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Nas›l bir devrimcilik?
Kimin için devrimcilik?
Dursun Karataﬂ Bunun Cevab›d›r
“ Ç a re s i z , z a v a ll › de v ri mc i t ip i
asalak devrimci tipidir. Kendine,
örgütüne ve halka güvenmeyen,
devrimi d›ﬂardan bekleyenler, mücadeleyi zafere kadar sürdüremez
ve er geç batakl›¤a dönerler...”

“Güçlü bir yurtseverlik ve halk
sevgisini kendi kiﬂili¤imizde... yaratmadan devrimcilik yap›lamaz.
Yap›ld›¤›nda ise kolay bir devrimcilik ve a yn › k ola y l›kt a dü ze n e dön üﬂ
zor olmayacakt›r.”

Kad›n erkek, genç yaﬂl› çocuk, Kürt Türk,
Alevi Sünni, iﬂçi memur köylü esnaf ayd›n,
15 bin yürek sar›p sarmalad› Day›m›z›

O komutan›m›zd›;
Ve h e r g e r ç e k k o m u t a n
g i bi , g ere k t i ¤ i n d e s i p e r l e rin en ön mevzilerinde çat › ﬂ a r a k ö ¤ re n m i ﬂ t i s a v a ﬂ › n
u s t a b i r kurmay› olmay›.
‹ ﬂ t e y a n d a k i s a t › r l a r, onun
b i r SAVA ﬁ Ç I , bi r SIRA
NEFER‹ olarak yerald›¤›
1984 Ölüm Orucu dönem i n d e “li d e r lik” ve “di r eniﬂ ” ü z e r i n e s ö z l e r i n d e n

a l › n m › ﬂ t › r.
Yu k ar › d ak i resim de ayn›
dön e md e n b i r r esmi d i r.
Büy ü k b i r id di ay la söyleyebi li r i z , b i r h ar eketin ön deri ol m a yla s› r a n efer i
ol m ay › , k u r m a y l›k la savaﬂç› l› ¤›, yöne ti ci likle mi li t a nl›¤› kendi kiﬂi li¤in de
b u k ad a r ust al›k l a b i rleﬂ t i r eb i l e n e n d e r r a s t l a n › r
önd e r l e r den bir i d i r o.

“ D i re ni ﬂ i m i z i y o l u nd a n ç e v i remeyecekler... Direniﬂim i z h a re k e t i m i z i n k a r a r ›
n e re y e k a d a r s a , o r a y a k a d a r s ü recek. Bil si nler k i y a n › l › y o r l a r. Direni ﬂi n ka der i ni ben belirlemiyorum. Dir eniﬂi ben yönetmiyorum.
Ben sadece bir Ö l ü m O r u cu savaﬂç›s›y›m, o kadar...”
...
“Beni arkadaﬂlar›mdan
t e c r i t e d e re k , h e r h a l d e d i r eniﬂi k›racaklar›n› san›y o r l a r. Yo l d a ﬂ l a r › m d a n z o r l a kopa r› p be ni bur aya bun u n i ç i n a t t › l a r. Ama yan›l›y o r l a r... Ölmekten, görevi mi yerine getirmekten baﬂk a h i ç b i r yetkim yok.”
...
“Benim yaﬂam yolum bu.
Ben bu yolun insan›y›m. Bu
yolun, canlar›m›za göz dik m i ﬂ z a l i m l e r ve canilerle
dolu oldu¤unu biliyorum.
Ölüyoruz, daha da ölece¤iz... Belki bu, bugün bir çok kimsenin umurunda
d e¤ il . A m a y a r › n b i z i m g e r çe¤imiz, bizim ölümlerimiz
a n l a ﬂ › l a c a k t › r. Halk›m›z bi z i m o n u r d i reniﬂimizi sa hi ple nec ekt ir. Gelecek kuﬂ a k l a r bizim kararl›l›¤›m›z › , c e s a re t i m i z i , k a v g a y a
olan ba¤l›l›¤›m›z› örnek
alacak, bizim can bedeli taﬂ›d›¤›m›z onur, onlar›n gelece¤e taﬂ›yaca¤› miras ola c a k t › r. Biz gelece¤e gidece¤iz, bilmiﬂ olas›n›z. Hem de
bugün bizim varl›¤›m›zdan,
yapt›klar›m›zdan habersiz
insanlar›m›z›n kavgas›nda
olaca¤›z.”

Yaﬂ›yorlar

24 A ¤ustos
4 E ylül

Fatma Tokay KÖSE 19-22 Aral›k katliam›n›n ard›ndan sevkedildi¤i Kütahya Hapishanesi’nde 6. Ekip direniﬂçisi olarak ölüm orucuna baﬂlad›. 31 A¤ustos 2002’de
ölümsüzleﬂti. Fatma Tokay Köse, 14 Eylül 1967, Elaz›¤-Alacakaya Çatakl› Köyü
do¤umluydu. 1987’de Hacettepe Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1990’a kadar, gençlik örgütlenmesinde yerald›. Daha sonra illegal örgütlenmede K›rﬂehir,
Nevﬂehir ve K›r›kkale sorumlusu olarak görev üstlendi. 1994’te tutsak düﬂtü.

Hülya ﬁ‹MﬁEK F tipleri gündeme geldi¤inde, Bursa’da destek eylemine baﬂlad›. Tutuklanmas›na ra¤men eylemini sürdürdü. Tahliye edildikten sonra Küçükarmutlu’ya
giderek ölüm orucunu orada sürdürdü. 31 A¤ustos 2001’de Küçükarmutlu direniﬂ evinde ﬂehit düﬂtü. ﬁimﬂek, 4 Mart 1963, Erzincan do¤umluydu. Pir Sultan ve
Mahir sevgisiyle büyümüﬂtü. Anadolu TAYAD’›n kurucu üyelerindendi. Bir halk önderi olarak ölümsüzleﬂti.

Aydemir ﬁAH‹N (Niyazi) Nurhan AZAK (Eylem) Asuman KOÇ (Makbule) Orhan KORKUT (Hasan) Hülya ATEﬁ (Perihan)
1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca Dersim’in Çemiﬂgezek ‹lçesi’ne ba¤l› Ulukale Köyü Arasor Deresi mevkiinde süren çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler. Aydemir; 1970 Hekimhan do¤umluydu. 1993 Mart’›nda gerillaya
kat›ld›. Katledildi¤inde grup komutan›yd›. Nurhan; 1974 Pertek do¤umludur. Köylerde Newrozlar›, yoldaﬂlar›n›n cenaze törenlerini örgütledi ve gerillaya kat›ld›. Asuman; 1971 Çemiﬂgezek do¤umludur. 1980-84
y›llar›nda köylerine gelen gerillalar› tan›d›. 1993 Nisan’›nda gerillaya kat›ld›. Hülya; 1977 Hozat do¤umludur. 1993 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›. Orhan; 1974 Kahramanmaraﬂ do¤umludur. 1993 Ekim’inde gerillaya kat›ld›. Önce köylerinde, sonra da¤larda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzleﬂtiler.

Ekrem Ak›n SAVAﬁ 1970, Bursa ‹negöl do¤umluydu. 19 yaﬂ›nda ‹Ü. Edebiyat Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. Kendini geliﬂtirmesiyle, militanl›¤›yla
Dev-Genç’in yöneticilerinden biri oldu. 31 A¤ustos 1992’de ‹stanbul Reﬂitpaﬂa’daki evinde polis taraf›ndan pusuya düﬂürüldü. Tüpgaz› silah yaparak direndi ve
ﬂehit düﬂtü.

Kemal ALTUN 1960 do¤umluydu, genç yaﬂta devrim mücadelesinde yerald›. Cuntadan sonra yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 30 A¤ustos 1983’de Almanya’dan Türkiye’ye iadesi
için duruﬂman›n yap›ld›¤› mahkeme salonunun penceresinden atlay›p ölümü seçerek
Almanya’n›n siyasi mültecileri Türkiye’ye iade etme politikas›n› protesto etti.

Ali R›za KARAGÖZ 1968 do¤umlu, Sivasl› Ali R›za, ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde mücadele içinde büyüdü. Çeﬂitli görevler üstlendi. 1991’de bir silahl› birlikte yerald›. 1
Eylül 1992’de ‹stanbul Avc›lar’da bir iﬂkencecinin cezaland›r›lmas›na yönelik eylemde ﬂehit düﬂtü.

Bu tarih,
esas olarak, kanla
yaz›lm›ﬂ ﬂeh i t le r i m i zin
t a r i h i d i r.
ﬁehitlerimiz bugün fiziki olarak aram›zda
yoklar belki,
ama düﬂünceleriyle,
kavgalar›yla, yaﬂam biçimleriyle, partili savaﬂma
düﬂleriyle buradalar. Bizimle birlikteler.
Onlar›n düﬂünceleri ve kavgalar›yla daha
güçlüyüz. En zor koﬂullarda dahi düﬂmana
baﬂ e¤meyen, ölen ama yenilmeyen nitelikleriyle gözleri hep üzerimizde, bizi her
an s›navdan geçiriyorlar. Onlar›n miras›n›
devam ettirmek, bu s›navlardan baﬂar›yla
geçmemize ba¤l›d›r.
(...)
Bizler hata ve sevaplar›m›zla, olumluluk
ve olumsuzluklar›m›zla bu ﬂanl› tarihin
neferleri olarak, öncelikle b u t a r i h i n g e r ç e k s a h i p le r i o l a n ﬂ e h i t le r i m i zi, bu u¤urda iﬂkence gören, ac› çeken, yaralanan,
tutsak düﬂen yoldaﬂlar›m›z›, hep bize güven veren, devrim yürüyüﬂümüze ivme
kazand›ran birer meﬂale olarak elimizden
düﬂürmeyece¤iz. Onlar, davam›zda en de¤erli varl›klar›m›z olacaklar.
(...)
Bi z i m ö n d e r le r i m iz, u¤ r u n a ö l ü me gid e ce ¤i miz, ﬂe h i t ö n d e r ve sa vaﬂ ç› l a r ›m›z d›. Biz, onlar›n miras›n› devam ettiren, onlar›n verdi¤i mesajlar› alg›layan iyi
ö¤renciler olmal›yd›k. Devrim tarihi bizleri yarg›layacaksa, ﬂe h i t le r i m i zin, ön d e r le r i m i z i n y a ﬂ a m l a r › n› fe d a e d e r e k
b i ze dev r e t t i k le r i d e v r i m b a y r a ¤› n › t aﬂ› y › p t a ﬂ› y a m a y a c a ¤› m › za gö r e y a r g› l am a l›y d›. Genç ve tecrübesizdik, etraf›m›z
siyaset bezirgânlar› taraf›ndan düﬂmanca
kuﬂat›lm›ﬂt› ve yetmezliklerimiz bizi güçsüz k›l›yordu. Gücümüzü geçmiﬂimizden
al›p, oportünizm ve tasfiyecilikle ve düﬂmanla savaﬂ içerisinde her gün biraz daha
kendimizi yenileyerek, savaﬂ› savaﬂ içerisinde ö¤renerek ﬂehitlerimizin miras›na
sahip ç›kmal›yd›k. Bu miras bizim en büyük gücümüzdü. ... Bu, bizi her gün bir
ad›m daha ileri att›ran, kavgada ustalaﬂt›ran, ihaneti tan›mam›z› sa¤layan bir olguydu.
(...)
Bu tarihin, gerçek sahipleri ve yaz›c›lar›
Mahir Çayan yoldaﬂtan baﬂlamak üzere,
tüm ﬂehitlerimizdir. ﬁehitlerimize lay›k
olaca¤›z.
Dursun Karataﬂ
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Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Nazl› Kaytan
Adres: Emekyemez Mah. Tenha
Sokak. Üçler Han No: 11-15
Karaköy- Beyo¤lu / ‹stanbul
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Grup Yorum Harbiye’de
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...

B ekli yor uz. .

GRUP YORUM

Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
ISSN: 1306-2034
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
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Gülsuyu-Gülensu Festivalinde Buluﬂal›m
Nurettin Süzen Park› Yer: 23-24 A¤ustos
Saat: 19.00
Düzenleyenler: Halk Cephesi, Partizan, DHP,
PD.Devrimci Komünistler, Devrimci Duruﬂ,
BDSP, Anadolu'da Yaﬂam Kooperatifi, SDP

P A N E L AKP YALAN SÖYLÜYOR
KONTRGER‹LLA GÖREV‹ BAﬁINDA

Konuﬂmac›lar:
ÇHD Y.K. Üyesi Av. Sel-

çuk Koza¤açl› KESK Örgütlenme Sekreteri Akman ﬁimﬂek Halk
Cephesi ad›na Hakan Y›lmaz
Tarih: 24 A¤ustos 2008 / Pazar
Saat: 17.00 Yer: BES 1 Nolu ﬁube Adres:
Hatay sokak 5/7 K›z›lay / ANKARA
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24
A¤ustos
2008
Say›:
1

evrimci yaﬂam›n›n hiçbir döneminde, devrimi, devrimcileri, örgütünü
ve halk›n› utand›rmad›. Tarih onun ad›n› hiçbir dönem, uzlaﬂmac›l›kla, teslimiyetçilikle, boyun e¤meyle yanyana yazmad›. Devrimci harakete önderlik etti¤i ony›llar boyunca, kadrolar›n›, taraftarlar›n› bir kez olsun önderli¤inden yoksun b›rakmad›, bir kez olsun halk›n› faﬂizmin zulmüne terketmedi. 15
A¤ustos’ta Gazi’de tan›k oldu¤umuz tablo, bu tarihin sonucudur.
Halk›n› hiç terketmeyen bir önderi kucaklad› halk. Kadrolar›n›, taraftarlar›n› hiç k›lavuzsuz b›rakmayan bir önderi ölümsüzlü¤e
u¤urlad› Cepheliler. Tarih ve halk
ve devrimciler, 38 y›ll›k direniﬂ ve
savaﬂlar içinde geçen onurlu bir
yaﬂam›n karﬂ›l›¤›n› verdi Gazi’de.
Bu karﬂ›l›kta vefa vard›r, ideolojik, stratejik ba¤l›l›k vard›r, sayg›
vard›r, sevgi vard›r.

D

5 A¤ustos’taki cenaze töreninde toplanan binlere, herhangi
bir kitlesellik olarak bak›lamaz.
Dursun Karataﬂ’›n sahipleniliﬂi,
devrimin sahipleniliﬂidir. Halk›n,
önderini sahipleniﬂi, Türkiye devrimine, kitle hareketine iliﬂkin
umutsuzlaﬂanlara, umutsuzluk saçanlara bir cevapt›r. Unutulmamal›d›r ki; bu sahiplenme, terörizm
demagojisi alt›nda bir sahiplenmedir. Bu sahiplenme katliam
tehditleri alt›nda bir sahiplenmedir. Bu sahiplenme, bir devrimcinin cenazesine kat›ld›¤›, bir devrim ﬂehidinin resimlerini taﬂ›d›¤›
için insanlar›n tutaklan›p y›llarca
hapis yat›r›ld›¤› ve bu sald›r›n›n
özel olarak da devrimci harekete yöneldi¤i bir dönemde
gerçekleﬂmektedir. Bu, büyük
bir sahiplenmedir. Cüretli bir
sahiplenmedir. Bu, siyasi
muhtevas› güçlü bir sahiplenmedir.

1

urjuva bas›n yay›n organlar›n›n y›llard›r sürdürdükleri karalamalar, spekülasyonlar bir yana, ölümünden topra¤a veriliﬂine kadar
geçen günler boyunca dur-

B
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Day›’y› Sahiplenmek,
Devrimi
Sahiplenmektir!
maks›z›n “terör örgütü lideri”,
“terörist” demagojileriyle yay›nlar yapt›¤› gözönüne getirilirse,
bu sahiplenmenin ayn› zamanda
bir meydan okuma oldu¤u da
görülecektir. Bu meydan okuma,
infazlar›n, kay›plar›n alabildi¤ine
t›rmand›r›larak sürdürüldü¤ü, oligarﬂinin Devrimci Sol veya
DHKP-C’yi “her üyesi, militan›
infaz edilebilecek örgüt” olarak
lanse etti¤i koﬂullarda, onbinlerin
meydanlarda cüretle, aleni olarak, hakl›l›k ve meﬂruluklar›ndan
güç alarak Devrimci Sol veya
DHKP-C pankartlar› alt›nda yürümesinin benzeridir. Kitlelerin korkular›, kayg›lar›, fedakarl›klar› ve
cüretleri içiçedir ço¤u zaman.
Day›’n›n tarihsel kiﬂili¤i ve etkisi,
cüreti aç›¤a ve öne ç›karm›ﬂt›r.
Bu cüreti örgütlü hale dönüﬂtürmek, ilk görevlerimizdendir.
ay›’n›n ad›, hiç kuﬂku yok ki,
devrimle özdeﬂleﬂmiﬂ bir add›r. Ve yine, sola uzak kesimler
nezdinde bile, onun ad›, silahl›
mücadeleyle özdeﬂleﬂmiﬂtir. Ad›,
halk›n adaletiyle özdeﬂleﬂmiﬂtir.
Day›’n›n sahiplenilmesi de bunlardan ayr› düﬂünülemez. Mesela tutsak yak›nlar›n›n Day›’ya yönelik
sevgilerinin bir yan›, Day›’n›n, onlar› aﬂa¤›layan, onlar›n namuslar›na sald›ran iﬂkencecilerden hesap
sorulmas›n›n simgesi olmas›d›r.

D

Dursun Karataﬂ’›n sahipleniliﬂi,
devrimin sahipleniliﬂidir. Halk›n, önderini sahipleniﬂi, Türkiye devrimine, kitle hareketine
iliﬂkin umutsuzlaﬂanlara, umutsuzluk saçanlara bir cevapt›r.

Gençli¤in Day›’ya sempatisinde,
onun uzlaﬂmalar›, statüleri reddeden ve gerekti¤inde “herkese ve
her ﬂeye ra¤men”, gerekti¤inde
“yaln›z baﬂ›na kalmay› göze alarak” mücadeleyi geliﬂtiren cüretkarl›¤›n›n belirleyici pay› vard›r.
Bu yanlar›yla da, Gazi’deki büyük
sahiplenmede, Day›’y› sahiplenmenin, halk›n özlemlerini sahiplenmesi oldu¤unu da görmeliyiz.
Day›’n›n böylesine sar›l›p sarmalanmas›, bu cürete, adalete duyulan özlemdir ayn› zamanda.
nu bir bayrak denizi içinde
sahiplenenler, bir sel olup
devrim miras›n› büyüteceklerdir.
Anadolu’nun, ‹stanbul’un dört bir
yan›ndan Gazi’ye toplananlara
bak›ld›¤›nda, kimse o toplulu¤un
“gençlikle s›n›rl›” bir topluluk oldu¤unu söyleyemez; kimse orada
sadece gecekondulular›n oldu¤u
iddias›nda da bulunamaz. O topluluk, tek bir milliyetle veya tek bir
inanç kesimiyle de aç›klanamaz.
O’nu sahiplenen kelimenin gerçek
anlam›yla bir halk hareketiydi.
Day›, denilebilir ki, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadele içinde
hep bunu yaratmak için çal›ﬂt›;
cenaze törenindeki tablo, bunu
asgari ölçülerde yaratabildi¤ini
kan›tlad› bir kez daha... Ve o sahiplenme, halk hareketinin bu miras temelinde büyütülebilece¤ini de gösterdi bize.

O

evrimci dayan›ﬂma ve
dostluk çerçevesinde kat›lan gruplar› ay›r›rsak, bu büyük kitle, Cephe’ye gönül
vermiﬂ, Cephe’yi Türkiye
devriminin önderi olarak gören bir kitledir. Türkiye gibi bir
ülkede elbette hiçbir kitlesellik, devrimcilerin baﬂ›n› döndüremez, hiçbir kitleselli¤in
devrimcilerin gözlerine perde
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çekmesi kabul edilemez. Ülkemizde kavga zorludur. Devrim
saflar›n›n her güçlenmesi, devrim
saflar›ndaki her geliﬂme ihtimali
ve potansiyeli karﬂ›-devrimin çeﬂitli biçimlerdeki yeni sald›r›lar›yla karﬂ›lan›r. Kitlesellik daral›p
geniﬂler, mücadele h›zlan›p yavaﬂlar. Ama kitle örgütlenmesini
geliﬂtirmek, Day›’n›n b›rakt›¤› iki
önemli görevden biridir ve onun
u¤urlanmas› törenindeki kitle, bu
görevin baﬂar›lamayacak bir görev olmad›¤›n› da göstermiﬂtir
tüm Cepheliler’e.
ursun Karataﬂ’› devrimin
önderi yapan en önemli niteliklerinden biri hiç kuﬂkusuz,
halka, kitlelere güveniydi. Elbette, ekonomik, siyasi, kültürel
olarak emperyalizm taraf›ndan
kuﬂat›lm›ﬂ, faﬂist terörün her biçiminin üzerinde denendi¤i bir
halk›n zay›fl›klar› ve zaaflar›n›
da biliyor ve bunlar› kadrolar› na
gösteriyordu. Ama o bunlar›n
“mutlaklaﬂt›r›lmas›na”, bunlar›n
kitlelerin örgütlenememesinin
gerekçesi haline getirilmesine
hep karﬂ› ç›kt›. Dahas›, halk›n
derinden derine taﬂ›d›¤› dinamiklere güvenmeyi ö¤retti. 12
Eylül öncesinde, yeni bir harekete örgütlerken karﬂ› karﬂ›ya olduklar› tüm yetersizliklere, tecrübesizliklere, imkans›zl›klara ra¤men, halka ve gençli¤e duydu¤u
büyük güvenden al›yordu siyasi
cüretini. Nitekim bu güveninde
yan›lmam›ﬂt›r. Onun önderlik
prati¤inde benzer örnekler çoktur. Mesela, 1990’da, 91’de
gençli¤in boykot eylemleri gündeme geldi¤inde, bizzat gençlik
alan›n›n yöneticileri “olmaz” ﬂeklinde düﬂüncelere sahipken, o
genç kadrolar›, kitlelere güvenerek ça¤r›da bulunmaya teﬂvik etmiﬂ ve sonuçta gençlik hareketinin en kitlesel boykotlar› gerçekleﬂmiﬂtir. Gazi ayaklanmas›, veya
Susurluk süreci de bu güvenin
ete kemi¤e büründü¤ü dönemlerdendir. Kitlelere duyulan bu güven, alt› boﬂ bir güven de¤ildir.
Marksist-Leninist bir bak›ﬂ aç›s›na ve Marksist-Leninist anlamda,
somut durumun somut tahlilleri-

ne dayanmaktad›r. Bugünkü somutluk içinde kitlelerin sadece
ç a ¤ r › l a r l a ö r g üt l e ne m ey e c e ¤ i ni ,
mücadele ve direniﬂe, sadece
ça¤r›larla sevkedilemeyece¤ini
söyleyen de oydu. Kitle çal›ﬂmas› emektir, öngörüdür, fedakarl›kt›r, sab›rd›r, heyecand›r, inanç,
kararl›l›k ve coﬂkudur. Ve diyebiliriz ki, Gazi’de 15 A¤ustos günü
toplanan 15 bin kiﬂi, Day›’n›n 38
y›ll›k devrimci yaﬂam› boyunca
iﬂte bu emekle, öngörüyle, sab›rla, heyecanla, inançla, fedakar-
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Ve diyebiliriz ki, Gazi’de
15 A¤ustos günü toplanan
15 bin kiﬂi, Day›’n›n 38 y›ll›k
devrimci yaﬂam› boyunca iﬂte bu emekle, öngörüyle, sab›rla, heyecanla, inançla, fedakarl›klarla örgütledi¤i, örgütlenmesine önderlik etti¤i
kitlelerdir.

l›klarla örgütledi¤i, örgütlenmesine önderlik etti¤i kitlelerdir.
nderli¤i, Day›m›z› sahiplenen
kitleler, devrimci harekete,
devrimci hareketin kadrolar›na bir
görev verdiler: Onun yerini boﬂ b›rakmamak. Halk›m›z, Day›’y›
ölümsüzlü¤e u¤urlama töreninde
Cepheliler’in metanetine, önderlerinin talimat›na ba¤l›l›¤›na da tan›k oldu. Cepheliler’in yüzlerine,
gözlerine bakanlar, orada ac›y›,
a¤lamay› de¤il, coﬂkuyu, inanc›,
miras› omuzlama gücünü büyütmemiz gerekti¤ini gördüler. Cepheliler, a¤lamad›klar› gibi, yas da
tutmayacakt›r. Onun miras›n› büyütmek için beklemeye zaman›m›z yok, acelemiz var. Devrimci
hareket, Gazi’de görkemli bir ﬂekilde ortaya ç›kan bu sahiplenmeye önderlik etmeye, devrim yürüyüﬂünü büyüterek ilerletmeye devam edecektir.

Ö

ürkiye devrim mücadelesi,
bugün olmas› gerekenin geri-
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sindedir. Emperyalizmin dünya
çap›ndaki sald›rganl›¤›na, ülkemizdeki ya¤ma, talan ve peﬂkeﬂe, açl›¤›n ve yoksullu¤un düzeyine, zulmün düzeyine denk de¤ildir s›n›flar mücadelesinin seviyesi. Kuﬂkusuz bunun bu yaz›
içinde ele alamayaca¤›m›z bir
çok nedeni vard›r. Fakat bu nedenler ne olursa olsun, mücadeleyi geliﬂtirmenin her koﬂulda, örgütlenmekten, daha çok örgütlenmekten geçece¤i aç›kt›r. Hep
söylendi¤i gibi, kitlelere gitmeli,
kitleleri örgütlemeliyiz. Fakat
ﬂimdi, Gazi’nin 15 A¤ustos’ta
bize gösterdi¤inden hareketle
ﬂunu ekleyece¤iz buna: Kitleler
Day›’ya gelmiﬂtir, kitleler bize
gelmiﬂtir. Onu örgütleme becerisini gösteremezsek, bu sadece
bizim eksikli¤imiz olacakt›r, bu,
bizim Day›’ya verdi¤imiz sözü
yerine getirmememiz olacakt›r.
epheliler, Gazi’de toplanan
kitlenin verdi¤i görevi hiç
beklemeksizin omuzlayacaklard›r. Bu cenaze töreninde en çok
at›lan iki slogan›n “Önder yoldaﬂ Dursun Karataﬂ” ve “Öndere selam savaﬂa devam” slogan›
olmas› tesadüfi de¤ildir. 10 bini
aﬂk›n insan›n tek bir a¤›zdan hayk›rd›¤›; “Öndere selam savaﬂa
devam” slogan›, önderlikle bütünleﬂmeyi ifade etti¤i kadar, “b›rakt›¤›n miras› kararl›l›kla sahiplenece¤iz, izinde devrime kadar
yürüyece¤iz” sözüdür..
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24
A¤ustos
2008
Say›:
1

az›m›z›n baﬂ›nda “Day›’y› sahiplenmek, devrimi sahiplenmektir” demiﬂtik. ﬁöyle diyerek
tamamlayabiliriz: “Devrimi sahiplenmek, Day›’n›n miras›na sahip ç›kmakt›r.” Devrimi sahiplenmek, Day›’n›n ö¤rettikleriyle
kendimizi ve halk›m›z› donatmakt›r. Devrimi sahiplenmek,
emperyalizmle, oligarﬂiyle, burjuvaziyle, onlar›n sol içindeki ve
halk saflar›ndaki ideolojik, politik, kültürel uzant›lar›yla Day› gi bi uzlaﬂmaz bir savaﬂ vermektir.
Day› direniﬂ ve savaﬂt›r; Day›’y›
sahiplenmek, direniﬂ ve savaﬂ›
büyütmek, direniﬂ ve savaﬂ› büyütmek, kurtuluﬂa yürümektir.

Y

5

1 5 b i n y ü re k s e l a m l a d ›
önderimizi.
Yaﬂl› gen ç çocu k , iﬂçi, mem u r, köylü, Alevi Sünni,
T ü r k K ü rt A r ap Ç e r k es
Laz, 15 bin kiﬂi ba¤r›na
bast›.
15 bin çift kol kucaklad›
D a y›m› z› .
“ Te r ö r ö r g ü t ü n ü n l i d e r i ” n i
ba¤r›na bas›p, kalbine göm e re k , m e y d a n o k u d u
h a l k t e r ö r demagojisine.
38 y›ll›k devrimci kavga s›nda, önderli¤i alt›nda yar a t › l a n h a l k h a re k e t i n i n t a
kendisiydi onu u¤urlayan.
B › r a k t › ¤ › m i r a s › z a f e re
ulaﬂt›racak olan da o.
Önderini ölümsüzlü¤e
u¤urlayan Türkiye
d e v r i m c i h a re k e t i , z a f e re
do¤ru duraksamaks›z›n
y ürüm eye dev am ediy or.
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Gazi ayaklanmas› günleri gibiydi
Gazi sokaklar›. Binlerce yürek bekliyordu. Bekledikleri halka ve vatana
adanm›ﬂ bir yürekti.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi
Cephesi önderi Dursun Karataﬂ’›n
naaﬂ›, 14 A¤ustos günü vatan topraklar›na gelmiﬂti ve ﬂimdi gelece¤i
yer Gazi’ydi. Gazi halk›, ‹stanbul,
Cepheliler, sürgünde geçen y›llarda
onu çok özlemiﬂlerdi. Onca y›ll›k
hasret ve heyecanla onu ba¤›rlar›na
basmak istiyorlard›.
Day›’y› taﬂ›yan araç Gazi’ye girdi¤inde büyük bir hasretle kucaklad›lar Day›’lar›n›... Day›’y› kucaklar gibi
kucakl›yorlar insanlar cenaze arac›n›. Kucaklaﬂma sürüyor ta Cemevine kadar. Kucaklaﬂmaya hançereler
y›rt›l›rcas›na at›lan önderlik sloganlar› eﬂlik ediyor. “A¤lamayacaks›n›z!” demiﬂti son nefesini vermeden
önce, ama talimat›na uymayanlar
ç›k›yor ilk kez kitlenin aras›nda. Buluﬂma an› ne kadar planlan›rsa planlans›n, böyle bir kitlesel coﬂkunun
s›n›rland›r›lmas›n›n ne kadar zor bir
ﬂey oldu¤u bir kez daha anlaﬂ›l›yor.
Bu duygulardan korkmakta hakl›
düﬂman. Bu öfkeden, bu kinden, bu
örgütlü güçten, bu coﬂkudan korkmakta hakl›...

