel
ödeme kararl›l›¤›yla flekillenen gerçek
devrimcilik anlay›fl›n›n karfl›s›na risksiz,
bedel ödemeyi reddeden, düzen içine
yerleflmifl “ak›ll› solculuk” geçirilmeye
çal›fl›lm›flt›r. DDeevvrriimmcciillii¤¤iinn bboozzuullmmaass››
da ne yaz›k ki, düzen içine savrulan ör-
gütlenmelerin eenn tteeppeelleerriinnddeenn,, lliiddeerr,,
yyöönneettiiccii kkaaddrroollaarr››nnddaann bafllam›flt›r.  

Dursun Karatafl, iflte bu savrulman›n
ve bozulman›n karfl›s›nda, ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn
aann››tt›› gibi durmufltur. 

O an›ta bakt›¤›m›zda görürüz ki;
Dursun Karatafl olmak veya ayn› anlama
gelmek üzere devrimci olmak;

““ddeevvrriimmii,, üüllkkeeyyii vvee hhaallkk››nn
kkuurrttuulluuflfluunnuu hheerr aann bbeeyynniinnddee

yyaaflflaammaakktt››rr””..
Bu tan›m, yine kendisine ait bir ta-

n›md›r. 38 y›ll›k devrimci yaflam›n›n en
önemli dönüm noktalar›ndan biri olan
Parti Kurulufl Kongresi’ne sundu¤u ra-
porda yapm›flt› bu tan›m›. 

Dursun Karatafl’› anlatmak, devrimci
hareketin tarihini anlatmakt›r. Çünkü ha-
reketimizin tarihinin her an›nda, her afla-
mas›nda o vard›r. Cüret, iddia ve iradey-
le, tarihsel ad›mlarla, ilklerle, devrimin
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O’nun devrimci yaflam› nezdinde 

DEVR‹MC‹L‹K
yeniden tan›mlanacakt›r! 

““PPaarrttii--CCeepphhee
ddeevvrriimmcciillii¤¤ii,,
ff››rrtt››nnaallaarrddaa,, 
ddaarrbbeelleerrddee,,
ddaavvaass››nnddaann vvaazz--
ggeeççeenn,, ddüüflflüünncceellee--
rriinnii ddee¤¤iiflflttiirreenn bbiirr
ddeevvrriimmcciilliikk
ddee¤¤iillddiirr.. BBuu
kkaann››ttllaannmm››flfltt››rr..
BBüüttüünn PPaarrttii--
CCeepphheelliilleerr bbuunnuunn
oonnuurruunnuu ttaaflfl››rr..
fifiiimmddii bbuu oonnuurrllaa
PPaarrttii--CCeepphhee rruuhhuu
iillee kkiittlleelleerrii ddaahhaa
ççookk öörrggüüttlleemmeeyyii
bbaaflflaarr››pp mmüüccaaddee--
lleeyyii bbüüyyüüttmmeelliiyyiizz..
fifieehhiittlleerrii ssaahhiipplleenn--
mmeekk flfleehhiittlleerree
ssaayygg›› dduuyymmaakk
oonnllaarr››nn yyoolluunnuu
ttaakkiipp eettmmeekk bbuu
ggöörreevvii
bbaaflflaarrmmaakktt››rr..””
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ufkunu geniflleten politikalar ve ey-
lemlerle dolu bu tarihi anlatmak,
O’na ve Türkiye halk›na borcumuz-
dur. Fakat, bugünün dünyas›nda
devrimcili¤in, sosyalistli¤in bu ka-
dar a¤›r ve sinsi sald›r›lar alt›nda ol-
du¤u bir dönemde, O’nun 38 y›ll›k
devrimci yaflam› aç›s›ndan en baflta
vurgulamam›z gereken, O’nun dev-
rimcilik anlay›fl› ve devrimci yaflam
tarz›d›r. 

Dursun Karatafl, her an›nda dev-
rim için yaflamakt›r! O’nun flahs›n-
da, O’nun devrimci yaflam› önünde,
DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LL‹‹KK YYEENN‹‹DDEENN TTAA--
NNIIMMLLAANNMMAALLIIDDIIRR.. O’nun nez-
dinde somutlanan devrimcilik anla-
y›fl›, devrimcilik ve sosyalistlik an-
lam›nda bir iddias› olan herkes için,
kkeennddii ddeevvrriimmcciillii¤¤iinniinn mmuuhhaasseebbee--
ssiinnii yapabilece¤i tarihsel bir ölçü ve
eflsiz bir örnek sunmaktad›r.  

38 y›ld›r bu kavgan›n içinde ve
önündeydi. Bu 38 y›l, dünyam›z›n
alt üst olufllar yaflad›¤›, Türkiye dev-
riminin say›s›z badireler atlatt›¤›,
atefl çemberlerinden geçti¤i, büyük
bedellerin ödendi¤i y›llard›r. O bü-
tün bu dönemler boyunca hep atefl
hatt›ndad›r, her tarihsel dönüm nok-
tas›na damgas›n› vuran öngörülerin

ve politikalar›n

sahibidir. Önderimiz, devrime inanç
ve ba¤l›l›¤›n›, yaflam›nda, teorisin-
de, politikalar›nda somutlamas›yla,
Marksizm-Leninizm’i savunmakta-
ki bilimsel ›srar› ve kararl›l›¤›yla,
düflman karfl›s›nda bafle¤mezli¤iyle,
kendine, ideolojisine, halk›na duy-
du¤u sars›lmaz güveniyle, 24 saati-
ni, kelimenin gerçek anlam›yla dev-
rime adamas›yla, her tarihsel dönüm
noktas›nda ortaya koydu¤u güçlü
iradesiyle, tüm devrimciler için, tüm
dünya devrimcileri için örnek al›n-
mas› gereken bir yaflam›n sahibidir.
O’na önderlik s›fat›n› kazand›ran da
bütün bu özellikleridir. O’nun flah-
s›nda devrimcilik yeniden tan›mlan-
mal›d›r derken, iiflflttee bbuu yyaaflflaamm›› ko-
yuyoruz önümüze.

Düflünün ki, 38 y›ll›k yaflam›n›n
tek bir an›nda bile ddüüzzeenniiççii bbiirr yyaa--
flflaamm››,, ssttaattüükkoossuu oollmmaamm››flfltt››rr.. Yasal,
legal hiçbir yaflam› olmam›flt›r.
Yurtd›fl›nda yaflamak zorunda kald›-
¤› y›llar boyunca da tek bir gün, tek
bir saat dahi, legal, yasal, ya da ica-
zet alt›nda bir yaflam› olmam›flt›r.
Devrimci hareket taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, hastal›¤›n›n tedavisinin
de bu koflullarda, tek bir yasal kim-
li¤i olmaks›z›n sürdürüldü¤ü vurgu-
lan›yordu. Geçmiflin cazip flöhretle-
ri, tek meziyetleri “eski”likleri olan
“önderleri” gibi, hiçbir zaman dü-
zen içinde bir yer edinmedi kendine.
Yaflam› boyunca düzenden hiçbir
beklentisi olmad›. Bir adresi olmad›,
halk›ndan baflka bir s›¤›na¤› olmad›
O’nun. Oligarfli onun hakk›nda sa-
y›s›z spekülasyonlar üretirken,
kontrgerillan›n psikolojik savafl›n›n
zehir saçan oklar› her zaman O’na
yöneltilmiflken, O, iradesi, inanç ve
coflkusuyla, hiç eksilmeyen devrim
heyecan›yla hep görevlerinin bafl›n-
dayd›. Devrimci yaflam› boyunca re-
formist tek bir e¤ilim, devrimci stra-
tejiden tek bir sapma göstermedi.

Teslim olmufllar›n, y›lg›nlar›n,
yenilmifllerin hala ortada “önder”
olarak gezebildi¤i bir ülkede,
O’nun yaflam› devrimci liderli¤in
ne oldu¤unu da anlat›yor herkese. 

O’nun devrimcilik ve önderlik
anlay›fl›, devrim iddias›ndan ayr›
düflünülemez. fiu sözleri, bu ba¤›n

somut ifadesidir: 

“Devrimcilik, en genel anlamda
mevcut kurulu düzeni y›k›p, daha
ileri bir sistemi kurmaksa, düzenin
yaratt›¤› ve bizi teslim almaya çal›-
flan, zaman zaman kuflatan, ekono-
mik, ideolojik, politik, fiziki her
alanda, bu nesnelli¤i de¤ifltirecek
bir taktik ve program ortaya koy-
mazsak, bu taktik ve program› ha-
yata uygulayabilecek ideolojik biri-
kim ve dinami¤e sahip kadrolar ye-
tifltirmezsek, düzenin yaratt›¤› bu
nesnelliklerin üzerine ç›k›p, devrimi
gelifltirmek mümkün de¤ildir.”

Bu tespitler, Türkiye solunun
özellikle belli kesimlerindeki büyük
bir çarp›kl›¤a iflaret ediyor. Devrim-
den, sosyalizmden söz ediyorlar
ama ortada devrimcilik yok, dev-
rimci bir yaflam, sosyalist ilkeler,
kurallar yok. Düzeniçine yerleflmifl,
bo¤azlar›na kadar düzene batm›fllar
ama düzeni de¤ifltirmekten söz edi-
yorlar. Dursun Karatafl’›n yaflam›,
bu riyakarl›¤›n kesin bir biçimde
mahkum edilmesidir. Düzeni de¤ifl-
tirmek, devrim yapmak iddias›n› ta-
fl›yan kadrolar›n, liderlerin düzeniçi
bir yaflam›, düzeniçi statükolar› ola-
maz. Devrimci hareketin önderi, bir
de¤erlendirmesinde de buna dikkat
çekerken, her aç›dan düzenden ko-
pamayanlar›n, Marksist-Leninist
olamayaca¤›n› da belirtir:

“Devrim, bir oldu bittiyle ortaya
ç›kan ve bir anda gerçekleflen tesa-
düfi bir olgu de¤ildir. Devrim, bir-
çok süreçte stratejilerin, taktiklerin,
programlar›n uygulan›fl› sonucu or-
taya ç›kan, düzenin nesnelliklerini
ve statükolar›n› y›karak onlarca kküü--
ççüükk ddeevvrriimmlleerr diyebilece¤imiz ol-
gular›n sonucu oluflur. Sorunun özü
fludur; düflüncede, dolay›s›yla dav-
ran›flta, her fleyiyle ddüüzzeennddeenn ttaamm
bbiirr kkooppuuflfl ssaa¤¤llaannaammaadd››¤¤››nnddaa ...
Marksist-Leninist düflünceyi sa¤a-
sola sapmadan, içini boflaltmadan
tafl›mak, çok güç veya imkans›zd›r.”

Devrimi ve devrimcili¤i böyle
ele ald›¤› içindir ki, devrimcilik ya-
flam› boyunca, say›s›z statükonun
k›r›lmas›na da önderlik etmifltir.
Kendi deyimiyle, say›s›z kküüççüükk
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DDiirreenniiflfliimmiizz......
ddüüzzeenn kkaarrflfl››tt››,, mmuuhhaalliiff,, ssooll
hheerrkkeessee,, ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn,,
ddiirreenniiflfliinn nnee ddeemmeekk oolldduu¤¤uunnuu,,
nnaass››ll bbeeddeelllleerr iisstteeddii¤¤iinnii ççookk
çç››ppllaakk vvee nneett bbiirr bbiiççiimmddee
ggöösstteerrmmiiflflttiirr.. DDeevvrriimmcciilliikk
yyaappaaccaakkssaann››zz,, iikkttiiddaarr››
iisstteeyyeecceekksseenniizz,, ööllmmeeyyee,, ssaakkaatt
kkaallmmaayyaa,, iimmhhaa eeddiillmmeeyyee,, iimmhhaa
eeddiilliipp tteekkrraarr aayyaa¤¤aa kkaallkkmmaayyaa
hhaazz››rr oollaaccaakkss››nn››zz.. TTüürrkkiiyyee’’ddee
ddeevvrriimmcciilliikk aannccaakk bbööyyllee yyaapp››ll››rr,,
ffaaflfliizzmm kkooflfluullllaarr››nnddaa bbaaflflkkaa
ttüürrllüü ddeevvrriimmcciilliikk mmüümmkküünn
ddee¤¤iillddiirr.. SS››nn››ff mmüüccaaddeelleessiinniinn
kkuurraallllaarr›› bbööyyllee iiflfllleerr.. 

((22000033 yy››llbbaaflfl›› mmeessaajj››
DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl))



ddeevvrriimmlleerr gerçeklefltirmifltir. Tür-
kiye solunun tarihine onun önderli-
¤i sonucu eklenen gelenekler, dire-
nifller, ancak ideolojik, pratik her
düzeyde düzenden kopabilenlerin
eseri olabilirdi ve öyle oldu. 

O’nu tek bir özelli¤iyle anlatmak
ve tan›mlamak veya önderlik misyo-
nunu sadece teorik, politik veya as-
keri boyutla s›n›rland›rmak, O’nu
eksik anlatmakt›r. Belki flu bafll›klar-
da özetlenebilir O’nun devrimcili¤i:

BBiillggii vvee ggeerrççeekk,, iinnaannçç vvee
iiddddiiaa,, tteeoorrii vvee pprraattiikk,, ddiirreenn--
mmeekk vvee ssaavvaaflflmmaakk,, öörrggüüttllee--
mmeekk vvee ssoorruunn ççöözzmmeekk vvee
hheeddeefftteenn hhiiçç flflaaflflmmaammaakk!!
Mahirler’in soyundand› O. Stra-

tejisi de, çal›flma tarz› da, yaflam› ve
liderlik anlay›fl› da, Marksist-Leni-
nist bak›fl aç›s›ndan süzülüp gelmifl-
ti. Masa bafl›nda ahkam kesip, sos-
yalistlik taslay›p, düzen içinde ya-
flayanlar›n tarz›, ondan fersah fersah
uzakt›. Yaflam›n›n hiçbir döneminde
bir “masa bafl›” devrimcisi olmad›.
Yaflam›n›n hiçbir döneminde hal-
k›ndan kopmad›. Hayat› ve müca-
deleyi tüm yönleriyle kavrayan bir
önder oldu. O, kkoommuuttaann’d›r. O,

hhaallkk öönnddee--

rrii’dir. MMiilliittaann vvee ssaavvaaflflçç››’d›r. O,
ppoolliittiikkaa üürreetteenn’’dir... 

Komutanl›¤›, halk önderli¤i, mi-
litanl›¤› ilmek ilmek örülmüfltür y›l-
lar boyunca. Lise y›llar›ndan itiba-
ren anti-faflist mücadelede ön saf-
larda tan›d› O’nu yoldafllar›. Sonra
O’nu tüm ‹stanbul gençli¤i tan›ma-
ya bafllad›; üniversitelerde, yurtlar-
da, faflist iflgallerin k›r›lmas›nda,
gençli¤in anti-faflist, anti-emperya-
list eylemlerinde, akademik müca-
delesinde hem bir militan, hem bir
yönetici olarak vard› art›k. Ayn› dö-
nemde gecekondu mahallelerindeki
halk toplant›lar›nda, y›k›mlara karfl›
direnifllerde halk›n di¤er kesimleri
de tan›d› O’nu. Yeni bir devrimci
hareketi kurma cüreti ve iradesiyle
tüm Türkiye Solu’nun tan›d›¤› bir
önder oldu. Herkes O’nu bu döne-
minde “partiyi kuraca¤›z, devrimi
gerçeklefltirece¤iz, hiçbir güç bize
engel olamayacak” diyen iradenin
sahibi olarak gördü.   

12 Eylül Cuntas›’n›n zulmü kar-
fl›s›nda teslimiyetin, boyun e¤menin,
statükoculu¤un teorileri yap›l›rken,
O, ““CCuunnttaa 4455 mmiillyyoonn hhaallkk›› tteesslliimm
aallaammaayyaaccaakk”” cümlesinde özetledi¤i
direnifl çizgisinin ve bu y›llar boyun-
ca direnifl destanlar› yaz›lmas›n›n
önderli¤ini üstlendi. Devrimci hare-
ketin tarihine bir onur sayfas› olarak
geçen 1984 Ölüm Orucu’nun önderi,
kkuurrmmaayy›› oldu¤u kadar, 75 gün süren
açl›¤›n koynunda ölüme yürüyüflün
ssaavvaaflflçç››llaarr››nnddaann bbiirrii oldu. O, önder-
li¤in gerekti¤inde ölümün üzerine de
en önde yürümek oldu¤unu tarihe
yazanlardand›. 

Sosyalizmi inkar›n, devrimden
vazgeçmenin, legal particili¤in re-
vaçta oldu¤u y›llarda ““DDüünnyyaayy›› bbiirr
kkeezz ddee TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ssaarrssaaccaa¤¤››zz””
hayk›r›fl›na sesini verendir. Sosya-
list sistemin y›k›ld›¤›, emperyaliz-
min zaferini ilan etti¤i y›llarda, sos-
yalizm bayra¤›n› daha yükseklere
kald›rman›n, tüm karamsarl›klara,
y›lg›nl›klara, inançs›zl›klara ““ssooss--
yyaalliizzmmiinn ssoorruunnllaarr››nn››nn ççöözzüümmüü
ssoossyyaalliizzmmddeeddiirr”” diyen bilimsellik-
le set çekendir. Sosyalizmin bayra-
¤›n› onurla yükseklerde dalgaland›-

ranlar, seslerini ve sözlerini O’ndan
ald›lar. 

DDiirreennmmeekk,, ssoorruunn ççöözzmmeekk ve
ssaavvaaflflmmaakk;; denilebilir ki, bütün ya-
flam› bunlarla doludur. Dursun Ka-
ratafl, dünya ve ülkemiz solunda sa-
dece “ileri kadrolar›n” yapabilece-
¤i bir eylem türü olarak görülen
ölüm oruçlar›n› ve daha genel an-
lamda kkaahhrraammaannll››kkllaarr›› kkiittlleesseelllleeflfl--
ttiirreenn yolu açand›r. En s›radan ola-
n›n en büyük kahramanl›klara aday
olmas›n› mümkün k›land›r. S›radan,
sade ve fakat istekli; onun kadro-
sunda öncelikle bunlar olmal›yd›.
‹stek varsa, gerisi halledilebilirdi.
Ve öyle de olmufltur.  

Devrimci hareketin önderli¤inin
tüm kadrolara, savaflç›lara, taraftar-
lar›m›za kazand›rmaya çal›flt›¤›
inanc›n içeri¤i ve tan›m› nettir.
Onun tan›m›yla, iinnaannçç,, bbiillggii vvee
ggeerrççee¤¤iinn bbiirrlleeflflttii¤¤ii bbiirr dduuyygguu yyoo--
¤¤uunnlluu¤¤uudduurr.. Bu inanç, soyut ve aji-
tatif de¤ildir. Yüzeysel de¤ildir. Dö-
nemsel hiç de¤ildir. Bu inanç, her
insan›m›z›n kendini devrime ada-
mas›n› ve devrim için gerekeni yap-
ma gücünü kendinde bulabilmesini
sa¤layan bir inançt›r. Devrimin,
devrimci eylemin, direnifl destanla-
r›n›n “süper insanlar›n” de¤il, inan-
m›fl insanlar›n ifli oldu¤unu vurgula-
d› her zaman. Herkes ““bbeenn bbuunnuu
yyaappaabbiilliirriimm”” diyebilmeliydi. O, in-
sanlar›m›zda iflte bu inanc› ve güve-
ni yaratm›flt›r. Faflizmin kuflatt›¤›
üslerinde teslim olmay› reddederek
“as›l siz teslim olun” diyen, kurflun
ya¤murlar› alt›nda tilililerle dire-
nen, inançlar›n› duvarlara kanlar›y-
la yazan kadro ve savaflç›lar› yarat-
m›flt›r. Zulmü durdurabilmek için
bedenlerini tutuflturan direniflçileri
yaratm›flt›r. Bu kararl›l›k, bu coflku,
bu irade, bu cüret ve bu fedakarl›k,
O’nun önderli¤iyle flekillendi. 

fiimdi O’nun yaflam› önünde,
onun flekillendirdi¤i direnifllerin ve
yaflam tarz›n›n ›fl›¤›nda, devrimcilik
yeniden tan›mlanacak, devrimcilik
ad›na sergilenen riyakarl›klar mah-
kum edilip, devrimcilik, O’nun yo-
lunu izleyen kadrolar›n omuzlar›n-
da yücelecektir.  

24

GGeennçç yyaaflflll›› ççooccuukk kkaadd››nn 
hheerr ss››nn››ffttaann iinnssaannaa ggiittmmee,, 
oonnllaarr›› eettkkiilleemmee ee¤¤iittmmee vvee
öörrggüüttlleemmee bbiirr ddeevvrriimmcciinniinn bbaaflflttaa
ggöörreevviiddiirr.. BBuunnuunn yyaapp››llmmaadd››¤¤››
yyeerrddee ddeevvrriimmcciilliikk yyookkttuurr..
DDeevvrriimmcciillii¤¤iinn yyeerriinnii flfluu vveeyyaa bbuu
bbiiççiimmddee ddüüzzeenn yyaaflflaamm›› aallmm››flfltt››rr..
BBiirr ddeevvrriimmccii ssüürreeccii ttaakkiipp
eettmmiiyyoorrssaa,, öörrggüüttüünnüünn
ppeerrssppeekkttiifflleerriinnii kkaavvrraayy››pp
hhaayyaattaa ggeeççiirrmmiiyyoorrssaa,, oo iinnssaann››nn
eessaass oollaarraakk ddeevvrriimmcciillii¤¤ii
nnookkttaallaannmm››flfl ddeemmeekkttiirr.. DDeevvrriimmccii
iinnssaann,, ddiinnaammiikk,, hheerr aann
nnee yyaapptt››¤¤››nn›› bbiilleenn kkiittlleelleerrii
öörrggüüttlleemmeekkllee uu¤¤rraaflflaann iinnssaanndd››rr.. 

((DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl
2002 tarihli bir
yaz›s›ndan)

ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR Ad› And›m›z, Miras›m›z,
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Türkiye solunda devrimci hare-
kete birçok konuda elefltiriler yap›l-
m›flt›r bugüne kadar. Öncü Savafl›
anlay›fl›ndan Halk Meclisleri öneri-
sine kadar, ihanetler karfl›s›ndaki
tavr›ndan hapishaneler politikas›na
kadar, elefltiriler yap›lm›fl, kimisi
kitleden kopuk derken, kimisi refor-
mist demifltir; fakat, devrimci hare-
kete bugüne kadar kimsenin söyle-
medi¤i bir fley vard›r; kimse iillkkeessiizz--
lliikk’le elefltirmemifltir devrimci hare-
keti. Kimse pragmatizm yapt›¤›m›z›
söyleyememifltir.

Bu noktada tüm yaflam› boyunca
net ve ilkelidir devrimci hareketin
önderi. ‹ddia edebiliriz ki, iillkkeellii ooll--
mmaann››nn TTüürrkkiiyyee ssoolluunnddaakkii aadd››dd››rr
OO;; “B‹Z DA‹MA, DE⁄‹fiMEZ
MARKS‹ST-LEN‹N‹ST SANDAL-
YEM‹ZDE OTURACA⁄IZ”! di-
yendir. Ve de öyle yapm›flt›r. 38 y›l
baflka herhangi bir sandalyede otur-
may›, baflka herhangi bir güce yas-
lanmay› asla düflünmemifltir. 

Pragmatizm, Day›’n›n tüm siya-
sal yaflam› boyunca savaflt›¤› olum-
suzluklar›n en baflta gelenlerinden
biridir. Pragmatizmin k›sa vadede
sa¤layaca¤› faydalar›, her seferinde

elinin tersiyle itebilmifltir.
Pragmatik nedenlerle hiçbir
ilkesiz, kurals›z ittifak›n bir
parças› olmam›flt›r. “Her
sosyalist güç ve hareket,

Marksizm-Leniniz-
min, evrensel ilke
ve tezlerinden ta-
viz vermeden kendi
kiflili¤ini ve etkin-
li¤ini kendisi ta-
n›mlamal›d›r. Biz,

Pravda’da, Zeri Populat’ta, Renmin
Ribao’da yaz›lanlar› tekrar ederek
politik rotam›z› çizmeyi, ülkemizi ve
devrimimizi tan›mlamay›, Marksist-
Leninist kimli¤imizle ve kiflili¤imiz-
le ba¤daflt›ramay›z”... 

