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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 A¤ustos-28 A¤ustos
Kütahya Hapishanesi’nde 5. Ekip’te Ölüm Orucu direniﬂçisiydi. Tam 14 ay açl›¤a, zulme, zamana karﬂ› direndi. Açl›¤›n koynundaki yürüyüﬂü ya zaferle, ya ölümle bitecekti.

Gülnihal YILMAZ

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 çeﬂitli 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.

ABD’deki “komünist av›” döneminde iﬂçi önderleri Sacco ve
Vanzetti, bir
komplo sonucu
23 A¤ustos
1927’de idam
edildiler.

Nicola SACCO

Bartolomeo VANZETT‹

Tarih yazanlar›n
Kaleminden
Birsen Hoﬂver'den hareketine;

Baki ERDO⁄AN

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

Tecrite karﬂ› Malatya Hapishanesi’nde Ölüm Orucu’na
baﬂlad›; direniﬂinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune 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 Dersim k›r birliklerine kat›ld›. ﬁubat 1999’da tutsak düﬂBirsen HOﬁVER
tü. Mücadele devam ediyordu. 26 Eylül 2001’de 7.
Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak ölüme yatt›.

‹zmir-Alia¤a
Rafinerisi’nde
sürdürülen
direniﬂte 22
A¤ustos
1970’te patronun adamNecmettin
lar› taraf›nG‹R‹TL‹O⁄LU
dan vurularak
katledildi. Cephe’nin iﬂçi alan›ndaki
kadrolar›ndand›.

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 gösteriyor. Düﬂman›n sald›r›lar› artt›kça yoldaﬂlar›ma daha güçlü sar›l›yorum.
(...)
Yoldaﬂlar›m› çok seviyorum."
***

"...
Öncelikle tüm yoldaﬂlar›m›, (...) selaml›yorum. ﬁehitlerimizin önünde sayg›yla e¤iliyorum.

Susturulamayan v e d alga
dalga yay›lmaya devam eden
onun sesidir.
Onun sesiyle konuﬂmaya
devam edece¤iz.
Onun h er koﬂulda sa¤lam ve

kararl› olmas›n› bilen
ad›mlar›yla ad›mlayaca¤›z
bu yolu.
Ve er geç, onun elleriyle
oligarﬂinin b urçlar›na
bayra¤›m›z› dikece¤iz.

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 yaz›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 güzel en kahramanca örneklerini yaﬂad›k. Yeni de¤erler, güzellikler. Ben bunlardan çok etkilendim. Öylesine fütursuzca öne at›ld› ﬂehitlerimiz. Bizleri, beni sarst› hatta baﬂtan aya¤a sarst›. ﬁimdi Ölüm Orucu’nday›m ve çok mutluyum. 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-

‹stanbul 1
May›s Mahallesi
halk›n›n
mücadelesinde yeralan bir
Sadrettin U⁄URLU devrimciydi. Mahallede lokantac›l›k yapan U¤urlu 28
A¤ustos 1980’de öldürüldü.

“Havada yoldaﬂ sesi var.

Zafere yeminli yürekler

Yürekte Zafer Ezgisi

Patl›yor Filizlerde

Can teni neylesin
Vücutta Vatan Kavgas› var.

Toprakta Sevda kokusu var
Çiçekte ya¤mur ezgisi

Gökkuﬂa¤› da¤lar el verir.

Gönül aﬂka düﬂmüﬂ

Gökyüzünden att› köprüsünü

Vucutta Alev dans› var

Renkleri inanç, Renkleri feda
Renkleri kahramanl›k

Toprakta Sevda kokusu var

Renkleri yürek, Alev

Burcu Burcu Türkü yakar

Toprakta Sevda kokusu var

Vücutta Alev Alev Türkü var"

Ya¤acak Canlar üstüne

(Birsen Melek Hoﬂver)

Çiçek Suyu neyler

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

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

4

Türkiye halklar› ad›na bize kazand›rd›¤›n
herﬂey için teﬂekkür ediyoruz!
Komutan›m›z önderimiz Day›m›z› yitirdik!

7
8

O’nu ölümsüzlü¤e u¤urlad›k...
Devrim için yaﬂanm›ﬂ bir hayat›n ad›:
Dursun Karataﬂ
Cepheliler Dursun Karataﬂ’› selamlad›
Güney Osetya üzerinde emperyalistler aras›
çat›ﬂma!

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

Yer: Adana Adliyesi Arka
Giriﬂi Önü
Tarih: 20 A¤ustos Çarﬂamba
Saat:10.00

12

Grup Yorum Harbiye’de

14
18

6 Eylül'de, Cumartesi saat 20.30'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...

19

O’nun devrimci yaﬂam› nezdinde devrimcilik
22
yeniden tan›mlanacakt›r!

Bekliyoruz..

GRUP YORUM

Önderimizin yaﬂam›ndan... Nice yerlerden
geçildi buraya kadar

26

Boﬂuna sevinmeyin, yoklu¤unu
hissetmeyeceksiniz!

28

Halka; ‘bir lokma bir h›rka’
Kendileri; ‘biri villada biri yatta’

30

Yoksullu¤a Y›k›mlara Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mahallemize Sahip Ç›kal›m

Ölüm ucuz insan de¤ersiz

32

Gülsuyu-Gülensuyu’nda Festival

E m e k: 3 iﬂçi daha öldürüldü!
Bize hayat pahal› ölüm çok ucuz

35

Toplu iﬂ sözleﬂmesi sürecini
KESK eylemlerle karﬂ›layacak

36

Susurluk devletinin s›rlar›; halka karﬂ›
iﬂledikleri suçlard›r

38

AKP ve kontrgerilla teﬂhir edildi

40

Malatya’da keyfi tutuklamalar

42

Gençlik: Gençli¤i korumak
AKP’ye mi kald›?

44

Yu r t d › ﬂ › : Fransa devrimcileri tutuklama
politikas›n› sürdürüyor

45

Ülkemizi yak›yor ve soyuyorlar

50

Siyasette ‹lke
25
Day› ilkeli olman›n Türkiye solundaki ad›d›r
Bilgi
34
Materyalizm
Haf›za

46
Mesle¤in devrimcilik

Sorunlar / Çözümler
Temeller ve kolonlar

33

De¤inmeler

48
Do¤ruya do¤ru!

Yitirdiklerimiz

Tarih: 23-24 A¤ustos Saat:19.00
Kardeﬂ Türküler Konseri
Tarih 23 A¤ustos
Saat 20.00

Yer: Sibel Yalç›n P ark›
OKMEYDANI
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 YTL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41

51

Faks: 0212 241 11 16
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ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
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Belçika: 4 Euro
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ürkiye devrimi büyük 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.

T

oldaﬂlar› için, halk› için “Day›”
idi O. Halk›n›, yoldaﬂlar›n› sar›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.

Türkiye devrimi onun
klavuzlu¤unda yoluna
devam edecek...

Y

arih yazan/yazd›ran iradelerden
biriydi. Önderlik misyonunu sadece kolay zamanlarda de¤il, her
ﬂart alt›nda sürdüren, önderli¤ini sadece bir alanla s›n›rlamay›p hayat›n
her alan›nda gösteren ve bu yanlar›yla yüzy›l›m›zda art›k çok s›k rastlanmayan önderlerdendi. Türkiye
devriminin 1970’lerin ortas›ndan bu
yanaki seyrinde, her dönüm noktas›nda, her zorlu dönemecinde onun
belirleyici bir tavr› vard›r.

T

nderler, as›l olarak tarihsel aç›dan dönemeç olma özelli¤i taﬂ›yan bu anlarda sürece yön veren
politika ve pratik müdahaleleriyle
öne ç›karlar. Bu dönemeçlerde oynayacaklar› rol, onlar› devrim tarihi
ve devrimin örgütlenmesi aç›s›ndan
farkl› bir misyonla donat›r.

Ö

“

mutlanan niteliklerdir. Her dönem
yol aç›c› oldu. ‹ktidar perspektifini,
devrim hedefini kendi kiﬂili¤inde
somutlad›. Statükolara hapsolmad›,
tersine onlar› y›kan, parçalayan oldu. 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›, yalpalamad› ve daha önemlisi, yalpalanmas›na izin vermedi. O bunlar› yapabilen oldu¤u için, Türkiye devrim tarihinin önderlerinden biri olarak
an›lacakt›r.
evrimci hareket, Türkiye devrimine 1970 baﬂlar›ndan bu yana
damgas›n› vuruyor. Baﬂka bir deyiﬂle, K›z›ldere’den bu yana devrim tarihini yaz›yoruz. Bu tarih, herkesin
bildi¤i, tan›k oldu¤u gibi, kanla,
canla, büyük bedeller ve fedakarl›klarla yaz›l›yor. Cüretle yaz›l›yor. Tarihe, cüretle ve kanla yaz›lan bu
sayfalarda Day›’n›n usta ellerinin
imzas›, günün 24 saatinde devrim
için iﬂleyen beyninin damgas› vard›r. Onun 1970’lerin ortas›nda, Ma h i r l e r ’i yaﬂat acak, par tiy i y en iden
y a r a t a c a k v e d e v r im e y ü rü y e c e ¤ i z
diyen kararl› sesi, gelece¤i müjdeleyen bir sesti. Mahirler’e umut ba¤layanlar, devrime gönül verenler,
onun iradesinde bekledikleri sesi

D

Ö nderl i k z or s üreç le rin yol aç › c›s›d›r”. Koﬂullar de¤iﬂir, güç
dengeleri alt üst olur, hareket darbeler yer, imkans›zl›klarla kuﬂat›l›r, iﬂte önderlik o koﬂullarda hareketi
oradan ç›karabilendir. Önderlik, tarihsel kopuﬂlar›n tarihi bir
görev haline geldi¤i anlarda, o
Faﬂizmin
kopuﬂ cüretini gösterebilendir.
karanl›klar›nda yolumuzu
Önderlik, büyük bedelleri ve
kaybetmeden, karﬂ›-devrim
büyük riskleri göze alabilendir;
f›rt›nalar›nda savrulmadan,
tersi, yani statükolara s›¤›nanemperyalizmin
batakl›klar›nda
lar, asla tarihi roller oynayabo¤ulmadan,
kuﬂatmalarda
yok
mazlar. Önderlik, iktidar persolmadan bugünlere geldiysek,
pektifini ve iddias›n› her ﬂart alt›nda koruyabilendir. Ve iﬂte
bunu en baﬂta onun k›lavuzlu¤ubütün bunlar, Dursun Karana borçluyuz.
taﬂ’›n devrimci kiﬂili¤inde so-

4

GÜNDEM

buldular, onu izlediler.
u süreç, onu devrimci hareketin
önderi yapan belirleyici bir süreçti.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 temsilcisiydi ve faﬂist terörü geriletebilen,
halka morali ve mücadele azmi taﬂ›yan tek politika da buydu. Onun
cunta karﬂ›s›ndaki “Cunta 45 milyon halk› yenemeyecek” diyen sesi,
yenilmezli¤in ilan›yd›. Revizyonist
yönetimler bir bir y›k›l›rken, emperyalist kuﬂatma daral›rken, sosyalizmi savunmakta gösterdi¤i kararl›l›k, tarihsel ak›ﬂ›n ﬂaﬂmaz do¤rultusuna iﬂaret ediyordu.

B

evrimci hareket, o do¤rultuda
yürüyüﬂünü sürdürecektir. Bu
yürüyüﬂte, Dursun Karataﬂ, önder
bir devrimci olarak devrimimizin ve
devrimci hareketin klavuzu olmaya
devam edecektir; sürecin bu ﬂekilleniﬂi devrimci hareket taraf›ndan yap›lan aç›klamada özlü bir ﬂekilde
Devrime onsuz
ifade edilmiﬂtir: “D
ama onunla yürüyece¤iz.”

D

nu ölümsüzlü¤e u¤urluyor u z . Ölümsüzlük bizim için bilimsel, somut bir gerçektir. Biz
önderli¤e, tarihsel, siyasal, sosyal temeli olmaks›z›n bir ölümsüzlük atfediyor de¤iliz. O, 38
y›ll›k yaﬂam› boyunca ad›m
ad›m ördü ölümsüzlü¤ünü. Geride bizlere b›rakt›¤› herﬂey,
onun ölümsüzlü¤ünün kan›t›d›r.
En baﬂta ve tek baﬂ›na, yarat›lmas›na kan›n›, can›n›, beynini,
yüre¤ini koydu¤u Parti ve Cephe gerçe¤i, onun ölümsüzlü¤ünün an›t›d›r. Her sat›r›yla, her

O
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ad›m›yla bize b›rakt›¤› teorik ve
pratik miras, onun ölümsüzlü¤üdür.
evrim yürüyüﬂünü sürdürme
kararl›l›¤›n› gösterenler, onu bu
miras›yla hep yanlar›nda bulacaklard›r. Politikalar›yla, devrimci yaﬂam›yla, devrimcilik anlay›ﬂ› ve tarz›ndaki tesbitleriyle, örne¤imiz, önderimiz, k›lavuzumuz olacakt›r yine. 38 y›l boyunca yaratt›¤› tüm de¤erler, karﬂ›m›za ç›kan her zorlukta,
her dönemeçte bize yol gösterecek,
yön verecektir.

D

ir önderlikten söz ederken,
asl›nda sadece bir "kiﬂi"den
de¤il, onda somutlanan bir iradeden, politikalardan, geleneklerden söz ediyoruz. ‹ﬂte Day›’dan kalanlar da bunlard›r.
Önderlik o noktada art›k kiﬂi olmaktan ç›km›ﬂ, tarihsel rolüyle,
miras›yla bir kurumlaﬂmaya, bir
anlay›ﬂa dönüﬂmüﬂtür. Bunlar
her koﬂulda varolmaya devam
edecektir. Burjuvazinin devrimci önderler karﬂ›s›ndaki hiç bitmek bilmeyen tarihsel düﬂmanl›¤›n›n nedeni de budur. Devrimci önder yaﬂarken de, öldükten sonra da bu sald›r›lar›n hedefi olmaya devam eder; çünkü
burjuvazinin hedefi bir “kiﬂi”
de¤il, o kiﬂide somutlanan devrimci politika ve anlay›ﬂt›r.

B

ay› bunun defalarca yaﬂanm›ﬂ
tecrübesine sahipti. Böyle oldu¤u için o, hapishaneden firar edip
yeniden hareketin yönetiminde mücadeleyi örgütlemeye baﬂlad›¤›nda
“önderlik” için kadrolardan onay istemiﬂti. Onay isteme yaz›s›n›n baﬂ›nda ﬂöyle diyordu: “(önderlere)
Sald›r›, de¤iﬂik boyutlarda da olsa

D

sürecektir. Mücadele yükseldikçe bu
devam edecektir. Ve hemen dünyan›n her yerinde savaﬂan bir hareketin önderli¤i her zaman düﬂman›n
ve sapk›n ak›mlar›n en çirkin sald›r›lar›na u¤ramaktan kurtulamam›ﬂt›r. Hedef, savaﬂan bir örgütü yok
etmektir.”
evrimci hareketin önderinin bu
yaz›s›nda dile getirdi¤i tespitlerin aç›k sonucu ﬂudur; Day›’y› yaﬂatmak, onun yaratt›¤› örgütü yaﬂatmakt›r. Day›’y› yaﬂatmak, O’nun
devrimci hareketi ve Türkiye soluna

D

Devrime, hedefe yo¤unlaﬂmayan
kadro, disiplinden üretkenli¤e,
hiçbir alanda gerekenleri yapamaz. Ve bu anlamda, stratejiden
sapma, vazgeçme, Dursun Karataﬂ’› Türkiye devriminin klavuzu
olarak kabul edenlerin asla
düﬂmemesi gereken sapmalar›n
da baﬂ›nda gelir. Att›¤›m›z her
ad›mda, gözümüz stratejik hedefe yönelik olmal›d›r. Ve bu anlamdad›r ki, Day›’y› yaﬂatmak,
devrim yürüyüﬂünü sürdürmektir.

kazand›rd›¤› geleneklerini, de¤erlerini, devrimcilik tarz›n› sürdürmektir. Bu iddiaya sahipsek, iddiam›z›
pratikte somutlayabilirsek, bu demektir ki, Dursun Karataﬂ, devrimimizin klavuzu olmaya devam edecektir.
er biri devrim tarihimizin destanlar› olan bu direniﬂlerin orta
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yerinde hep ayn› slogan duyuldu:
“Ya ﬂ a s › n Ö n d e r i m i z D u r s u n K a r a t a ﬂ ! ” 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›, tarihsel olarak kazan›lm›ﬂ bir önderlik
olgusuna tekabül ediyordu bu slogan. Bir slogan›n alevler aras›nda
hayk›r›labilmesi baﬂka türlü mümkün olamazd› zaten. Yo l d a ﬂ l a r, hal k›m›z, dostlar›m›z; bu tarihselli¤in
tan›kl›¤›nda kesin olarak söylüyoruz ki, O n u n a d › bu ülkenin semalar›nda yank›lanmaya hep devam edecek; bu topraklarda boy
verecek tüm isyanlarda, gecekondularda kurulacak tüm barikatlarda, iﬂgal edilen her fabrikada, düﬂmana vurulan her darbede, her devrimcinin yüre¤inde
onun ad› hep olacak.
ahir 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 geçiriliﬂindeki konumuyla da üstlenir.
O’nun önderlik misyonunu pekiﬂtirdi¤i süreç, 12 Mart dönemidir. “Liderler masa baﬂ›nda
oturmazlar” anlay›ﬂ›n›n temsilcisi
Mahir, karﬂ› karﬂ›ya olunan zor dönemde direniﬂ ve savaﬂ›n yine baﬂ›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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ürkiye solunun hem 12
Mart’a, hem 12 Eylül’e
karﬂ› d ireniﬂine devrimci hareketin d amgas›n› v urmas›nda, M ahir Çayan’dan D ursun
Karataﬂ’a u zanan i ﬂte b u ö nderlik anlay›ﬂ›n›n belirleyici
bir rolü v ard›r.
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mas›nda, M a h i r Ç a y a n ’ d a n
D u r s u n K a r a t a ﬂ ’ a u z a n a n iﬂte
bu önderlik anlay›ﬂ›n›n belirleyici bir rolü vard›r.
iç kuﬂku yok ki, Day›,
1970’lerin ortas›ndan bugüne gelen devrim yürüyüﬂümüzün
ﬂaﬂmaz ve de¤iﬂmez klavuzuydu. 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 O’nun k›lavuzlu¤una
borçluyuz. Devrimci hareket,
O’nun teorik pratik klavuzlu¤unda,
tarihe görkemli destanlar arma¤an
eden, ihanetleri ezip geçen, kuﬂatmalar› yaran, tüm dünyaya sosyalizmin 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.

H

adrolardan, yöneticilerden önderli¤i için “onay” istedi¤i yaz›da, neden onay istedi¤inin gerekçelerini aç›klarken, hem önderli¤e,
hem örgüte bak›ﬂ aç›s›n› ortaya koyuyordu: “Örgütün liderli¤i etraf›nda yap›lan spekülasyonlar, karaçalmalar, yalan ve ahlaks›zl›klar karﬂ›s›nda tereddüte düﬂmemek, 'acaba'
sorular›n› sormamak için, kararl›
ve cesurca en radikal eylemleri yapabilmek için, Tutarl› ve aç›k olabilmek için, Örgütümüze güvenmek
için, Devrimci disiplinimizi sa¤lamlaﬂt›rmak için, Tüm sald›r›lara cesaretle karﬂ› koyabilmek için, bugün
oligarﬂinin ideolojik sald›r›lar›(...)na karﬂ› durabilmek için, sizlere önderlik ederken hiçbir liberal
tav›ra girmemek için, örgüt önderli¤i ve ileri kadrolarla birlikte tüm
kadrolar›m›z›n güvenine ihtiyaç oldu¤una inan›yorum.!"
nda 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, idealleﬂtirmelerden kaç›n›n ve liderli¤i
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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 sahipsek, iddiam›z› pratikte somutlayabilirsek, bu demektir ki,
Dursun Karataﬂ, devrimimizin
klavuzu olmaya devam
edecektir.
bir insan olarak ele al›n." O iﬂte bütün bunlardan dolay›, Day›m›z’d›.
Bütün bunlardan dolay›, önderimizdi. Bütün bu yaklaﬂ›mlar›yla birlikte bir Marksist-Leninist’ti.
mperyalizm ve proleter devrimler ça¤›nda, s›n›flar mücadelesinde 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 önderliklerin rolü öne ç›kar; hareketin o yol
ayr›m›nda nereye yönelece¤ini belirleyen bir unsur haline gelir.

E

iz tarihe idealist yaklaﬂmay›z.
Tarihin nas›l yaz›ld›¤›, tarihsel
materyalist bak›ﬂ aç›s›nda son derece aç›kt›r; fakat bu gerçek, Ekim
devriminin Lenin'le adeta özdeﬂleﬂmiﬂ oldu¤unu de¤iﬂtirmez. Küba
devriminin Castro'suz, Che'siz düﬂünülememesi de ayn› ﬂeydir. S›n›flar mücadelesinde kendini halk›na
adam›ﬂ, devrimin iddias›n›, heyecan›n› en üst düzeyde yaﬂayan, gelece¤i öngörebilen, hiçbir kiﬂisel kayg› duymadan tarihin kendi önüne
koydu¤u görevleri üstlenebilen insanlar, tarihi rolleriyle önderlik vasf›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 halk›n iradesinin temsilcisidir.
er tarihsel dönemeçte al›nan tav›rlar, geliﬂtirilen politikalar,
bu tarihsel dönemeçlerin ay›rdedici
nitelikleri, ilkeleri, gelenekleri, her
devrimci için bir pusula iﬂlevi görecektir. Devrim önderlerinin “önderlik” rolleri, etkileri sadece fiziki
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olarak varolabildikleri süreçle
s›n›rl› olsayd›, kuﬂkusuz bugün
Marks’tan Mahir’e, hiçbir devrimci önderden söz edemezdik.
Ama hepsinin b›rakt›klar› var.
ﬁimdi onlara Day›’n›n b›rakt›klar› da eklenmiﬂtir. ‹ﬂte bu
birikimle devam edecektir yürüyüﬂ; önümüze ç›kan yeni sorunlar›, yine onlar›n tecrübelerinin, birikimlerinin yard›m›yla
aﬂaca¤›z elbette. Lenin, devrimin önder kadrolar›n›n kayb›
üzerine yapt›¤› bir konuﬂmada ﬂöyle 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 ayr›lm›ﬂ bulunan dahilerin yerini alacak, onlar›n davas›n› sürdürecek,
onlar›n yolunu izleyecek ve onlar›n
baﬂlad›¤› iﬂleri tamamlayacak yeni
insan gruplar› yaratabilirler." (Örgütlenme Üzerine, syf. 228)
ay›’n›n gözünde, en büyük ve
belki de en baﬂta gelen olumsuzluklardan biri, “ stratejik hedefin
kaybedilmesi, stratejik hedefte yo¤unlaﬂmama” d›r. Bunun beraberinde birçok olumsuzlu¤u getirece¤ine
dikkat çekmiﬂtir. Devrime, hedefe
yo¤unlaﬂmayan kadro, disiplinden
üretkenli¤e, hiçbir alanda gerekenleri yapamaz. Ve bu anlamda, stratejiden sapma, vazgeçme, Dursun Karataﬂ’› Türkiye devriminin klavuzu
olarak kabul edenlerin asla düﬂmemesi gereken sapmalar›n da baﬂ›nda
gelir. Att›¤›m›z her ad›mda, gözümüz stratejik hedefe yönelik olmal›d›r. Ve bu anlamdad›r ki, Day›’y›
yaﬂatmak, devrim yürüyüﬂünü
s ü r d ü r m e k t i r. Day›’n›n ö¤rencileri, yoldaﬂlar›, bu yürüyüﬂü sürdürecekler. Bundan kimsenin kuﬂkusu
olmas›n. Bu yürüyüﬂ “Kurtuluﬂa kadar” sürecek bir yürüyüﬂtür ve o güne kadar Day›’dan ö¤renmeye devam edece¤iz.
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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 ederek ödeyece¤iz..
Biliyoruz, 12 Eylül’ün karanl›k y›llar›nda senin önderli¤indeki direniﬂ olmasayd› e¤er, bu ülke daha karanl›k bir yer haline gelecek, bu ülkenin devrimcileri, güvenilmezleﬂecekti.
Biliyoruz, sosyalist sistem y›k›l›rken, senin ve önderli¤indeki devrimci hareketin
sosyalizme bu denli büyük ve kesin bir
kararl›l›kla sahip ç›k›ﬂ› olmasayd›, karﬂ›devrim rüzgarlar› sosyalizmi beyinlerimizde çok daha gerilere iteleyecekti..
Bir siyasi hareketin önderiydin, ama
önderli¤inde yerleﬂen gelenekler, Türkiye soluna maloldu, o gelenekler, bu ülkede devrimciyim, sosyalistim diyen herkesin onur ve gurur duydu¤u geleneklerdir.
Bu ülkenin devrimcileri, demokratlar›, ilericileri olarak minnettar›z sana.
Son Ölüm Orucu direniﬂçilerinden
Sevgi Saymaz, Cansuyu dergisinde anlatm›ﬂt› sana dair ﬂu an›y›: "Sakarya hapishanesindeydik. Yan›m›zda farkl› bir siyasetten yard›m-yatakl›ktan ceza alm›ﬂ bir ana kal›yordu. Day›
o s›ralar Fransa'da tutsak edilmiﬂti. Birgün hepimiz çal›ﬂmadayd›k. Ana da bir köﬂede radyodan haberleri dinliyordu. Birden radyoyu kald›r›p "k›zlar k›zlar" diye aya¤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 Day›n›z m›?! Hepimizin Day›s› o."
Riyakarl›klar›n, bencilliklerin, bireyciliklerin dünyas›nda zordur “hepimizin day›s›” olmak. Sen bunu baﬂard›n. Cüretinle, fedakarl›¤›nla, öngörülerinle, uzlaﬂmazl›¤›nla, ilkelerin ve tutarl›l›¤›nla, hep birli¤imizi savunarak 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 kurmakla ödenir. Borcumuzu ödeyece¤iz. Tekrar herﬂey
için teﬂekkür ediyoruz sana.

Türkiye halkları adına
bize kazandırdığın her şey
için teşekkür ediyoruz!
Zulme ve sömürüye karﬂ› anti-emperyalist, anti-oligarﬂik 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› yeniden 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›rd›¤›n için,
Emperyalizm de¤iﬂmiﬂtir dediklerinde de¤iﬂmedi¤ini gösterdi¤in için,
Ölüme yatman›n gerekti¤i yerde, yoldaﬂlar›n›n en
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‘KOMUTANIMIZ
ÖNDERİMİZ
DAYIMIZI YİTİRDİK’
38 y›ld›r halk› ve vatan› için çarpan 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 “Halklar›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›, yoldaﬂlar›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 Dursun Karataﬂ, son nefesini sürgünde

‹lk A ç›klama:
Halklar›m›z›n Baﬂ› Sa¤ Olsun
DHKP Genel Sekreteri Dursun
Karataﬂ ﬁehit Düﬂtü.
Halklar›m›z›n Baﬂ› Sa¤ Olsun.
Türkiye halklar›n›n devrimci önderi Dursun Karataﬂ bugün sabaha
karﬂ› ﬂehit düﬂtü.
Önderli¤i boyunca halklar›m›za
birçok zafer kazand›rd›, devrime nice yeni gelenekler ekledi. Sadece önderli¤ini yapt›¤› hareketin de¤il; bir
bütün olarak halk›n önünü açm›ﬂt›r.
Uzun süredir kansere karﬂ› mücadele ediyordu. Bu mücadelede de
iradenin gücünü bir kez daha göstererek, ölümü yenmesini bilmiﬂtir. Bu
ﬂartlarda bile, azalan zaman›n›n bilincinde
olarak, hareketin ge-

ancak yoldaﬂlar›n›n kollar› aras›nda
verdi.
Aﬂo¤lu’nun aç›klamas›n›n ard›ndan Genel Sekreteri oldu¤u Parti ad›na kapsaml› bir bildiri yay›nlanarak, devrimci hareketin önderinin
ﬂehitli¤iyle ilgili bilgiler kesinleﬂtiriliyor, 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›klamada ﬂöyle deniyordu:
“Türkiye ve dünya halklar›n›n
ba ﬂ› sa ¤o l su n. Bir b üy ü k d ev ri mc i yi yitirdik.
Ac›m›z tarifsiz, kayb›m›z büyük;
komutan›m›z, önderimiz, Partimizin
Genel Sekreteri Dursun Karataﬂ
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 hastal›¤› boyunca, kanserin onu teslim almas›na, bilincini kapatmas›na müsaade etmemiﬂ, ölene kadar iradi
davranmas›n› bilmiﬂtir.
Son alt› gününün her saniyesine
ﬂahit oldum. Hastal›¤›n›n bu en zorlu
sürecinde bile herﬂeyden önce halklar›n›, yoldaﬂlar›n› düﬂündü¤üne; onlara karﬂ› sonsuz sevgisine tan›k olman›n onurunu yaﬂad›m...
Biz de seni çok sevdik, hep sevece¤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

yoldaﬂ›m›z, 11 A¤ustos sabaha karﬂ› 05.00’te ﬂehit düﬂtü. 38 y›ld›r devrim 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 yoldaﬂlar›n›n kollar› aras›nda, dünya
halklar›na ve kendi halk›na karﬂ›
görevini yerine getirmiﬂ bir önderin
huzuruyla verdi.
Yoldaﬂlar!
Karanl›kta ›ﬂ›¤›m›z, engebeli,
dolambaçl› ve sarp yollarda pusulam›z, devrim yürüyüﬂümüzün usta
kurmay›, düﬂeni elinden tutup kald›ran, daha h›zl› koﬂmay› ö¤reten,
ö¤ütleri, talimatlar› ve politikalar›yla hep yan›m›zda olan Day›m›z›
yitirdik.
Bu yorgun, ac›larla, alçakl›klarla 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 düﬂmesiyle ilgili ﬂu bilgiler verildi:
“Halk›m›z, yoldaﬂlar›m›z!
Önderimiz 10 y›ld›r kanser tedavisi görüyordu. Bu savaﬂ›nda da her
zaman oldu¤u gibi güçlü ve iradiydi. Hastal›¤› bir günde ortaya ç›kmad› elbette. A¤›r iﬂkencelerin,
uzun tutsakl›k y›llar›n›n, onlarca
kez girilen açl›k grevlerinin, ölüm
oruçlar›nda geçirilen tüberkülozlar›n, sürgün y›llar›ndaki zorluklar›n;
k›sacas›, faﬂizmin ve emperyalizmin bask› ve kuﬂatmas› alt›nda geçirilen 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-
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revlerinden geri kalmad› bu y›llar
boyunca. Son 6 güne kadar da görevinin baﬂ›ndayd›. Kendi ölümü dahil, her ﬂeyi planlad›.”
Aç›klamada buna ba¤l› olarak
devrimci hareketin önderinin iradili¤ine, adanm›ﬂl›¤›na vurgu yap›larak ﬂöyle deniliyordu: “Kadrolar›m›z, taraftarlar›m›z ve halk›m›z
emin olabilir ki; örgütümüz, tüm
yönetim mekanizmalar›yla görevinin baﬂ›ndad›r ve onun ö¤rettikleri
ile savaﬂmaya devam edecektir.
Onun yaﬂam›, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye’ye a d a n m › ﬂ
b i r y a ﬂ a m d › r. 38 y›l› devrime verilmiﬂ bu yaﬂam›n her saatini, her saniyesini belirleyen bu adanm›ﬂl›k
olmuﬂtur. Bu adanm›ﬂl›k, bu dava
adaml›¤›, bize her zaman hedefimizi hat›rlatan bir miras olarak önümüzde duracak. Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist Türkiye hedefinden
hiç sapmadan devrim yürüyüﬂümüze devam edece¤iz.”