Devrim

Analar zafer iﬂaretleriyle tabutuna
sar›l›p kucaklad›lar Day›’y›. Türkiye
devriminin düﬂmana yenilmeyen,
düﬂman› sevindirmeyen, umudu büyüten k›lavuzunun cenazesini karﬂ›laman›n onuruyla “Önder Yoldaﬂ
Dursun Karataﬂ”, “Öndere Selam Savaﬂa Devam” sloganlar›yla yank›lan›yor Gazi. Gazi sokaklar› sloganlarla inliyor ve Day›’n›n yol gösteren
resmi ellerde taﬂ›n›yor.
TAYAD’l› analar›n ellerinde “Dur sun Karataﬂ Ölümsüzdür/TAYAD’l›
Aileler” pankart›yla en öndeler yine.
Bu da onlar›n hakk› zaten. Evlatlar›n› yitiren analar›n gözleri var hepsinde. Sevgili Dursunlar’›n› ellerinden
alanlara duyduklar› öfke var. Katilleri bo¤acak olan öfkelerinin taﬂt›¤›
gözleriyle bak›yorlar ufka do¤ru.
Onurlular, gururlular.
Yüzlerce kucak taraf›ndan sarmalanm›ﬂ, yüzlerce omuzda taﬂ›nan
Day›’n›n naaﬂ›, gece boyunca konulaca¤› Cemevi morguna kald›r›l›yor.
Gençler onu görmek için zorluyorlar
kap›y›. Ertesi gün naaﬂ›n katafalka
konulaca¤› ve ziyarete aç›laca¤›
aç›klan›yor. Day›y› ancak ertesi gün
görebileceklerini duyan kitlede bir
burukluk oluﬂsa da, çabuk aﬂ›l›yor.
Uzun bir gece olacak besbelli. Belki

Yürüyüﬂümüz

O’nun

de o an orda bulunanlar için geçirdikleri en uzun gecelerden biri olacak.

Kucaklaﬂmalara, biraz sonra
Day›’y› son kez görecek olman›n heyecan› kar›ﬂ›yor.

Gece, haz›rlanan k›sa bir sinevizyon gösterimi yap›l›yor: Cemevi
duvar›na as›lan beyazperdeden,
Day›n›n faﬂizmi yarg›layan kürsüdeki konuﬂmalar› yans›yor. Onu
görür görmez patl›yor sloganlar:
“Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ”
slogan› gecenin karanl›¤›n› y›rt›p o
an orada olamayanlar›n yüreklerine do¤ru yola ç›k›yor. Hapishanelere, tecrit alt›nda mücadeleyi
omuzlayan özgür tutsaklara; gece
mesaisinde asgari ücrete talim
eden emekçilere; evinde aç çocuklar›n› uyutmaya çal›ﬂan analara; üretti¤i ürünün bedelini alamayan köylülere; açlara, iﬂsizlere, evsizlere, yar›ns›zlara...

Düﬂmanla iﬂbirli¤i yapmam›ﬂ herkes Day›’n›n cenazesine kat›labilir. B›rakm›ﬂlar, mücadeleyi omuzlamaktan yorulanlar, kovulanlar, at›lm›ﬂlar...
Yüre¤inde hala bir ﬂeyler kalm›ﬂ olanlar, Day›’ya sunulacak sevgisi ve sayg›s› olanlar,
geliyor cenazeye. Geri çevrilmiyorlar. Onlar›n da yüre¤inde bir ﬂeyler yaﬂamas›na müdahale edilmiyor.

Sloganlar›n yüreklerine erken
ulaﬂt›¤› insanlar birer ikiﬂer, üçer
beﬂer.. onlar yüzler olup ak›yorlar
Gazi Mahallesi’ne. Cenaze törenine
kat›lmak için geceden çok uzak
yerlerden insanlar›n yola ç›kt›¤›
haberleri geliyor telefonlara. Day›ya karﬂ› görevlerini yerine getirmek isteyenler için otobüslerin harekete geçti¤i duyuruluyor. Di¤er
ﬂehirlerdeki, semtlerdeki insanlar
kendiliklerinden yap›yorlar bunlar›.
Düﬂman›n ne yapaca¤› belli olmaz. Sald›rabilir, cenazeyi kaç›rmak isteyebilir. Bu yüzden Cemevinin etraf›ndaki tüm sokaklara
barikatlar kurulmuﬂ, nöbetçiler
yerleﬂmiﬂ durumda. Dönüﬂümlü
olarak barikatlarda bekleyenlere
sürekli çay gönderiliyor.
Barikatlarda ve ayn› anda Cemevi bahçesinde türküler marﬂlar
söyleniyor. Gecenin sessizli¤i coﬂkulu dizelerle bozuluyor. Devrimci
Sol marﬂ› olarak bilinen marﬂ› belki birçok kiﬂi ilk kez dinliyor. Tam
bu anlarda, Day›’n›n yatt›¤› morgun önünde, ellerinde Parti ve
Cephe bayraklar›yla, maskeli milisler nöbete duruyor...
Gece yerini günün ilk ›ﬂ›klar›na
terk ediyor art›k. Gün yine marﬂlarla karﬂ›lan›yor; Ac›l› ama bir o
kadar da coﬂkulu yürekler tarihsel
görevlerini yerine getirmeye haz›rlar. Kitle büyüyor yavaﬂ yavaﬂ...

K›lavuzlu¤unda

“Sen kalbini insanlara
adad›n ça¤am.”
Katafalk haz›rl›klar›na baﬂlan›yor. Önce Day› al›n›yor morgdan
özenle. Naaﬂ› y›kan›p haz›rlan›yor.
Özenle sar›lan naaﬂ›n üzerine gülsuyu serpiliyor sonra. Yüzü aç›k bir
ﬂekilde tabuta konuluyor ve önce
ailesi taraf›ndan ziyaret ediliyor
Day›.
Yengesinin tabutu baﬂ›nda söyledikleri, ailesinin ona olan sevgisini kan›tl›yor gerçekten de. “Sen
dünyan›n en güzel çocu¤uydun”
diyor yengesi, sonra devam ediyor
ona olan sevgisini anlatmaya:
“Sen kalbini insanlara adad›n ça¤am. Hani sen benim tabutumu taﬂ›yacakt›n? Ben seni büyüttüm,
bunu da m› gösterecektin bana benim güzel o¤lum?”... Ablas›, ye¤enleri tek tek gelip baﬂ›nda duruyorlar. Ac›lar› büyük. Herkes gibi.
Güzel sözler ediyorlar ona dair.
Ve Day›, ﬂimdi de ö¤rencileriyle
kavuﬂuyor. Onu son kez görebilmenin ac›, buruk, coﬂkulu, onurlu
heyecan› sar›yor tüm yürekleri.
‹çeriye girenlerin yüzlerindeki anlam› bir anda çözebilmenin imkan›
yok. Çünkü binlerce duygu gelip
geçiyor o yüzlerden. Yumruklar s›k›l› yürüyor insanlar katafalk›n yan›ndan tek tek. Day›’ya son kez
bakan gözleri çakmak çakmak.
Tabutu ellemek isteyenler, sar›l›p
öpenler oluyor ara ara. Kimsenin
dokunmas›na izin verilmiyor; ancak gözleri görmeyen insanlar›m›z var, "Biz zaten göremiyoruz izin verin dokunal›m"

Sürecek...

diyorlar; sadece onlar›n dokunmas›na izin veriliyor.

“Bir daha görmeliyim” diyenler,
bir kez daha karﬂ›s›ndan geçmek
isteyenler, içeri yeniden girmek
için kuyru¤a giriyorlar. Katafalk›n
baﬂ›nda TAYAD’l›lar nöbetteler.
Törenin yap›laca¤› saatler giderek yaklaﬂ›yor. Kortejler s›ralan›yor. As›l yürüyüﬂün yap›laca¤›
Dörtyol’a gidecek kortej öncelikle.
Alevi halk›n Cemevi’nde helallik
al›nmas›n› istemesi ve ailesinin de
bunu uygun görmesiyle Cemevinde al›nan helallikten ve camide k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra
Day›’n›n tabutu Dörtyol’a do¤ru
yola ç›kar›l›yor.

Day› , bir kez dah a
birleﬂtiriyor bi zi
Solun hemen hemen her kesimi
orada. Kimileri sancaklar›yla gelmiﬂler, düzenli kortej oluﬂturup öyle kat›l›yorlar törene. Bir çok siyasi hareketin temsilcileri iki gün boyunca Cephelile’re baﬂ sa¤l›¤› dilerken, bir ihtiyaçlar›n›n olup olmad›¤›n› sordular. ﬁimdi hemen herkes kortejdeydi.
Kortejde DTP’liler, DHP’liler, Partizan’c›lar, Mücadele
Birli¤i,
PDD’liler, Al›nteri’ciler vard›.
ESP’liler bir
gün önce
Gazi’d e

Ahmet Kulaks›z: “Sen
art›k vatan›ndas›n. Yoldaﬂla r›n›n kuca¤›ndas›n. Gazi ﬂe hitlerinin, Cananlar›n, Zehr a l a r › n , u s t a n M a h i r ’lerin
yan›ndas›n. Herkesler duy sun ki, yolundan hiç sapma dan yürüyecek buradaki yol daﬂlar›n. Buradaki yoldaﬂla r›n, senin ideallerini mutla ka ger çekleﬂtirecek”
"Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür" yaz›l›
kuﬂlamalar
yapm›ﬂlard›.
SDP’nin, TKP’nin il yöneticileri ve
gruplar› oradayd›lar. Kald›raç’c›lar,
HKM’liler, D‹P, SPG, TÖP, SODAP,
ODAK, Day›’ya sayg›lar›n› sunmak için oradayd›lar.
Aﬂa¤›da, s›ca¤›n aln›nda uzun
bir süredir bekleyen kitle, bütün
dikkatini yukar› yola vermiﬂ durumda. Bir sancak görünüyor önce
yolda. Sonra kalabal›k bir kitlenin
çepeçevre sard›¤› cenaze arac›...
Sloganlarla karﬂ›lan›yor Day›. Alk›ﬂlarla... Kortej düzeni al›n›yor
sonra töreni baﬂlatabilmek için. En
önde tek tip giyinmiﬂ bir milisin
elinde k›z›l bir sancak var. Onun
arkas›nda Day›’n›n büyük bir resmi taﬂ›nacak. Faﬂizmi yarg›layan o
sol el, herkese kurtuluﬂun yolunu
gösteriyor. TAYAD’l› aileler ellerinde, yine Day›’n›n faﬂizmin mahkemelerinde faﬂizmi yarg›lad›¤› resmin yer ald›¤› dövizlerle en önlerdeler. “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” pankart›n›n arkas›na
binler s›ralan›yor.
Törenin baﬂ›nda tüm kitle,

8

DHKP-C önderi ve Genel Sekreteri
Dursun Karataﬂ ad›na sayg› duruﬂuna ça¤r›l›yor. Dalgalanan flamalar›n aras›nda havaya kald›r›lan
yumruklar, yar›n ad›na, gelecek
güzel günler ad›na, devrim ve sosyalizm ad›na yeminler ediyor. K›p›rt›s›z bir sayg›yla dimdik duran
binlerce koldan oluﬂmuﬂ bir deniz,
bir yemin an›t› gibi duruyor adeta.
Sayg› duruﬂuna eﬂlik eden Adnan Yücel’in dizeleri sanki Day›’y›
anlat›yor:
“Sen yürürsün rüzgar yürür
Dallar e¤ilir
Yapraklar secde eder yürüyüﬂüne
Sular kabar›p dalgalan›r
Köpüklü baﬂlar›yla selamlar seni
Ve tanr›lar kal›r önünde
Ne beyler ne krallar
Seninle yaz›l›r en büyük destan
En güzel tarih seninle baﬂlar...”
Sayg› duruﬂunun ard›ndan kitleye sesleniyor Halk Cephesi:
“Devrime ve halka adanm›ﬂ bir
ömrün karﬂ›s›nda üzüntüden daha çok ölümüyle dahi ö¤reticili¤ine devam eden bir ö¤retmenin ö¤rencisi olman›n ne kadar önemli,
onurlu ve de¤erli oldu¤unun da bilincindeyiz.”
Halk Cephesi, herkesin duygular›n›n tercüman› oluyordu söyledikleriyle. Herkesin pür dikkat dinlemesi ondan.
15 bin yürek toplanm›ﬂ Gazi’ye.
Ayaklanma günlerini and›r›yor yine Gazi. Kimler yok aralar›nda;
yaﬂl›s› genci, k›z› k›zan›, çolu¤u
çocu¤u, iﬂçisi memuru, kentlisi
köylüsü, Alevisi Sünnisi, Türkü
Kürdü, Arab›
Çerkesiyle
tüm bir halk
var. Day› her
zamanki birleﬂtiricili¤ini
yine gösteriyor.
Ölümüyle dahi
bunu gösteren kaç önder
vard›r
dünya üzerinde ki!.. Bu
da bu ülke

halklar›n›n
onurudur iﬂte.
Gazi
k›z›la
boyanm›ﬂt›,
foto¤raf çekenler,
kitlenin
tümünü bir
foto¤raf karesine
s›¤d›ramaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂ›yorlard›. K›z›l bayraklar dalgalanarak ilerliyordu.
K›z›l bir nehirdi art›k akan. En
güçlü ak›nt› h›z›yla aﬂ›yordu metreleri. Gücü hakl›l›¤›ndan, kazanaca¤›na olan inanc›ndand›. Kim
durdurabilir ki bu ak›ﬂ›? Bu ak›ﬂ
gelece¤e, devrime, sosyalizmedir.
Bu ak›ﬂ, ezilen milyonlar›n kurtuluﬂ gününedir. Bu ak›ﬂ umudad›r!..

K om ut an › n› om u z l ay › p
yürüyen umudun kor tejidir
Umudun korteji yürüyor Gazi’nin caddelerinde. Pencerelerden,
balkonlardan bu k›z›l nehrin ak›ﬂ›na hayranl›kla bakanlara; kortejin
içerisine girmeyip de k›y›s›ndan
köﬂesinden yürümeye çal›ﬂanlara
ça¤r›lar yap›l›yor. Kepenkler de
Cephelilerin ça¤›s›yla kapal› bugün Gazi’de. Dükkanlara k›rm›z›
kurdeleler ba¤lanm›ﬂ. At›lan sloganlar›, Gazi’nin o güne kadar gördü¤ü en büyük halk korosu tekrarl›yor en güçlü sesleriyle. Umudun
sloganlar› onlar çünkü.
Umudun korteji yürüyor. Çöl s›ca¤› var gökte. Ama kimse ald›rm›yor. Görev tamamlanacak, hiçbir ﬂey bunu engelleyemeyecek.
Umudun korteji yürüyor. Hiç
durmadan yürüdüler onlar bugüne
kadar. Bundan sonra Day› yok art›k. Art›k onsuzlar. Bugüne kadar
oldu¤u gibi, bundan sonra da onsuz ama onunla yürümeyi baﬂaracaklar. Engeller ç›kacak karﬂ›lar›-

Halk›n

Önderi

Halk›n

n

Halk Cephesi:
(Cenaze töreninde Halk Cephesi
ad›na yap›lan konuﬂmadan al›nm›ﬂt›r)
Dursun Karataﬂ’› yitirmenin derin
üzüntüsü içindeyiz... Ancak devrime
ve halka adanm›ﬂ bir ömrün karﬂ›s›nda üzüntüden daha çok ölümüyle dahi ö¤reticili¤ine devam eden bir ö¤retmenin ö¤rencisi olman›n ne kadar
önemli, onurlu ve de¤erli oldu¤unun
da bilincindeyiz.
Onu, her zaman ba¤l› kald›¤› ve
u¤runa yaﬂam›n› adad›¤› yoksul
emekçi halk›n›n ba¤r›na, Gazi’nin
yoksul kondular›na emanet etmenin
huzurunu ve güvenini taﬂ›yoruz...
Gazi ayaklanmas›ndan çok önce halk›n taﬂ›d›¤› isyan potansiyeline dikkat çeken ve Gazi’de isyan ç›kt›¤›nda
da savaﬂç›lar›yla halk›n isyan›na önderlik eden bir komutan› ﬂimdi savaﬂç›lar›n›n yan›na u¤urluyoruz...
Ne mutlu o komutana ki, böyle
savaﬂç›lar yetiﬂtirmiﬂtir... Ne mutlu o
savaﬂç›lara ki, öngörüleriyle, politikalar›yla onlar› yolundan ﬂaﬂ›rmadan
yürüten böyle bir komutanlar› var.
... Burjuva medya dahi ona ait,
teslimiyeti, boyun e¤meyi ifade eden
tek bir kare gösterememektedir. ...
Yaﬂam›na dair yap›lan onca spekülasyonun, O’na kara çalmay› baﬂara-

mamas›n›n en önemli nedeni; yaratt›¤› ideolojinin, kültürün netli¤idir.
Kendisinin yapmad›¤› hiçbir ﬂeyi
savaﬂç›lar›ndan ve kadrolar›ndan istemeyen, politik öngörüleriyle ilkleri
yaratan bir önderi yitirdik... (...) Savaﬂç›lar›n› ölüme gönderirken kendisi de ölümü defalarca yenmesini bilen bir önderdir.
(...) ‹nanc›n› tüm kadrolar›na aﬂ›layan, en olmaz denilen yerden ve iﬂten “biz yapar›z” diyerek ç›kan savaﬂç› ve kadrolar yetiﬂtirmiﬂtir... bittiler, yok oldular denilen anda ve yerde yeniden serpilip boy veren bir hareketin yarat›c› ve önderini yitirdik...
(...) O, yetiﬂtirdi¤i savaﬂç›lar›yla,
kadrolar›yla ve ömrünü adad›¤› politik çizgisiyle sadece geçmiﬂi de¤il,
gelece¤i de programlay›p planlam›ﬂt›r... Ve bu, o olmasa da onunla yürümeye devam edecek nice kadro ve
savaﬂç›n›n onun inanc›, kararl›l›¤›n›
ve iradesini yüklenip yollar›na devam edeceklerinin en aç›k kan›t›d›r...
Sen rahat uyu büyük insan. Gözün arkanda asla kalmas›n. A¤lamayaca¤›z, a¤lamak s›radanlaﬂt›r›r bizi.
Ac›m›z› emek ve cüretin örs çekicinde dövüp yolumuza daha bir güçlü
devam edece¤iz. Elbette umudun
gerçek olacak, sosyalizm bayra¤› bu
ülkenin burçlar›nda er veya geç mutlaka dalgalanacakt›r...

Art›k mezarl›¤a geliniyor. alk›ﬂlar, z›lg›tlar ve sloganlar eﬂli¤inde,
karanfil ya¤muru alt›nda giriyor
mezarl›¤a Day›’n›n naaﬂ›.

verebilme onuruna sahip olmak istiyor herkes. Törenin son k›sm›
baﬂl›yor mezarl›kta. Yine yumruklar havaya kalk›yor Day›’ya sayg›
için. Ve TAYAD ad›na Ahmet Kulaks›z konuﬂuyor. “Çok konuﬂmayaca¤›n›, söylenecek her ﬂeyin zaten Day› taraf›ndan çoktan söylenmiﬂ oldu¤unu” belirtiyor. “Sen art›k vatan›ndas›n. Yoldaﬂlar›n›n kuca¤›ndas›n. Gazi ﬂehitlerinin, Cananlar›n, Zehralar›n, ustan Mahir’lerin yan›ndas›n. Herkesler
duysun ki, yolundan hiç sapmadan yürüyecek buradaki yoldaﬂlar›n. Buradaki yoldaﬂlar›n, senin
ideallerini mutlaka gerçekleﬂtirecek” diyor sesinin titremesine engel olamayarak.

Birazdan fiziken de olsa aralar›ndan ayr›lacak Day›’y› topra¤a

Sloganlar›n ard›ndan söz
TAYAD Baﬂkan› Mehmet

na. Aﬂacaklar. Nas›l bugüne kadar
ki engelleri onun rehberli¤inde aﬂmas›n› bildiler, bundan onra da
onun ö¤rettikleriyle aﬂacaklar birer
birer engelleri.
Umudun korteji yürüyor. Gazi
Mezarl›¤›’na dönülen kavﬂakta yer
alan karakol bahçesinde toplanan
onlarca polis arac›; araçlar›n önüne dizilmiﬂ binlerce polis, korku
dolu gözlerle izliyorlar umudun
kortejinin geçiﬂini. Daha güçlü at›l›yor sloganlar. Sesler art›k iyice
k›s›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, düﬂmana inat yeniden ço¤al›yor sesler.

Kalbine

Gömüldü

Güvel’de. Day›y› anlat›yor; onun
mücadelesini, öngörülerini...
Ve ﬂiirler okunuyor ard›ndan
Day›’n›n. “Ak›n var güneﬂe ak›n /
Güneﬂe zaptedece¤iz / Güneﬂin
zapt› yak›n”. O gün, o an, o saat
herkesin yüre¤inde, bilincinde güneﬂin zaptedilece¤ine olan inanc›n
artt›¤›n› görüyor herkes. Gözler
bunu söylüyor. Devrimci dostluk
ve dayan›ﬂman›n mesajlar›n›, Grup
Yorum’un marﬂlar› izliyor. Bu arada Day› topra¤a umudun orak-çekiçli k›z›l bayra¤›na sar›l› olarak
topra¤a veriliyor. Mezar›n içi bir
anda karanfille doluyor. Mezar›n iki
ucunda maskeli, tek tip giysili milisler, ellerinde Parti ve Cephe bayraklar›yla sayg› duruﬂundalar.
Türkiye devriminin önderi, Türkiye halklar›n›n sosyalizm düﬂünün simgesi, Sezgin Engin’in ve
di¤er 12 Mart Gazi ﬂehitlerinin, gerilla ﬂehit düﬂen Ali Haydar Çakmak’›n, feda ﬂehidi Nail Çavuﬂ’un,
Mustafa Bektaﬂlar’›n yan›na defnediliyor. Çeﬂitli bölgelerden getirilen
topraklar kar›ﬂ›yor Day›’n›n topra¤›na. O an arada bulunan herkesin
düﬂleri, umutlar› da... Yar›n›m›z›n
mimar›yla birlikte yeﬂersin, boy
versin diye...
Umudun kortejiyle büyüyen
umutlar, yüreklerde kor ﬂimdi.
Kimse oradan ayr›lmak istemiyor.
Denildi ya bir kez, devrime onsuz
ama onunla yürünecek diye, buna
inan›ld› ya; yap›lacak ﬂey ortadad›r: Halka, ideolojine, hakl›l›¤›na
güvenecek ve inanacaks›n! Bu kaz›nd› bilinçlere orada. Ve, ayn› gö¤ün alt›nda, ayn› ustan›n ö¤rencileri, ayn› ﬂeyleri hissetmenin hakl› onuruyla,
bundan sonra çok daha s›k› sar›lacaklar›
görevlerinin baﬂ›na geçmek için
ayr›ld›lar
mezarl›ktan...

TAYAD’lılar Anlatıyor:

s›, Dursun b›rakt› bu miras›. Tan›maktan da çok mutluyum onu. U¤runda ölürüm ben o adam›n. 70
yaﬂ›nday›m ama ben ne yoruldum
ne bir ﬂey ettim Dursun’umun yavrumun baﬂ›nda bekledim.

‘Bizim için gözünü k›rpmadan
mücadele etti¤ini gördü¤ümüz için

o bizim kalbimizde her zaman.’
Day›’n›n baﬂucunda üç TAYAD’l›y› görüyorsunuz yukar›daki
resimde. Soldan sa¤a s›ras›yla Gül sen Karg›n, Zöhre Yalç›n, Kezban
Bektaﬂ’›n yüzlerinde hüznü, kararl›l›¤›, ac›y›, sahiplenmeyi, hepsini
ayn› anda görebilirsiniz... Çok ﬂehit
vermiﬂlerdi bugüne dek, ama Day›
farkl›yd›. Day›’y› sorduk üçüne de,
anlatt›lar.

Kezban Bektaﬂ (TAYAD’l›)
“Bu seferkine de inanmad›k. Ne zaman kendi kendi mizden haber ald›k, o za man inand›k. Daha böyle
bir insan gelmez.”
Millet onun ölümüne bile nas›l
sayg› duydu. Mahir bitmedi¤i gibi
Dursun’um da bitmeyecek. Nesilden nesile devam edecek. Beﬂ kad›n durduk biz baﬂ›nda ana olarak.
Hepimiz de böyle sayg›yla durduk.
Cenazeyi gören herkes tabutunu
öpmek istedi. Çok güzel de cenazesi oldu. Gerçekten. 7 yaﬂ›ndan
70 yaﬂ›na kadar herkes de gitti.
Ben ne hissettim biliyon mu, bir
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daha görmeyecem yavrumu diye
ç›¤l›k att›m dayanamad›m. “Dursun’um yavrum, fedakar yavrum
ben sana dayanamam” dedim.
Kap›dan girince ba¤›ra ba¤›ra yan›
baﬂ›na doland›m, bizim çocuklar›n
gözlerine bak›nca öyle anca kendime geldim. Sa¤ olsayd› da var ya
‘ana ne yap›yon’ derdi. Yüzümüze
gülümsüyordu. Sanki hiç böyle ölmüﬂe benzemiyordu. Öyle gülüyordu ki. Üzüntümden bay›lacakt›m ben orada ama Dursun’umun
hat›r›na dineldim. Kendimize bir
güç geldi orada. Mezarl›¤a da var›nca dedim ki “yavrular›m getirdim, liderinizi getirdim” dedim.
Belki de onlar birleﬂtiler melekler
gibi tepemizde uçtular belki de biz
görmedik yavrum. O ölüm orucunda ölenler bizim yavrular›m›z onlar
melek melek, onlara kastettiler.
Gerçekten yalan de¤il. Onlar tap›lacak insanlar. Halk› için gittiler
onlar, halka bir mucize göstermek
için, insanlar iyiyi do¤ruyu görsün
diye u¤raﬂt›lar. Nas›l büyük bir ailesi varm›ﬂ ki. Ne kadar mutludur
ﬂimdi Dursun’um. Bize büyük bir
miras b›rakt› yavrum. Yani babam›z anam›z vermedi bize bu mira-

Devrim

“Hiç bu par m a ¤ › a ﬂ a ¤ › i n m i y o rdu.” Ben Dursun’umu ilk Atatürk Ö¤renci Yurdu'nda mahkemede tan›d›m. Bütün çocuklar savunmalar›n› yapt›, en son Day› ç›kt›
konuﬂmaya. Day› ç›k›nca askerler
sald›rmaya baﬂlad› ama nas›l dövüyorlar biliyor musun? Öyle olunca di¤er çocuklar da koﬂtular Day›’y› korumaya. Oras› kar›ﬂt›, hepimiz ç›¤l›k ç›¤l›¤a, gücü yeten askere sald›rd›. Ben Day›’y› iﬂte o zaman tan›d›m. O zamana kadar Day› Day› diyorlard› ama ben hiç tan›mazd›m.
Benim ile ilk konuﬂmas› ben
ameliyat oldumdu bel f›t›¤›ndan, o
zaman konuﬂtuk ilk. Ben 7 ay yatt›m, ameliyattan sonra aç›k ziyaret
geldi, ben aya¤a kalkt›m gittim.
Sonra orda beni yan›na ald›. ‘Özür
dilerim ana’ dedi ‘sen hastaland›n
bir ziyaretine bile gelemedik mektupla’ dedi. Ben dedim ki yavrum
haberiniz olmad›ysa ne olur dedim.
Sonra böyle benim elimi tuttu yamac›na oturttu. Öyle konuﬂtuk
yavrum. Öyle bir konuﬂtu... Ama
paha biçilmez biri, ben öyle bir insan daha tan›mad›m. Öyle yani
çok iyi bir insand›, insanlar›n üstünde iz b›rakan, öyle dikkat eden,
herkesin hayranl›kla bakt›¤› bir insand›. Hayranl›kla herkes onu seyrediyordu mahkemelerde. Hiç bu
parma¤› aﬂa¤› inmiyordu. Biz öyle
bir insan görmedik daha. Ölümüyle de bizi çok sarst›. Kaç zamand›r
düﬂman yazd› yazd›, ﬂu zaman öldü bu oldu diye ama biz hiç inanmad›yd›k. Bu seferkine de inanmad›k. Ne zaman kendi kendimizden
haber ald›k o zaman inand›k. Çok
üzüldük. Daha böyle bir insan bir
daha gelmez.
Ben hiçbirini birbirinden ay›rdedemem de, hepsi benim yavrumlar›m, hele ‹bo’mun ﬂöyle bak›ﬂ› varya nas›l etkiliyordu bizi, bebek yüz-

Yürüyüﬂümüz

O’nun

lü Sinan’›m› nas›l ay›ray›m. Ama
Dursun daha baﬂkayd›. Yani onu
dile tabire anlatacak bir ﬂey yok.
Mahkemeye girerdik böyle Day›
savunma yapmadan önce herkesi
bir gözden geçirirdi, ondan sonra
selamlard›, sonra savunma yapard›.
Onlar›n aya¤›nda ﬂort, s›rtlar›nda atlet, ayaklar› ç›plak, bacaklar›nda naziler gibi zincirler, ellerinde
zincirler. Biz akl›m›z› ç›ld›rd›k ba¤›ra ba¤›ra. Biz öyle ba¤›ra ba¤›ra
girdik mahkemeye onlar nas›l neﬂelilerdi. O zaman mahkemede tek
tek böyle konuﬂtu hepimizle. ‘Bizi
merak etmeyin biz buraya onurumuzla gururumuzla geldik. Biz onlar›n dedi¤ini yapm›yor, elbise giyinmiyoruz onun için geldik böyle
geldik’ dediydi. Onlar orda sloganlar›n› ata ata moralleri o kadar düzgün oluyordu ki, biz de var›nca bizimki de düzgün oluyordu. Day› da
orda ç›k›p herkesi savunuyordu.
Askerler onu itiyordu kak›yordu
ama o hiç birini dinlemiyordu. ‘Siz
bizi yarg›layamazs›n›z biz sizi yarg›layaca¤›z. Tarih yazacak bunlar›’
derdi. Dursun onlar› yarg›l›yordu
yani.
***

Zöhre Yalç›n (TAYAD’l›)
Day›’n›n ﬂehit haberini duyunca
tabii, inanmak çok zor oldu. Çünkü
düzenin bas›n›n›n, TV'sinin her zaman yapt›¤› iﬂlerden biridir diye
düﬂündüm önce, aç›klama gelene
kadar. Day›’n›n baﬂ ucunda beklerken, ona o anki görevimi yerine
getirirken, bir taraftan inanman›n
ne kadar zor oldu¤unu düﬂündüm.
Di¤er taraftan iyi ki seni tan›m›ﬂ›m
ne mutlu bana diye düﬂündüm. Seninle ne kadar onur, gurur duysam
bana az gelir. Abi oldun, yoldaﬂ oldun, yeri geldi ö¤retmenimiz oldun. Seni unutmak mümkün de¤il.
***

Gülsen Karg›n (TAYAD’l›,
48 yaﬂ›nda, 4 çocu¤u var)
Ben 94’den beri TAYAD’l›y›m.
Day›’y› ezilen halklar›n, sömürülen
insanlar›n, aç susuz kalan insanlar›n yan›nda mücadele eden ve onlar›n hakk›n› savunan, nice iﬂkencelere bask›lara maruz kalarak

K›lavuzlu¤unda

halk›n›n yan›nda olan, halk›n› seven bir lider olarak tan›d›m. Çünkü
o bizler için mücadele ediyordu.
Bizim için gözünü k›rpmadan mücadele etti¤ini gördü¤ümüz için o
bizim yüre¤imizde, o bizim kalbimizde her zaman. Day› Türkiye
devriminde büyük bir önderdi. Türkiye devriminin yarat›c›s›yd› o.
Tüm halk›n yüre¤indedir o bizler
için. Ölmedi yine halk›n›n yan›nda,
halk›n yine önderi. Bizler onun b›rakt›¤› miras› dimdik, ölüm pahas›na da olsa ona lay›k olarak yerine
getirece¤iz.
14 A¤ustos günü sabahleyin ailelerle onurlu ve gururlu, ona lay›k
olarak, gözlerimizin yaﬂ›n› içimize
ak›tarak düﬂmana karﬂ› dimdik
ayakta onu karﬂ›lamaya gittik. TAYAD’l› aileler olarak havaalan›n›n
önüne geldik. Polisler çok yo¤un
bir güvenlikle etraf›m›z› sard›lar, bizi havaalan› kap›s›ndan uzaklaﬂt›rmaya, sokmamaya çal›ﬂt›lar. Bizim
kararl›l›¤›m›z sonucunda otobüsümüzü içeri almak zorunda kald›lar.
Saat 16.30’da Day› havaalan›na
geldi. ‹çimden kendi topraklar›na
kendi ülkesine geldi, baﬂ›n› kald›r›p
bizleri bir görsün istedim, onu yüre¤imizde yaﬂattt›¤›m›z› görsün istedim. Gözlerimiz sürekli cenaze
arabas›ndayd›. “Türkiye bir önderi,
bir evlad›n› yitirdi. Hepimizin baﬂ›
sa¤olsun. Böyle bir önderi, Türkiye
devrimini yaratan insan›m›z› kaybettik. Herkesi yan›m›zda olmaya
ça¤›r›yoruz” diyerek TAYAD’l› Aileler olarak böyle yi¤it bir evlad›m›z›n, böyle kahraman bir evlad›m›z›n cenazesini biz gö¤üsledik ve
15000 kiﬂi ile u¤urlad›k.
Ben Day›’y› mahkemelerde, görüntülerde, dergilerde, kitaplarda,
insanlar›n anlat›m›ndan tan›d›m.
Cezaevine görüﬂe gidip gelen,
mahkemelere gidip gelen insanlar›n anlat›ﬂlar›ndan tan›d›m. Onun
düﬂmana karﬂ› hayk›r›ﬂlar›, cezaevindeki o bask›lara, o iﬂkencelere,
Tek Tip Elbise’ye, 12 Eylül Cuntas›na karﬂ› direniﬂinden tan›d›m.
Onu göremedim ama bu ﬂekilde
tan›d›m.
Böyle ülkesini halk›n›
yoldaﬂlar›n seven Da-

Sürecek...

y›’n›n cenazesine kat›ld›k. Onu
ölümsüzlü¤e u¤urlad›k. Day›’ya
yak›ﬂ›r bir ﬂekilde bir sahiplenme
vard›. Kitlenin sonunu görmek
mümkün de¤ildi. Herkes onu görmek istiyordu, ona dokunmak istiyordu herkes onun önünde and
içip sevgisini gösteriyordu ve onu
Gazi’de halkla birlikte coﬂkuyla
sonsuzlu¤a u¤urlad›k.