Dursun Karatafl, böyle bir kiflili-
¤i kendinde somutlay›p Türkiye so-
lu için bir örnek yaratm›flt›r. 

Pragmatik hesaplara iliflkin yap-
t›¤› hemen tüm öngörüler, ne yaz›k
ki do¤rulam›flt›r O’nu. Pragmatizm,
sola, yaln›zca pratik de¤il, ideolo-
jik, kültürel zararlar vermifltir. 

‹lkeli yaflam, bir devrimcinin ya-
flam›n›n bütününü, bir hareketin her
alandaki politika ve davran›fllar›n›
belirler. 

Bu anlamda sadece flu veya bu
konuda de¤il, her alanda, birlik ve
ittifaklarda, sol içi fliddette ve di¤er
sorunlarda, oligarfliye karfl› direnifl-
lerde, uluslararas› iliflkilerde O’nun
tüm politikalar›na yön veren Mark-
sist-Leninist bak›fl aç›s› ve sosyalist
ilkelerdir. 

Sol içi fliddet karfl›s›ndaki ilkeli
tav›r, bu alandaki tutarl›l›¤›n bir
baflka kan›t›d›r. Daha 1980 öncesin-

de devrimci hareketin, Turgut ‹pçi-
o¤lu, Kemal Karaca, Mehmet Büç-
kün gibi kadrolar› sol içi fliddet so-
nucu katledilirken, Türkiye soluna o
günden bu yana örnek olacak olan
tavr› flekillendiren yine O’dur.  

O günün koflullar›nda kadro ve
savaflç›lar›n tecrübesizlikten, yeter-
sizlikten kaynaklanan, yer yer tep-
kisel tüm öneri ve düflünceleri,
O’nun taraf›ndan devrimci bir yöne
kanalize edilmifltir; sol içi fliddete
ayn› flekilde karfl›l›k vermeme anla-
y›fl›n› iflte daha o dönem yerlefltir-
mifltir. Misilleme yapmak kuflku
yok ki en kolay olan›yd› ama O il-
keli olan›, devrime ve devrimcilere
kazand›racak olan› tercih etti.  

Birliklerde ilkeleri hakim k›lmak
için, bitmek bilmeyen bir çaba ve
›srar göstermifltir hep. 

Hareketin kadrolar›na ilkeli ol-
may› kavratmak, O’nun kadro e¤iti-
minin bir parças›d›r. 2002 May›s’›n-
daki bir yaz›s›nda ““KKeennddiimmiizzii ee¤¤iitt--
mmeekk,, kkoolllleekkttiiffllii¤¤ii iiflfllleettmmeekk,, kkiittlleellee--
rree aannllaattmmaakk,, kkiittlleelleerrii bbiillggiilleennddiirr--
mmeekk,, kkiittlleelleerree kkaarrflfl›› aaçç››kk oollmmaakk
tteemmeell iillkkeelleerriimmiizz oollmmaall››dd››rr”” diyor-
du.  

Halka aç›kl›k ilkesinden hiç vaz-
geçmedi hareketi yönetti¤i sürece.
O’nun bu noktadaki ›srar ve kararl›-
l›¤› sonucudur ki; politikada, ittifak-
larda aç›kl›k, eylemlerde devrimci
ilkelerin titizlikle savunulmas› ve
uygulanmas›, devrimci hareketin
ay›rdedici özellikleri haline gelmifl-
tir. 

““YYaapptt››¤¤››mm››zz›› ssaavvuunndduukk,, ssaavvuunn--
dduu¤¤uummuuzzuu yyaapptt››kk”” deyifli de O’nun
bu ilkeli yaflam› ve politik çizgisi-
nin ortaya ç›kard›¤› bir sözdür.  

Her koflulda ilkeli olmak zordur;
bazen o ilkeler u¤runa büyük bedel-
ler ödemeyi, bazen ilkesizli¤in sa¤-
layaca¤› “fayda”lardan vazgeçebil-
meyi gerektirir. Ama her ikisi de
devrime kazand›r›r, her ikisi de dev-
rimcili¤i pekifltirir. ‹lkeli olmak, il-
keleri esnetmemek, emperyalizm,
oligarfli ve soldan gelebilecek ide-
olojik, politik, kültürel çarp›tmalar
karfl›s›nda ilkeleri korumak, O’nun
bize b›rakt›¤› miras›n içindedir. 

Siyasette

‹LKE
Day›, ‹lkeli Olman›n

Türkiye Solundaki Ad›d›r

“Her fleye ra¤men... kan›tlanm›fl
ideolojik sa¤laml›¤›m›za güvene-
rek... kapitalist çç›kar iliflkilerine
dönüflmüfl örgütler aras› iliflkileri
de¤ifltirip, devrimci dayan›flman›n
önemini, coflku ve heyecan›n› ya-
flatmaya çal›flmal›y›z. ... Devrimci
de¤erlerin yok olmaya bafllad›¤›,
pragmatizmin iilke hhaline geldi¤i
bu platformlarda ilk anda bu tavr›-
m›z ço¤unlukla, ya yeni bir prag-
matizm ya da devrimci toyluk ola-
rak kabul edilecektir... On y›llar›n

kokuflmufl düflüncelerini, tav›rlar›-
n› bir anda de¤ifltirmeyi düflünmek
idealizm olur. Sab›rla ve inatla
do¤rular› savunmaya devam etti¤i-
mizde gerçekte devrimci düflünce-
leri tafl›yanlar, devrimci dayan›fl-
man›n önemini bilenler, ilkeli ve
dost olman›n, gerçek devrimci da-
yan›flman›n önemini yeniden kav-
rayacak, heyecan› duyacak ve
olumlu ad›mlar atacaklard›r.”

Dursun Karatafl

Bayra¤›m›zd›r
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Önderimizin yyaşamından... 

NNiiccee yyeerrlleerrddeenn ggeeççiillddii bbuurraayyaa kkaaddaarr

Devrim
dalgas›n›n
sard›¤› Parti-
Cepheli’lerden
biriydi. 1971’di
y›l ve çok de¤il,
sadece birkaç
y›l sonra, flimdi
sempatizan›
oldu¤u bir hare-

ketin yeniden yarat›lmas› gibi büyük bir
tarihsel misyonu üstlenecekti...

Genç ve tecrübesiz
olmalar›na ra¤men,
cüretle at›ld›lar
kavgaya. “Eski”ler-
den medet ummak
yerine, kendilerine
güvendiler.
Kocamustafapafla
Direnifli, ad›m
ad›m devrimci ha-
reketin önderli¤ini
üstlenmekte olan

Day›’n›n bizzat kat›l-
d›¤› ve örgütledi¤i
solun ülkemizde ilk
kez aç›k sokak ça-
t›flmalar›na girdi¤i
bir direnifltir. Ama
daha yol uzundu.  

Türkiye gibi s›k›yönetimlerin, cuntala-
r›n birbirini izledi¤i bir ülkede kolay de¤ildi bir ha-
reketi örgütlemek ve onun önderi olmak. Fakat Da-
y›’n›n önderli¤i de iflte bu tarihsel dönemeçlerde pe-
kifliyordu. 

2 Aral›k 1975 Kocamustafapafla Direnifli

THKP-C inkarc›lar›na meyda-
n› bofl b›rakmad›lar. Day›’n›n
önderli¤inde yaz›lan ““DDeevv--
rriimmccii YYooll HHaarreekkeettiinnddee TTaassffii--
yyeecciilliikk vvee DDeevvrriimmccii ÇÇiizzggii””,
tasfiyecili¤i mahkum ediyor,
Parti-Cephe’yi yeniden yara-
tacak olan Devrimci Sol hare-
ketinin yolunu aç›yordu. 
O’nun tarih önündeki s›fat›
art›k DDeevvrriimmccii SSooll ÖÖnnddeerrii’y-
di... Önderli¤i cunta hapisha-
nelerinde bir kez daha s›nav-
dan geçecek ve O’nu bir

önder olarak gözden düflürmek isteyen cuntan›n gayret-
leri bofla ç›kacakt›... Gerekti¤inde Tek Tip Elbise’ye
karfl› barikatlarda direnen bir militand› O, gerekti¤inde
önderlik misyonuyla ölüme yatan.. Mahkeme salonun-
da ayakkab›s›z, elbisesiz yapt›r›mlara direnirken, 1984
Ölüm Orucu sonras›nda bir deri bir kemik kalm›flken,
Türkiye hapishanelerindeki direnifllerin önderli¤ini üst-
lenerek, devrim tarihimize destanlar ekliyordu.  

1977 A¤ustos’unda Sabahat yoldafl›yla evlendi. Örnek
bir evlilikleri oldu; çünkü oda¤›nda kavgalar›, sosya-
lizm sevdalar› vard›. Day›, her alanda oldu¤u gibi, dev-
rimci hareket içinde o güne kadar kad›nlar›n geliflmesi-
nin önünde engel olan ssttaattüülleerree karfl› da savaflt›. Kad›n
yoldafllar›na güvendi. Güvenmenin ötesinde onlar›n
geliflmesinin yolunu açt›.. Onun yönetimindeki devrim-
ci harekette kad›nlar, silahl› eylemin içinde de, yönetim
kademelerinde de yeralmaya bafllad›lar. 
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1974’den bu yana, tasfiyecilikle
mücadelenin, Devrimci Sol’un ilan›n›n üzerinden uzun bir zaman geçmiflti.
fiimdi bu kürsüde devrimci bir hareketin önderi olarak konufluyordu. fiimdi
bu salonda bir tarih yaz›l›yordu. fiimdi bu salonda, s›n›f mücadelesinin
mahkeme kürsülerinde nas›l sürdürülece¤ine dair tarihsel bir örnek
yarat›l›yordu. 
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z” bafll›¤›n› koymufllard› savunmaya. Dursun
Karatafl’›n okumaya bafllad›¤› bu savunma, tarihsel bir yarg›lamayd›
asl›nda. fiimdi burada oligarfliyi yarg›layacak, devrimin yolunu bir kez daha
göstereceklerdi. Kimse engel olamazd› buna. Engel olmaya kalk›fl›ld›¤›nda,
ezilenlerin bin y›ll›k öfkesiyle parçalay›p bir kenara atacaklard› o barikat›.
Bu tarihsel hesaplaflmadan geriye kalan, Dursun Karatafl’›n öfkeyle
sömürücüleri ve zulmedenleri itham etti¤i, önlerine engel olan barikatlar›
da¤›tt›¤›, kürsüden gelece¤in bizim oldu¤unu hayk›rd›¤› görüntüler, zafere
yürüyüflümüzün kilometre tafllar›n›n görüntüleridir...

Tarihe güzellikler resmediyor usta. Resmetti¤i güzellik-
lerden biri, Cepheliler’in, 22 y›ll›k düflünün gerçekleflti-
rilmesidir. K›z›ldere’de yokedilen Parti, 1994’te yeniden
yarat›l›yor. Tarih yazan usta, Kurulufl Kongresi’nde, Ma-
hir’in, flehit yoldafllar›n›n huzurunda görevini yerine ge-
tirmifl bir önderin onuru ve gururunu tafl›yor. O onuru ve
gururu, son nefesine kadar da tafl›d›¤›na tan›k olacak
tarih...  

Devrimci yaflam›n›n bir bölümünü de sürgünde geçir-
mek zorunda kald›. Ama hiçbir zaman ülkesinden, hal-
k›ndan kopmad›. O’nu sürgün y›llar›nda gösteren bu re-
sim, O’nun bu yan›n› simgeliyor adeta. Beyninde 24 saat
ülkesini, halk›n›, yoldafllar›n›, örgütünü tafl›yan bir ön-
derdi O; nerede olursa olsun, hangi koflulda olursa olsun,
hiçbir fley onun 24 saat devrimle yat›p kalkmas›n›n önü-
ne geçemezdi... 38 y›ld›r halk›, vatan› için atan bu yürek
durdu; binlerce Cepheli yürek, onun yerine de atmaya
devam edecek flimdi..



Ony›llard›r bekledikleri haberdi.
“Öldü¤ü” ya da “tutsak al›nd›¤›”
haberleri yapm›fllard› defalarca;
psikolojik savafl›n bir arac› haline
getirdikleri bu haberlerin bir gün
gerçekleflece¤i hayalini kuruyorlar-
d›. Kanal D, bu sevinçle olsa gerek,
““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl AArrtt››kk YYookk”” diye
verdi haberi.  

Sevinçliydiler. Çünkü O’nun ar-
t›k olmamas›, sömürü düzenlerinin
daha uzun yaflamas› anlam›na gele-
cekti! Öyle düflünüyorlard›. 

Burjuvazi, devrimci hareketin
önderinin misyonunun bilincinde-
dir. Dolay›s›yla sevinçleri flafl›rt›c›
de¤ildir. Fakat, beklentileri bofluna-
d›r. Yan›l›yorlar, bekledikleri olma-
yacak, O’nun fiziken aram›zda ol-
mamas›, düzenlerinin ömrünün uza-
mas›n› sa¤lamayacakt›r.

Sa¤lamayacakt›r, çünkü, O,
uzun mücadele y›llar›nda yaratt›kla-
r› ve yoldafllar›na b›rakt›¤› mirasla
oligarflinin korkulu rüyas› olmaya
devam edecektir.

Çünkü, devrimci hareket, O’nun
b›rakt›¤› mirasa k›skançl›kla sahip
ç›karak, devrim yürüyüflünü kesin-
tiye u¤ratmaks›z›n sürdürecektir.

Onun uzlaflmaz kiflili¤i, oligar-
flik düzene, sömürücü
s›n›flara kini, dev-
rimci hareket saf-
lar›nda yaflamaya

devam edecek, mücadele azmini bi-
leyecektir.

HHeerr ZZaammaann OOlliiggaarrflfliinniinn 
ÖÖnncceelliikkllii HHeeddeeffii OOllmmaass››
TTeessaaddüüffii DDee¤¤iillddii
Oligarflinin devrimci hareketi

yok edebilmesi düflünülemez, onlar
da pekala bunun fark›ndayd›lar. Fa-
kat, sürekli olarak devrimci hareke-
tin Dursun Karatafl’s›z olmas› ha-
yallerinin peflinde koflup durdular.

Dursun Karatafl’›n bafl›nda ol-
mad›¤› bir hareketi belki etkisizlefl-
tirebileceklerini, tasfiye edebilecek-
lerini düflündüler ihtimal ki. Oligar-
fli, kendi liderlik anlay›fl›yla dev-
rimci liderlik anlay›fl›n›, kendi ç›-
karc›, bencil ve bireyci dünyas›yla
devrimcilerin dünyas›n› kar›flt›r›yor,
yanl›fl hesaplar yap›yordu.  

Tutsakl›k koflullar›nda da, d›flar›-
da da, düzenin fiziki, psikolojik sal-
d›r›lar›n›n hedefinde Dursun Kara-
tafl ilk s›rada oldu.

Çünkü, 12 Eylül y›llar›nda, kimi
hareketlerin önderleri teslimiyetin
teorisini yaparken, halk›n karfl›s›na,
y›lg›nlaflm›fl olarak ç›kar›l›rken, O,
devrimde ›srar›n ad›yd›. Boyun e¤-
memenin ad›yd›. 

1984 Ölüm Orucu’nda, O’nu di-
¤er direniflçilerden tecrit etmek is-
tediler, direnifl bitti¤inde bu sefer

akla, mant›¤a hakaret say›lacak ka-
dar zekadan yoksun yalanlar üretti-
ler. Bu yalanlar›, y›lg›n, ideolojik
olarak iflas etmifl, dedikodudan,
spekülasyondan medet uman kimi
sol çevreleri de kullanarak, yayd›-
lar. 

12 Temmuz 1991’de, 16-17 Ni-
san 1992’de devrimci harekete yö-
nelik gerçeklefltirdikleri merkezi
katliamlarda, a¤z› salyal› katiller
““DDaayy›› vvaarr mm›› ddaayy››!!”” diye soruyor,

onun ölüm haberini bekliyorlard›.
Beklentileri bofla ç›k›yor, fakat kur-
flunla öldüremedikleri önderli¤e
karfl›, psikolojik savafl sald›r›lar›n›
sürdürüyorlard›. 

Devrimci hareket saflar›nda ya-
flanan darbe ihanetinde, yürüttükleri
bu psikolojik savafl›n pay› büyüktü.
Nihayet sonuç ald›klar›n› düflünü-
yorlard›. Devrimci hareket saflar›n-
daki zaafl› unsurlar, ihanetleriyle
oligarfliyle ““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl’’›› yyookk
eettmmee”” hedefinde birleflmifllerdi.
Çünkü, Dursun Karatafl’›n varl›¤›
burjuvazinin düzenini tehdit ediyor,
darbecili¤in ise düzende yaflama öz-
lemi önünde engel oluflturuyordu.

Dursun Karatafl uzlaflmazd›, il-
keliydi, teslim olmayand›, tekelle-
rin, oligarflik düzenin amans›z s›n›f-
sal düflman›yd›. Bu özellikleri nede-
niyle de, sürekli olarak hedef al›n-
m›flt›. 

Burada saymak gereksiz; fakat
flu kadar›n› söyleyelim ki, oligarfli-
nin devrimci hareketin önderli¤ine
yönelik baflvurmad›¤› hiçbir yalan,
karalama, iftira kalmam›flt›r. Ama
yalanlar›, karalamalar› ifle yarama-
d›. Çünkü, O’nun herkesin gözleri
önündeki devrimci yaflam›, önder
kiflili¤i, savundu¤u ve uygulad›¤›
politik çizgi, hiç bir yalan›n, iftira-
n›n iizz bbiillee bb››rraakkaammaayyaaccaa¤¤›› netlikte
oldu. Çünkü, bu yalanlar›n sahipleri

Bofluna Sevinmeyin
Yoklu¤unu Hissetmeyeceksiniz!

kkiimm ddeemmiiflfl ööllüümm vvaarr ddiiyyee bbiizzee
kkaarrddeeflfl kkaarrddeeflfl aattaann 

bbuu yyüürreekk bbiizziimm
bbiizzee ööllüümm yyookk...... 
bbuu yyüürreekk hhiiçç dduurrmmaayyaaccaakk
bbiizzee ööllüümm yyookk...... 
bbuu yyüürreekk hhiiçç ssuussmmaayyaaccaakk!!
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ülkemizi emperyalizme peflkefl çe-
kenler, iflbirlikçiler, vatan hainleri,
halka karfl› kontrgerilla savafl›n› ör-
gütleyenlerdi. Ve hepimiz biliyoruz
ki, Dursun Karatafl en bafltaki he-
defleriydi.

‹nterpolleri devreye soktular,
yüzlerce ülkede arama kararlar› ç›-
kard›lar. Olmad›. Ama, ölümsüzlü-
¤ü üzerine yap›lan aç›klamada da
belirtildi¤i gibi, ““bbiilliimmiinn vvee ddoo¤¤aa--
nn››nn ss››nn››rrllaarr›› vvaarrdd››.. OO ss››nn››rrllaarrddaa
kkaayybbeettttiikk oonnuu..””

DDeevvrriimmee OOnnssuuzz AAmmaa
OOnnuunnllaa YYüürrüüyyeeccee¤¤iizz
Biliyoruz ki, ony›llard›r, onun

ölümünü bekleyenler, bu haberle
derin bir nefes ald›lar. Muhtemel ki,
ony›llard›r bekledikleri haberi al-
man›n mutlulu¤undalar.

Fakat, diyoruz ki, ““DDuurrssuunn KKaa--
rraattaaflfl AArrtt››kk YYookk”” diye sevinmekte
acele etmeyin. Acele etmeyin, çün-
kü Dursun Karatafl’›n fiziken ara-
m›zda olmamas›, devrimci hare-
ketin O’nun önderli¤inden yoksun
oldu¤u anlam›na gelmez. O her za-
man bizimle olmaya devam edecek,
devrim yürüyüflümüzü, onsuz ama
onunla birlikte sürdürece¤iz.

O yine karanl›kta yolumuzu ay-
d›nlatan ›fl›¤›m›z, engebeli, dolam-
baçl›, sarp yollarda flafl›rmadan yü-
rümemizi sa¤layan pusulam›z ol-
maya devam edecek.

Düflenlerimizi, ondan ald›¤›m›z
güçle aya¤a kald›raca¤›z, ondan al-
d›¤›m›z güçle daha h›zl› koflaca¤›z,
onun yaflam›nda yaratt›klar›ndan
ö¤renmeye devam edecek, bir an ol-
sun, onsuz kalmayaca¤›z.

Karfl›laflt›¤›m›z her zorlukta,
Day›m›z olsayd› ne derdi, nas›l dü-
flünürdü diye düflünerek yolumuzu
bulaca¤›z. O, ö¤ütleri, talimatlar› ve
politikalar›yla hep yan›m›zda olma-
ya devam edecek.

Burjuvazi istedi¤i gibi sevinebi-
lir, istedi¤i gibi bofl beklentilerinin
pefline düflebilir; fakat, söylemeliyiz
ki, bu beklentileri boflunad›r. Dev-
rimci hareket saflar›nda bekledikle-
rini bulamayacaklar› gibi, bu ülke

topraklar›nda devrim umudunu yok
etmeyi, devrimci hareketi iktidar ve
devrim yürüyüflünden al›koymay›
baflaramayacaklar.

De¤il mi ki, bu topraklarda em-
peryalist çizmeler dolaflmaya de-
vam ediyor; emperyalist üslerden
kalkan uçaklar, yoksul, ezilen dün-
ya halklar›n›n üzerine bombalar
ya¤d›r›yor.

De¤il mi ki, halk›m›z açl›k ve
yoksulluk içinde yaflam savafl› veri-
yor.

De¤il mi ki, bu ülkenin dört bir
yan›nda, sömürü düzeninin difllileri
aras›nda yaflam›n› yitiren insanlar›-
m›z›n cenazeleri kald›r›l›yor.

De¤il mi ki, her gün a¤l›yor ana-
lar›m›z. Daha yaflama “merhaba”
demeden, sonsuza kadar gözlerini
yumuyor çocuklar›m›z.

De¤il mi ki, düzenin her yan›n-
dan ak›yor adaletsizlik.

De¤il mi ki, milyonlarca insan›-
m›z sefalet içindeyken, bir avuç ifl-
birlikçi, sömürücü egemen lüks ve
flatafat içinde yafl›yor...

De¤il mi ki, tüm bu çürümüfllü-
¤e son vermenin ““tteekk yyoolluu ddeevv--
rriimm””dir.

ÖYLEYSE; devrimci hareket
devrim yolundan bir milim sapma-
dan yürüyüflünü sürdürecektir.

Ve de¤il mi ki, Önderimizi ver-
dik topra¤a, devrim yolunda kararl›
ad›mlarla, bir milim sapmadan yü-
rümek için art›k bir kat daha fazla
nedenimiz var.

Bu topraklar› özgürlefltirmek,
O’nun devrim düflünü gerçeklefltir-
mek, hayalini kurdu¤u ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir ülkeyi ona
arma¤an etmek için; daha fazla
enerjiyle çal›flacak, daha kararl› yü-
rüyecek, daha cüretli olaca¤›z.
O’nun ö¤rettiklerini devrim müca-
delesinde uygulayabilmek için her
fleyimizi ortaya koyaca¤›z. 

““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl aarrtt››kk yyookk””
sevinci duymak burjuvazi için ne
kadar do¤alsa, sevinçlerini kursak-
lar›nda b›rakmay› da bizler kendi-
mize görev bilece¤iz.

fiöyle diyordu bir yaz›s›nda;

““DDüüflflmmaann vvee bbiizz””,, kkoonnuussuunnddaa iiddee--
oolloojjiikk oollaarraakk nneett oolluurrssaakk,, bbuu ggeerr--
ççeekklleerrii ççookk ddaahhaa iiyyii kkaavvrraarr,, ss››nn››ff
mmüüccaaddeelleessiinnddeekkii uuyyaann››kkll››¤¤››mm››zz›› ddii--
rrii ttuuttaarr››zz.. AAkkssii hhaallddee ttuuzzaakkllaarr bbiizzii
bbeekklliiyyoorrdduurr.. KKaayy››ppss››zz mmüüccaaddeellee ooll--
mmaazz.. OOnnllaarrccaa kkeezz bbiizzii iimmhhaa eeddeecceekk--
lleerr,, ddüüflfleeccee¤¤iizz,, yyeenniiddeenn kkaallkkaaccaa¤¤››zz,,
yyeenniiddeenn öörrggüüttlleenneeccee¤¤iizz,, bbuu bbiizziimm
ttaarriihhiimmiizzddiirr.. BBuu ttaarriihh bbööyyllee yyaazz››ll--
mmaayyaa ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr..””