“Önderimizi de ﬁehitler
Kervan›na Katt›k
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›. Oligarﬂinin bas›n yay›n kurumlar› devrimci hareketin önderinin ölümünü
duyururlarken, kimileri, sevincini
gizlemiyor, kimileri kontrgerilla bas›n› olman›n gere¤ini yapmay› da
ihmal etmiyordu. Ama yoldaﬂlar›
yapt›klar› aç›klamada, “düﬂmanlar›n› sevindirmeyeceklerini” ilan etmiﬂlerdi bile. 11 A¤ustos tarihli
bildirinin “Önderimizi de ﬂehitler
kervan›na katt›k; Onun ad› art›k
bizim and›m›z, miras›m›z, bayra¤›m›zd›r.” baﬂl›kl› son bölümünde
ﬂöyle deniyordu:
Komutan›m›z, önderimiz, day›m›z, oligarﬂinin mahkemelerindeki
konuﬂmalar›ndan birinde ﬂöyle diyordu: “Bu savaﬂ s›n›flar savaﬂ›d›r.
Düﬂman s›n›flar altedilinceye kadar
sürecektir. Bu amaçla savaﬂan Devrimci Solun bir savaﬂç›s› olmaktan
ﬂeref duyuyorum .... Çünkü Devrim-

Bayra¤›m›zd›r

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 yoldaﬂ›m›z›n dört kelimede özetledi¤i gibi, düﬂman s›n›flar altedilinceye
k a d a r sürecek.
Partimizin kuruluﬂundan bu yana, oligarﬂik diktatörlü¤ü sarsan eylemlerde, 1996 ve 2000-2007 ölüm
orucu direniﬂlerinde, yoksul gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde ve
mücadelelerinde, iﬂçinin, köylünün,
memurun mücadelesinde, gerillan›n
ülkemizin da¤lar›nda att›¤› her
ad›mda, onun eme¤i, inanc›, coﬂkusu vard›. Çünkü o hayat›n hep içindeydi. O, hayat› her yan›yla örgütleyendi. Onun için küçük büyük sorun 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 önder yoldaﬂ›m›z›n umudu ve inanc›
hiç eksilmez. Hep daha fazlas›n› yapabilece¤imize inanm›ﬂ, onu teﬂvik
etmiﬂtir. Bu inanc›n›n sonucundad›r
ki, bir çok kiﬂinin, olmaz, yap›lamaz diye düﬂündü¤ü ﬂeyler, onun
iradi müdahaleleriyle olabilir, yap›labilir hale gelmiﬂtir. Büyük direniﬂleri yaratm›ﬂt›r bu inanç. Ve büyük kahramanlar› ortaya ç›kartm›ﬂt›r. Ülkemiz ve dünyan›n yak›n tarihinin en büyük ve sars›c› direniﬂi
olan 2000-2007 Büyük Direniﬂini
göz önüne getirmek yeter bunu görmek 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: “Ya ﬂ a s › n Ö nd e r i m i z D u r s u n K a r a t a ﬂ ! ”.
Önderimiz hep yaﬂayacak!
Onu katletmek için ony›llarca
yan›p tutuﬂtu emperyalizm ve oligarﬂi. Katledemediler.
ﬁimdi ölmesine de bir saniye olsun sevinemeyecekler. Düﬂman›m›z› sevindirmeyecek, dostlar›m›z›,
halk›m›z› üzmeyece¤iz.

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 kadrolar›, savaﬂç›lar›, taraftarlar› olarak huzurunuzda söz veriyoruz ki, o¤lunuzun,
komutan›n›z›n, ö¤retmeninizin kayb›n› hissettirmeyece¤iz size. Onun gösterdi¤i yolda, kavgam›z› zafere kadar
sürdürece¤iz. Onun, u¤runa hayat›n›
verdi¤i hedeflerinden biri H a l k › n
D e v r i m c i ‹ k t i d a r ›’yd›. Temelleri, bizzat onun taraf›ndan at›lan Halk›n ‹ktidar› 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 göstermemizi, büyük bir irade gücüyle devrimi ve
örgütü daha çok sahiplenmemizi istiyor. Son günlerine kadar görevlerinin
baﬂ›nda olmas›, bize b›rakt›¤› en son
vasiyetidir; tüm Parti-Cephe kadrolar›
olarak, onun b›rakt›¤› boﬂlu¤u doldurabilmek için, tek bir an›m›z› boﬂa geçirmeden devrimi ve örgütü sahiplenmeli, devrimin görevlerini daha büyük
bir azim ve coﬂkuyla omuzlamal›y›z.
Bu önderimizin son iste¤i, önderini ﬂehit vermiﬂ bir devrimin kadrolardan ilk
bekledi¤idir.

H H B : “Müvekkilimiz
Halk› ‹çin Yaﬂad›”
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi
önderi Dursun Karataﬂ’›n avukatlar›
da 12 A¤ustos günü TMMOB toplant› salonunda yapt›klar› aç›klamayla Karataﬂ’›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini halka ve bas›na duyurdular.
Aç›klamaya Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar› Taylan Tanay, Ebru Timtik ve Bark›n Timtik’in yan›s›ra
Dursun Karataﬂ’›n a¤abeyi R e ﬂ a t
K a r a t a ﬂ da kat›ld›. Avukat Tanay
konuﬂmas›na “Bizler aç›s›ndan da,
ailesi aç›s›ndan da zor bir aç›klama. Üzüntülüyüz. 38 y›ld›r kesinti-
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siz bir siyaset yaﬂam› olan müvekkilimizi, ayn› zamanda DHKP-C Genel Sekreteri, müvekkilimiz Dursun
Karataﬂ’› kaybetmiﬂ bulunuyoruz”
sözleriyle baﬂlad›. Ard›ndan ﬂöyle
dedi: “Müvekkilimiz kadar yaﬂam›
ve ölümü hakk›nda spekülasyon yap›lan bir kiﬂi daha yoktur. Çok uzun
bir süre istihbarat teﬂkilat›, hükümetler, siyasi iktidarlar müvekkilimizin ölümü üzerine birçok spekülasyon yapm›ﬂlard›r. Bu nedenle ilk
elden ailesi ve avukatlar› olarak
bizden duyman›z› istedik.”
Dursun Karataﬂ’›n kanser rahats›zl›¤› nedeniyle yaﬂam›n› yitirdi¤ini ve ‹stanbul’da defnedilece¤ini
aç›klayan Tanay, ailesi ve avukatlar› olarak cenazenin ‹stanbul’a getirilmesi için giriﬂimlere baﬂlad›klar›n› da sözlerine ekledi.
Tanay, Karataﬂ hakk›nda Türkiye’de yerel, ulusal hiçbir mahkemede bir yarg› karar› olmad›¤›n› söyleyerek, cenazenin ‹stanbul’a getirilmesi için hiçbir hukuki engel olmad›¤›n› vurgulad›. Karataﬂ’›n Anadolu insan›n›n geleneklerine göre defnedilece¤ine de¤inen Tanay son
olarak da haftalard›r devrimci hareketin önderine karﬂ› karalama kampanyas› yürüten bas›n yay›n organlar›na seslenerek konuﬂmas›n› ﬂöyle
tamamlad›: “Müvekkilimiz hakk›nda bir süredir bas›nda yalan haber
kampanyas› baﬂlat›lm›ﬂt›. Baz› insanlar a¤›zlar›ndan ishal olmuﬂ gibi müvekkilimize sald›r›yorlar. Bu
haberlerin kesinlikle bir gerçekli¤i
yoktur. Bu konuda da hukuki giriﬂimlerde bulunaca¤›z. Bu noktada
da bas›n› uyarmak istiyoruz. Bu tür
oyunlara gelmeyin... Tüm karalamalara ra¤men müvekkilimiz halk›
için yaﬂad›. Bu nedenle tüm halk›m›za baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.”

‹lk u ¤urlama:
Sürgünden Vatan
Topraklar›na
DHKP-C
Genel
Sekreteri Dursun
Karataﬂ için ilk törenler, ﬂehit düﬂtü-

¤ü Hollanda’da düzenlendi.
Day›’n›n ﬂehit düﬂtü¤ünü ö¤renen yoldaﬂlar› ve dostlar›, 11 A¤ustos Pazartesi gününden itibaren Karataﬂ’›n konuldu¤u Zuylen-Breda
Hastahanesi önünde toplanmaya
baﬂlad›lar.
Avrupa'n›n dört bir yan›ndan ge-

len yüzlerce Cepheli ve dostlar›, önderlerini, komutanlar›n›, Sevgili
Day›'lar›n› sahiplenmek ve herhangi
bir provokasyona meydan vermemek için gece gündüz hastane morgu önünde nöbet tutarken, bir yandan da cenaze haz›rl›klar›na baﬂlad›lar. Day›’n›n cenazesi, 12 A¤ustos
Sal› günü saat 11.30 sular›nda teslim al›narak, Rotterdam'a götürüldü.
Dursun Karataﬂ’›n cenazesinin
Türkiye'de, ö m r ü n ü a d a d › ¤ › ü l k e sinde defnedilebilmesi için yak›nlar›, yoldaﬂlar› ve avukatlar› taraf›ndan hukuki iﬂlemler sürdürülürken,
büyük bir kararl›l›kla sürdürülen sahiplenme de her geçen gün büyüdü.
Yoldaﬂlar›, morgun önünde ve
bulundu¤u bölgede nöbetler tutarken, Rotterdam Anadolu Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i’nde de yoldaﬂlar› baﬂ sa¤l›¤› dileklerini kabul ediyorlard›. Hukuki sürecin tamamlanmas› ve cenazenin ülkeye götürülme tarihinin netleﬂmesinden sonra
DHKP-C Genel Sekreteri Dursun
Karataﬂ'›n ülkeye u¤urlanmas› için
13 A¤ustos Çarﬂamba günü Rotterdam'da, saat 15.00-17.00 saatleri
aras›nda bir anma ve u¤urlama tö-

reni düzenlendi.
Törenin düzenlendi¤i salonda bir
katafalka konulan
önder yoldaﬂlar›n›n
huzurunda topland›
Cepheliler ve Cephe
dostlar›.
Bugüne kadar,
O’nun önderli¤inde
sürdürülen mücadelede düﬂenler için defalarca havaya
kald›rm›ﬂlard› s›k›l› yumruklar›n›.
ﬁimdi, bu savaﬂ›n kurmay›, yoldaﬂlar›, Sevgili Day›'lar› için kalkacakt› 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, devrimin yoluydu.
"Hoﬂça kal›n dostlar›m, hoﬂça
kal›n, siz ki, can›mda, can›m›n içindesiniz" diyordu fondaki ses. Önderleri, "gözüm arkada de¤il" dercesine yine umut dolu, yine güvenle bak›yordu ö¤rencilerine.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan "Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ”, “Öndere Selam, Savaﬂa Devam!”,
“Umudun Ad› DHKP-C" sloganlar›
hayk›r›ld› peﬂ peﬂe. Ard›ndan Day›’n›n son 6 gününü paylaﬂan Musa
Aﬂo¤lu bir konuﬂma yaparak; önderli¤in Cepheliler için nas›l bir anlam ifade etti¤ine, Parti-Cephe önderli¤inin nas›l yarat›ld›¤›na de¤inirken yine Önderli¤in hastal›¤› sürecinde son an›na kadar büyük bir
iradeyi hayata geçirdi¤ini anlatt›.
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Daha sonra Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi'nin 39 nolu ve "Komutan›m›z Önderimiz Day›m›z› Yitirdik" 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 Önderli¤in mahkeme kürsülerinde
faﬂizmi yarg›layan görüntülerinin, Kuruluﬂ Kongresi'nde yapt›¤› konuﬂman›n yer ald›¤› bir sinevizyon gösterimi yap›ld›. Büyük
bir coﬂku ve duyguyla izlenen sinevizyon gösterimi sonras›nda
Devrimci Sol marﬂ›n›n söylenmesiyle birlikte, art›k Cephelilerin ve dostlar›n›n Parti-Cephe önderiyle vedalaﬂma an› gelmiﬂti.
Birer birer katafalk önüne gelen
insanlar, önderli¤i selamlayarak
salon ç›k›ﬂ›nda bulunan an› defterine duygular›n› yazd›lar.
Day›n›n naaﬂ›, salon önünde toplanan kitlenin marﬂlar› ve sloganlar›yla Türkiye'ye götürülmek üzere
havaalan›na u¤urland›.
Anma ve u¤urlama törenine;
DHKP, DHKC, DHKC Avrupa Örgütü ile Hollanda, Almanya, ‹sviçre, Avusturya, Fransa, ‹sveç, ‹ngiltere 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 verdiler.

Day› Vatan
Topraklar›nda
14 A¤ustos saat 16.00 sular›.. ‹stanbul Yeﬂilköy havaalan›na inen
bir uçak, hayat›n› bu topraklar u¤runa 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 ﬂehriydi ve bu ﬂehir e¤er kavgan›n baﬂ
ﬂehri olmuﬂsa, bunda Dursun Kara-

Bayra¤›m›zd›r

Gazi, Day›’ya “tüm gecekondular bizim o lacak” d edirten semtlerden biriydi. Gazi,
Day›’n›n a sl›nda v atan›ndan
hiç ayr›lmad›¤›n›n en somut
göstergelerinden b iriydi. G ün
gün de¤il, saat saat de¤il, dakika dakika y aﬂam›ﬂt› G azi
ayaklanmas›n›...

taﬂ’›n da büyük pay› vard›. Tüm
meydanlar›n› bilirdi, tüm meydanlar›nda, sokaklar›nda emperyalizme, oligarﬂiye karﬂ› mücadelelerinin izi vard›. En son ‹stanbul sokaklar›n› dolaﬂt›¤› y›llarda, devrimci
hareketin at›l›m›n› örgütlüyordu.
‹ﬂte yine bu ﬂehirdeydi.
Yoldaﬂlar› onu, devrimini yapm›ﬂ bir ülkede karﬂ›lamay› hayal etmiﬂlerdi 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›ndayd›lar en sevgili, en de¤erli evlatlar›n› karﬂ›lamak için. Tabutunu
kimseye vermeden kendileri omuzlamak 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 havaalan›ndan yola ç›kt›.
Gazi, Day›’ya “tüm gecekondu-

lar bizim olacak” dedirten semtlerden biriydi. Gazi, Day›’n›n asl›nda vatan›ndan hiç ayr›lmad›¤›n›n en somut göstergelerinden biriydi.
Uzakta, sürgünde olmas›na karﬂ›n, gün gün de¤il, saat saat de¤il, dakika dakika yaﬂam›ﬂt› Gazi ayaklanmas›n›. Sanki
Gazi’deydi o günlerde.
Gazi’de at›lan her sloganda onun sesi, kurulan her barikatta onun katk›s› vard›.
‹ﬂte ﬂimdi “sanki” de¤il, oradayd›. Gazi’nin gençleri, ‹stanbul’un
di¤er semtlerinden gelenler, önderlerinin tabutunu bir anda k›z›l bayrak 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. Etraflar› ise iﬂçi, memur, gecekondulu, kad›n erkek, genç yaﬂl› bir halk
deryas›yla çevrilmiﬂti.
Hava yavaﬂ yavaﬂ karar›rken,
Gazi’de umudun ad› ve önder yoldaﬂlar›n›n ad› yank›lan›yordu. Ac›l›yd›lar, öfkeliydiler, coﬂkuluydular
Gazililer ve ‹stanbul’un emekçileri.
Dursun Karataﬂ’›n, Day›’n›n yoldaﬂlar›, dostlar› olmaktan onurlu ve
gururluydular.
Ertesi gün, Gazi’nin onlarca
devrim ﬂehidine ev sahipli¤i yapan
mezarl›¤›na defnedeceklerdi önderlerini de. Devrimci hareketin önderinin manevi huzurunda, onun kavgas›n› zafere kadar, kurtuluﬂa kadar
sürdürmeye bir kez daha and içeceklerdi.

ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR

11

O’NU ÖLÜMSÜZLÜ⁄E
U⁄URLADIK...

Saatin 11:30 olmas› ile birlikte say›s› daha
da artan kitle yürüyüﬂün baﬂlayaca¤› Eski
Karakol'a do¤ru pankartlar, flamalar ve sloganlarla 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 sloganlar› 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 yerinden 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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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›nda karanfiller içinde, Parti ve Cephe bayra¤› eﬂli¤inde, sloganlarla girdi.
Ve Anadolu topra¤› açt› s›cac›k kuca¤›n›, biliyordu kucaklad›¤› 38 y›l boyunca yüre¤i onun
için atan bir önderdi.
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Devrim için yaﬂanm›ﬂ bir hayat›n ad›:

Dursun Karataﬂ

Kimdi Dursun Karataﬂ? Onu
Türkiye devrimci hareketi için böylesine önemli yapan neydi veya nelerdi? Ad›yla özdeﬂleﬂen bir di¤er
kavram olan önderli¤i, nereden geliyordu?.. Bu sorular›n cevab› onun
38 y›ll›k devrimci yaﬂam›ndad›r. Ve
bu yaﬂam esas olarak Türkiye devrimci hareketinin tarihiyle içiçe
geçmiﬂ, adeta bütünleﬂmiﬂ bir yaﬂamd›r. Onun tarihi, devrimci hareketin tarihidir. Burada bu tarihin ancak en önemli dönüm noktalar›n›
anlatabiliriz; fakat bilinmeli ki, 38
y›ll›k devrimci yaﬂam›n›n her günü,
burada ancak belli aﬂamalar› belirtilen büyük savaﬂla dopdolu geçmiﬂtir. Partisi taraf›ndan yay›nlanan
aç›klamadaki özgeçmiﬂinden de yararlanarak haz›rlad›¤›m›z aﬂa¤›daki
anlat›m, onun Türkiye devrimci hareketinin 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 (Cevizdere) 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 gruptular.
1970’de ‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’ni kazanarak ‹stanbul’a geldi. Bu y›llar, Türkiye
devriminin yolunun çizildi¤i, revizyonist, reformist geleneklerin aﬂ›ld›¤›, statükolar›n k›r›ld›¤›, yeni saflaﬂmalar›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 gençlik potansiyeli ç›kt› ortaya. THKPC çizgisini savunan bir Dev-Genç
militan› olarak Dursun Karataﬂ yoldaﬂ›m›z da, gerek ‹stanbul’da, gerekse de Elaz›¤’da bu sahiplenme
tavr›n›n geliﬂtirilmesinde aktif bir
rol oynuyordu.
Yoldaﬂ›m›z ilk kez 1974’te, Elaz›¤’da, oligarﬂik diktatörlü¤ün K›br›s’› iﬂgalini protesto etmek için duvarlara “Ba¤›ms›z K›br›s” slogan›n› yazarken gözalt›na al›nd›. Daha
sonra Devrimci Sol Merkez Komitesi’nde yeralacak olan Niyazi Ayd › n’la birlikteydiler bu eylemde.
Onu sonraki devrimci geliﬂimi içinde kah bir okulun önünde kitlenin
güvenli¤ini al›rken, kah Kocamustafapaﬂa barikatlar›nda dövüﬂürken
görecekti yoldaﬂlar›. Ve bunlar›n
gösterdi¤i gibi, onun önderli¤i hayat›n içinde ad›m ad›m kazan›lm›ﬂ
bir önderliktir. Hep söylendi¤i gibi,
ö n d e r l e r a t a n m a z l a r önderlik kaz a n › l › r. 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...
‹stanbul ö¤renci gençli¤inin akademik demokratik mücadelesini ve

Hep söylendi¤i gibi,
önderler atanmazlar
önderlik kazan›l›r. 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...

anti-faﬂist, anti-emperyalist tavr›n›
örgütlü bir güce dönüﬂtürecek olan
‹ Y Ö K D’nin (‹stanbul Yüksek Ö¤renim Kültür Derne¤i’nin) kuruluﬂ
ve mücadele süreci, ayn› zamanda
Dursun Karataﬂ’›n ‹stanbul devrimci gençli¤inin önderi konumuna
yükselmesi sürecidir. Yönetici özelli¤i ve militan yap›s›yla hem güven
duyulan, hem önerilerine, düﬂüncelerine kulak verilen bir isimdir art›k.
“Day›” diye an›lmaya baﬂlanmas›
da bu sürece denk gelir. Gerek
‹YÖKD’de, gerekse de kald›¤› Elaz›¤ Yurdunda bir çok ye¤eni vard›r
ve onlar do¤al olarak Day› demektedirler 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 ifade eden bir s›fata dönüﬂecektir. Day›, her koﬂulda s›rt›n› yaslayabilece¤in, her koﬂulda güvenebilece¤in ve
gösterdi¤i hedefe gözü kapal› gidebilece¤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 geliﬂen mücadelesi, yeni örgütlenmeleri
gerektirmektedir. Dursun Karataﬂ
yoldaﬂ›m›z›n önderli¤inde ﬂekillenen K u r t u l u ﬂ G r u b u, o gün bu ihtiyaca cevap vermeye yönelik at›lan
ad›mlardan biridir. Karataﬂ, bu grubun oluﬂumundan itibaren, ‹stanbul’da sadece gençlik içinde de¤il,
hayat›n her alan›nda yürütülen antifaﬂist mücadelenin önderi konumuna yükseldi. Dev-Gençliler art›k hayat›n her alan›nda grevlerde, gecekondu direniﬂlerinde, memurlar›n,
yer yer köylülerin eylemlerinde ak-
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tif olarak yer al›p bu mücadeleyi
yönlendirmeye çal›ﬂ›rken, yoldaﬂ›m›z, tüm bu eylemlerin, faaliyetlerin örgütleyicisi, önderi, bizzat pratikte uygulay›c›s› olarak giderek
yetkinleﬂmeye, olgunlaﬂmaya, siya s e t v e y ö n e t m e s a n a t › n › ö ¤ re n m e ye baﬂlad›.
Ülkenin dört bir yan›nda mücadele eden Dev-Gençliler’in, THKPC potansiyelinin birleﬂmesi, tüm
militanlar›n ortak arzusuydu. Mücadelenin ihtiyaçlar› da böyle bir örgütlenmeyi gerektiriyordu. ‹ﬂte bu
çerçevede 1977’de Dursun Karataﬂ
ve beraberindeki yoldaﬂlar›n›n da
içinde yeralmas›yla Devrimci Yol
oluﬂturuldu. Devrimci Yol Bildirgesi etraf›nda birleﬂilirken amaç,
THKP-C çizgisi do¤rultusunda ide olojik netli¤in sa¤lanmas› ve par tinin yarat›l mas›yd›. Ancak Devrimci Yol, bu hedeflerin platformu
olamad›. Çünkü bu yap› içindeki
Ankara hizbi, THKP-C’ye sahip ç›k›yor görünürken, pratikte buna uygun örgütlenmelere yönelmiyor,
kadrolara kendi sa¤c› anlay›ﬂlar›n›
empoze ederek partiyi de¤il fakat
kendi hizip örgütlenmelerini gerçekleﬂtiriyordu. Bu süreçte, Dursun
Karataﬂ taraf›ndan Ankara hizbi
yöneticilerine gerek çeﬂitli yaz›lar›na, gerekse de pratiklerine yönelik
yap›lan eleﬂtiriler, ço¤unlukla geçiﬂtirildi, sürecin tart›ﬂ›lmas› yerine
Dursun Karataﬂ nezdinde ‹stanbul’daki militan devrimci örgütlenmeyi tasfiye hesaplar› yap›ld›.
THKP-C ideolojisinin ve devrimci
örgütlenmenin tasfiyesine izin verilemezdi. Tasfiyeciler, tasfiye edilmeliydi. ‹ﬂte o anda yoldaﬂ›m›z
Dursun Karataﬂ’›n ald›¤› karar, ülkemiz devrim tarihinin en önemli
kararlar›ndan biri olurken, onun,
ony›llar boyu Türkiye devrimine
damgas›n› vuran tarihsel rolünü de
belirlemiﬂ oluyordu. THKP-C ideolojisinin 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

Bayra¤›m›zd›r

kadrolar, 1978’de Devrimci Yol tasfiyecili¤ini mahkum ederek Devr i m c i S o l ’ u k u r d u l a r.
Art›k ülkemiz s›n›flar mücadelesinde yeni bir siyasi hareket vard›.
Bu siyasi hareket, devrim mücadelesini THKP-C çizgisinde geliﬂtirerek, önüne partiyi yaratma hedefini koyarak, anti-faﬂist anti-emperyalist mücadelede K›z›ldere manifestosunun 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 kökleﬂmiﬂ ve ka l›c›laﬂm›ﬂ bir b a ﬂ k a “ a y r › l › k ” y o k t u r. Dursun Karataﬂ’›n önderli¤i, bu
devrimci ayr›l›¤› gerçekleﬂtirecek
cüretinde, siyasi kavray›ﬂ› ve öngörüsünde, yeni bir hareketi örgütlemekteki ustal›¤›ndad›r. Onun önderli¤ini, k a z a n › l m › ﬂ b i r ö n d e r l i k
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 faﬂist terörün alabildi¤ine boyutland›¤› bir dönemdi. Devrimci Sol’un
kuruluﬂundan k›sa bir süre sonra da
s›k›yönetim ilan edilecek ve hareket, örgütlenmesini bu koﬂullar alt›nda gerçekleﬂtirmek zorunda kala-

On un ö nd erl i¤i nd e re viz y o n i z ml e , o po r t ü ni z m l e , s a ¤ ve
sol sapmalarla araya kal›n
ç iz gi l e r konu ld u. K i D a y› ’n› n
en ö ne mli öz ellikle rind en
biridir bu. Yaﬂam› boyunca,
a y r › m ç i z g i l e r i h e p ne t v e
kal›n olmuﬂtur. Onda hiçbir
konuda mu¤lakl›k yoktur.
Devrimci çizgiyi belirsizleﬂtiren her düﬂüncenin, her
prati¤in düﬂman› olmuﬂtur.