15 bin yürekten
süzülüp gelenler:
Kortej boyunca en çok Day›m›z›n, önderimizin bize b›rakt›¤› miras› ve Day›’m›zdan sonra ne yapmam›z gerekti¤ini düﬂündüm. Day›’m›z
art›k yoktu ama onun bize b›rakt›¤›
bir çok ﬂey vard›. Devrime onsuz
ama onunla yürüyecektik, o hep en
önde bizimle çat›ﬂacak ve bize yol
gösterecekti.
***
Day› benim için özgürlü¤ü ifade
ediyor. Çünkü bize devrimcili¤i ö¤retti, devrimcilik özgürlüktür. Bizleri, bizim kuﬂa¤›m›z› 12 Eylül karanl›¤›ndan çekip koparan dünyam›z›
ayd›nlatan bir güneﬂti. Bize onurlu
olmay› ö¤retti, onuru için gerekirse
ölmek gerekti¤ini ö¤retti. Ac›lar›n
en büyü¤ü bu olsa gerek, bir anda
kendimi hem annemi hem babam›
yitirmiﬂ gibi hissettim. Annem babam bedenimi dünyaya getirdi ama
Day›’m›z düﬂüncemi yaratt›. Ki insan› insan eden düﬂüncedir. Ona
lay›k olmak art›k boynumuzun borcudur. Gözleri
hep üzerimizde olacak. Her ﬂeye art›k
Day›’m›z›n gözleri ile bakaca¤›z...

Ye¤enleri Day›’y› A nlat›yor:

“Anlatt›klar› y ›llar içinde
hep do¤ru ç›kt›”
u

Baﬂ›m›z sa¤olsun. Dursun
Karataﬂ, herkesin day›s›, ö¤retmeniydi. Peki day› sizin için ne
ifade ediyor?
A y f e r K A R ATA ﬁ :
Herﬂeyden önce o benim amcam. Çocuklu¤um birlikte geçti. Bu
nedenle duygusal olarak, gönül olarak O’na
çok yak›n›m. ‹lkokulu
bitirdi¤im y›l ortaokula
kayd›m› amcam yapt›rm›ﬂt›. Dedemlerle ayn›
binada, ayr› katlarda oturuyorduk. Amcam liseyi bitirinceye
kadar da hep birlikteydik. Ayr› bir
odas› ve çok kitaplar› vard›. Lise
y›llar›ndan kalan baz› kitaplar›n›,
defterlerini alm›ﬂt›m, hala saklar›m. Mesela, lise dönemindeki
defterlerindeki tüm yaz›lar›n› dolmakalem ve el yaz›s›yla yazm›ﬂt›.
Hiç silmeden, nas›l bu kadar seri
ve iyi ifadelerle yazd›¤›na çok ﬂaﬂ›r›rd›m.
Çocuklu¤umuzdan bu yana
aram›zdaki aile ba¤› o kadar sevgi dolu, o kadar sayg›l› ve o kadar güçlü oldu ki, hiç k›r›lmad›k,
hiç incinmedik. O’nu her zaman
çok sevdik. Bunun için de O’nun
hakk›nda söylenen en ufak olumsuz bir sözden çok rahats›z olduk.
Amcam benim için öncelikle
çok de¤erli bir insan› ifade ediyor. Kelimelerim onun de¤erini,
bende b›rakt›¤› derinli¤i ve nas›l
güzel bir insan oldu¤unu anlatmama yeterli gelmez. Ailenin çok
sevilen bireyi. Söyledi¤ini yapan,
yapt›¤›n› söyleyen, her koﬂulda
düﬂüncelerini aç›kça ifade eden
bir insan. Gelece¤i ﬂimdiden gören, sohbetlerinde anlatt›klar›n›n
y›llar içinde hep do¤ru ç›kt›¤›n›
gördü¤ümüz insan. Bütün yaﬂam›n› ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›, halk›n›n daha iyi yaﬂamas› amac›na
adad›. Y›llar y›l› hasret kald›¤›-
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m›z, doyamad›¤›m›z,
fiziki mesafe olarak
hep uzakta ama yaﬂam›m›z›n tam ortas›nda, yüre¤imizi titreten bir insan oldu.
ﬁimdi art›k fiziki olarak da çok
yak›n. Mezar›na gidece¤im, baﬂucuna karanfiller koyaca¤›m.
“Seni çok özledim, o çok uzun
y›llar›n ac›s›n› ç›karmaya, seninle saatler boyu sohbet etmeye
geldim” diyece¤im.

u

Biliyoruz ki çok uzun y›llard›r görmüyorsunuz onu, ama
yine de siz onu bize k›saca anlat›n desek hangi yanlar› ile, hangi
özellikleri ile anlat›rs›n›z?
Ayfer KARATA ﬁ: Öncelikle
O bir düﬂünce adam›d›r. Fikir önderi, siyasi bir düﬂüncenin temsilcisidir. Türkiye ve dünya siyasi
tarihine teorisi ve prati¤i ile miras
b›rakan bir insand›r. Analiz eden,
yorumlayan, tav›r alan ve öngörüleri ile gelece¤i bugünden görebilen bir vizyon adam›d›r.
Yaﬂam›n› en iyi koﬂullarda
sürdürme imkan›na sahipken;
düﬂünceleri, inançlar› için y›llar
boyunca a¤›r bedeller ödedi. ‹lk
cezaevinde gördü¤ümüzde, yap›lan iﬂkenceden ayaklar›n›n tabanlar› patlam›ﬂt›, terlik giymiﬂti
ve yürüyemiyordu.
Sonraki zamanlar›nda cezaevlerinin durumunun iyleﬂtirilmesi
mücadelesi vard›. Tep Tip Elbise
giymedikleri için görüﬂ yasaklar›
konuldu. Kendileri ölse bile, tüm
tutsaklar›n insani standartlarda
yaﬂamalar›n› sa¤lamak için y›llarca açl›k grevleri, ölüm oruçlar›
yaﬂad›.
75 gün ölüm orucunda, saniye
saniye ölümü yaklaﬂ›rken, protesto için masas›nda duran bardaktan bir yudum su dahi içmedi.
Haydarpaﬂa’da, günlerce kap›da
bekleyip görüﬂemedi¤imiz gün-

Devrim

lerden bir gün, verdi¤imiz dilekçelere istinaden aileye görüﬂ izni
ç›kt›. Tekerlekli sandalye ile getirmiﬂlerdi ve demir parmakl›klar›n arkas›ndan görebildik. Konuﬂmakta güçlük çekiyordu ancak
ölüme o kadar kararl›yd› ki, ﬂunu
söyledi: “Biz ölsek de bizden sonrakilerin rahat yaﬂamas› için
haklar›m›z› al›ncaya kadar bu direniﬂimiz devam edecek.”
Güçlü olmay› O’ndan ö¤rendim. Ülkesine ve halk›na olan
sevgisinin büyüklü¤ünü, ödedi¤i
onca a¤›r bedeli düﬂündü¤ümde
anlad›m. Bedeller ödenmeden
hiçbir hakk›n insanlar›n önüne
sunulmad›¤›n› tüm bu yaﬂad›klar›n› gördükten sonra farkedebildim. Hakk›nda yap›lan o kadar
çok çirkin spekülasyonlara ra¤men, O’nun kendisinden ne kadar emin, ne kadar inançl› ve yaﬂama karﬂ› ne kadar dik durdu¤unu gördüm. Çirkinlik salg›layanlar›n da asl›nda ne kadar yalanc›, ne kadar ahlaki de¤erden
yoksun ve basit olduklar›n› düﬂündüm.

u O’nu en çok ve en s›k yine
san›r›z tutsakl›k döneminde görmüﬂ oldunuz. Tutsakl›k y›llar›na
iliﬂkin sizde en çok iz b›rakan
yanlar›, davran›ﬂlar› nelerdir?
Bülent KARATA ﬁ: ‹z b›rakan
o kadar çok konu var ki... En çok
da tutsakl›k y›llar›na iliﬂkin. Sultanahmet, Bayrampaﬂa, Metris
cezaevleri, Baﬂtabya’daki mahkemeler...
Sultanahmet Adliyesi’ndeki
bir duruﬂmaya bir tek amcam getirilmiﬂti. Ancak adliye bölgesi,
cadde, duvarlar›n üstü, adliyenin
içi dahil yüzlerce polisten oluﬂan
bir kuﬂatma vard›. Ola¤anüstü bir
gündü, insanlar tek tek aran›yor-

Yürüyüﬂümüz

O’nun

du. Asker ve polis çemberinin
aras›ndan mahkeme salonuna
geldi¤imizde, amcam çok sakindi. Bir tek amcam vard› ve binlerce polis, asker...
Her zaman kararl› ve inançla
konuﬂurdu. Her kim olursa olsun,
söylenmesi gereken sözünü söylerdi.
Tutsakl›¤› döneminde görüﬂmenin hiç olmad›¤› zamanlar yaﬂad›k. “Sevgili a¤abeyim, yengem ve ye¤enlerim” diye baﬂlayan ve o günleri anlatan mektuplar›... Bizim amcama yazd›¤›m›z
mektuplar... Tek Tip Elbise’ye
karﬂ› yap›lan direniﬂte, mahkemeye gelmek için kar›n üzerinde
o dondurucu so¤ukta kald›klar›
günleri... Cezaevine bir kitab›n
dahi al›nmad›¤› günleri... Haydarpaﬂa kap›s›nda bekledi¤imiz o
ölüm anlar›... Yazd›¤›m›z dilekçeler, telgraflar... Sonra kazan›lan
haklar ve o ilk aç›k görüﬂdeki
bayram sevinci.
Bir cezaevinden taﬂ›n›rken baz› eﬂyalar›n› ald›k. Tuttu¤u notlar›, küçük bir günlü¤ü... Hepsini
sat›r sat›r okudum. Bir görüﬂ sohbetinde biz ye¤enleri için “siz çölde çiçek olmal›s›n›z” demiﬂti. Bu
sözünü de hiç unutmad›k. Hepsi
iz b›rakt›.
O günlerden birisinde, babaanem amcam› görmek için gelmiﬂti. 75’li yaﬂlar›ndayd›. Amcam› çok severdi. Sevmenin ötesinde sanki her saniyesini O’nunla
yaﬂard›. “Bu çocu¤a bu kadar
ba¤l› olma, senin bu sevgin ona
zarar verecek” derdi annem. Öyle
ki, sürekli haber dinler, gazetelere
bakar, bizim yüzümüzdeki ifadeden, kötü birﬂey olup olmad›¤›n›
anlamaya çal›ﬂ›rd›.
Cezaevindeki kar›ﬂ›k günlerden bir gün, biz eve gecikince,
babaannem hiç bilmedi¤i ‹stanbul sokaklar›na tek baﬂ›na ç›km›ﬂ, ne oldu¤unu anlamak için.
Nereye gidece¤ini bile tam bilmeden. Bunun anlam› o kadar
büyük ve o kadar derin ki.

Cenazesine kat›lan herkes
ailesi gibiydi!
K›lavuzlu¤unda

uDüzenin bu kadar çok sald›r›s›na, karalamas›na hedef olan
ama ayn› zamanda da yine geniﬂ
bir kesim taraf›ndan can›n› verecek ölçüde sevilen bir önderin yak›n› olman›n sizin hayat›n›zdaki
yans›malar› nas›l oluyor?
Bülent
K A R ATA ﬁ :
Çok kolay
olmad›¤›n›
söyleyebilirim. Bir tarafta ailenizin bir parças›, di¤er
tarafta çok çirkin bir ﬂekilde yap›lan karalamalar... ‹nsan›n dayanma gücünü zorluyor. Burda da
güçlü olmal›yd›k. Çünkü, tarih
do¤rular› yazacakt›r.
u Cenaze töreninde neler hissedip yaﬂad›n›z? Böyle bir kat›l›m› bekliyor muydunuz? Tören
boyunca sizi en çok etkilyen ne
oldu?
Ayfer KARATA ﬁ: O’na yak›ﬂ›r, görkemli bir cenaze töreniydi.
O’nun bizim gibi binlerce seveni
oldu¤unu görmenin mutlulu¤unu
yaﬂad›k bu törende. 7’den 70’e,
u¤runa bütün hayat›n› verdi¤i her
yaﬂtan halk›, bütün samimi duygular› ile O’nun yan›ndayd›. Halk›n omuzlar›nda, ellerinin üstündeydi. Kat›lan herkes cenazenin
sahibiydi, hepsi ailesi gibiydi,
hepsi çok seviyordu, hepsi çok
sayg› duyuyordu ve hepsi çok
inan›yordu.
Ölüm haberinin her an› zordu
ancak en zor an, onun mezara
yat›r›ld›¤› ve üzerinin toprakla kapat›ld›¤› iﬂte o and›. Y›llar›n bask›lar›na, iﬂkencelerine, açl›k
grevlerine, ölüm orucuna ve ülkesinden uzakta geçirdi¤i y›llara
bedeni dayanamad›. Hayat O’nu
bizden erken ald›. Bir yaﬂam boyu biz O’na hasret, sonsuz yolculu¤una karanfillerle u¤urlad›k.
Bütün sevenleri yan›ndayd› ve
inan›yorum ki, O bunu hissediyordu. Sevgisi içimizde daima yaﬂayacak.

Sürecek...

15 bin yürekten
süzülüp gelenler:
Kortej boyunca Önderimizin s›cakl›¤›n› onun devrime ve sosyalizme olan inanc›n› halk›na vatan›na ba¤l›l›¤›n› düﬂündüm. Ellerimizde k›z›l bayraklarla onunla
yürüyorduk, bize gösterdi¤i yolda inançla kararl›l›kla yürümeye
devam edece¤iz.
Kortejin görkemli¤i çok güzeldi o
gün herkes oradayd›, bize k›zanlar, b›rak›n bu iﬂin sonu yok diyenler de oradayd›.
*
Savundu¤u de¤erler ve onun yolundan giden bizlere b›rakm›ﬂ
oldu¤u bu büyük miras da ancak
böyle bir sahiplenmeyi gerektirirdi. Kimsenin kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyecek kadar kendi kültüründen uzaklaﬂt›¤› bu
dönemde, Dursun Karataﬂ bu
halk herﬂeyin en iyisini hakediyor dedi ve kesintisiz mücadelesini sürdürdü. Bu sahiplenmenin
çok daha fazlas›n› fazlas›yla hak
eden bir önderdi.
*
Day› sadece savaﬂ›m›z›n yönlendiricisi, komutan›, önderi de¤ildir. Bunlarla birlikte güvenin,
sevginin, ba¤l›l›¤›n, vefan›n, insan› insan yapan en güzel duygular›n kendisidir. Biz bunlar›n
hepsini yaﬂad›k. Savaﬂan bir
yap›n›n insan› olarak Day›
benim için zafer demektir.
Devrimin baﬂkomutan›
Day›’m›z yüre¤imizde
ve bilincimizde
her daim dalgalanacak zafer bayra¤›m›zd›r.

Yoldaﬂlar›
Anlat›yor:

Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ

‘Tek baﬂ›na kalmay› o kavratt›’
Mehmet DO⁄AN,
DHKP-C Ö nd e ri
Dursun KARATAﬁ’la S u l t a n a hmet, Sa¤malc›lar
Öz el T i p , M e t r i s
ve Sa¤malc›lar
Kapal› h apishanelerinde birlikte
kald›.
Day›m›z›n ﬂehitli¤i haberinden
sonra, onunla ilgili bir anlat›mda
bulunmak çok zor. Her zaman zehirli oklar›n hedefi olmas›na, hakk›ndaki karalamalara karﬂ›, o hep
›ﬂ›kl› bir yoldu bizler için...
Rotatifler yalanlar için döndü,
bas›n ve TV’ler birbirleriyle yar›ﬂt›lar on y›llarca... ‹ﬂkencehanelerde
manyetolar dönerken, falakalar
at›l›rken bir de beyinler sald›r›ya
u¤ruyor, iﬂkenceciler onu karalamak için birbirleriyle yar›ﬂ›yordu.
(...)
Abart›s›z, her ﬂeyi mercek alt›ndayd›. Metris –Baﬂtabya’daki
Devrimci Sol davas› duruﬂmalar›nda tüm bas›n, kameralar her
duruﬂma Day›’ya odaklanm›ﬂt›,
bir aç›¤›n› bulup sansasyonel bir
haber yapmak için y›llarca O’nu
izlediler. Bu sald›r›lar› da; O’nun,
kontrgerillac›lar, emperyalistler ve
iﬂbirlikçilerini nas›l korkuttu¤unun
birer kan›t›yd›.
(...)
Day› demek güven demekti.
O’nun oldu¤u her yerde bu güven
ve ba¤l›l›k vard›. Örgütlü mücadeleye ilk ad›m att›¤›m 12 Eylül öncesi y›llarda da, birçok sorunumuz vard›. Devrimci Yol tasfiyecili¤inin yaﬂand›¤› y›llarda, sonras›nda yeni bir hareket olarak ç›kman›n zorluklar›nda, hep “Day› ne
diyor?” sorusu gündeme gelirdi.
Henüz Day›’y› tan›mad›¤›m bir
dönemdi. Mücadele içinde yeniyim ve ö¤renci yurdunda kal›yorum. Hemen her ﬂeyin tart›ﬂ›ld›¤›
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bir dönem, “Sosyal Emper ya lizm”, “ulusal sor un”, “Anti Fa ﬂist mücadele” gibi... Tart›ﬂmalarda arkadaﬂlar s›k s›k “Day› ne
d i y o r, o n u n l a k o n u ﬂ t u n m u ? ” diye soruyordu. Bu tür ﬂeyleri duydukça “Day› kim, nerede?” diye
sormuﬂtum. Ve do¤rusu benim
kafamda “her ﬂeyi bilen”, “herke sin çok sevdi¤i” bilge bir kiﬂilik
canlanm›ﬂt›.
Day›’y› tan›yanlar bu yanlar› ile
birlikte, çal›ﬂkanl›¤›n›, militanl›¤›n›, kitle mücadelesi anlay›ﬂ›n› sürekli anlat›rlard›.
Tutsakl›k koﬂullar›nda, o sürece iliﬂkin bir arkadaﬂ›m›z›n sorusu
üzerine, Day›m›z o süreci Cephe
sempatizanl›¤›ndan baﬂlayarak
çok ayr›nt›l› anlatm›ﬂt›. O anlat›mda da mutevazili¤i belirgindi.
Devrimci Sol yarat›l›rken eﬂsiz
bir demokrasiye de tan›k olmuﬂtuk. Tüm engellere, tasfiyecili¤in
sald›r›lar›na karﬂ›n, her konuyu
günlerce tart›ﬂabildik. ‘71 silahl›
devrim hereketini, THKP-C’yi, anti-faﬂist mücadeleyi... her ﬂeyi tart›ﬂt›k, sürece kat›ld›k. Bu daha en
baﬂta farkl› bir kültürün, bir devrim
iddias›n›n kendisi idi. Ayn› koﬂullarda, tasfiyeci Devrimci Yol anlay›ﬂ›, tart›ﬂmalar› engelliyor, kendi
düﬂüncelerine ve insanlara güvenmeyerek, ayr›ﬂmay› gizliyordu.
Day›’n›n önderli¤i alt›nda mücadele etmek, anlaml› ve güzeldi.
Genç kadrolara güven politikas› sonucu, ben ve benim gibi yüzlerce Dev-Genç’li mücadelenin
içinde görevler ald›k. Belki çok

Gerekirse do¤rular› savunmak için; “Tek baﬂ›na olmay›”, “ Tek b aﬂ›na k almay›” bize O kavratt›. Onun içindir ki,
‘84 Ölüm Orucu direniﬂinde,
Metris’te, 2000-2007 Ölüm
Orucu direniﬂinde “tek baﬂ›na”
iken tereddüt etmedik.
Devrim

ﬂeyi bilmeyen, yepyeni ama c›v›l
c›v›l olan gencecik insanlara güvenildi, de¤er verildi, önleri aç›ld›.
Diyebilirim ki, onun yarat›lmas›nda katk›da bulundu¤u yeni kültür ve bu ilkelerle birlikte, “okul
devrimcili¤i” dönemi kapand›. Zira okul devrimcili¤inde, okul tatil
olunca devrimcilik de tatil olur,
okul bitti¤inde devrimcilik de biterdi. Mücadele sanki okul dönemlerine göre endekslenmiﬂti. ‹ﬂte bu yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s› sonucudur
ki, yüzlerce insan düzen saflar›na
döndü. O, bu kültürü yerle bir etti.
Mücadelenin daha en baﬂ›nda,
“devrimci teoriye” verdi¤i önemi,
nas›l bir hareket olaca¤›m›z›n da
ayr›m› olarak görüyorum. 12 Eylül
öncesi yo¤un anti-faﬂist mücadele
içinde okumaya zaman›n olmad›¤›
günler yaﬂand›. Yo¤un pratik ve
günlük görevler vard›. O koﬂullarda; devrimci teorinin kavrat›lmas›,
çizgimizin içselleﬂtirlmesi, Marksist-Leninist bilimin ö¤renilmesi
için ›srarl› bir çaba harcanm›ﬂt›.
Okuma programlar› yap›ld›,
dergi ve broﬂürler ç›kar›ld›, yurtlarda ve okullarda seminerler örgütlendi. K›sacas› yo¤un bir teorik e¤itim ve tart›ﬂma dönemi yaﬂad›k.
Day›m›z›n bu konudaki hassasiyetini, tutsakl›k koﬂullar›nda da
gördüm. 12 Eylül y›llar› ayn› zamanda Marksizm-Leninizm’i inkar
etmenin, çürümenin revaçta oldu¤u y›llard›. De¤iﬂik örgütlerden
tutsaklar›n kar›ﬂ›k kald›¤› koﬂullarda, bulundu¤umuz ko¤uﬂlarda
da böyleleri çokça vard›.
Ancak, 1987 y›l›nda ilk kez
uzun direniﬂler sonucu Metris Hapishanesi’nde bir araya gelmiﬂtik.
‹lk iﬂimiz süreci, dünü, tüm yaﬂananlar› tart›ﬂmakla, konuﬂmakla
iﬂe baﬂlamak oldu, merkezi bir
e¤itim program› oluﬂturuldu.
Day›m›z ile ayn› ko¤uﬂtayd›k.
Karﬂ›m›zdaki ko¤uﬂta Sinan Kukul, Cavit Özkaya vard›. ‹brahim

Yürüyüﬂümüz
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Erdo¤an üst ko¤uﬂumuzdayd›.
Ko¤uﬂumuzdaki arkadaﬂlar›m›zdan biri de Mete Nezihi Alt›nay’d›.
Akl›mda kalan en iyi tart›ﬂmac›lardan birisiydi Mete. Havaland›rma süresi s›n›rl›yd› ve o s›n›rl› sürede, havaland›rmaya bu tart›ﬂmalar› taﬂ›rd›k.
Day›m›z tüm tart›ﬂmalara kat›l›yor izliyor ve birçok noktada tart›ﬂmay› yönlendiriyordu. Öngörüsü
ve birikimiyle tart›ﬂmalar› zenginleﬂtiriyordu. Tart›ﬂma süreci hepimiz aç›s›ndan e¤itici, geliﬂtirici ve
ufuk aç›c›yd›. Adeta tart›ﬂ›lmad›k
hiçbir ﬂey kalmad› diyebilirim. ‹deolojik ve politik olarak daha güçlenmiﬂtik. Tutsakl›k koﬂullar›ndaki
mücadeleyi, Day›m›z›n önderli¤inde 12 Eylül’ün kimliksizleﬂtirme
politikalar›n› boﬂa ç›kartarak, kazanm›ﬂt›k. Bize “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dedirten de bu güçtü.
Öngörülüydü. Konuﬂmalar›nda; umut, bilimsellik ve Marksizm-Leninizm’e güven vard›. Y›llar sonra bile o sohbetlerin derinli¤i bizi güçlü k›lmaya devam etti
ve yaﬂananlar bir daha gösterdi
ki, Day›m›z y›llar sonras›n› o gün
bizlere resmetmeye çal›ﬂ›yordu.
O y›llarda örgüt ve sosyalizm
düﬂmanl›¤›na karﬂ› barikat olan da
bizdik, bizim düﬂüncelerimizdi.
Kuﬂkusuz bu barikat›n mimar› Day›m›zd›. Gerekirse do¤rular› savunmak için; “ Tek baﬂ›na olmay›”,
“ Tek baﬂ›na kalmay›” bize o kavratt›. Onun içindir ki, ’84 Ölüm
Orucu direniﬂinde, Metris’te, 20002007 Ölüm Orucu direniﬂinde “tek
baﬂ›na” iken tereddüt etmedik.
Day›m›z›n hapishane y›llar›nda
üretkenli¤ini, bazen günde iki-üç
saat uyku ile yetindi¤ini, zaman›n›
çal›ﬂmak, üretmek ve insanlarla
ilgilenerek geçirdi¤ini gördüm. Bu
yan›yla da biz tutsaklara hep örnek olmuﬂtur. O bizlere emekçili¤i, sabr›, eme¤in ve çal›ﬂman›n
anlam›n› ö¤retmiﬂtir. Birçok arkadaﬂ›m›z onun çabalar›yla her konuda yaz› yazabilecek duruma
gelmiﬂtir.
Geliﬂmeleri mutlaka takip ederdi. Yeni ç›kan her kitab› mutlaka
incelemiﬂ okumuﬂtur. Bas›n› da iz-
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ler, okur ve bizlerle paylaﬂ›rd›.
Yirmidört saati birlikte geçirilen bu yaﬂamda Day›m›z sadece
bizim ö¤retmenimiz, Önderimiz
de¤il, ayn› zamanda abimiz, arkadaﬂ›m›zd›r. Biz ona teklifsizce ve
hiç zorlanmadan her ﬂeyimizi anlat›rd›k. Onca iﬂinin aras›nda bizleri dinler yard›mc› olurdu. Bir ço¤umuzun aile fertlerini bilir, tan›rd›. Ziyaretlerde onlarla ilgilenir,
sohbet ederdi.
‹nsan iliﬂkilerinde özenli sayg›l›
ve inceydi. Günlük yaﬂam›m›za
iliﬂkin kimi iﬂleri, sayg›m›z ve sevgimizden dolay› Day›’ya yapt›rmak istemezdik. Ama O yine de
masa silmekten, çay da¤›tmaya
kadar günlük yaﬂama iliﬂkin iﬂleri
de yapmaktan geri durmazd›. Her
ﬂey mücadele içindi ve al›ﬂkanl›klar›m›z, davran›ﬂlar›m›z buna göre
ﬂekillenmeliydi.
ﬁehit ve tutsaklar›m›za özel bir
önem ve de¤er verirdi. S›k s›k
“ ﬂeh itler ine v e tu tsak lar ›n a sahip
ç › k m a ya n l ar ›n g e le c e ¤ i o l am a z ”
derdi. Kaçk›n ve döneklere karﬂ›
da bir o kadar uzlaﬂmaz olmuﬂtur.
Hapishanelerde geçirdi¤imiz
y›llarda Day›’n›n k›zd›¤› birçok ﬂeye de tan›k oldum. Ama k›zd›¤›nda da e¤iticiydi. Mavrac›l›¤a, boﬂ
boﬂ oturmaya, tembelli¤e, vurdumduymazl›¤a çok k›zard›. Sa¤malc›lar Özel Tip Hapishanesi’nde, okudu¤umuz günlük gazetelerden bir k›sm› ‘kaybolmuﬂ’tu.
Day›m›z bu duruma k›zm›ﬂ gazetelerin bulunmas›n› istemiﬂti. Bugün önündeki gazeteyi kaybedenler, yar›n halk›n ve hareketin de¤erlerini kaybeder sahip ç›kamaz
diyordu. O günden sonra tek bir
gazeteyi kaybetmedik.
Hapishane y›llar›nda eme¤inin
geçmedi¤i kimse yoktur. ‹nsanlara emek vermeyi sab›rl› olmay›
ondan ö¤rendik. Zaaflar› olan,
sald›r›lar karﬂ›s›nda sallant›da
olan kimselerin bir kenara itilmesine asla izin vermez onlarla ilgilenir ve ilgilenilmesini isterdi.
Day› ilk tutsak düﬂtü¤ünde
Davutpaﬂa Askeri Hapishanesi’nin iﬂkenceci müdürü
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onu “ba¤›ms›zlar›n” (direniﬂ saflar›n› terkedenler) bulundu¤u bir ko¤uﬂa koymuﬂtu. Davutpaﬂa’y› teslim almak için hemen her gün iﬂkence ve sald›r›lar›n oldu¤u bir dönemdi. Tutsaklar›n silahla tarand›¤› da olmuﬂtu. Amaç “ba¤›ms›zlar›n” say›s›n› art›rarak, teslim almakt›. Day›m›z, ba¤›ms›z ko¤uﬂta
tutularak, etkisizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Ancak idarenin hesaplar›
tutmad›. “Ba¤›ms›zlar”dan birçok
tutsak bile, Day›’n›n varl›¤› ve ilgilenmesi ile kendisini toparlam›ﬂ,
idareye tav›r alacak duruma gelmiﬂti. Day›’n›n gelmesi süreci tersine çevirmiﬂ, Davutpaﬂa’daki direniﬂ büyütülerek idarenin sald›r›lar› boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›.
(...)
Day› hapishane personeliyle
de ilgilenirdi. Nitekim Metris Hapishanesi (sivil) personelle yönetilmeye baﬂlan›ld›¤›nda Day›m›z›
görmek için onunla sohbet etmek
için ko¤uﬂlar›m›za gelen personel
olurdu. Hatta geliﬂ-gidiﬂleri s›k olmaya baﬂlad› baz›lar›n›n. Onlar da
“Day›” diye hitap etmeye baﬂlad›lar. Kimi zaman ‘f›rça’ yerlerdi baz› yanl›ﬂ davran›ﬂlar› nedeniyle.
Day›’n›n ‘f›rça’ lar›n› da sevmiﬂti
personel.
Gerek hapishanedeki iﬂkence
operasyonlar›nda gerekse mahkemelerde onun düﬂmana verdi¤i
korkuyu görmek mümkündü. Ço¤u zaman tart›ﬂma ve polemiklerde iﬂkececi subaylar, mahkeme
baﬂkanlar› susmak zorunda kal›rlard›.
Yaﬂam›n her alan›nda O’nun
ayak izlerini görmek mümkündür. Bilgeli¤iyle bizlere
hep yön vermeye, yol
göstermeye devam
edecek. Her daim
yolumuzu ayd›nlatan
›ﬂ›kt›r
O...