Tarihi, ondan ö¤rendi¤imiz gibi
yazmaya devam edece¤iz. 

O’nun hiç bir zaman eksilmeyen
umudu ve inanc›, her zaman daha
fazlas›n›n ve daha iyisinin yap›labi-
lece¤ine duydu¤u güven bizimle
olacak. Devrimci hareket, yine ya-
p›lamaz denilenleri yapmaya, bafla-
r›lamaz denilenleri baflarmaya de-
vam edecek. Ve hiç kuflku yok ki,
yine, büyük kahramanl›klar›n, oli-
garfliyi sarsan eylemlerin, büyük di-
renifllerin yarat›c›s› olacak... 

Ony›llar boyunca onu katletmek
için u¤rafl›p baflaramayanlar, flimdi
ölmesine de bir saniye olsun sevine-
meyecekler.   

Düflmanlar›m›z› sevindirmeye-
cek, dostlar›m›z› ve halk›m›z› üz-
meyece¤iz.

“Onun gösterdi¤i yolda, kavga-
m›z› zafere kadar sürdürece¤iz.
Onun, u¤runa hayat›n› verdi¤i he-
deflerinden biri Halk›n Devrimci
‹ktidar›’yd›. Temelleri, bizzat onun
taraf›ndan at›lan Halk›n ‹ktidar› bu
topraklarda er geç kurulacak.”

Bunu halk›m›zla birlikte baflara-
ca¤›z.

““OOnnssuuzz aammaa oonnuunnllaa yyüürrüüyyeeccee--
¤¤iizz.. SSuussttuurruullaammaayyaann vvee ddaallggaa ddaall--
ggaa yyaayy››llmmaayyaa ddeevvaamm eeddeenn oonnuunn ssee--
ssiiddiirr.. OOnnuunn sseessiiyyllee kkoonnuuflflmmaayyaa ddee--
vvaamm eeddeeccee¤¤iizz.. OOnnuunn hheerr kkooflfluullddaa
ssaa¤¤llaamm vvee kkaarraarrll›› oollmmaass››nn›› bbiilleenn
aadd››mmllaarr››yyllaa aadd››mmllaayyaaccaa¤¤››zz bbuu yyoolluu..
VVee eerr ggeeçç,, oonnuunn eelllleerriiyyllee oolliiggaarrflflii--
nniinn bbuurrççllaarr››nnaa bbaayyrraa¤¤››mm››zz›› ddiikkeeccee--
¤¤iizz..””

‹flte bundan dolay›, bofluna se-
vinmeyin bay burjuvazi. Ondan
kurtulamayacaks›n›z hiç; Türkiye
devriminde o hep varolacak. 
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Biri, MMoooonn SSttaarr adl› lüks yat;

Di¤eri, RRiixxooss PPrreemmiiuumm OOtteell.. 

Her ikisi de Fettah Tamince
isimli patrona ait.

MMoooonn SSttaarr adl› yat›n 55 bbüüyyüükk
kkaammaarraass››nnddaann bbiirrii ““uullttrraa llüükkss””.. 5
y›ld›zl› otel konforu sunuyor, deniz
suyunu ar›tarak tatl› suya çeviren
sistemi de var. Boyu 45 metre, fiya-
t› 7 milyon dolar...

CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› AAbbdduullllaahh GGüüll
vvee aaiillee eeffrraadd››,, ttaattiilliinnii GGööcceekk’’ttee bbuu
tteekknneeddee yyaapptt››llaarr.. Ayn› yatla
2004’te de tatil yapm›fllard›. Demek
ki, memnun kalm›fllar!!!

Peki, böyle bir teknede herhangi
bir halk çocu¤unun tatil yapt›¤›n›
gören olabilir mi? Hay›r. Fakat,
Moon Star’›n Gül ailesinden önce,
DDuubbaaii EEmmiirrii EEll MMaakkttuumm’’uu, SSuuuuddii
PP rreennssii FFaayyssaall’’›› a¤›rlad›¤›n› herkes
biliyor. 

Demek ki, Gül halk çocuklar› ile
de¤il ama, prenslerle, emirlerle eflit
durumda.

Tayyip Erdo¤an ve hanedan›n›n
kald›¤› RRiixxooss PPrreemmiiuumm OOtteell’de
lükste yar›fl›yor yatla. EEtt AArrjjaann--
ttiinn’’ddeenn,, puro Küba’dan, iissttaakkoozz
DDuubbaaii’’ddeenn,, masajc› kad›nlar Ba-
li’den... getiriliyor bu otelde.

Müflteriler, havaalan›ndan limu-
zinlerle karfl›lan›yor, hatta bulundu-
¤unuz flehirden özel jetle al›n›yor.
De¤iflik ülkelerin yemeklerinin ya-
p›ld›¤› 14 özel restoran› ve istenirse
özel ahç›lar› var. Kald›¤›n›z villa-
larda, özel hizmetçiler kahvalt›n›z›
yata¤›n›za getiriyor. ‘Truva konsep-

ti’yle dizayn edilmifl su park› da var.

Her türlü lüksün mevcut oldu¤u
tatil köyü, adeta cennetin yeryüzüne
getirilmifl hali... Elbette, bu cennet
de halk çocuklar› için yap›lm›fl de-
¤il. Halk çocuklar›n›n de¤il bu cen-
nette tatil yapmas›, kap›s›na yanafl-
mas›na bile izin verilmez.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an ve
hanedan›, 22 Temmuz seçimleri
sonras›nda da tatile buraya gelmifl-
lerdi. Demek ki, onlar da memnun
kalm›fllar. 

Fakaaat;

Baflbakan ve Cumhurbaflkan› de-
¤il mi, ikide bir kendilerinin halk›n
içinden geldiklerini, ““hhaallkk ççooccuukk--
llaarr››”” olduklar›n› söyleyenler!

Mesela Tayyip Erdo¤an, daha
geçen hafta, 8 A¤ustos’ta Siirt’te
yapt›¤› konuflmada ““bbiizzii aarraayyaann
hhaallkk››nn aarraass››nnddaa bbuulluurr”” diyordu.
Öyle ya, halk›n aras›na giderken ka-
mera ordusuyla gidiyor, reklam ya-
p›yor, ama ““RRiixxooss PPrreemmiiuumm TTaattiill
KKööyyüü””ne SAKLANARAK, G‹Z-
LENEREK gidiyor.  Çünkü, bu
uullttrraa llüükkss ttaattiill vviillllaallaarr›› halk karfl›-
s›nda çizilen Tayyip imaj›n› bozu-
yor. 

Tayyip Erdo¤an halk›n aras›na
kar›fl›yor, ama demagoji yapmak
için, halk› kand›rmak için. Tatil kö-
yüne gidiyor, lüks içinde sefa sür-
mek için.

Baflbakan da, cumhurbaflkan› da,
““hhaallkk ççooccuu¤¤uu”” imajlar›na zarar ve-
ren tatillerinin gizli kalmamas›ndan
rahats›z oldular. Fakat, lüks ve sefa
içindeki yaflam›m›z› niye aç›k etti-
niz diyemeyecekleri için, ““ggüüvveennllii--
¤¤iimmiizzii tteehhlliikkeeyyee ssookkuuyyoorrssuunnuuzz””
diyerek bas›na f›rça att›lar. Cum-
hurbaflkanl›¤›’ndan yap›lan aç›kla-
mada; ““SSaayy››nn CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››mm››--
zz››nn...... bbuulluunndduu¤¤uu yyeerriinn hhaabbeerr,, ffoo--
ttoo¤¤rraaff vvee ggöörrüünnttüülleerrllee oorrttaayyaa kkoo--
nnuullmmaass››,, kkaabbuull eeddiillmmeelliiddiirr kkii,, kkeenn--

ddiilleerriinniinn ggüüvveennllii¤¤iinnii tteehhlliikkeeyyee
aattmmaakkttaadd››rr..”” denildi. 

HHaallkk››nn ‹‹ççiinnddeenn
PPaattrroonnllaarr››nn KKuuccaa¤¤››nnaa
Halk›n içinden ç›km›fl olabi-

lirler, ama flu anda bulunduklar› yer
patronlar›n kuca¤›d›r. Patronlar için
çal›flt›kça, lüks tatillerle süslenen
yaflamlar›n sahibi olabiliyorlar.

Halk›n yaflam›yla, kendilerinin
sefahat içindeki yaflamlar› aras›nda
uçurumlar var. Halk›n yaflam›n›n
özeti, yoksulluk, açl›k ve ölümdür.
Halk›n büyük ço¤unlu¤unun yafla-
m›n›, en temel ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maya çal›flmak belirliyor. B›rakal›m
lüks tatilleri, tatil yapmay› ak›llar›n-
dan bile geçirecek durumda de¤il-
ler. ‹fl bulduklar›nda,  günde 14 saat,
sigortalar›, iflgüvenlikleri, cangü-
venlikleri olmadan çal›fl›yorlar. Bu
koflullardaki çal›flma bile kar›nlar›n›
doyurmaya yetmiyor.

Ordu’da oldu¤u gibi, ekmek için
gittikleri illerin kap›s›ndan içeriye
sokulmuyorlar, bar›nacak yer bula-
m›yorlar. Yaflamlar›n›n büyük bölü-
münü derme çatma çad›rlarda geçi-
rerek kar›nlar›n› doyurmaya çal›fl›-
yor.

Ülkenin neresine giderseniz gi-
din, nereye bakarsan›z bak›n, halk›n
yaflam› böyledir. Fakat, çabalar›
halk›n bu sefaletini bitirmek için
de¤il, tersine kal›c›laflt›rmak içindir.

Bu nedenle de, kendileri en lüks
yaflamlar› sürerken, halka ““bbiirr llookk--
mmaa bbiirr hh››rrkkaa”” ile yetinmelerini
ö¤ütlüyorlar. Bu söylem, halka,
““sseeffaalleettiinniizz bbiittmmeessiinn,, öömmrrüünnüüzz bboo--
yyuunnccaa yyaarr›› aaçç yyaarr›› ttookk yyaaflflaayy››nn;; bbii--
zziimm ddee bbiirr eelliimmiizz yyaa¤¤ddaa bbiirr eelliimmiizz
bbaallddaa yyaaflflaayyaall››mm”” demek anlam›na
geliyor. 

Halka; ‘Bir Lokma Bir H›rka’ 
Kendileri; ‘Biri Villada Biri Yatta’

Moon Star isimli yat›nMoon Star isimli yat›n
konuklar›n›n kald›¤› yatakkonuklar›n›n kald›¤› yatak

odas›, lüks ötesi...odas›, lüks ötesi...



Dolay›s›yla, halka uygun gör-
dükleri ““bbiirr llookkmmaa vvee bbiirr hh››rrkkaa””
felsefesiyle, kendilerinin sefahat
içindeki yaflamlar› aras›nda kkoopp--
mmaazz bbiirr bbaa¤¤ var. Halk› aldatt›kça,
halktan ald›klar›n› TTaammiinnccee gibile-
rin kasalar›na ak›tt›kça, bu lüks ya-
flant›n›n sahibi olabiliyorlar.

Onun için, halk›n içine girdikle-
rinde ak›llar›na gelen din, koylarda
sefa sürerken ak›llar›na gelmiyor.
Halk›n sefaleti üzerine kurduklar›
yaflamlar›n›n tad›n› ç›kar›rken, aall--
llaahh kkoorrkkuussuu duymuyorlar.

YYüürrüü YYaa KKuulluumm DDiinncciillii¤¤ii
Baflbakan ve Cumhurbaflkan› gi-

bi Fettah Tamince de, tanr›n›n ““yyüü--
rrüü yyaa kkuulluumm”” dedi¤i halk çocukla-
r›ndan biridir. Milyonlarca halk
içinden, bir onlara ““yyüürrüü yyaa kkuu--
lluumm”” denir. Onlar›n özelli¤i, dini
bütün olmalar› de¤il, tersine dini ç›-
karlar› için rahatl›kla satmalar›d›r.

Tamince’nin yaflam› da bunun
kan›t›d›r. Turizm sektörünün en bü-
yüklerinden biri olan Tamince, Fe-

tullah Gülen’den ald›¤› ö¤ütler, din-
ledi¤i vaazlar›n gücüyle yürüyen-
lerdendir! Bunun için, ““FFeettuullllaahh
HHooccaa bbeenniimm iiççiinn iiddoollddüürr”” der. 

Fethullah ve iktidar iliflkileri
ona, ‹sraillilerle ortak, finansman›n
yüzde 80’ini Avusturya bankalar›-
n›n sa¤lad›¤›, Dubrovnik Rixos ote-
lini kurdurmufltur. Otelin binas›,  sa-
vaflta yerle bir edilmifl bir sarayd›r.
Görüldü¤ü gibi, ‹srail ortakl›klar›n-
da dini bütünlük unutuluyor.

Hakk›nda, ““KKaarraa ppaarraa aakkllaadd››¤¤››--
nnaa,, aarrkkaass››nnddaa RRuuss mmaaffyyaass›› oolldduu¤¤uu--
nnaa”” iliflkin haberler ç›km›flt›r.

K›sacas› yapt›klar›n›n dinle,
imanla ilgili yan›, dini kullanmak-
tan ibarettir.

Elbette, Tayyip’lerin de bu yük-
selmeye katk›lar› olmufltur. Örne-
¤in; 2006’da Antalya'daki Lara Park
ihalesi, aç›k bir ihalenin yasal ge-
rekleri yerine getirilmeden, Antalya
halk›n›n protestolar› ve talepleri gö-
zönüne al›nmadan Fettah Tamin-
ce'ye verilmiflti.

7 May›s 2008’de ise, ““hhaazziinnee vvee

oorrmmaann aarraazziilleerriinnii”” turizme açma
ad›na talan›na izin veren yasa ç›ka-
r›larak, Lara Kent Park› dahil, ya-
p›m izni iptal edilen 53 projenin
önü aç›lm›flt›.

Görüldü¤ü gibi, bu tablo Cum-
hurbaflkan› ile Baflbakan’›n neden
Tamince’nin otellerinden, yatlar›n-
dan pek memnun kald›klar›n› aç›k-
lamaya yetiyor. Ve elbette, bu iliflki-
yi bas›ndan, halk›n gözünden gizle-
meye çal›flmalar›n›n nedeni de anla-
fl›l›yor.

Çünkü, iliflkileri kirli iliflkilerdir.
Baflbakanla, Cumhurbaflkan›n›n ay-
n› günlerde ç›kt›klar› bu tatilleri, ül-
kedeki sistemin nas›l iflledi¤inin de
göstergesidir.

Dikkat edilirse, bu çark›n içinde
halk›n yeri yoktur. Sefahat içindeki
yaflam, emperyalistlerle iliflkiler, ‹s-
rail siyonizmiyle ortakl›klar, halka
ait yerlerin patronlara peflkefl çekil-
mesi, emperyalist iflgallerinin rant›-
n›n yenmesi üzerine kurulmufltur.
‹flte, ““yyüürrüü yyaa kkuulluumm ddiinncciillii¤¤iinniinn””
özelliklerini bunlar oluflturuyor.

Say›: 159 31AKP

“Cargill” isimli ABD firmas›n›n,
Bursa’daki niflasta fabrikas›n›n fa-
aliyeti, Cargill’in tar›m alan›nda
fabrika kurmas›na karfl› aç›lan da-
va sonucunda mahkeme karar›yla
durduruldu, fakat karar AKP iktida-
r› taraf›ndan uygulanmad›.

Bunun üzerine dava tekrar Yar-
g›tay’a götürüldü ve Yarg›tay 4. Hu-
kuk Dairesi, ‘‘fabrikan›n faaliyetine,
aleyhteki mahkeme kararlar›na
ra¤men göz yumduklar›’ gerekçe-
siyle, BBaaflflbbaakkaann TTaayyyyiipp EErrddoo--
¤¤aann’’llaa ‘‘ddöönneemmiinn yyöönneettiicciilleerrii’’nniinn
ttaazzmmiinnaatt ööddeemmeessiinnee hhüükkmmeettttii..

Kararda iktidar›n ve bu konuda
yetkili olan Gemlik Belediye Bafl-
kan›’n›n kapatma karar›n›n gerekle-
rini yerine getirmedi¤i belirtiliyor;
Yani Yarg›tay diyor ki, bu ülkenin

Baflbakan›, belediye baflkan› dahil,
düzenin temsilcileri yasalara uymu-
yorlar.

Ki, bu ilk de de¤il. Daha önce de
Tayyip Erdo¤an, Yusuf Bozkurt
Özal’›n, mezar›n›n Süleymaniye
Camisi Haziresi’nden kald›r›lmas›-
na iliflkin karar›n› uygulamam›fl, bu
nedenle tazminata mahkum edil-
miflti. A‹HM, Bergama’da siyanürle
alt›n ç›karmaya karfl› yarg› karar›n›
uygulamad›¤› için Türkiye’yi mah-
kum etmiflti. Karadeniz sahil yolu
inflaat› da yarg› karar›na ra¤men
sürdürülmüfltü.

K›sacas›, ifllerine gelmedi¤inde
yasalara uymamak tekil bir durum
da de¤il, rutin bir iflleyifl.

Peki, Baflbakan’›n›n yasalara uy-
mad›¤› bir düzenin, halktan yasala-

ra uymas›n› isteme hakk› olabilir
mi? BBaaflflbbaakkaann yyaassaallaarraa uuyymmuuyyoorr--
ssaa,, hhaallkk nneeddeenn yyaassaallaarraa uuyyaaccaakk??

Bu düzenin yasalar›, halk›n aley-
hine oldu¤unda uygulanacak, tekel-
lerin ç›karlar›na dokundu¤unda uy-
gulanmayacak. Böyle bir düzen,
halk›n gözünde meflru olabilir mi?

Oligarflik düzenin de meflrulu¤u
yoktur. Sömürü ve zulüm düzeni ol-
du¤u için meflru de¤ildir. Fakat, ay-
n› zamanda, Baflbakan’› bile yasala-
r›na uymad›¤› için meflru de¤ildir.

Halka yasalara uymad›klar› için
dava açma, yarg›lama, yapt›r›m uy-
gulama hakk› yoktur. Mahkemele-
rin insanlar hakk›nda verdi¤i ceza-
lar›n, hapishanelerin, askerin, poli-
sin, k›sacas› düzenin hiçbir kuru-
munun meflrulu¤u olamaz.

Meflru olmad›¤› gibi, di¤er ada-
letsizliklerinin yan›nda kendilerinin
uymad›klar› yasalara, halk› uymaya
zorlad›klar› için de adaletsiz bir dü-
zendir.

Kendi Yasalar›n› Uygulamayan
Bir Düzen Gayri-Meflrudur
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‹nsanlar›m›z ölüyor, ne kadar da
çok. Her gün bir baflka yerden geli-
yor ölüm haberleri.

Ölümleri ucuz, pefline düflülme-
yen, hesab› sorulmayan ölümler. Bir
aç›klamal›k, bir haberlik, aç›lmadan
kapat›lan bir soruflturmal›k ölümler.

Daha dün, yang›nda, çöken ku-
ran kursunda, enfeksiyon kap›lan
hastanede onlarca öldüler. Zaman
geçmedi, flimdi yeni ölümlerin ha-
berleri geldi. 

Tuzla’da kum torbas› yerine kul-
lan›lan iflçiydiler, Malatya’da bir
türlü yap›m› tamamlanmayan stabi-
lize yolun kurbanlar›yd›lar. Yar›n
baflka yerlerden gelir haberleri...
Çünkü, bu ülkenin her yan›, insan-
lar›m›z için ölüm tuzaklar›yla dol-
durulmufl durumda...

11))HHaa KKuumm TToorrbbaass››,,
HHaa ‹‹flflççii...... 

Cinayetlerden birisi yine Tuzla
tersanelerinde, 11 A¤ustos’ta ifllen-
di. Kum torbas› yerine kullan›lan ifl-
çilerden üçü öldü, kalan 16’s› ölü-
mün s›n›r›ndan döndü.

Cinayet, yap›m› tamamlanan fi-
likan›n denenmesi s›ras›nda ifllendi.
Filikalar›n denenmesi için, kum tor-
bas› kullan›lmas› gerekirken, 19 iflçi
dolduruldu filikan›n içine, deneme
s›ras›nda halat›n kopmas› ile, filika
denize düfltü, içine giren sulardan
dolay› üç iflçi bo¤ularak can verdi.

Tuzla tersanelerinde niye bu ka-
dar çok ölüm oldu¤u üzerine yap›-
lan tart›flmalar için cevapt›r bu
ölümler. Çünkü, bu ölümlerde ç›p-
lak haliyle iflçilerin can›n›n de¤er-
sizli¤i vard›r. Kum torbas› kullan-
man›n öyle büyük maliyeti bile
yoktur. Fakat, sistem öyle bir hale

gelmifl durumdad›r ki, sorun mali-
yetten k›sman›n daha ötesine geç-
mifltir. Maliyetli ya da maliyetsiz ol-
mas› fark etmiyor. ‹flçinin can› için
herhangi basit bir güvenlik önlemi
bile gereksiz görülüyor.

AKP iktidar›, tersanelerdeki
ölümlerin abart›ld›¤›n› söyledi, çok
say›da yap›lan denetimlerde, komis-
yon araflt›rmalar›nda ölümlere ne-
den olan sisteme göz yumuldu, kü-
çük para cezalar›yla ölümler geçiflti-
rildi. Patronlar› zora sokacak yapt›-
r›mlar uygulanmad›. Çünkü, onlar›n
derdi dünya gemi pazar›nda elde et-
tikleri yerdi. Tersanelerdeki ölümle-
ri, Türkiye’nin dünya pazar›ndaki
pay›n› çekemeyen “d›fl güçlerin
oyunu” diye de¤erlendirme perva-
s›zl›¤›n›, piflkinli¤ini bile yapt›lar.

AKP’nin bu politikas› sonucun-
da ölümler devam etti. ‹flçilerin ç›¤-
l›klar› kulak arkas› edildi, ““aall››nnaann
öönnlleemmlleerrii bbee¤¤eennddiikk”” aç›klamalar›
yap›larak, halk›n tepkisi etkisizlefl-
tirilmeye çal›fl›ld›.

fiimdi kum torbas› olarak kulla-
n›lan iflçilerden üçü öldü. Ekranlara
yans›yan görüntülerde ölen iflçi ai-
lelerinin, yak›nlar›n›n kum torbas›
kadar bile de¤erinin olmamas›na is-
yan eden ç›¤l›klar› yank›lan›yordu.

Bu iflçi ölümleri için, Çal›flma
Bakan› Faruk Çelik; ““1199  iiflflççiinniinn ffii--
lliikkaayyaa kkoonnuullmmaass››nn›› aannllaayyaammaadd››mm””
aç›klamas› yapt›.

Oysa anlafl›lmaz bir fley yok. ‹fl-
çi öldürmenin, bu ülkede bir cezas›
yok. ‹flçinin can›, kum torbas›ndan
bile ucuz. Onun için dolduruyor ifl-
çiyi filikaya, ölürse ölsün. Olsa ol-
sa, dikkatsizlikten, tedbirsizlikten
bir dava aç›l›r, y›llar sonra bir iki
y›ll›k bir ceza verilirse, o da topu to-
pu bir kaç bin YTL para cezas›na
çevrilir, dosya kapat›lm›fl olur. Pat-
ronun bundan öte bir yükümlülü¤ü

yoktur.