cakt›. ‹ﬂte bu zorlu koﬂullarda, onun
önderli¤inde revizyonizmle, oportünizmle, THKP-C çizgisindeki sa¤
ve sol sapmalarla araya kal›n çizgi l e r 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. Revizyonizmin, 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 terörü cayd›rmay› hedefleyen militan
bir çizgiyle anti-faﬂist mücadelenin
önderi konumuna yükseliyor, resmi
devlet terörü karﬂ›s›nda da, do¤rudan devlet kurumlar›na yönelik eylem çizgisiyle solda yeni bir anlay›ﬂ› geliﬂtiriyordu. Devrimci Sol prati¤inin en temel özelli¤i olarak öne
ç›kan bu cüret, kuﬂku yok ki, herﬂeyden ve herkesten önce önderli¤inin siyasi cüretiydi. O’nun önderli¤indeki devrimci hareket, tüm tarihsel süreçlerde cüretiyle an›lm›ﬂt›r.
Cüret, devrim ve iktidar iddiam›zdan ayr› de¤ildi ve tüm yaﬂam› boyunca, kadrolar› bu iddiayla donatmaya çal›ﬂt›.
Yaklaﬂ›k iki y›l gibi k›sa bir süreçte Devrimci Sol, ülkemizin say›l› siyasi hareketlerinden biri haline
gelip kitleler nezdinde bir umut yaratmaya, prati¤iyle sola yön vermeye baﬂlarken, ülkemiz 12 Eylül
1980 faﬂist darbesiyle yeni bir sürece girdi.
Herkes ve herﬂey, b i r k e z d a h a
s › na na c a kt › . Tarih, teorileri, stratejileri ve liderleri, önderleri s›navdan
geçirecekti bir kez daha. Kimileri
ricat karar› al›p, kimileri de mültecili¤i seçerek mücadele alan›n› terkederken, Devrimci Sol, cuntaya karﬂ›
direniﬂ karar› ald›. “ A m e r i k a n c ›
Faﬂist Cunta 45 Milyon Halk›
Teslim A l a m a z ” baﬂl›kl› bildiri,

ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR

15

cunta karﬂ›s›ndaki direniﬂ kararl›l›¤›m›z›n somut ve güçlü bir ifadesiydi. 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 h a l k a k a r ﬂ › s o r u m luluk ve direniﬂ manifestosu olacakt›.
Devrimci hareketin önderi, cuntaya karﬂ› savaﬂ›n daha ilk döneminde tutsak düﬂtü. D›ﬂar›da mücadele, onun ﬂekillendirdi¤i anlay›ﬂ
temelinde sürdürülürken, o art›k
mücadelenin yeni bir cephesindeydi. Ve hapishaneler cephesinde de,
12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂ politikalar›n›n oluﬂturulmas›nda, direniﬂlerin fiilen örgütlenmesinde
önderlik misyonunu sürdürdü. Türkiye hapishaneleri onun önderli¤inde baﬂe¤mez bir direniﬂ prati¤ine, büyük kahramanl›klara tan›k
oldu. Bir çok siyasi hareketin anl›
ﬂanl› yöneticileri, tüm teorik birikimlerini(!), direnmemenin teorisini yapmak için kullan›rken, o yoldaﬂlar›yla birlikte direniﬂin teorisini ve prati¤ini geliﬂtiriyordu.
1984’te Tek T ip Elbise dayatmas›na karﬂ› baﬂlat›lan Ölüm Orucu, bu
direniﬂin doruk noktalar›ndan biridir ve o dorukta, yine önder yoldaﬂ›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-

Emperya li zmin e s tir di¤i ka rﬂ ›d ev rim rü zga r›, iﬂb irlikç i faﬂist
diktatör lüklerle uzlaﬂma modas›,
k arﬂ›s›n da Tü rk iye M ark sist-Le ninist hareketini buldu. O hare ketin önderinin ad›, Dursun Ka rataﬂ’t›. O, emperyalizme karﬂ›
dünya çap›nda önemi olan bu
i d e o l o j i k d i re n i ﬂ i n v e d e v r i m d e
›srar›n temsilcisi olarak bu dö nem de n iti ba re n em per ya li zm in
ve oligarﬂinin daha
fazla hedefi haline
gelecekti.

rimci Sol kadrosu (ve T‹KB’li bir
siper yoldaﬂ›) ﬂehit verilmiﬂ, Day›
ve di¤er direniﬂçiler bir deri bir kemik kalm›ﬂ ve fakat tarihe, Türkiye
devrimi için ilklerden biri olan bir
direniﬂ yaz›lm›ﬂt›r.
Bir hareketi u m u d u n a d › haline
getiren destan, onun önderli¤inde
sayfa sayfa büyüyordu iﬂte.
Dursun Karataﬂ’›n önderlik tarihi, onun “ilk”lerin ö¤retmeni, komutan› oldu¤unu gösterir bize. Faﬂist Teröre Karﬂ› Silahl› Mücadele
Ekipleri’nden Silahl› Devrimci Birlikler’e, ölüm oruçlar›ndan oligarﬂinin kürsülerindeki Savunma’ya, kuﬂat›lan üslerdeki “teslim olmama”
gelene¤ine uzanan tarihte, ilk’lerin
politik ve fiili önderidir.
15 Mart 1982’de baﬂlayan 1453
devrimcinin yarg›land›¤› Devrimci
Sol Ana Davas› da bu ilklerden biridir ve tarihseldir. Yoldaﬂ›m›z›n bu
mahkemede tüm oligarﬂik düzeni itham eden görüntüleri, bu davan›n
siyasal özeti olarak tarihi bir simge
gibidir ve o simge, kolektif bir çal›ﬂman›n ürünü olan ve onun da her
sat›r›na eme¤ini katt›¤› “ H A K L IY I Z K A Z A N A C A ⁄ I Z ” baﬂl›kl›
savunmayla bütünleﬂmiﬂtir. O, 1753
sayfal›k Hakl›y›z Kazanaca¤›z baﬂl›kl› savunmayla kürsüye ç›kt›¤›nda, herkes o an›n tarihsel bir an oldu¤unun fark›ndayd›. Orada, Türkiye devriminin yolu bir kez daha
aç›kland›, devrim iddias› halk›m›z
ve tarih önünde pekiﬂtirildi. ‹ddian›n ve kararl›l›¤›n alt›ndaki ilk im za, onundu.
Dursun Karataﬂ, 1989 Ekim’inde bir özgürlük eylemiyle tutsakl›¤›na son verdi ve s›cak mücadele
içinde yeniden görevlerinin baﬂ›na
geçti. Day›, Devrimci Sol Davas›’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 içinde olaca¤›z.” Firar›n hemen ard›ndan oligarﬂi “vur” emirleri ç›kard›
hakk›nda. Fakat o vur emirleriyle
aran›rken, ülkede yeni bir at›l›m sürecinin haz›rl›klar›yla meﬂguldü.

ﬁehitlikler ve ihanetler
aras›nda ilk hedefe -Partiyeulaﬂ›l›rken, hareketin
k›lavuzu oydu yine
Karataﬂ’›n devrimci harekete fiilen önderlik yapmaya baﬂlamas›yla
“Yolun neresindeyiz?” sorusuna cevap bulmak üzere de¤erlendirmeler
yap›ld›, yeni kararlar al›nd› ve onun
önderli¤inde, devrimci hareketin taAt›l›m süreci” olarak geçen
rihine “A
süreç baﬂlat›ld›. “Daha h›zl› koﬂ mal›y›z” ﬂiar›yla baﬂlat›lan bu sürecin, dünya ölçe¤inde politik bir önemi ve etkisi oldu; ülkemizde yay›lan reformizme, derinleﬂen legalizm
batakl›¤›na karﬂ›n silahl› mücadele
yükseltiliyor, tüm dünyada karﬂ›devrim rüzgarlar› eserken sosyalizm bayra¤› daha yukar› kald›r›l›yordu. Emperyalizmin estirdi¤i karﬂ›-devrim rüzgar›, iﬂbirlikçi faﬂist
diktatörlüklerle uzlaﬂma modas›,
karﬂ›s›nda Türkiye Marksist-Leninist 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 emperyalizmin ve oligarﬂinin daha fazla hedefi
haline gelecekti.
Devrimci hareketin silahl› mücadeleyi yükseltti¤i ve yayg›nlaﬂt›rd›¤›, halk›n adalet özlemlerine cevap
oldu¤u yaklaﬂ›k 2,5 y›ll›k bir süreçte hareket, “ p a r t i n i n a r i f e s i n d e yiz” diyebilece¤i bir noktaya geldi.
Bu süreçte büyük bedeller de
ödendi. 12 Temmuz 1991 ve 16-17
Nisan 1992’de geliﬂen operasyonlarda Niyazi Ayd›n, Sinan Kukul,
ve Dursun Karataﬂ’›n eﬂi S a b a h a t
K a r a t a ﬂ gibi Merkez Komite üyeleri ﬂehit verildi. Bunlar büyük kay›plard›. Bu operasyonlarda kendisi
de tehlikelerle yüzyüze kalan Dursun Karataﬂ, görevlerini kararl›l›kla
sürdürerek, katliamlar sonras›nda
oluﬂabilecek her türlü olumsuzlu¤un karﬂ›s›na ç›karak, kadro ve savaﬂç›lara savaﬂ gerçe¤ini yeniden
kavratarak, hareketi daha güçlü bir
ﬂekilde aya¤a kald›rmay› bildi.
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Devrimci hareket onun önderli¤inde geliﬂimini sürdürürken, 13
Eylül 1992’de, yurtd›ﬂ›ndaki merkezi üstte, d a r b e c i b i r ihanet çetesi, 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, öngörüleriyle bu ihanetin aﬂ›lmas›n›, hareketimizin devrim yürüyüﬂüne kald›¤›
yerden devam edebilmesini sa¤layacakt›. Alçakl›k, çürümüﬂ aktörleriyle birlikte tarihin çöplü¤üne at›l›rken, o, hiçbir darbenin teslim alamad›¤› ve kirletemedi¤i bir devrimci önderlik olarak tarihsel yerini,
misyonunu pekiﬂtiriyordu. Önderlik, art›k daha güçlü, önderlik bilinci daha aç›kt›.
Devrimci harekette a¤›r tahribatlar yaratan darbe ihaneti onun önderli¤inde altedilip, hemen her ﬂey
yeniden yarat›larak, devrim yürüyüﬂü 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 Kuruluﬂ Kongresi topland›. Devrimci
Sol, kongrede devrim yürüyüﬂünü
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi
(DHKP) olarak sürdürme karar› ald› ve Dursun Karataﬂ, D H K P Genel
S e k reteri olarak seçildi. ﬁehitlikler
ve ihanetler aras›nda devrimci hareketi 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 büyüten, devrimi ilerleten say›s›z politikaya, eyleme, örgütlenmeye imza
att›. Kuﬂatmalar alt›nda, illegalite
koﬂullar›nda ve hastal›¤›yla da mücadele etti¤i bu y›llar boyunca Türkiye devrimi için yaﬂad›, devrimci
hareketin önderi, Genel Sekreteri
olarak üstlendi¤i görevi eksiksiz yerine getirdi. Dursun Karataﬂ 14 y›ld›r bu görevdeydi ve son günlerine
kadar da bu görevini sürdürdü.

Bayra¤›m›zd›r

Öğretmenimiz
Böyle bir ölüm karﬂ›s›nda sadece hüzün ve ac› gibi s›radan duygular 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. Bundan 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 olarak büyük bir
emek ve cüretle organize
etmiﬂtir.
Umutsuzluk,
iradeye ket vurur
düﬂünceleri karmaﬂ›klaﬂt›r›r,
düﬂünmemeye iter,
solucanlar gibi yerlerde süründürür.
O bize her koﬂulda umutlu olmay›, her koﬂulda ‹RAD‹ olmay› ö¤retmiﬂtir.
Ac›m›z› yenecek ve ona söz verdi¤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 cürettir. Her an› için yo¤un emek ve
her ad›m için büyük cüret gereklidir
iradeyi yaratmak için.
O büyük iradesini böyle yaratm›ﬂ ve yönlendirmiﬂtir.
O, bu irade ile, katlan›lmas› zor
ac›lara dayanm›ﬂt›r. Kimsenin giriﬂmeye bile cesaret edemeyece¤i savaﬂlara 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‹ CÜRETL‹ OLAN, YAN‹ EMEKÇ‹
OLAN, gerekti¤inde ikinci birinin 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, büyük ac›lar karﬂ›s›nda cesur olabilir,
metanetli olabilir.
Halk›m›z ölüm ac›s›n› katlan›labilir
hale
getirmiﬂtir,
ac›s›n› dostlar› sevdikleri ile paylaﬂarak azaltmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
“... Ölüm do¤al bir olayd›r, böyle bir dünyada baﬂ e¤meden ölmeyi bilmektir önem li olan...” demiﬂtir O ve son an›na kadar iradi davranm›ﬂ, en son iradi eylemi olarak
kendi ölümünü örgütlemiﬂtir. Dimdik 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 borcudur. Düzen hayat›n günlük yaﬂam› içinde, KÜÇÜK AYRINTILARDA kendi ideolojisini, sessizce, sinsice dayat›r. Bu dayatma karﬂ›s›nda
dimdik durmak, tavizsiz olmak görevini b›rakm›ﬂt›r bize. Dimdik durmal›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 “ a ¤la mak yasak, iradi olun, irade emek ve cürettir, bu
da sizde var” diyerek bizden ayr›lm›ﬂt›r.
Evet bu irade ile O’nu selamlayacak, savaﬂ›m›z› büyütecek ve zaferi kazanaca¤›z.

‘‹RADE, CÜRET
VE EMEKT‹R’
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Okmeydan›

Gazi...

“ D u r s u n K a r a t a ﬂ Ö l ü m süz d ü r ”

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

Dursun Karataﬂ’› selamlamak için bir eylem de 11
A¤ustos gecesi Küçükarmutlu’da yap›ld›. Minibüs yolunu trafi¤e kapatarak “Dursun Karataﬂ ÖlümsüzdürCephe” yaz›l› pankart açan devrimciler, “Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür, Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ, Umudun Ad› DHKP-C” sloganlar›yle selamlad›lar önderlerini. Polis, eylemin bitmesinin ard›ndan panzerler ve akreplerle mahalle içinde dolaﬂarak terör estirip halka gözda¤› vermeye çal›ﬂt›.

CEPHEL‹LER
DURSUN KARATAﬁ’I
SELAMLADI!
“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 Önderimiz Dursun Karataﬂ, Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi Cephesi, Umudun Ad› DHKP-C” sloganlar›n› att›lar. Yolu 15 dakika kadar trafi¤e kapatan Cepheliler iradi olarak da¤›l›rken, eylemin çevrede toplanan
halk taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›land›¤› gözlendi. Cepheliler’in da¤›lmas›n›n ard›ndan bölgeye gelen polis panzerlerle sokaklarda dolaﬂarak halk› rahats›z etti.

O k m e y d a n› ...
Okmeydan›’nda
da
DHKC’liler bir anma ve
yürüyüﬂ düzenlediler. 12
A¤ustos akﬂam› yap›lan eylemde Cepheliler ad›na yap›lan konuﬂmada “38 y›ll›k
devrimci yaﬂam›n›n her
an›n› emek irade ve cüretle
Gazi
ören bize ve Türkiye halklar›na büyük bir miras b›rakan 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 sosyalizmi 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. Yollara barikatlar kurarak Anadolu Kahvesi’ne gelen Cepheliler 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 taraf›ndan iradi olarak bitirildi.

18

Esenl e r...
13 A¤ustos günü Esenler
Kaz›mkarabekir Cd. Dolmuﬂ yolunda Cepheliler yolu molotoflarla kesip barikat
kurarak önderlerini selamlad›lar. “Öndere Selam Savaﬂa Devam-CEPHE” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Cüret Direniﬂ Savaﬂ Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ”
sloganlar› at›ld›.

Esenler

1 Ma y›s ...
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 yakarak trafi¤e kapatt›lar. Yol boyunca molotoflarla ateﬂlerin
yak›ld›¤› eylemde halka seslenildi. Cepheliler ellerinde
taﬂ›d›klar› “Öndere Selam Savaﬂa Devam”, “Cephe” yaz›l› iki pankart› yol kenar›na ast›lar. 20 dakika süren eyleme halk›n ilgisi yo¤undu. Eylemi iradi olarak bitiren
Cepheliler yolu ateﬂe vererek eylemi sona erdirdiler.

ﬁehmuz K asar
Yaﬂam›n› Yitirdi
Bir süredir kanser hastal›¤›yla mücadele eden ﬁakirpaﬂa Temel Haklar kurucu
üyesi ﬁehmuz Kasar bir haftad›r yo¤un
bak›mda tutuldu¤u Adana Balcal› Hastanesi’nde 10 A¤ustos günü yaﬂam›n› yitirdi. ﬁehmus Kasar, 12 Eylül öncesinden beri devrimcilerin
içinde yer alm›ﬂ onunla beraber yola ç›kan birçok kiﬂinin aksine ‘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 ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde bulunan babas›n›n evinden kald›r›larak
Akkap› Mezarl›¤›’na götürüldü. Mezarl›kta yap›lan dini törenin ard›ndan Kasar’›n cenazesi defnedildi.
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Güney Osetya Üzerinde
Emperyalistler Aras› Çat›ﬂma!
Osetya sorunu, halklar›n ulusal özlemleri ve
haklar›n›n emperyalist hesaplarla istismar
edilmesinin bir sonucudur.
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
Sovyet Sosyalist C u m h u r i y e t l e r
Birli¤i. Bu kadar ulusu birleﬂtiren,
onlar›n bir arada yaﬂamas›n› mümkün k›lan ﬂey; sosyalizmdi. Çarl›k
yönetiminde bir “ h a l k l a r h a p i s h a nesi” olan Rusya, sosyalizmle ulusl a r › n ö z g ü r birli¤inin cumhuriyetine dönüﬂmüﬂtü. Sosyalizmden geriye dönüﬂ, kapitalizmin restorasyonu, uluslar aras›ndaki anlaﬂmazl›klar›n körüklenmesi, k›ﬂk›rt›lmas› ve
gömüldükleri tarihten hortlat›lmas›
anlam›na geliyordu. Sosyalizm geriledikçe, milliyetçilik t›rmand›.
Milliyetçilik t›rmand›kça, uluslar,
halklar aras›ndaki düﬂmanl›klar tazelendi, yenileri yarat›ld›. Düﬂmanl›klar halklar› güçsüz düﬂürdü. Ve
iﬂte bu geliﬂmelerin sonucunda, eski
SSCB topraklar›, emperyalistlerin
cirit att›¤› bir bölge haline geldi.
Geçen hafta, Güney Osetya’da
yaﬂananlar, iﬂte 1990’lar›n baﬂ›ndan
bu yana sürüp gelen bu sürecin, daha 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 iﬂbirlikçisi Gürcistan, Güney Osetya’ya sald›rd›. Ard›ndan Rusya karﬂ› sald›r›ya geçerek Gürcistan kuvvetlerine
karﬂ›l›k verdi. Güney Osetya, emperyalist ve iﬂbirlikçi iki devlet aras›nda adeta “pinpon topu” gibi bir o
tarafa bir bu tarafa gidip geldi. Güney Osetya’ya sald›rarak Moskova’ya savaﬂ ilan eden Gürcistan hükümeti, Rusya’n›n a¤›r bombard›Say›: 159

Kapitalizm milliyetçili¤i körükledi; emperyalizm
bölü p p arç ala d›... Emp ery alistlerin ve iﬂbir likç iler in
ç›karlar› için halklar katlediliyor!
man› karﬂ›s›nda ateﬂkesi savunmaya
baﬂlad›. Ve sonuçta kesin olmayan
rakamlara göre, halktan binlerce kiﬂi öldü. Bu arada bölgenin tart›ﬂmal› bir baﬂka bölgesinde yaﬂayan Abhazlar da Gürcistan’a yönelik askeri
eylemleriyle savaﬂa dahil oldu. Çat›ﬂma, ateﬂkes giriﬂimleri ve anlaﬂmalar›na ra¤men, yay›larak devam
etme potansiyelini koruyor.
“Gürcistan m› Rusya’y›, yoksa
Rusya m› Gürcistan’› oyuna getirdi”, “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 halklar›n karl› ç›kmad›¤›, oyuna getirilenin de halklar oldu¤u aç›k. Rusya
ve Gürcistan, Oset halk›n› ve Osetya’y› kendi emperyalist ve iﬂbirlikçi
ç›karlar› için kullan›yorlar. Ezilen
halklar, ulusal taleplerin istismar
edilmesi sonucu, emperyalist egemenlik savaﬂlar›nda oradan oraya
savruluyorlar.

“Milliyetçilik emperyalizmin
yeﬂil ›ﬂ›k yakmas›yla h›zla
yükselmiﬂtir. Bu milliyetçili¤in
gerçek yüzü ortaya ç›kt›¤›nda
düﬂüﬂü de bu denli h›zl›
olacakt›r. Bu düﬂüﬂten,
ulusall›¤› olan ama milliyetçi
olmayan, emperyalizme tav›r
alan, anti-emperyalist
olunmadan u lusal k urtuluﬂun
olamayaca¤›n› gören devrimci
hareketler yararlanacak v e
geliﬂecektir.” (Dursun Karataﬂ,
Kongre Raporu, syf. 220)

Gürcistan, kaderini, sistemini tamamen emperyalistlerle özdeﬂleﬂtirmek istiyor. Zaten Saakaﬂvili yönetimi, Amerikan ve Avrupa emperyalizminin müdahaleleriyle oluﬂmuﬂ 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 tahakkümü alt›nda tutmak istiyor.
ABD’nin Osetya’n›n iﬂgali için
do¤rudan bir yönlendirme yap›p
yapmad›¤› tali bir tart›ﬂma konusudur. 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 müdahalesi de “Oset halk›n› korumak”
gibi bir gerekçeye dayand›r›lamaz.
Rusya Devlet Baﬂkan› Dmitri Medvedev, kendi politikalar›n› “ Güney
Osetya’da insani felaket yaﬂan›yor... Bar›ﬂ güçlerimiz Gürcistan’›
bar›ﬂa zorlamak için operasyon yap›yor” diye aç›klarken, o çok iyi bilinen emperyalist söylemi kullanmaktad›r. Rusya da kendi emperyalist ç›karlar› ve planlar› peﬂindedir.

A K P, Am e r i k a n
iﬂbirlikçilerinin saf›nda
Gürcistan’da Amerikan iﬂbirlikçisi Mihail Saakaﬂvili yönetiminin
iﬂbaﬂ›na gelmesiyle birlikte, ABD,
Gürcistan’›n askeri aç›dan donat›lmas› için yüzlerce askeri uzman
gönderirken, kadim iﬂbirlikçilerini
de seferber etti. Bunlar›n baﬂ›nda da
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T ü r k i y e ve ‹s r a i l geliyordu. Gürcü
subaylar›n büyük bölümü Türkiye
ve ABD ordusunda e¤itilirken, Türkiye, Gürcistan ordusuna hücumbotlar, onlarca tank ve çok miktarda
cephane, hava erken uyar› sistemleri “hibe” etti, Gürcistan’daki askeri
üslerin modernizasyonunu üstlendi.
Gürcü ordusunu e¤itenlerden biri de ‹ s r a i l’di. Savaﬂ sürerken ‹srail
televizyonundaki bir yay›na kat›lan
Gürcistan Hükümet üyelerinden Timur 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¤duyu ad›na ça¤r›lar yaparak iﬂbirlikçili¤ini örtbas etme peﬂindedir. Oligarﬂi, Amerikan iﬂbirlikçisi ama
Rusya’ya da aç›k tav›r alam›yor elbette. Çünkü ona da muhtaç. Bir
burjuva kalemﬂörün özetledi¤i gibi,
“Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hatt› Gürcistan’dan geçiyor. Do¤algaz›m›z›n önemli k›sm›n› Rusya’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 derece aç›kt›r; her zamanki gibi, Ame-

Güney Osetya Sorunu
‰Osetler, Gürcistan’la Rusya s›n›r›nda yaﬂayan bir halkt›r. Osetler’in
yaﬂad›¤› bölge, Güney Osetya ve Kuzey Osetya olarak bölünmüﬂtür.
‰Güney Osetya Gürcistan s›n›rlar› içinde, Kuzey Osetya Rusya
içinde “özerk” bir konumdad›rlar.
‰Bugünkü çat›ﬂma, esas olarak
Güney Osetya üzerindedir.
Küçük bir bölge, emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçilerinin hesaplaﬂma sahas›na dönüﬂtü¤ü için Güney Osetya
sorunu içinden ç›k›lmaz hal alm›ﬂt›r.
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rika’n›n yan›nda, onun hizmetindedir. Bu anlamdad›r ki, Osetler, Abhazlar üzerindeki bask› ve katliamlardan AKP de sorumludur.

Ta r i h t a n › k t › r ; ulusal
s o r u n l a r kapitalizmle
çözümsüzleﬂir,
sosyalizmle çözülür
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›, Gürcistan’da milliyetçili¤in hakim olmas›na paraleldir. Gürcistan’da gericili¤in hakim olmaya baﬂlad›¤› 1989
sonlar›nda, Osetya’da “ G ü rcü dili n i n k u ll a n › m › n › n a r t › r › l m a s › ”
do¤rultusunda bir karar al›narak uygulanmaya baﬂland›. Bu SSCB’nin
geçerli uygulamalar›n›n terkedilerek alenen ulusal bask› ve asimilasyon siyasetinin yürürlü¤e konulmas› demekti. Sorun as›l baﬂlang›ç
noktas› da buras›d›r.
Osetya’da bugün olup bitenlere
tarihsel bir perspektiften bakabilenler, halklar›n sosyalizmden geriye
dönüﬂle nas›l büyük bir kayba u¤rad›¤›n› daha iyi göreceklerdir. Ve yine bu tarihsel perspektif gösterecektir ki, ulusal özlemlerin, ulusal hak
taleplerinin emperyalistlerin elinde
oyuncak olmamas›n›n tek yolu, sosyalizme yönelmiﬂ devrimci bir halk

‰ Güney

Osetya’da biri Rusya'n›n deste¤inde, di¤eri de Gürcistan hükümetinin atad›¤› olmak üzere
iki yönetim var.

iktidar›d›r. Baﬂka hiçbir iktidar,
uluslar›n taleplerini, ulusal iradelerini esas almaz.
Rusya’daki 1917 devrimi, ilk
proleter sosyalist devrimdi. Devrim
ezilen sömürülen emekçileri kapitalistlerin, toprak a¤alar›n›n bask›s›ndan 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 sonucunda devrim o güne kadar varolan,
varolmas› sürekli k›ﬂk›rt›lan ulusal
anlaﬂmazl›klar› ad›m ad›m aﬂarak,
her ulusun ulusal haklar›n›, kimliklerini garanti alt›na alarak, emekçilerin ortak ç›karlar› temelinde yeni
bir enternasyonal birlik ve kardeﬂlik
yaratmaya koyuldu. Tüm uluslar,
cumhuriyetler, özerk bölgeler ﬂeklinde ulusal iradelerine sahip oldular. O güne kadar b›rak›n ulusal
haklara sahip olmay›, ad› bile unutulmaya yüz tutan milliyetler, tarih
sahnesinde yerlerini ald›lar, ulusal
kimliklerini özgürce geliﬂtirme imkan›na kavuﬂtular.
Her ulus, kendi dili, kültürü, gelenekleriyle, yani kendi zenginlikleriyle vard› ve fakat, hepsi, özgür
iradelerine dayanan bir birlik içindeydiler ve ufuklar›nda bu özgür
birli¤e dayal› tek bir sosyalist ulus
yaratmak vard›. SSCB ilk sosyalist
dönemde SSCB’den ayr›lmaya
karﬂ›yd›lar ama ayr›l›k onlara
dayat›ld›.

‰Rusya’n›n deste¤indeki merkezi Tshinvali olan yönetim Osetya’n›n ba¤›ms›z olmas›n› savunuyor.
Fakat bu ba¤›ms›zl›k da Rusya ﬂemsiyesinde bir ba¤›ms›zl›ktan öte de¤il.

‰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 etmediler ve silahl› çat›ﬂmalar baﬂlad›.