Bir k›z›l bayrak denizinin ortas›nda, yoldaﬂlar›n›n kollar›nda
dönüyor vatan topra¤›na. Gazi'nin tozlu soka klar›nda
yank›lan›yor “Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ” sloganlar› yla ...

Ölümsüzlü¤ünü dünyaya ilan eden bir
pankart karﬂ›l›yor
Gazi’de onu.
Gece baﬂucunda nöbet tutuyor Cepheliler.
Onun miras›n› omuzlamaya
aday olanlar önderlerini izliyorlar sinevizyonda. Örnek
orada iﬂte, yarg›layacak, hesap soracaklar.

Üzüntüleri
yüzlerinden
okunuyor.
Ama kuﬂku
yok; kuﬂku
yok; Day›’n›n gös terdi¤i yolda
ilerleyecekler.

Önderlerini son bir kez görecekler;
bu basit bir “son görüﬂ” de¤il. Kata falk›n önünden geçerlerken, and içi yorlar önderlerinin huzurunda.
And içiliyor, miras omuzlanacak,
büyütülecek. Önderlik böyle selamlanacak.

Karﬂ›land›¤› gibi, yine k›z›l bayraklar ve her biri
bir ﬂehit yoldaﬂ›n› temsil eden k›z›l karanfiller
aras›nda u¤urlan›yor. Tabuta omuz verenler,
nas›l büyük bir tarihi taﬂ›d›klar›n›n bilincindeler.

YER GÖK
Dursun
Karataﬂ ﬂimdi.
Herkes
Dursun
Karataﬂ...

Yürüyor umudun ordusu. K›z›ll›klar içinde, önderlerinin istedi¤i gibi vakur ve metin.
Yürüyor umudun ordusu. Hiç durmayacak
ve hiç tükenmeyecek bir ordu bu; zafere kadar.
Day›’n›n ileriyi gösteren pankart›n›n ucundan tutmuﬂ bir genç ve bir çocuk. Demek
s›ra onlarda, devralacakar bayra¤›...

Ne çok hayk›r›l›rd› bu slogan bu semtte. Ne çok taﬂ›nd› bu pankart. Hepsini biliyordu Day›. Her hayk›r›ﬂ›n içinde, her pankart›n bir ucundayd›. ﬁimdi ayn›
sloganla ayn› pankartla o u¤urlan›yor ölümsüzlü¤e.
Kahramanlar›n ölmeyece¤ini, halk›n yenilmeyece¤ini
bize bir kez daha kan›tlayarak...

Yoldaﬂlar›
Anlat›yor:

Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ

‘Müthiﬂ bir iradeydi’
Zeynel POLAT,
DHKP-C Ö n d e r i
Dursun KARATAﬁ’la birlikte
1984 Ölüm Orucu
d i re n i ﬂ i n d e y e r a l d›.
Yeri doldurulamayacak bir
yoldaﬂ›, bir önderi anlatmak, hele de aram›zdan ayr›ld›ktan sonra
anlatmak hiç de kolay de¤ildir.
Ben, 1984 Ölüm Orucu Direniﬂi’nde hastanede birlikte geçirdi¤imiz günlerden söz etmek istiyorum.
Bu günler, ayn› zamanda Day›
ile ilk defa geceli gündüzlü ayn›
ortam› paylaﬂt›¤›m›z günlerdi. Bu
yan›yla da benim için ayr› bir anlam› var. Direniﬂin 45. gününde
Ölüm Orucu'nda yer alacak direniﬂçilerin isimleri aç›klanm›ﬂt›.
Ayn› gün mahkemeden dönen
arkadaﬂlardan Day›'n›n hastanede oldu¤unu ö¤renmiﬂtik. Day›
ile ayr› hapishanelerde kal›yorduk. Ertesi gün Avni Turan ile beni Metris’ten Haydarpaﬂa Askeri
Hastanesi'ne sevk ettiler.
Day› ile karﬂ› karﬂ›ya geldi¤imde müthiﬂ bir heyecan, sevinç hissetmiﬂtim. Bu duygularla
kucaklad›m. Day› ve di¤er yoldaﬂlarla kucaklaﬂt›ktan sonra ne
yorgunluk kald› ne de ring arac›n›n çilesi. O gün yataklara oturarak topluca sohbet ettik. Bu hastanedeki ilk toplu sohbetimizdi.
Day› ile birlikte kald›¤›m›z
günlerde, Day›'n›n baz› yanlar›n›
farketmemek mümkün de¤ildi.
Öncelikle yoldaﬂlar›na çok de¤er
veriyor ve sahipleniyordu. Direniﬂin baﬂar›s› için elinden geleni
fazlas›yla yap›yordu. Düﬂmana
karﬂ› tavr› çok netti. Oradaki faﬂist subaylar›n bize bask›lar›na,
sald›r›lar›na karﬂ› tavr›, Mengele
k›l›kl› doktorlara karﬂ› tavr›, ka-
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rarl›yd›, yol göstericiydi.
Program gere¤i Ölüm Orucu'nda olmayan yönetici yoldaﬂlardan Sinan Kukul'la hastanedeki karﬂ›laﬂmam›zda kendisiyle
sohbetim olmuﬂtu. Sinan'›n Day›
ile ilgili bir anlat›m›na de¤inmek
istiyorum. Sinan, Day›'n›n ölüm
orucuna girmesinden yana olmad›klar›n› anlatm›ﬂt›: “Day›'ya sen
g i r me biz var›z, biz ölüm or u c u n a g i re lim dedik ama ikna ede medik. Kendisi girdi. Da y›'n›n
yerini doldur mak mümkün de¤il ama ikna edemedik” dedi.
Bugün düﬂündü¤ümde, Sinan'›n
bu konuda ne denli isabetli bir
tespit yapt›¤›n› anl›yorum.
Evet hastanede Day› yoldaﬂlar›n› çok sahiplendi. Günlük olarak
bizleri tek tek sormas›, sohbetleri,
yard›mlar›, yol göstericili¤i, gücü
yetti¤ince hiç eksik olmad›. A¤›rlaﬂan Apo, Haydar ve di¤er arkadaﬂlar›n durumunu takip etmesini, hep yan›baﬂlar›nda olmas›n›
unutmak mümkün de¤ildir. Tabi
bunu derken Day›'n›n da zaten direniﬂin içinde oldu¤unu belirtmeye gerek yok. O müthiﬂ iradesiyle, bir çok ﬂeyin üstesinden geldi¤ine tan›k oluyorduk.
Direniﬂte 50 gün devam edip
program gere¤i b›rakacak arkadaﬂlardan durumu iyi olmayanlar›n baz›lar›n› da hastaneye getirmiﬂlerdi. Day› bu arkadaﬂlarla da
özel olarak ilgilendi. Bu arkadaﬂlardan biri hapishaneye gitme s›ras›nda Day› ile vedalaﬂ›rken
kendini tutamayarak a¤lad›. Day›, a¤lamamas›, duygusal davranmamas› gerekti¤i üzerine konuﬂtu. Dedi¤im gibi Day› bir

Day›'n›n s abr›na, e nerjisine,
birikimine, ö ngörüsüne h ayran o ldu¤umu d a b elirteyim.

Devrim

ölüm orucu direniﬂçisiydi ama
ölüm orucunda olan, olmayan
oradaki tüm yoldaﬂlar›yla ilgileniyordu.
Day›'n›n bu yaklaﬂ›m› asl›nda
harekette yaratmay› baﬂard›¤› bir
ruh haliydi. 1992'de Sabo'nun
kendisi kuﬂatma alt›nda iken,
kendisinin ölümüne dakikalar
kalm›ﬂken, Sinan ve Faz›l'›n sa¤l›¤›n› sormas›, onu ö¤renmeye
çal›ﬂmas› bunun bir örne¤iydi.
Sabo'nun bu tavr›n› ö¤rendi¤imde akl›ma Day› gelmiﬂti. Day› da
ölüme giderken yoldaﬂlar›n› düﬂünüyor, yoldaﬂlar›n›n sa¤l›¤›
kendisini kayg›land›r›yordu.
Day› programl›yd›, e¤iticiydi.
Hastanede en zor koﬂullarda bile
yoldaﬂlar›yla iliﬂkilerini, günlük
yaﬂam›n› bir program çerçevesinde sürdürmeye çal›ﬂ›yor, bunu
zorluyordu. Yoldaﬂlar›na yaklaﬂ›m›nda hep e¤itici oldu. Yata¤›ndan kalkamasa bile bunu yapma
iradesini gösterdi.
Hastaneye gitti¤im günden itibaren Day›'y› bulmuﬂken birçok
konuda Day›'yla konuﬂmak, Day› gibi bir bilgi deryas›ndan yararlanmak için çaba sarfettim.
Day› kendisi de direniﬂteydi, üstelik mide kanamas› geçirmiﬂti.
Ama bu tür ﬂeyler kendisi için
hiç bir zaman sorun teﬂkil etmedi. Kah yata¤›nda, kah bir baﬂka
arkadaﬂ›n yata¤›nda, kah büyük
olan pencerelerden birinde oturarak yoldaﬂlar›yla hep bir ﬂeyler
paylaﬂt›. Day›'n›n sabr›na, enerjisine, birikimine, öngörüsüne
hayran oldu¤umu da belirteyim.
Müthiﬂ bir iradeydi.
Day›, o hastane günlerinde
hep baﬂ› dik, hep paylaﬂ›mc›, yol
gösterici bir önder oldu. O büyük
insan, O büyük Önder fiziken erken ayr›lm›ﬂ olsa da, bundan
sonra da yol gösterici olmaya
devam edecektir.
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‹ﬂte day›m›z
burada diyebilmeliyiz...
Oray› fethetmiﬂtir.

11 A¤ustos günü dünya halklar› ve halklar›m›z
yi¤it bir devrimci önderini yitirdi.
Önderimiz sadece bizleri bugüne getiren, ülkemizdeki devrimci mücadeleyi bugünlere taﬂ›yan
bir rol oynamam›ﬂt›r. Politikalar› ve aç›l›mlar› ile
dünya devrimci hareketine büyük bir miras b›rakm›ﬂt›r. Büyük direniﬂ, bu miraslardan sadece bir
tanesidir...
Devrimci dalgan›n yükseldi¤i dönemlerde dünyan›n birçok yerinde devrime önderlik yapan say›s›z kahramanlar ç›km›ﬂt›r. Ama devrimin geriledi¤i
dönemlerde bu süreçlerin yükünü omzuna alabilecek çok daha az insanlar var olmuﬂtur. Ve bunlar
tarih içerisinde çok belirleyici roller oynam›ﬂlard›r.
Önderimiz, komutan›m›z, yoldaﬂ›m›z Day›m›z
iﬂte böylesi bir devrimci önderdi. O, üzerindeki
misyonun önemini hepimize kavratm›ﬂt›r. Mücadelemiz, geleneklerimiz, bunun ispat› olmuﬂtur.
Önderli¤imizin çizdi¤i yol, bugün dünyada sosyalizmin yoludur. Devrimin yoludur. Devrimde ›srar›n yoludur. Özellikle de teslimiyetin yayg›n oldu¤u bir dünyada devrim ve sosyalizm sloganlar›,
dünya halklar›n›n en önemli sloganlar› ve talepleridir. Önderimiz bunun dünyada bedene vurmuﬂ
halidir.
Burada önderimizi anlatmaya kelimelerimiz kifayetsiz kalacakt›r.
Önderimizi en iyi anlatan Parti-Cephe’nin varl›¤›d›r. Parti-Cephe’nin varl›¤› çevresinde onu sahip-

K›lavuzlu¤unda

Sürecek...

lenen yoldaﬂlar›m›z, halk›m›z ve yaratm›ﬂ oldu¤umuz geleneklerdir. Önder yoldaﬂ›m›z› en iyi
anlatan bunlard›r. Parti-Cephe’yi, Parti-Cephe
yapan geleneklerin kendisi, bizzat Day›m›z›n
kendisidir. Bizzat Day›m›z›n kendisini anlat›r.
Onun için burada bulunan tüm yoldaﬂlar›m›za,
tek tek önder yoldaﬂ›m›z› anlatmaya, uzun uzun
anlatmaya gerek yoktur. Herkes kendisinin bir
parças›nda Day›m›z› görmüﬂtür, yaﬂam›ﬂt›r...
Onun yol göstericili¤ini tüm yaﬂam›m›zda hep
hissettik, hep gördük, hepimizin üzerinde büyük
eme¤i vard›r. Büyük emekleri geçmiﬂtir.
Ve Day›m›z› görmek için bugün sadece bizzat
onun bedeniyle karﬂ›laﬂm›ﬂ olmak gerekmiyor.
Geleneklerini görmek yeterli… Bugün, O, bizi biz
yapan de¤erlerin kendisidir. Onu ölümsüz k›lacak olan da budur. O, ölümsüzdür.
Ve bundan sonra da Day›m›z› her and›¤›m›zda,
bizler Day›m›z›n nerede oldu¤unu gösterebilmeliyiz.
‹ﬂte Day›m›z burada diyebilmeliyiz. Çünkü
onun yeri oras›d›r.
Oray› fethetmiﬂtir. Yüreklerimizi fethetmiﬂtir…
…
Day› 10 y›ldan bu yana kanserle mücadele
ediyordu. 10 y›ldan bu yana kanserle mücadelesi sadece bir hastan›n tedavisi ﬂeklinde geçmemiﬂtir. 10 y›l› gözümüzün önüne getirelim. 10 y›l
içerisinde hareketimizin yaﬂad›¤› her ﬂeyi de bizzat
yöneterek ve bunun yan› s›ra kanserle de mücadele ederek geçirmiﬂtir.
... Ona belki de bu gücü veren as›l olarak Partinin-Cephe’nin görevlerini yerine getirmeyle ölçülmelidir. Yani kansere karﬂ› mücadelesinde de...
iradi yan› en dayan›kl› yan› olmuﬂtur. Onu ayakta
tutan da bu olmuﬂtur.
... Ve kafam›zda ﬂöylesi sorular da olacakt›r do¤all›¤›yla: ‘ O n s u z n a s › l y a pa ca ¤ › z ’ .
Elbetteki böylesi büyük bir kayb›m›z›n boﬂlu¤unun hissedilmemesi mümkün de¤ildir. O boﬂlu¤u
ﬂu veya bu dolduramaz. O boﬂluk ancak ve ancak
bizim mücadeleyi yükseltmemizle dolacakt›r. Halk›m›z› devrim mücadelesine katarak olacakt›r.
Sosyalizm mücadelesini, sosyalizm bayra¤›n› yükseklere ç›kartarak dolacakt›r. Onun yeri devrimle
dolacakt›r. Devrim sözümüzü yerine getirme mücadelesiyle dolacakt›r. Ve düﬂman›n her sevinci,
veya içimizdeki her buruklukta, iﬂte Day›m›z burada diyebilmeliyiz. Ve oray› diri tutmal›y›z. Düﬂmana, düzene teslim etmemeliyiz. Beynimize, yüre¤imize sahip ç›kabildi¤imiz sürece Day›m›z›n yeri
asla ve asla boﬂ kalmayacakt›r. Onun yerini dolduran da bu de¤erlerimiz olacakt›r.
(Day›’y› vatan›na u¤urlarken Hollanda’n›n Rotterdam ﬂehrinde düzenlenen anma töreninde yap›lan konuﬂmadan al›nm›ﬂt›r.)
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Dursun Karataﬂ, ﬂehit düﬂtü¤ünde DHKP Genel Sekreteri görevini sürdürüyordu. DHKP’nin
öncesi, bilindi¤i gibi, Devrimci
Sol’du. Devrimci Sol’un tarihi ise,
Mahirler’in miras›n›n sahiplenilmesi ve partinin yeniden inﬂas›
mücadelesi olarak 1973’lere uzan›r. Baﬂka bir deyiﬂle, Devrimci
Sol tarihi gerçekte, THKP-C’nin
örgütsel varl›¤›n›n son buldu¤u
noktada baﬂlar.
Önderli¤in tarihinin baﬂlad›¤›
yer de oras›d›r. Çünkü bu önderlik, kendini en baﬂta Mahirler’in
miras›n›n tereddütsüz sahiplenilmesinde gösterir. O sahiplenmenin baﬂlang›ç tarihi ise 30 Mart
1972’dir. Önce Kurtuluﬂ Grubu’nu
ard›ndan Devrimci Sol’u örgütleyecek kadrolar, bu sahiplenmenin
ortaya ç›kard›¤› kadrolard›r ve onlardan biri de Dursun Karataﬂ’t›r.
Onlar›n tereddütsüz THKP-C’yi
sahiplenmesi sadece teorik planda kalmay›p, dönemin mücadeleye iliﬂkin görevlerinin de ayn› tereddütsüzlük içinde üstlenilmesiyle bütünleﬂen bir sahiplenmedir.
THKP-C’nin önder kadrolar›
K›z›ldere’de katledilmiﬂ olsalar da,
geriye kalan y›lg›nl›k ve teslimiyet
de¤il, kitlelerin peﬂinden gidece¤i
bir umuttu. Dev-Genç döneminde
geliﬂtirilen mücadele, ard›ndan 12
Mart Cuntas›’na karﬂ› savaﬂ ve
sonra K›z›ldere direniﬂi, güçlü bir
umut yaratm›ﬂt›.
Bu mücadelenin yaratt›¤› potansiyelin büyüklü¤ü, tüm tah-
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Önderlik, hiç kimseye bir günde bahﬂedilebilen bir s›fat de¤ildir. ‹nsanlar, bir yöneticilik konumuna bir günde atanabilir veya seçilebilirler. Ama önderlik böyle bir olgu de¤ildir. O tarihsel bir geliﬂim
içinde kazan›labilen bir misyondur. Bu anlamda da tarih içinde bu
s›fat› alan bir devrimciyi tan›man›n en iyi yolu, onu o tarihselli¤i
içinde görmektir. Dursun Karataﬂ'› anlatman›n, anlaman›n en iyi
yolu da bu kuﬂkusuz. Tarihe uzand›¤›m›zda, karﬂ›m›za ç›kacak olan
dönüm noktalar›, ona, tarih içinde "Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ" s›fat›n›n nas›l yüklendi¤ini de gösterecektir bize.
Dursun Karataﬂ, hiç kuﬂku yok ki, önderli¤inde ﬂekillenen Kurtuluﬂ
Grubuyla, Devrimci Sol ve DHKP-C'yle, oluﬂmas›na önderlik etti¤i
geleneklerle, Türkiye devrim mücadelesinin ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmiﬂ bir
isimdir. Bu yaz› dizimizde iﬂte bu tarihi, önderli¤in tarihini, ana hatlar›yla anlatmaya çal›ﬂaca¤›z.

minlerin, beklentilerin ötesindeydi. Ortada büyük bir potansiyel ve
bu potansiyel etraf›nda ﬂu veya bu
biçimde tav›r alan kesimler vard›.
Peki kimlerdi bunlar?
– Oligarﬂi bu büyük potansiyeli düzen içi kanallara çekmek için
düzen de¤iﬂikli¤i sloganlar›yla
Ecevit’i sürdü ortaya. Ecevit
“umut” olarak lanse edildi.
– Re vizyo nis t ler, reform i st ler
vard› sahnede: Mahirler’in macerac› oldu¤unu, bu nedenle yenildi¤ini söyleyen.
– ‹nkar c› lar vard›: Onlara göre
Mahirler’in yenilgisinin nedeni
ideolojikti, stratejikti. Baﬂka bir
strateji (elbette iﬂçici, elbette silahl› mücadeleyi reddeden!) geliﬂtirmek gerekti.
– ‹ st i s mar c› lar vard›. THKPC’yi savunuyor görünüyorlard›.
Gerçi yapt›klar› de¤erlendirmelerde “THKP-C asl›nda bir parti de¤ildi” anlam›na gelecek yanlar
vard› ama inkar, onlar› o potansiyelden koparaca¤› için gerçek düﬂüncelerini gizleyip zamana yayarak açmay› hedefliyorlard›.
– Ve THKP-C’nin genç, hesaps›z savunucular› vard› ve onlar›n
içinde de Dursun Ka ra t a ﬂ vard›.
THKP-C miras›n› sahiplenmek,
Dursun Karataﬂ önderli¤indeki bu
grupta somutlanmaktayd›. Çünkü
tüm di¤erlerinden farkl› olarak onlar›n hiçbir subjektif kayg›s›, hiçbir hesab› yoktu.
12 Mart sonras› büyük bir devrimci potansiyel ortaya ç›km›ﬂt›

ama, ayn› dönemde pasifist teoriler, y›lg›nl›k, davay› inkar, tasfiyecilik de diz boyuydu. Ve ilginç
olan ﬂuydu ki, bunlar, tabanda de¤il, önder kadrolar› katledilen örgütlerin üst, yönetici kadrolar›
aras›nda yayg›nd›. Özellikle “içeride”kiler bu durumdayd›. THKPC’yi savunan genç militanlar›n tarihi rolü iﬂte bu aç›dan çok daha
büyük bir önem kazan›yordu.
Day› olsun, birlikte mücadele
etti¤i genç militanlar olsun, o gün
için yeterli ideolojik-siyasal birikime sahip olmamalar›na, revizyonizm ve oportünizmin burjuva
ayak oyunlar›n› aratmayan yöntemlerine ra¤men, bir konuda
nettiler; o net lik le THKP-C’nin
ideolojik, pratik miras›na sahip
ç›kt›lar.
Kara taﬂ ve yoldaﬂlar›, bir süre,
eskilerden sürece müdahale etmelerini, o potansiyeli toparlamalar›n› beklemiﬂlerdi.
Ama gördüler ki, bu yönde ciddi bir inisiyatif yok. Oysa, hayat
beklemiyordu. Mücadele görevleri
dayat›yordu. ‹ﬂte Karataﬂ, bu dönemde, “asgari de olsa mutlaka
bir örgütlenmeye sahip olmak gerekti¤i” düﬂüncesini savundu ›srarla. Ve çok geçmeden de bu
do¤rultuda pratik ad›mlar›n at›lmas›na önderlik etti.
1973 sonlar›na kadar da¤›n›k
durumda olan Cephe sempatizanlar›, yine de bu dönemi boﬂa geçirmediler; THKP-C’ye ait bulunabilen yaz›lar okunup tart›ﬂ›l›yor,

Halk›n

Önderi
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bunlar elle yaz›l›p ço¤alt›l›yordu.
Bir anlamda bu dönem THKP-C’yi
ö¤renme ve özümseme dönemi
olmuﬂtu. Ö¤rendikçe iddialar› büyüdü.

Ön derli¤in ilk basama¤›
Gençlik potansiyelini örgütlü
hale getirme do¤rultusundaki çal›ﬂmalar sonucunda, 1975 Kas›m’›nda ‹stanbul Yüksek Ö¤renim Derne¤i (‹YÖKD) kuruldu.
‹YÖKD’nin kuruluﬂunda Day›’n›n
a¤›rl›kl› bir rolü oldu. ‹YÖKD’ün
kuruluﬂ süreci, ayn› zamanda
Dursun Karataﬂ’›n ‹stanbul devrimci gençli¤inin önderi konumuna yükselmesi sürecidir. Yönetici
özelli¤iyle, militanl›¤›yla, hem gü-

ven duyulan, hem önerilerine, düﬂüncelerine kulak verilen bir isimdir art›k.
‹YÖKD’nin kuruluﬂu, Karataﬂ’›n daha sonraki y›llarda da s›k
s›k karﬂ›s›na ç›kacak olan “sa¤”
ve “sol” sapmalarla ilk önemli
mücadelelerinden birini verdi¤i
dönemdir. 12 Mart yenilgisi alt›nda y›lg›nlaﬂan, kendine güvenini
kaybeden “eskiler”in önemli bir
k›sm›, böyle bir derne¤in kurulamayaca¤›n› söyleyerek çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda durdular: Kimileri de
“sol” bir bak›ﬂla, legal derneklerde örgütlenmenin “insanlar› deﬂifre edece¤ini, zaten THKP-C’nin
bu nedenle yenildi¤ini” ileri sürüyorlard›.
‹YÖKD bu türden sa¤ ve sol
karﬂ› ç›k›ﬂlara karﬂ› mücadele edilerek kuruldu.
Dernek kurulur kurulmaz, o
ana dek ortaya ç›kmayan “eski”
ve çeﬂitli gruplar boy göstermekte
gecikmediler. Haz›r potansiyel,
haz›r örgütlenme üzerinden “önderlik” iddias›na soyunanlar da ol-
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du. Ne var ki, coﬂkusuz, inançs›z,
emek vermeyen, bedel ödemekten kaç›nan, pratikten uzak duran
bu kesimlerin böyle bir misyonun
hakk›n› vermesi söz konusu de¤ildi. Bu nedenle, "eski"lerin aksine
daha "alttaki" coﬂkulu, inançl›,
kararl› genç militanlar ve onlar›n
içinde, baﬂta Dursun Karataﬂ olmak üzere öne ç›kan kadrolar, giderek a¤›rl›klar›n› art›racaklard›.
Cephelilerin
önderli¤indeki
‹YÖKD’nin bir ö¤renci gençlik
derne¤inin çok ötesinde bir misyonu ve prati¤i vard›. NATO’yu
protesto kampanyas›, “Tüm Siyasi Tutuklulara Koﬂulsuz Siyasi Özgürlük” kampanyas›, 1975 Lice
depremi sonras›nda “Do¤u Halk›yla Dayan›ﬂma” kampanyas›,
“‹ETT Zamlar›n› Protesto” eylemleri, “Ayr›cal›kl› ve Paral› E¤itime
Son” kampanyas›, K›br›s’›n iﬂgaline karﬂ›, T‹P ve benzerlerinin
“bekle gör”cü tavr›na karﬂ›n “Ba¤›ms›z Birleﬂik K›br›s” slogan›yla
ﬂovenizme tav›r al›nmas›, okullarda akademik-demokratik istemler
do¤rultusunda örgütlenen boykotlar, ‹YÖKD’nin 1974-75’teki
faaliyetlerinin bir k›sm›d›r. Görülece¤i gibi, ancak bir siyasi hareketin yürütece¤i kapsamdaki mücadele, Cepheliler’in iradesi ve cüretiyle üstlenilmiﬂtir. Bekleyelim, örgütlenelim, kurumlaﬂal›m denilmemiﬂtir. Day› ve birlikte yürüdü¤ü yoldaﬂlar› bu dönemde, burada
sözü edilen tüm kampanyalar›n,
eylemlerin içinde, bizzat örgütleyicisidirler.
‹YÖKD (ve daha sonra onun
yerine kurulan ‹YÖD), gerek
THKP-C miras›n›n sahiplenilmesinde, gerekse de o dönemde
Cepheliler’i toparlay›p örgütlemekte önemli bir görev üstlenmiﬂtir. Denilebilir ki, ‹YÖKD ayn› zamanda devrimci kadrolar›n, önderlerin örgütlenme ve mücadele
prati¤i içinde yetiﬂti¤i yerlerden biridir. Devrimci Hareket’i oluﬂturacak kadrolardan Dursun Karat a ﬂ,
Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an,
S abahat Karataﬂ, Sinan Kukul,
Ahmet Faz›l Özdemir, ‹YÖKD ve
‹YÖD içinde çal›ﬂm›ﬂ, yönetim
kurullar›nda yeralm›ﬂlard›r.