Fakat Faruk Çelik, sistemin bu
yap›s›n› ve iktidarlar›n›n sorumlulu-
¤unu gizliyor. Hikaye anlat›yor,
kendisinin Çal›flma Bakanl›¤› yapt›-
¤› ülkede, iflçilerin canlar›n›n kum
torbas› kadar de¤erinin olmamas›n-
dan bir rahats›zl›k duymuyor.

Yine Meclis Tuzla Komisyonu,
““BBuu ggöörrüüllmmeemmiiflfl bbiirr oollaayy.. AAkk››llllaarraa
dduurrgguunnlluukk vveerreecceekk bbiirr flfleeyy”” diyerek
patronlar›n insanlar› kum torbas›
yerine kullanmas›na ak›l erdireme-
diklerini söylüyorlar.

Oysa, patronlar›n bu rahatl›¤›n›n
nedenini onlar da biliyorlar.

Tersanelerde defalarca denetim
ve inceleme yapt›lar. ‹flçiler ilk defa
kum torbas› yerine kullan›lmad›,
ama bu durumu de¤ifltirmek için
yapt›klar› birfley olmad›. Patronla-
r›n suç ortaklar› durumundalar. fia-
fl›rm›fl gibi görünen aç›klamalar›yla,
suçlar›n› gizlemeye çal›fl›yorlar.

‹ktidar sorumlulu¤u üzerinden
belirsiz yerlere atarak kurtulmak is-
tiyor. Fakat, kaçacaklar› bir yer yok.
Sonuç aç›kt›r, yalanc›, samimiyetsiz
bir iktidar›n yönetiminde ölmeye
devam ediyor iflçilerimiz. Bile bile,
göre göre, planl›, kas›tl›... ‹flçiler öl-
dükçe artan pazar paylar›n› büyüt-
mek için öldürüyorlar.

22)) YYaapp››llmmaayyaann YYoollddaa
99 ÖÖllüü,, 1100 YYaarraall››

9 insan›m›z da Malatya’n›n
Arapgir ilçesinde yaflamlar›n› yitir-
diler. Bu sefer ölüm nedeni ““ttrraaffiikk
kkaazzaass››”” idi. 

Fakat, yaflanan kazan›n nedeni,
floför hatas› ya da dikkatsizlik de¤il-
di. Kazan›n nedeni, devletin yapma-
d›¤› yoldu. Dü¤ünden dönen köylü-
leri tafl›yan minibüs, stabilize yolda
kayarak flarampole yuvarland›.

Ölüm Ucuz,
‹nsan De¤ersiz



Oysa, y›llard›r kazan›n meydana
geldi¤i yolun yap›lmas› isteniyordu.
Stabilize yol, 12 y›ld›r yap›m afla-
mas›nda. Bu nas›l yol yap›m› ise,
bir türlü bitmiyor.

Bir zenginin yolu olsa, 12 y›l
içinde defalarca bitirilirdi. Talep
gelmesi bile beklenmezdi. Çünkü
onlar›n can› de¤erlidir, onlar›n kaza
yapmas› ihtimali, yaflamlar›n›n ris-
ke girmesi ihtimali göze al›nmaz. 

Fakat, söz konusu olan yoksul
insanlar, köylüler oldu¤u için, yol-
lar›n›n yap›lmas›n›n da bir önemi
yoktur. Minibüs mü kaym›fl, ölmüfl-
ler mi, devlet için ne de¤eri var!

33))BBeebbeekklleerr ÖÖllmmeeddii
ÖÖllddüürrüüllddüü

Ankara’da 3 günde 27 bebe¤in
öldü¤ü Zekai Tahir Burak Hastane-
si’nde “ba¤›ms›z heyet” taraf›ndan
yap›lan incelemelerde, bebeklerin
enfeksiyondan öldükleri do¤ruland›.
Ayr›ca, hastanenin Yenido¤an Bölü-

mü Klinik fiefi, Prof. Dr. U¤ur Dil-
men de, ““YYeetteerrllii hheemmflfliirreemmiizz oollssaayy--
dd›› öölleenn bbeebbeekklleerrddeenn bbaazz››llaarr››nn›› yyaaflflaa--
ttaabbiilliirrddiikk.. HHeemmflfliirree ssaayy››ss››nn››nn yyoo¤¤uunn
bbaakk››mmddaa eenn aazz iikkii kkaatt››nnaa çç››kkaarrtt››ll--
mmaass›› llaazz››mmdd››.. BBuunnuu ççookk kkeezz SSaa¤¤ll››kk
BBaakkaannll››¤¤››''nnaa bbiillddiirrddiikk.. AAmmaa oonnllaa--
rr››nn eelliinnddee ddee hheemmflfliirree yyookkttuu”” dedi.

Aç›klamalar›n gösterdi¤i sonuç,
bebeklerin ölümleri enfeksiyon ve
hemflire yetersizli¤indendir. Bunun
ad› da ölüm de¤il, cinayettir.

Neden insan hayat›n›n söz konusu
oldu¤u yerde yeterli hemflire olmaz?
Neden bir çok ülkede, her yüz bin ki-
fliye 740 hemflire düflerken, ülkemiz-
de bu say› 130-140 civar›ndad›r?

Nedeni gayet aç›kt›r; her an
ölümlerin yaflanma riski olan yolla-
r›n yap›lmamas›yla, insanlar›n kum
torbas› yerine kullan›lmas›yla, her
an çökme riski tafl›yan binalara on-
larca çocu¤un doldurulmas›yla ay-
n›d›r nedeni.

‹nsan hayat› için yat›r›m yap-

mak, kaynak ay›rmak istemez sö-
mürü düzeninin egemenleri ve ikti-
darlar›. Yapt›klar› ne varsa, alt›nda
mutlaka ç›karlar› vard›r. Ya oy he-
saplar›yla yaparlar, ya iflin içinde ç›-
kar iliflkileri vard›r, onun için yapar-
lar... Bu gibi nedenlerin d›fl›nda bir
de halk›n mücadelesinin yaratt›¤›
bask› sonucu yaparlar. Ama insana
de¤er verdikleri için bir fley yapt›k-
lar›na tan›k olunmufl de¤ildir.

Onun içindir ki, ülkemizde her
an insanlar›m›z ölebilir. Her an, ül-
kenin bir köflesinden a¤›tlar yükse-
lir, çocuklar yetim kal›r, evlat ac›s›,
efl ac›s›, kardefl ac›s›yla yürekler ya-
nar. Ama, bunlar›n yaflan›yor olma-
s›, bu ülkeyi yönetenlerin, iktidar-
dakilerin umurunda bile olmaz. On-
lar, “her ülkede yaflan›yor bunlar”,
“bebek ölüm oran› fazla say›lmaz”,
“d›fl güçler pazar pay›m›z› azalt-
mak için komplo kuruyorlar”, “Al-
lah›n takdiri, yapacak bir fley yok”
gibi aç›klamalarla üzerlerinden so-
rumlulu¤u atmaya çal›fl›rlar.
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Isparta’daki 75. Y›l Okulu
binas›n›n sa¤laml›¤›n› kontrol
etmek için temelini kaz›nca
görüldü ki; kkoolloonnllaarr tteemmeellllee
bbaa¤¤llaanntt››ss››zzdd››... Kolonlar, te-
melle bütünleflmeksizin öyle-
ce bofllukta duruyorlard›... 

‹nan›lmas› güç ama öyley-
di. O okulda okuyan yüzlerce
çocu¤un hayat› da iflte öyle
bofllukta duruyordu. Hayatla-
r›, temelin üzerine oturtulma-
m›fl, bofllukta sallanan bir ko-
lona emanetti. 

Sanki Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bir resmi... Temelde an-
ti-emperyalist bir kurtulufl
savafl› var; ama üstte bu te-

melle tüm ba¤›n› koparm›fl
bir yeni-sömürgecilik infla
edildi.. 

Temelde, emperyalistlere
ve iflbirlikçilerine karfl› savafl
vard›; üzerinde “emperyalist-
ler stratejik müttefikimiz” ya-
z›l› kolonlar, bu temelin üzeri-
ne nas›l oturacakt›?

Isparta’daki okula ne ya-
pabilirsiniz flimdi? Kolonlar›
temelin üzerine oturtabilir
misiniz? Hay›r. 

Bu saatten sonra art›k ne
o temeli o kolonlara ba¤laya-
bilirsiniz, ne o kolonlar› o te-
mele oturtabilirsiniz. Tek çö-
züm, y›k›p yeniden yapmak-
t›r.

Yeni-sömürgeci yap› için de
geçerli oldu¤u gibi.

Isparta’daki bu çürük ça-
r›k okulun ad› da ilginç; 75.

Y›l Okulu... Cumhuriyet’in 75
y›l›n sonucunda geldi¤i yeri
simgelesin diye konulmufltu
muhtemelen bu ad. Ve bak›n
ne kadar da isabet olmufl. 75.
y›l›ndaki cumhuriyetin, nas›l
çürük temeller üzerinde dur-
du¤unu kan›tl›yor sanki. Te-
meli temel de¤il, kolonu kolon
de¤il.. 

Ayn›, 85 y›ll›k cumhuriye-
tin de demokrasisinin demok-
rasi olmad›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n›n
ba¤›ms›zl›k olmad›¤› gibi... 

Temel bir yanda, kolonlar
bir yanda. fiimdi ne o kolon-
lar iflimize yarar, ne temel!
fiimdi halk›n devrimci iktida-
r›yla yeni bir temel at›p,
onun üzerine ba¤›ms›zl›¤›, de-
mokrasiyi ve sosyalizmi
ayakta tutacak kolonlar üze-
rinde ba¤›ms›z-demokratik-
sosyalist bir bina infla etmek
gerek.

Yani k›sacas›, temelinden
ve kolonlar›ndan çürüyeni y›-
k›p, yenisini yapmak gerek.  

Temeller vve
Kolonlar

Sorunlar // ÇÇözümler



Felsefi bir kavram olarak mmaa--
tteerryyaalliizzmm;; do¤an›n, oldu¤u gibi,
hiçbir fley katmaks›z›n maddi ger-
çekli¤iyle kavranmas›d›r. Do¤a
olaylar›n› anlama ve yorumlama-
n›n bilimidir. 

MMaatteerryyaalliizzmm’in kelime anlam›
““mmaaddddeecciilliikk””tir.

Tarihten günümüze kadar, iki
temel felsefi ak›m varoldu. Bunlar-
dan birisi iiddeeaalliizzmm,, di¤eri mmaatteerr--
yyaalliizzmm’’dir. Engels bu ayr›m› flöyle
anlat›r; ““DDüüflflüünncceenniinn vvaarrll››kkllaa,, rruu--
hhuunn ddoo¤¤aayyllaa iilliiflflkkiissii ssoorruunnuu ttüümm
ffeellsseeffeenniinn eenn öönneemmllii ssoorruunnuudduurr..
FFiilloozzooffllaarr››nn bbuu ssoorruuyyaa vveerrddiikklleerrii
cceevvaappllaarr,, oonnllaarr›› iikkii bbüüyyüükk kkaammppaa
aayy››rrmm››flfltt››rr.. RRuuhhuunn ddoo¤¤aayyaa ggöörree
öönncceelliikk ttaaflfl››dd››¤¤››nn›› iilleerrii ssüürreennlleerr ......
iiddeeaalliizzmm kkaammpp››nn›› oolluuflflttuurruurrllaarr..
DDoo¤¤aayyaa öönncceelliikk ttaann››yyaann öötteekkiilleerr--
ssee mmaatteerryyaalliizzmmiinn ççeeflfliittllii eekkoolllleerrii--
nnii oolluuflflttuurruurrllaarr..”” (Ludwig Feuer-
bach ve Klâsik Alman Felsefesinin
Sonu)

Materyalizm, felsefi bir ak›m
olarak ilk ortaya ç›kt›¤› dönemler-
de, bugünkü netli¤inde de¤ildi.
Ancak, tarihsel bir sürecin sonun-
da, ““MMaarrkkssiisstt FFeellsseeffii MMaatteerryyaa--
lliizzmm”” anlay›fl› içinde bugünkü net-
li¤ine ulaflt›. Antikça¤ Yunan felse-
fesi tarihi, materyalist felsefenin
de geliflim tarihidir. Materyalist fel-
sefenin ilk savunucular› içinde,
Thales, Anaksimandros, Anaksi-
menes, Heraklitos, Anaksagoras,
Demokritos, Empedokles, Epiku-
ros gibi filozoflar› sayabiliriz. 

Örne¤in bu filozoflardan DDee--
mmookkrriittooss,, atom biliminin kurucu-
sudur ve bilimin henüz emekle-
meye bile bafllamad›¤› yüzy›llarda,
nesnelerin atomlar›n zincirleme
birbirine ba¤lanmas›ndan olufltu-
¤unu söyler. TThhaalleess ayn› zamanda
evrenbilimcidir ve suyun her fleyin
biricik kayna¤› oldu¤unu söyler.
EEppiikküürr,, felsefenin görevinin; do¤a-
üstü, tanr›sal güçlere inan›fl› ortaya
ç›karan ölüm korkusunun üstesin-
den gelmek oldu¤unu söyler ve in-
sanl›¤›n bu korkuyu yenerek mut-
lulu¤a ulaflaca¤›na inan›r.

Materyalist filozoflar›n ortak
noktalar›, do¤an›n tanr›sal bilin-

meyen güçler taraf›ndan yarat›ld›-
¤› inanc›na karfl› ç›karak, oluflumu
maddi nedenlere dayand›rmakt›r.

Materyalist felsefenin en gelifl-
kin hali olan, Marksist Felsefi Ma-
teryalizmin üç ana çizgisi vard›r.
Bunlar;

11.. DDüünnyyaa mmaaddddii yyaapp››ddaadd››rr..
Do¤ay› (ve dünyay›) maddi ger-
çeklik olarak, oldu¤u gibi kabul et-
mek gerekir. Do¤a bir varl›¤›n ve-
ya kutsal bir bilinmeyenin düflün-
celerinin ürünü de¤il, insan irade-
sinden ba¤›ms›z olarak var olan
maddi bir olgudur.

22.. MMaaddddee iillkk vveerriiddiirr,, bbiilliinnçç
iikkiinnccii vveerriiddiirr,, ttüürreevvddiirr.. Madde dü-
flüncenin bir ürünü de¤ildir, düflün-
ce yokken de madde vard›r, fakat
madde olmadan düflünce olmaz.
Yani madde düflünceden önce ge-
lir ve düflünce maddi yaflamdan
beslenir. DDüüflflüünncceeyyii üürreetteenn mmaadd--
ddee,, maddenin kusursuzluk derece-
sinde geliflmifl hali olan bbeeyyiinnddiirr..

Engels bu gerçe¤i de ayn› ese-
rinde flöyle anlat›r; ““BBiilliinncciimmiizz vvee
ddüüflflüünncceemmiizz,, nnee kkaaddaarr dduuyyuullaarr››nn
üüssttüünnddee ggöörrüünnüürrlleerrssee ddee,, mmaaddddii
vvee bbeeddeennsseell bbiirr oorrggaann››nn,, yyaannii
bbeeyynniinn üürrüünnüüddüürrlleerr.. MMaaddddee rruu--
hhuunn üürrüünnüü ddee¤¤iill,, tteerrssiinnee,, rruuhhuunn
kkeennddiissii mmaaddddeenniinn eenn yyüükksseekk
üürrüünnüünnddeenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iill--
ddiirr..””

33.. DDüünnyyaa vvee oonnuunn yyaassaallaarr››
eekkssiikkssiizz bbiilliinneebbiilliirr.. ‹dealizmin id-
dia etti¤inin aksine, dünyan›n ger-
çekleri ve yasalar› bilinemez de¤il-
dir, bilinen ve bilinebilir, aç›klan-
m›fl ve aç›klanabilir fleylerdir.

‹dealizm, dünyan›n s›rlarla dolu
oldu¤unu ve bu s›rlar›n aç›klana-
mayaca¤›n› söyler. Örne¤in, dep-
remlerin ve di¤er do¤a olaylar›n›n
nedenleri, hastal›klar›n nedenleri,
uzay›n s›rlar› bilinemezdi idealizme

göre. Çünkü, onlar tanr›dan kay-
naklan›r ve insan›n kavrama s›n›r-
lar›n› aflard›.

Materyalizm bunun tersini söy-
ler ve söylemekle kalmaz, bunu
pratikte de kan›tlar. Materyalizme
göre; do¤ada her fleyin maddi bir
nedeni vard›r ve maddi nedenler
çözülebilir, bilinebilir. Dün insanl›k
çok daha s›n›rl› bilgiye sahipti, bu-
gün do¤an›n birçok s›rr›n› aç›kla-
m›fl ve idealizmin yak›n zamanda-
ki tezlerini çöpe atm›fl durumdad›r,
yar›n çok daha fazlas›n› aç›klaya-
cakt›r.

Dolay›s›yla, bilinemez bir fley
yoktur, sadece bugün için henüz
bilinmeyen, ama yar›n bilinebile-
cek olan fleyler vard›r.

Materyalist felsefi bak›fl aç›s›
sayesinde, insanl›k geçmiflle k›-
yaslanamayacak ölçülerde do¤a
olaylar›yla, hastal›klarla bafla ç›k-
may›  baflard›, bilimsel geliflmelere
imza atarak yaflam› kolaylaflt›rd›.
Ve bu geliflim devam edecek.

Materyalist felsefe ›fl›¤›nda,
toplumsal yaflam ve toplumlar ta-
rihi de ayd›nlat›labildi. Materyaliz-
min toplumlar tarihine uygulan-
mas›na, ““ttaarriihhsseell mmaatteerryyaalliizzmm””
denir. TTaarriihhsseell mmaatteerryyaalliizzmm,, top-
lumlar›n gelifliminde de maddi ya-
flam koflullar›n›n belirleyici etkisi
oldu¤unu ortaya koydu.

Böylece, toplumlar›n tarihsel
gelifliminin tesadüfler veya kimi
kahramanlar›n kahramanl›klar› ile
de¤il, maddi yaflam koflullar›n›n
belirledi¤i yasalara dayand›¤› gö-
rüldü. Toplumlar›n geliflimlerinin
belirli yasalar› vard›r ve bu yasalar
toplumlar›n gelece¤inin belirlen-
mesinde de geçerli olacakt›r. Top-
lumlar günümüze kadar sürekli bir
geliflim yaflam›flt›r, bugün de bu-
lundu¤u yerde kalmayacak, bu
geliflim süreci devam edecektir.

Dolay›s›yla, tarihsel materyalist
bak›fl aç›s›, geçmifl tarihsel süreç-
leri aç›klamakla kalmad›, toplum-
lar›n geleceklerine ›fl›k tutmaya da
olanak sa¤layarak, sömürü düzen-
lerinde ezilen s›n›flar›n yolunu ay-
d›nlatan bir k›lavuz oldu.

B‹LG‹

MATERYAL‹ZM



Tuzla tersanelerinde 11 A¤ustos
günü 3 iflçi daha öldü. 11 A¤ustos
2008 Pazartesi günü saat 15.40 ci-
var›nda, yap›lan bir filika testinde,
filikaya a¤›rl›k olarak kum torbas›
yerine 19 iflçi bindirilmesi ve filika-
n›n suya b›rak›l›rken halat›n kop-
mas›yla üç iflçi öldü. Biri a¤›r olmak
üzere di¤er 16 iflçi yaral› olarak su-
dan ç›kart›ld›. 

Ölen iflçilerin adlar›n›n Emrah
Varo¤lu, Ramazan Ergün ve Rama-
zan Çetinkaya oldu¤u ö¤renildi. 

Bir kez daha ölen biz olduk. ‹fl
“kazalar›nda”, yang›nlarda, dep-
remlerde, y›k›mlarda, trafik kazala-
r›nda, açl›klarda… ölen biziz yine. 

AKP’si CHP’siyle tüm düzen
partileri, burjuva medyas›, etkili ve
yetkili a¤›zlar timsah gözyafllar› dö-
küyorlar yine. Bizim ad›m›za YE-
TER ARTIK! Diyorlar. Komisyon-
lar kurup olay› soruflturmaya baflla-
d›klar›n› söylüyorlar.

Yalan! Neyi, kimi soruflturacak-
lar? Kendilerini mi? Kendi suçlar›n›
m› soruflturacaklar? 

Soruflturamazlar, cezas›n› vere-
mezler. Yine bizi suçlu ç›kar›rlar. Ve
unutturup giderler. Yaflayacak ve
görece¤iz bir kez daha bu gerçe¤i.
Bak›n bundan önceki yüzlerce ölü-
me. Ne oldu? Neden öldü bu iflçiler,
sorumlular› kimdi? Cezas› ne oldu?
Bir daha yaflanmamas› için hangi
önlemler al›nd›? Hiçbiri cevaplan-
mad› bu sorular›n. Hepsi unutturul-
du, bir dahaki ölüme kadar… 

Bunlar de¤il miydi “ölümler bü-
yük de¤il” diyen. 

Bizi katleden bu düzendir. Bu
düzenin kar h›rs›d›r. Ç›karc›, bencil,
insan hayat›n› hiçe sayan, daha faz-
la kar için hayatlar›m›z›, vatan›m›z›
satan bu düzenin sahipleri, savunu-
cular›d›r bizi katleden. 

Yaflamak pahal›d›r bize. Ölüm
çok ucuz. 

Bir kum torbas› kadar dahi de¤e-
rimiz yoktur bizim. Bunun için ko-
bay olarak kullan›rlar bizi. Redde-
dersek iflimizi elimizden almakla
tehdit ederler. Bize sunulan tercih
ya kobay olarak ölmek ya da iflsiz
aç kalarak ölmektir. Bize baflka ter-
cih sunmazlar. 

Tercihi yaratan biz olmal›y›z. Ve
vard›r baflka bir tercihimiz: B‹R-
LEfiMEK, ÖRGÜTLENMEK, D‹-
RENMEK! 

Bizi bu kadar kolay öldürüyor-
larsa, bizi açl›kla, iflsizlikle terbiye
etmeye çal›fl›yorlarsa bu örgütsüz,
da¤›n›k oldu¤umuzdand›r. 

Tersanelerde çal›flan onbinlerce
iflçiyiz. Tersane patronlar› gücümü-
zü çok iyi bildiklerinden bizi birbi-
rimizden ay›rm›fl. Örgütlenmeme-
miz için korkutmufl. ‹flten atmakla,
gözalt›na ald›rmakla tehdit etmifl.
Bir k›sm›n›n a¤z›na bir parmak bal
çalarak ucuza sat›n alm›fl. 

Örgütlenmek, hakk›m›z için di-
renmek için elbette bedel ödemek
gerekir. ‹flten atacaklar, gözalt›na

alacaklar, iflkence edecekler. Oysa
bu bedeli ödüyoruz iflte: hayatlar›-
m›zla ödüyoruz. Her gün birimiz
ölerek ödüyoruz. 

Öyleyse bu bedeli kendi tercihi-
mizle ödeyelim. Ve ödetelim hayat-
lar›m›z›, afl›m›z›, gelece¤imizi ça-
lanlara. 

* ‹flyerlerinde can güvenli¤i sa¤-
lanmal›d›r; 

* ‹flçilerin ölümlerinden sorumlu
olan patronlar ve AKP hükümeti
hakk›nda dava aç›lmal›d›r. Sorum-
lular cezaland›r›lmal›d›r; 

* Tafleronlaflmaya sigortas›z iflçi
çal›flt›rmaya kay›td›fl›l›¤a son veril-
melidir; 

* Gemicili¤in gerektirdi¤i teknik
donan›m sa¤lanmal›, iflçilere yan-
g›n, patlama, zehirlenme olaylar›na
karfl› koruyucu malzemeler veril-
melidir; 

* Tüm bunlar›n sa¤lanmas› için
ifl yerleri iflçilerin örgütlülüklerinin
denetimine aç›lmal›d›r. 

TÜM ‹fiÇ‹LERE CAN GÜVENL‹⁄‹! 
TUZLA'DA ‹fiÇ‹ KATL‹AMLARINA SON! 
TERSANELERDE KATL‹AMLARIN 

SORUMLULARI YARGILANSIN! 
‹fiÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ! 