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

‰1993, 2001 ve 2006’da Güney
Osetya'da düzenlenen halk oylamalar›nda halk yüzde 90’lar› aﬂan oranda ba¤›ms›zl›ktan yana oy kulland›.
Ama Osetyal›lar’›n iradesini dinleyen olmad›...
17 A¤ustos 2008

devletti, özellikle ulusal sorunlar›n
sosyalist bir devlet çat›s› alt›nda çözümüne dair daha önceden bir tarihsel tecrübe yoktu. Ama bu konuda
ilk büyük tarihsel tecrübe olan Sovyet örne¤ine bakarak diyebiliriz ki:
“ Dünya tarihinin baﬂka hiçbir döneminde, baﬂka hiçbir toprak üzerinde, baﬂka hiçbir s›n›f böylesine
bir özgürlük içinde bir uluslar birli¤i yaratmay› baﬂaramad›. Bunu baﬂaran bütün bu uluslar›n iﬂçi s›n›f›d›r, onun yaratma yoluna girdi¤i yeni toplum, yani sosyalizmdir.” (Yeni
Çözüm, say›: 32, 1990 ﬁubat)
Sosyalist sistemin y›k›lmas›,
baﬂka bir çok ﬂeyle birlikte, uluslar›n bu hedef do¤rultusunda ilerlemesinde 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 ulusalc› bak›ﬂ›, uluslar›n taleplerine cevap vermemeye baﬂlarken, sosyalizmden uzaklaﬂ›lmas›, ulusal duygular› tamamen milliyetçili¤in etki
alan›na terketmiﬂtir.
SSCB’nin son devlet baﬂkan›
G o r b a ç o v, 1991 Eylülünde yap›lan
AG‹K (Avrupa Güvenlik ‹ﬂbirli¤i
Konferans›) toplant›s›nda, Sovyetler Birli¤i'ni oluﬂturan birlik yap›s›n›n "tarihsel bir geriye sayma sürecini" yaﬂad›¤›n› ilan edip, bunu tarihsel bir dönemeç olarak övüyordu. Gorbaçov yönetimi taraf›ndan
haz›rlanan yeni “uluslar politikas›”,
Sovyetler ﬂeklindeki birli¤in, “Ege men devletler birli¤i” olarak yeniden ﬂekillendirilece¤ini, bunun
“gevﬂek bir konfederasyon” olaca¤›n› söylüyordu.
Uluslar›n lehine bir politika olarak sunulan bu yeni politikan›n, yolaçt›¤› ilk sonuç, milliyetçilik ve
milliyetçi düﬂmanl›klar olacakt›.
‹hanet, bu yeni politikan›n uluslar›n, devletlerin egemenli¤ini pekiﬂtirece¤i teziyle sunulmuﬂtu; pratikte
gerçekleﬂen, uluslar›n hiçbir egemenli¤inin kalmamas› oldu. Egemenlik, art›k emperyalizmindi.
Bölünüp parçalanan, birbirine
Say›: 159

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

Osetya’ya, A b h a z y a ’ y a ,
G ü rc i s t a n ’ a b a k › n ;
katledilen yoksul h a l k l a r › n
ekranlara yans›yan
görüntülerine bak›n;
halklar›, özgürlükleri ve
ulusal haklar› temelinde
b i r l e ﬂ t i ren so sya list y ön eti m
ortadan kalkt›¤›nda, geriye
iﬂ te bu tablo kalm›ﬂ t›r...
düﬂmanlaﬂan halklar, emperyalizme
muhtaç hale düﬂüyor ve çok geçmeden de emperyalist sistemin egemenli¤i alt›na giriyordu.
Dahas›; Kafkaslar’da, Ortado¤u'da, Balkanlar'da milliyetçili¤in,
etnik sorunlar›n k›ﬂk›rt›lmas› sonucunda 1990’l›, 2000’li y›llar boyunca bu bölgeler kelimenin tam anlam›yla birer savaﬂ bölgesine dönüﬂtü. Emperyalizmin hakim k›lmaya
çal›ﬂt›¤› "yeni dünya düzeni", iﬂbirlikçilerinin eline milliyetçili¤in, ›rkç›l›¤›n kirli bayra¤›n› tutuﬂturmuﬂ
ve halklar› birbirine düﬂürmüﬂtü.
Yugoslavya’da S›rplar, H›rvatlar,
Boﬂnaklar,
SSCB topraklar›nda
Azeriler, Ermeniler, Gürcüler, Abhazlar, Osetler... birbirlerine k›rd›r›ld›lar. Bu dönemde emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin milliyetçilik
temelinde ç›kard›¤› savaﬂlarda akan
kan›n, gerçekleﬂtirilen katliamlar›n
ve soyk›r›mlar›n haddi hesab› yoktur. Ve kapitalizm içinde, emperyalist tahakküm alt›nda kal›nd›¤› sürece de, bu kanl› milliyet kavgalar›ndan ç›k›ﬂ yoktur. Bu milliyetçilik tamamen emperyalizmin denetiminde
bir milliyetçilik türüdür ve emperyalizm, iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla istedi¤i zaman k›ﬂk›rt›p istedi¤inde
yat›ﬂt›r›c›l›¤a soyunabilmektedir.
Güney Osetya’daki Osetler, diyelim ki, Rusya’n›n deste¤iyle Gürcistan’dan ba¤›ms›zl›klar›n› kazan-

“ ‹ngiliz ordusunu yar›n ülkeden
ç›kart›p, yeﬂil bayra¤› Dublin kalesine çekseniz bile, sosyalist cumhuriyetin kurulmas›na yönelmiﬂ de¤ilseniz, tüm çabalar›n›z boﬂuna gidecektir. ‹ngiltere yine size hükmedecektir. Kapitalistler arac›l›¤› ile,
toprak a¤alar› arac›l›¤› ile, sermayedarlar› 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›nda söylemiﬂti. Henüz sosyalist bir
pratik de yoktu. Ama SSCB prati¤i,
Connoly’nin söylediklerini de kan›tlam›ﬂt›. Uluslar›n, ulusal haklar›
için gösterdi¤i çaban›n boﬂa gitmemesinin güvencesi, sosyalizme yönelmek, ulusal ba¤›ms›zl›kla ayn›
tarihsel süreçte sosyalizm için de
mücadele etmektir.
Osetya’ya, Abhazya’ya, Gürcistan’a bak›n; katledilen yoksul halklar›n ekranlara yans›yan görüntülerine bak›n; halklar›, özgürlükleri ve
ulusal haklar› temelinde birleﬂtiren
sosyalist yönetim ortadan kalkt›¤›nda, geriye iﬂte bu tablo kalm›ﬂt›r.
Halklar›n bu milliyetçi parçalanm›ﬂl›¤› içinde emperyalistler ve iﬂbirlikçiler cirit at›yorlar. Parçalanman›n
bedelini yine halklar ödüyor. Bu bedeli ödemekten kurtulman›n yolu,
emperyalistlerin k›ﬂk›rtt›¤› milliyetçilik çemberinden ç›kmak ve emperyalistler ad›na de¤il, halklar ad›na,
devrimci bir halk iktidar› için savaﬂmakt›r. Çünkü uluslar›n gerçekten
özgür olabilece¤i tek sistem sosyalizmdir. 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 bak›ﬂ aç›s›yla donanarak, süreci de¤erlendirebilecek durumda olmal›d›rlar.
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O’nun devrimci yaﬂam› nezdinde

DEVR‹MC‹L‹K
yeniden tan›mlanacakt›r!

“ Parti-Cephe
devrimcili¤i,
f›rt›nalarda,
darbelerde,
davas›ndan vaz geçen, düﬂüncele rini de¤iﬂtiren bir
devrimcilik
de¤ildir. Bu
kan›tlanm›ﬂt›r.
Bütün PartiCepheliler bunun
o n u r u n u t a ﬂ › r.
ﬁimdi bu onurla
Parti-Cephe ruhu
ile kitleleri daha
ç o k ö r g ü tl e m e y i
baﬂar›p mücade leyi büyütmeliyiz.
ﬁehitleri sahiplen mek ﬂ ehitler e
sa y g › d u y m a k
onlar›n yolunu
tak ip etmek bu
görevi
baﬂarmakt›r.”
(29 May›s 2002
Dursun Karataﬂ)

Nice f›rt›nalar›, darbeleri,
onunla birlikte atlatt›k. Engelleri
onunla birlikte aﬂt›k. Bütün bunlar› yaﬂarken o bize yaln›zca yol
gösteren de¤ildi, bizzat bizimleydi bu yol boyunca. F›rt›nalara
karﬂ› savaﬂ›rken, engelleri aﬂarken, birlikteydik. Onun liderlik ve devrimcilik
anlay›ﬂ›, bu zorlu savaﬂ içinde ve bu savaﬂ içindeki yaﬂam tarz›yla ﬂekillendi.
Devrimci kimdir? Türkiye koﬂullar›nda devrimcilik nas›l yap›l›r? Dursun Karataﬂ, birçok yaz›s›nda bu sorular üzerinde tekrar tekrar durmuﬂtur. Çeﬂitli yaz›lar›nda devrimcili¤in ideolojik çerçevesini çok net hatlarla çizmiﬂtir. Fakat
O’nu bu noktada ay›rdeden, bütün bunlar› sadece teorik olarak tespit etmiﬂ olmakla kalmay›p, bizzat devrimci yaﬂam›yla da bu soruya tarihsel bir cevap
oluﬂturmas›d›r. Devrimcilik konusundaki Marksist-Leninist teorinin prati¤ini
gerçekleﬂtirmiﬂ, bu pratikten ç›kard›¤›
sonuçlarla da devrimcilik anlay›ﬂ›n› teorik olarak güçlendirmiﬂtir.
Devrimcilik üzerine söyledi¤i teorik
her sözü, kendi prati¤inde somutlam›ﬂ ve
kan›tlam›ﬂ bir önderdir O. Eylemler, iﬂkenceler, tutsakl›klar, sürgünler illegalite
içinde geçen 38 y›ll›k devrimci yaﬂam›,
devrimcili¤in hem teorisini, hem prati¤ini içerir.
Sosyalist kimdir?.. Bu soruya cevap
olarak Mahir Çayan’›n çok s›k tekrarlad›¤› bir söz vard›: “Devrim için savaﬂ mayana sosyalist denmez!” Bu söz, Karataﬂ’›n önderli¤inde yeni baﬂtan ﬂekillenen devrimci hareket içinde öylesine benimsenmiﬂtir 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› çarp›tmas›, içini boﬂaltmas› veya onlara tamamen tarihsel kökenlerinden farkl› anlamlar yüklemesidir. Sosyalist sistemin
y›k›l›ﬂ›ndan cesaret alan burjuva ideologlar› bu konuda öylesine pervas›zd›lar ki, yüzy›llar boyunca oluﬂmuﬂ ilerici lik, gericilik, devrimcilik, muhafaza k a r l › k gibi kavramlar, tam tersine çevrilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kavramlarda somutlanan bu ideolojik sald›r›lar, sol, zay›f
davrand›¤›, kendi ideolojisi ve politikas›n› tart›ﬂ›l›r hale getirdi¤i ölçüde etkili
olabilmiﬂtir.
Solun kendi içinde zay›flatt›¤› kavramlardan biridir devrimcilik. Devrim
için s a v a ﬂ m a y a n a d a “sosyalist” denilen 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. Devrimcili¤in bozulmas›
da ne yaz›k ki, düzen içine savrulan örgütlenmelerin e n t e p e l e r i n d e n , l i d e r,
yö ne t ic i ka dro l a r › n d a n baﬂlam›ﬂt›r.
Dursun Karataﬂ, iﬂte bu savrulman›n
ve bozulman›n karﬂ›s›nda, devrimcili¤in
an›t› gibi durmuﬂtur.
O an›ta bakt›¤›m›zda görürüz ki;
Dursun Karataﬂ olmak veya ayn› anlama
gelmek üzere devrimci olmak;

“ d e v r i m i , ü l k e y i v e h al k › n
kurtuluﬂunu her an beyninde
yaﬂamakt›r”.
Bu tan›m, yine kendisine ait bir tan›md›r. 38 y›ll›k devrimci yaﬂam›n›n en
önemli dönüm noktalar›ndan biri olan
Parti Kuruluﬂ Kongresi’ne sundu¤u raporda yapm›ﬂt› bu tan›m›.
Dursun Karataﬂ’› anlatmak, devrimci
hareketin tarihini anlatmakt›r. Çünkü hareketimizin tarihinin her an›nda, her aﬂamas›nda o vard›r. Cüret, iddia ve iradeyle, tarihsel ad›mlarla, ilklerle, devrimin

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

ufkunu geniﬂleten politikalar ve eylemlerle dolu bu tarihi anlatmak,
O’na ve Türkiye halk›na borcumuzdur. Fakat, bugünün dünyas›nda
devrimcili¤in, sosyalistli¤in bu kadar a¤›r ve sinsi sald›r›lar alt›nda oldu¤u bir dönemde, O’nun 38 y›ll›k
devrimci yaﬂam› aç›s›ndan en baﬂta
vurgulamam›z gereken, O’nun devrimcilik anlay›ﬂ› ve devrimci yaﬂam
tarz›d›r.
Dursun Karataﬂ, her an›nda devrim için yaﬂamakt›r! O’nun ﬂahs›nda, O’nun devrimci yaﬂam› önünde,
D E V R ‹ M C ‹ L ‹ K YEN‹DEN TAN IMLA NM A LIDIR . O’nun nezdinde somutlanan devrimcilik anlay›ﬂ›, devrimcilik ve sosyalistlik anlam›nda bir iddias› olan herkes için,
kendi devrimcili¤inin muhasebesini 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 devriminin say›s›z badireler atlatt›¤›,
ateﬂ çemberlerinden geçti¤i, büyük
bedellerin ödendi¤i y›llard›r. O bütün bu dönemler boyunca hep ateﬂ
hatt›ndad›r, her tarihsel dönüm noktas›na damgas›n› vuran öngörülerin
ve politikalar›n

Di reni ﬂimiz...
d ü z e n k a r ﬂ› t › , m u h a l i f , s o l
herkese, devrimcili ¤in ,
d i reniﬂin ne demek oldu ¤u n u ,
nas›l bedeller istedi ¤ini çok
ç›plak ve net bir biçimde
göstermi ﬂt i r. Devrimcilik
yapacaksan›z, iktidar›
isteyecekseniz, ölmeye, sakat
kalmaya, imha edilmeye, imha
e d i l i p t e k r a r a y a ¤a k a l k m a y a
h a z › r olacaks›n›z. T ü r k i y e ’ d e
devrimcilik ancak böyle yap›l›r,
f a ﬂi z m k o ﬂu l l a r › n d a b a ﬂk a
türlü devrimcilik mümkün
de ¤i l d i r. S›n›f mücadelesinin
kura llar› b öy le iﬂl e r.
(2003 y›lbaﬂ› mesaj›
Dursun Karataﬂ)

Bayra¤›m›zd›r

sahibidir. Önderimiz, devrime inanç
ve ba¤l›l›¤›n›, yaﬂam›nda, teorisinde, politikalar›nda somutlamas›yla,
Marksizm-Leninizm’i savunmaktaki bilimsel ›srar› ve kararl›l›¤›yla,
düﬂman karﬂ›s›nda baﬂe¤mezli¤iyle,
kendine, ideolojisine, halk›na duydu¤u sars›lmaz güveniyle, 24 saatini, kelimenin gerçek anlam›yla devrime adamas›yla, her tarihsel dönüm
noktas›nda ortaya koydu¤u güçlü
iradesiyle, tüm devrimciler için, tüm
dünya devrimcileri için örnek al›nmas› gereken bir yaﬂam›n sahibidir.
O’na önderlik s›fat›n› kazand›ran da
bütün bu özellikleridir. O’nun ﬂahs›nda devrimcilik yeniden tan›mlanmal›d›r derken, iﬂte bu yaﬂam› koyuyoruz önümüze.
Düﬂünün ki, 38 y›ll›k yaﬂam›n›n
tek bir an›nda bile düzeniçi bir yaﬂam›, statükosu olmam›ﬂt›r. 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 icazet 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 kimli¤i olmaks›z›n sürdürüldü¤ü vurgulan›yordu. Geçmiﬂin cazip ﬂöhretleri, tek meziyetleri “eski”likleri olan
“önderleri” gibi, hiçbir zaman düzen 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 say›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›ndayd›. Devrimci yaﬂam› boyunca reformist tek bir e¤ilim, devrimci stratejiden 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, ekonomik, ideolojik, politik, fiziki her
alanda, bu nesnelli¤i de¤iﬂtirecek
bir taktik ve program ortaya koymazsak, bu taktik ve program› hayata uygulayabilecek ideolojik birikim ve dinami¤e sahip kadrolar yetiﬂtirmezsek, 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. Devrimden, sosyalizmden söz ediyorlar
ama ortada devrimcilik yok, devrimci bir yaﬂam, sosyalist ilkeler,
kurallar yok. Düzeniçine yerleﬂmiﬂ,
bo¤azlar›na kadar düzene batm›ﬂlar
ama düzeni de¤iﬂtirmekten söz ediyorlar. Dursun Karataﬂ’›n yaﬂam›,
bu riyakarl›¤›n kesin bir biçimde
mahkum edilmesidir. Düzeni de¤iﬂtirmek, devrim yapmak iddias›n› taﬂ›yan kadrolar›n, liderlerin düzeniçi
bir yaﬂam›, düzeniçi statükolar› olamaz. Devrimci hareketin önderi, bir
de¤erlendirmesinde de buna dikkat
çekerken, her aç›dan düzenden kopamayanlar›n, Marksist-Leninist
olamayaca¤›n› da belirtir:
“ Devrim, bir oldu bittiyle ortaya
ç›kan ve bir anda gerçekleﬂen tesadüfi bir olgu de¤ildir. Devrim, birçok süreçte stratejilerin, taktiklerin,
programlar›n uygulan›ﬂ› sonucu ortaya ç›kan, düzenin nesnelliklerini
ve statükolar›n› y›karak onlarca küçük devrimler diyebilece¤imiz olgular›n sonucu oluﬂur. Sorunun özü
ﬂudur; düﬂüncede, dolay›s›yla davran›ﬂta, her ﬂeyiyle düzenden tam
b i r k o p u ﬂ s a ¤ l a n a m a d › ¤ › n d a ...
Marksist-Leninist düﬂünceyi sa¤asola sapmadan, içini boﬂaltmadan
taﬂ›mak, çok güç veya imkans›zd›r.”
Devrimi ve devrimcili¤i böyle
ele ald›¤› içindir ki, devrimcilik yaﬂam› boyunca, say›s›z statükonun
k›r›lmas›na da önderlik etmiﬂtir.
Kendi deyimiyle, say›s›z k ü ç ü k
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d e v r i m l e r gerçekleﬂtirmiﬂtir. Türkiye solunun tarihine onun önderli¤i sonucu eklenen gelenekler, direniﬂler, ancak ideolojik, pratik her
düzeyde düzenden kopabilenlerin
eseri olabilirdi ve öyle oldu.
O’nu tek bir özelli¤iyle anlatmak
ve tan›mlamak veya önderlik misyonunu sadece teorik, politik veya askeri boyutla s›n›rland›rmak, O’nu
eksik anlatmakt›r. Belki ﬂu baﬂl›klarda özetlenebilir O’nun devrimcili¤i:

Bilgi ve gerçek, inanç ve
i d d i a , t e o r i v e p r a t i k , d i re n mek ve savaﬂmak, örgütlemek ve sorun çözmek ve
hedeften hiç ﬂaﬂmamak!
Mahirler’in soyundand› O. Stratejisi de, çal›ﬂma tarz› da, yaﬂam› ve
liderlik anlay›ﬂ› da, Marksist-Leninist bak›ﬂ aç›s›ndan süzülüp gelmiﬂti. Masa baﬂ›nda ahkam kesip, sosyalistlik taslay›p, düzen içinde yaﬂayanlar›n tarz›, ondan fersah fersah
uzakt›. Yaﬂam›n›n hiçbir döneminde
bir “masa baﬂ›” devrimcisi olmad›.
Yaﬂam›n›n hiçbir döneminde halk›ndan kopmad›. Hayat› ve mücadeleyi tüm yönleriyle kavrayan bir
önder oldu. O, k o m u t a n’d›r. O,
halk
önde-

Genç yaﬂl› çocuk kad›n
h e r s›n›ftan insana gitme,
onlar› etkileme e¤itme ve
örgütleme bir devrimcinin baﬂt a
g ö revidir. Bunun yap›lmad›¤›
yerde d e vr i mc i l i k yo k t ur.
Devrimcili¤in yerini ﬂu veya bu
biçimde düzen yaﬂam› alm›ﬂt›r.
B i r d e v r i m c i s ü re c i t a k i p
etmi yor s a , ö r g ü t ü n ü n
perspektiflerini kavray›p
hayata geçirmiyorsa, o insan›n
es as o l a r a k d e v r i m c i l i ¤ i
n o k t a l a n m › ﬂ d e m e k t i r. Devrimci
insan, dinamik, h e r a n
ne yapt›¤›n› bilen kitleleri
ö r g ü t l e m e k l e u ¤ r a ﬂ a n i n s a n d › r.

(Dursun Karataﬂ
2002 tarihli bir
yaz›s›ndan)

r i’dir. Militan ve savaﬂç›’d›r. O,
p o l i t i k a ü reten’dir...
Komutanl›¤›, halk önderli¤i, militanl›¤› ilmek ilmek örülmüﬂtür y›llar boyunca. Lise y›llar›ndan itibaren anti-faﬂist mücadelede ön saflarda tan›d› O’nu yoldaﬂlar›. Sonra
O’nu tüm ‹stanbul gençli¤i tan›maya baﬂlad›; üniversitelerde, yurtlarda, faﬂist iﬂgallerin k›r›lmas›nda,
gençli¤in anti-faﬂist, anti-emperyalist eylemlerinde, akademik mücadelesinde hem bir militan, hem bir
yönetici olarak vard› art›k. Ayn› dönemde 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 döneminde “partiyi kuraca¤›z, devrimi
gerçekleﬂtirece¤iz, hiçbir güç bize
engel olamayacak” diyen iradenin
sahibi olarak gördü.
12 Eylül Cuntas›’n›n zulmü karﬂ›s›nda teslimiyetin, boyun e¤menin,
statükoculu¤un teorileri yap›l›rken,
O, “Cunta 45 milyon halk› teslim
a l a m a y a c a k ” cümlesinde özetledi¤i
direniﬂ çizgisinin ve bu y›llar boyunca direniﬂ destanlar› yaz›lmas›n›n
önderli¤ini üstlendi. Devrimci hareketin tarihine bir onur sayfas› olarak
geçen 1984 Ölüm Orucu’nun önderi,
k u r m a y › oldu¤u kadar, 75 gün süren
açl›¤›n koynunda ölüme yürüyüﬂün
savaﬂç›lar›ndan biri oldu. O, önderli¤in gerekti¤inde ölümün üzerine de
en önde yürümek oldu¤unu tarihe
yazanlardand›.
Sosyalizmi inkar›n, devrimden
vazgeçmenin, legal particili¤in revaçta oldu¤u y›llarda “ D ü n y a y › b i r
kez de T ü r k i y e ’ d e n s a r s a c a ¤ › z ”
hayk›r›ﬂ›na sesini verendir. Sosyalist sistemin y›k›ld›¤›, emperyalizmin zaferini ilan etti¤i y›llarda, sosyalizm bayra¤›n› daha yükseklere
kald›rman›n, tüm karamsarl›klara,
y›lg›nl›klara, inançs›zl›klara “sos yalizmin sorunlar›n›n çözümü
sosyalizmdedir” diyen bilimsellikle set çekendir. Sosyalizmin bayra¤›n› onurla yükseklerde dalgaland›-

ranlar, seslerini ve sözlerini O’ndan
ald›lar.
D i re nmek, sorun çöz mek ve
s a v a ﬂ m a k ; denilebilir ki, bütün yaﬂam› bunlarla doludur. Dursun Karataﬂ, dünya ve ülkemiz solunda sadece “ileri kadrolar›n” yapabilece¤i bir eylem türü olarak görülen
ölüm oruçlar›n› ve daha genel anlamda k a h ra m a n l › k l a r › ki t l e s e l l e ﬂ t i ren yolu açand›r. En s›radan olan›n en büyük kahramanl›klara aday
olmas›n› mümkün k›land›r. S›radan,
sade ve fakat istekli; onun kadrosunda öncelikle bunlar olmal›yd›.
‹stek varsa, gerisi halledilebilirdi.
Ve öyle de olmuﬂtur.
Devrimci hareketin önderli¤inin
tüm kadrolara, savaﬂç›lara, taraftarlar›m›za kazand›rmaya çal›ﬂt›¤›
inanc›n içeri¤i ve tan›m› nettir.
Onun tan›m›yla, inanç, bilgi ve
g er ç e¤ i n bir l eﬂ ti ¤ i bir duygu yo ¤ u n l u ¤ u d u r. Bu inanç, soyut ve ajitatif de¤ildir. Yüzeysel de¤ildir. Dönemsel hiç de¤ildir. Bu inanç, her
insan›m›z›n kendini devrime adamas›n› ve devrim için gerekeni yapma gücünü kendinde bulabilmesini
sa¤layan bir inançt›r. Devrimin,
devrimci eylemin, direniﬂ destanlar›n›n “süper insanlar›n” de¤il, inanm›ﬂ insanlar›n iﬂi oldu¤unu vurgulad› her zaman. Herkes “ b e n b u n u
y a p a b i l i r i m ” diyebilmeliydi. O, insanlar›m›zda iﬂte bu inanc› ve güveni yaratm›ﬂt›r. Faﬂizmin kuﬂatt›¤›
üslerinde teslim olmay› reddederek
“as›l siz teslim olun” diyen, kurﬂun
ya¤murlar› alt›nda tilililerle direnen, inançlar›n› duvarlara kanlar›yla yazan kadro ve savaﬂç›lar› yaratm›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 mahkum edilip, devrimcilik, O’nun yolunu izleyen kadrolar›n omuzlar›nda yücelecektir.
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Siyasette

‹LKE

elinin tersiyle itebilmiﬂtir.
Pragmatik nedenlerle hiçbir
ilkesiz, kurals›z ittifak›n bir
parças› olmam›ﬂt›r. “Her
sosyalist güç ve hareket,
Marksizm-Leninizmin, evrensel ilke
ve tezlerinden taviz vermeden kendi
kiﬂili¤ini ve etkinli¤ini kendisi tan›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›, MarksistLeninist kimli¤imizle ve kiﬂili¤imizle ba¤daﬂt›ramay›z”...
Dursun Karataﬂ, böyle bir kiﬂili¤i kendinde somutlay›p Türkiye solu için bir örnek yaratm›ﬂt›r.
Pragmatik hesaplara iliﬂkin yapt›¤› hemen tüm öngörüler, ne yaz›k
ki do¤rulam›ﬂt›r O’nu. Pragmatizm,
sola, yaln›zca pratik de¤il, ideolojik, kültürel zararlar vermiﬂtir.
‹lkeli yaﬂam, bir devrimcinin yaﬂam›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› direniﬂlerde, uluslararas› iliﬂkilerde O’nun
tüm politikalar›na yön veren Marksist-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-

Day›, ‹lkeli Olman›n
Türkiye Solundaki Ad›d›r
Türkiye solunda devrimci harekete birçok konuda eleﬂtiriler yap›lm›ﬂt›r bugüne kadar. Öncü Savaﬂ›
anlay›ﬂ›ndan Halk Meclisleri önerisine kadar, ihanetler karﬂ›s›ndaki
tavr›ndan hapishaneler politikas›na
kadar, eleﬂtiriler yap›lm›ﬂ, kimisi
kitleden kopuk derken, kimisi reformist demiﬂtir; fakat, devrimci harekete bugüne kadar kimsenin söylemedi¤i bir ﬂey vard›r; kimse ilkesizlik’le eleﬂtirmemiﬂtir devrimci hareketi. Kimse pragmatizm yapt›¤›m›z›
söyleyememiﬂtir.
Bu noktada tüm yaﬂam› boyunca
net ve ilkelidir devrimci hareketin
önderi. ‹ddia edebiliriz ki, ilkeli olman›n Türkiye solundaki ad›d›r
O ; “B‹Z DA‹MA, DE⁄‹ﬁMEZ
MARKS‹ST-LEN‹N‹ST SANDALYEM‹ZDE OTURACA⁄IZ”! diyendir. Ve de öyle yapm›ﬂt›r. 38 y›l
baﬂka herhangi bir sandalyede oturmay›, baﬂka herhangi bir güce yaslanmay› asla düﬂünmemiﬂtir.
Pragmatizm, Day›’n›n tüm siyasal yaﬂam› boyunca savaﬂt›¤› olumsuzluklar›n en baﬂta gelenlerinden
biridir. Pragmatizmin k›sa vadede
sa¤layaca¤› faydalar›, her seferinde

“Her ﬂeye ra¤men... kan›tlanm›ﬂ
ideolojik sa¤laml›¤›m›za güvenerek... kapitalist ç›kar iliﬂkilerine
dönüﬂmüﬂ örgütler aras› iliﬂkileri
de¤iﬂtirip, devrimci dayan›ﬂman›n
önemini, coﬂku ve heyecan›n› yaﬂatmaya çal›ﬂmal›y›z. ... Devrimci
de¤erlerin yok olmaya baﬂlad›¤›,
pragmatizmin ilke haline geldi¤i
bu platformlarda ilk anda bu tavr›m›z ço¤unlukla, ya yeni bir pragmatizm ya da devrimci toyluk olarak kabul edilecektir... On y›llar›n
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kokuﬂmuﬂ düﬂüncelerini, tav›rlar›n› bir anda de¤iﬂtirmeyi düﬂünmek
idealizm olur. Sab›rla ve inatla
do¤rular› savunmaya devam etti¤imizde gerçekte devrimci düﬂünceleri taﬂ›yanlar, devrimci dayan›ﬂman›n önemini bilenler, ilkeli ve
dost olman›n, gerçek devrimci dayan›ﬂman›n önemini yeniden kavrayacak, heyecan› duyacak ve
olumlu ad›mlar atacaklard›r.”

de devrimci hareketin, Turgut ‹pçio¤lu, Kemal Karaca, Mehmet Büçkün gibi kadrolar› sol içi ﬂiddet sonucu 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, yetersizlikten kaynaklanan, yer yer tepkisel tüm öneri ve düﬂünceleri,
O’nun taraf›ndan devrimci bir yöne
kanalize edilmiﬂtir; sol içi ﬂiddete
ayn› ﬂekilde karﬂ›l›k vermeme anlay›ﬂ›n› iﬂte daha o dönem yerleﬂtirmiﬂtir. Misilleme yapmak kuﬂku
yok ki en kolay olan›yd› ama O ilkeli 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 olmay› kavratmak, O’nun kadro e¤itiminin bir parças›d›r. 2002 May›s’›ndaki bir yaz›s›nda “Kendimizi e¤it mek, kollektifli¤i iﬂletmek, kitlele r e anlatmak, kitleleri bilgilendirm e k , k i t l e l e re k a r ﬂ › a ç › k o l m a k
temel ilkelerimiz olmal›d›r” diyordu.
Halka aç›kl›k ilkesinden hiç vazgeçmedi hareketi yönetti¤i sürece.
O’nun bu noktadaki ›srar ve kararl›l›¤› sonucudur ki; politikada, ittifaklarda aç›kl›k, eylemlerde devrimci
ilkelerin titizlikle savunulmas› ve
uygulanmas›, devrimci hareketin
ay›rdedici özellikleri haline gelmiﬂtir.
“Yapt›¤›m›z› savunduk, savundu¤umuzu yapt›k” deyiﬂi de O’nun
bu ilkeli yaﬂam› ve politik çizgisinin ortaya ç›kard›¤› bir sözdür.
Her koﬂulda ilkeli olmak zordur;
bazen o ilkeler u¤runa büyük bedeller ödemeyi, bazen ilkesizli¤in sa¤layaca¤› “fayda”lardan vazgeçebilmeyi gerektirir. Ama her ikisi de
devrime kazand›r›r, her ikisi de devrimcili¤i pekiﬂtirir. ‹lkeli olmak, ilkeleri esnetmemek, emperyalizm,
oligarﬂi ve soldan gelebilecek ideolojik, politik, kültürel çarp›tmalar
karﬂ›s›nda ilkeleri korumak, O’nun
bize b›rakt›¤› miras›n içindedir.