Genç Cepheliler, mücadeleyi
geliﬂtirdikçe kendilerine daha çok
güvendiler. Pasifistlere, inkarc›lara, eskilere ra¤men anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadelede
önemli bir kitlesellik yakaland›.
Dursun Karataﬂ’›n daha sonraki anlat›mlar›yla, onbinlerce insan› hareket ettiren, çat›ﬂt›ran, sivil
faﬂist sald›r›lara devrimci ﬂiddet
temelinde cevap veren, gençlik
d›ﬂ›ndaki halk kesimlerine aç›lma
ve örgütleme gereksinimi duyan
bir seviyeye gelinmiﬂti.

Eylemlerin, sokak
çat › ﬂ malar› n›n içinde
ö¤reniyor ve ö¤ret iyor...
‹YÖKD yöneticisi ﬁ a hin Ayd›n’›n, devrimci ö¤renci Ke rim
Yaman’›n faﬂistler taraf›ndan katledilmesi karﬂ›s›nda, birçok okulda boykot yap›lmas›, ‹.Ü. Merkez
Binas›’n›n iﬂgal edilmesi, bu militan çizgi üzerinde 12 Mart sonras›n›n en büyük kitleselli¤inin ortaya ç›kar›lmas›, sonraki y›llarda
Devrimci Sol’da ve DHKP-C’de
somutlanacak olan militan ve kitlesel çizginin ilk örnekleriydi bir
anlamda. 12 Mart sonras›n›n bu
ilk güçlü direniﬂleri, baﬂ›ndan sonuna kadar Cepheliler’in inisiyatifinde geliﬂmiﬂti.
O koﬂullarda onlarca okulda
birden boykotlar, iﬂgaller konuluyor, 50 bin kiﬂi yürütülüyordu. Bütün bu geliﬂmelerin merkezinde
de yine Day› ve Cepheli kadrolar
vard›.
Bu prati¤i k›sa süre içinde faﬂistler taraf›ndan katledilen iﬂçi
ve ö¤rencilerin cenaze törenlerinde
Sultanahmet’te,
Topkap›’da, Kocamustafapaﬂa’da polisle girilen çat›ﬂmalar izledi.
Oportünist
gruplar "provokasyona
gelmey e -

Karataﬂ ve di¤er genç Cepheli
kadrolar, hem prati¤e yön vermeyi,
hem de ideolojik tart›ﬂmalar›
mücadeleye iliﬂkin temel konulara
çekmeyi baﬂard›lar. Mahirler’in
yolunda mücadele veren devrimci
militanlar›n bir ço¤u da, pratikte
bizzat yanlar›nda gördükleri bu
yeni ve genç önderli¤i desteklediler.

lim" diyerek alanlar› terkederlerken, Cepheliler, bu çat›ﬂmalarda
barikatlar kuruyor, panzerleri molotoflarla tahrip ediyor, çat›ﬂmalarda ilk kez dinamit kullan›yor,
sokak çat›ﬂmalar›n› ö¤reniyor ve
ö¤retiyorlard›. Bunlardan Kocamustafapaﬂa çat›ﬂmas› özellikle
önemlidir. Devrimci Sol’u oluﬂturacak kadrolardan Day›’n›n ve ‹bra him Er do ¤an’›n bizzat kat›l›p
yönlendirdi¤i direniﬂ, devrimci hareketin inisiyatifinin, kitleselli¤inin, cüretinin, önderlik niteli¤inin
aç›k ve somut bir biçimde ortaya
ç›kt›¤› bir direniﬂtir.

Bir bas amak daha...
Gençlik d›ﬂ›nda di¤er halk kesimlerini de kapsayacak ve mücadelenin daha üst düzey ihtiyaçlar›na cevap verecek bir örgütlenme ihtiyac› gelmiﬂ dayatm›ﬂt› ve
bu ihtiyaca da yine ayn› kadrolar,
cevap verecekti: Bu cevab›n o
günkü koﬂullardaki ad› Kurtuluﬂ
Grubu oldu. Day›, bu ad›m› ﬂöyle
de¤erlendirmiﬂtir: “Bu süreçte
ideolojik ve pratik geliﬂmenin geldi¤i nokta mevcut demokratik örgütlenmelerin d›ﬂ›nda ileri bir
ad›m atmam›z›n, farkl› örgütlenmeler yaratmam›z›n gereklili¤ini
bize kavratm›ﬂt›r. Bu kavray›ﬂ
KURTULUﬁ GRUBU olarak siyasi
arenada yer almam›z› sa¤lam›ﬂt›r.”
O günkü koﬂullarda henüz tüm
tarihsel ve siyasal anlam› gözükmeyen bu ad›m, tarihsel aç›dan
çok büyük bir anlam taﬂ›m›ﬂt›r.
Day›, Kurtuluﬂ Grubu’nu “ M a r ksist-Le n i n i s t h a r eke t i m i zin ﬂek i l l e nd i¤ i i l k a d › m ” olarak nitelendirir.
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li basamak olmuﬂtur. ‹YÖKD sürecinde “Day›” olarak an›lmaya
baﬂlayacak olan Karataﬂ, mücadeleyi pratikte fiilen sürdüren
Cepheliler’in art›k büyük ölçüde
netleﬂmiﬂ önderidir.
Kurtuluﬂ Grubu’yla K›z›ldere’den sonra ilk kez merkezi bir
örgütlülük oluﬂturulmuﬂ, mücadeleye iliﬂkin merkezi politikalar geliﬂtiriliyordu. Kurtuluﬂ Grubu’nun
o dönemde yapt›¤› en önemli iﬂlerden biri de Mahir’in bütün yaz›lar›n›n toplan›p kitap haline getirilmesiydi.

Önderlik ideolojik
mücadelede piﬂiyor
Cepheliler, 1975 30 Mart’›nda
gerçekleﬂtirdikleri eylemlerle K›z›ldere’yi and›lar. Bu eylemler, K›z›ldere Manifestosunu, THKP-C
çizgisini sahipleniﬂin güçlü bir ifadesiydi. Genç Cepheli kadrolar bu
konuda netlerdi net olmas›na; fakat ortal›k kar›ﬂ›kt›!

Gerçekten de böyle bir örgütlülü¤ün oluﬂturulmas›, THKP çizgisini tasfiye etmek isteyen do¤rudan veya dolayl› sald›r›lara örgütlü bir karﬂ› koyuﬂ olurken, iktidar bilincinin oluﬂmas›na hizmet
etmiﬂtir.

‹YÖKD taraf›ndan ‹leri ad›yla
bir dergi ç›kar›lmaya baﬂlanm›ﬂ,
Derginin Yaz› Kurulu’na da “Eskiler” konulmuﬂtu. Ama bak›ld› ki,
onlar “Sovyet Sosyal Emperyalizmi” tart›ﬂmalar›ndan kafay› kald›rm›yor, gençli¤in ideolojik, teorik taleplerine cevap vermiyor,
dahas› sinsice inkarc›, tasfiyeci
görüﬂler yay›yorlard›.

‹YÖKD’nin kurulmas›, Dursun
Karataﬂ’›n önderlik konumunun
oluﬂmas›nda ilk basamaklardan
biriyse, Kurtuluﬂ Grubu’nun oluﬂmas› da bundan sonraki en önem-

‹YÖKD içinde, TS‹P’lilerden
THKO taraftarlar›na kadar çeﬂitli
kesimler vard›, ama prati¤in yükü
hep Cepheliler’in omuzlar›ndayd›.
Cepheliler’in bundan ﬂikayet etti¤i

Devrim

yoktu elbette. Onlar bu yükü
kendileri omuzlam›ﬂt›. Ama onlar›n mücadelesi üzerinden Cepheci potansiyelin üzerine çöreklenmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› farketmekte de
gecikmediler. Sözü edilen “eski”lerden hiçbir ﬂey ç›kmayaca¤›
her geçen gün daha aç›k hale geliyordu.
THKP-C’nin eski yönetici kadrolar›ndan bir grup, cezaevinden
d›ﬂar›ya gönderdikleri sekiz sayfal›k bir yaz› ile “devrimci militanlar› adeta ﬂaﬂk›na çevirdiler”. Daha
sonra “ s ekizlikçi ler” diye an›lacak olan bu inkarc›lar, kelimenin
tam anlam›yla zehir saç›yorlard›.
Bunlara karﬂ› ç›kmas›, mücadele etmesi beklenen d›ﬂar›daki
baz› eski Cepheli kadrolar›n ise,
bunlarla mücadele etmeye pek niyetli olmad›klar› görülüyordu. Onlardan bekleneni yerine getirmemeleri bir olumsuzluktu belki ama
yüzlerin aç›¤a ç›kmas› yan›yla da
bu süreç yaﬂanmal›yd›.
Yüzler, renkler aç›¤a ç›k›yor,
Cephe çizgisinde yürüme niyeti,
gücü, iradesi olmayanlar, ideolojik veya baﬂka gerekçelerle birer
birer çekip gidiyorlard›. ‹nkarc›
“eski tüfekler”, “Sekizlikçiler” ve o
güne kadar kariyer aray›ﬂlar›yla
Cepheci grup içinde yeralan sa¤c›
unsurlar›n pek ço¤u, gittiler.
Cepheciler, genç ve tecrübesiz
militanlar›n yönetimine kalm›ﬂt›,
oportünistler, revizyonistler, bu
kitleyi etkileyebilecekleri hesab›
yap›yorlard›. Ama hesaplar› tutmad›. Çünkü Dursun Karataﬂ ve
di¤er genç Cepheli kadrolar, hem
prati¤e yön vermeyi, hem de ideolojik tart›ﬂmalar› mücadeleye
iliﬂkin temel konulara çekmeyi
baﬂard›lar. Mahirler’in yolunda
mücadele veren devrimci militan-

Yürüyüﬂümüz

O’nun

lar›n bir ço¤u da, pratikte bizzat
yanlar›nda gördükleri bu yeni ve
genç önderli¤i desteklediler. Daha
sonra 1978’de Devrimci Sol’un
oluﬂumu s›ras›nda yay›nlanan
broﬂürde bu dönem ﬂöyle özetlenmiﬂtir:

“Y›llarca kendi d›ﬂ›m›zda, geçmiﬂ hareketin içinden gelen, teori
ve prati¤iyle bize önder olacak insanlar› bekledik. ‹ l k g e l e n l e r,
geçmiﬂ hareketi reddedip Halk›n
Yolu adl› bir görüﬂ örgütleyerek
PDA’ya gittiler. ‹ k i n ci ge l e n l e r,
Acil ad›yla hareket örgütleyip, fokoculu¤u seçtiler. Üçün cü gel e nl e r, KSD adl› bir hareket örgütleyip revizyonizmin bata¤›na do¤ru
gidiyorlar.
“.... bu ayr›ﬂmalar olurken, siyasi tecrübesizlik ve teorik yetmezli¤imize ra¤men, ayakta durmay› baﬂard›k. Ve ciddi siyasi iliﬂkilerden yoksun da olsak, birçok
insan, bu ayr›ﬂmalar karﬂ›s›nda
geçmiﬂ hareketin esasa iliﬂkin tesbitlerini ve devrimci çizgisini savundu. Bu baﬂar›da harekete
sempati duyan tüm militan arkadaﬂlar›n ayn› derecede ortak pay›
vard›r.” (DY Hareketinde Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi)
Önderlik, önce tüm savrulmalara karﬂ› ayakta durmak, THKPC ideolojisine sar›lmakt›. Day›, o
süreçte bunun baﬂar›lmas›nda kilit isimlerden biridir. Önderlik ikinci ad›mda, art›k kimseden birﬂey
beklemeden, gereken ad›mlar›
atabilme cüretindeydi. ‹YÖKD’den
itibaren bu cüret de gösterilmiﬂti
ve cüretin ad› o gün Dursun Karataﬂ’t›.
“Biz eskiyiz, biz biliriz” havas›nda genç Cepheli kadrolar› bir
yana itmeye çal›ﬂanlar, bizzat hayat›n ve mücadelenin kendisi taraf›ndan yana itilmiﬂlerdi ve hareket art›k Dursun Karataﬂ ve onun
önderli¤indeki Cepheli kadrolar
taraf›ndan geliﬂtirilecekti. Kurtuluﬂ Grubu’ndan Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi’ne uzanan sürecin ilk dönemi iﬂte böyle
ﬂekillenmiﬂtir. Bu süreçte, her ad›m›, daha güçlü baﬂka ad›mlar izledi. Ç›k›lan hiçbir yolda yürüyüﬂ
yar›m b›rak›lmad›.

K›lavuzlu¤unda

Öğretmenimiz
‹nsan beyni dünyada eﬂi
benzeri olmayan bir mucizedir.
Tüm kitaplar›n kitab›d›r.
Tüm fabrikalar›n fabrikas›d›r.
Sadece düﬂünmek birçok
ﬂeyi baﬂarmak için önemli
bir ad›md›r. Düﬂündü¤ümüzde mutlaka bir yol buluruz.
Ço¤u zaman da üç aﬂa¤› beﬂ
yukar› do¤ru yolu buluruz.
Çünkü ayn› duygular›, ayn›
coﬂku ve hüzünleri paylaﬂan,
benzer koﬂullarda yaﬂayan
insanlar ortak bir noktada
buluﬂurlar. Bu
nedenle halk›m›z demiﬂtir ki
AKLIN YOLU
B ‹ RD‹R.
Beyin çok
güzel bir organd›r.
Düﬂünmek onun
en büyük eylemidir.

Her insan gibi DENEY
HAKKIMIZ DA VARDIR tabii.
Ama mutlaka düﬂünün.
Her ﬂey beyinde baﬂlay›p
beyinde biter.
Düﬂünmemek, teslim olmay› baﬂtan kabul etmek
demektir.
Düﬂünmemek çürütür.

HERﬁEY
BEY‹NDE
BAﬁLAYIP
BEY‹NDE
B‹TER

Devrimcinin as›l eylem
alan› beynidir. Düﬂünen insan için, en büyük savaﬂ alan›d›r insan›n beyni. Düﬂünmek savaﬂmakt›r.
Orada her kararda, her iﬂde, her düﬂüncede öyle büyük savaﬂlar olur ki, büyük
iﬂ küçük iﬂ farketmez; o savaﬂ alan›nda çok kan akar.
Çok ﬂey ölür, yaralan›r, sakat
kal›r.
Ama hiç merak etmeyin,
mücadele devam eti¤i sürece, hayat devam etti¤i sürece, her ölümden sonra yenisi
do¤ar.
Yeter ki düﬂünün. Yan-

Sürecek...

l›ﬂ yap›n önemli de¤il,
ama düﬂünün. Yap›lan
yanl›ﬂ› da düﬂünerek
ders ç›kar›r ve do¤rusunu buluruz. Yanl›ﬂlar›m›z›n da düﬂünerek hakk›n›
verirsek, yanl›ﬂlar›m›z› gerçek birer ö¤retmen haline
getiririz.

Sadece otuz
saniye düﬂünün. Otuz saniye eylem içinde çok uzun bir
zamand›r. Otuz
saniye düﬂünün.

Alalacele,
ayaküstü verdi¤iniz kararlarla, söylediklerinizle o an›
kurtar›rs›n›z, ama gelecekteki y›k›m› engellemeniz mümkün de¤ildir.
Düﬂünmeyen yozlaﬂ›r.
‹lk akl›na geleni söyleyen, düﬂünmeden konuﬂanlar, baya¤› lafazanlard›r ve çürümekten kurtulamazlar. Sadece düﬂünün, otuz
saniye
düﬂünün!

lar› sürüncemede b›rakmak, insana de¤er vermemek söz konusu olamazd›.
Day›m›z, her koﬂulda do¤ru
yolu iﬂaret etti¤ine s›n›rs›z bir güven duyulan k›lavuzumuzdu. O,
1989’da firar eylemi ile hapishane duvarlar›n› aﬂarak d›ﬂar›ya
ç›kt›¤›nda, tüm kadrolar›n büyük
bir güvenle Day›m›z›n Önderlik
misyonunu onaylamalar› da bundand›. Day›m›z hareketimizin baﬂ›nda ise, yürünen yolda “acaba”
gibi soru iﬂaretlerine yer yoktu.
Elbette boﬂuna de¤ildi bu güven. Day›m›z, saflar›m›zda önderlik yetene¤iyle
devrime giden yolu
gösterece¤ine tüm
yoldaﬂlar›n›n en fazla güven duydu¤u
kiﬂiydi.
Devrimci
hareketin tarihi, bu
güvenin maddi nedeniydi.
Nitekim,
Hareketin çok k›sa
sürede büyük mesafeler katetti¤i at›l›m
süreci O’nun önderli¤inde gerçekleﬂtirilmiﬂti.

Day› Ne
Diyor?
Day›m›z; devrimci hareketin
saflar›nda, herhangi bir konuda
do¤ruyu bulmak için ilk baﬂvurulan isim olmuﬂtur. “Day› ne diyor?” diye sormak ve öncelikle
Day›’n›n düﬂüncesini ö¤renmek,
do¤ru karar vermek için ço¤unlukla ilk yap›land›r.
Devrimci hareket içinde 13
Eylül 1992’de darbe ihaneti yaﬂand›¤›nda, kadrolar içinde sorunun içeri¤ini bile ö¤renme ihtiyac›
duymadan “Ben Day ›’n›n y an›nd a y › m ” tavr› ortaya ç›km›ﬂt›. Day› yanl›ﬂ bir düﬂüncenin ve tavr›n
sahibi olamazd›. Tav›r belirlerken,
k›stas buna duyulan güvendi.
Day›’n›n aylard›r darbecilerin
elinde tutsak edildi¤ini ö¤renen
kimi kadrolar, bu süreçte yaﬂanan sorunlardan dolay› içine düﬂtükleri ﬂaﬂk›nl›¤› da üzerlerinden
at›yorlard›. Demek ki hareketin
baﬂ›nda Day›’n›n de¤il. darbecilerin olmas› yol aç›yordu o sorunlara! Bir kez daha tan›kt›lar ki; Day›’n›n yönetiminde kadrolar›n,
savaﬂç›lar›n, taraftarlar›n sorunlar›na çözüm üretmemek, sorun-
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Bu güven durup dururken
oluﬂmuﬂ, alt› boﬂ bir güven de¤ildir. Day›’y› canlar›n› verecek kadar sevenlerin de, ona düﬂman
olanlar›n da nedenleri ayn›d›r. Bu
neden; Day›’n›n halklar›n kurtuluﬂ davas›nda oynad›¤› Önderlik
rolüydü.

Day› Diyorsa Do¤r udur
Çünkü;
Day›n›n politik öngörülerine,
de¤erlendirmelerine duyulan güven elbette, Day›’ya do¤aüstü nitelikler atfetmekten kaynakl› de¤ildir. Day› hatas›zd›r demek de¤ildir. Fakat, Day›’n›n hatalar›
minimuma indirebilecek önderlik
niteliklerine sahip oldu¤u anlam›na gelmektedir. Day›’ya duyulan
bu güvenin, tarihsel süreç içinde
oluﬂmuﬂ maddi nedenleri vard›r.
Çün kü , D ay› Mark sist-Len i ni st ç iz g id e n mi li m sa pma y a n b i r
önderdir. Bu özelli¤ini, K›z›ldere
katliam› sonras›nda THKP-C çizgisinin tasfiye edilmesi çabalar›

karﬂ›s›nda, ne pahas›na olursa
olsun THKP-C çizgisini sahiplenmede gösterdi¤i cüret ve kararl›l›kta görebiliriz.
Bunu 12 Eylül cuntas›n›n devrimi ezme politikas› karﬂ›s›nda,
Marksizm-Leninizmi ve dolay›s›yla THKP-C çizgisini savunmakta
›srar ederek gösterdi. Bunu, sosyalizme sald›r›lar›n en yo¤unlaﬂt›¤› dönemde, sosyalizmi savunman›n cüret istedi¤i koﬂullarda,
emperyalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda cüretle sosyalizmi savunarak gösterdi. Saflar›m›zda ortaya
ç›kan darbeci ihanetle uzlaﬂmayarak, “ B u h a rekette darbecili¤i
meﬂr u l a ﬂ t › r maktansa, atomla r›na kadar parçalar ve külleri
a r a s › n d a n y e n i b i r h a re ke t k u r a r › m ” kararl›l›¤›nda gösterdi.
Bu söz, Day›’n›n devrimci hareketin saflar›nda, Marksizm-Leninizme ait olmayan bir düﬂünceye, politikaya, tav›ra en küçük bir
tolerans göstermemekteki kararl›l›¤›n› en iyi ifade eden sözlerinden birisidir. Devrimci hareketin
kadrolar›, bu sözün anlam›n› ve
gerçekli¤ini çok iyi bilirler. ‹ﬂte
Day›’ya duyulan güvenin maddi
nedenlerinden birisi burada ortaya ç›kar.
Çünkü, Day›’n›n önderli¤inde
b ilg i ve em ek , t ecr ü b e, ö n g ö rü ,
programl› ve disiplinli bir çal›ﬂma
anlay›ﬂ› ve yo¤unlaﬂma vard›r.
Day›; sürekli karar de¤iﬂtiren,
sürekli yan›lan ve yan›lg›lar›ndan
ders ç›karmayan önderlerden de¤ildir. Day›, yan›lman›n insana ait
bir özellik oldu¤unun, ama
önemli olan›n yan›lg›lardan ders
ç›karmak, yan›lg›lar› en alt s›n›ra
çekebilecek önlemleri almak oldu¤unu hayat›n içinde ö¤reten
bir önderdir.
Day›, mütevazi, ö¤retirken,
yol gösterirken, engin bilgi ve donan›ma sahipken, en s›radan insanlardan dahi ö¤renmesini bilen
bir önder olmuﬂtur. Bu nedenle
Day›’n›n kararlar› bir çok süzgeçten geçip gelmiﬂ kararlard›r.
Day›’n›n önderli¤inde al›nan
kararlarda önünü göremeyen,
ayr›nt›lar›yla programlan›p he-

Halk›n

Önderi

Halk›n

saplanmam›ﬂ, belirsiz b›rak›lm›ﬂ
bir yan yoktur. Bununla birlikte,
Day›’n›n önderlik ve mücadele
anlay›ﬂ›nda, karar almada cesaretsizlik, cüretsizlik, k›l› k›rk yaran fakat ad›m atmaya cesaret
edemeyen karars›zl›k da yoktur.
Day› bu nitelikleriyle, do¤ru
yolu gösteren, do¤ru kararlar›
aland›r.
Day›, duygusal tepkilerle, bireysel hesaplarla, h›rslarla karar
almayaca¤›na ad›n›z kadar emin
olabilece¤iniz bir önderdir.
Böyle oldu¤u içindir ki “Day›
ne diyor?” sorusu, do¤r u cevab›
getirece¤ini bildi¤iniz bir sorudur.
Bu bir hareket için büyük bir güç
ve güvendir. Bu güvenin olmad›¤›
yerde, büyük davalar›n savunucusu olmak, büyük bedelleri göze
almak, can›n› tereddütsüz önderli¤in gösterdi¤i yolda feda edebilmek mümkün olmaz.
Day›, ülkemizdeki devrimin
yolunu belirleyen stratejik çizgiden en zor koﬂullarda bile sapmadan, kararl›l›kla yürüyen bir
Önderdir. Day›’n›n önderlik anlay›ﬂ›nda, zor karﬂ›s›nda yolunu de¤iﬂtirmek, oligarﬂinin icazetine s›¤›nmak, düzenin kabul edebilece¤i, en az›ndan düzenin ﬂiddetini üzerine çekmeyecek bir çizgiyi
savunmaya baﬂlamak yoktur.
Buna tarih tan›kt›r, halk tan›kt›r.
Her kadro, militan tan›kt›r. “Day›
ne diyor?” sorusunun cevab›ndaki yol göstericilik bu kadar kesin
ve aç›kt›r.
12 Mart ve 12 Eylül cuntalar›
koﬂullar›nda tersine örnekler
çokça görülmüﬂtür. Böylesi “önderlikler” için, devrime giden yolda ilerlemek de¤il, ilerledikleri
yolda düﬂman›n sald›r›lar›yla karﬂ›laﬂmamak, düzen içi bir yaﬂam
sahibi olabilmek belirleyici olmuﬂtur. Reformist -revizyonist diyebilece¤imiz bu önderlik anlay›ﬂlar›nda, teori, kendi düzen içi
konumlar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için
üretilmiﬂtir.
Day›’n›n liderlik anlay›ﬂ›nda,
düzene yerleﬂmek, düzende yaﬂamak yoktur. Tersine düzene
karﬂ› salt silahla de¤il, ideolojik-

Kalbine

Gömüldü

politik, kültürel, ahlaki her alanda
bir savaﬂ vard›r.

radanlaﬂt›r›lmas› bu güvenle baﬂar›labilmiﬂtir.

Devrimci hareketin kadrolar›
38 y›ll›k tarihi yaratan bir kavgan›n içine tereddütsüz girerken, bu
güveni her zaman hissettiler, yaﬂad›lar. Aﬂur Korkmaz’›n 19 Aral›k’ta bedenini ateﬂe verirken
söyledi¤i, “gözüm arkada kalma yacak” sözlerinde oldu¤u gibi,
Day›’n›n Önderli¤indeki bir harekette canlar›n› veren kahramanlar›n gözleri arkada kalmam›ﬂt›r,
onlar, hem yürüdükleri yolun
do¤rulu¤undan, hem de canlar›yla yaratt›klar› de¤erlerin emin ellerde oldu¤undan tereddütsüz
emindiler.

Bu güvenle, halk düﬂmanlar›ndan hesap soran say›s›z eylem
ortaya ç›kar›labilmiﬂtir. “ D e v r i mc i h a r e k e t i n s a v a ﬂ ç › v e k a d r ola r› için yap›lamayacak eylem
y o k t u r ” anlay›ﬂ› bu güvenle ortaya ç›kar›labilmiﬂtir.

K›sacas› Day›, devrimci hareketin tarihi boyunca yaratt›¤› tüm
de¤er ve geleneklerde, düﬂmanlar›na korku, dostlar›na güven
veren prati¤i ad›m ad›m örgütleyerek, “Day› diyorsa do¤r udur”
düﬂüncesinin maddi zeminini
oluﬂturmuﬂtur.

“Day› Ne Diyor?”
S o r usunun Cevab›
Devrimin Yoludur
Day› bu nitelikleriyle, mücadelede kolay olan› tercih eden
de¤il, her zaman zor da olsa do¤ru olan hedefe yürüyen ve yürüten bir Önder olmuﬂtur. Day›’n›n
önderli¤inde yürünen yol, devrimin yoludur. Bu yol Mahir’in de
tan›mlad›¤› gibi, engebeli, dolambaçl› ve sarp bir yoldur. Ve ancak, bu yolda tereddütsüz yürüyebilmek için, yolun do¤rulu¤una, dolay›s›yla Day›’n›n önderli¤ine tereddütsüz güvenebilmek gerekir.
‹ﬂte, “Day› diyorsa do¤r udur”
düﬂüncesinin, bir önderin kadro
ve taraftarlarda yaratt›¤› güvenin
önemi de burada ortaya ç›kmaktad›r.
Day›’n›n gösterdi¤i yolda, büyük bedeller ödenmiﬂ ve büyük
de¤er ve gelenekler yarat›labilmiﬂtir. Kuﬂatmalarda “as›l siz teslim olun” cüretiyle büyütülen teslim olmama gelene¤i, kendini
devrim yolunda feda edebilme
kültürü, kahramanl›klar›n s›-

Kuﬂatmalarda, devrimi teslim
almak için yöneltilen sald›r›larda,
devrimci hareket saflar›nda kadrosundan taraftar›na tereddütsüz
öne at›lma cüreti, saf ve temiz
devrimcilik anlay›ﬂ› Day›’n›n önderli¤inde yarat›lm›ﬂt›r.
ﬁu gerçektir ki, “Day› Ne Di yor?” sorusunu sormak ve bu soruya cevap bulmak, devrim yürüyüﬂümüzü nas›l sürdürece¤imize, hangi yoldan ilerleyece¤imize
cevap vermektir. Bu, gerçek
Marksist-Leninist bir öndere sahip olamayan pek çoklar›n›n anlayamad›¤› ve anlayamayaca¤›
devrimci hareketin gerçe¤idir. Bu
gerçek, ancak bilimsel ve devrimci ölçüler içinde anlaﬂ›labilir.

“Day› Ne Diyor?” sorusunun
cevab›, bundan sonra da kadrolar›n, savaﬂç›lar›n ve devrimci
hareketin yolunu ayd›nlatmaya
devam edecektir. Yine yönümüzü
tayin ederken, Day›’n›n k›lavuzlu¤undan yararlanaca¤›z. Day› fiziki olarak aram›zdan ayr›lm›ﬂt›r,
fakat, onun Önderlik anlay›ﬂ› bizimledir.
Day›m›z yine, tüm dünya yan›lg› içinde bile olsa, bize sosyalizme giden yolu gösterecektir. Biz
yine, kendi Marksist-Leninist
sandalyemizde oturmaya devam edece¤iz. Çünkü, bugüne kadar Day›’n›n yol
göstericili¤inde mücadele etme onuru bizim oldu, ondan
ö¤rendik ve ö¤rendiklerimizi uygulayaca¤›z.

“Onun devrimci yaﬂam› nezdinde
devrimcilik yeniden tan›mlanacakt›r!”

n›s›ra, küçük burjuvazinin politik
ve kültürel özelliklerini de ﬂu veya
bu biçimde üzerlerinde taﬂ›rlar.
‹ﬂte devrimcili¤in
çarp›klaﬂt›¤› nokta da
burada baﬂlar: Düzene
muhaliftir, devrimi savunur. Haks›zl›klar›n,
adaletsizliklerin
son
bulmas›n› ister, sosyalizmi savunur. Ama küçük-burjuvazi, bir küçük-burjuva olarak kald›¤› noktada, devrimi ve sosyalizmi savunman›n gereklerini yerine getirmekte zorlan›r. ‹ﬂte o noktada da
nas›l bir devrimcilik sorusuna çarp›k cevaplar ortaya ç›kmaya baﬂlar. Örgütlüdür ama örgütlü olman›n ilke ve kurallar›yla çat›ﬂ›r.
Devrimcidir ama devrim için savaﬂmaktan kaçar. Sosyalisttir
ama en baﬂta kendi yaﬂam›n›n
sosyalistlikle uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur...
Dursun Karataﬂ’›n hemen tüm
devrimci ömrü, hem solda, hem
devrimci hareketin saflar›nda varolan bu küçük-burjuva davran›ﬂlara karﬂ› mücadeleyle geçmiﬂtir
dersek, hiç de abartm›ﬂ olmay›z.
Nitekim bunu bir yaz›s›nda kendisi de ﬂu ﬂekilde dile getirmiﬂtir:
“Diyebiliriz ki, bugün faﬂizme karﬂ› aç›k savaﬂ ve bu savaﬂta yap›lmas› gerekenler savaﬂ›m›z›n en
zor yan› de¤ildir. Savaﬂ› daha
yüksek biçimlerde sürdürmemizi,
halka daha çok gitmemizi engelleyen ve enerjimizin, zaman›m›z›n
büyük ço¤unlu¤unu alan devrimcilik, sosyalistlik görünümleriyle
saflar›m›za s›zan burjuva ideolojisidir.”
Bu savaﬂ› vermek elbette zorunlu ve kaç›n›lmazd›r. Çünkü
burjuva, küçük-burjuva ideolojinin, kültürün, al›ﬂkanl›klar›n mücadeledeki, örgütlenme içindeki,
günlük yaﬂamdaki uzant›lar› yenilemezse, orada mücadeleyi geliﬂtirmek de zor olacak, düﬂmandan
önce, bu engeller önümüze dikilecektir.