DEVR‹MC‹ ‹‹fiÇ‹ 
HAREKET‹
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3 ‹‹fiÇ‹ DDAHA ÖLDÜRÜLDÜ! 
Bize HHayat PPahal› ÖÖlüm ÇÇok UUcuz

‹flçilerin hayatlar›n›n hiçe say›-
l›p, kum torbas› yerine filikalara
bindirilip kobay olarak kullan›lma-
s› sonucu 3 iflçinin ölmesi ve 15 ifl-
çinin de yaralanmas›, TMMOB,

D ‹ S K ,
T Ü M T ‹ S ,
L i m t e r - ‹ fl
ve  T‹B-Der

taraf›ndan yap›lan aç›klama ve
eylemlerle protesto edildi. 

Yap›lan eylem ve aç›klamalar-
da,  son bir y›l içinde yaflanan iflçi
ölümlerinin hiçbirinin "kaza" ola-

rak nitelendirilemeyece¤ini, dile
getirildi.

Yaflanan ölümlerin sorumlusu-
nun sadece patronlar de¤il, siyasi
iktidar oldu¤u belirttilen eylemler-
de ifl cinayetlerinin sorumlular›n›n
yarg› önüne ç›kart›lmas›n› ve ceza-
land›r›lmas› istendi. 

DEVR‹MC‹
‹fiÇ‹ 

HAREKET‹:

TERSANELERDEK‹ ÖÖLÜMLERTERSANELERDEK‹ ÖÖLÜMLER
PROTESTPROTESTO EED‹LD‹!O EED‹LD‹!



11 A¤ustos günü, saat
10.30’da  KESK Mülkiyeler
Birli¤inde bir bas›n toplant›s›
düzenledi. 

Toplant›ya KESK Genel
Baflkan› Sami Evren’in yan› s›-
ra E¤itim Sen, BES, ESM, Ya-
p› Yol Sen, SES, Haber Sen,
Tüm Bel Sen, Kültür Sanat Sen
ve Tar›m Orkam Sen’in genel
baflkanlar›, genel sekreterleri
kat›ld›.

Yap›lan aç›klamada “6 y›l-
d›r süren toplu görüflmelerde
kamu emekçisini mutlu edecek
bir sonuç ç›kmad›. Hükümet
toplu görüflme oyalamacas›na
son vererek, masaya oturmal›”
denildi.

KESK Genel Baflkan› Sami
Evren, KESK olarak kamu
emekçilerinin insanca yaflaya-
bilece¤i bir ücret düzeyini ve
demokratik bir çal›flma yafla-
m›n› hedefleyen taleplerle
Toplu Sözleflme masas›na otur-
maya haz›r olduklar›n› belirtti. 

Evren, 2009 y›l› için baflta
“Toplu Sözleflme ve Grev Hak-
k›m›z›n kullan›lmas› ve ortak
örgütlenme yasas› önündeki
engellerin kald›r›lmas›”, “Ör-
gütlenme özgürlü¤ü önündeki
engellerin kald›r›lmas›, bask›,
sürgün ve ceza uygulamalar›-

n›n durdurulmas›” ve “Kamu
Personel rejimi kanun tasla¤›-
n›n geri çekilmesi, SSGSS Ya-
sas›ndaki emekçiler aleyhine
düzenlemelerin geri al›nmas›”
olmak üzere 10 temel bafll›ktan
oluflan taleplerini s›ralad›. 

KESK Genel Baflkan›, kon-
federasyonlar›n›n toplu sözlefl-
menin olmad›¤› bir masada
yeralmayaca¤›n› belirterek 13
A¤ustos’tan itibaren eylemlere
bafllayacaklar›n› söyledi.

KKEESSKK fifiuubbeelleerr
PPllaattffoorrmmuu::  ““TToopplluu
SSöözzlleeflflmmee ‹‹ssttiiyyoorruuzz””

fiubeler Platformu 13 A¤us-
tos günü Taksim Tramvay Du-
ra¤›’nda bir eylem yaparak
toplu sözleflme taleplerini dile
getirdiler. 

“KESK ‹stanbul fiubeler
Platformu” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde aç›klamay› Sami Ev-
ren okudu. Kendi konfederas-
yonlar›n›n ve konfederasyonla-
r›na ba¤l› sendikalar›n bugüne
kadar hiçbir gerçek sonucun
al›nmad›¤› toplu görüflmeler
yerine toplu sözleflme yap›lma-
s› konusunda ›srarc› olacaklar›-
n› belirten Evren, hükümetin
toplu sözleflme yapmay› ve di-
¤er taleplerini kabul etmemesi
durumunda bütçe görüflmeleri-
nin yap›laca¤› ve IMF ile
stand-by anlaflmas›n›n imzala-
naca¤› dönemde güçlü eylem-
ler gerçeklefltireceklerini dile
getirdi. “Sadaka De¤il Toplu
Sözleflme” slogan›n›n at›ld›¤›
eylem sonras›nda ‹stiklal Cad-
desi’nde toplu sözleflme ile il-
gili haz›rlad›klar› bildirileri da-
¤›tt›lar.
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Toplu ‹fl Sözleflmesi
Sürecini KESK
Eylemlerle Karfl›layacak

Genel-‹fl toplu sözleflme görüflmelerinde
anlaflma sa¤lanamayan Sar›yer Belediye-
si’nde 15 A¤ustos’ta greve ç›kt›. Genel-‹fl
üyesi iflçiler “Bu ‹fl Yerinde Grev Var” yaz›l›
pankartlar›n› Sar›yer Belediyesi’ne slogan-
lar eflli¤inde ast›lar. Genel-‹fl 1 Nolu fiube
Baflkan› Hikmet Aygün, patronun taleplerini
kabul etmedi¤i için greve ç›kt›lar›n› söyledi.

Anlaflma sa¤lanamazsa daha önce grev
kararlar›n›n as›ld›¤› Fatih, Küçükçekmece,
Kad›köy, Eminönü, Beyo¤lu, Kartal beledi-
yelerinde de greve ç›k›laca¤› belirtiliyor.
Genel-‹fl, grevle karfl› karfl›ya olan Beledi-
ye-‹fl, Tes-‹fl ve Hizmet-‹fl sendikalar›na da
ortak mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

Belediye-‹fl AAd›m AAd›m GGreve

Türk-‹fl’e ba¤l› Belediye-‹fl flubeleri 13
A¤ustos günü ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si önünde yapt›klar› eylemle toplu sözleflme-
lerde insanca yaflayacak ücret istediklerini
aksi taktirde greve gideceklerini duyurdular.

Belediye-‹fl binas› önünde toplanan bele-
diye iflçileri “‹nsanca Yaflanacak Ücret ‹sti-
yoruz” pankart› açarak “‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Topbafl fiafl›rma Sabr›m›z›
Tafl›rma” sloganlar› atarak Büyükflehir
Belediyesi önüne geldiler. Burada iflçilere
konuflan Belediye-‹fl 2 Nolu fiube Baflkan›
Hasan Gülüm “Bu flehirde bizi idare edenler
kendileri için ne kadar geçinecek ücreti hak
görüyorsa bizlere de ayn› fleyi vermelidir
aksine sendika olarak 28 A¤ustos’tan itiba-
ren grevler bafllayacakt›r” dedi.

Belediyelerde
Grev
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Hükümetle memur sendikalar›
aras›nda, memur maafl zamlar› ve
sosyal haklar›n ele al›naca¤› ve yak-
lafl›k 2 milyonu aflk›n kamu emekçisini ilgilendiren
görüflmeler, 15 A¤ustos’ta bafllad›. Toplu görüflmele-
rin yedincisi yap›l›yor. Görüflmelerde hükümetle,
memur sendikalar›ndan KESK, Memur-Sen ve Kamu-
Sen bulunuyor. 

Devrimci Memur Hareketi olarak, toplu görüflme-
ler için hakl› olarak “oyun” diyoruz. Çünkü grev ya-
sa¤›yla “hak arama haklar› ellerinden al›nm›fl”
memurlar›n görüflme masas›na ça¤r›lmas› oyundan
baflka birfley de¤ildir. Çünkü hükümet memura ne
verece¤ini söylemeden önce IMF yetkilileri memura
ne verilip ne verilmeyece¤ini hükümete dikte etmifl
durumdad›r. Çünkü hükümet emekçiler aleyhine ya-
salar› birer birer meclisten geçirerek memurlar için
ne düflündü¤ünü belirsizli¤e yer b›rakmayacak fle-
kilde ortaya koymufl durumdad›r. Dolay›s›yla bu du-
rumda yap›lan toplu görüflmelerin hiçbir hükmü bu-
lunmuyor.

Bugün emekçilerin karfl›s›nda gelmifl geçmifl en
halk düflman› ve emperyalizm iflbirlikçisi AKP hükü-
meti bulunuyor. AKP hükümeti bu görüflmelerde de
yine emekçilerden fedakarl›k isteyecek. Dahas› elle-
rindeki haklar› da isteyecek. AKP’nin emekçilere ve-
rebilece¤i hiçbirfley yoktur. Bak›n önceki alt› toplu
görüflme sürecine: Ücretler budand›, sosyal haklar
k›s›tland›, çal›flma koflullar› daha da kötüleflti, emek-
çilere yönelik sald›r›lar artt›. ‹flsizlik, yoksulluk daha
da büyüdü. ‹kibin YTL’yi geçen yoksulluk s›n›r›nda
kamu emekçilerinin büyük ço¤unlu¤u açl›k s›n›r›n›n
alt›nda yaflamaya mahkum edildi. Yine, Türkiye ka-
mu emekçisine milli gelirden en az pay ay›ran ülke
durumundad›r. 2006 y›l› rakamlar›yla kamu emekçi-
lerinin milli gelirden ald›¤› pay oran› Avrupa’da orta-
lama yüzde 10.6 iken bu oran Türkiye’de yüzde 6’lar
civar›ndad›r.

Emekçiler bofl beklentilere kap›lmadan, sendika-
lar emekçileri bofl beklentilere sürüklemeden hare-
ket etmelidirler.

Memur-Sen ve Kamu-Sen, keskin söylemlerine,
uzlaflmayacaklar› görüntüsü yaratmaya çal›flmalar›-
na karfl›n, önceki toplu görüflmelerde yapt›klar› gibi
oyunun figüran› olup bu oyunu meflrulaflt›rman›n
arac› olacaklard›r.

Fakat devrimci memurlar için bundan önemlisi,
kamu emekçilerinin temsilcisi KESK’in bu görüflme
sürecinde ne yapaca¤›d›r!

KESK sürecin bafl›nda görüflmelere kat›l›p taleple-
rini bildirece¤ini, görüflmelerde yeral›p almamas›n›n
hükümetin tavr›na göre flekillendirece¤ini aç›klad›.
KESK hükümet temsilcisiyle ilk görüflmenin ard›ndan
ise, bas›na yapt›¤› aç›klamada kamu emekçilerinin
taleplerini s›ralad›. Aç›klamada, KESK’in öncelikli ta-
lep olarak “grevli toplu sözleflmeli sendika hak-
k›n›n” kabul edilmesini, kamu emekçilerinin mali ve
sosyal haklar›n›n görüflülüp emekçiler lehine düzel-
tilmesini, çal›flma koflullar›ndaki olumsuzluklar›n gi-
derilmesini, sözleflmeli uygulamas›na son verilmesi-
ni istedi¤i belirtildi.

Öncelikle sorun görüflmelerde bulunup bulunma-
ma sorunu de¤ildir. Sorun tüm dayatma ve demogo-
jilere ra¤men hükümetten ne talep edilece¤i ve bu
taleplerin gerçeklefltirilmesi için ne yap›laca¤›d›r.
Devlet güdümlü Memur-Sen ve Kamu-Sen’le KESK’in
fark› da bu noktada yans›yacakt›r. 

Devrimci memurlar devlet güdümlü Memur-Sen
ve Kamu-Sen’i teflhir ederken KESK’i de zorlayacak-
lard›r. Memurlar›n önündeki her sorunda oldu¤u gi-
bi süreç göstermelik, günü kurtarma anlay›fl›yla ge-
çifltirilemez. KESK pek çok defa ortaya koydu¤u ta-
leplerinin arkas›nda durmal›d›r. O halde yap›lmas›
gereken aç›kt›r: Haklar bugüne kadar fiili-meflru mü-
cadeleyle, sokakta kazan›ld›. Bu durum bugün her
zamankiden daha zorunlu ve aç›kt›r. KESK’i ileriye
tafl›yacak, kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi s›fa-
t›n› kazand›racak olan da bu mücadeleci çizgidir.

TOPLU GÖRÜfiME DE⁄‹L
TOPLU SÖZLEfiME

Devrimci Memur
Hareketi

SSEEVV‹‹LL EERROOLL
TTOOPPRRAA⁄⁄AA VVEERR‹‹LLDD‹‹

Kamu Emekçileri Sendikas› Konfederas-
yonu (KESK) kurucu üyesi ve eski Genel Sek-
reteri Sevil Erol, pankreas kanseri nedeniyle
yaflam›n› yitirdi. Erol’un cenazesi Urfa’n›n Si-
verek ‹lçesi’nde topra¤a verildi. Cenaze töre-

nine DTP Eflbaflkan› Emine Ayna ve KESK Genel Baflka-
n› Sami Evren’in yan› s›ra binlerce kifli kat›ld›.

Türkiye Gazeteciler Sen-
dikas› (TGS) ile Toplu ‹fl
Sözleflmesi görüflmesini sür-
dürmekte olan ATV Sa-
bah’da, sendikal› çal›flanla-
ra, sendikalar›ndan istifa et-
meleri konusunda iflten atma

tehditi ve çe-
flitli bask›lar
uyguland›¤›
belirtiliyor.  

Türk-‹fl’e ba¤l› sendika
temsilcileri ile gazete ve TV
kanal› çal›flanlar› 12 A¤us-
tos günü ATV binas› önünde
oturma eylemi yaparak sal-
d›r›lar› protesto ettiler.

SABAH ve ATV’den Sendikal›
Çal›flanlara Bask›
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ANASOL-D hükümetinin Bafl-
bakan› Mesut Y›lmaz, 12 Ocak
98’de Baflbakanl›k Teftifl Kurulu
Baflkan› Kutlu Savafl’›n haz›rlad›¤›
Susurluk Raporu’nu eline al›r almaz
““ddeevvlleett ss››rrrr››”” d›fl›ndaki bölümleri
kamuoyuna aç›klayaca¤›n› söyle-
miflti.

O gün devlet s›rr› diye aç›klan-
mayan belgelerin kimi bölümleri,
bugün Ergenekon davas› dosyas›n-
da aç›¤a ç›kt›. Belgelerle de görül-
müfl oldu ki; ““ddeevvlleett ss››rrrr››,, ddeevvlleettiinn
hhaallkkaa kkaarrflfl›› iiflfllleeddii¤¤ii ssuuççllaarrdd››rr””.

Neler var bu suçlar›n içinde;

- Ülke d›fl›nda, ilerici örgütlere
destek verdikleri gerekçesiyle, ifl-
yerleri bombalamak, sald›r›lar dü-
zenlemek, cinayetler ifllemek

- Hollanda, Fransa gibi ülkelerde
ASALA üyelerine ve Ermeniler’e
karfl› cinayetler ifllemek, bombala-
malar yapmak

- Yunanistan’da oorrmmaann yyaanngg››nn--
llaarr›› çç››kkaarrmmaakk ve Girit, Rodos gibi
turistik flehirlerde sa¤a sola bomba
koymak

- Azerbaycan’da darbe yapmaya
çal›flmak

- Demokratik kifli ve kurumlara
yönelik infazlar, bombalamalar ör-
gütlemek, devrimcileri gözalt›na
al›p “kaybetmek”

- Hizbullah ve di¤er kimi ‹slami
hareketleri, örgütlere karfl› cinayet-
lerde kullanmak

Raporda bunlar›n bizzat devlet
taraf›ndan örgütlendi¤i, hayata ge-
çirildi¤i belirtiliyor.

Ve belgelerle de kan›tlanm›fl ol-
du ki, oligarflik devletin s›rlar›, hal-
ka yönelik suçlar›ndan ibarettir. 

“S›rlar›n” içinde ne ol-
du¤u asl›nda geçmiflte de
s›r de¤ildi. Ki, 17 Ocak
1998 tarihli Kurtulufl dergi-

sinde, ““DDEEVVLLEETT SSIIRRRRII,, DDEEVV--
LLEETT‹‹NN PP‹‹SSLL‹‹KKLLEERR‹‹NN‹‹NN,, KKAATT--
LL‹‹AAMMCCIILLII⁄⁄IINNIINN ZZIIRRHHIIDDIIRR””
bafll›¤› alt›nda bu gerçek ifade edi-
lerek flöyle deniyordu; “Susurluk
Devleti ve bu devletin katliam, in-
faz, kay›p, köy yakma, uyuflturucu
ticareti gibi tüm uygulamalar›n›n
karar alt›na al›nd›¤› yer MGK'd›r.
Tüm bu uygulamalar bizzat devletin
emir ve talimatlar›yla yürütülmüfl-
tür. ‹‹flflttee ssaakkllaannmmaayyaa ççaall››flfl››llaann ““ddeevv--
lleett ss››rrrr››”” ddaa bbuudduurr eessaass››nnddaa.. Gerisi
ayr›nt›d›r. ”

Ortaya ç›kanlar bu tespitlerin
do¤rulanmas›ndan ibarettir.

DDeevvlleett SS››rrrr›› ZZ››rrhh››yyllaa 
SSuuçç ‹‹flfllleemmee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü
Devlet s›rr› kavram› öyle kulla-

n›ld› ki, art›k sadece kontrgerilla fa-
aliyetinin de¤il, yolsuzluklar›n, adli
suçlar›n da üzerleri böyle örtüldü.

Komisyonlara ifade vermeyen
generallerin, özel timcilerin,
M‹T’çilerin, katillerin, hatta yolsuz-
luktan mahkeme karfl›s›na ç›kan
““eettkkiillii vvee yyeettkkiillii”” kiflilerin de arka-
s›na sakland›klar› z›rh ““ddeevvlleett ss››rr--
rr››””d›r.

Öyle ki, mahkemelerde yarg›çla-
r›n güya yarg›lad›klar› özel timciye
““ddeevvlleett ss››rrrr›› vvaarrssaa aannllaattmmaa”” dedi-
¤i örnekler olmufltur.

Örne¤in, TBMM Susurluk Arafl-
t›rma Komisyonu'na ifade veren dö-
nemin M‹T Kontr-terör Daire Bafl-
kan› Mehmet Eymür ifadesinde;
““AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››’’yy›› kkuullllaanndd››kkllaarr››nn››
aannccaakk hhaannggii iiflfllleerrddee kkuullllaann››lldd››¤¤››nn››
ssööyylleeyyeemmeeyyee¤¤iinnii,, ççüünnkküü ‘‘ddeevvlleett ss››rr--
rr››’’ oolldduu¤¤uunnuu”” belirtir..

Baflbakanl›k yapt›¤› dönemde
Tansu Çiller’in örtülü ödenekten
500 milyar para çekmesi üzerine
yap›lan tart›flmada, Çiller önce para

çekti¤ini reddeder, sonra kabul
eder, ama ““nneerreeyyee vveerrddii¤¤iimmii ssööyyllee--
mmeemm,, bbaannaa ddeevvlleett ss››rrrr››nn›› ssööyylleettee--
mmeezzssiinniizz”” der.

Örne¤in, Susurluk raporunda,
Musa Anter’i vuranlar›n piflmanl›-
¤›ndan bahsedilerek, vurulan baflka
gazetecilerin de oldu¤u belirtilir.
Fakat, devletin bu cinayetlerinin ne-
ler oldu¤u yine “devlet s›rr›” denile-
rek aç›klanmaz.

Mesut Y›lmaz, ““ddeevvlleett ss››rrrr››””n›n
ifllevini; ““ddeevvlleett ss››rrrr›› oollmmaazz ddiiyyeenn--
lleerr ddeevvlleettee kkaarrflfl››dd››rr...... DDeevvlleett bbiirr ggüünn
aayynn›› iiflfllleerrii yyaappmmaayyaa iihhttiiyyaaçç dduuyyaabbii--
lliirr..”” sözleriyle veciz bir flekilde an-
lat›yordu.

Nitekim, Kutlu Savafl’›n rapo-
runda da, devletin kontrgerilla faali-
yeti örgütlemesine de¤il, yüzüne
gözüne bulaflt›rmas›na itiraz edili-
yordu. De¤ilse, devlet halka ve dev-
rimcilere karfl› kay›plar, infazlar,
katliamlar, iflkenceler, tecavüzler,
köy yakmalar, köy boflaltmalar,
bombalamalar örgütlemeliydi, bu-
nun için kontra çeteler kurmal›yd›.
Raporda flöyle deniyordu; 

“Bafl› bozukluk Susurluk kazas›-
n›n barda¤› tafl›rmas› ile etrafa ya-
y›lm›fl. DDeevvlleett ss››rrrr›› oollmmaass›› ggeerreekkeenn,,
haberlerin, makalelerin ana konusu
yap›lm›flt›r. Bunlar beceriksizli¤in
göstergeleridir... Cinayet iflleyenler
saklanma gere¤i bile duymam›fllar-
d›r. ”

Devlet s›rr›n›n ne oldu¤unu ve-
ciz bir flekilde ortaya koyan bu ifa-
de, bizzat ““SSuussuurrlluukk RRaappoorruu””nun
içinde yer al›yordu ve bunlar o za-
man aç›klanan bölümlerde idi.

Ki, bu bak›fl aç›s› AKP’ci kesim-
ler için de geçerlidir. AKP destekçi-

Susurluk Devletinin ‘SIR’lar›;
Halka Karfl› ‹flledikleri Suçlard›r



si yazarlardan Nazl› Il›cak, Ergene-
kon iddianamesinden bu “s›rlar›n”
yans›mas› üzerine, “Devlet S›rlar›
‹flportada” bafll›kl› yaz›s›nda flunlar›
söylüyor; ““KKuuttlluu SSaavvaaflfl,, ddeevvlleettiinn
bbuu ggiibbii iiflfllleerree kkaarr››flflaabbiilleeccee¤¤iinnii kkaa--
bbuull eeddiiyyoorr.. AAmmaa hheerrhhaallddee ggiizzllii kkaall--
mmaass›› flflaarrtt››yyllaa.. OOyyssaa,, EErrggeenneekkoonn
ddoossyyaass››,, bbüüttüünn bbuunnllaarr›› aaçç››¤¤aa çç››--
kkaarrtttt››.. SSaavvcc›› ZZeekkeerriiyyaa ÖÖzz,, bbiirraazz ddaa--
hhaa iittiinnaall›› ddaavvrraannmmaall››yydd››””.. Olay›n,
onlar için de yorumu bundan ibaret-
tir. Kontrgerilla faaliyetlerine ya-
banc› de¤illerdir, geçmifllerinde
kontrgerilla faaliyetlerinin içinde
olmufllard›r.

Bugün, kimi kesimler, kontrge-
rilla eylemlerinin bizzat devlet tara-
f›ndan örgütlenmifl olmas› yeni aç›-
¤a ç›km›fl gibi tepkiler veriyor. Yeni
de¤ildir, Susurluk sürecinde de bili-
niyordu, fakat görmek istemeyenler,
görülmesini engellemeye çal›flanlar,
kendini kand›ranlar vard›. Burjuva
bas›n, aç›ktan savunulan bu politi-
kay› sorgulam›yordu.

Bugün, Ergenekon davas› ile
devletin kontrgerilla faaliyetinin bi-
tece¤ini sanan düflünce tarz›, o gün-
lerde de Susurluk’tan sonra bir daha
eskiye dönüfl olmayaca¤› hayalleri
kuruyorlard›.

Devlet en yetkili organlar›ndan,
bu cinayetleri, düzenin ç›karlar›
çerçevesinde biz iflledik, bundan
sonra da ihtiyaç duyuldu¤unda iflle-
necektir, bu nedenle devletin bu s›r-
lar› deflifre edilmemelidir diyor, fa-

kat, kontrgerillan›n, Susurluk’un
bizzat devlet oldu¤u gerçe¤ini gör-
mek istemeyenler, bunlara gözlerini
kap›yorlard›. Ayn› anlay›fl bugün de
sürmektedir. Susurluk’tan ders ç›-
karmayanlar, bugün de kendilerini
kand›rmaya devam ediyorlar.