Dursun Karataﬂ
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Önderimizin y aşamından...
Nice yerlerden geçildi buraya kadar
Devrim
dalgas›n›n
sard›¤› PartiCepheli’lerden
biriydi. 1971’di
y›l ve çok de¤il,
sadece birkaç
y›l sonra, ﬂimdi
sempatizan›
oldu¤u bir hareketin yeniden yarat›lmas› gibi büyük bir
tarihsel misyonu üstlenecekti...

THKP-C inkarc›lar›na meydan› boﬂ b›rakmad›lar. Day›’n›n
önderli¤inde yaz›lan “Devrimci Yo l H a reketinde Tasfi ye cili k ve Devr imci Çi zgi” ,
tasfiyecili¤i mahkum ediyor,
Parti-Cephe’yi yeniden yaratacak olan Devrimci Sol hareketinin yolunu aç›yordu.
O’nun tarih önündeki s›fat›
art›k Devrimci Sol Önderi’ydi... Önderli¤i cunta hapishanelerinde bir kez daha s›navdan geçecek ve O’nu bir
önder olarak gözden düﬂürmek isteyen cuntan›n gayretleri boﬂa ç›kacakt›... Gerekti¤inde Tek Tip Elbise’ye
karﬂ› barikatlarda direnen bir militand› O, gerekti¤inde
önderlik misyonuyla ölüme yatan.. Mahkeme salonunda ayakkab›s›z, elbisesiz yapt›r›mlara direnirken, 1984
Ölüm Orucu sonras›nda bir deri bir kemik kalm›ﬂken,
Türkiye hapishanelerindeki direniﬂlerin önderli¤ini üstlenerek, devrim tarihimize destanlar ekliyordu.

Genç ve tecrübesiz
olmalar›na ra¤men,
cüretle at›ld›lar
kavgaya. “Eski”lerden medet ummak
yerine, kendilerine
güvendiler.
Kocamustafapaﬂa
Direniﬂi, ad›m
ad›m devrimci hareketin önderli¤ini
üstlenmekte olan
Day›’n›n bizzat kat›ld›¤› ve örgütledi¤i
solun ülkemizde ilk
kez aç›k sokak çat›ﬂmalar›na girdi¤i
bir direniﬂtir. Ama
daha yol uzundu.
Türkiye gibi s›k›yönetimlerin, cuntalar›n birbirini izledi¤i bir ülkede kolay de¤ildi bir hareketi örgütlemek ve onun önderi olmak. Fakat Day›’n›n önderli¤i de iﬂte bu tarihsel dönemeçlerde pekiﬂiyordu.

2 Aral›k 1975 Kocamustafapaﬂa Direniﬂi

1977 A¤ustos’unda Sabahat yoldaﬂ›yla evlendi. Örnek
bir evlilikleri oldu; çünkü oda¤›nda kavgalar›, sosyalizm sevdalar› vard›. Day›, her alanda oldu¤u gibi, devrimci hareket içinde o güne kadar kad›nlar›n geliﬂmesinin önünde engel olan s t a t ü l e re karﬂ› da savaﬂt›. Kad›n
yoldaﬂlar›na güvendi. Güvenmenin ötesinde onlar›n
geliﬂmesinin yolunu açt›.. Onun yönetimindeki devrimci 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 güzelliklerden biri, Cepheliler’in, 22 y›ll›k düﬂünün gerçekleﬂtirilmesidir. K›z›ldere’de yokedilen Parti, 1994’te yeniden
yarat›l›yor. Tarih yazan usta, Kuruluﬂ Kongresi’nde, Mahir’in, ﬂehit yoldaﬂlar›n›n huzurunda görevini yerine getirmiﬂ 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 geçirmek zorunda kald›. Ama hiçbir zaman ülkesinden, halk›ndan kopmad›. O’nu sürgün y›llar›nda gösteren bu resim, O’nun bu yan›n› simgeliyor adeta. Beyninde 24 saat
ülkesini, halk›n›, yoldaﬂlar›n›, örgütünü taﬂ›yan bir önderdi O; nerede olursa olsun, hangi koﬂulda olursa olsun,
hiçbir ﬂey onun 24 saat devrimle yat›p kalkmas›n›n önüne geçemezdi... 38 y›ld›r halk›, vatan› için atan bu yürek
durdu; binlerce Cepheli yürek, onun yerine de atmaya
devam edecek ﬂimdi..
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k i m d e m i ﬂ ö l ü m v a r diye bize
kardeﬂ kardeﬂ atan
b u y ü re k b i z i m
bize ölüm yok...
b u y ü re k h i ç d u r m a y a c a k
bize ölüm yok...
b u y ü re k h i ç s u s m a y a c a k !

akla, mant›¤a hakaret say›lacak kadar zekadan yoksun yalanlar ürettiler. 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 Nisan 1992’de devrimci harekete yönelik gerçekleﬂtirdikleri merkezi
katliamlarda, a¤z› salyal› katiller
“ D a y › v a r m› day›!” diye soruyor,

Boﬂuna Sevinmeyin
Yoklu¤unu Hissetmeyeceksiniz!
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 kuruyorlard›. Kanal D, bu sevinçle olsa gerek,
“ D u r s u n K a r a t a ﬂ A r t › k Yo k ” diye
verdi haberi.
Sevinçliydiler. Çünkü O’nun art›k olmamas›, sömürü düzenlerinin
daha uzun yaﬂamas› anlam›na gelecekti! Öyle düﬂünüyorlard›.
Burjuvazi, devrimci hareketin
önderinin misyonunun bilincindedir. Dolay›s›yla sevinçleri ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir. Fakat, beklentileri boﬂunad›r. Yan›l›yorlar, bekledikleri olmayacak, O’nun fiziken aram›zda olmamas›, düzenlerinin ömrünün uzamas›n› sa¤lamayacakt›r.
Sa¤lamayacakt›r, çünkü, O,
uzun mücadele y›llar›nda yaratt›klar› 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 kesintiye u¤ratmaks›z›n sürdürecektir.
Onun uzlaﬂmaz kiﬂili¤i, oligarﬂik düzene, sömürücü
s›n›flara kini, devrimci hareket saflar›nda yaﬂamaya

devam edecek, mücadele azmini bileyecektir.

H e r Z a m a n O ligarﬂinin
Ö n c e l i k l i H e d ef i O l m a s ›
Tesadüfi De¤ildi
Oligarﬂinin devrimci hareketi
yok edebilmesi düﬂünülemez, onlar
da pekala bunun fark›ndayd›lar. Fakat, sürekli olarak devrimci hareketin Dursun Karataﬂ’s›z olmas› hayallerinin peﬂinde koﬂup durdular.
Dursun Karataﬂ’›n baﬂ›nda olmad›¤› bir hareketi belki etkisizleﬂtirebileceklerini, tasfiye edebileceklerini düﬂündüler ihtimal ki. Oligarﬂi, kendi liderlik anlay›ﬂ›yla devrimci 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 sald›r›lar›n›n hedefinde Dursun Karataﬂ 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 istediler, direniﬂ bitti¤inde bu sefer

onun ölüm haberini bekliyorlard›.
Beklentileri boﬂa ç›k›yor, fakat kurﬂunla öldüremedikleri önderli¤e
karﬂ›, psikolojik savaﬂ sald›r›lar›n›
sürdürüyorlard›.
Devrimci hareket saflar›nda yaﬂanan darbe ihanetinde, yürüttükleri
bu psikolojik savaﬂ›n pay› büyüktü.
Nihayet sonuç ald›klar›n› düﬂünüyorlard›. Devrimci hareket saflar›ndaki zaafl› unsurlar, ihanetleriyle
oligarﬂiyle “ D u r s u n K a r a t a ﬂ ’ › y o k
e t m e ” hedefinde birleﬂmiﬂlerdi.
Çünkü, Dursun Karataﬂ’›n varl›¤›
burjuvazinin düzenini tehdit ediyor,
darbecili¤in ise düzende yaﬂama özlemi önünde engel oluﬂturuyordu.
Dursun Karataﬂ uzlaﬂmazd›, ilkeliydi, teslim olmayand›, tekellerin, oligarﬂik düzenin amans›z s›n›fsal düﬂman›yd›. Bu özellikleri nedeniyle de, sürekli olarak hedef al›nm›ﬂt›.
Burada saymak gereksiz; fakat
ﬂu kadar›n› söyleyelim ki, oligarﬂinin devrimci hareketin önderli¤ine
yönelik baﬂvurmad›¤› hiçbir yalan,
karalama, iftira kalmam›ﬂt›r. Ama
yalanlar›, karalamalar› iﬂe yaramad›. Çünkü, O’nun herkesin gözleri
önündeki devrimci yaﬂam›, önder
kiﬂili¤i, savundu¤u ve uygulad›¤›
politik çizgi, hiç bir yalan›n, iftiran›n iz bile b›rakamayaca¤› netlikte
oldu. Çünkü, bu yalanlar›n sahipleri
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ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ çekenler, iﬂbirlikçiler, vatan hainleri,
halka karﬂ› kontrgerilla savaﬂ›n› örgütleyenlerdi. Ve hepimiz biliyoruz
ki, Dursun Karataﬂ en baﬂtaki hedefleriydi.
‹nterpolleri devreye soktular,
yüzlerce ülkede arama kararlar› ç›kard›lar. Olmad›. Ama, ölümsüzlü¤ü üzerine yap›lan aç›klamada da
belirtildi¤i gibi, “bilimin ve do¤a n›n s›n›rlar› vard›. O s›n›rlarda
kaybettik onu.”

Devrime Onsuz A m a
O n u n l a Yürüyece¤iz
Biliyoruz ki, ony›llard›r, onun
ölümünü bekleyenler, bu haberle
derin bir nefes ald›lar. Muhtemel ki,
ony›llard›r bekledikleri haberi alman›n mutlulu¤undalar.
Fakat, diyoruz ki, “ D u r s u n K a r a t a ﬂ A r t › k Yok” diye sevinmekte
acele etmeyin. Acele etmeyin, çünkü Dursun Karataﬂ’›n fiziken aram›zda olmamas›, devrimci hareketin O’nun önderli¤inden yoksun
oldu¤u anlam›na gelmez. O her zaman bizimle olmaya devam edecek,
devrim yürüyüﬂümüzü, onsuz ama
onunla birlikte sürdürece¤iz.
O yine karanl›kta yolumuzu ayd›nlatan ›ﬂ›¤›m›z, engebeli, dolambaçl›, sarp yollarda ﬂaﬂ›rmadan yürümemizi sa¤layan pusulam›z olmaya devam edecek.
Düﬂenlerimizi, ondan ald›¤›m›z
güçle aya¤a kald›raca¤›z, ondan ald›¤›m›z güçle daha h›zl› koﬂaca¤›z,
onun yaﬂam›nda yaratt›klar›ndan
ö¤renmeye devam edecek, bir an olsun, onsuz kalmayaca¤›z.
Karﬂ›laﬂt›¤›m›z her zorlukta,
Day›m›z olsayd› ne derdi, nas›l düﬂünürdü diye düﬂünerek yolumuzu
bulaca¤›z. O, ö¤ütleri, talimatlar› ve
politikalar›yla hep yan›m›zda olmaya devam edecek.
Burjuvazi istedi¤i gibi sevinebilir, istedi¤i gibi boﬂ beklentilerinin
peﬂine düﬂebilir; fakat, söylemeliyiz
ki, bu beklentileri boﬂunad›r. Devrimci hareket saflar›nda beklediklerini bulamayacaklar› gibi, bu ülke
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topraklar›nda devrim umudunu yok
etmeyi, devrimci hareketi iktidar ve
devrim yürüyüﬂünden al›koymay›
baﬂaramayacaklar.
De¤il mi ki, bu topraklarda emperyalist çizmeler dolaﬂmaya devam ediyor; emperyalist üslerden
kalkan uçaklar, yoksul, ezilen dünya halklar›n›n üzerine bombalar
ya¤d›r›yor.
De¤il mi ki, halk›m›z açl›k ve
yoksulluk içinde yaﬂam savaﬂ› veriyor.
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 analar›m›z. Daha yaﬂama “merhaba”
demeden, sonsuza kadar gözlerini
yumuyor çocuklar›m›z.
De¤il mi ki, düzenin her yan›ndan ak›yor adaletsizlik.
De¤il mi ki, milyonlarca insan›m›z sefalet içindeyken, bir avuç iﬂbirlikçi, sömürücü egemen lüks ve
ﬂatafat içinde yaﬂ›yor...
De¤il mi ki, tüm bu çürümüﬂlü¤e son vermenin “tek yolu devr i m ”dir.
ÖYLEYSE; devrimci hareket
devrim yolundan bir milim sapmadan yürüyüﬂünü sürdürecektir.
Ve de¤il mi ki, Önderimizi verdik topra¤a, devrim yolunda kararl›
ad›mlarla, bir milim sapmadan yürümek için art›k bir kat daha fazla
nedenimiz var.
Bu topraklar› özgürleﬂtirmek,
O’nun devrim düﬂünü gerçekleﬂtirmek, hayalini kurdu¤u ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir ülkeyi ona
arma¤an etmek için; daha fazla
enerjiyle çal›ﬂacak, daha kararl› yürüyecek, daha cüretli olaca¤›z.
O’nun ö¤rettiklerini devrim mücadelesinde uygulayabilmek için her
ﬂeyimizi ortaya koyaca¤›z.
“Dursun Karataﬂ art›k yok”
sevinci duymak burjuvazi için ne
kadar do¤alsa, sevinçlerini kursaklar›nda b›rakmay› da bizler kendimize görev bilece¤iz.
ﬁöyle diyordu bir yaz›s›nda;

“Düﬂman ve biz” , konusunda ide oloji k ola rak ne t olursak, bu ger çekleri çok daha iyi kavrar, s›n›f
mücadelesindeki uyan›kl›¤›m›z› dir i t u t a r › z . A k s i ha ld e tu z a kla r biz i
bekliyordur. Kay›ps›z mücadele olm a z . O n la rc a ke z b iz i i mh a e d e c e k ler, dü ﬂece¤iz, yeniden kalkaca¤›z,
yeniden örgütlenece¤iz, bu bizim
tarihimizdir. Bu tarih böyle yaz›lmaya devam edecektir.”
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›labilece¤ine duydu¤u güven bizimle
olacak. Devrimci hareket, yine yap›lamaz denilenleri yapmaya, baﬂar›lamaz denilenleri baﬂarmaya devam edecek. Ve hiç kuﬂku yok ki,
yine, büyük kahramanl›klar›n, oligarﬂiyi sarsan eylemlerin, büyük direniﬂlerin yarat›c›s› olacak...
Ony›llar boyunca onu katletmek
için u¤raﬂ›p baﬂaramayanlar, ﬂimdi
ölmesine de bir saniye olsun sevinemeyecekler.
Düﬂmanlar›m›z› sevindirmeyecek, dostlar›m›z› ve halk›m›z› üzmeyece¤iz.
“Onun gösterdi¤i yolda, kavgam›z› zafere kadar sürdürece¤iz.
Onun, u¤runa hayat›n› verdi¤i hedeflerinden 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 baﬂaraca¤›z.
“Onsuz ama onunla yürüyece ¤iz. Su sturu lamayan v e d alg a d al g a ya y › lm a ya d e va m e de n onu n se sidir. Onun sesiyle konuﬂmaya deva m e de ce ¤i z . O nun her k oﬂu ld a
s a¤ lam ve kararl› olmas ›n › b ilen
ad ›m la r›y la ad ›m lay aca¤ ›z bu y o lu .
Ve er geç, onun elleriyle oligarﬂinin burçlar›na bayra¤›m›z› dikece ¤iz.”
‹ﬂte bundan dolay›, boﬂuna sevinmeyin bay burjuvazi. Ondan
kurtulamayacaks›n›z hiç; Türkiye
devriminde o hep varolacak.

ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR ÖLÜMSÜZDÜR
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Moon Star isimli yat›n
konuklar›n›n kald›¤› yatak
odas›, lüks ötesi...

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 cennette tatil yapmas›, kap›s›na yanaﬂmas›na bile izin verilmez.

Halka; ‘Bir Lokma Bir H›rka’
Kendileri; ‘Biri Villada Biri Yatta’
Biri, M o o n S t a r adl› lüks yat;
Di¤eri, R ixos P r e m i u m Otel.
Her ikisi de Fettah Tamince
isimli patrona ait.
M o o n S t a r adl› yat›n 5 b ü y ü k
k a m a r a s › n d a n b i r i “ u l t r a l ü k s”. 5
y›ld›zl› otel konforu sunuyor, deniz
suyunu ar›tarak tatl› suya çeviren
sistemi de var. Boyu 45 metre, fiyat› 7 milyon dolar...
C u m h u r b a ﬂ k a n › Abdullah Gül
ve aile efrad›, tatilini Göcek’te bu
t e k n e d e y a p t › l a r. 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,
D u b a i E m i r i E l M a k t u m ’ u, S u u d i
P rens i Faysal ’› 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›¤› R ixos P r e m i u m O t e l’de
lükste yar›ﬂ›yor yatla. E t A r j a n t i n ’ d e n , puro Küba’dan, i st akoz
Dubai’den, masajc› kad›nlar Bali’den... getiriliyor bu otelde.
Müﬂteriler, havaalan›ndan limuzinlerle karﬂ›lan›yor, hatta bulundu¤unuz ﬂehirden özel jetle al›n›yor.
De¤iﬂik ülkelerin yemeklerinin yap›ld›¤› 14 özel restoran› ve istenirse
özel ahç›lar› var. Kald›¤›n›z villalarda, özel hizmetçiler kahvalt›n›z›
yata¤›n›za getiriyor. ‘Truva konsep-
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Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ve
hanedan›, 22 Temmuz seçimleri
sonras›nda da tatile buraya gelmiﬂlerdi. Demek ki, onlar da memnun
kalm›ﬂlar.
Fakaaat;
Baﬂbakan ve Cumhurbaﬂkan› de¤il mi, ikide bir kendilerinin halk›n
içinden geldiklerini, “ ha l k ç o c uk l a r › ” olduklar›n› söyleyenler!
Mesela Tayyip Erdo¤an, daha
geçen hafta, 8 A¤ustos’ta Siirt’te
yapt›¤› konuﬂmada “ b i z i a r a y a n
h a l k › n a r a s › n d a b u l u r ” diyordu.
Öyle ya, halk›n aras›na giderken kamera ordusuyla gidiyor, reklam yap›yor, ama “ R i x o s P remium Tatil
K ö y ü ”ne SAKLANARAK, G‹ZLENEREK gidiyor. Çünkü, bu
ul tra lüks t at il vil lal ar› halk karﬂ›s›nda çizilen Tayyip imaj›n› bozuyor.
Tayyip Erdo¤an halk›n aras›na
kar›ﬂ›yor, ama demagoji yapmak
için, halk› kand›rmak için. Tatil köyüne gidiyor, lüks içinde sefa sürmek için.
Baﬂbakan da, cumhurbaﬂkan› da,
“h a l k ç oc u¤ u” imajlar›na zarar veren tatillerinin gizli kalmamas›ndan
rahats›z oldular. Fakat, lüks ve sefa
içindeki yaﬂam›m›z› niye aç›k ettiniz diyemeyecekleri için, “güvenli ¤imizi tehlikeye sokuyorsunuz”
diyerek bas›na f›rça att›lar. Cumhurbaﬂkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada; “Say›n Cumhurbaﬂkan›m› z›n... bulundu¤u yerin haber, fo to ¤raf v e görü ntülerle ortaya ko nulma s ›, ka bul ed ilme lidir ki, k en -

di l e r i ni n g üve nl i ¤ i ni t e h l ik e ye
atmaktad›r.” denildi.

Halk›n ‹çinden
P a t ro n l a r › n K u c a ¤ › n a
Halk›n içinden ç›km›ﬂ olabilirler, 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 yaﬂam›n›, en temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂmak belirliyor. B›rakal›m
lüks tatilleri, tatil yapmay› ak›llar›ndan bile geçirecek durumda de¤iller. ‹ﬂ bulduklar›nda, günde 14 saat,
sigortalar›, iﬂgüvenlikleri, cangüvenlikleri 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 bulam›yorlar. Yaﬂamlar›n›n büyük bölümünü derme çatma çad›rlarda geçirerek kar›nlar›n› doyurmaya çal›ﬂ›yor.
Ülkenin neresine giderseniz gidin, 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 “ b i r lok m a b i r h › r k a ” ile yetinmelerini
ö¤ütlüyorlar. Bu söylem, halka,
“sef al eti n iz b itm es in , ö m rü n ü z bo yunca yar› aç yar› tok yaﬂay›n; bizim de bir elimiz ya¤da bir elimiz
balda yaﬂayal›m” demek anlam›na
geliyor.

17 A¤ustos 2008

Dolay›s›yla, halka uygun gördükleri “bir lokma ve bir h›rka ”
felsefesiyle, kendilerinin sefahat
içindeki yaﬂamlar› aras›nda k o p m a z b i r b a ¤ var. Halk› aldatt›kça,
halktan ald›klar›n› Tamince gibilerin kasalar›na ak›tt›kça, bu lüks yaﬂant›n›n sahibi olabiliyorlar.
Onun için, halk›n içine girdiklerinde 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, al l a h k o r k u s u duymuyorlar.

Y ü r ü Ya Kulum Dincili¤i
Baﬂbakan ve Cumhurbaﬂkan› gibi Fettah Tamince de, tanr›n›n “ y ür ü y a k u l u m ” dedi¤i halk çocuklar›ndan biridir. Milyonlarca halk
içinden, bir onlara “ y ü r ü y a k ul u m ” 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 büyüklerinden biri olan Tamince, Fe-

tullah Gülen’den ald›¤› ö¤ütler, dinledi¤i vaazlar›n gücüyle yürüyenlerdendir! Bunun için, “ F e t u l l a h
Hoca beni m için idoldür” der.
Fethullah ve iktidar iliﬂkileri
ona, ‹sraillilerle ortak, finansman›n
yüzde 80’ini Avusturya bankalar›n›n sa¤lad›¤›, Dubrovnik Rixos otelini kurdurmuﬂtur. Otelin binas›, savaﬂta yerle bir edilmiﬂ bir sarayd›r.
Görüldü¤ü gibi, ‹srail ortakl›klar›nda dini bütünlük unutuluyor.
Hakk›nda, “ Kara para aklad› ¤› n a , a r k a s › n d a R u s ma f yas› ol du ¤ u n a ” iliﬂkin haberler ç›km›ﬂt›r.
K›sacas› yapt›klar›n›n dinle,
imanla ilgili yan›, dini kullanmaktan ibarettir.
Elbette, Tayyip’lerin de bu yükselmeye katk›lar› olmuﬂtur. Örne¤in; 2006’da Antalya'daki Lara Park
ihalesi, aç›k bir ihalenin yasal gerekleri yerine getirilmeden, Antalya
halk›n›n protestolar› ve talepleri gözönüne al›nmadan Fettah Tamince'ye verilmiﬂti.
7 May›s 2008’de ise, “hazine ve

Kendi Yasalar›n› Uygulamayan
Bir Düzen Gayri-Meﬂrudur
“Cargill” isimli ABD firmas›n›n,
Bursa’daki niﬂasta fabrikas›n›n faaliyeti, Cargill’in tar›m alan›nda
fabrika kurmas›na karﬂ› aç›lan dava sonucunda mahkeme karar›yla
durduruldu, fakat karar AKP iktidar› taraf›ndan uygulanmad›.
Bunun üzerine dava tekrar Yarg›tay’a götürüldü ve Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi, ‘fabrikan›n faaliyetine,
aleyhteki mahkeme kararlar›na
ra¤men göz yumduklar›’ gerekçesiyle, B a ﬂ b a k a n Ta y y i p E r d o ¤an’la ‘dönemin yöneticileri ’n i n
tazminat ödemesine hükmetti.
Kararda iktidar›n ve bu konuda
yetkili olan Gemlik Belediye Baﬂkan›’n›n kapatma karar›n›n gereklerini yerine getirmedi¤i belirtiliyor;
Yani Yarg›tay diyor ki, bu ülkenin
Say›: 159

Baﬂbakan›, belediye baﬂkan› dahil,
düzenin temsilcileri yasalara uymuyorlar.
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 edilmiﬂti. A‹HM, Bergama’da siyanürle
alt›n ç›karmaya karﬂ› yarg› karar›n›
uygulamad›¤› için Türkiye’yi mahkum 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 uymad›¤› bir düzenin, halktan yasala-

o r m a n a r a z i l e r i n i ” turizme açma
ad›na talan›na izin veren yasa ç›kar›larak, Lara Kent Park› dahil, yap›m izni iptal edilen 53 projenin
önü aç›lm›ﬂt›.
Görüldü¤ü gibi, bu tablo Cumhurbaﬂkan› ile Baﬂbakan’›n neden
Tamince’nin otellerinden, yatlar›ndan pek memnun kald›klar›n› aç›klamaya yetiyor. Ve elbette, bu iliﬂkiyi bas›ndan, halk›n gözünden gizlemeye çal›ﬂmalar›n›n nedeni de anlaﬂ›l›yor.
Çünkü, iliﬂkileri kirli iliﬂkilerdir.
Baﬂbakanla, Cumhurbaﬂkan›n›n ayn› günlerde ç›kt›klar› bu tatilleri, ülkedeki sistemin nas›l iﬂledi¤inin de
göstergesidir.
Dikkat edilirse, bu çark›n içinde
halk›n yeri yoktur. Sefahat içindeki
yaﬂam, emperyalistlerle iliﬂkiler, ‹srail siyonizmiyle ortakl›klar, halka
ait yerlerin patronlara peﬂkeﬂ çekilmesi, emperyalist iﬂgallerinin rant›n›n yenmesi üzerine kurulmuﬂtur.
‹ﬂte, “y ürü ya kul u m di n ci l i ¤i ni n ”
özelliklerini bunlar oluﬂturuyor.
ra uymas›n› isteme hakk› olabilir
mi? B a ﬂ b a k a n y a s a l a r a u y m u y o rsa, halk neden yasalara uyacak?
Bu düzenin yasalar›, halk›n aleyhine oldu¤unda uygulanacak, tekellerin ç›karlar›na dokundu¤unda uygulanmayacak. Böyle bir düzen,
halk›n gözünde meﬂru olabilir mi?
Oligarﬂik düzenin de meﬂrulu¤u
yoktur. Sömürü ve zulüm düzeni oldu¤u için meﬂru de¤ildir. Fakat, ayn› zamanda, Baﬂbakan’› bile yasalar›na uymad›¤› için meﬂru de¤ildir.
Halka yasalara uymad›klar› için
dava açma, yarg›lama, yapt›r›m uygulama hakk› yoktur. Mahkemelerin insanlar hakk›nda verdi¤i cezalar›n, hapishanelerin, askerin, polisin, k›sacas› düzenin hiçbir kurumunun meﬂrulu¤u olamaz.
Meﬂru olmad›¤› gibi, di¤er adaletsizliklerinin yan›nda kendilerinin
uymad›klar› yasalara, halk› uymaya
zorlad›klar› için de adaletsiz bir düzendir.
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Ölüm Ucuz,
‹nsan De¤ersiz
‹nsanlar›m›z ölüyor, ne kadar da
çok. Her gün bir baﬂka yerden geliyor ölüm haberleri.
Ölümleri ucuz, peﬂine düﬂülmeyen, hesab› sorulmayan ölümler. Bir
aç›klamal›k, bir haberlik, aç›lmadan
kapat›lan bir soruﬂturmal›k ölümler.
Daha dün, yang›nda, çöken kuran kursunda, enfeksiyon kap›lan
hastanede onlarca öldüler. Zaman
geçmedi, ﬂimdi yeni ölümlerin haberleri geldi.
Tuzla’da kum torbas› yerine kullan›lan iﬂçiydiler, Malatya’da bir
türlü yap›m› tamamlanmayan stabilize yolun kurbanlar›yd›lar. Yar›n
baﬂka yerlerden gelir haberleri...
Çünkü, bu ülkenin her yan›, insanlar›m›z için ölüm tuzaklar›yla doldurulmuﬂ durumda...