‹ﬂte temel sorulardan biri:
Nas›l ve kimin için devrimciyiz?
Nas›l bir devrimcilik ve kimin
için devrimcilik sorusu, onun hep
sordu¤u bir soruydu; hem yaﬂam›yla cevab› oldu bu sorunun,
hem de ideolojik olarak bu konuda soldaki çarp›kl›klara karﬂ› mücadele etti.
Bu soru ve cevab›, son derece
önemliydi; çünkü, “bir devrimci
hangi durumda nas›l davranmal›,
hangi tavr› almal›?” sorusuna verilecek cevap da onun devrimcili¤i
nas›l ve kimin için bir devrimcilik
olarak kavrad›¤›na ba¤l›d›r.
Sorunu bu kadar önemli hale
getiren hem objektif, hem subjektif nedenler vard›. Objektif neden
ülkemizin s›n›fsal yap›s›yd›; subjektif neden ise solda devrimcilikten tamamen uzaklaﬂm›ﬂ bir anlay›ﬂ›n devrimcilik diye kabul ettirilmek istenmesiydi. Örne¤in “ak›ll›
solculuk”, Dursun Karataﬂ için
ideolojik mücadelede yerle bir
edilmesi gereken solculuk anlay›ﬂlar›ndan biriydi. Ak›ll› solculuk,
devrimcili¤in çarp›t›lmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildi ve hiçbir
devrimci, sosyalist, böyle bir çarp›tma karﬂ›s›nda tav›rs›z kalamazd›. Bu noktadaki yaklaﬂ›m farkl›l›klar›, sol içinde “stratejik, politik
bir ayr›m” olarak görülemez, bu
gerekçeyle masum ve mazur gösterilemezdi, solda böyle bir solculuk anlay›ﬂ›na yer olmamal›yd›.
Day› nezdinde bir kez daha son
derece aç›k ve somut hale gelen
ﬂudur: Sosyalist olmak devrim
için savaﬂmakt›r. Sosyalist bir önder olmak ise, kesintisiz savaﬂmak ve bunun ötesinde bu savaﬂ›n her zaman önünde yeralmakt›.
Devrim için savaﬂmayana sosyalist denilmesi, hem devrime zarar
vermek, hem sosyalist kelimesi-
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nin içini boﬂaltmakt›.
D a y › ’ n› n 1 99 5 y › l › nd a y a z d› ¤ ›
bi r y a z› , “ H al k ‹ç i n D e v r i m c i l ik
Yapmak” baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu. Bu
yaz›s›nda sol saflarda devrimcili¤in kavran›ﬂ›na, hayata geçiriliﬂine iliﬂkin belli baﬂl› yanl›ﬂlara dikkat çekmiﬂti. Yer yer Day›’n›n söz
konusu yaz›s›na at›fta bulunarak,
nas›l bir devrimcilik sorusunun
cevaplar›n› irdelemeye devam
edelim:

Yanl›ﬂ kavray›ﬂlar›n,
ç a r p › k l› k l a r › n o l m a s › d o ¤ a ld › r :
Do¤al olmayan, onlar›n
‘n o r m a l ’ k a b u l e d i l m e s i ,
kan ›ks an mas ›d ›r !
Devrimcili¤e iliﬂkin yanl›ﬂ, çarp›k, eksik bak›ﬂ aç›lar›n›n bulunmas›, do¤ald›r. Do¤al olmayan
bunlar›n “normal” kabul edilmesi,
bunlara karﬂ› mücadele edilmemesidir.
Bir hareketin saflar›na, çeﬂitli
s›n›f ve tabakalardan, de¤iﬂik kültür ve geleneklerden çok çeﬂitli
insanlar gelir. Kitleselleﬂme geliﬂtikçe, insanlar, tüm bu farkl›l›klar›yla birlikte devrim saflar›na kat›l›rlar. Bilinç düzeyi geri, sosyalizmi henüz kavramam›ﬂ, devrimin
muhtevas›na, devrimcili¤in ne oldu¤una iliﬂkin bilgisi yetersiz insanlar, do¤al olarak düzenden ald›klar› ideolojiyi, kültürü, davran›ﬂ
ve düﬂünce biçimlerini devrimci
harekete, mücadeleye de taﬂ›rlar.
S›kça tekrarland›¤› gibi, “ülkemiz bir küçük burjuvalar ülkesidir.”
Bunun mücadele ve devrimcilik
aç›s›ndan yans›mas› ise ﬂudur: Birincisi, hemen tüm s›n›f ve tabakalar, kendi s›n›fsal özelliklerinin ya-

Devrim

Burada sorunu daha vahim ve
önemli hale getiren bir unsur daha
söz konusudur; küçük burjuva anlay›ﬂlar, al›ﬂkanl›klar, sol saflara

Yürüyüﬂümüz

O’nun

sadece bilinç düzeyi geri kesimler
taraf›ndan taﬂ›nm›yor; dahas› var;
bilinç düzeyi” oldukça ileri(!) kesimler de, bu küçük burjuva anlay›ﬂ ve al›ﬂkanl›klar› sol saflara getiriyor ve üstelik teorileﬂtiriyorlar
da.

Solda teorileﬂtir ilen a k›lc ›
solculuk ve Day›’n›n
s o l cu l u ¤u n b u t ür ü n e k ar ﬂ › k e sintisiz mücade lesi
Küçük-burjuvazi, 12 Eylül’le
birlikte risksiz, bedelsiz bir devrimcilik tarifi geliﬂtirmeye baﬂlad›.
Bu yeni solculuk tarifinin ilk
ad›mlar›, halk› cuntan›n terörüyle
yüz yüze b›rakan ricat kararlar›yla
at›ld›. Cuntaya karﬂ› direniﬂlerin
örgütlenmesi, herkesin kendi savundu¤u stratejiye göre de olsa silahl›, silahs›z tüm yollarla mücadele etmesi gereken bir dönemde
“kadrolar› korumak” ad›na mücadele arenas›ndan çekilme kararlar› al›nd›. Bu dönemdeki çekiliﬂ, o
günkü siyasal koﬂullara da, devrimcili¤in kültürüne ve ruh haline
de ayk›r›yd›. Ricat karar›, devrimci
anlamda bir geri çekiliﬂten çok, bir
kaç›ﬂa denk düﬂüyordu ve kaç›ﬂ›n
ruh hali kuﬂkusuz olumsuz bir ruh
haliydi. Y›llarca “kaç›ﬂ” ruh hali
içinde solculuk yapanlar, sonraki
y›llarda da o ruh halinden ç›kamay›p, o ruh halini teorileﬂtirdiler.
‹kinci ad›m, hapishanelerdeki
uzlaﬂmac›, teslimiyetçi tav›rlarla
geldi. “Bir tek tip elbise giymekle
devrimcili¤imize zarar gelmez,
esas duruﬂla devrimcili¤imiz bozulmaz, marﬂ söylesek ne olur, bizim beynimizin içini de¤iﬂtiremezler ya”... diye diye teorileﬂtirilen
bu uzlaﬂmac›, teslimiyetçi solculuk anlay›ﬂ›, daha sonra legalizm
batakl›¤›nda kristalize olacak olan
ak›ll› solculu¤un yolunu döﬂeyen
taﬂlard›. Bu bak›ﬂ aç›s›, hapishanelerde sürekli geri ad›m att›, direniﬂ yerine “diyalogculu¤u” savundu; diyalogculuk, uzlaﬂmac›l›kla yanyana varolan bir politikayd› ve hapishanelerde ﬂekillenen bu çizgi, 1990’lardan itibaren
reformizmin d›ﬂar›daki çizgisi haline de dönüﬂecekti.

K›lavuzlu¤unda

Devrimciler çaresiz olamazlar. Ç aresizlik, b urjuvazinin y aratmak
istedi¤i bir tablodur. Ç aresiz, zavall› devrimci tipi asalak devrimci tipidir. Kendine, örgütüne ve h alka g üvenmeyen, devrimi d ›ﬂardan
bekleyenler, mücadeleyi zafere k adar sürdüremez ve er geç batakl›¤a
dönerler. Engin b ir yurtseverlik duygusu ve halk sevgisi taﬂ›yanlar
halka g üvenenlerdir. Halka güvenenler, y urtsever olanlar, d üﬂman›n
bask›lar› ve olanaks›zl›klarla dolu koﬂullara teslim olmazlar.
Dursun K arataﬂ
Day› ise, tüm bu dönemler boyunca, b›kmadan, usanmadan
devrimcili¤in faﬂizm karﬂ›s›nda direnmek oldu¤unu yazacak, söyleyecek ve örgütüyle, yoldaﬂlar›yla
birlikte bunun destans› prati¤ini
hayata geçirecekti.
Uzlaﬂmac›l›¤›, teslimiyetçili¤i,
statükoculu¤u “devrimcilik” olarak meﬂrulaﬂt›rmak için k›rk dereden teori getirildi¤i bu dönemlerde, devrimcili¤in ne oldu¤unu
dosta da, düﬂmana da, halka da
unutturmamak soylu ve onurlu bir
görevdi.

D e v ri mc i li k s af l› k,
yal›nl›k, ber rakl›kt›r
Devrimcilik, s›n›flar mücadelesinde, emper yalizmle halklar, burjuvaziyle proletar ya saflaﬂmas›nda, saf›n›, tutumunu en saf devrimci duygularla belirlemektir.
E¤er Day›’n›n önderli¤indeki
devrimci hareket, faﬂizm karﬂ›s›nda, ulusal ve uluslararas› hemen
hiçbir olayda, yanl›ﬂ bir safa savrulmad›ysa... herhangi bir dönem,
olaylar geliﬂmeler karﬂ›s›nda ald›¤› tav›rlarda yanl›ﬂ bir mevzide
yeralmad›ysa, bu iﬂte o saf, ç›kars›z, hesaps›z devrimci bak›ﬂ aç›s›n›n sonucudur.
Mesela, Romanya karﬂ›-devriminde, emperyalizm iﬂbirlikçisi
karﬂ›-devrimciler önünde teslim
olmay› reddedip direnen Çavuﬂeskular’› sahiplenirken, oradaki
karﬂ›-devrimci komplonun, darbenin daha sonralar› aç›¤a ç›kacak bilgilerine sahip de¤ildik; ama
bu bilgiler, o noktada tav›r belirlemek için gerekli, hayati bilgiler
de¤ildi zaten; orada bir saflaﬂma
vard› ve devrimci için o saflaﬂmada nerede olunaca¤›n›, b›rak›n büyük analizleri, bizim saf, temiz,
hesaps›z, ç›kars›z duygular›-

Sürecek...

m›z bile söylüyordu.
Kendi prati¤imizde de sorun
ayn›d›r. Ço¤u kez, devrimci tavr›n
ne olmas› gerekti¤ine dair hiçbir
karmaﬂ›kl›k, hiçbir bilinmezlik
yoktur. Fakat, statükoculuklar,
küçük burjuva yaﬂam özlemleri,
baﬂka kayg›lar, devrimci tav›r ve
politikay› bir anda mu¤laklaﬂt›r›r,
içinden ç›k›lmaz hale getirir.
Day›, yaﬂam›n›n her aﬂamas›nda bunu sadeleﬂtiren bir rol oynam›ﬂt›r gerçekten de. Onun prati¤inde herﬂey hep net olmuﬂtur.
Onun prati¤inde teoriye bo¤ulmadan neyin ne oldu¤unu, neyin niçin yap›ld›¤›n› görebilirsiniz.
Devrim mücadelesi uzun soluklu bir mücadeledir; bedel ödemeyi gerektirir, emek gerektirir,
fedakarl›klarda bulunmaks›z›n bu
mücadele yürütülemez. Bunlar›
hiç kuﬂkusuz devrimler tarihinden
az çok haberdar olan herkes bilir
ve herkes teorik olarak da bu gerçe¤i kabul eder. Yap›lmas› gereken hemen her ﬂeyi, küçük burjuvalar, statükocular da söyler. Fakat s›ra pratikte kendisinin de
böyle yapmas›na gelince, küçük
burjuvazi bildi¤inden ﬂaﬂar, yan
çizer. Bunlar› yapmamak için teoriyi e¤ip büker.
Örgütlülük alt›nda örgütsüzlü¤ün teorisi iﬂte böyle yap›lm›ﬂt›r. Devrimci olduklar›
iddias› alt›nda düzeniçi
yaﬂamlar, böyle meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Küçük burjuvazi, kendisi
kurallara
uymad›¤›

noktada, kurallar› kendine uydurmaya çal›ﬂ›r. Bu yüzdendir ki,
küçük-burjuva al›ﬂkanl›klar›nda,
düzeniçi yaﬂam statükolar›nda ›srar edenler, örgütsel disiplin ve
denetimden rahats›z olurlar.
“ P a r ti olmayan par ti ”, “a z› nl›¤›n ço¤u nlu¤a uymama hakk › ” , “ t e m b e l l i k h a k k › ” gibi ucubeler de, iﬂte bu rahats›zl›¤›n teorileﬂtirilmiﬂ hali olarak solun kültürüne sokulmuﬂtur.
Dursun Karataﬂ, emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› sol güçlerle birlikte olma iste¤inden, ›srar›ndan
hiç vazgeçmemiﬂ, ama soldaki
tüm yanl›ﬂl›klara, çarp›kl›klara
karﬂ› mücadeleyi de kesintisiz
sürdürmüﬂtür. ﬁu veya bu siyasi
hareketle “aray› iyi tutmak” ad›na
eleﬂtirilmesi gereken bir ﬂeyi eleﬂtirmekten, mahkum edilmesi gerekeni mahkum etmekten geri
durmam›ﬂt›r.

‹lk e si, z aa fl a r la u zl a ﬂmama k ,
fa ka t i ns an l ar› k az an ma k iç i n
sonuna kadar ›srar etmektir
Devrimci, devrimi, halk ve vatan sevgisiyle ister. Çünkü devrim, vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n
özgürlü¤ü içindir. Devrimcilik de
bunun içindir. Küçük-burjuvazinin
bu davran›ﬂ biçimi, bu ruh hali ve
bu bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂtirilemedi¤inde, kaç›n›lmaz olarak zamanla
halk sevgisi, vatan sevgisi zay›flar
veya yok olur. Bunlar›n yok oldu¤u yerde ise, kim ve ne için devrimcilik yap›ld›¤› da belirsiz hale
gelir.
‹nsanlar devrimci olurken, çok
çeﬂitli etkenler, çok daha basit ve
düz nedenlerle de devrimci olabilirler. S›radan bir davran›ﬂ, paylaﬂ›mc›l›k, içtenlik gibi nedenler de
devrimcileﬂmede etken olur. Baﬂlang›ç aç›s›ndan do¤al kabul edilebilecek bu devrimcilik biçimi,
zaman içinde s›n›fsal ve maddi temellerine oturtulmuﬂ halk ve va tan sevgisiyle birleﬂmezse, o devrimcili¤in tökezlemesi büyük bir
olas›l›kt›r.
Bunu önlemek, devrimcili¤i
kal›c›laﬂt›rabilmek için sürekli
mücadele ﬂartt›r.
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Dursun Karataﬂ, hangi koﬂullarda olunursa olunsun, devrimcili¤in çarp›t›lmas›yla, içinin boﬂalt›lmas›yla uzlaﬂmad›. ‹nsanlar›n
küçük-burjuva eksik ve zaaflar›n›
aﬂmas› için sonsuz derecede sab›rl›yd›. Bunun için her yöntemi
dener, yap›labilecek tüm ideolojik, pratik katk›lar› sunar, tekrar
tekrar ﬂans tan›rd›. ‹hanetler, alçakl›klar d›ﬂ›nda birini ihraç etmek, önderli¤in asla “ilk” baﬂvuraca¤› ve baﬂvurdu¤u yol olmam›ﬂt›r. Öyle ki, çeﬂitli birim ve
alanlar›n yöneticilerinin ﬂu veya
bu kiﬂiyi ihraç etme önerileri, ço¤unlukla ondan geri dönmüﬂ ve
ço¤u seferinde de ihraçtan önce
onu yeniden kazanmak için baﬂvurulabilecek yeni yollar, yöntemler göstermiﬂtir.
‹lkesi zaaflarla uzlaﬂmamakt›r;
de¤ilse, kolayc› yoldan bir hareketin kiﬂileri ihraç ederek, as›p keserek bu zaaflardan ar›namayaca¤›n› anlat›r sürekli olarak. Çünkü
ülkemiz ve örgüt gerçe¤ine bilimsel bak›yor, bu gerçek içinde küçük-burjuva ideolojisi ve kültürüne karﬂ› savaﬂ›n, devrimci savaﬂ›n
bir parças› oldu¤unu söylüyordu.
Bu savaﬂ zorlu bir savaﬂt›r;
çünkü küçük-burjuva zaaflar›n sahipleri, bunlar› gizlemeye çal›ﬂ›r
ço¤u zaman. Day›, ﬂöyle anlat›r
bu durumu:

“Sorunun, yap›lmayanlar›n
üzerine gidildi¤inde küçük burjuvazinin rahat›na düﬂkün, kitlelere
gitmeyen, e¤itmeyen, emek vermeyen, örgütleyici olmayan, kolektif çal›ﬂmaya gelmeyen, ya liberal ya da sekter, planl› programl› bir ﬂekilde sonuç almak için çal›ﬂmayan vb. küçük burjuvazinin
özellikleri ortaya ç›kar.”
O statülerinin bozulmas›n› istemez. Hem devrimci sosyalist geçinip hem “yaﬂamak istiyor”dur.
Faﬂizmin halka, yoldaﬂlar›m›za
karﬂ› nas›l bir vahﬂete baﬂvurdu¤u, nas›l ahlaks›zl›klara baﬂvurdu¤unu herkes bilir. Devrimcilerin
diri diri yak›ld›¤› bir ülkedir buras›.
Genç k›zlar›m›za, kad›nlar›m›za
tecavüz edilen bir ülkedir. Devrimci duygular› saf ve temiz olanlar,

bunlar karﬂ›s›nda düzene karﬂ› öfkelerini ve s›n›fsal planda kinlerini
asla yitirmezler. Bütün bu gerçeklere ra¤men düzene dönmek, düzenle devrim çat›ﬂmas›ndan, küçük-burjuva kiﬂilikle proleter kiﬂilik çat›ﬂmas›ndan düzenin küçükburjuva kiﬂili¤in zaferle ç›kmas›
anlam›na gelir.
ﬁöyle diyordu önderimiz: “Burjuvaziyle olan savaﬂ›m›z, esas olarak bu ideolojik savaﬂt›r. Bu ideoloji çok çeﬂitli tonlarda, renklerde ve biçimlerde hemen hergün
üretilmektedir. ... ‹ﬂlemeyen, yürümeyen, gerekti¤i gibi olmayan,
sonuç al›nmayan faaliyetlerin gerisinde bu burjuva ideolojisinin
yans›malar› vard›r.”
Bu noktada ne yap›lacakt›r?
Savaﬂ›lacakt›r. Baﬂka her ﬂey
devrime zarar verir, devrimcili¤i
dejenere eder. Day›, iﬂte bunun
için, devrimi ve devrimcili¤in safl›¤›n› savundu¤u için uzlaﬂmazd›r
küçük- burjuva zaaflara karﬂ›.
Küçük-burjuva düﬂünce ve
al›ﬂkanl›klarda ›srar, kiﬂiyi veya
bunlar› kan›ksayan, do¤al gören
örgütü, do¤al olarak oligarﬂi karﬂ›s›nda güçsüz, dayan›ks›z hale
getirir. Kiﬂi veya örgüt, oligarﬂinin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda hemen geriler, baﬂka limanlara s›¤›n›r, baﬂka
“taktiklere”(!) yönelir. Nitekim ülkemizde kiﬂiler baz›nda da, örgütler baz›nda da bunun çok çarp›c›
örnekleri vard›r.

‹l ke l i , ku ra ll ›, pr o l e t e r
devrimcilik savunulmal›!
“Burjuvazi, yaﬂam biçimiyle,
kültürüyle hemen her ﬂeyiyle
baﬂta gençlik olmak üzere hemen
herkesi kendi ahlaks›z, yoz ve bireyci yaﬂam›na özendirmektedir.
S›n›fsal konumu gere¤i burjuvazinin bu yaﬂam standartlar›na ulaﬂamayanlar kiﬂiliksiz, bunal›ml›
tipler olarak ortaya ç›kmaktad›r.”
Day›’n›n iﬂaret etti¤i bu olgunun sadece kiﬂiler düzeyinde kalmad›¤›n› da belirtmek gerekir.
Farkl› biçimlerde de olsa, örgütler
düzeyinde de yaﬂanmaktad›r bu
olgu. Burjuva yaﬂama öykünmenin do¤al kabul edildi¤i örgütlere

Halk›n

Önderi

Halk›n

bak›n, politik olarak da burjuva politikac›l›¤›na özenildi¤ini, burjuvazinin
ideolojik. kültürel etki alan› alt›nda
olundu¤unu görürsünüz. Bu devrimcilik için, sol için en büyük tehlikedir. Bu
solculuk, devrimcilerden çok burjuvaziye kulak verir. Peki sonra ne olur?
Day›’n›n dedi¤i gibi olur: “Batakl›ktan
getirilen al›ﬂkanl›k ve düﬂüncelerle
devrimci düﬂünceler tamamen yer de¤iﬂtirmedi¤inde örgütü batakl›¤a çev i r me ﬂeklinde ifade edebilece¤imiz
düﬂünceleri kendini gösterir.”
Day›, devrimci yaﬂam›n›n her aﬂamas›nda, teorik olarak ortaya koydu¤u, tan›m›n› yapt›¤› devrimcilik anlay›ﬂ›na uygun yaﬂam›ﬂt›r. Onu farkl› k›lan,
onu “yapt›¤›n› savunan, savundu¤unu
yapan” bir önder haline getiren, ona
devrimcilik anlay›ﬂ›ndaki ve tan›m›ndaki çarp›kl›klar› ac›mas›zca yerden
yere vurma hakk›n› veren de budur.
Devrimci hareket, Day›’n›n bu noktada genel bir perspektif ve kural haline getirdi¤i duyarl›l›¤›yla, buna karﬂ›
her zaman için güçlü barikatlara sahiptir. Ama böyle bir barikata sahip olmayan örgütler, “örgütün batakl›¤a
çevrilmesi” karﬂ›s›nda bir yerde çok
fazla önlem alamazlar. Örgüt kiﬂileri
de¤iﬂtirmiyor, olduklar› gibi kabul ediyorsa, kiﬂiler örgütü de¤iﬂtirmeye baﬂlar. Bu kaç›n›lmazd›r.
Bu noktada kiﬂiler, ideallerden
uzaklaﬂ›r, halk ve vatan kavramlar›na
yabanc›laﬂ›r. “Güçlü bir yurtseverlik
ve halk sevgisini kendi kiﬂili¤imizde,
kadrolar›m›zda ve halk›m›zda yaratmadan devrimcilik yap›lamaz. Yap›ld›¤›nda ise kolay bir devrimcilik ve ayn›
kolayl›kta düzene dönüﬂ zor olmayacakt›r”. Geriye kendi bencil, bireyci
duygular›, statükolar›, düzen yaﬂam›
özlemleri kal›r.
Böyle kiﬂiler ve böyle kiﬂilerce yönetilen örgütler, ülkenin içinde bulundu¤u durumun, halk›n yaﬂad›klar›n›n
ac›s›n› içinde duyamaz, hissedemez.
Böyle kiﬂi ve örgütler, halk›n ç›karlar›
do¤rultusunda politika ve tav›rlar geliﬂtiremezler. Özcesi, beyninde halk,
vatan ve devrim olmayanlar, devrimci
olman›n gereklerini de yerine getirmeyeceklerdir. ‹ﬂte bu noktada 38 y›l›n›
halk› ve vatan› için adayan bir devrimciden ö¤renecek çok ﬂeyimiz vard›r.

Kalbine

Gömüldü

Tutsaklar
Önderlerini
Selaml›yor
Merhaba
Bugün y›ld›zlardan karanfiller
ya¤›yor. Bugün, gökyüzü özgürlük mavisinde. Bugün, Anadolu
bereketli topra¤›yla selama duruyor umudun mimar›n›n önünde.
Ve biz, sizleri umudumuzun
mimar›na ve umudumuza lay›k
olma sözümüzle selaml›yoruz!..
Üzüntümüz, ac›m›z büyük fakat biliyoruz ki ac›m›z ayr›l›k ac›s› de¤il, çünkü biz hiçbir zaman
onsuz de¤ildik. Hiçbir zaman da
onsuz kalmayaca¤›z.
Baﬂ ucunda yüre¤imizin en tetik haliyle nöbet tutamad›k, e¤ilip aln›ndan sayg›yla öpemedik,
sokaklardan akan k›z›l dereye
kar›ﬂ›p omuzumuzda taﬂ›yamad›k belki, ama bize ait ne varsa
tüm kuﬂanm›ﬂl›¤›m›zla oradayd›k. Umudumuza ve Rebere olan
ba¤l›l›¤›m›zla, O’nun için çarpan
yüreklerimizle oradayd›k.
Halk›m›z›n baﬂ› sa¤olsun!
Çünkü halk›m›z›n varl›¤› umudun, umudun mimar›n›n varl›¤›d›r. Halk›m›z yi¤it öncüsünü ba¤r›na bast›. O’nu lay›k›yla a¤›rlad›.
Hepimizin ac›s› büyük, ancak
yak›p y›kan bir ac› de¤il bu, yanan yüre¤imizle alev alev olan
umudun ta kendisidir; yani nas›l
olmam›z› isterse umudumuzun
mimar›, öyleyiz biz de. S›ms›k›
yumruklar›m›zla, ﬂahlanm›ﬂ yüreklerimizle beton duvarlar arkas›nda olsak da onunlay›z. Hesap
soran, yol gösteren o, onun donatt›¤› umut bilinciyle varaca¤›z.
Asla onsuz kalmayaca¤›z, bu
gücümüz, bu coﬂkumuzla, bu
hasretimizle onun neferleri olman›n gururu ve onuruyla sizleri
s›k›ca kucakl›yoruz. Biliyoruz ki s›ms›k› yumruk

misali her yerde her zaman hep
beraberiz.
Selam olsun umudumuzun
mimar›na! Selam olsun umudumuza!.. Bin selam bin selam
bin selam!..
Elbistan Hapishanesi
Ö z g ü r Tu t s a k l a r ›
Merhaba,
Kayb›m›z ve ac›m›z büyük.
Yüre¤imiz yang›n yeri ve eminiz
hepimizin yaﬂad›klar› ayn›.
Halk›m›z, tüm dünya halklar›,
en de¤erlilerinden birini kaybetti.
O, halklar›n ›ﬂ›¤›, yol göstericisi,
moral de¤eridir. O, umudu ete
kemi¤e büründüren, maddi güce
dönüﬂtürendir... ‹ﬂte bu yüzden
halklar›n yüre¤indeki yeri bir
baﬂkad›r.
"O art›k yok" diye sevinç duyup, k›na yakanlar yan›l›yorlar.
O, ömrü boyunca i¤neyle kuyu
kazma sabr›yla, yüce, tükenmez
eme¤iyle, çabas›yla, çelikten kararl›l›¤›yla var etti¤i umudumuzda, umudun ad›nda yaﬂ›yor, yaﬂayacak. O umuttur. Umut O'dur.
Her zaman, her an yan› baﬂ›m›zda olmaya devam edecek...
‹ﬂaret etti¤i gelece¤e, iﬂaret etti¤i ufka, gösterdi¤i yolda yürüyerek O'na ve tüm karanfillerimize
olan sözümüzü tutaca¤›z.
Hepimizin, tüm halk›m›z›n baﬂ› sa¤olsun. An›s›, yaratt›¤› de¤erler önünde sayg› ve ba¤l›l›kla
e¤iliyoruz...
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80 bin binadan sadece 764’ü güçlendirildi

Ölüme Mahkum Edildik
17 A¤ustos 1999 depreminde
resmi olmayan rakamlara göre, 40
bin insan›m›z yaﬂam›n› yitirdi. 40
bin 950 konut ve iﬂ yeri y›k›ld› veya
a¤›r hasar gördü. Yaklaﬂ›k 100 bin
konut veya iﬂyeri kay›tlara orta ve
hafif düzeyde hasarl› olarak geçti.
Fakat olmas› beklenen depremde
daha büyü¤ü yaﬂanacak.
17 A¤ustos’ta yaﬂanan bu tablonun sorumlusu, ne bir do¤a olay›
olan deprem, ne de halkt›. Bunun
tek sorumlusu, halk›n can›na de¤er
vermeyen sistem ve depreme karﬂ›
önlem almayan iktidarlard›. Yine
ayn› aymazl›k içindeler.
17 A¤ustos’un y›ldönümünde,
‹stanbul Belediye Baﬂkan› Kadir
Topbaﬂ; ‹stanbul’da deprem haz›rl›¤› yapmak için “17 milyar dolar ve
30 y›l laz›m” diyerek, bundan sonra da haz›rl›k yapmaya niyetlerinin
olmad›¤›n› belirtmiﬂ oldu.
Peki, ha geldi ha gelecek diye
beklenen ‹stanbul depreminde kaç
bin kiﬂi ölecek, kaç kiﬂi ailesini yitirecek, aç, susuz, evsiz sokaklarda
kalacak? Bunlar Topbaﬂ’›n gündeminde yok. Onu bunlar de¤il, para
ilgilendiriyor.
Devletin; milyonlar›n yaﬂam›n›
tehdit eden, yüzbinlerin yaﬂam›na
mal olaca¤›ndan neredeyse emin
olunan depreme haz›rlanmak için,
AKP ’n i n z a m an › d a , pa r a s› d a y o k .
Eee, ne olacak peki? Bu aç›klama,

AKP’nin Deprem Haz›rl›¤›
u 9 y›l boyunca; 80 bin binadan sadece 764’ü güçlendirildi
u Toplam 1087 pansiyonlu
okul binas›ndan, 1015’i
y›k›lma riski taﬂ›yor
u Beklenen d epremde sadece
‹stanbul’da 200 bin kiﬂinin
ölebilece¤i tahmin ediliyor
u Kadir Topbaﬂ; “ Binalar›
güçlendirmek için zaman›m›z
y ok , par a yo k”
“Ölsün insanlar!” demekten baﬂka
bir anlam taﬂ›m›yor. Sonra nas›l olsa ç›k›p “takdiri ilahi” diyerek konuyu kapat›rlar!
‹ﬂte bu kafa ‹stanbul’u ve tüm
ülkeyi yönetiyor. Onun için de, 9
y›lda yapt›klar› haz›rl›k; 80 bin binadan sadece 764 binan›n güçlendirilmesi oldu. Kalanlar ölüme terk.
Elbette ki, sorun para bulmak,
ya da depreme önlem almak için
çok uzun zamana ihtiyaç olmas› de¤il. Örne¤in, halk›n can güvenli¤i
için para bulamayanlar, söz konusu
olan emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller oldu¤unda para bulmakta s›k›nt›
çekmiyorlar. Söz konusu olan, kendi soygun ve talanlar› oldu¤unda
da, para buluyorlar, ülkenin her ﬂe-

Unutmayal›m!
1 7
A¤ustos
Marmara depreminin
9. y›ldönümünde, Gölcük, Yalova ve Sakarya’da
saat 03.02’de eylemler yap›ld› ve
depremde ölenler an›ld›.
Yalova’da “Depremzede uyuma” slogan›n›n da at›ld›¤› eylem-

30

lerde,
9
y›lda halen deprem ma¤duriyetlerinin giderilemedi¤i belirtildi.
Gölcük’te ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas› taraf›ndan “Güvenli yap›
üretmek, depreme karﬂ› duyarl›
olmak” ismiyle düzenlenen yürüyüﬂe yüzlerce kiﬂi kat›ld›. Eylemde, halk›n bir daha ayn› ac›lar›
yaﬂamamas› için, depremlere önlem al›nmas› istendi. Sakarya’da
ise, Atatürk Bulvar›’nda anma
yap›ld›.