Oysa, Ergenekon operasyonunu
yapanlar›n da, kontrgerillaya karfl›
olmad›klar› gün gibi ortadad›r. ‹ç
çat›flmalar› gere¤i, kimi isimlere
yönelmifller, fakat hemen s›n›rlar›
da devletin halka karfl› savafl›na za-
rar vermeyecek flekilde çizilmifltir.

DDeevvlleett SS››rrrr›› PPoolliittiikkaass›› SSüürrüüyyoorr

“Devlet S›rr›” politikas› bugün
de yürürlüktedir. Ergenekon davas›-
n›n kendisi bile bu gerçe¤i görmek
için yeterlidir.

Davan›n iddianamesinde Genel-
kurmay’›n, M‹T’in, devletin ku-
rumlar›n›n Ergenekon ile iliflkisinin
olamayaca¤› özellikle vurgulan-
maktad›r. Yani daha iddianamenin
oluflturulmas›ndan itibaren devleti
koruma politikas› devrededir. Dola-
y›s›yla ““ddeevvlleett ss››rrrr››”” politikas› uy-
gulanmaktad›r.

Halka karfl› say›s›z suçun yarg›-
lanmamas›, cezaland›r›lmamas›,
devleti fiemdinli gibi suç üstü yaka-
land›¤› yerlerde kurtarmalar› ““ddeevv--
lleett ss››rrrr››”” politikas›ndan farkl› bir
politika de¤ildir. Hepsi, devletin
kontrgerilla faaliyetleri ile ba¤lant›-
lar›n›n gizlenmesine hizmet etmek-
tedir.

Mahkemelerde ifade vermeyen,
hatta mahkemeye isimleri bile veril-
meyen 19 Aral›k katliam san›klar›n›
hat›rlay›n, Dersim’de Bülent Kara-
tafl’›n katillerine dava aç›lmamas›-
n›, Hrant Dink, Malatya cinayetle-
rinde isimleri geçen, cinayet iflle-
yenleri aç›ktan sahiplenen ““ddeevvlleett
ggöörreevvlliilleerriinniinn”” yarg›lanmamas›n›,
soruflturulmamas›n›, linç sald›r›lar›-
n›n nas›l örgütlendi¤inin hiç araflt›-
r›lmamas›n› hat›rlay›n. 

Devletle ba¤lant›l› infazlar›n,
katliamlar›n, cinayetlerin, linçlerin
arkas›ndaki gerçeklerin gözle görü-
nür oldu¤u durumlarda bile sorufltu-
rulmamas›, üzerinin örtülmeye çal›-
fl›lmas› ““ddeevvlleett ss››rrrr››”” politikas›n›n
sürdü¤ünün örneklerindendir.

Devlet s›rr›, devletin kontrgerilla
faaliyetlerinin devaml›l›¤›n› sa¤la-
makt›r ve oligarflik devletin siste-
min yap›s›nda bir de¤ifliklik olma-
d›¤› halde, kendi kendine kontrge-
rilla faaliyetlerinden vazgeçmesi
beklenmemelidir.

Susurluk sürecindeki kontrgeril-
la faaliyetlerinin karargah› MGK
idi. “Devlet S›rr›” bu gerçe¤i gizle-
meye hizmet ediyordu. Bugün yine
AKP, Genelkurmay ortakl›¤›nda
kontrgerilla faaliyetleri yürütülmek-
tedir. Bugün de bu ba¤lant›y› gizle-
meye çal›flmaktad›rlar.

Say›: 159 39SUSURLUK

Abdullah Çatl›, Susurluk
kazas›nda ölen kontrgerillac›-
lardan biriydi. Birlikte kont-
rgerilla eylemleri örgütledi¤i
kifliler içinde, DYP’li millet-
vekilleri Sedat Bucak ve
Mehmet A¤ar, Emniyet Mü-
dürü Hüseyin Kocada¤ vard›.

10 A¤ustos’ta Çatl›’n›n eflinin ye¤eni, Yalova’da bir
dü¤ünle evlenirken, dü¤ünde yan yana üç çelenk dikkat
çekiyordu. Çelenklerden biri A¤ar’a, biri Bucak’a  ve biri

de Çatl›’ya aitti. Dü-
¤üne Yaflar Öz’de çi-
çek göndermifl. De-
mek ki, ortakl›klar›

geçmiflte kalmam›flt›, halen sürüyordu.
Böyle rahat hareket etmelerinde elbette bir sak›nca

yok. Susurluk devletinde, Susurlukçular’›n kendilerini,
iliflkilerini gizlemelerine gerek var m›? Gerek duymad›k-
lar› içindir ki, bu dü¤ünde çelenkleri yan yana dizmifller.

Susurlukçular’›n dü¤ününde bir yandan da havada do-
larlar uçufluyordu. Bunda da flafl›rt›c› bir fley olmasa ge-
rek. Helalinden (!) kontrgerilla faaliyetleriyle, mafyac›l›k-
la kazand›klar› Amerikan dolarlar›n› gö¤üslerini gere ge-
re havaya savurabilirler. K›sacas›, Susurluk devletine uy-
gun bir dü¤ün olmufl.

Susurlukçular’›n Dü¤ünü
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Halk Cepheliler AKP’nin de-
mokratl›k yalanlar›n› her yerde tefl-
hir etmeye devam ediyor.

‹stanbul Halk Cephesi 9 A¤ustos
günü La Bela Dü¤ün Salonu’nda
düzenledi¤i panelle kontrgerillan›n
görevi bafl›nda oldu¤unu bir kez da-
ha ilan etti. Panel s›ras›nda salona

“AKP Yalan Söylüyor Kontrgerilla
Görevi Bafl›nda” yaz›l›  pankart as›-
l›rken panele ÇHD Genel Sekreteri
Avukat Selçuk Koza¤açl›, Halk
Cephesi ad›na Hatice Ruken K›l›ç,
Tüm Bel Sen ‹stanbul 1 No’lu fiube
Sekreteri ‹brahim Sönmez konufl-
mac› olarak kat›ld›. 

Hatice Ruken K›l›ç, panelde
yapt›¤› konuflmada aylard›r süren
AKP’ye kapatma davas› ve Ergene-
kon operasyonuyla ortaya saç›lan
bilgileri de¤erlendirirken, her iki ta-
raf›n da Amerikan iflbirlikçisi oldu-
¤una ve sürdürdükleri savafl›n ikti-
dar savafl› oldu¤una vurgu yapt›. 

AKP’nin kontrgerilladan ba¤›m-
s›z olmad›¤›n› dile getiren K›l›ç
“AKP döneminde 17 yafl›nda bir
genç felç b›rak›ld›. Ad› Ferhat Ger-
çek. Hepiniz tan›yorsunuz onu.
Zamlar yap›ld›. K›sa bir süre önce
bu konuda bas›n aç›klamalar› yapt›-
n›z. Ne AKP ne Genelkurmay bu
halk zulüm görüyor demiyor, arala-
r›nda bu konuda yaflanm›fl bir çat›fl-
ma yoktur. Çünkü ikisinin de ortak
düflman› halkt›r. Susurluk kazas›n-
dan sonra da kontrgerilla faaliyetle-
ri ortaya ç›km›flt›. Susurluk nas›l ki
Çiller, A¤ar, Bucak’la s›n›rl› de¤ilse
Ergenekon da sadece Veli Küçük ve
birkaç isimden ibaret de¤ildir” dedi. 

‹ddianameye iliflkin görüfllerini
sunmak üzere söz alan  Avukat Sel-
çuk Koza¤açl› da konuflmas›nda in-
sanlar›n idianame yay›nlanmadan
önce baz› beklentilerinin oldu¤unu
belirterek flöyle devam etti; “Dün-
yan›n hiçbir yerinde “derin devlet”

yoktur. Devlet her ülkede
yüzeyseldir. Devletin alt›n›
çizen fley silah kullanma
yetkisidir. Silah tekelini
elinde bulundurmas›d›r.
Derin devlet sözü bizi ya-
n›ltmak içindir. Kontrgeril-
la bir devlet faaliyetidir.

Neden bir ülkede devlet kendi hal-
k›na zulmedilmesine, katledilmesi-
ne göz yumar, izin verir ve kendisi
yapar. Kürt meselesi kontrgerillan›n
faaliyet alan›d›r. 1970’lerden itiba-
ren yükselen sol muhalefet kontrge-
rilla alan›d›r. 1937 Dersim de
kontrgerilla eylemidir. Yüksek sesle
her birinin suçlar›n› yüzlerine hay-
k›rmak için iyi bir f›rsat. Sesimizi
yükseltmeliyiz.” 

Tüm Bel-Sen 1 No’lu fiube Sek-
reteri ‹brahim Sönmez ise konufl-
mas›nda, kontrgerillan›n ülkemizde
Mustafa Suphiler’in katledilmesine
dayand›¤›n›, kontrgerillan›n ülke-
mizde ve emperyalist ülkelerde
NATO’nun kurulmas›yla oluflturul-
maya bafllad›¤›n› anlatt›. Yaklafl›k
200 kiflinin kat›ld›¤› panelin soru
cevap bölümünde ise bu sürecin Su-
surluk’tan fark› ve devrimcilerle il-
gili iddialar konufluldu. 

AAnnkkaarraa’’ddaa MMeeflflaalleellii
YYüürrüüyyüüflfllleerr

Ankara Halk Cephesi,
AKP’yi ve kontrgerillay›
Dikmen’in ‹lker bölgesinde
8 A¤ustos günü yapt›klar›
meflaleli yürüyüflle teflhir
etti. “AKP Yalan Söylüyor
Kontrgerilla Görev Bafl›n-
da” pankart›n›n arkas›nda
biraraya gelen Halk Cephe-
liler “AKP Halka Yalan
Söylüyor, Kahrolsun Fa-
flizm Yaflas›n Mücadelemiz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, Yaflas›n Demokrasi

Mücadelemiz” sloganlar› eflli¤inde
yaklafl›k yar›m saat mahalle içinde
dolaflarak halka AKP’yi ve kontrge-
rillay› teflhir etti. Meflalelerle sokak-
larda yürüyen Halk Cepheliler me-
gafonla yapt›klar› konuflmalarla
mahalle halk›n› bilgilendirdiler. 

Eylemi balkonlara ve camlara
ç›karak izleyen Dikmen halk›, Halk
Cepheliler’e alk›fllar›yla destek ver-
diler. Yürüyüflte 2000 kadar Halk
Cephesi imzal› kufllama yap›ld›. 

Halk Cephesi taraf›ndan 9 A¤us-
tos günü de Tuzluçay›r’›n fiirintepe
Mahallesi’nde meflaleli yürüyüfl ya-
p›ld›. 1. Cadde’de biraraya gelen 15
Halk Cepheli meflaleler yakarak
sloganlar eflli¤inde caddenin sonuna
kadar yürüdüler. Yoldan arabalarla
geçenlerin alk›fl ›sl›k ve zafer iflaret-
leri ile destek verdi¤i yürüyüflte
“Yaflas›n Demokrasi Mücadelemiz,
AKP Halka Hesap Verecek” slogan-
lar› at›l›rken 2000’e yak›n Halk
Cephesi kufllamalar› yap›ld›. Eyle-
min çevreden ilgiyle izlendi¤i göz-
lendi. 

AKP VE KONTRGER‹LLA TEfiH‹R ED‹LD‹AKP VE KONTRGER‹LLA TEfiH‹R ED‹LD‹

Ankara

‹stanbul



EEllaazz››¤¤:: KKaahhrroollssuunn KKoonnttrrggee--
rriillllaa YYaaflflaass››nn MMüüccaaddeelleemmiizz

Elaz›¤ Halk Cephesi 9 A¤us-
tos’da Hozat Garaj›’nda  “AKP Ya-
lan Söylüyor Kontrgerilla Görevi
Bafl›nda” pankart›yla bir eylem yap-
t›. “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde “Ba¤›ms›zl›k, De-
mokrasi Mücadelesini Yükselte-
lim”, “Kahrolsun Kontrgerilla Yafla-
s›n Mücadelemiz”, “AKP’de Erge-
nekoncular da Amerikan ‹flbirlikçi-
sidir” dövizleri tafl›nd›.

Eylemde yap›lan aç›klamada oli-
garflinin iktidar savafl›na halk›n ta-
raf edilmek  istendi¤i, AKP’nin ve
ordunun kontrgerillan›n d›fl›nda ol-
mad›¤› söylendi. “Kontrgerilla bü-
tün iktidarlar›n uygulad›¤› bir poli-
tikad›r. Tüm düzen partileri kont-
rgerilla politikalar›n› sahiplenmifl,
sürdürücüsü olmufltur” denilen
aç›klamada AKP’nin halka yalan
söyledi¤i, kontrgerillan›n sürdürü-
rücüsü oldu¤u, demokrasi havarisi
kesilerek  yalanlarla halk› kendine
yedeklemek istedi¤i söylendi. “On
y›llard›r kontrgerilla politikalar›yla
bizim kan›m›z› döktüler. Hesap so-
racak olan da biziz. AKP baflta ol-
mak üzere tüm düzen güçleri  kont-
rgerillan›n içindedir ve halka hesap
vermesi gerekendir. Kontrgerilla-
dan hesap sormak için tüm halk›m›-
z› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-
delesini yükseltmeye ça¤›r›yoruz”
sözleriyle mücadele ça¤r›s›n›n ya-
p›ld›¤› eyleme halk yo¤un ilgi gös-
terdi. 

‹‹zzmmiirr:: AAKKPP DDeevvrriimmcciilleerree
ÇÇaammuurr AAtt››yyoorr

‹zmir'de "AKP Yalan Söylüyor
Kontrgerilla Görevinin Bafl›nda!"
kampanyas› çerçevesinde 11 Tem-
muz günü bir eylem gerçeklefltiril-

di. Karfl›yaka Çarfl› ‹fl Bankas›
önünde yap›lan eylemde aç›klamay›
‹zmir Halk Cephesi ad›na Zeliha
Koyup›nar okudu. 

Aç›klamada AKP ve Genelkur-
may aras›ndaki kirli iktidar kavga-
s›nda kendi pisliklerini devrimcilere
bulaflt›rmak istediklerine de de¤ini-
lerek "Halk›m›z›n bir deyimi vard›r,
‘çamur at izi kals›n’ diye. AKP bu
gerçekli¤i bilerek devrimcilere ça-
mur at›yor. Ancak onlar›n çamuru
devrimcilere bulaflmaz. Çünkü 'gü-
nefl balç›kla s›vanmaz'. Devrimcile-
rin tarihinde onlar›n söylediklerini
kan›tlayacaklar› tek örnek yoktur"
denilerek halka bu it dalafl›nda taraf
olmama ça¤r›s› yap›ld›. Okunan
aç›klamadan sonra Halk Cephesi
imzal› bildiriler megafonla yap›lan
konuflmalarla çarfl› içindeki halka
da¤›t›ld›. 

AAnnttaallyyaa:: PPiissllii¤¤ii DDeevvrriimm
TTeemmiizzlleerr!!

Halk Cephesi Antalya Temsilci-
li¤i taraf›ndan 12 A¤ustos günü ya-
p›lan eylem ile halklar›n devrim is-
te¤i bir kez daha
dile getirildi. Hal-
k›n yo¤un ilgi gös-
terdi¤i bas›n aç›k-
lamas›na etrafta
bulunan insanlar
da pankart›n arka-
s›nda durarak, dö-
viz tutarak destek
verdi. “AKP Yalan
Söylüyor Kontrge-
rilla Görevi Bafl›n-
da” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde
yap›lan aç›klamada
kontrgerillan›n
AKP ile de bitme-
di¤i ve düzen de-
¤iflmedikçe de bit-

meyece¤i söylendi. Halklar›n ada-
letsiz yaflayamayaca¤›n›n vurgulan-
d›¤› eylemin ard›ndan bildiri da¤›-
t›ld›. 

MMaallaattyyaa:: AAKKPP HHeessaapp
VVeerrmmeelliiddiirr

9 A¤ustos günü Malatya Halk
Cepheliler Merkez postane önünde
biraraya gelerek "AKP Yalan Söylü-
yor Kontrgerilla ‹fl Bafl›nda" pan-
kart›yla bir eylem yapt›lar. Eylemde
yap›lan aç›klamada "AKP ile Ge-
nelkurmay aras›nda demokrasi-laik-
lik ad› alt›nda süren iktidar kavgas›-
na halk› ortak etmek istiyorlar” de-
nilerek her iki taraf›nda Amerikan
iflbirlikçisi oldu¤u vurguland›. Hiç-
bir düzen partisinin kontrgerillay›
yokedemeyece¤inin vurguland›¤›
aç›klamada “Bugün kontrgerillay›
tasfiye etti¤ini söyleyen AKP ikti-
dar› gerçeklefltirilen linç sald›r›lar›-
n›n, devrimcilere demokratlara ku-
rulan komplolar›n, kay›plar›n, faili
meçhullerin sorumlusudur. AKP,
önce bugüne kadar halka karfl› iflle-
di¤i bu suçlar›n hesab›n› vermeli-
dir” denildi. 

Say›: 159 41KONTRGER‹LLA

AKP’nin YYalanlar›
Bildirilerle TTeflhir Edildi...

Halk Cepheliler ülke genelinde yapt›klar› bildiri
da¤›t›mlar›yla da AKP’nin demokrasi yalanlar›n› tefl--
hir etmeye devam ediyor. 

Halk Cephesi üyeleri, 9 A¤ustos günü Samsun’un
Atakum ve Atakent Beldeleri’nde,  8 A¤ustos günü
‹zmir’de Yamanlar Onur Mahallesi’nde, 8-9-10 A¤us--
tos günlerinde Antakya ve Samanda¤ ve Harbiye’de,
11 A¤ustos günü de Ankara  Sakarya Caddesi’nde bil--
diri da¤›tt›lar. ‹stanbul’da ise ‹kitelli, Esenler, Ba¤c›--
lar, Esenyurt, Okmeydan›, Nurtepe, Alibeyköy’de
bildiri da¤›t›mlar›yla AKP teflhir edildi.

Antalya Elaz›¤
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Malatya’da Keyfi
Tutuklamalar…

Malatya Temel Haklar Derne¤i üyeleri,
9 A¤ustos günü Ad›yaman’›n Çelikhan ‹l-
çesi’ne ba¤l› Bulam Beldesi’nde yap›lan
Zerban fienlikleri’nde derne¤i tan›tmak
amaçl› kitap, dergi ve kendi yapt›klar› el
ürünlerinden oluflan bir stand açt›. 

Aç›lan tek stand olan Temel Haklar
Derne¤i’nin stand›nda bekleyen dernek
üyelerine jandarma “toplat›lmas› olan ya-
y›n bulunduruyorsunuz” diyerek sald›rd›
ve Samet Altunalev ve Adem Y›ld›z gözal-
t›na al›nd›. Yüzlerce kiflinin gözleri önünde
sald›r›ya u¤rayan dernek üyelerine Çelik-
han Jandarma Karakolu’nda da iflkence ya-
p›ld›. 

Bir gün sonra savc›l›¤a ç›kart›lan Adem
Y›ld›z ve Samet Altunalev’in yüzlerinde
morluklar ve iflkence izleri görülürken saat
11.00’de bafllayan duruflma gece yar›s› saat
01. 00’e kadar sürdü. ‹ki kiflinin 9 jandar-
may› yaralad›¤› iddias›yla aç›lan davada
Adem Y›ld›z ve Samet Altunalev “örgüt
propagandas›” iddias›yla tutuklanarak Ma-
latya E Tipi Hapishanesi’ne götürüldüler. 

Temel Haklar Federasyonu
8 A¤ustos günü yaz›l› bir
aç›klama yay›nlayarak 6
A¤ustos günü tart›flt›¤› bir po-
lis taraf›ndan kurflunlanarak
yaflam›n› yitiren Cem ‹nci’nin
katilinin AKP iktidar› oldu¤u-
nu söyledi. Son süreçte ülke-
mizdeki polis terörü vurgula-
narak, polis taraf›ndan katle-
dilen, vurularak sakat b›rak›-
lan insanlara de¤inildi. “fiimdi
Cem ‹nci’yi vuran polis tutuk-
lanm›flt›r. Ama emin olun po-
lis kurflunuyla vurulan Cem
‹nci hayat›n› kaybetmeseydi
“polise hakaret” suçlamas›yla
san›k olacakt›… T›pk› Ferhat
Gerçek gibi. 

Çünkü polisin elinin so¤u-
tulmamas›, istedi¤i gibi silah
kullan›p etrafa korku saçmas›
bir devlet politikas›d›r. Bu ne-
denle yarg›lanmazlar. Bu ne-

denle yasal dü-
zenlemelerle poli-
sin yetkileri devaml› geniflleti-
lir. Devletin bu politikas›n› bi-
len polisler hukuku yasalar›
gerekti¤inde her türlü insani
kural› bir kenara b›rak›p iste-
di¤i flekilde sokakta terör esti-
rebilmektedir. Bilir ki devletin
gözünde eli asla so¤utulma-
mas› gereken kiflidir. 

fiimdi Cem ‹nci’yi vuran
polisin tutuklanmas›yla bu
gerçekler de¤iflmeyecektir.
Çünkü, Cem’in gerçek katili,
katilleri ola¤anüstü yetkilerle
donat›p soka¤a salan AKP ik-
tidar›d›r” denildi. 

Aç›klama “Güvenli bir ge-
lece¤e sahip olmak, polis terö-
ründen kurtulmak için tek yol
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mü-
cadelesini yükseltmekten ge-
çer” sözleriyle son buldu. 

Devrimci Mühendis
Hasan Bal›kç›’n›n Davas›
Yine Ertelendi

TEDAfi’da çal›fl›rken önce fian-
l›urfa’ya sürgün edilen, ard›ndan
kaçak elektri¤e karfl› mücadelesin-
den dolay› katledilen devrimci
mühendis Hasan Bal›kç›’n›n  katle-
dilmesiyle ilgili dava sürüyor. 

5.5 y›ld›r süren mahkemenin
son duruflmas› 6 A¤ustos Çarflam-
ba günü fianl›urfa Adliyesi’nde gö-
rüldü. Duruflmaya EMO Yönetici ve üyeleri genifl bir kat›l›m
sa¤larken, ailesi ve Adana Temel Haklar üyeleri de davaya kat›l-
d›lar. Duruflmaya san›klardan Y›lmaz Çakmak ve Zeki Akkoyun
‘ödenek yetersizli¤inden’ getirilmezken bu durum mehkeme
sonras›nda protesto edildi.

Bir sonraki duruflma 17 Eylül 2008 gününe at›l›rken mahke-
me sonunda konuflan Av. Mustafa Cink›l›ç ‘ödenek yoksa biz
ödeyelim’ diyerek mahkemenin uzat›lmas›na tepki gösterdi. 

'Güngören'in Faili
Devlettir'

Gülsuyu’nda 4 A¤ustos günü Halk
Cephesi, Partizan, DHP, ESP, PDD, Dev-
rimci Komünistler, DTP, EMEP, SDP,
HKM, BDSP, Sosyalist Parti Giriflimi ve
KÖZ taraf›ndan yap›lan ortak eylemle
Güngören’deki katliam protesto edildi.

Akflam saatlerinde Nurettin Sözen Par-
k›’nda biraraya gelen kitle, buradan kortej-
ler oluflturarak Gülsuyu Heykel Meyda-
n›’na do¤ru, sloganlar eflli¤inde yürüyüfle
geçti.

“Güngören’in Faili Devlettir, Kahrolsun
MGK M‹T CIA Kontrgerilla” sloganlar›
atan 200’den fazla insan›n kat›ld›¤› eylem-
de aç›klamay› kitle ad›na Gülseren Karade-
mir okudu. Karademir 27 Temmuz günü 17
kiflinin yaflam›n› yitirdi¤ini 154 kiflinin de
yaraland›¤› Güngören’deki katliam›n so-
rumlusunun devlet oldu¤unu söyleyerek
sald›r›y› lanetledi.

Cem ‹nci’nin
Katili AKP’dir
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38. Babaeski Tar›m
Festivali Sona Erdi

Bu y›l 38. si düzenlenen Baba-
eski Tar›m Festivali 9 A¤ustos günü
yap›lan Edip Akbayram konseriyle
sona erdi. 