1)

H a K u m To r b a s › ,
Ha ‹ﬂçi...

Cinayetlerden birisi yine Tuzla
tersanelerinde, 11 A¤ustos’ta iﬂlendi. Kum torbas› yerine kullan›lan iﬂçilerden üçü öldü, kalan 16’s› ölümün s›n›r›ndan döndü.
Cinayet, yap›m› tamamlanan filikan›n denenmesi s›ras›nda iﬂlendi.
Filikalar›n denenmesi için, kum torbas› 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 kadar çok ölüm oldu¤u üzerine yap›lan tart›ﬂmalar için cevapt›r bu
ölümler. Çünkü, bu ölümlerde ç›plak haliyle iﬂçilerin can›n›n de¤ersizli¤i vard›r. Kum torbas› kullanman›n öyle büyük maliyeti bile
yoktur. Fakat, sistem öyle bir hale
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gelmiﬂ durumdad›r ki, sorun maliyetten k›sman›n daha ötesine geçmiﬂtir. Maliyetli ya da maliyetsiz olmas› 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, komisyon araﬂt›rmalar›nda ölümlere neden olan sisteme göz yumuldu, küçük para cezalar›yla ölümler geçiﬂtirildi. Patronlar› zora sokacak yapt›r›mlar uygulanmad›. Çünkü, onlar›n
derdi dünya gemi pazar›nda elde ettikleri yerdi. Tersanelerdeki ölümleri, Türkiye’nin dünya pazar›ndaki
pay›n› çekemeyen “d›ﬂ güçlerin
oyunu” diye de¤erlendirme pervas›zl›¤›n›, piﬂkinli¤ini bile yapt›lar.
AKP’nin bu politikas› sonucunda ölümler devam etti. ‹ﬂçilerin ç›¤l›klar› kulak arkas› edildi, “ a l › n a n
önlemleri be¤endik” aç›klamalar›
yap›larak, halk›n tepkisi etkisizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›.
ﬁimdi kum torbas› olarak kullan›lan iﬂçilerden üçü öldü. Ekranlara
yans›yan görüntülerde ölen iﬂçi ailelerinin, yak›nlar›n›n kum torbas›
kadar bile de¤erinin olmamas›na isyan eden ç›¤l›klar› yank›lan›yordu.
Bu iﬂçi ölümleri için, Çal›ﬂma
Bakan› Faruk Çelik; “19 iﬂçinin fi likaya konulmas›n› anlayamad›m”
aç›klamas› yapt›.
Oysa anlaﬂ›lmaz bir ﬂey yok. ‹ﬂçi öldürmenin, bu ülkede bir cezas›
yok. ‹ﬂçinin can›, kum torbas›ndan
bile ucuz. Onun için dolduruyor iﬂçiyi filikaya, ölürse ölsün. Olsa olsa, dikkatsizlikten, tedbirsizlikten
bir dava aç›l›r, y›llar sonra bir iki
y›ll›k bir ceza verilirse, o da topu topu bir kaç bin YTL para cezas›na
çevrilir, dosya kapat›lm›ﬂ olur. Patronun 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›ndan bir rahats›zl›k duymuyor.
Yine Meclis Tuzla Komisyonu,
“Bu görülmemiﬂ bir olay. Ak›llara
durgunluk verecek bir ﬂey” diyerek
patronlar›n insanlar› kum torbas›
yerine kullanmas›na ak›l erdiremediklerini 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›. Patronlar›n suç ortaklar› durumundalar. ﬁaﬂ›rm›ﬂ gibi görünen aç›klamalar›yla,
suçlar›n› gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.
‹ktidar sorumlulu¤u üzerinden
belirsiz yerlere atarak kurtulmak istiyor. 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 öldükçe artan pazar paylar›n› büyütmek için öldürüyorlar.

2)

Ya p › l m a y a n Yolda
9 Ölü, 10 Ya r a l ›

9 insan›m›z da Malatya’n›n
Arapgir ilçesinde yaﬂamlar›n› yitirdiler. Bu sefer ölüm nedeni “ t r a f i k
k a z a s › ” idi.
Fakat, yaﬂanan kazan›n nedeni,
ﬂoför hatas› ya da dikkatsizlik de¤ildi. Kazan›n nedeni, devletin yapmad›¤› yoldu. Dü¤ünden dönen köylüleri taﬂ›yan minibüs, stabilize yolda
kayarak ﬂarampole yuvarland›.

17 A¤ustos 2008

Oysa, y›llard›r kazan›n meydana
geldi¤i yolun yap›lmas› isteniyordu.
Stabilize yol, 12 y›ld›r yap›m aﬂamas›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 riske girmesi ihtimali göze al›nmaz.
Fakat, söz konusu olan yoksul
insanlar, köylüler oldu¤u için, yollar›n›n yap›lmas›n›n da bir önemi
yoktur. Minibüs mü kaym›ﬂ, ölmüﬂler mi, devlet için ne de¤eri var!

3)

Bebekler Ölmedi
Öldürüldü

Ankara’da 3 günde 27 bebe¤in
öldü¤ü Zekai Tahir Burak Hastanesi’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 Dilmen de, “ Yeterli hemﬂiremiz olsayd › öl e n b e b e kl e rd e n b a z › la r› n› y a ﬂ a ta b il ird ik . H e mﬂ i re s a y ›s ›n ›n y o ¤u n
b ak›m da en az iki k at›n a ç›kar t›l m a s › la z › m d ›. B u n u ç o k k e z S a ¤ l› k
B a k a n l › ¤ › ' n a b i l d i r d i k . Ama onla r›n elinde de hemﬂire yoktu” 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 kiﬂiye 740 hemﬂire düﬂerken, ülkemizde bu say› 130-140 civar›ndad›r?
Nedeni gayet aç›kt›r; her an
ölümlerin yaﬂanma riski olan yollar›n yap›lmamas›yla, insanlar›n kum
torbas› yerine kullan›lmas›yla, her
an çökme riski taﬂ›yan binalara onlarca çocu¤un doldurulmas›yla ayn›d›r nedeni.
‹nsan hayat› için yat›r›m yap-

Sorunlar / Çözümler
Temeller ve
Kolonlar
Isparta’daki 75. Y›l Okulu
binas›n›n sa¤laml›¤›n› kontrol
etmek için temelini kaz›nca
görüldü ki; kolonlar temelle
ba¤lant›s›zd›... Kolonlar, temelle bütünleﬂmeksizin öylece boﬂlukta duruyorlard›...
‹nan›lmas› güç ama öyleydi. O okulda okuyan yüzlerce
çocu¤un hayat› da iﬂte öyle
boﬂlukta duruyordu. Hayatlar›, temelin üzerine oturtulmam›ﬂ, boﬂlukta sallanan bir kolona emanetti.
Sanki Türkiye Cumhuriyeti’nin bir resmi... Temelde anti-emperyalist bir kurtuluﬂ
savaﬂ› var; ama üstte bu te-

Say›: 159

melle tüm ba¤›n› koparm›ﬂ
bir yeni-sömürgecilik inﬂa
edildi..
Temelde, emperyalistlere
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂ
vard›; üzerinde “emperyalistler stratejik müttefikimiz” yaz›l› kolonlar, bu temelin üzerine nas›l oturacakt›?
Isparta’daki okula ne yapabilirsiniz ﬂimdi? Kolonlar›
temelin üzerine oturtabilir
misiniz? Hay›r.
Bu saatten sonra art›k ne
o temeli o kolonlara ba¤layabilirsiniz, ne o kolonlar› o temele oturtabilirsiniz. Tek çözüm, y›k›p yeniden yapmakt›r.
Yeni-sömürgeci yap› için de
geçerli oldu¤u gibi.
Isparta’daki bu çürük çar›k okulun ad› da ilginç; 75.

mak, kaynak ay›rmak istemez sömürü düzeninin egemenleri ve iktidarlar›. Yapt›klar› ne varsa, alt›nda
mutlaka ç›karlar› vard›r. Ya oy hesaplar›yla yaparlar, ya iﬂin içinde ç›kar iliﬂkileri vard›r, onun için yaparlar... Bu gibi nedenlerin d›ﬂ›nda bir
de halk›n mücadelesinin yaratt›¤›
bask› sonucu yaparlar. Ama insana
de¤er verdikleri için bir ﬂey yapt›klar›na tan›k olunmuﬂ de¤ildir.
Onun içindir ki, ülkemizde her
an insanlar›m›z ölebilir. Her an, ülkenin bir köﬂesinden a¤›tlar yükselir, çocuklar yetim kal›r, evlat ac›s›,
eﬂ ac›s›, kardeﬂ ac›s›yla yürekler yanar. Ama, bunlar›n yaﬂan›yor olmas›, bu ülkeyi yönetenlerin, iktidardakilerin umurunda bile olmaz. Onlar, “her ülkede yaﬂan›yor bunlar”,
“bebek ölüm oran› fazla say›lmaz”,
“d›ﬂ güçler pazar pay›m›z› azaltmak için komplo kuruyorlar”, “Allah›n takdiri, yapacak bir ﬂey yok”
gibi aç›klamalarla üzerlerinden sorumlulu¤u atmaya çal›ﬂ›rlar.

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 durdu¤unu kan›tl›yor sanki. Temeli temel de¤il, kolonu kolon
de¤il..
Ayn›, 85 y›ll›k cumhuriyetin de demokrasisinin demokrasi olmad›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n›n
ba¤›ms›zl›k olmad›¤› gibi...
Temel bir yanda, kolonlar
bir yanda. ﬁimdi ne o kolonlar iﬂimize yarar, ne temel!
ﬁimdi halk›n devrimci iktidar›yla yeni bir temel at›p,
onun üzerine ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
ve
sosyalizmi
ayakta tutacak kolonlar üzerinde ba¤›ms›z-demokratiksosyalist bir bina inﬂa etmek
gerek.
Yani k›sacas›, temelinden
ve kolonlar›ndan çürüyeni y›k›p, yenisini yapmak gerek.

SORUN/ÇÖZÜM
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Felsefi bir kavram olarak ma ter yalizm; do¤an›n, oldu¤u gibi,
hiçbir ﬂey katmaks›z›n maddi gerçekli¤iyle kavranmas›d›r. Do¤a
olaylar›n› anlama ve yorumlaman›n bilimidir.
Mater yalizm’in kelime anlam›
“maddecilik”tir.
Tarihten günümüze kadar, iki
temel felsefi ak›m varoldu. Bunlardan birisi idealizm, di¤eri mater yalizm’dir. Engels bu ayr›m› ﬂöyle
anlat›r; “ D ü ﬂ ü n c e n i n v a r l › k l a , r u hun do¤ayla iliﬂkisi soru n u t ü m
felsefenin en önemli sor u n u d u r.
Filozoflar›n bu sor u y a v e rd i k l e r i
cevaplar, o n l a r › i k i b ü y ü k k a m p a
a y › r m › ﬂ t › r. Ruhun do¤aya göre
ö n c e l i k t a ﬂ › d › ¤ › n › i l e r i s ü r enler ...
i d e a l i z m k a m p › n › o l u ﬂ t u r u r l a r.
Do¤aya öncelik tan›yan ötekilerse mater y a l i z m i n ç e ﬂ i t l i e k o l l e r i n i o l u ﬂ t u r u r l a r.” (Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin
Sonu)
Materyalizm, felsefi bir ak›m
olarak ilk ortaya ç›kt›¤› dönemlerde, bugünkü netli¤inde de¤ildi.
Ancak, tarihsel bir sürecin sonunda, “ M a r k s i s t F e l s e f i M a te r ya lizm” anlay›ﬂ› içinde bugünkü netli¤ine ulaﬂt›. Antikça¤ Yunan felsefesi tarihi, materyalist felsefenin
de geliﬂim tarihidir. Materyalist felsefenin ilk savunucular› içinde,
Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Heraklitos, Anaksagoras,
Demokritos, Empedokles, Epikuros gibi filozoflar› sayabiliriz.
Örne¤in bu filozoflardan De mokritos, atom biliminin kurucusudur ve bilimin henüz emeklemeye bile baﬂlamad›¤› yüzy›llarda,
nesnelerin atomlar›n zincirleme
birbirine ba¤lanmas›ndan oluﬂtu¤unu söyler. Thales ayn› zamanda
evrenbilimcidir ve suyun her ﬂeyin
biricik kayna¤› oldu¤unu söyler.
Epikür, felsefenin görevinin; do¤aüstü, tanr›sal güçlere inan›ﬂ› ortaya
ç›karan ölüm korkusunun üstesinden gelmek oldu¤unu söyler ve insanl›¤›n bu korkuyu yenerek mutlulu¤a ulaﬂaca¤›na inan›r.
Materyalist filozoflar›n ortak
noktalar›, do¤an›n tanr›sal bilin-

B‹LG‹
MATERYAL‹ZM
meyen güçler taraf›ndan yarat›ld›¤› inanc›na karﬂ› ç›karak, oluﬂumu
maddi nedenlere dayand›rmakt›r.
Materyalist felsefenin en geliﬂkin hali olan, Marksist Felsefi Materyalizmin üç ana çizgisi vard›r.
Bunlar;
1. D ü n y a ma d d i y a p › d a d › r.
Do¤ay› (ve dünyay›) maddi gerçeklik olarak, oldu¤u gibi kabul etmek gerekir. Do¤a bir varl›¤›n veya kutsal bir bilinmeyenin düﬂüncelerinin ürünü de¤il, insan iradesinden ba¤›ms›z olarak var olan
maddi bir olgudur.
2. M a d d e i l k v e r i d i r, bilinç
i k i n c i v e r i d i r, t ü rev d i r. Madde düﬂüncenin bir ürünü de¤ildir, düﬂünce yokken de madde vard›r, fakat
madde olmadan düﬂünce olmaz.
Yani madde düﬂünceden önce gelir ve düﬂünce maddi yaﬂamdan
beslenir. Düﬂünceyi üreten madde, maddenin kusursuzluk derecesinde geliﬂmiﬂ hali olan beyindir.
Engels bu gerçe¤i de ayn› eserinde ﬂöyle anlat›r; “ B i l i n c i m i z v e
düﬂüncemiz, ne kadar duyular›n
üstünde görünürlerse de, maddi
v e b ed en se l bi r org a n › n , y a n i
b e y n i n ü r ü n ü d ü r l e r. Madde r u hun ürünü de¤il, tersine, ru h u n
kendisi maddenin en yüksek
ürününden baﬂka bir ﬂey de¤ild i r.”

3. D ü ny a ve o n u n y a sa l a r ›
e k s i k s i z b i l i n e b i l i r. ‹dealizmin iddia etti¤inin aksine, dünyan›n gerçekleri ve yasalar› bilinemez de¤ildir, bilinen ve bilinebilir, aç›klanm›ﬂ ve aç›klanabilir ﬂeylerdir.
‹dealizm, dünyan›n s›rlarla dolu
oldu¤unu ve bu s›rlar›n aç›klanamayaca¤›n› söyler. Örne¤in, depremlerin ve di¤er do¤a olaylar›n›n
nedenleri, hastal›klar›n nedenleri,
uzay›n s›rlar› bilinemezdi idealizme

göre. Çünkü, onlar tanr›dan kaynaklan›r ve insan›n kavrama s›n›rlar›n› aﬂard›.
Materyalizm bunun tersini söyler 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, bugün do¤an›n birçok s›rr›n› aç›klam›ﬂ ve idealizmin yak›n zamandaki tezlerini çöpe atm›ﬂ durumdad›r,
yar›n çok daha fazlas›n› aç›klayacakt›r.
Dolay›s›yla, bilinemez bir ﬂey
yoktur, sadece bugün için henüz
bilinmeyen, ama yar›n bilinebilecek 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›kmay› baﬂard›, bilimsel geliﬂmelere
imza atarak yaﬂam› kolaylaﬂt›rd›.
Ve bu geliﬂim devam edecek.
Materyalist felsefe ›ﬂ›¤›nda,
toplumsal yaﬂam ve toplumlar tarihi de ayd›nlat›labildi. Materyalizmin toplumlar tarihine uygulanmas›na, “ t a r i h s e l m a t e r yalizm”
denir. Tarihsel mater yalizm, toplumlar›n geliﬂiminde de maddi yaﬂam 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›¤› görüldü. Toplumlar›n geliﬂimlerinin
belirli yasalar› vard›r ve bu yasalar
toplumlar›n gelece¤inin belirlenmesinde de geçerli olacakt›r. Toplumlar günümüze kadar sürekli bir
geliﬂim yaﬂam›ﬂt›r, bugün de bulundu¤u yerde kalmayacak, bu
geliﬂim süreci devam edecektir.
Dolay›s›yla, tarihsel materyalist
bak›ﬂ aç›s›, geçmiﬂ tarihsel süreçleri aç›klamakla kalmad›, toplumlar›n geleceklerine ›ﬂ›k tutmaya da
olanak sa¤layarak, sömürü düzenlerinde ezilen s›n›flar›n yolunu ayd›nlatan bir k›lavuz oldu.

DEVR‹MC‹
‹ﬁÇ‹
HAREKET‹:

3 ‹ﬁÇ‹ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ!
Bize Hayat Pahal› Ölüm Çok Ucuz

Tuzla tersanelerinde 11 A¤ustos
günü 3 iﬂçi daha öldü. 11 A¤ustos
2008 Pazartesi günü saat 15.40 civar›nda, yap›lan bir filika testinde,
filikaya a¤›rl›k olarak kum torbas›
yerine 19 iﬂçi bindirilmesi ve filikan›n suya b›rak›l›rken halat›n kopmas›yla üç iﬂçi öldü. Biri a¤›r olmak
üzere di¤er 16 iﬂçi yaral› olarak sudan ç›kart›ld›.
Ölen iﬂçilerin adlar›n›n Emrah
Varo¤lu, Ramazan Ergün ve Ramazan Çetinkaya oldu¤u ö¤renildi.
Bir kez daha ölen biz olduk. ‹ﬂ
“kazalar›nda”, yang›nlarda, depremlerde, y›k›mlarda, trafik kazalar›nda, açl›klarda… ölen biziz yine.
AKP’si CHP’siyle tüm düzen
partileri, burjuva medyas›, etkili ve
yetkili a¤›zlar timsah gözyaﬂlar› döküyorlar yine. Bizim ad›m›za YETER ARTIK! Diyorlar. Komisyonlar kurup olay› soruﬂturmaya baﬂlad›klar›n› söylüyorlar.
Yalan! Neyi, kimi soruﬂturacaklar? Kendilerini mi? Kendi suçlar›n›
m› soruﬂturacaklar?
Soruﬂturamazlar, cezas›n› veremezler. Yine bizi suçlu ç›kar›rlar. Ve
unutturup giderler. Yaﬂayacak ve
görece¤iz bir kez daha bu gerçe¤i.
Bak›n bundan önceki yüzlerce ölüme. Ne oldu? Neden öldü bu iﬂçiler,
sorumlular› kimdi? Cezas› ne oldu?
Bir daha yaﬂanmamas› için hangi
önlemler al›nd›? Hiçbiri cevaplanmad› bu sorular›n. Hepsi unutturuldu, bir dahaki ölüme kadar…

Bunlar de¤il miydi “ölümler büyük de¤il” diyen.
Bizi katleden bu düzendir. Bu
düzenin kar h›rs›d›r. Ç›karc›, bencil,
insan hayat›n› hiçe sayan, daha fazla kar için hayatlar›m›z›, vatan›m›z›
satan bu düzenin sahipleri, savunucular›d›r bizi katleden.
Yaﬂamak pahal›d›r bize. Ölüm
çok ucuz.
Bir kum torbas› kadar dahi de¤erimiz yoktur bizim. Bunun için kobay olarak kullan›rlar bizi. Reddedersek iﬂimizi elimizden almakla
tehdit ederler. Bize sunulan tercih
ya kobay olarak ölmek ya da iﬂsiz
aç kalarak ölmektir. Bize baﬂka tercih sunmazlar.
Tercihi yaratan biz olmal›y›z. Ve
vard›r baﬂka bir tercihimiz: B‹RLEﬁMEK, ÖRGÜTLENMEK, D‹RENMEK!
Bizi bu kadar kolay öldürüyorlarsa, bizi açl›kla, iﬂsizlikle terbiye
etmeye çal›ﬂ›yorlarsa bu örgütsüz,
da¤›n›k oldu¤umuzdand›r.
Tersanelerde çal›ﬂan onbinlerce
iﬂçiyiz. Tersane patronlar› gücümüzü çok iyi bildiklerinden bizi birbirimizden ay›rm›ﬂ. Örgütlenmememiz 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 direnmek 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 tercihimizle ödeyelim. Ve ödetelim hayatlar›m›z›, aﬂ›m›z›, gelece¤imizi çalanlara.

D ‹ S K ,
TÜMT‹S,
Limter-‹ﬂ
ve T‹B-Der
taraf›ndan yap›lan aç›klama ve
eylemlerle protesto edildi.
Yap›lan eylem ve aç›klamalarda, son bir y›l içinde yaﬂanan iﬂçi
ölümlerinin hiçbirinin "kaza" ola-

rak nitelendirilemeyece¤ini, dile
getirildi.

TERSANELERDEK‹ Ö LÜMLER
PR
OT
RO
T ES T O E D‹LD‹!
‹ﬂçilerin hayatlar›n›n hiçe say›l›p, kum torbas› yerine filikalara
bindirilip kobay olarak kullan›lmas› sonucu 3 iﬂçinin ölmesi ve 15 iﬂçinin de yaralanmas›, TMMOB,
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* ‹ﬂyerlerinde can güvenli¤i sa¤lanmal›d›r;
* ‹ﬂçilerin ölümlerinden sorumlu
olan patronlar ve AKP hükümeti
hakk›nda dava aç›lmal›d›r. Sorumlular cezaland›r›lmal›d›r;
* Taﬂeronlaﬂmaya sigortas›z iﬂçi
çal›ﬂt›rmaya kay›td›ﬂ›l›¤a son verilmelidir;
* Gemicili¤in gerektirdi¤i teknik
donan›m sa¤lanmal›, iﬂçilere yang›n, patlama, zehirlenme olaylar›na
karﬂ› koruyucu malzemeler verilmelidir;
* 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‹

Yaﬂanan ölümlerin sorumlusunun sadece patronlar de¤il, siyasi
iktidar oldu¤u belirttilen eylemlerde iﬂ cinayetlerinin sorumlular›n›n
yarg› önüne ç›kart›lmas›n› ve cezaland›r›lmas› istendi.

EMEK

35

Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi
Sürecini KESK
Eylemlerle Karﬂ›layacak

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, Yap› 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›ld›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 yaﬂayabilece¤i bir ücret düzeyini ve
demokratik bir çal›ﬂma yaﬂam›n› hedefleyen taleplerle
Toplu Sözleﬂme masas›na oturmaya haz›r olduklar›n› belirtti.
Evren, 2009 y›l› için baﬂta
“Toplu Sözleﬂme ve Grev Hakk›m›z›n kullan›lmas› ve ortak
örgütlenme yasas› önündeki
engellerin kald›r›lmas›”, “Örgütlenme özgürlü¤ü önündeki
engellerin kald›r›lmas›, bask›,
sürgün ve ceza uygulamalar›-
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n›n durdurulmas›” ve “Kamu
Personel rejimi kanun tasla¤›n›n geri çekilmesi, SSGSS Yasas›ndaki emekçiler aleyhine
düzenlemelerin geri al›nmas›”
olmak üzere 10 temel baﬂl›ktan
oluﬂan taleplerini s›ralad›.
KESK Genel Baﬂkan›, konfederasyonlar›n›n toplu sözleﬂmenin olmad›¤› bir masada
yeralmayaca¤›n› belirterek 13
A¤ustos’tan itibaren eylemlere
baﬂlayacaklar›n› söyledi.

KESK ﬁubeler
P l a t f o r m u : “ Toplu
Sözleﬂme ‹stiyoruz”
ﬁubeler Platformu 13 A¤ustos günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir eylem yaparak
toplu sözleﬂme taleplerini dile
getirdiler.
“KESK ‹stanbul ﬁubeler
Platformu” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde aç›klamay› Sami Evren okudu. Kendi konfederasyonlar›n›n ve konfederasyonlar›na ba¤l› sendikalar›n bugüne
kadar hiçbir gerçek sonucun
al›nmad›¤› toplu görüﬂmeler
yerine toplu sözleﬂme yap›lmas› konusunda ›srarc› olacaklar›n› belirten Evren, hükümetin
toplu sözleﬂme yapmay› ve di¤er taleplerini kabul etmemesi
durumunda bütçe görüﬂmelerinin yap›laca¤› ve IMF ile
stand-by anlaﬂmas›n›n imzalanaca¤› dönemde güçlü eylemler gerçekleﬂtireceklerini dile
getirdi. “Sadaka De¤il Toplu
Sözleﬂme” slogan›n›n at›ld›¤›
eylem sonras›nda ‹stiklal Caddesi’nde toplu sözleﬂme ile ilgili haz›rlad›klar› bildirileri da¤›tt›lar.

Belediyelerde
Grev
Genel-‹ﬂ toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde
anlaﬂma sa¤lanamayan Sar›yer Belediyesi’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 sloganlar 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 belediyelerinde de greve ç›k›laca¤› belirtiliyor.
Genel-‹ﬂ, grevle karﬂ› karﬂ›ya olan Belediye-‹ﬂ, Tes-‹ﬂ ve Hizmet-‹ﬂ sendikalar›na da
ortak mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

Belediye-‹ﬂ Ad›m A d›m G reve
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Belediye-‹ﬂ ﬂubeleri 13
A¤ustos günü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde yapt›klar› eylemle toplu sözleﬂmelerde insanca yaﬂayacak ücret istediklerini
aksi taktirde greve gideceklerini duyurdular.
Belediye-‹ﬂ binas› önünde toplanan belediye iﬂçileri “‹nsanca Yaﬂanacak Ücret ‹stiyoruz” 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 itibaren grevler baﬂlayacakt›r” dedi.
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Devrimci Memur
Hareketi

TOPLU GÖRÜﬁME DE⁄‹L
TOPLU SÖZLEﬁME

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

Devrimci Memur Hareketi olarak, toplu görüﬂmeler için hakl› olarak “oyun” diyoruz. Çünkü grev yasa¤›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 yasalar› birer birer meclisten geçirerek memurlar için
ne düﬂündü¤ünü belirsizli¤e yer b›rakmayacak ﬂekilde ortaya koymuﬂ durumdad›r. Dolay›s›yla bu durumda yap›lan toplu görüﬂmelerin hiçbir hükmü bulunmuyor.
Bugün emekçilerin karﬂ›s›nda gelmiﬂ geçmiﬂ en
halk düﬂman› ve emperyalizm iﬂbirlikçisi AKP hükümeti bulunuyor. AKP hükümeti bu görüﬂmelerde de
yine emekçilerden fedakarl›k isteyecek. Dahas› ellerindeki haklar› da isteyecek. AKP’nin emekçilere verebilece¤i hiçbirﬂey yoktur. Bak›n önceki alt› toplu
görüﬂme sürecine: Ücretler budand›, sosyal haklar
k›s›tland›, çal›ﬂma koﬂullar› daha da kötüleﬂti, emekçilere 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 kamu emekçisine milli gelirden en az pay ay›ran ülke
durumundad›r. 2006 y›l› rakamlar›yla kamu emekçilerinin milli gelirden ald›¤› pay oran› Avrupa’da ortalama yüzde 10.6 iken bu oran Türkiye’de yüzde 6’lar
civar›ndad›r.
Emekçiler boﬂ beklentilere kap›lmadan, sendikalar emekçileri boﬂ beklentilere sürüklemeden hareket etmelidirler.