Devrim

yini pazara ç›kar›yor sat›yorlar. O
zaman milyar dolarlar gözlerine bile
görünmüyor. AKP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› ﬁaban Diﬂli’nin yedi¤i ve
yedirdi¤i milyon dolarlar bunun en
yeni ve asl›nda küçük çapl› örne¤idir. Yine, söz konusu olan egemen
s›n›flar›n ya¤ma ve talan› oldu¤unda, ony›llarda bitmeyecek iﬂlerin k›sa sürede sonuçland›r›lmas› da
mümkün olur. Egemen s›n›flar›n
sorunlar›n›n çözümü söz konusu
oldu¤unda, gerekirse bir gecede yasalar da ç›kar›rlar.
Sorun halk›n can›n›n, iktidar için
bir de¤erinin olmamas›d›r.
Onlar Ver mezler
Biz Al›r›z
Depreme haz›rl›k yapmayan
AKP iktidar›; aç›ktan katliam haz›rl›¤› yap›yor demektir.
Bu durum, sistemin ve iktidarlar›n niteli¤i düﬂünüldü¤ünde ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. ‹ﬂçiler ölür, onlar gemi
üretiminin aksamamas›n› düﬂünürler, çürük binalar y›k›l›r, onlar Kuran kurslar›n›n zarar görmemesini,
binlerce insan salg›n hastal›¤a yakalan›r, onlar belediyenin imaj›n›n
bozulmamas›n›, kuﬂ gribi salg›n›ndan insanlar ölür, onlar tavuk etlerinin boﬂa gitmemesini düﬂünürler.
B›rakal›m halk›n can güvenli¤i
için yat›r›m yapmay›, depremler için
gelen yard›mlar›, halktan toplanan
deprem vergilerini bile gasbetmiﬂlerdir. 17 A¤ustos depreminin ard›ndan “500 milyon dolarl›k IMF yard›m›n› iﬂçi ve memur maaﬂlar›n›
ö d e m e d e k u l l a n d › k ” aç›klamas›
yapm›ﬂlard›. Yine güya depremde
zarar görenler için kullan›lmak üzere
deprem vergisi toplanm›ﬂ, fakat bu
paran›n da, sermayeye kaynak
transferinde, borç ödemeleri ve memur maaﬂlar›n›n ödenmesinde kullan›ld›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
Dolay›s›yla oligarﬂik devletten
ve onun iktidarlar›ndan, kendili¤inden can güvenli¤imize sahip ç›kmas›n› beklemek boﬂunad›r. Ancak, bu tablo karﬂ›s›nda sesimizi ç›kard›¤›m›zda, hakk›m›z› almak için
mücadele etti¤imizde iktidar›n
ad›m atmas›n› sa¤layabiliriz.

Yürüyüﬂümüz

O’nun

Deprem ve Çevre
Politikalar› S›n›fsald›r
Olas› bir depremde ölümleri
engellemek için önlem almayan,
rant için do¤ay› katleden AKP
iktidar›n›n niteli¤i için birçok ﬂey
söylenebilir, fakat bunlar›n içinde en temel olan›, o iktidar›n s›n›fsal niteli¤idir. Böylesi bir iktidar, yoksullar›n, halk›n de¤il, bir
avuç zenginin, sömürücü egemen s›n›flar›n temsilcisidir.
Çünkü;
Ancak, sömürücü s›n›flar›
temsil eden iktidarlar, halk›n can›n› ve çevreyi önemsemezler.
Burjuvazi için her ﬂeyden önce,
kendi ç›karlar› gelir. Halk›n can
güvenli¤i için yap›lacak yat›r›m›,
sermayenin boﬂa harcanmas›

olarak de¤erlendirir. Bu, iﬂbirlikçi burjuvazinin s›n›fsal tavr›d›r.
Çevrenin tahrip edilmesinin
ülkeye, halka verece¤i zararlar›
düﬂünmeden, ormanlar› kesmek,
yakmak, do¤an›n yok edilmesini
hesaba katmadan her yere santral kurmak da, ancak sömürücü
egemen s›n›flar›n tav›rlar› olabilir.
Bu tav›rlar ancak, burjuvazinin aç gözlülü¤ü ile, ya¤ma ve
talanc›l›¤› ile, insan yaﬂam›na
de¤il, paraya de¤er veren ideolojik tavr›yla izah edilebilir.
Her iki politikan›n özünde,
toplumsal de¤il, bireysel ç›karlar› düﬂünmek vard›r. Bireycilik

burjuva s›n›f›n niteli¤idir. Halk›n
ç›karlar› toplumsal ç›karlardad›r
ve halk do¤as› gere¤i toplumsal
ç›karlar› düﬂünür.
E¤er, AKP çokça söyledi¤i gibi, halk› temsil eden bir iktidar
olmuﬂ olsa idi; b›rakal›m gelece¤i bu kadar aç›k olan ve yüzbinlerce can alacak olan bir depremi, deprem olmas› küçük bir ihtimal bile olsa, bunun için önlem
al›r, her ﬂeyin önüne halk›n can
güvenli¤ini koyarak bunun için
kaynak yarat›rd›.
AKP halk› temsil eden bir iktidar olsa idi; elektrik santralleri
kurmak için halk›n yaﬂam alanlar›n› ve do¤ay› yok etmeyi düﬂünmezdi.
AKP iktidar›n›n her iki politikas›n›n da özü, halk düﬂman› olmas›d›r. Halka düﬂman politikalar üretmektedir, çünkü, halka
düﬂman s›n›flar› temsil etmektedir.

Santraller, Köylünün Can Damar›n› Kesiyor
Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüﬂhane, Bayburt ve Rize’deki
dereler üzerinde yap›lmas› planlanan 426 santral projesi bulunuyor.
Bu projelerin 42’sinin inﬂaat› baﬂlam›ﬂ durumda. Daha do¤ru bir
ifade ile, 426 santralle, halk›n geçim kayna¤› tarlalar, dereler, vadiler ve ormanl›k alanlar yok edilmek isteniyor.
Yine ülke genelinde 33 jeotermal saha ile 32 jeotermal kuyu
özelleﬂtirilmek üzere ihaleye ç›kar›l›yor. Yani, patronlar›n ya¤mas›na aç›l›yor. Özelleﬂtire özelleﬂtire,
s›ra termal kaynaklara kadar geldi. Bunun di¤er bir sonucu da,
çevre katliam› olacakt›r.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, bu sat›ﬂ›n rant›n›;
2,7 milyar dolar yat›r›m yap›ld›¤ ›n da 2 01 3’ t e n i t i b a re n h e r y › l 5
milyar dolar gelir elde edilmeye
baﬂlanacak sözleriyle aç›klad›.
Hilmi Güler, bu ya¤may› halka
kabul ettirebilmek için, getirece¤i

K›lavuzlu¤unda

gelirden, yarataca¤› istihdamdan
abartarak söz ediyor, ama neler
götürdü¤ünden söz etmiyor.
“ Sa n t ra l l e r ç e v re dostu” diye yalan söylüyor.

P r ot est o Ey l eml er i : “ B i z
olmazsak devlet de olmaz”
Oysa, Artvin ﬁavﬂat ilçesinde
yap›lacak santrallere karﬂ› örgütlenen, ellerinde sopalarla derelerin baﬂlar›nda nöbet tutan köylüler, meydanlarda toplan›p direnme ça¤r›s› yapan kad›nlar gerçe¤i
ifade ediyorlar; “ S a n t r a l l e r i y ap a n l a r, ancak inﬂaat süresince iﬂ
v e r i r. Sonra hem iﬂi hem suyu
kaybederiz”. Köylü kad›nlar, devletin halk› düﬂünmeden, her istedi¤ini yapamayaca¤›n›, “biz olmazsak devlet de olmaz” sözleriyle ifade ediyorlar.
Artvin’de üzerine santral yap›lmas› planlanan Papart deresi, civardaki 17 mahallenin tarlas›-

Sürecek...

n› besliyor. Yani hem bu insanlar›n
yaﬂam kaynaklar› yok edilecek,
hem de tar›ma da bu projelerle bir
darbe daha vurulmuﬂ olacak.
ﬁavﬂat ilçesinin yan›nda, ‹kizdere, F›nd›kl›, Çayeli, Borçka, Ardanuç ve birçok yerde santrallere
karﬂ› tepkiler, protestolar örgütleniyor.
Rize’nin ‹kizdere Vadisi’nde de
9 A¤ustos’ta binlerce kiﬂinin kat›l›m›yla “ Vadime Dokunmay›n”
mitingi düzenlendi. Kitle örgütleri ve köylülerin kat›ld›¤› mitingde, Rize’de
yap›lmas›
planlanan
62
Hidroelektrik
santrali
protesto
edildi.

Gül’ün A¤z›ndan Bush Konuﬂtu;

‘Irak’tan Ders Al›n’
well, y›k›lan kerpiç evlerin üzerinde tepinerek, “Umar›z Ba¤dat yön e t i m i A f g a n i s t a n ’ d a n g e reken
d e r s i a l m › ﬂ t › r ” diyordu.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
16 A¤ustos’ta resmi görüﬂme yapt›¤› ‹ran Cumhurbaﬂkan› Mahmud
Ahmedinejad’a ﬂöyle diyordu:
“ B u s h g i d e r a y a k v u r a b i l i r. ABD
v u r ur sa fe n a v u r u r. Komﬂumuz
olarak Tahran’›n ‘Harab-ül Ba¤dat’ olmas›n› ar zula ma y›z.”
ﬁimdi hemen bir baﬂka sözü
hat›rlataca¤›z: “ ‹ r a n , S u r i y e v e
Kuzey Kor e u m a r › z I r a k ’ t a n d e r s
a l m › ﬂ t › r ! ”.
Bu da, Irak’›n iﬂgalinin hemen
ard›ndan Amerika taraf›ndan yap›lan aç›klamayd›. Kullan›lan üsluptaki ve muhtevadaki ayn›l›k ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Her iki a¤›zdan da konuﬂan Amerikan emperyalizmidir.
Çünkü, iﬂbirlikçinin Amerika’dan
ba¤›ms›z kendi ülkesinin ç›kar›,
kendi politikas› yoktur.
Ayn› durum Irak’›n iﬂgali öncesinde de yaﬂanm›ﬂt›.
Afganistan’›n iﬂgalinin ard›ndan
dönemin ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Po-

Abdullah Gül de, dönemin Irak
Devlet Baﬂkan Yard›mc›s› Taha
Yasin Ramazan’a, “kitle imha si lahlar›n›n varl›¤›na iliﬂkin tered dütleri or tadan kald›r›n” sözleriyle
Amerika’ya teslimiyet ça¤r›s› yaparak, “A me r ik a il e ka z an a mayaca¤›n›z bir savaﬂa gir m e y i n ”
diye de tehdit etmiﬂti.
ﬁimdi herﬂey tekerrür ediyor
adeta. Tek fark, ﬂimdi ibret olmas›
istenen Afganistan de¤il Irak, ibre t
a l m a s › istenen de Irak de¤il
‹ran’d›r. ‹smi Abdullah Gül, ünvan›
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› ama a¤z›ndan konuﬂan
Bush’tur. Amerikal›lar da konuﬂtuklar›nda Gül’ün söylediklerinden
farkl› bir ﬂey söylemiyorlar. Sözlerin özü, A me r ika’n ›n e mper y a l i s t
ç›karlar›na teslim olun, yoksa
A m e r i k a v u r u r, bundan önceki
v u rd u k l a r › n d a n d e r s a l › n ﬂeklindedir. Gerisi, bu amaca meﬂruluk
kazand›rmaya yönelik oyunlardan, gerekçelerden ibarettir.

Abdullah Gül’ün a¤z›ndan, ülkemizi yönetenler tüm dünyaya
Amerikan uﬂa¤› olmakla “iftihar
ettiklerini” ilan ediyorlar. Emperyalizmin iﬂgalcili¤ine, katliamc›l›¤›na karﬂ› ç›kmak yerine “Ameri ka vur ursa fena vur u r ” diye Amerikan sopas›n› sall›yor, ülkeleri
Amerikan emperyalizminin karﬂ›s›nda hizaya sokmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu rolleri Amerika’n›n Ortado¤u’yu egemenli¤i alt›na alma, sömürgeleﬂtirme projesi olan BOP’ta
üstlendikleri taﬂeronluk rolüne uygun oland›r. Ülkemizdeki iﬂbirlikçiler utanç verici bu “ t a ﬂ e ronluk”
rolünden, mutluluk duyuyorlar.

An› t kabi r ’i B› r ak
‹ ﬂb i r l i kç i l i ¤e Ba k
Burjuva bas›n›n ve burjuva politikac›lar›n bir bölümü, Ahmedinejad’›n Türkiye’ye geliﬂini “ A n › tk ab i r ’e g id e c e k m i gi t m ey e c e k
m i ? ” çerçevesine s›k›ﬂt›rarak tart›ﬂmak istediler.
Bu tart›ﬂma içinde, AKP iktidar›n›n, bu görüﬂmede üstlendi¤i iﬂbirlikçi taﬂeron rolü perdelediler.
k›n yollar› kullanmas›n› yasaklamak oluyor. Öyle
ki, halka ne önceden bilgi veriyorlar,
ne sonras›nda halka yaﬂatt›klar› için
özür dileyen bir aç›klama yap›yorlar.
Halk›n tepkilerini ciddiyetten uzak
aç›klamalarla geçiﬂtiriyorlar.

ﬁehri Felç Ederek Yönetmek
14 a¤ustos’ta, Atatürk Havaliman›-Ç›ra¤an Saray› güzergah›,
trafi¤e kapat›ld›. Ambulanslar›n geçmesine bile
izin verilmedi. Yayalar›n
geçiﬂi yasakland›. Yollarda uzun
araç konvoylar› oluﬂtu. Zaten normal zamanda bile iﬂlemeyen ‹stanbul trafi¤i, hiç iﬂlemez oldu. O gün,
‹stanbul halk için bir eziyethaneye
çevrildi.
Çünkü, ‹ran Cumhurbaﬂkan› Ahmedinejad ‹stanbul’a gelmiﬂti. Yollar›n saatlerce trafi¤e kapat›lmas›n›n
nedeni de buydu. ‹stanbul Valisi Muammer Güler, halk›n tepkisi karﬂ›s›nda yapt›¤› aç›klamada, “önemli, ih-
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mal edilemez istihbarat ald›k” dedi,
ayn› uyduruk gerekçeyi Cumhurbaﬂkan›’da tekrarlad›.
“Özürü kabahatinden büyük” sözü tam da bu duruma uyuyor. ‹stanbul Valisi tüm ‹stanbul halk›na iﬂkence yapmadan güvenlik alam›yor anlaﬂ›lan. Diyelim ki, gerçekten gelen
Cumhurbaﬂkan›’n›n güvenli¤ini tehdit eden bir durum var, halk› rahats›z
etmeden onlarca biçimde güvenlik
almak mümkün. Fakat, halk›n eziyet
çekecek olmas›, onlar›n planlar›nda
hesaba bile kat›lm›yor.
Al›ﬂm›ﬂlar yasaklarla, halk›n yaﬂam›n› hesaba katmadan yönetmeye. Güvenlik almak ad›na ilk ak›llar›na gelen, tüm yollar› kapatarak, hal-

Ayn› mant›k, 1 May›s 2007 ve
2008’de TEM yolunu, Taksim bölgesini ve Taksim’e ç›kan tüm yollar›
trafi¤e kapatm›ﬂ, yollar›, alanlar›
halka yasaklayarak kutlamalar› engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›.
Yollar› kapat, mümkünse belli
bölgeleri, hatta tüm ‹stanbul’u insandan ar›nd›r ve yönet. ﬁu ‹stanbul’da Muammer Güler ve Celalettin
Cerrah’tan baﬂkas› olmasayd›, ﬂehir,
ne kadar güvenli bir ﬂehir olurdu de¤il mi!!!

Halk›n

Önderi

Halk›n

‹ran’la enerji ve do¤algaz anlaﬂmalar› yap›lmas› planlan›yordu,
emperyalizme ra¤men politika
geliﬂtirememek bu anlaﬂmalar›n
imzalanmas›na da engel oldu. Bu
durum da, iﬂbirlikçili¤in, emperyalizmden ba¤›ms›z bir politikas›n›n ve ç›karlar›n›n olamayaca¤›n›
bir kez daha göstermiﬂ oldu.
Komﬂu bir ülkenin Cumhurbaﬂkan› Türkiye’ye geldi, peki ortada ne var? Sadece Amerikan ç›karlar› için bu ülkenin tehdit edilmesi var. Bu görüﬂmede Türkiye’yi do¤rudan ilgilendiren bir ﬂey
yok. ‹ran cumhurbaﬂkan› Türkiye’ye gelmiﬂ, sanki Amerikan yöneticileriyle görüﬂmeler yapm›ﬂ
ve gitmiﬂtir.
Amerikan politikalar›n›n d›ﬂ›na
ç›kalamayan bu görüﬂmeler, ‘Tür kiye büyük devlet’ diyerek pazarlanmaya çal›ﬂ›l›yor. Öyle büyük
devlet ki, emperyalizme ra¤men
bir do¤algaz anlaﬂmas›n› bile imzalayam›yor. Büyüklükleri Amerikan sopas›yla ülkeleri tehdit etmekten ibaret. Enerji bakan› Hilmi Güler’in “biz ba¤›ms›z devle t i z ” ﬂiﬂinmeleri de bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
‹ﬂbirlikçilikle, emperyalizmin
uﬂakl›¤›yla ‘büyük devlet’ olunamad›¤›, Irak’da askerlerin kafas›na
Amerika taraf›ndan çuval geçirildi¤inde,
Genelkurmay’›n
ve
AKP’nin seslerinin bile ç›kmamas›nda görülmüﬂtü. Yine Amerikan›n icazetiyle girdikleri Kuzey Irak
topraklar›n›, Amerika talimat›yla
bir saat içinde terketmek zorunda
kald›klar›nda da görülmüﬂtü.
Dahas›, Türkiye’nin 60 y›ll›k yenisömürge tarihi de bunu gösteriyor
zaten. Herkes biliyor ki, Amerikan
emperyalizmine göbekten ba¤›ml›
Türkiye oligarﬂisinin ne ekonomik
olarak, ne askeri olarak ba¤›ms›z
bir gücü yoktur.
Bu nedenle de, emperyalizmin
d›ﬂ›nda bir d›ﬂ politikas› da yoktur.
Dünya halklar› karﬂ›s›ndaki konumlar›, Amerika’n›n emperyalist
politikalar›na hizmet ederek güç
olmaya çal›ﬂan bir uﬂakl›ktan ibarettir.

Kalbine

Gömüldü

T ü m Katiller
AKP’lilerin Ha s Dostlar›
18 A¤ustos’ta 50 Afrika ülkesinin kat›l›m›yla, ‹stanbul Ç›ra¤an Saray›’nda “Türkiye-Afrika
‹ﬂbirli¤i Zir vesi” yap›ld›.

de¤iller, bu aç›dan kendilerinin elleri de en az El Beﬂir’in elleri kadar kirlidir.

Zirvenin gündeminde, Türkiye ile Afrika ülkeleri aras›ndaki
ekonomik iliﬂkiler ve Türkiye’nin
Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi adayl›¤› için Afrika ülkelerinden “destek talebi” vard›. Her
iki konuda çeﬂitli görüﬂmeler yap›ld›.

Yine Sudan’la geliﬂtirdikleri
ekonomik iliﬂkiler de iliﬂkideki
belirleyici nedenler aras›ndad›r.

Fakat, bu toplant›n›n as›l
önemli kat›l›mc›s›, Darfur bölgesinde katliam yapan Sudan
Cumhurbaﬂkan› Ömer Hasan
Ahmet El Beﬂir oldu. Bu, El Beﬂir’in Türkiye’de k›sa süre içinde
ikinci kez a¤›rlanmas›yd›. Daha
önce de, Ocak 2008’de Abdullah Gül’ün konu¤uydu.
AKP iktidar› ve onlar›n Cumhurbaﬂkan›’n›n iliﬂkilerini belirleyen de¤erler yok. Katliam suçu
iﬂleyenlerle en has dostluklar
kurmaktan çekinmiyorlar. Emperyalizmin iﬂgallerine, katliamlar›na destek verdikleri gibi, El
Beﬂir’i a¤›rlamaktan da utanm›yor, aksine gurur duyuyorlar.
Evet, El Beﬂir bir katliamc›d›r.
El Beﬂir, emperyalistler taraf›ndan soyk›r›mla suçland›¤› için
de¤il, fakat iktidar ç›karlar› gere¤i Darfur’da yüzbinleri katletti¤i
için suçludur. Emperyalizmin,
Darfur’da çat›ﬂmalar› körüklemesi, iﬂgalci güç olarak bölgeye
yerleﬂmek için zemin yaratmaya
çal›ﬂmas›, El Beﬂir’in bir katliamc› oldu¤u, ayn› ﬂekilde Abdullah Gül ve AKP iktidar›n›n da
ülkemizde bir katliamc›y› a¤›rlad›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Peki, Türkiye oligarﬂisinin bu
El Beﬂir sevgisi nereden geliyor?
Her ﬂeyden önce, Türkiye oligarﬂisinin katliamc›lardan duydu¤u bir rahats›zl›k yok, halklara yönelik katliamlara karﬂ›

Yürüttükleri iliﬂkileri belirleyen
iktidar ç›karlar›d›r. ‹ktidar ve kar
için, kim olursa olsun iliﬂki kurabilirler. ‹slamc› El Beﬂir’le kurduklar› iliﬂki de, hem Afrika’n›n El
Beﬂir’i sahiplenen ülkelerine,
hem de islamc› kesimlere verilen
bir mesajd›r.
Nitekim bu ç›kar iliﬂkisini Abdullah Gül ﬂöyle ifade etti; “S udan Afrika'n›n en zengin tabii
k a y n a k l a r › o l a n ü l k e l e r den bi r i d i r... Ay r › c a A f r i k a B i r l i ¤ i ' n i n
çok önemli ülkelerinden de bi ridir”.
Fakat, El Beﬂir’in a¤›rlanmas›nda gerek hak›m›z›n ve gerekse de Afrika halklar›n›n bir ç›kar› olmad›¤›, AKP iktidar›n›n ve
Abdullah Gül’ün de halklar›n ç›karlar›n› düﬂünmedi¤i kesindir.
“ Ba n a a rk a d a ﬂ› n› sö y l e s a n a
kim oldu¤unu söyleyeyim” sözü
bir gerçe¤i ifade eder. AKP iktidar›n›n en has dostu El Beﬂir,
George Bush gibi katillerdir. Yine
Tayyip Erdo¤an diyordu ki; “Be ni en iyi tan›yan iki yabanc›
v a r. Biri To n y, öteki Silvio”.
Dostlar› bunlar. Her biri
halk düﬂmanl›¤›nda di¤erinden geri kalmaz. Bu
tablo ortada iken,
AKP iktidar›n›n
nas›l bir iktidar
oldu¤unu
sormaya
gerek
yok.

‘Erkeklerimiz ülkeyi savunurken
neden bir köﬂede dural›m?’
“Amerikal›lar kocam› ald›. Evimizi y›kt›. Hiçbir ﬂeyimiz kalmad›... Sessiz kalma yaca¤›z, bombalar dahil her ﬂeyi kullana rak cevap verece¤iz...”
“Buras› do¤up büyüdü¤ümüz ülke. E r k eklerimiz ü lk ey i savu nu rken n eden b ir
köﬂede dural›m? Kad›nlar› durduran ne?”
Onlar›n ülkesi de iﬂgal alt›nda.
Onlar da zulüm görüyor ve onlar
emperyalist vahﬂetin sonuçlar›n›,
en a¤›r biçimde yaﬂ›yorlar. Öyleyse?
Öyleyse neden d›ﬂ›nda kals›nlar direniﬂin? ‹ﬂte bu gerçek karﬂ›s›nda feodal, dini, geleneksel engeller birer birer aﬂ›l›yor ve Irakl›
kad›nlar, direniﬂte artan ölçüde
yer al›yorlar. Hem de feda savaﬂç›lar› olarak.
‹ﬂgalciler, yeni geliﬂen bu olguyu ürpererek izliyorlar. ABD ordusunun verilerine göre, 2007 y›l›nda kad›nlar›n yapt›¤› feda eylemi
say›s› toplam 8 iken, 2008 y›l›n›n
ilk 7 ay›nda bu say› 23 olmuﬂ durumda.

‹ﬂgal alt›ndaki Irak’ta, iﬂgalcilere karﬂ› silahlanan ve feda eylemi
yapan kad›n say›s›nda belirgin bir
art›ﬂ yaﬂan›yor.
Silah kuﬂanan, fedaya haz›rlanan kad›nlar, kasetler ve baﬂka
araçlarla savaﬂa neden kat›ld›klar›n› aç›klarken, tüm kad›nlara da
silah kuﬂanma ça¤r›s› yap›yorlar.
Kad›nlar, elde silah, iﬂgal nedeniyle her gün insanlar›n öldü¤ü,
kad›nlar›n çocuklar›n›, eﬂlerini,
yak›nlar›n› kaybetti¤i bir ülkede,
kad›nlar›n durmas› için bir neden
olmad›¤›n› anlat›yorlar.
Irakl› kad›n örgütü Emel’in baﬂkan› Henaa Edvar, “ABD ya da
I r a k l › a s k e r l e r i n i n y a r a t t › ¤ › ﬂ i dd e t, i nt i k am d uy g u su na i t e c e k.

Amerika’dan Et ‹thaline Protesto
Güney Kore’nin baﬂkenti Seul’de, 15 A¤ustos’ta binlerce kiﬂinin kat›l›m›yla, ABD’den s›¤›r eti ithaline yeniden baﬂlanmas› protesto edildi. Seul’deki 100’üncü gösteri oldu¤u belirtilen eyleme
sald›ran polis, 157 kiﬂiyi gözalt›na ald›. ABD’den s›¤›r eti ithali,
2003’te ABD’de “deli dana” hastal›¤›n›n ortaya ç›kmas› üzerine
durdurulmuﬂtu.
lemde,
iﬂgalin
baﬂ›ndan bu yana, sadece Frans›z askerleri de¤il, iﬂgalci güçlere ba¤l› askerler en büyük kay›plar›ndan birisini vermiﬂ oldu. Taliban ad›na yap›lan aç›klamada, çat›ﬂmalarda NATO güçlerinin a¤›r
kayba u¤rat›ld›¤›, daha sonra
düzenlenen karﬂ› hava sald›r›s›nda ise 5 Taliban üyesi ile
halktan 15 kiﬂinin öldü¤ü belirtildi.

Afganistan: ‹ﬂgalci
10 Frans›z Askeri Öldürüldü
‹ﬂgalciler Afganistan’da direniﬂçilerden darbe yemeye
devam ediyor. 18 A¤ustos’ta
Uluslararas› Güvenlik Destek
Gücü’nde (ISAF) görevli 10
Frans›z askeri, Taliban militanlar› taraf›ndan kurulan pusuda
öldürüldü.
Afganistan’da 3000 iﬂgalci
Frans›z askeri bulunuyor. Ey-
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Devrim

Öze llikle kocalar öldür üldü¤ünde . Sa n› r ›m k a d› n i nti ha r e yl emlerinin ana nedeni bu” diyor.
Feda eylemlerin dini motivasyonla, çeﬂitli zorlamalarla, ﬂartland›rmalarla yap›ld›¤›n› söyleyen
emperyalist teoriler gerçe¤i yans›tm›yor. Feda eylemlerinin as›l
nedenini, as›l motivasyon kayna¤›n› Irak’l› kad›nlar›n anlat›mlar›
ifade ediyor. Bu neden bir bütün
olarak emperyalizmin zulmü ve
yaﬂatt›klar›d›r. Bu gerçek, Irak’l›lar›n iﬂgal alt›nda bir yaﬂam›n söz
konusu olmad›¤›n›, ne pahas›na
olursa olsun iﬂgalciyi ülkeden
kovmak gerekti¤ini görmüﬂ olmalar›d›r.
Amerikan emperyalizmi Irak’›n
iﬂgalinden bu yana, halka yaﬂatmad›¤›n› b›rakmad›. ‹ﬂkenceler,
tecavüzler, inançlara sald›r›lar, çocuk, kad›n, yaﬂl› genç herhangi bir
ayr›ma bile tabi tutmadan bombalamalar, katliamlar, infazlar, tek
kelime ile uygulanan vahﬂet, halk›
can›n› tereddütsüz feda edecek
düzeyde direniﬂini ortaya ç›karan
maddi nedenlerdir.