Eski ad›yla “Karpuz Festivali”
olarak bilinen Babaeski Tar›m Fes-
tivali alt› gün sürdü. Festivalin 1.
Günü akflam› Trakya Kültür Merke-
zi müzik toplulu¤u sahne alm›fl ve
festival alan›n› dolduran binlere
seslendirdi¤i 13 parçayla coflku do-
lu bir gece yaflatm›flt›.

Trakya Kültür Merkezi’nin alt›

gün boyunca aç›k olan ve Boran-
Haziran yay›nlar›n›n kitaplar› ile
Yürüyüfl dergisini sergiledikleri
standda Trakyal›lar›n ilgisiyle kar-
fl›land›. 

Trakya’n›n dört bir yan›ndan
binlerce kifliyi buluflturan 38. Baba-
eski Tar›m Festivali bafllad›¤› gibi
coflkuyla sona erdi.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
için Yürüyüfl dergisi okurlar› bu hafta
da mahalle mahalle dolaflarak halk›n
sesini, halk›n gerçeklerini, AKP-Erge-
nekon kavgas›nda halk›n saf›n›n kendi
kavgas›n› yükseltmek oldu¤unu anlata-
rak, dergilerini tan›tt›lar.

Okurlar›m›z “Yürüyüfl’ü tan›mayan
kalmayacak” diyerek bu hafta ‹‹zzmmiirr
Yamanlar ve Narl›dere’de, AAnnkkaarr aa
Mamak’ta, AAnnttaallyyaa fiafak Mahalle-
si’nde, HHaattaayy Samanda¤ Deniz Mahal-
lesi’nde yüzlerce dergiyi halka ulaflt›r-
d›lar.

Ferhatlar›n Sesleri Ço¤al›yor
Heryerde Ferhatlar Var

Ferhat Gerçek’i Ferhatlar›
susturmak için vurdular ama
baflaramad›lar. Ferhat için
adalet istenmeye devam edi-
liyor ve Ferhatlar ço¤al›yor.

Temel Haklar üyeleri 11
A¤ustos günü Alibeyköy
Cengiz Topel Özflahmar
Market önünde yapt›klar›
eylemle Ferhat için adalet
istediler. “Ferhat Gerçek’i

Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde aç›k-
lama yapan Temel Haklar üyesi Özgür Karakaya 6 A¤ustos günü
polis taraf›ndan katledilen Cem ‹nci’yi anlatarak “Ferhat’› sakat b›-
rakan, Cem’i öldüren bizleri açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum eden, in-
sanlar› insanl›ktan ç›karan bu sistemdir kurtuluflun yolu ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülke mücadelesinden Ferhat için adalet mücadelesin-
den geçer” dedi. Eylem sloganlarla sona erdi.

TTeemmeell HHaakkllaarr::
CCeemm ‹‹nnccii’’nniinn KKaattiillii
FFeerrhhaatt’’›› YYaarrgg››llaayyaann--
llaarrdd››rr!! 

12 A¤ustos günü Ümra-
niye 1 May›s Mahallesi 3001.
Cadde’de Ferhat Gerçek için
eylem yap›ld›.

“Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Hala Tutuklanmad› –

Temel Haklar Federasyonu” pankart›n›n aç›ld›¤› ve Ferhat Gerçek’in
resimlerinin tafl›nd›¤› eylemde polis kurflunuyla sakat b›rak›lan
Ferhat’a dava aç›ld›¤›na dikkat çekilerek adaletin, hukukun nas›l
iflledi¤i anlat›ld›. Adaletsizli¤in, hukuksuzlu¤un son örne¤inin Cem
‹nci oldu¤u ifade edilerek ülkemizde hukuk böyle iflledi¤i için, 6
A¤ustos günü, Bahçelievler’de yolda yürüyen 22 yafl›ndaki Cem
‹nci’nin polis taraf›ndan öldürüldü¤ü belirtildi.

Bask›lar›n, adaletsizli¤in protesto edildi¤i eylem Ferhat’›n adalet
mücadelesine sahip ç›kma ça¤r›yla sona erdi. Aç›klaman›n ard›ndan
Yürüyüfl Dergisi sat›fl› yap›ld›.

Yürüyüfl'ü Tan›mayan
Kalmayacak

‹‹zzmmiirr

AAnnkkaarraa
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‹ fl b i r l i k ç i
AKP iktidar›
gençli¤i dinci-
lefltirmek için

hiçbir f›rsat› kaç›rm›yor. Bu seferki politikalar›n›
“gençli¤i koruma yasas›” diyerek maskeliyorlar.
AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Edibe Sözen taraf›n-
dan haz›rlanan taslak için, Almanya’daki (yani Os-
manl›’dan beri hayran› olduklar› bir ‘Bat›’ ülkesinde-
ki) yasa ve uygulamalardan esinlendiklerini söyledi-
ler. Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu’na gönderildik-
ten sonra, tepkiler üzerine geri çekilen taslak
AKP’nin ikiyüzlülü¤üne de iyi bir örnektir. ‹flte tas-
la¤›n birkaç maddesi;

– Yasal velayet hakk› bulunan bir kifli ya da bir
velinin efllik etmesi haricinde 18 yafl›n› doldurmam›fl
çocuk ve gençler otellere, 16 yafl›n› doldurmam›fl ço-
cuk ve gençler saat 22.00-05.00 aras›nda lokanta ve
restoranlara giremeyecek. Kamuya aç›k diskolar,
müzikholler, tavernalar ve saz evlerinde, yasal vela-
yet hakk› bulunan bir kifli ya da veli efllik etmeksizin
18 yafl›n› doldurmam›fl çocuk ve gençlerin bulunma-
s›na izin verilmeyecek. 

Bask› politikalar›, gençli¤i koruma ad› alt›nda
gündeme getiriliyor. Oysa, gençli¤i devrimci müca-
deleden uzak tutmak için, diskotekleri, barlar› yay-
g›nlaflt›ran, gençli¤i oralara yönlendiren de kendi
düzenleridir. AKP iktidar›n›n da, gençli¤i korumak
diye bir derdi yoktur. Tersine, örne¤in yozlaflmaya,
uyuflturucuya, fuhufla karfl› mücadele ettikleri için
devrimcileri hapse atan AKP iktidar›ndan baflkas›
de¤ildir. 12 Eylül’den bu yana yozlaflmay› pompala-
yan bireycili¤i bencilli¤i, gençli¤in önüne yüksek de-
¤er diye koyan, bunu gençli¤e dayatan da kendi dü-
zenleridir. Tasla¤a bakmaya devam edelim:

–  Çocuklar›n, gençlerin sa¤l›kl› ruhsal geliflimleri
için gazete ve dergilerin fliddet ve cinsellik içeren
yay›nlar yapmalar› yasaklanacak. 

– Pornografik yay›n yapan dergilerin kapal› k›rm›-
z› poflette, a¤›zlar› dikiflli olarak sat›lmalar› zorunlu
olacak. Pornografik içerikli DVD, VCD, video gibi gö-
rüntü tafl›y›c›lar›n›n iflletilmesi, ithalat›, ihracat› ve iç
piyasada sat›lmas› izne ba¤l› olacak, bu tür yay›nlar›
alan herkesten kimlik numaras› ve imza al›nacak.

Çocuklar›n ve gençlerin ruh sa¤l›¤›n› bozan sade-
ce gazete ve dergiler mi? Ekonomik adaletsizlik ne-
deniyle açl›k ve yoksullukla karfl› karfl›ya kalmak,
en temel ihtiyaçlar›n› karfl›layamamak da gençlerin
ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas›nda faktör olup, gençleri
uyuflturucu, h›rs›zl›k ve fuhufla yönlendirmiyor mu?

Ama hay›r, AKP iktidar›n›n gençli¤i korumak gibi
bir sorunu olmad›¤› için, gençli¤in sorunlar›yla da il-
gilendi¤i yok. Onun hesab›, ahlaki de¤erleri sahiple-
niyor gibi görünerek, dincili¤i gelifltirmek için tasla-
¤a koydu¤u maddeleri gizlemek, bask›y›, yasaklar›
bu zeminde meflrulaflt›rmakt›r. Ki, do¤rudan fiflle-
meyi meflrulaflt›rmaktan baflka bir anlam› olmayan
maddenin, pornografik yay›nlardan gençleri koru-
ma maskesi arkas›na saklamalar› da bunun ifadesi-
dir.

– Devlet gençlerin sa¤l›kl› ve dengeli geliflimi için
her seviyedeki okulda her dine mensup ö¤renciler
için ibadethane alan› kurmakla yükümlü olacak. Bu
sorumluluk özel okullar ve vak›f üniversitelerinde
iflletme sahibine verilecek.

Okullarda her dinden, inançtan insana ibadetha-
ne açacaklarm›fl! Cemevlerinin ibadethane olmas›na
karfl› ç›kanlar›n, okullarda da farkl› dinlere ibadet-
hane açma diye bir amaçlar›n›n olmad›¤› aç›kt›r. As›l
amac› maskelemekten baflka bir ifllevi olmayan bu
söylemin gerçek ifadesi, tüm okullara mescit türü
ibadethaneler yaparak, gençli¤i dincilefltirmektir...
Ki, AKP’nin tasla¤› haz›rlamaktaki en temel amac›
da bu maddede ifade edilmifltir. AKP’nin zemin yok-
lad›¤›, f›rsat›n› buldu¤unda gündeme getirece¤i poli-
tika budur. Okullar da, bugün oldu¤undan daha faz-
la toplumu dinin etkisi alt›na alman›n kurumlar› ha-
line getirilecek. Bu duruma gelmifl okullar, ayn› za-
manda AKP iktidar›na taban yaratma görevi de üst-
lenmifl olacaklar. Bunlar, AKP’nin ad›m ad›m her
alanda örgütlenme, denetimine ald›¤› kurumlar›
kendi politikalar› çerçevesinde kullanmas›n›n somut
ad›mlar›d›r. Bugün geri çekilmifltir, yar›n koflullar
uygun oldu¤unda yine gündeme gelecektir.

AKP, biz gençleri madem o kadar düflünüyor, ne-
den YÖK’e hay›r dedikleri için ö¤rencileri tutuklat›-
yor, ö¤renim haklar›n› ellerinden al›yor? ‹fline gelin-
ce ayn› YÖK’ten flikayet etmeyi biliyor. Fakat YÖK’e
karfl› mücadele eden devrimci gençlik olunca on y›l-
lara varan cezalar vermekten de çekinmiyor. Si-
vas’ta karikatür sergisi açan ö¤renciler AKP’nin po-
lisi taraf›ndan tutuklanmad› m›? Gençlik demokratik
haklar› için protestolar yaparken onlar› gözalt›na
al›p iflkencelerden geçiren, tutuklayan AKP’nin poli-
si ve yarg›s› de¤il mi? O zaman bizler bu ülkenin ge-
lece¤i olan devrimci gençler olarak soruyoruz;
gençli¤i korumak AKP’ye mi kald›? 

AKP yaln›zca tekellerin çocuklar›n› korur. Ne
yaparsa onlar için yapar. Çünkü onlar›n himayesin-
de ve onlar›n partisidir. Emekçi çocuklar›n›n AKP
için hiçbir de¤eri yoktur. Bizleri en fazla ucuz ifl gü-
cü olarak görürler. ‹ster dinci olsun ister farkl› bir
görüflten emekçilerin çocuklar›n›n kurtuluflu AKP’de
de¤il devrimci gençli¤in saflar›nda olacakt›r. Çünkü
halka de¤er veren sadece devrimcilerdir. 

GENÇL‹K FEDERASYONU

Gençli¤i Korumak
AKP’ye Mi Kald›?



9 Haziran’da Anadolu Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i’ni bas›p, der-
ne¤i talan eden, çal›flanlar›n› gözal-
t›na al›p, 3 kifliyi tutuklayan Frans›z
emperyalizmi,  sald›r› ve tutuklama
politikas›n› sürdürüyor.

Frans›z emperyalizmi 6 A¤us-
tos’ta da ‹lker Alcan’›, ifade vermek
için gitti¤i polis merkezinde tutuk-
lad›. Alcan'›n tutuklanmas›yla bir-
likte tutuklananlar›n say›s› 4'e ç›kt›. 

Konuya iliflkin 11 A¤ustos’ta bir
aç›klama yapan TTAAYYAADD KKoommmmiittee,
hak ve özgürlükler mücadelesinin

bask›larla engellenemeyece¤ine
vurgu yaparak, Avrupa ülkelerinde
devrimcilere ve göçmenlere yönelik
bask›lar›n artt›¤›n›, komplolar ku-
ruldu¤unu, tutuklama politikas› uy-
guland›¤›n› belirtti.

Almanya’daki Stammheim 129b
Davas›’ndaki hukuksuzlu¤a da de-
¤inilen aç›klamada, Frans›z emper-
yalizminin yapt›¤› tutuklamalara
iliflkin bir aç›klama da yapmad›¤›n›
belirterek, ““aaçç››kkllaayyaammaazzllaarr,, ççüünn-
kküü aaddaalleettssiizzlleerr”” denildi. Fran-
sa’dan tutuklad›klar› devrimcileri
serbest b›rakmas› istendi.

Frans›z emperyalizminin hapis-
hanelerinde tecrit alt›nda tutulan
ddöörrtt ttuuttssaa¤¤››nn iissiimmlleerrii vvee aaddrreesslleerrii
flflööyyllee;; 

‹‹llkkeerr AAllccaann:: N° 367 643 D4
Maison d'Arrêt de Fleury-Mergogis
7, Avenue des Peupliers 91705 SA-
INTE GENEVIEVE DES BOIS/
PPAARRIISS 

fifieeffiikk SSaarr ››kkaayyaa:: N° 289706 Cel-
lule 1/107 Maison d'Arrêt de la
Santé 42, Rue de la Santé 75014
PPAARRIISS 

VVeellii YYaatt››:: Maison de la Santé A
Bloc 234 42, Rue de la Santé 75014
PPAARRIISS 

EE rrddoo¤¤aann ÇÇaakk››rr:: N° 289707/div
1 / 46 42, Rue de la Santé 75674
PPAARRIISS CCEEDDEEXX 
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Fransa Devrimcileri Tutuklama
Politikas›n› Sürdürüyor

fiakirpafla Temel Haklar Derne-
¤i’nin “Yeter! Ekme¤imizle Oyna-
may›n!” kampanyas› çerçevesinde
ç›kard›¤› el ilan› ve afifller Adana
Valili¤i ve Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤› taraf›ndan “çevreyi
kirletti¤i” gerekçesiyle yasaklan-
d›. 11.07.2008 tarihli ve Vali Yar-
d›mc›s› Mehmet Demir taraf›ndan
yap›lan tebli¤ ile yasaklama beyan
edilmifl oldu. 

Yaklafl›k 2
ayd›r ç›kar›lan el
ilanlar›nda yok-
sullu¤un neden-
leri ve ekme¤i-
mizle oynanma-
mas› gerekti¤i
anlat›l›rken ma-

hallede yap›lan
afifllerde de ayn›
içerik halka
ulaflt›r›l›yordu.

Ekmekle oynayanlardan biri olan
belediye bundan rahats›zl›k duya-
rak kampanyan›n afifllerinin “çev-
reyi kirletti¤i” karar›na vard›. Bu
keyfi yasaklamaya karfl› fiakirpafla
Temel Haklar, Büyükflehir Beledi-
yesi önünde bir eylem yaparak bu
tutumu protesto etti. 11 A¤ustos’ta
yap›lan eylemde “Yeter, Ekme¤i-
mizle Oynamay›n!-fiakirpafla Te-
mel Haklar Derne¤i” pankart›
aç›ld› ve yasaklanan afifller tafl›n-
d›. Aç›klamay› okuyan Dernek
Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n “örgüt-
lü hak alma mücadelesinin önüne
hiçbir sömürücünün geçemeyece-
¤ini anlatmaya devam edece¤iz”
diyerek keyfiyet ve yasaklama
protesto edildi.

fiakirpafla Temel Haklar’dan
Yasaklama Karar›’na Protesto 

Gençlik Federasyonu, 8 A¤ustos
2008 Cuma günü yapt›¤› yaz›l› aç›klama
ile Sivas'ta tutuklu bulunan arkadafllar›-
n›n üzerindeki bask›ya son verilmesini
istedi.

Sivas’ta 23 May›s’ta sabaha karfl›
05.00’da Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
ö¤renciler evleri ve yurtlar› bas›larak,
gözalt›na al›nm›flt›. 28 arkadafl›m›z aile-
lerine bile hiçbir aç›klama yap›lmadan,
dosyada gizlilik karar› oldu¤u gerekçesi
ile 24 saat boyunca kimse ile görüfltürül-
meyip fiziki ve psikolojik iflkenceye ma-
ruz kalm›fllard›. Bask›nlar sonras›nda 4
kifli tutuklanm›flt›. 

Gençlik Federasyonu bask›lar›n
hapishanede de devam etti¤ini belirterek
bask›lar› protesto etti.

Gençlik Federasyonu:
Hapishanelerde Bask› Ve
‹flkenceye Son

Almanya: Bildiri Da¤›t›m›
6 ve 8 A¤ustos’ta Berlin'de, ““BBiirr--

bbiirrlleerriinnii YYeerrkkeenn BBiillee DDeevvrriimmee SSaall--
dd››rr››yyoorrllaarr”” denilerek, AKP’nin Er-
genekon operasyonuyla, kontrgeril-
lay› tasfiye etti¤i yalanlar›n› teflhir
eden Halk Cephesi bildirileri da¤›t›l-
d›. Ayr›ca Yürüyüfl dergisi sat›fl› ve
tan›t›m› yap›ld›.

Belçika:
Dergi Da¤›t›m›

Anadolu Federasyonuna
ba¤l› derneklerden, BAH-
KEM çal›flanlar› 10 A¤us-
tos’ta Liege flehrinde Ana-
dolu Federasyonu dergisinin
tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar.

Avusturya: Küba’ya Gezi
Merkezi Küba’da bulunan Halklarla
Dostluk için Uluslararas› Enstitüsü
(ICAP)’›n organize etti¤i Küba ge-
zisine, Avusturya Anadolu Federas-
yonu çevresinden de 18 kifli kat›ld›.
Geziye kat›lanlar Küba halk›n›n
devrime, Che ve Fidel’e sayg›s›na
ve ba¤l›l›¤›na tan›k oldu. 



- MMeessllee¤¤iinniizz?? 

-- DDeevvrriimmcciilliikk!!...... BBeenniimm mmeessllee--
¤¤iimm ddeevvrriimmcciilliikkttiirr.. 

Bu diyalog, Devrimci Sol Ana
Davas›’n›n ilk duruflmas›nda durufl-
ma yarg›c›yla Day› aras›nda geçi-
yordu. Tarih 15 Mart 1982.

Bugün Devrimci Sol Ana Dava-
s› bafllad›. Devrimci Sol davas› tut-
saklar›, mahkeme için Metris, Sul-
tanahmet, Davutpafla, Alemda¤,
Hasdal, Kabakoz hapishanelerinden
getirilmifllerdi. 

Duruflma salonunun kuruldu¤u
yer Atatürk Ö¤renci Sitesi’ydi.
Devrimci Sol tutsaklar›n›n kimileri,
daha önce spor yapm›flt› bu salonda.
fiimdi ayn› yerde yarg›lanacaklard›.

Ama asl›nda yarg›lanmayacak-
lard›. Cuntan›n hakimleri onlar›
yarg›layabilir miydi?

Sorunun cevab›n›, duruflmay›
geniflçe belgeleyen “Bir Savafl, Bir
Dava Ve Zafer” adl› kitab›n sayfala-
r›n› dolaflarak verelim. 

HH
Mahkeme heyeti salona girip ye-

rini al›yor.

Duruflmay› k›sa bir konuflmayla
açan duruflma yarg›c›n›n “mahke-
menin ba¤›ms›zl›¤›” üzerine söyle-
dikleri, tutuklular›n anlaml› gülüfl-
melerine yol aç›yor... Yarg›ç;

“fiimdi kimlik tespitine geçiyo-
ruz. Bir numaral› san›k Dursun Ka-
ratafl!”

Tutuklular›n “Day›” diye hitap
ettikleri Dursun Karatafl kürsüye
geliyor:

“Kimlik tespitine geçilmeden
önce söz istemifltim, verilmedi.
fiimdi konuflmak istiyorum.”

“Kimlik tespitinizi yapt›ktan
sonra söz isteyebilirsiniz. Önce sizi
tan›yal›m.”

“Kimlik tespiti yap›ld›ktan sonra
bize söz verece¤iniz konusunda
kuflkular›m›z var. Ayr›ca, kimlik
tespiti birkaç duruflma da sürebilir.

Oysa söyleyeceklerimizin
beklemeye gelir yan› yok.
Bugün konuflmazsak geç
olacakt›r.”

Davan›n tarihselli¤ini, oluflumu-
nu, oluflturulufl amac›n› ve bu dava-
n›n temelinde 90 güne varan iflken-
celerin yatt›¤›n›, s›k s›k konuflmas›
kesilmek istendi¤i halde, anlatmak
istiyor “Day›”.

“Kimlik verecek misiniz? fiimdi
kimlik verin, ileride bol bol konu-
flursunuz.”

“Bu davayla hiçbir ilgisi olma-
yan kifliler bile rahatl›kla konuflur-
ken, bizim konuflamad›¤›m›z, ko-
nuflturulmak istenmedi¤imiz du-
rumda kimlik vermeyece¤im.”

Day› yerine otururken, yarg›ç 2.
tutsa¤› ça¤›r›yor.

“Kimlik verecek
misiniz?”

“Sizin göreviniz
sadece bizi yarg›la-
mak de¤ildir. Yasala-
ra göre sizin sorum-
lulu¤unuzday›z. Bu
davay›, savunmay›
ilgilendiren konularda bizi din-
lemeniz gerekir.”

“Kimlik verip vermeyece¤i-
nizi sormufltum.”

“Bu koflullarda hay›r.”

2. tutsak da yerine oturur-
ken, yarg›ç bütün salona sesle-
niyor:

“Kimlik vermek isteyen var
m›?”

Heyetin bütün üyeleri göz-
leriyle salonu tar›yorlar. Kim-
lik verecek birilerinin elini kal-
d›rmas›n› bekliyorlar. Ama ha-
yal k›r›kl›¤›na u¤ruyorlar. Hiç-
bir el kalkm›yor havaya. Buna
karfl›n, heyet bir süre daha bek-
lemeyi tercih ediyor. Belki ka-
rar de¤ifltiren olur umudunu
koruyorlar anlafl›lan.

HH
Kimlik tespitinde buluna-

cak tutsak bulamayan yarg›çlar
bozuluyorlar. Karfl›lar›nda blok
tavr› gösteren bir durumun bu-

lunmas›, ifllerinin hiç de kolay ol-
mad›¤›n› anlat›yor onlara.

Oturdu¤u yerden yarg›çla pole-
mi¤e giriyor Day›:

“Yüzlercemiz hakk›nda idam is-
temiyle dava açan askeri savc›, biz-
lerin yüzüne karfl› iflkenceleri sa-
vunmufltur. ‘Biz geri kalm›fl bir ül-
keyiz, tabiki polis iflkence yapacak,
baflka çaremiz yok’ diyen savc›ya,
iflkenceyle ilgili düflüncelerinin so-
rulmas›n› istiyoruz... Savc›, polis
sorgular›na kat›lm›fl m›d›r, sorulma-
s›n› istiyoruz...”

Devrimci Solcular taraf›ndan ifl-
kenceleri savunmakla itham edilen
Askeri Savc› Recep Sözen, Selimi-
ye K›fllas›’ndaki odas›nda tutsakla-
r›n yüzüne karfl› savundu¤u iflkence
konusuyla ilgili sözlerini reddedi-

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

– Mesle¤in
– Devrimcilik!
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yor ve tutsaklar› “flov yapmakla”
suçluyor. Ancak hiç beklemedi¤i bir
tepkiyle karfl›lafl›yor.