SEV‹L E R O L
TOPRA⁄A VER‹LD‹
Kamu Emekçileri Sendikas› Konfederasyonu (KESK) kurucu üyesi ve eski Genel Sekreteri Sevil Erol, pankreas kanseri nedeniyle
yaﬂam›n› yitirdi. Erol’un cenazesi Urfa’n›n Siverek ‹lçesi’nde topra¤a verildi. Cenaze törenine DTP Eﬂbaﬂkan› Emine Ayna ve KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren’in yan› s›ra binlerce kiﬂi kat›ld›.
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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 taleplerini 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 talep olarak “grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk›n›n” kabul edilmesini, kamu emekçilerinin mali ve
sosyal haklar›n›n görüﬂülüp emekçiler lehine düzeltilmesini, çal›ﬂma koﬂullar›ndaki olumsuzluklar›n giderilmesini, sözleﬂmeli uygulamas›na son verilmesini istedi¤i belirtildi.
Öncelikle sorun görüﬂmelerde bulunup bulunmama sorunu de¤ildir. Sorun tüm dayatma ve demogojilere 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 zorlayacaklard›r. Memurlar›n önündeki her sorunda oldu¤u gibi süreç göstermelik, günü kurtarma anlay›ﬂ›yla geçiﬂtirilemez. KESK pek çok defa ortaya koydu¤u taleplerinin arkas›nda durmal›d›r. O halde yap›lmas›
gereken aç›kt›r: Haklar bugüne kadar fiili-meﬂru mücadeleyle, sokakta kazan›ld›. Bu durum bugün her
zamankiden daha zorunlu ve aç›kt›r. KESK’i ileriye
taﬂ›yacak, kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi s›fat›n› kazand›racak olan da bu mücadeleci çizgidir.

SABAH ve ATV’den Sendikal›
Çal›ﬂanlara Bask›
Türkiye Gazeteciler Sendikas› (TGS) ile Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi görüﬂmesini sürdürmekte olan ATV Sabah’da, sendikal› çal›ﬂanlara, sendikalar›ndan istifa etmeleri konusunda iﬂten atma

tehditi ve çeﬂitli bask›lar
uyguland›¤›
belirtiliyor.

Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendika
temsilcileri ile gazete ve TV
kanal› çal›ﬂanlar› 12 A¤ustos günü ATV binas› önünde
oturma eylemi yaparak sald›r›lar› protesto ettiler.
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“S›rlar›n” içinde ne oldu¤u asl›nda geçmiﬂte de
s›r de¤ildi. Ki, 17 Ocak
1998 tarihli Kurtuluﬂ dergi-

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

Susurluk Devletinin ‘S I R’lar›;
Halka Karﬂ› ‹ﬂledikleri Suçlard›r
ANASOL-D hükümetinin Baﬂbakan› Mesut Y›lmaz, 12 Ocak
98’de Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkan› Kutlu Savaﬂ’›n haz›rlad›¤›
Susurluk Raporu’nu eline al›r almaz
“ d e v l e t s › r r › ” d›ﬂ›ndaki bölümleri
kamuoyuna aç›klayaca¤›n› söylemiﬂti.
O gün devlet s›rr› diye aç›klanmayan belgelerin kimi bölümleri,
bugün Ergenekon davas› dosyas›nda aç›¤a ç›kt›. Belgelerle de görülmüﬂ oldu ki; “devlet s›rr›, devletin
h a l k a k a r ﬂ › i ﬂ l e d i ¤ i s u ç l a r d › r ”.
Neler var bu suçlar›n içinde;
- Ülke d›ﬂ›nda, ilerici örgütlere
destek verdikleri gerekçesiyle, iﬂyerleri bombalamak, sald›r›lar düzenlemek, cinayetler iﬂlemek
- Hollanda, Fransa gibi ülkelerde
ASALA üyelerine ve Ermeniler’e
karﬂ› cinayetler iﬂlemek, bombalamalar yapmak
- Yunanistan’da o r m a n y a n g › n l a r › ç › k a r m a k ve Girit, Rodos gibi
turistik ﬂehirlerde sa¤a sola bomba
koymak
- Azerbaycan’da darbe yapmaya
çal›ﬂmak
- Demokratik kiﬂi ve kurumlara
yönelik infazlar, bombalamalar örgütlemek, devrimcileri gözalt›na
al›p “kaybetmek”
- Hizbullah ve di¤er kimi ‹slami
hareketleri, örgütlere karﬂ› cinayetlerde kullanmak
Raporda bunlar›n bizzat devlet
taraf›ndan örgütlendi¤i, hayata geçirildi¤i belirtiliyor.
Ve belgelerle de kan›tlanm›ﬂ oldu ki, oligarﬂik devletin s›rlar›, halka yönelik suçlar›ndan ibarettir.

38

SUSURLUK

sinde, “ D E V L E T S IR R I, D EV L E T ‹ N P ‹ S L ‹ K L E R ‹ N ‹ N , K AT L‹AMCILI⁄ININ ZIRHIDIR”
baﬂl›¤› alt›nda bu gerçek ifade edilerek ﬂöyle deniyordu; “Susurluk
Devleti ve bu devletin katliam, infaz, 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 yürütülmüﬂtür. ‹ﬂte saklanmaya çal›ﬂ›lan “dev let s›rr›” da budur esas›nda. Gerisi
ayr›nt›d›r. ”
Ortaya ç›kanlar bu tespitlerin
do¤rulanmas›ndan ibarettir.

Devlet S›rr› Z›rh›yla
Suç ‹ﬂleme Özgürlü¤ü
Devlet s›rr› kavram› öyle kullan›ld› ki, art›k sadece kontrgerilla faaliyetinin de¤il, yolsuzluklar›n, adli
suçlar›n da üzerleri böyle örtüldü.
Komisyonlara ifade vermeyen
generallerin,
özel
timcilerin,
M‹T’çilerin, katillerin, hatta yolsuzluktan mahkeme karﬂ›s›na ç›kan
“etkili ve yetkili” kiﬂilerin de arkas›na sakland›klar› z›rh “devlet s›rr › ”d›r.
Öyle ki, mahkemelerde yarg›çlar›n güya yarg›lad›klar› özel timciye
“d ev le t s › rr› v a r s a a n l a t m a ” dedi¤i örnekler olmuﬂtur.
Örne¤in, TBMM Susurluk Araﬂt›rma Komisyonu'na ifade veren dönemin M‹T Kontr-terör Daire Baﬂkan› Mehmet Eymür ifadesinde;
“Abdul lah Çatl ›’y› kulla nd›klar›n›
ancak hangi iﬂlerde kullan›ld›¤›n›
söyleyemeye¤ini, çünkü ‘devlet s›rr›’ oldu¤unu” belirtir.

çekti¤ini reddeder, sonra kabul
eder, ama “nereye verdi¤imi söyle me m , b a n a d e v le t s ›rr ›n› s ö yl e te mezsiniz” der.
Örne¤in, Susurluk raporunda,
Musa Anter’i vuranlar›n piﬂmanl›¤›ndan bahsedilerek, vurulan baﬂka
gazetecilerin de oldu¤u belirtilir.
Fakat, devletin bu cinayetlerinin neler oldu¤u yine “devlet s›rr›” denilerek aç›klanmaz.
Mesut Y›lmaz, “devlet s›rr›”n›n
iﬂlevini; “devlet s›rr› olmaz diyen ler devlete karﬂ›d›r... Devlet bir gün
ayn› i ﬂl er i yapm aya iht i yaç duya bi lir.” sözleriyle veciz bir ﬂekilde anlat›yordu.
Nitekim, Kutlu Savaﬂ’›n raporunda da, devletin kontrgerilla faaliyeti örgütlemesine de¤il, yüzüne
gözüne bulaﬂt›rmas›na itiraz ediliyordu. De¤ilse, devlet halka ve devrimcilere karﬂ› kay›plar, infazlar,
katliamlar, iﬂkenceler, tecavüzler,
köy yakmalar, köy boﬂaltmalar,
bombalamalar örgütlemeliydi, bunun için kontra çeteler kurmal›yd›.
Raporda ﬂöyle deniyordu;
“Baﬂ› bozukluk Susurluk kazas›n›n barda¤› taﬂ›rmas› ile etrafa yay›lm›ﬂ. Devlet s›rr› olmas› gereken,
haberlerin, makalelerin ana konusu
yap›lm›ﬂt›r. Bunlar beceriksizli¤in
göstergeleridir... Cinayet iﬂleyenler
saklanma gere¤i bile duymam›ﬂlard›r. ”
Devlet s›rr›n›n ne oldu¤unu veciz bir ﬂekilde ortaya koyan bu ifade, bizzat “ S u s u r l u k R a p o r u ”nun
içinde yer al›yordu ve bunlar o zaman aç›klanan bölümlerde idi.
Ki, bu bak›ﬂ aç›s› AKP’ci kesimler için de geçerlidir. AKP destekçi-
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si yazarlardan Nazl› Il›cak, Ergenekon iddianamesinden bu “s›rlar›n”
yans›mas› üzerine, “Devlet S›rlar›
‹ﬂportada” baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂunlar›
söylüyor; “Kutlu Savaﬂ, devletin
bu gib i iﬂle re k ar›ﬂ a bile c e¤ ini ka bul ediyor. Ama herhalde gizli kalmas› ﬂart›yla. Oysa, Ergenekon
dosyas ›, b ütün bunlar› aç›¤a ç› k ar t t › . S a v c › Z e k e r i y a Öz , b i r a z d a ha itinal› davranmal›yd›”. Olay›n,
onlar için de yorumu bundan ibarettir. Kontrgerilla faaliyetlerine yabanc› de¤illerdir, geçmiﬂlerinde
kontrgerilla faaliyetlerinin içinde
olmuﬂlard›r.
Bugün, kimi kesimler, kontrgerilla eylemlerinin bizzat devlet taraf›ndan örgütlenmiﬂ olmas› yeni aç›¤a ç›km›ﬂ gibi tepkiler veriyor. Yeni
de¤ildir, Susurluk sürecinde de biliniyordu, fakat görmek istemeyenler,
görülmesini engellemeye çal›ﬂanlar,
kendini kand›ranlar vard›. Burjuva
bas›n, aç›ktan savunulan bu politikay› sorgulam›yordu.
Bugün, Ergenekon davas› ile
devletin kontrgerilla faaliyetinin bitece¤ini sanan düﬂünce tarz›, o günlerde 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 iﬂlenecektir, bu nedenle devletin bu s›rlar› deﬂifre edilmemelidir diyor, fa-

kat, kontrgerillan›n, Susurluk’un
bizzat devlet oldu¤u gerçe¤ini görmek 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 zarar vermeyecek ﬂekilde çizilmiﬂtir.
Devlet S›rr› Politikas› Sürüyor
“Devlet S›rr›” politikas› bugün
de yürürlüktedir. Ergenekon davas›n›n kendisi bile bu gerçe¤i görmek
için yeterlidir.
Davan›n iddianamesinde Genelkurmay’›n, M‹T’in, devletin kurumlar›n›n Ergenekon ile iliﬂkisinin
olamayaca¤› özellikle vurgulanmaktad›r. Yani daha iddianamenin
oluﬂturulmas›ndan itibaren devleti
koruma politikas› devrededir. Dolay›s›yla “ d e v l e t s › r r › ” politikas› uygulanmaktad›r.
Halka karﬂ› say›s›z suçun yarg›lanmamas›, cezaland›r›lmamas›,
devleti ﬁemdinli gibi suç üstü yakaland›¤› yerlerde kurtarmalar› “devl e t s › r r › ” politikas›ndan farkl› bir
politika de¤ildir. Hepsi, devletin
kontrgerilla faaliyetleri ile ba¤lant›lar›n›n gizlenmesine hizmet etmektedir.

Mahkemelerde ifade vermeyen,
hatta mahkemeye isimleri bile verilmeyen 19 Aral›k katliam san›klar›n›
hat›rlay›n, Dersim’de Bülent Karataﬂ’›n katillerine dava aç›lmamas›n›, Hrant Dink, Malatya cinayetlerinde isimleri geçen, cinayet iﬂleyenleri aç›ktan sahiplenen “devlet
g ö revlilerinin” 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 görünür oldu¤u durumlarda bile soruﬂturulmamas›, üzerinin örtülmeye çal›ﬂ›lmas› “ d e v l e t s › r r › ” politikas›n›n
sürdü¤ünün örneklerindendir.
Devlet s›rr›, devletin kontrgerilla
faaliyetlerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamakt›r ve oligarﬂik devletin sistemin yap›s›nda bir de¤iﬂiklik olmad›¤› halde, kendi kendine kontrgerilla faaliyetlerinden vazgeçmesi
beklenmemelidir.
Susurluk sürecindeki kontrgerilla faaliyetlerinin karargah› MGK
idi. “Devlet S›rr›” bu gerçe¤i gizlemeye hizmet ediyordu. Bugün yine
AKP, Genelkurmay ortakl›¤›nda
kontrgerilla faaliyetleri yürütülmektedir. Bugün de bu ba¤lant›y› gizlemeye çal›ﬂmaktad›rlar.

de Çatl›’ya aitti. Dü¤üne Yaﬂar Öz’de çiçek göndermiﬂ. Demek 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›klar› içindir ki, bu dü¤ünde çelenkleri yan yana dizmiﬂler.
Susurlukçular’›n dü¤ününde bir yandan da havada dolarlar uçuﬂuyordu. Bunda da ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂey olmasa gerek. Helalinden (!) kontrgerilla faaliyetleriyle, mafyac›l›kla kazand›klar› Amerikan dolarlar›n› gö¤üslerini gere gere havaya savurabilirler. K›sacas›, Susurluk devletine uygun bir dü¤ün olmuﬂ.

Susurlukçular’›n Dü¤ünü
Abdullah Çatl›, Susurluk
kazas›nda ölen kontrgerillac›lardan biriydi. Birlikte kontrgerilla eylemleri örgütledi¤i
kiﬂiler içinde, DYP’li milletvekilleri Sedat Bucak ve
Mehmet A¤ar, Emniyet Müdürü 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
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Halk Cepheliler AKP’nin demokratl›k yalanlar›n› her yerde teﬂhir 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 daha ilan etti. Panel s›ras›nda salona

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

‹stanbul

AKP VE KONTRGER‹LLA TEﬁH‹R ED‹LD‹
“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 konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Hatice Ruken K›l›ç, panelde
yapt›¤› konuﬂmada aylard›r süren
AKP’ye kapatma davas› ve Ergenekon operasyonuyla ortaya saç›lan
bilgileri de¤erlendirirken, her iki taraf›n da Amerikan iﬂbirlikçisi oldu¤una ve sürdürdükleri savaﬂ›n iktidar savaﬂ› oldu¤una vurgu yapt›.
AKP’nin kontrgerilladan ba¤›ms›z olmad›¤›n› dile getiren K›l›ç
“AKP döneminde 17 yaﬂ›nda bir
genç felç b›rak›ld›. Ad› Ferhat Gerçek. 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, aralar›nda bu konuda yaﬂanm›ﬂ bir çat›ﬂma yoktur. Çünkü ikisinin de ortak
düﬂman› halkt›r. Susurluk kazas›ndan sonra da kontrgerilla faaliyetleri 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 Selçuk Koza¤açl› da konuﬂmas›nda insanlar›n idianame yay›nlanmadan
önce baz› beklentilerinin oldu¤unu
belirterek ﬂöyle devam etti; “Dünyan›n hiçbir yerinde “derin devlet”
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Neden bir ülkede devlet kendi halk›na zulmedilmesine, katledilmesine göz yumar, izin verir ve kendisi
yapar. Kürt meselesi kontrgerillan›n
faaliyet alan›d›r. 1970’lerden itibaren yükselen sol muhalefet kontrgerilla alan›d›r. 1937 Dersim de
kontrgerilla eylemidir. Yüksek sesle
her birinin suçlar›n› yüzlerine hayk›rmak için iyi bir f›rsat. Sesimizi
yükseltmeliyiz.”
Tüm Bel-Sen 1 No’lu ﬁube Sekreteri ‹brahim Sönmez ise konuﬂmas›nda, kontrgerillan›n ülkemizde
Mustafa Suphiler’in katledilmesine
dayand›¤›n›, kontrgerillan›n ülkemizde ve emperyalist ülkelerde
NATO’nun kurulmas›yla oluﬂturulmaya baﬂlad›¤›n› anlatt›. Yaklaﬂ›k
200 kiﬂinin kat›ld›¤› panelin soru
cevap bölümünde ise bu sürecin Susurluk’tan fark› ve devrimcilerle ilgili iddialar konuﬂuldu.

Ankara’da Meﬂaleli
Yürüyüﬂler
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›nda” pankart›n›n arkas›nda
biraraya gelen Halk Cepheliler “AKP Halka Yalan
Söylüyor, Kahrolsun Faﬂizm 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 kontrgerillay› teﬂhir etti. Meﬂalelerle sokaklarda yürüyen Halk Cepheliler megafonla yapt›klar› konuﬂmalarla
mahalle halk›n› bilgilendirdiler.
Eylemi balkonlara ve camlara
ç›karak izleyen Dikmen halk›, Halk
Cepheliler’e alk›ﬂlar›yla destek verdiler. Yürüyüﬂte 2000 kadar Halk
Cephesi imzal› kuﬂlama yap›ld›.
Halk Cephesi taraf›ndan 9 A¤ustos günü de Tuzluçay›r’›n ﬁirintepe
Mahallesi’nde meﬂaleli yürüyüﬂ yap›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 iﬂaretleri ile destek verdi¤i yürüyüﬂte
“Yaﬂas›n Demokrasi Mücadelemiz,
AKP Halka Hesap Verecek” sloganlar› at›l›rken 2000’e yak›n Halk
Cephesi kuﬂlamalar› yap›ld›. Eylemin çevreden ilgiyle izlendi¤i gözlendi.

Ankara

17 A¤ustos 2008

Antalya

E l a z › ¤ : K a h ro l s u n K o n t r g e rilla Yaﬂas›n Mücadelemiz
Elaz›¤ Halk Cephesi 9 A¤ustos’da Hozat Garaj›’nda “AKP Yalan Söylüyor Kontrgerilla Görevi
Baﬂ›nda” pankart›yla bir eylem yapt›. “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde “Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Mücadelesini Yükseltelim”, “Kahrolsun Kontrgerilla Yaﬂas›n Mücadelemiz”, “AKP’de Ergenekoncular da Amerikan ‹ﬂbirlikçisidir” dövizleri taﬂ›nd›.
Eylemde yap›lan aç›klamada oligarﬂinin iktidar savaﬂ›na halk›n taraf edilmek istendi¤i, AKP’nin ve
ordunun kontrgerillan›n d›ﬂ›nda olmad›¤› söylendi. “Kontrgerilla bütün iktidarlar›n uygulad›¤› bir politikad›r. Tüm düzen partileri kontrgerilla politikalar›n› sahiplenmiﬂ,
sürdürücüsü olmuﬂtur” denilen
aç›klamada AKP’nin halka yalan
söyledi¤i, kontrgerillan›n sürdürürücüsü 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 soracak olan da biziz. AKP baﬂta olmak üzere tüm düzen güçleri kontrgerillan›n içindedir ve halka hesap
vermesi gerekendir. Kontrgerilladan hesap sormak için tüm halk›m›z› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltmeye ça¤›r›yoruz”
sözleriyle mücadele ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› eyleme halk yo¤un ilgi gösterdi.

‹ z m i r : A K P D e v r i m c i l e re
Ç a m u r At›yor
‹zmir'de "AKP Yalan Söylüyor
Kontrgerilla Görevinin Baﬂ›nda!"
kampanyas› çerçevesinde 11 Temmuz günü bir eylem gerçekleﬂtiril-
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Elaz›¤
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 Genelkurmay aras›ndaki kirli iktidar kavgas›nda kendi pisliklerini devrimcilere
bulaﬂt›rmak istediklerine de de¤inilerek "Halk›m›z›n bir deyimi vard›r,
‘çamur at izi kals›n’ diye. AKP bu
gerçekli¤i bilerek devrimcilere çamur at›yor. Ancak onlar›n çamuru
devrimcilere bulaﬂmaz. Çünkü 'güneﬂ balç›kla s›vanmaz'. Devrimcilerin 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›.

Antalya: Pisli¤i Devrim
Temizler!

meyece¤i söylendi. Halklar›n adaletsiz yaﬂayamayaca¤›n›n vurguland›¤› eylemin ard›ndan bildiri da¤›t›ld›.

M a l a t y a: A K P Hesap
Ve r m e l i d i r
9 A¤ustos günü Malatya Halk
Cepheliler Merkez postane önünde
biraraya gelerek "AKP Yalan Söylüyor Kontrgerilla ‹ﬂ Baﬂ›nda" pankart›yla bir eylem yapt›lar. Eylemde
yap›lan aç›klamada "AKP ile Genelkurmay aras›nda demokrasi-laiklik ad› alt›nda süren iktidar kavgas›na halk› ortak etmek istiyorlar” denilerek her iki taraf›nda Amerikan
iﬂbirlikçisi oldu¤u vurguland›. Hiçbir düzen partisinin kontrgerillay›
yokedemeyece¤inin vurguland›¤›
aç›klamada “Bugün kontrgerillay›
tasfiye etti¤ini söyleyen AKP iktidar› gerçekleﬂtirilen linç sald›r›lar›n›n, devrimcilere demokratlara kurulan komplolar›n, kay›plar›n, faili
meçhullerin sorumlusudur. AKP,
önce bugüne kadar halka karﬂ› iﬂledi¤i bu suçlar›n hesab›n› vermelidir” denildi.

Halk Cephesi Antalya Temsilcili¤i taraf›ndan 12 A¤ustos günü yap›lan eylem ile halklar›n devrim iste¤i bir kez daha
dile getirildi. Halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i bas›n aç›klamas›na etrafta
bulunan insanlar
da pankart›n arkas›nda durarak, döHalk Cepheliler ülke genelinde yapt›klar› bildiri
viz tutarak destek
da¤›t›mlar›yla da AKP’nin demokrasi yalanlar›n› teﬂ-verdi. “AKP Yalan
hir etmeye devam ediyor.
Söylüyor KontrgeHalk Cephesi üyeleri, 9 A¤ustos günü Samsun’un
rilla Görevi Baﬂ›nAtakum ve Atakent Beldeleri’nde, 8 A¤ustos günü
da” sloganlar›n›n
‹zmir’de Yamanlar Onur Mahallesi’nde, 8-9-10 A¤us-at›ld›¤› eylemde
tos günlerinde Antakya ve Samanda¤ ve Harbiye’de,
yap›lan aç›klamada
11 A¤ustos günü de Ankara Sakarya Caddesi’nde bil-kontrgerillan›n
diri da¤›tt›lar. ‹stanbul’da ise ‹kitelli, Esenler, Ba¤c›-AKP ile de bitmelar, Esenyurt, Okmeydan›, Nurtepe, Alibeyköy’de
di¤i ve düzen debildiri da¤›t›mlar›yla AKP teﬂhir edildi.
¤iﬂmedikçe de bit-

AKP’nin Yalanlar›
Bildirilerle Teﬂhir Edildi...
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Malatya’da Keyfi
Tutuklamalar…

Cem ‹nci’nin
Katili AKP’dir

Malatya Temel Haklar Derne¤i üyeleri,
9 A¤ustos günü Ad›yaman’›n Çelikhan ‹lçesi’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 yay›n bulunduruyorsunuz” diyerek sald›rd›
ve Samet Altunalev ve Adem Y›ld›z gözalt›na al›nd›. Yüzlerce kiﬂinin gözleri önünde
sald›r›ya u¤rayan dernek üyelerine Çelikhan Jandarma Karakolu’nda da iﬂkence yap›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 jandarmay› yaralad›¤› iddias›yla aç›lan davada
Adem Y›ld›z ve Samet Altunalev “örgüt
propagandas›” iddias›yla tutuklanarak Malatya 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 polis taraf›ndan kurﬂunlanarak
yaﬂam›n› yitiren Cem ‹nci’nin
katilinin AKP iktidar› oldu¤unu söyledi. Son süreçte ülkemizdeki polis terörü vurgulanarak, polis taraf›ndan katledilen, vurularak sakat b›rak›lan insanlara de¤inildi. “ﬁimdi
Cem ‹nci’yi vuran polis tutuklanm›ﬂt›r. Ama emin olun polis kurﬂunuyla vurulan Cem
‹nci hayat›n› kaybetmeseydi
“polise hakaret” suçlamas›yla
san›k olacakt›… T›pk› Ferhat
Gerçek gibi.

'Güngören'in Faili
Devlettir'

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

Gülsuyu’nda 4 A¤ustos günü Halk
Cephesi, Partizan, DHP, ESP, PDD, Devrimci 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 Park›’nda biraraya gelen kitle, buradan kortejler oluﬂturarak Gülsuyu Heykel Meydan›’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›¤› eylemde aç›klamay› kitle ad›na Gülseren Karademir okudu. Karademir 27 Temmuz günü 17
kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤ini 154 kiﬂinin de
yaraland›¤› Güngören’deki katliam›n sorumlusunun devlet oldu¤unu söyleyerek
sald›r›y› lanetledi.

42

HABER

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

denle yasal düzenlemelerle polisin yetkileri devaml› geniﬂletilir. Devletin bu politikas›n› bilen polisler hukuku yasalar›
gerekti¤inde her türlü insani
kural› bir kenara b›rak›p istedi¤i ﬂekilde sokakta terör estirebilmektedir. Bilir ki devletin
gözünde eli asla so¤utulmamas› 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 iktidar›d›r” denildi.
Aç›klama “Güvenli bir gelece¤e sahip olmak, polis teröründen kurtulmak için tek yol
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltmekten geçer” sözleriyle son buldu.

TEDAﬁ’da çal›ﬂ›rken önce ﬁanl›urfa’ya sürgün edilen, ard›ndan
kaçak elektri¤e karﬂ› mücadelesinden dolay› katledilen devrimci
mühendis Hasan Bal›kç›’n›n katledilmesiyle ilgili dava sürüyor.
5.5 y›ld›r süren mahkemenin
son duruﬂmas› 6 A¤ustos Çarﬂamba günü ﬁanl›urfa Adliyesi’nde görüldü. Duruﬂmaya EMO Yönetici ve üyeleri geniﬂ bir kat›l›m
sa¤larken, ailesi ve Adana Temel Haklar üyeleri de davaya kat›ld›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 mahkeme sonunda konuﬂan Av. Mustafa Cink›l›ç ‘ödenek yoksa biz
ödeyelim’ diyerek mahkemenin uzat›lmas›na tepki gösterdi.

17 A¤ustos 2008

Ferhatlar›n Sesleri Ço¤al›yor
Heryerde Ferhatlar Var
Ferhat Gerçek’i Ferhatlar›
susturmak için vurdular ama
baﬂaramad›lar. Ferhat için
adalet istenmeye devam ediliyor 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›klama 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, insanlar› insanl›ktan ç›karan bu sistemdir kurtuluﬂun yolu ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülke mücadelesinden Ferhat için adalet mücadelesinden geçer” dedi. Eylem sloganlarla sona erdi.

Yürüyüﬂ'ü Tan›mayan
Kalmayacak
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
için Yürüyüﬂ dergisi okurlar› bu hafta
da mahalle mahalle dolaﬂarak halk›n
sesini, halk›n gerçeklerini, AKP-Ergenekon kavgas›nda halk›n saf›n›n kendi
kavgas›n› yükseltmek oldu¤unu anlatarak, dergilerini tan›tt›lar.

‹zmir

Te m e l H a k l a r :
Cem ‹nci’nin Katili
F e r h a t ’ › Ya r g › l a y a n lard›r!
12 A¤ustos günü Ümraniye 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›.

38. Babaeski Tar›m
Festivali Sona Erdi
Bu y›l 38. si düzenlenen Babaeski Tar›m Festivali 9 A¤ustos günü
yap›lan Edip Akbayram konseriyle
sona erdi.
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Eski ad›yla “Karpuz Festivali”
olarak bilinen Babaeski Tar›m Festivali alt› gün sürdü. Festivalin 1.
Günü akﬂam› Trakya Kültür Merkezi müzik toplulu¤u sahne alm›ﬂ ve
festival alan›n› dolduran binlere
seslendirdi¤i 13 parçayla coﬂku dolu bir gece yaﬂatm›ﬂt›.
Trakya Kültür Merkezi’nin alt›

Okurlar›m›z “Yürüyüﬂ’ü tan›mayan
kalmayacak” diyerek bu hafta ‹zm i r
Yamanlar ve Narl›dere’de, A n k a r a
Mamak’ta, A n t a l y a ﬁafak Mahallesi’nde, H a t a y Samanda¤ Deniz Mahallesi’nde yüzlerce dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.

Ankara

gün boyunca aç›k olan ve BoranHaziran yay›nlar›n›n kitaplar› ile
Yürüyüﬂ dergisini sergiledikleri
standda Trakyal›lar›n ilgisiyle karﬂ›land›.
Trakya’n›n dört bir yan›ndan
binlerce kiﬂiyi buluﬂturan 38. Babaeski Tar›m Festivali baﬂlad›¤› gibi
coﬂkuyla sona erdi.
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‹ﬂbirlikçi
AKP iktidar›
gençli¤i dincileﬂtirmek için

Gençli¤i Korumak
AKP’ye Mi Kald›?
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›ndan haz›rlanan taslak için, Almanya’daki (yani Osmanl›’dan beri hayran› olduklar› bir ‘Bat›’ ülkesindeki) yasa ve uygulamalardan esinlendiklerini söylediler. Devlet Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu’na gönderildikten sonra, tepkiler üzerine geri çekilen taslak
AKP’nin ikiyüzlülü¤üne de iyi bir örnektir. ‹ﬂte tasla¤›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 çocuk ve gençler saat 22.00-05.00 aras›nda lokanta ve
restoranlara giremeyecek. Kamuya aç›k diskolar,
müzikholler, tavernalar ve saz evlerinde, yasal velayet hakk› bulunan bir kiﬂi ya da veli eﬂlik etmeksizin
18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuk ve gençlerin bulunmas›na izin verilmeyecek.
Bask› politikalar›, gençli¤i koruma ad› alt›nda
gündeme getiriliyor. Oysa, gençli¤i devrimci mücadeleden uzak tutmak için, diskotekleri, barlar› yayg›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› pompalayan bireycili¤i bencilli¤i, gençli¤in önüne yüksek de¤er diye koyan, bunu gençli¤e dayatan da kendi düzenleridir. 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 görüntü 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 sadece gazete ve dergiler mi? Ekonomik adaletsizlik nedeniyle 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?

44

GENÇL‹K

Ama hay›r, AKP iktidar›n›n gençli¤i korumak gibi
bir sorunu olmad›¤› için, gençli¤in sorunlar›yla da ilgilendi¤i yok. Onun hesab›, ahlaki de¤erleri sahipleniyor gibi görünerek, dincili¤i geliﬂtirmek için tasla¤a koydu¤u maddeleri gizlemek, bask›y›, yasaklar›
bu zeminde meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Ki, do¤rudan fiﬂlemeyi meﬂrulaﬂt›rmaktan baﬂka bir anlam› olmayan
maddenin, pornografik yay›nlardan gençleri koruma maskesi arkas›na saklamalar› da bunun ifadesidir.
– 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 ibadethane açacaklarm›ﬂ! Cemevlerinin ibadethane olmas›na
karﬂ› ç›kanlar›n, okullarda da farkl› dinlere ibadethane 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 yoklad›¤›, f›rsat›n› buldu¤unda gündeme getirece¤i politika budur. Okullar da, bugün oldu¤undan daha fazla toplumu dinin etkisi alt›na alman›n kurumlar› haline getirilecek. Bu duruma gelmiﬂ okullar, ayn› zamanda AKP iktidar›na taban yaratma görevi de üstlenmiﬂ 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, neden YÖK’e hay›r dedikleri için ö¤rencileri tutuklat›yor, ö¤renim haklar›n› ellerinden al›yor? ‹ﬂine gelince ayn› YÖK’ten ﬂikayet etmeyi biliyor. Fakat YÖK’e
karﬂ› mücadele eden devrimci gençlik olunca on y›llara varan cezalar vermekten de çekinmiyor. Sivas’ta karikatür sergisi açan ö¤renciler AKP’nin polisi taraf›ndan tutuklanmad› m›? Gençlik demokratik
haklar› için protestolar yaparken onlar› gözalt›na
al›p iﬂkencelerden geçiren, tutuklayan AKP’nin polisi ve yarg›s› de¤il mi? O zaman bizler bu ülkenin gelece¤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 himayesinde ve onlar›n partisidir. Emekçi çocuklar›n›n AKP
için hiçbir de¤eri yoktur. Bizleri en fazla ucuz iﬂ gücü 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
17 A¤ustos 2008

Fransa Devrimcileri Tutuklama
Politikas›n› Sürdürüyor
bask›larla engellenemeyece¤ine
vurgu yaparak, Avrupa ülkelerinde
devrimcilere ve göçmenlere yönelik
bask›lar›n artt›¤›n›, komplolar kuruldu¤unu, tutuklama politikas› uyguland›¤›n› belirtti.
Almanya’daki Stammheim 129b
Davas›’ndaki hukuksuzlu¤a da de¤inilen aç›klamada, Frans›z emperyalizminin yapt›¤› tutuklamalara
iliﬂkin bir aç›klama da yapmad›¤›n›
belirterek, “ a ç › k la yam a z l a r, çünk ü a d a l e t siz l e r ” denildi. Fransa’dan tutuklad›klar› devrimcileri
serbest b›rakmas› istendi.

9 Haziran’da Anadolu Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i’ni bas›p, derne¤i talan eden, çal›ﬂanlar›n› gözalt›na al›p, 3 kiﬂiyi tutuklayan Frans›z
emperyalizmi, sald›r› ve tutuklama
politikas›n› sürdürüyor.
Frans›z emperyalizmi 6 A¤ustos’ta da ‹lker Alcan’›, ifade vermek
için gitti¤i polis merkezinde tutuklad›. Alcan'›n tutuklanmas›yla birlikte tutuklananlar›n say›s› 4'e ç›kt›.
Konuya iliﬂkin 11 A¤ustos’ta bir
aç›klama yapan TAYAD K o m mi te,
hak ve özgürlükler mücadelesinin

Almanya: Bildiri Da¤›t›m›
6 ve 8 A¤ustos’ta Berlin'de, “ B i rb i r l e r i n i Yerken Bile Devrime Sal d › r › y o r l a r” denilerek, AKP’nin Ergenekon operasyonuyla, kontrgerillay› tasfiye etti¤i yalanlar›n› teﬂhir
eden Halk Cephesi bildirileri da¤›t›ld›. Ayr›ca Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› ve
tan›t›m› yap›ld›.

Belçika:
Dergi Da¤›t›m›
Anadolu Federasyonuna
ba¤l› derneklerden, BAHKEM çal›ﬂanlar› 10 A¤ustos’ta Liege ﬂehrinde Anadolu Federasyonu dergisinin
tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.

ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’dan
Yasaklama Karar›’na Protesto
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Derne¤i’nin “Yeter! Ekme¤imizle Oynamay›n!” kampanyas› çerçevesinde
ç›kard›¤› el ilan› ve afiﬂler Adana
Valili¤i ve Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan “çevreyi
kirletti¤i” gerekçesiyle yasakland›. 11.07.2008 tarihli ve Vali Yard›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 yoksullu¤un nedenleri ve ekme¤imizle oynanmamas› gerekti¤i
anlat›l›rken ma-
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hallede yap›lan
afiﬂlerde de ayn›
içerik
halka
ulaﬂt›r›l›yordu.
Ekmekle oynayanlardan biri olan
belediye bundan rahats›zl›k duyarak kampanyan›n afiﬂlerinin “çevreyi kirletti¤i” karar›na vard›. Bu
keyfi yasaklamaya karﬂ› ﬁakirpaﬂa
Temel Haklar, Büyükﬂehir Belediyesi önünde bir eylem yaparak bu
tutumu protesto etti. 11 A¤ustos’ta
yap›lan eylemde “Yeter, Ekme¤imizle Oynamay›n!-ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Derne¤i” pankart›
aç›ld› ve yasaklanan afiﬂler taﬂ›nd›. Aç›klamay› okuyan Dernek
Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n “örgütlü hak alma mücadelesinin önüne
hiçbir sömürücünün geçemeyece¤ini anlatmaya devam edece¤iz”
diyerek keyfiyet ve yasaklama
protesto edildi.

Frans›z emperyalizminin hapishanelerinde tecrit alt›nda tutulan
d ö r t t u t sa ¤›n isimle ri ve ad r es le r i
ﬂöyle;
‹ lk e r Al c a n: N° 367 643 D4
Maison d'Arrêt de Fleury-Mergogis
7, Avenue des Peupliers 91705 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS/
PAR I S
ﬁe fik Sa r ›k a ya : N° 289706 Cellule 1/107 Maison d'Arrêt de la
Santé 42, Rue de la Santé 75014
PARIS
Veli Ya t ›: Maison de la Santé A
Bloc 234 42, Rue de la Santé 75014
PARIS
E rdo¤a n Ç ak › r : N° 289707/div
1 / 46 42, Rue de la Santé 75674
PAR I S C EDEX

Avusturya: Küba’ya Gezi
Merkezi Küba’da bulunan Halklarla
Dostluk için Uluslararas› Enstitüsü
(ICAP)’›n organize etti¤i Küba gezisine, Avusturya Anadolu Federasyonu 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.

Gençlik Federasyonu:
Hapishanelerde Bask› Ve
‹ﬂkenceye Son
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 ailelerine bile hiçbir aç›klama yap›lmadan,
dosyada gizlilik karar› oldu¤u gerekçesi
ile 24 saat boyunca kimse ile görüﬂtürülmeyip fiziki ve psikolojik iﬂkenceye maruz 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.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

- Me sle ¤i niz ?
- De vrimcilik!... Benim mesle ¤im devrimciliktir.
Bu diyalog, Devrimci Sol Ana
Davas›’n›n ilk duruﬂmas›nda duruﬂma yarg›c›yla Day› aras›nda geçiyordu. Tarih 15 Mart 1982.
Bugün Devrimci Sol Ana Davas› baﬂlad›. Devrimci Sol davas› tutsaklar›, mahkeme için Metris, Sultanahmet, 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›lanmayacaklard›. Cuntan›n hakimleri onlar›
yarg›layabilir miydi?
Sorunun cevab›n›, duruﬂmay›
geniﬂçe belgeleyen “Bir Savaﬂ, Bir
Dava Ve Zafer” adl› kitab›n sayfalar›n› dolaﬂarak verelim.

H
Mahkeme heyeti salona girip yerini al›yor.
Duruﬂmay› k›sa bir konuﬂmayla
açan duruﬂma yarg›c›n›n “mahkemenin ba¤›ms›zl›¤›” üzerine söyledikleri, tutuklular›n anlaml› gülüﬂmelerine yol aç›yor... Yarg›ç;
“ﬁimdi kimlik tespitine geçiyoruz. Bir numaral› san›k Dursun Karataﬂ!”
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.
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Oysa söyleyeceklerimizin
diye
beklemeye gelir yan› yok.
Bugün konuﬂmazsak geç
olacakt›r.”
Davan›n tarihselli¤ini, oluﬂumunu, oluﬂturuluﬂ amac›n› ve bu davan›n temelinde 90 güne varan iﬂkencelerin yatt›¤›n›, s›k s›k konuﬂmas›
kesilmek istendi¤i halde, anlatmak
istiyor “Day›”.
“Kimlik verecek misiniz? ﬁimdi
kimlik verin, ileride bol bol konuﬂursunuz.”
“Bu davayla hiçbir ilgisi olmayan kiﬂiler bile rahatl›kla konuﬂurken, bizim konuﬂamad›¤›m›z, konuﬂturulmak istenmedi¤imiz durumda kimlik vermeyece¤im.”
Day› yerine otururken, yarg›ç 2.
tutsa¤› ça¤›r›yor.
“Kimlik verecek
misiniz?”
“Sizin göreviniz
sadece bizi yarg›lamak de¤ildir. Yasalara göre sizin sorumlulu¤unuzday›z. Bu
davay›, savunmay›
ilgilendiren konularda bizi dinlemeniz gerekir.”
“Kimlik verip vermeyece¤inizi sormuﬂtum.”
“Bu koﬂullarda hay›r.”
2. tutsak da yerine otururken, yarg›ç bütün salona sesleniyor:
“Kimlik vermek isteyen var
m›?”
Heyetin bütün üyeleri gözleriyle salonu tar›yorlar. Kimlik verecek birilerinin elini kald›rmas›n› bekliyorlar. Ama hayal k›r›kl›¤›na u¤ruyorlar. Hiçbir el kalkm›yor havaya. Buna
karﬂ›n, heyet bir süre daha beklemeyi tercih ediyor. Belki karar de¤iﬂtiren olur umudunu
koruyorlar anlaﬂ›lan.

lunmas›, iﬂlerinin hiç de kolay olmad›¤›n› anlat›yor onlara.
Oturdu¤u yerden yarg›çla polemi¤e giriyor Day›:
“Yüzlercemiz hakk›nda idam istemiyle dava açan askeri savc›, bizlerin yüzüne karﬂ› iﬂkenceleri savunmuﬂtur. ‘Biz geri kalm›ﬂ bir ülkeyiz, tabiki polis iﬂkence yapacak,
baﬂka çaremiz yok’ diyen savc›ya,
iﬂkenceyle ilgili düﬂüncelerinin sorulmas›n› istiyoruz... Savc›, polis
sorgular›na kat›lm›ﬂ m›d›r, sorulmas›n› istiyoruz...”
Devrimci Solcular taraf›ndan iﬂkenceleri savunmakla itham edilen
Askeri Savc› Recep Sözen, Selimiye K›ﬂlas›’ndaki odas›nda tutsaklar›n yüzüne karﬂ› savundu¤u iﬂkence
konusuyla ilgili sözlerini reddedi-

– Mesle¤in
– Devrimcilik!

H
Kimlik tespitinde bulunacak tutsak bulamayan yarg›çlar
bozuluyorlar. Karﬂ›lar›nda blok
tavr› gösteren bir durumun bu-
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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›ﬂlarla 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 Yarg›ç Seyfettin Ayd›n ba¤›rarak aç›¤a
vuruyor:
“ D u r s u n K a r a t a ﬂ ! D u r s u n K ar a t a ﬂ ! Yerinize oturun, konuﬂamazs›n›z, duruﬂman›n inzibat›n› bozuyorsunuz!”
“ B u r a d a b i r dava görülecekse,
b i z d e k o n u ﬂ a c a ¤ › z . Karﬂ›n›zda
suskun topluluk bulaca¤›n›z› san›yorsan›z yan›l›yorsunuz. Bu dava...”
Mahkeme Baﬂkan› Albay, Day›’ya oturmas›n› iﬂaret ederken,
Yarg›ç Seyfettin Ayd›n “ a t a r › m ”
diye tehdit ediyor. Duruﬂma yarg›c›n›n “atar›m” ﬂeklindeki tehdidi üzerine Day›, elindeki dosyay› heyetin
yüzüne çarpar gibi önündeki kürsüye çarp›p “Tehditlerle bizi korkutamazs›n›z. Faﬂizmi, yaﬂad›klar›m›z›,
Türkiye’nin içinde bulundu¤u durumu mutlaka anlataca¤›z” diye ba¤›r›yor.
Yarg›c›n “atar›m” ﬂeklindeki tehdidini duyan Davutpaﬂa Cezaevi Subay› Yüzbaﬂ› Emin Tamer harekete
geçiyor. Eli coplu askerler Day›’y›
salon d›ﬂ›na ç›karmak üzere ileri at›l›yorlar. Ayn› anda b ü t ü n t u t u k l ul a r Day›’n›n etraf›n› sar›yor. Duruﬂma yarg›c›n›n ve salon güvenlik
komutan›n›n bu tutumunu protesto
eden sloganlar bir top gibi patl›yor:
“‹NSANLIK ONURU ‹ﬁKENCEY‹ YENECEK” *
“SAVUNMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!”.. “KAHROLSUN FAﬁ‹ZM YAﬁASIN MÜCADELEM‹Z!”
Tutuklular›n oluﬂturdu¤u barikat› aﬂmak için coplar›n› kullanan askerler barikata çarp›nca ne yapacakSay›: 159

lar›n› ﬂaﬂ›r›yorlar. Kararl› toplulu¤u
kolay kolay aﬂamayacaklar›n› anlad›klar›ndan komutanlar›na bak›yorlar.
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, subaylar askerlerini geri çekmek zorunda kal›yorlar.

H
Ortam› yumuﬂatmak isteyen
mahkeme heyeti, duruﬂman›n devam etmesi karar›n› aç›kl›yor. Avukatlar duruﬂmaya ara verilmesini ve
yasaklar nedeniyle bir süredir görüﬂemedikleri müvekkilleriyle görüﬂme olana¤›n›n sa¤lanmas›n› istiyorlar. Ne yapacaklar›na karar verebilmek için zamana gereksinimi olan
heyet bu istemi yerinde buluyor.
Mahkemenin kararl›l›k ve güç
gösterisinin etten duvar örülerek engellenmesinin ve bu büyük davan›n
ilk duruﬂmas›nda mahkemeye geri
ad›m att›ran bir zafer kazan›lmas›n›n önemini tutsaklar biliyor. Day›’n›n duruﬂmadan at›lmas›n›n o r a daki herkesin at›lmas›yla eﬂanlaml› oldu¤unun, bu keyfili¤e ve
tehdide boyun e¤menin davan›n gelece¤ine de gölge düﬂürece¤inin bilinciyle hareket ediyor tutsaklar. Bu
duyarl›l›kla, örgütüne ve yoldaﬂ›na
sahip ç›kma bilinciyle, daha askerler k›p›rdan›rken, tetikte duran insanlar öyle kararl› biçimde barikat
oluﬂturuyorlar ki, en sald›rgan askerler bile fazla ileri gidemiyor. Tutuklular›n öfkeleri ve kararl›l›klar›,
gözlerinde ve kol kola kenetli ellerinde okunuyor. Slogan atarlarken
boyun ve al›n damarlar› ﬂiﬂiyor. (...)

H
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 süresince, karﬂ›s›ndakilerin hesaba kat›lmas› gereken bir güç oldu¤unu anlam›ﬂ bulunuyor. (...)
Duruﬂma yeniden baﬂlad›¤›nda,
kimlik vermek üzere yeniden Day›
kürsüye geliyor.
‹lk sorular›n ard›ndan “Mesle¤iniz?” sorusuna gelindi¤inde yeni bir
tart›ﬂma baﬂl›yor:
“Mesle¤iniz?”
“Devrimciyim.”
“Mesle¤inizi sormuﬂtum.”
“Ne sordu¤unuzu anlad›m. Benim 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›yorum.”
Mahkeme heyeti bir süre kendi
aralar›nda konuﬂuyorlar.
“Yaz k›z›m! Mesle¤i devrimci...
Peki baﬂka bir mesle¤iniz yok mu?”
“Hay›r.”

H
Burada aktar›lan topu topu birkaç saatlik bir and›r. Ama bak›n, o
k›sa süre içinde, devrimcilerin yarg›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 savunman›n simgesel sahneleri vard›r.
Çünkü o bir kaç saat, asl›nda yüzy›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, gelenekler s›¤d›r›lmaktad›r...
(*) Cezaevi d›ﬂ›nda ilk kez DEVR‹MC‹ SOL II Davas›’n›n aç›l›ﬂ›nda
at›lan bu slogan, cunta y›llar›nda gerek içerde, gerekse d›ﬂarda en çok
kullan›lan sloganlardan biri oldu.
DEVR‹MC‹ SOL Tutsaklar›n›n üretti¤i bu slogan, direniﬂ gelene¤i oturdukça dalga dalga yay›larak halka
mal oldu, benimsendi.
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değin m eler
Do¤ruya
Do¤ru
“1970-1980 aras›nda özellikle
çal›ﬂan kesimin sorgulamaya baﬂlad›¤›, ama 12 Eylül darbesiyle
hayat›m›zdan silinen, a¤z›m›za

almaya korktu¤umuz
emek-sermaye çeliﬂ kisini hat›rlad›n›z m›
örne¤in?
“Demokrasi micumhuriyet mi” kavgas›n› körükleyenlerin tek uzlaﬂt›klar› konu emeksermaye çeliﬂkisini gündeme getirenlerin bertaraf edilmesi oldu
y›llard›r!
Çünkü bu, “komünistlik” say›ld› ve hayat hakk› tan›nmad›...”
M u s t a f a M u t l u , Va t a n ,
10 A¤ustos 2008

Dönem Hassas, Ad›mlara Dikkat!
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ﬁaban Diﬂli’nin Silivri’deki bir arsan›n imar de¤iﬂiklikleriyle ilgili olarak “1 milyon dolarc›k iﬂ takibi
ü c reti” 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; “Hassas bir dönemden g eçiyo ruz, herkes d avran›ﬂlar›n a d ikkat etsin.”
T ü r k ç e s i : çal›p ç›rparken, iz b›rakmay›n!

AKP’nin Zaferi,
ABD’nin Zaferi
New York Times, Anayasa Mahkemesi’nin AKP’yi kapatmama karar› için aynen
ﬂu cümleyi yaz›yor: “ B u k a r a r, Ame ri k a

Birleﬂik Devletleri için de bir zaferdir.”
AKP’nin nas›l bir parti oldu¤unu anlamak
için baﬂka bir ﬂeye bakmaya gerek var m›?

H›mm...
Büyükan›t M›?
Komplo teorisyenleri ve
uzmanlar›, bu sefer ordu komutanl›¤›na yönelik eylem için
devrede; “ Tam 'Genelkurmay Baﬂkan›m›za,
z›rhl› makam arac› almaya ne gerek vard› ”
tart›ﬂm alar› baﬂlad›¤› anda, 1. Ordu Komu tanl›¤›'n›n hedef al›nmas› manidar.” (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

Laf
Ola!..
“Kafkasya’da inﬂallah ak›l
öne ç›kar
ve tatl›
sona ba¤lan›r.”
demiﬂ Cemil Çiçek.
Der! saçmalama
özgürlü¤ü
yok mu bu
memlekette?
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Öl ü m a n › n d a d a h i
g ü ç l ü b i r s o s y a li z m
i n a n c › , ülk e ve h alk
s evgisi taﬂ ›yanl ar
koﬂullar ne olursa
olsun yenilmezler.
Dursun Karataﬂ

Ç›kar günah›, suça devam!!!
Amerikan Federal Soruﬂturma Bürosu (FBI), dört y›l
önce New York Times ve Washington Post gazetesi muhabirlerini yasalara ayk›r› dinledi¤i için gazeteleri arayarak
“ ö z ü r d i l e ri m” demiﬂ...
Özür dilemek moda oldu, katliamc›lardan sonra ﬂimdi
s›ra telekulakç›larda, bakal›m yar›n s›raya kimler girecek!!! Fakat san›lmas›n ki, özür dilenen konularda bir daha
suç iﬂlemeyecekler, tersine günah torbas›n› boﬂaltm›ﬂ
olman›n (!) huzurunda yeniden doldurmaya koyulacaklar.

Hangisi Samast’tan Farkl› Ki!
Hrant Dink cinayetini ayd›nlatmas›
gerekenler
kimler? Yasalar diyor ki, devletin kolluk güçleri yani yerine göre polisler
ya da askerler ayS a m s u n Te r ö r l e
d›nlatacak...
Mücadelede Çekildi
Fakat askerler polisler, cinayeti ayd›nlatmakla de¤il, cinayet san›¤›yla
resim çektirme,
s›rt s›vazlama
yar›ﬂ›ndalar...
Samsun Terörle
Mücadele
‹stanbul Emniyeti’nde
(TEM) ﬁubesi çay oca¤›nda
Çekildi
“Va t a n t o p r a ¤ › k u t s a l d › r,
ka d e r i n e t e r k e d i l e m e z ” 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 Samastlara ihtiyaç da yok!

Say›: 159

Yü re¤i Halk› ‹çin Çarpan
Bir ﬁair

Mahmut Derviﬂ
Filistinli ﬂair Mahmud Derviﬂ, geçirdi¤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 yönelik sald›r›lar› ve zulmünü yaﬂayarak,
tan›kl›k ederek büyüdü. Çocuk yaﬂlarda ﬂiir yazmaya baﬂlad›. O halk›ndan
kopuk bir ﬂair olmad›. ﬁiirlerinde; Filistin halk›n›n yaﬂad›klar›, ac›lar›, öfkesi, umutlar›, direniﬂi vard›. 1964’te
yazd›¤› “ K i m l i k ” isimli ﬂiirinde ‹srail zulmüne öfkesini;
“ sak›n›n...
sak›n›n...
A çl › ¤ › m d an
Öfkemden!” sözleriyle ifade ediyordu.
Filistin halk›n›n kurtuluﬂ mücadelesine, ﬂiirlerinin yan›nda yaz›lar›yla da kat›ld›. El ‹ttihad gazetesi ile El Cedid dergisinin 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¤erini veren, halk›n›n yaﬂam›na, sorunlar›na duyarl›l›¤› idi.
Derviﬂ'in Türkiye'de bas›lan ﬂiir kitaplar› aras›nda Zeytin Yapraklar›, Filistinli Sevgili, Gecenin Sonu, Uzak Bir
S o n b a h a r ' › n H a f i f Ya ¤ m u r u, Celile'de Kuﬂlar Ölür, Dü¤ ü n l e r, Uykudan Uyan›yor Sevgilim, Yedinci Deneme bulunuyor.
***
Mahmud Derviﬂ’in “Piﬂmanl›¤›n ﬁark›c›s›” ﬂiirinden bir
bölüm:
“ Ö l ü m l e r d e n g e l i y o r u m ﬂ a r k › s ö y le y e r e k ,
g e li y o r u m y a ﬂ a m a k i ç i n .
B›rak, ›ﬂ›ldayan bir yara ba¤›ﬂ las›n bana sesini,
b›rak da kinler büyüsün,
kafeslerin içimde ekti¤i,
b › r a k , u z l a ﬂm a z l › k ç › k s › n o r t a y a ,
y›k›mlar›n do ¤u r d u ¤u.
Yaram›n üstünde yürümeyi ö¤retti bana cellad›n b›ça¤›.
Yürü meyi, hem de yo rulm adan y ürü meyi.
Di r e n m e y i ö ¤ r e t t i . D i r e n m e y i . ”
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Ülkemizi Yak›yor ve Soyuyorlar
Milli Parklar ve
Yaban Hayat Müdürü Nevzat Ceylan: “Antalya yang›n› geç müdaha leden büyümüﬂtür. Türkiye tarihinin en büyük yang›n›d›r. Ya n a n
alan, 4-5 bin hektar de¤il, tam 19
bin 500 hektard›r.” dedi.
‘Söndürme uça¤› filosu’ 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 halen “ sördürme uça¤› fil osu” kurmay›p 10 bin hektar’›n daha yanmas›n› izlemek yeterince vahimdir.
Önce yak›p sonra söndürme filosu
kurmak, çarp›k kapitalizmin, halk›,
ülkeyi düﬂünmeyen iﬂbirlikçi yönetimlerine yak›ﬂand›r.
Amaç, yang›nlar› önlemek olmay›nca, ormanlar›, do¤al zenginlikleri korumak de¤il, rant alan›na

Bursa’da
Yaza
Merhaba
Kamp›

Bursa
ve Gemlik Temel
Haklar ve
Özgürlükler derneklerinin
birlikte
o rg a n i z e
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› Beldesi civar›nda gerçekleﬂtirildi.
Bu y›l ilki düzenlenen kamp
çeﬂitli e¤lence programlar› ve
derne¤in üyelerine yönelik çal›ﬂmalar› ile ﬂekillendi.
Gündeme iliﬂkin konularda
tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› ve müzik
tiyatro gibi faaliyetlerin sergilendi¤i 4 gün süren kamp son gününde yap›lan kapan›ﬂ program›yla
sona erdi.
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çevirmek, ya¤malamak, satmak
olunca, “Söndürme uça¤› filosun u n ” da onbinlerce hektar orman›n
yanmas›ndan sonra gündeme getirilmesine ﬂaﬂ›rmamak gerekiyor.
Onlar, ormanlar›n yanmas›n› nas›l engelleyeceklerini de¤il, suçlar›n› nas›l gizleyeceklerini, örtbas edeceklerini düﬂünürler. Bunun için 19
bin 500 hektar orman yand›¤› halde,
utanmadan ekranlar›n karﬂ›s›na geçip, yang›n›n boyutunu küçültmeye
çal›ﬂ›rlar.
Bugün için de, “ s ö n d ü r m e u ç a ¤› filosu için çal›ﬂmalar b a ﬂ l a d › ”
diye yapt›klar› aç›klamalar›n bir
inand›r›c›l›¤› yoktur. Geçmiﬂlerinde
bu tür bolca aç›klama mevcuttur.
Fakat hiç birisinin arkas›nda durmad›lar. Bunun arkas›nda duracaklar›na inanmak için de bir neden yoktur.
Ülkemizde ilk defa m› ormanlar
yan›yor? ‹lk defa m› yang›n sördürmek 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› yang›nlar›n bir ço¤u, iktidar yandaﬂlar›n›n, ya¤mac› ve talanc›lar›n orman
arazilerini ya¤malamak için ç›kard›klar› yang›nlard›r. Bunlar da kay›tl› bilinen gerçeklerdir.
Orman ya¤mas›na karﬂ› mücadele etmeyenlerin, tersine bizzat kendileri 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 günümüze neredeyse her yang›nda ayn›
vaadleri tekrarl›yor, fakat ortada halen yang›n söndürmek için gerekli
donan›m sa¤lanm›ﬂ de¤il.
vinç, Kibar Aslan, Hasan 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 Behramo¤lu ve Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n
ﬂiirlerini seslendirirken, çocuklara
da hediyeler da¤›t›ld›.

Armutlu’da Sünnet
ﬁöleni Yap›ld›
Armutlu’da 70 çocuk için düzenlenen sünnet ﬂöleni 10 A¤ustos günü
Armutlu Cemevi bahçesinde yap›ld›. 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 baﬂlayan ﬂölende Tiyatro Simurg oyuncular› çocuk oyunu sergilediler. Erdal Bayrako¤lu’nun sahneye ç›kmas›yla insanlar horana durarken
ard›ndan ç›kan Zeynep Bektaﬂ cemevi ad›na bir konuﬂma yapt›. Bektaﬂ, Armutlu’daki sorunlar›n üstesinden ancak bir olunursa birlikte
hareket edilirse gelinebilece¤ini,
bireysel hareket edilirse hiçbir sorunun çözülemeyece¤ini söyleyerek birlik ça¤r›s› yapt›. Deniz Se-
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