Tutsaklar Askeri Savc› Recep
Sözen’in sözlerini uzun uzun alk›fl-
larla protesto ediyorlar. Alk›fllamay›
ilk önce flaflk›nl›kla, ne yapaca¤›n›
bilemez bir tav›rla izleyen tutuklu
yak›nlar› da bir süre sonra alk›fllara
kat›l›yorlar. Protesto alk›fllar› karfl›-
s›nda yüzleri renkten renge giren
heyetin k›zg›nl›¤›n›, tepkilerini Yar-
g›ç Seyfettin Ayd›n ba¤›rarak aç›¤a
vuruyor:

““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl!! DDuurrssuunn KKaa--
rraattaaflfl!! Yerinize oturun, konuflamaz-
s›n›z, duruflman›n inzibat›n› bozu-
yorsunuz!”

““BBuurraaddaa bbiirr ddaavvaa ggöörrüülleecceekkssee,,
bbiizz ddee kkoonnuuflflaaccaa¤¤››zz.. Karfl›n›zda
suskun topluluk bulaca¤›n›z› san›-
yorsan›z yan›l›yorsunuz. Bu da-
va...”

Mahkeme Baflkan› Albay, Da-
y›’ya oturmas›n› iflaret ederken,
Yarg›ç Seyfettin Ayd›n ““aattaarr››mm””
diye tehdit ediyor. Duruflma yarg›c›-
n›n “atar›m” fleklindeki tehdidi üze-
rine Day›, elindeki dosyay› heyetin
yüzüne çarpar gibi önündeki kürsü-
ye çarp›p “Tehditlerle bizi korkuta-
mazs›n›z. Faflizmi, yaflad›klar›m›z›,
Türkiye’nin içinde bulundu¤u duru-
mu mutlaka anlataca¤›z” diye ba¤›-
r›yor.

Yarg›c›n “atar›m” fleklindeki teh-
didini duyan Davutpafla Cezaevi Su-
bay› Yüzbafl› Emin Tamer harekete
geçiyor. Eli coplu askerler Day›’y›
salon d›fl›na ç›karmak üzere ileri at›-
l›yorlar. Ayn› anda bbüüttüünn ttuuttuukklluu--
llaarr DDaayy››’’nn››nn eettrraaff››nn›› ssaarr››yyoorr.. Du-
ruflma yarg›c›n›n ve salon güvenlik
komutan›n›n bu tutumunu protesto
eden sloganlar bir top gibi patl›yor:

“‹NSANLIK ONURU ‹fiKEN-
CEY‹ YENECEK” *

“SAVUNMA HAKKIMIZ EN-
GELLENEMEZ!”.. “KAHROL-
SUN FAfi‹ZM YAfiASIN MÜCA-
DELEM‹Z!”

Tutuklular›n oluflturdu¤u barika-
t› aflmak için coplar›n› kullanan as-
kerler barikata çarp›nca ne yapacak-

lar›n› flafl›r›yorlar. Kararl› toplulu¤u
kolay kolay aflamayacaklar›n› anla-
d›klar›ndan komutanlar›na bak›yor-
lar.

Tutuklular›n toplu direnifli karfl›-
s›nda bir fley yapamayan askerler,
bu kez olay› görüntülemek isteyen
gazetecileri engelleyerek d›flar› ç›-
kar›yorlar. Slogan tekrar yükseliyor
salondan: “‹NSANLIK ONURU
‹fiKENCEY‹ YENECEK!”

Tutuklular›n direnme kararl›l›¤›
ve ailelerin tepkileri karfl›s›nda, su-
baylar askerlerini geri çekmek zo-
runda kal›yorlar. 

HH
Ortam› yumuflatmak isteyen

mahkeme heyeti, duruflman›n de-
vam etmesi karar›n› aç›kl›yor. Avu-
katlar duruflmaya ara verilmesini ve
yasaklar nedeniyle bir süredir görü-
flemedikleri müvekkilleriyle görüfl-
me olana¤›n›n sa¤lanmas›n› istiyor-
lar. Ne yapacaklar›na karar verebil-
mek için zamana gereksinimi olan
heyet bu istemi yerinde buluyor.

Mahkemenin kararl›l›k ve güç
gösterisinin etten duvar örülerek en-
gellenmesinin ve bu büyük davan›n
ilk duruflmas›nda mahkemeye geri
ad›m att›ran bir zafer kazan›lmas›-
n›n önemini tutsaklar biliyor. Da-
y›’n›n duruflmadan at›lmas›n›n oorraa--
ddaakkii hheerrkkeessiinn aatt››llmmaass››yyllaa eeflflaann--
llaammll›› oldu¤unun, bu keyfili¤e ve
tehdide boyun e¤menin davan›n ge-
lece¤ine de gölge düflürece¤inin bi-
linciyle hareket ediyor tutsaklar. Bu
duyarl›l›kla, örgütüne ve yoldafl›na
sahip ç›kma bilinciyle, daha asker-
ler k›p›rdan›rken, tetikte duran in-
sanlar öyle kararl› biçimde barikat
oluflturuyorlar ki, en sald›rgan as-
kerler bile fazla ileri gidemiyor. Tu-
tuklular›n öfkeleri ve kararl›l›klar›,
gözlerinde ve kol kola kenetli elle-
rinde okunuyor. Slogan atarlarken
boyun ve al›n damarlar› flifliyor. (...)

HH
Duruflma aras›nda, avukatlarla

tutuklu temsilcileri konufluyorlar.
Kimlik vermeme tavr›n›n amac›na
ulaflt›¤› ve art›k kimlik vermenin
gereklili¤i üzerinde anlafl›yorlar.

Mahkeme heyeti, bu dava süresin-
ce, karfl›s›ndakilerin hesaba kat›l-
mas› gereken bir güç oldu¤unu an-
lam›fl bulunuyor. (...)

Duruflma yeniden bafllad›¤›nda,
kimlik vermek üzere yeniden Day›
kürsüye geliyor.

‹lk sorular›n ard›ndan “Mesle¤i-
niz?” sorusuna gelindi¤inde yeni bir
tart›flma bafll›yor:

“Mesle¤iniz?”

“Devrimciyim.”

“Mesle¤inizi sormufltum.”

“Ne sordu¤unuzu anlad›m. Be-
nim mesle¤im devrimciliktir.”

“Devrimci oldu¤unu biliyorum
ama bu bir meslek de¤il ki. Benim
sormak istedi¤im ö¤renci misiniz,
iflçi mi?...”

“Siz mesle¤imi devrimci olarak
yaz›n, baflka bir iflle u¤raflm›yo-
rum.”

Mahkeme heyeti bir süre kendi
aralar›nda konufluyorlar.

“Yaz k›z›m! Mesle¤i devrimci...
Peki baflka bir mesle¤iniz yok mu?”

“Hay›r.”

HH
Burada aktar›lan topu topu bir-

kaç saatlik bir and›r. Ama bak›n, o
k›sa süre içinde, devrimcilerin yar-
g›lanan olmaktan ç›k›p yarg›lamas›-
n›n, önderlik misyonunun, düflman
karfl›s›ndaki dayan›flman›n, önderli-
¤e sahip ç›kman›n, devrimi savun-
man›n simgesel sahneleri vard›r.
Çünkü o bir kaç saat, asl›nda yüz-
y›llard›r süren büyük bir savafl›n
parças›d›r. Ve o salonda, o savafl›n
hakk›n› veren önderler, kadrolar ve
militanlar vard›r. Böyle oldu¤u için,
bir kaç saate tarihler, ilkeler, gele-
nekler s›¤d›r›lmaktad›r... 

(*) Cezaevi d›fl›nda ilk kez DEV-
R‹MC‹ SOL II Davas›’n›n aç›l›fl›nda
at›lan bu slogan, cunta y›llar›nda ge-
rek içerde, gerekse d›flarda en çok
kullan›lan sloganlardan biri oldu.
DEVR‹MC‹ SOL Tutsaklar›n›n üret-
ti¤i bu slogan, direnifl gelene¤i otur-
dukça dalga dalga yay›larak halka
mal oldu, benimsendi.

Say›: 1159 47TAR‹H
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Do¤ruya
Do¤ru

“1970-1980 aras›nda özellikle
çal›flan kesimin sorgulamaya bafl-
lad›¤›, ama 12 Eylül darbesiyle
hayat›m›zdan silinen, a¤z›m›za

almaya korktu¤umuz
eemmeekk--sseerrmmaayyee ççeelliiflfl--
kkiissiinnii hat›rlad›n›z m›
örne¤in?

“Demokrasi mi-
cumhuriyet mi” kav-
gas›n› körükleyenle-

rin tek uzlaflt›klar› konu emek-
sermaye çeliflkisini gündeme ge-
tirenlerin bertaraf edilmesi oldu
y›llard›r!

Çünkü bu, “komünistlik” sa-
y›ld› ve hayat hakk› tan›nmad›...”

MMuussttaaffaa MMuuttlluu,, VVaattaann,, 

1100 AA¤¤uussttooss 22000088

değin elerm AKP’nin ZZaferi, 
ABD’nin ZZaferi

New York Times, Anayasa Mahkeme-
si’nin AKP’yi kapatmama karar› için aynen

flu cümleyi yaz›yor: ““BBuu kkaarraarr,, AAmmeerriikkaa

BBiirrlleeflfliikk DDeevvlleettlleerrii iiççiinn ddee bbiirr zzaaffeerrddiirr..””

AKP’nin nas›l bir parti oldu¤unu anlamak

için baflka bir fleye bakmaya gerek var m›?

Dönem Hassas, Ad›mlara Dikkat!
AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› fiaban Diflli’nin Silivri’deki bir ar-

san›n imar de¤ifliklikleriyle ilgili olarak  ““11 mmiillyyoonn ddoollaarrcc››kk iiflfl ttaakkiibbii
üüccrreettii”” ald›¤› belgeleriyle ortaya ç›kt›.

Tayyip Erdo¤an, Diflli’nin bu h›rs›zl›k belgesinin aç›¤a ç›kmas›
üzerine parti yönetim toplant›s›nda flöyle demifl; ““HHaassssaass bbiirr ddöönneemm--
ddeenn ggeeççiiyyoorruuzz,, hheerrkkeess ddaavvrraann››flflllaarr››nnaa ddiikkkkaatt eettssiinn..”” 

TTüürrkkççeessii:: çal›p ç›rparken, iz b›rakmay›n! 

Laf
Ola!..

“Kafkas-
ya’da in-
flallah ak›l
öne ç›kar
ve tatl›
sona ba¤-
lan›r.”
demifl Ce-
mil Çiçek.
Der! saç-
malama
özgürlü¤ü
yok mu bu
memleket-
te?

H›mm... 
Büyükan›t M›?

Komplo teorisyenleri ve
uzmanlar›, bu sefer ordu komu-
tanl›¤›na yönelik eylem için
devrede; ““TTaamm ''GGeenneellkkuurrmmaayy BBaaflflkkaann››mm››zzaa,,
zz››rrhhll›› mmaakkaamm aarraacc›› aallmmaayyaa nnee ggeerreekk vvaarrdd››””
ttaarrtt››flflmmaallaarr›› bbaaflflllaadd››¤¤›› aannddaa,, 11.. OOrrdduu KKoommuu--
ttaannll››¤¤››''nn››nn hheeddeeff aall››nnmmaass›› mmaanniiddaarr..”” (8
A¤ustos Sabah) demifl. 

Valla bu manidar manadan ç›kan tek mana
var; bu eylemi Büyükan›t yapt›rm›fl sanki.. 

BAM TELİ çizgiler
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ÖÖllüümm aann››nnddaa ddaahhii
ggüüççllüü bbiirr ssoossyyaalliizzmm
iinnaanncc››,, üüllkkee vvee hhaallkk
sseevvggiissii ttaaflfl››yyaannllaarr

kkooflfluullllaarr nnee oolluurrssaa
oollssuunn yyeenniillmmeezzlleerr..

Dursun KKaratafl

Hangisi Samast’tan Farkl› Ki!
Hrant Dink ci-

nayetini ayd›nlat-
mas› gerekenler
kimler? Yasalar di-
yor ki, devletin kol-
luk güçleri yani ye-
rine göre polisler
ya da askerler ay-
d›nlatacak...

Fakat asker-
ler polisler, ci-
nayeti ayd›nlat-
makla de¤il, ci-
nayet san›¤›yla
resim çektirme,
s›rt s›vazlama
yar›fl›ndalar...
Samsun Terörle
M ü c a d e l e
(TEM) fiubesi çay oca¤›nda
““VVaattaann ttoopprraa¤¤›› kkuuttssaalldd››rr,,
kkaaddeerriinnee tteerrkk eeddiilleemmeezz”” yaz›s› önünde çektirilen foto¤-
raftan sonra, ‹stanbul Emniyeti’nde de Ogün Samast adl›
katilin resmini çeken polislere gülücükler da¤›tan resmi
ortaya ç›kt›.

Devletin kolluk güçlerinin böyle oldu¤u bir ülkede Sa-
mastlara ihtiyaç da yok!

‹‹ssttaannbbuull EEmmnniiyyeettii’’nnddee
ÇÇeekkiillddii

SSaammssuunn TTeerröörrllee
MMüüccaaddeelleeddee ÇÇeekkiillddii

Ç›kar günah›, ssuça ddevam!!!
Amerikan Federal Soruflturma Bürosu (FBI), dört y›l

önce New York Times ve Washington Post gazetesi muha-
birlerini yasalara ayk›r› dinledi¤i için gazeteleri arayarak
““öözzüürr ddiilleerriimm”” demifl... 

Özür dilemek moda oldu, katliamc›lardan sonra flimdi
s›ra telekulakç›larda, bakal›m yar›n s›raya kimler gire-
cek!!! Fakat san›lmas›n ki, özür dilenen konularda bir daha
suç ifllemeyecekler, tersine günah torbas›n› boflaltm›fl
olman›n (!) huzurunda yeniden doldurmaya koyulacaklar.

Filistinli flair Mahmud Dervifl, ge-
çirdi¤i kalp ameliyat› sonucunda 9
A¤ustos’ta yaflam›n› yitirdi. Dervifl
için Filistin’de 3 gün yas ilan edildi.

1941’de Filistin El-Berva köyünde
do¤du. ‹srail’in Filistin halk›na yöne-
lik sald›r›lar› ve zulmünü yaflayarak,
tan›kl›k ederek büyüdü. Çocuk yafllar-
da fliir yazmaya bafllad›. O halk›ndan
kopuk bir flair olmad›. fiiirlerinde; Fi-
listin halk›n›n yaflad›klar›, ac›lar›, öf-
kesi, umutlar›, direnifli vard›. 1964’te
yazd›¤› ““KKiimmlliikk”” isimli fliirinde ‹sra-
il zulmüne öfkesini;

““ssaakk››nn››nn......
ssaakk››nn››nn......
AAççll››¤¤››mmddaann
ÖÖffkkeemmddeenn!!”” sözleriyle ifade ediyordu.

Filistin halk›n›n kurtulufl mücadelesine, fliirlerinin yan›n-
da yaz›lar›yla da kat›ld›. El ‹ttihad gazetesi ile El Cedid der-
gisinin yaz› iflleri müdürlüklerini yapt›. fiiirleri ve yazd›klar›
nedeniyle bir çok defa ‹srail taraf›ndan tutukland›, 1970’te
sürgün edildi, sürgün yaflam› 2 y›l sürdü. Fakat, bask›lar onu
hakl› bir mücadelenin flairi olmaktan vazgeçiremedi.

2003’te uluslararas› Naz›m Hikmet fliir ödülü ald› ve
birçok fliiri bestelendi. fiiirleri 20’den fazla dile çevrildi. 

Bununla birlikte, onun fliirleri ve yaz›lar›na as›l de¤eri-
ni veren, halk›n›n yaflam›na, sorunlar›na duyarl›l›¤› idi.

Dervifl'in Türkiye'de bas›lan fliir kitaplar› aras›nda Zey-
tin Yapraklar›, FFiilliissttiinnllii SSeevvggiillii, Gecenin Sonu, UUzzaakk BBiirr
SSoonnbbaahhaarr''››nn HHaaffiiff YYaa¤¤mmuurruu, Celile'de Kufllar Ölür, DDüü--
¤¤üünnlleerr,, Uykudan Uyan›yor Sevgilim, YYeeddiinnccii DDeenneemmee bu-
lunuyor.

***

Mahmud Dervifl’in “Piflmanl›¤›n fiark›c›s›” fliirinden bir
bölüm:

““ÖÖllüümmlleerrddeenn ggeelliiyyoorruumm flflaarrkk›› ssööyylleeyyeerreekk,,
ggeelliiyyoorruumm yyaaflflaammaakk iiççiinn..
BB››rraakk,, ››flfl››llddaayyaann bbiirr yyaarraa bbaa¤¤››flflllaass››nn bbaannaa sseessiinnii,,
bb››rraakk ddaa kkiinnlleerr bbüüyyüüssüünn,, 
kkaaffeesslleerriinn iiççiimmddee eekkttii¤¤ii,,
bb››rraakk,, uuzzllaaflflmmaazzll››kk çç››kkss››nn oorrttaayyaa,, 
yy››kk››mmllaarr››nn ddoo¤¤uurrdduu¤¤uu..
YYaarraamm››nn üüssttüünnddee yyüürrüümmeeyyii öö¤¤rreettttii bbaannaa cceellllaadd››nn bb››ççaa¤¤››..
YYüürrüümmeeyyii,, hheemm ddee yyoorruullmmaaddaann yyüürrüümmeeyyii..
DDiirreennmmeeyyii öö¤¤rreettttii.. DDiirreennmmeeyyii..””

Yüre¤i Halk› ‹çin Çarpan
Bir fiair
Mahmut Dervifl
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Mil-
li Park-
lar ve

Yaban Hayat Müdürü Nevzat Cey-
lan: ““AAnnttaallyyaa yyaanngg››nn›› ggeeçç mmüüddaahhaa--
lleeddeenn bbüüyyüümmüüflflttüürr.. TTüürrkkiiyyee ttaarriihhii--
nniinn eenn bbüüyyüükk yyaanngg››nn››dd››rr.. YYaannaann
aallaann,, 44--55 bbiinn hheekkttaarr ddee¤¤iill,, ttaamm 1199
bbiinn 550000 hheekkttaarrdd››rr..”” dedi.

‘‘SSöönnddüürrmmee uuççaa¤¤›› ffiilloossuu’’ için
çal›flmalar›n›n yeniden bafllat›ld›¤›
aç›kland›.

10 bin hektar orman yanarken
zaman›nda müdahale etmemek,
bunca orman yang›n›na ra¤men ha-
len ““ssöörrddüürrmmee uuççaa¤¤›› ffiilloossuu”” kur-
may›p 10 bin hektar’›n daha yan-
mas›n› izlemek yeterince vahimdir.
Önce yak›p sonra söndürme filosu
kurmak, çarp›k kapitalizmin, halk›,
ülkeyi düflünmeyen iflbirlikçi yöne-
timlerine yak›fland›r.

Amaç, yang›nlar› önlemek ol-
may›nca, ormanlar›, do¤al zengin-
likleri korumak de¤il, rant alan›na

çevirmek, ya¤malamak, satmak
olunca, ““SSöönnddüürrmmee uuççaa¤¤›› ffiilloossuu--
nnuunn”” da onbinlerce hektar orman›n
yanmas›ndan sonra gündeme geti-
rilmesine flafl›rmamak gerekiyor.

Onlar, ormanlar›n yanmas›n› na-
s›l engelleyeceklerini de¤il, suçlar›-
n› nas›l gizleyeceklerini, örtbas ede-
ceklerini düflünürler. Bunun için 19
bin 500 hektar orman yand›¤› halde,
utanmadan ekranlar›n karfl›s›na ge-
çip, yang›n›n boyutunu küçültmeye
çal›fl›rlar.

Bugün için de, ““ssöönnddüürrmmee uuççaa--
¤¤›› ffiilloossuu iiççiinn ççaall››flflmmaallaarr bbaaflflllaadd››””
diye yapt›klar› aç›klamalar›n bir
inand›r›c›l›¤› yoktur. Geçmifllerinde
bu tür bolca aç›klama mevcuttur.
Fakat hiç birisinin arkas›nda durma-
d›lar. Bunun arkas›nda duracaklar›-
na inanmak için de bir neden yok-
tur.

Ülkemizde ilk defa m› ormanlar
yan›yor? ‹lk defa m› yang›n sördür-
mek için yeterli donan›m olmad›¤›

ortaya ç›k›yor? Elbette hay›r, geçti-
¤imiz y›l, önceki y›llarda sürekli
olarak orman yang›nlar› ç›km›flt›r.
Sadece 2003-2007 y›llar› aras›nda
40’a yak›n orman yang›n› yafland›. 

Fakat, bu ülkeye düflman geçmifl
iktidarlar›n ve AKP iktidar›n›n
umurunda olmam›flt›r. Dahas› yan-
g›nlar›n bir ço¤u, iktidar yandafllar›-
n›n, ya¤mac› ve talanc›lar›n orman
arazilerini ya¤malamak için ç›kar-
d›klar› yang›nlard›r. Bunlar da ka-
y›tl› bilinen gerçeklerdir.

Orman ya¤mas›na karfl› mücade-
le etmeyenlerin, tersine bizzat ken-
dileri ya¤malayanlar›n yang›nlara
önlem alacaklar› söylemleri inand›-
r›c› olmaz.

Sadece 2003-2007 aras›nda 40’a
yak›n orman yang›n› yafland›. Ve
AKP iktidar› 2004 y›l›ndan günü-
müze neredeyse her yang›nda ayn›
vaadleri tekrarl›yor, fakat ortada ha-
len yang›n söndürmek için gerekli
donan›m sa¤lanm›fl de¤il.

Ülkemizi Yak›yor ve Soyuyorlar

Armutlu’da 70 çocuk için düzen-
lenen sünnet flöleni 10 A¤ustos günü
Armutlu Cemevi bahçesinde yap›l-
d›. Armutlu Cemevi’nin düzenledi¤i
sünnet flöleni öncesi cemevi bahçesi
renkli ›fl›klarla, balonlarla süslendi.
Saat 16.00’da pilav da¤›t›lmas›yla
ve davul zurna çal›nmas›yla baflla-
yan flölende Tiyatro Simurg oyun-
cular› çocuk oyunu sergilediler. Er-
dal Bayrako¤lu’nun sahneye ç›k-
mas›yla insanlar horana durarken
ard›ndan ç›kan Zeynep Bektafl ce-
mevi ad›na bir konuflma yapt›. Bek-
tafl, Armutlu’daki sorunlar›n üste-
sinden ancak bir olunursa birlikte
hareket edilirse gelinebilece¤ini,
bireysel hareket edilirse hiçbir so-
runun çözülemeyece¤ini söyleye-
rek birlik ça¤r›s› yapt›. Deniz Se-

vinç, Kibar Aslan, Ha-
san Sa¤lam, Ali Özer,
Hasan Kaya, Kemal
Kaplan, Sevim Karabo-
¤a, Metin Karatafl,
Grup S›lam’›n sahne

alarak türküler, halaylar, deyifller
söyledi¤i sünnet flöleninde Tiyatro
Simurg’tan sanatç›lar Atal Behra-
mo¤lu ve Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n
fliirlerini seslendirirken, çocuklara
da hediyeler da¤›t›ld›.

B u r s a
ve Gem-
lik Temel
Haklar ve
Özgürlük-
ler der-
neklerinin
b i r l i k t e
organize

etti¤i  “yaza merhaba” kamp›nda
dernek üyeleri biraraya geldiler. 

7 A¤ustos’ta bafllayan kamp 4
gün sürdü. 30 kiflinin kat›ld›¤›
kamp Gemlik’e ba¤l› Narl› Bel-
desi civar›nda gerçeklefltirildi.  

Bu y›l ilki düzenlenen kamp
çeflitli e¤lence programlar› ve
derne¤in üyelerine yönelik çal›fl-
malar› ile flekillendi. 

Gündeme iliflkin konularda
tart›flmalar›n yap›ld›¤› ve müzik
tiyatro gibi faaliyetlerin sergilen-
di¤i 4 gün süren kamp son günün-
de yap›lan kapan›fl program›yla
sona erdi.

Armutlu’da Sünnet 
fiöleni Yap›ld›

Bursa’da 
Yaza 
Merhaba 
Kamp›