Nepal:
Prachanda
Baﬂbakan
Nepal’da
Kurucu Meclis
taraf›ndan Baﬂbakan seçilen Nepal Komünist Partisi
(Maoist) lideri Prachanda, 18 A¤ustos’ta
yemin ederek görevine baﬂlad›.
Prachanda (Puﬂpa Kemal Dahal) Kurucu Meclis’te yap›lan oylamada, ﬁer
Bahad›r Deuba karﬂ›s›nda 577 oyun
464’ünü alarak Baﬂbakan seçilmiﬂti.
Daha önce krall›kla yönetilen Nepal’de, NKP(M) y›llarca krall›¤a karﬂ›
“halk savaﬂ›” sürdürdü. Bu mücadele ve
ülkede krall›¤a karﬂ› olan di¤er güçlerin
bask›lar›yla, Kurucu Meclis May›s’ta
239 y›ll›k monarﬂiye son vererek cumhuriyeti ilan etmiﬂti.

Yürüyüﬂümüz

O’nun

SÖZLÜK
D‹YALEKT‹K
Do¤ay› bilimsel ve do¤ru anlamak, onu de¤iﬂtirebilmenin de
ön koﬂuludur. ‹ﬂte diyalektik;
do¤aya, do¤a olaylar›na bilimsel
yaklaﬂ›m›n ve onlar› inceleme ve
anlaman›n bilimsel yöntemidir.
Diyalektik, kelime kökeni
olarak, Yunanca tart›ﬂma, karﬂ›t fikirlerin savaﬂ›m› anlam›na
gelen “dialegein”den sözcü¤ünden gelmedir. Fakat felsefi anlamdaki diyalektik’in bu kelime
anlam›yla bir ilgisi kalmam›ﬂt›r.
Felsefi anlam›yla diyalektik,
esas olarak do¤ay›, toplumu ve
düﬂünceyi, karﬂ›tl›klar›n›n çat›ﬂmas› ve aﬂ›lmas›yla durmaks›z›n de¤iﬂtiren ve geliﬂtiren süreç demektir. Bu kavray›ﬂa
ba¤l› olarak da bir bilme, anlama ve kavrama yöntemidir.
Diyalektik yöntemi ilk geliﬂtirenler Yunan filozoflar› olmuﬂtur. Herakleitos, de¤iﬂimin süreklili¤ini, “biz, hiçbir zaman
ayn› ›rma¤a girmiyoruz” diyerek ifade ediyor ve evrensel
oluﬂumun karﬂ›tlar›n savaﬂ›m›yla meydana geldi¤ini söylüyordu. Yine Platon, Zenon, Sokrates diyalektik yöntemi ilk kullananlar›n içindedir.
Diyalektik yöntemin geliﬂiminde belirleyici isimlerden birisi Alman filozofu Hegel olmuﬂtur. Hegel’in diyalektik yöntemi, o güne kadar belirli bir etki
gücüne sahip olan ‘metafizik
yöntem’in yerini sarst›. Fakat,
Hegel materyalist de¤il, idealist
bir filozoftu.
Hegel’in, idealist bak›ﬂ aç›s›n›n üzerine oturttu¤u için “baﬂaﬂa¤›” duran diyalekti¤i, Karl
Marks taraf›ndan ayaklar› üzerine do¤rultuldu. Marks, Kapital’de buna iliﬂkin; “Benim di yalektik yöntemim, Hegel'in kinden yaln›zc a temelde farkl›
de¤il, üstelik onun tam karﬂ›t› -

d›r.” der ve ekler; “Hegel'e göre
‘ide’ (...) düﬂünme süreci, gerçe¤in yarat›c›s›d›r ve gerçek,
‘ide’nin f enomenal [ d›ﬂ-olaysal] biçimidir. Bana göreyse,
bunun tersine, düﬂünme süreci,
insan kafas›nda yans›yan ve
düﬂünce b içimlerine d önüﬂen
madde dünyas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.” (Kapital, Cilt: I.)
Marksist diyalektik yöntemin dört temel niteli¤i vard›r.
Bunlar;
1- Metafizik alg›laman›n tersine, do¤ada hiç bir ﬂey birbirinden kopuk ve ba¤›ms›z, kendi baﬂ›na de¤il, birbiriyle iliﬂkili, birbirine dayanan ve birbirini belirleyen bir bütündür.
Her olay›n öncesi ve olay› etkileyen di¤er faktörler içinde
kavranmas›, olaylar›n do¤ru
kavranmas›n› sa¤lar. De¤ilse,
olaylar birbirleriyle ba¤lant›lar›
kopar›ld›¤›nda anlamlar›n› yitirirler. her olay› do¤ru olarak
kavramak ve aç›klamak, diyalektik yöntemle, yani olaylar›
birbirleriyle ba¤lant›lar› içinde
ele alarak mümkündür.
Örne¤in, “spor, spordur; siyaset siyasettir” diyerek, sporla siyaset aras›nda iliﬂki oldu¤unu inkar eden bak›ﬂ aç›s› metafiziktir. Oysa, bir futbol galibiyeti üzerine sokaklara dökülen
kitlelerin ﬂovenist duygularla
doldurulmalar›, ‘yoksulluklar›n›
unutmalar›’ siyasetle do¤rudan
kurulmuﬂ bir ba¤lant›d›r. Bunun gibi birbiriyle ilgisiz gibi görünemler dahil, olgular ve olaylar aras›nda bir çok ba¤ kurabiliriz. Ayn› ﬂekilde, birbirinden
ayr› da olsa, tüm olaylar birbirleriyle az ya da çok, do¤rudan
ya da dolayl› olarak ba¤lant›l›d›r ve birbirlerini etkilerler.
2- Metafizik, do¤ay› nas›l yarat›ld›ysa öyle giden, de¤iﬂmeyen, dura¤an olarak ele al›rken,
diyalektik, bunun tersine, do¤an›n nas›l yarat›ld›ysa öyle giden
bir dura¤anl›k içinde olmad›¤›n›,
sürekli bir de¤iﬂim ve yenilenme
içinde oldu¤unu söyler.
“De¤iﬂmeyen tek ﬂey de¤iﬂimdir” sözü, diyalekti¤in bu niteli¤ini özlü bir ﬂekilde ifade
eder.

Örne¤in bir insan, bir an önceki insan de¤ildir, o bir anl›k zaman dilimi içinde, ç›plak gözle
görünmeyen de¤iﬂimler yaﬂan›r.
En basitinden, vücudunda o bir
an içinde bir k›s›m hücre ölmüﬂ,
o hücrelerin yerini yenileri alm›ﬂt›r. Maddi varl›¤›, düﬂünceleri, yaﬂad›klar› ile her an karﬂ›m›zdaki bir öncekinden ba¤›ms›z
de¤il, ama bir öncekine göre
farkl›laﬂm›ﬂ bir insand›r. Bu anl›k de¤iﬂimlerin toplam›ndan yaﬂlanma ve ölüm meydana gelir.
Engels, bu gerçe¤i ﬂöyle ifade
eder; “Tüm do¤a, en küçü¤ünden en büyü¤üne dek, küçük bir
kum tanesinden güneﬂe, canl›
en ilkel hücreden insana dek,
sürekli bir varoluﬂ ve yokoluﬂ,
sürekli bir ak›ﬂ, sonsuz bir hareket v e d e¤iﬂme i çindedir.”
(Do¤an›n Diyalekti¤i)
3- Diyalektik, geliﬂme sürecini, önemsiz ve belirsiz nicel de¤iﬂmelerden, bir s›çray›ﬂ biçiminde ortaya ç›kan nitel de¤iﬂmelere geçilen bir süreç olarak
görür.
Örne¤in suyun kaynamas›n›
ele alal›m; suyu ›s›tmaya baﬂlad›¤›m›zda yüz dereceye kadar
sürekli bir de¤iﬂim içindedir. Fakat su, 20 derecede de, 50 veya
99 derecede de yine sudur. Fakat suyun ›s›s› 100 dereceye
ç›kt›¤›nda kaynamaya baﬂlar ve
durum de¤iﬂtirerek, s›v› halden
gaz haline geçer. Ya da örne¤in,
s›f›r derecede donar ve art›k o
buzdur.
4- Diyalektik, do¤adaki herﬂeyin ve olay›n yap›s›nda iç çeliﬂkilerinin varl›¤›n› kabul
eder. Çeliﬂkinin olumlu-olumsuz, eskiyen ve yeni geliﬂen iki
yan› oldu¤unu ve geliﬂimin çeliﬂkinin bu iki yan›n›n çat›ﬂmas› sonucu oldu¤unu söyler.
Lenin bu konuda ﬂöyle der;
“en uygun anlam›yla, diyalekt i k , ﬂ e y l e r i n a s › l ö z ün d e k i g e l i ﬂ m enin in cele nme sid ir”, “G eliﬂ m e, ka r ﬂ› t l ar › n sa va ﬂ› m › d› r . ”.
Marksist diyalektik ve materyalist bak›ﬂ aç›s› ile, toplumlar›n geliﬂim yasalar›n›, bu yasalar ›ﬂ›¤›nda toplumlar›n tarihini ve gelece¤ini aç›klamak da
mümkün olabilmiﬂtir.

Cepheliler Önderlerini And›
‘O’nu selamlamay› sürdürece¤iz’
Önderleri Dursun Karataﬂ’› vatan›na ve ölümsüzlü¤e u¤urlayan
yurtd›ﬂ›ndaki Cepheliler, yapt›klar›
anma ve eylemlerle, Avrupa’n›n
çeﬂitli bölgelerinden önderlerini
selamlamaya devam ettiler.
Almanya'n›n S t u t t gar t ve Berlin, Avusturya'n›n V iyana ve Innsbr uck, ‹sviçre’nin Basel ve Belçika'n›n Liege, Yunanistan’›n Atina
kentlerinde yap›lan anma ve eylemlerde Karataﬂ’›n b›rakt›¤› miras› kucaklad› sürgündeki halk›m›z.
***
V iyana’da, 17 A¤ustos’ta yap›lan anma Halk Cephesi temsilcisinin konuﬂmas›yla baﬂlad›. Konuﬂmada, “ O ’ n u n b ›r a kt ›¤ › v a s iyet i
y e r i ne ge t i r m e k i ç i n d a h a f a z l a
ça l ›ﬂaca ¤›z.” sözü verildi. Naz›m
Hikmet’in Zafere Dair ﬂiirinin
okundu¤u sayg› duruﬂundan sonra, Day›’n›n yaﬂam› ve mücadelesinin anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimi yap›ld›. Önderli¤in oligarﬂinin
mahkemelerindeki yarg›layan görüntülerini kitle alk›ﬂ ve “ D u r s u n
Kar at a ﬂ Ö l ü msüz d ü r, Önder Yoldaﬂ Dursun Ka r a taﬂ” sloganlar›yla karﬂ›lad›.
“ Ö ¤ r et t i k l e r i i l e s a v a ﬂ › m › z ›
b ü y ü te r e k , o n u s e l a m l a m a y ›
s ü r d ü r ece ¤ i z ” pankart›n›n, k›z›l
sancaklar›n bulundu¤u, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z ve Bize Ölüm Yok
marﬂlar›n›n söylendi¤i anmaya
300 kiﬂi
kat›ld›.
Anmaya
kat›lan,
H a l k
Cephesi’nin
Avustur yal›
dostlar›
ise duygular›n›
“Hasta
l a V ic t o ri a a

S i empre ” (Zafere Kadar Daima)
ﬂiar›yla ifade ettiler. Anmada, Önderli¤in ﬂehit düﬂmesine iliﬂkin
Parti aç›klamas›n›n yan›nda,
MLKP Avrupa Komitesi ve
PKK’nin mesajlar› da okundu.
***
Yine 17 A¤ustos’ta I n n s br uck’da yap›lan anmada da Parti
aç›klamas› okunarak, Önderli¤in
yaﬂam›n› anlatan sinevizyon gösterimi yap›ld›. “ Ö nder Yol daﬂ Dursun Ka rat a ﬂ ” , “ Ö nde re Se lam
S a va ﬂa Devam” sloganlar›n›n at›ld›¤› anmada, “ D u r s u n K a r a taﬂ
Ö l ü msüz d ü r ” pankart› as›ld›.
100’e yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› anmada, Dursun Karataﬂ’la ilgili
duygu ve düﬂünceler anlat›ld›.
***
S t u t t gar t ’ t a da 17 A¤ustos’ta
bir anma töreni düzenlendi. 150
kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen
anmada, Parti aç›klamas› okundu,
Önderli¤in cunta mahkemelerindeki savunma görüntüleri ile resimlerden oluﬂan film gösterimi
yap›ld›.
***
Ber lin'de, Berlin Irkç›l›¤a Karﬂ›
Mücadele Derne¤i (IKAD) binas›nda gerçekleﬂtirilen anmada, Halk
Cephesi ad›na okunan aç›klamada, “ B oﬂuna se vin me yin yok lu ¤unu hiss e tmeyeceksin iz ” denildi.
“Tür ki ye halkla r› ad› na bi ze kazan d›rd› ¤›n her ﬂey için te ﬂek kür
edi yo r u z ! ” denilerek Önderli¤in
selamland›¤› anmada, Devrimci
Demokrasi, Devrimci Duruﬂ ve K›z›l Bayrak dergileri ad›na okunan
ortak mesajda da; “ D u r sun Ka r at a ﬂ y a k l a ﬂ › k 4 0 y › l T ü r k i ye d ev r i m i n e k e n d i ç i z g i le r i d o ¤ r u l t u s u n da önem l i k a t k › l a r y a p m › ﬂt › r ” denildi. Anma marﬂlar›n söylenmesi ve “ M a hir Hüse yin Ulaﬂ,
Kur tu luﬂa Ka dar Savaﬂ. Yaﬂa s›n
Önderimiz Dur sun Ka rat a ﬂ ” sloganlar› ile bitirildi.

Basel’de Halk Cephesi taraf›ndan düzenlenen anmada, salona
parti ve cephe bayraklar› ve “Kom u tan › m›z, Ön de r i miz, Da y ›m › z
Yaﬂ › y o r ” pankart› ve Önderli¤in
resimleri as›ld›.
Parti aç›klamas›n›n okundu¤u
anmada, ‹sviçre Halk Cephesi
temsilcisi de bir konuﬂma yapt›.
Konuﬂmada Önderli¤in mücadele
tarihi ve Önderlik niteliklerine vurgu yap›ld›. “ A r t › k f i zi ki ola r a k
a r a m › z d a y o k , a m a y a r a t › l m as › n d a en bü y ü k p a y s a h i b i o l d u¤u dev r i mci har eketi n g elen e kler i y le, d e ¤ e r l e r i y l e h e p a r a m › z d a
olacak, bi ze yol gösterme ye, önd e r l i k e t m e y e d e v a m e d e ce k t i r … ” denildi.
Törene MLKP, TKP-ML, MKP,
TK‹P de kat›ld›; siyasi hareketlerin
mesajlar›n›n okunmas›n›n ard›ndan Dursun Karataﬂ için Hollanda’da yap›lan tören ve ülkedeki
cenaze töreni görüntülerinin oldu¤u bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
***
Atina'da yap›lan anman›n tarihi
ise 15 A¤ustos’tu. Anman›n yap›ld›¤› salon Dursun Karataﬂ’›n ve di¤er ﬂehitlerimizin resimleri, Parti
ve Cephe bayraklar› ve flamalarla
donat›lm›ﬂt›. Törende yap›lan konuﬂmada “ B i z e b › r a k t › ¤ › n m i r a s
sen fiziki olarak aram›zda olmasan da yolumuzu ayd›nlatacak
d u rulukta ve safl›kta. Miras›n›
y ü re k l e r i m i z d e v e b e y i n l e r i m i z de taﬂ›yarak zafere seninle vara ca¤›z” denildi. Parti aç›klamas›n›n
da okundu¤u anmada, Devrimci
Sol ve Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Cesaret marﬂlar› coﬂkuyla söylendi,
ﬂiirler okundu.
***

B er l i n , L i e g e ve
Yunanistan’da Eylemler:
Dursun Karataﬂ, as›lan pankartlar, afiﬂler, kahvehane konuﬂmalar›yla da an›ld›.
Yunanistan’da Politeknik Üni-

***
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Halk›n

Önderi

Halk›n

versitesi’ne
Yunanca olarak “Devrimci
Halk Kurtuluﬂ
Pa r tisi Önderi
D u r s u n Karataﬂ 11 A¤ustos 2008
Günü ﬁehit Düﬂtü. Türkiy e Ve
Dünya Halklar›n›n Baﬂ› Sa¤ols u n ” yaz›l› pankart as›ld›.
Belçika'n›n Liege ﬂehrinde Halk
Cepheliler taraf›ndan ﬂehir merkezinde afiﬂleme yap›ld›.
Berlin’de, Cepheliler taraf›ndan
16 A¤ustos’da Kreuzbeg Gölitzer’e
“ Ö n d e r e Sel am Sav aﬂa D ev am.
Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür” yaz›l› ve resimli pankart as›ld›.
Ayn› gün Berlin’deki kahvehaneler dolaﬂ›larak, Dursun Karataﬂ’›n afiﬂleri as›ld›, bildiriler da¤›t›ld› ve konuﬂmalar yap›ld›. Kreuzberg’de ise duvar yaz›lamalar› yap›ld›, Dursun Karataﬂ’›n resimleri
ve “Öndere Selam Savaﬂa Devam
Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür” yazan pankart as›ld›.

“Sen rahat uyu
Önder Yoldaﬂ›m›z”
Komutan›m›z, Ö¤retmenimiz,
Bilge Önder Yoldaﬂ›m›z Dursun
Karataﬂ nezdinde devrim ﬂehitlerinin an›lar› önünde sayg›yla e¤iliyorum. Yoldaﬂlar›m›z›n, özgür,
ba¤›ms›z ve sosyalist bir ülke
umuduyla yar›nlara bakan Türkiye halklar›n›n baﬂ› sa¤ olsun!
Ac›m›z tarifsiz. Gö¤üslemek
ne kadar güç olsa da, ac›m›z› bilinçle kuﬂan›p Parti-Cephemizin
etraf›nda kenetlenerek devrim
yürüyüﬂümüzü, önderimizin son
emirlerinden biri olarak sürdürmeye aziz an›s› önünde and içece¤iz...
Sen rahat uyu Önder Yoldaﬂ›m›z Dursun Karataﬂ!
Kavga tarihin, aziz an›lar›n
mücadelemizde yaﬂayacak, yolumuzu ayd›nlatacak her daim.
15.08.2008
‹lhan Yelkuvan
Hambur g , S a n t a F u H a p i s h a nesi

Kalbine

Gömüldü

Türkiye Solu’ndan Cephelilere
Baﬂsa¤l›¤› ve Dayan›ﬂma Dilekleri:
Dursun Karataﬂ’›n yaﬂam›n›
yitirmesi üzerine, çeﬂitli siyasi
hareketler ad›na, Dursun Karataﬂ’a sayg›lar›n› ve Cephelilere
dayan›ﬂmalar›n› sunan aç›klamalar yay›nland›. Aﬂa¤›da bu
aç›klamalar› özet olarak yay›nl›yoruz:

rim davas›n› sürdürmek için
çal›ﬂt›.

PKK Meclisi:

O, ezilenlerin sevgisini,
ezenlerin nefretini ve kinini kazanan devrimci bir liderdi. Ezilenler ve devrimci dostlar› onu
asla unutmayacaklard›r.

‘’DHKP-C’nin Önderi Dursun Karataﬂ’›n uzun süren bir
hastal›k nedeniyle yaﬂam›n› yitirmiﬂ oldu¤unu üzüntüyle ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. Yetmiﬂli
y›llardan son nefesine kadar,
Türkiye’de ve yurtd›ﬂ›nda mücadele içerisinde bulunmuﬂ,
önemli zorlu süreçlerden geçmiﬂ olan Dursun Karataﬂ’›n
Türkiye sol hareketine daha
çok katk› sunaca¤› bir aﬂamada yaﬂam›n› yitirmesi nedeniyle tüm DHKP-C üye ve sempatizanlar›na ve ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyoruz. An›s›na demokrasi
ve özgürlük cephesini güçlü örgütleyerek, Kürt ve Türk halklar› aras›nda birlik ve dayan›ﬂmay› güçlendirip mücadeleyi
daha fazla yükseltmek gerekti¤ini belirtiyoruz.’’
*

MLKP:
Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür
Faﬂizme ve emperyalizme
karﬂ› mücadelenin devrimci
önderlerinden; faﬂist iﬂkenceci
katillerden ve tekelci burjuvaziden hesap soran prati¤in liderlerinden; zindanlar›n dört duvarlar›na s›¤mayacak kadar
özgürlü¤e sevdal› DHKP-C lideri Dursun Karataﬂ yakaland›¤›
amans›z hastal›k nedeniyle
aram›zdan ayr›ld›.
O, tüm devrimci yaﬂam› boyunca mücadeleyi büyütmek,
verilen büyük kay›plara
ra¤men Partisini ve dev-

O, sürdürdü¤ü onurlu ve
baﬂ e¤mez mücadele bayra¤›n›
ﬂimdi yoldaﬂlar›na devretti.
Bayra¤› devralan yoldaﬂlar›n›n
devrim davas›n› baﬂar›yla yöneteceklerine olan inanc›m›z
tamd›r.

Partimiz MLKP ve savaﬂç›lar›, devrimci siper yoldaﬂl›¤›n›n
gereklerine göre davranacaklard›r. Her yerde dayan›ﬂma
içinde olarak, u¤urlama törenine kitlesel kat›larak, tüm ezilenlerin sahiplenmesini ve kat›l›m›n› sa¤layarak devrimci görevlerini yerine getireceklerdir.
Baﬂta tüm ezilenler olmak
üzere lideri oldu¤u partisi
DHKP-C ve yoldaﬂlar›na baﬂ
sa¤l›¤› dileriz.
Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür
Yaﬂas›n Devrim!
Marksist Leninist Komünist
Parti (MLKP) Merkez Komitesi:
*

Devrimci Yol:
DHKP’li dostlara;
Dünyada devrime dair her
ﬂeyin boy hedefi yap›ld›¤›,
gelece¤i kazanma inanc›n›n zay›f düﬂürüldü¤ü
günümüzde; devrimci
olmak, örgütlü olmak, hele ki önder olmak büyük önem
t a ﬂ › y o r.
Bu bi-

linçle; genel sekreteriniz,
önderiniz Dursun Karataﬂ’›
yitirmiﬂ olman›z›n ac›s›n›
sizlerle paylaﬂ›yor; dostluk
ve dayan›ﬂma duygular›m›z›
iletiyoruz.
12 A¤ustos 2008
DEVR‹MC‹ YOL

tirece¤ine olan inanc›m›zla
bir kez daha ac›n›z› paylaﬂt›¤›m›z› bildirir, devrimci mücadelenizde baﬂar›lar dileriz.
TKP/ML-YDK
*

Maoist Komünist
Par tisi:

*

TKP/ML-YDK:
DE⁄ERL‹
DHKP-C’L‹
DEVR‹MC‹ DOSTLARIMIZA
Parti Genel Sekreteriniz
devrimci önder Dursun Karataﬂ’›n 11 A¤ustos 2008
günü vefat etti¤ini büyük bir
üzüntüyle ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. Kayb›n›z›n büyük oldu¤unu biliyoruz. Bu vesile
ile, baﬂta DHKP-C Merkez
Komitesi olmak üzere tüm
DHKP-C militan, kadro ve
taraftarlar›na baﬂsa¤l›¤›m›z›
iletiyor, ac›n›z› paylaﬂ›yoruz.
De¤erli dostlar,
Devrimci dost Dursun
Karataﬂ’›n 38 y›ll›k devrimci
mücadelesi her ﬂeyi anlatmaya yetmektedir. Dursun
Karataﬂ, devrimci mücadeleye at›ld›¤› günden aram›zdan ayr›ld›¤› güne kadar
sürdürdü¤ü kesintisiz mücadele onun devrimci mücadeledeki kararl›l›¤›n›n aç›k
bir ifadesi olarak örnek al›nmas› gereken en büyük
özelli¤idir. O bütün varl›¤›yla at›ld›¤› devrimci mücadelede DHKP-C’ye teorik katk›lar›yla da partinizin bu seviyelere gelmesinde de belirleyici bir konumdayd›.
Sizler için büyük olan bu
kayb›n yeri, önderinizin yetiﬂtirmiﬂ oldu¤u kadrolarla
yerinin doldurulaca¤›n› biliyoruz. K›z›ldere gelene¤ine
sahip bir parti olarak Mahirlerden bu yana kesintisiz süren devrimci mücadelenizde
yüzlerce kadrosunu ve militan›n› ﬂehit vermiﬂ DHKPC’nin kald›¤› yerden devrimci mücadeleyi devam et-
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15 bin yürekten
süzülüp gelenler:

DH K P -C ﬁa h s› n da Dev r i m c i - De m o k r a t K a m u o y u na!
Türkiye-Kuzey Kurdistan
D e v r i mc i H a r e k e t i ‹ y i B i r
Kadrosunu Ve Devrimci De mokrat Bir Önderi Daha Yit i rdi!
Dostlar:
Yakaland›¤› talihsiz bir
hastal›k sonras› 11 A¤ustos
2008 tarihinde, DHKP-C’nin
kurucu önderi Dursun KARATAﬁ’›n... ﬂehit düﬂtü¤ünü... ö¤renmiﬂ bulunuyoruz.
Bu elim olay, DHKP-C
aç›s›ndan talihsiz bir an oldu¤u gibi; ailesi, bizler ve
tüm devrimci camia taraf›ndan büyük bir ac› ve üzüntüyle karﬂ›lanm›ﬂt›r. DHKPC ﬂahs›nda, tüm dostlar›n›n
ac›s›n› ac›m›z olarak paylaﬂ›yor, baﬂ sa¤l›¤› dileklerimizi iletiyoruz. Kayb›n›z
kayb›m›zd›r.
... Dursun KARATAﬁ ve
O’nun ﬂahs›nda ülkemiz ve
dünya devrim ve komünizm
ﬂehitlerini sayg›yla an›yor,
devrettikleri mucadelelerini
sürdürenlere baﬂar› inanc›m›z› iletiyoruz.
DURSUN KARATAﬁ
ÖLÜMSÜZDÜR
DEVR‹MC‹LER ÖLÜR
DEVR‹MLER BÜYÜR!
Maoist Komünist Partisi
Merkez Komitesi-Siyasi
Bürosu
A¤ustos 2008

Devrim

Anadolu halk› ülkesini seveni, ülkesinin gelece¤ine sahip ç›kanlar› sever
ve ona sayg› duyar. Bu tarih boyunca
böyle olmuﬂtur. Spartaküsler, Bedrettinler ve daha niceleri bu yüzden unutulmam›ﬂt›r hiç. Tarih onlar›n ad›n› kahraman olarak yazm›ﬂt›r. 15 A¤ustos’taki
sahiplenmeye de böyle bakmak gerekir.
Dursun Karataﬂ ömrünü halk›na adam›ﬂt›r. Halk› O’nu sahiplendi çünkü O
da ülkesinin en karanl›k dönemlerinde
halk›n› yanl›z b›rakmam›ﬂt›r. Gazi sokaklar› o gün bir kahraman› karﬂ›larken
asl›nda 38 y›ll›k onurlu bir mücadeleyi
selaml›yordu. Bu yüzden zafer gününde,
ne bu ülkeyi satan iﬂbirlikçilerin ne iﬂkencecilerin ne de soyguncular›n ad›
an›lacak. O gün Dursun Karataﬂ ve yoldaﬂlar›n›n ad› yank›lanacak bu ülkenin
her soka¤›nda, her alan›nda.
***
Öncelikle bir Gazi genci olarak Day›’n›n vefat›n› ö¤rendi¤imde çok üzüldüm. Fakat Day›’n›n ‹stanbul’a getirilip
Gazi Mahallesi’nde sonsuzlu¤a u¤urlanaca¤›n› ö¤rendi¤imde ifade edilemez
bir heyecan sard›. Day› ezilen halklar
için birçok ﬂey ifade ediyordu. Bir devrim liderinin yani Day›’n›n bizim mahallemizde olacak olmas›n› düﬂünmek bile
gücümüze güç kat›yordu. Evet Day›
halk› için çok ﬂey yapm›ﬂt›. Day›’n›n
cenazesini art›k al›p en iyi ﬂekilde her
ﬂeye gö¤üs gererek O’nu sahiplenme
s›ras› bizdeydi. Düﬂmana Day›’n›n her
an yaﬂad›¤›n› belli etmemiz gerekiyordu. Ve öyle de oldu, cenaze Gazi’ye gelmeden daha halk›n büyük ilgisini görmüﬂtük. Herkes Day›’n›n gelmesini bekliyordu büyük bir gururla ve heyecanla
halk sokaklara dökülmüﬂtü, art›k tarif
edilemez bir durumdu. Herkes Day›’y›
sahiplenmiﬂ herkes gururla bekliyordu
ve Day› geldi¤inde biz de bütün Gazililerde buruk bir coﬂku vard›. Herkes tabutu öpüyor, cenaze arac›na s›ms›k›
tutmuﬂ b›rakm›yordu, binlerce insan sokaklara dökülmüﬂtü, sloganlar alk›ﬂlar
Day›’ya olan ba¤l›l›klar›n› gösteriyordu.

Yürüyüﬂümüz

O’nun

‘K›rm›z› bez parças›’
ve burjuvazinin korkusu
Yine, “K› r m›z› bez parças›” diye yazd›n›z gazetelerinizde. Küçümseyerek, k›z›l bayraklar›m›z›n de¤erini azaltabilmeyi, kokuﬂmuﬂ düzeniniz için zarars›z hale
getirebilmeyi umdunuz belki.
Biliyoruz ki korktunuz, y›llard›r “terörist” dedi¤iniz, karalad›¤›n›z, halktan tecrit etmeye çal›ﬂt›¤›n›z bir devrim önderinin, Dur sun Karataﬂ’›n, elinde k›z›l bayrak taﬂ›yan 15 bin kiﬂinin omuzlar›nda, k›z›l bir nehir içinde akar
gibi ilerlemesinden. Korktunuz,
halk›n bu sahiplenmesinden.
K›z›l bayrakl›lar›n yürüyüﬂü
her zaman ürküttü sizi. Tarihi, bilmezden gelseniz de bilirsiniz; o
k›z›l bayraklar› ellerinde dalgaland›ran kitleler, yüzy›ld›r dünyan›n pek çok yerinde, burjuvazinin
sömürü düzenlerini defalarca
yerle bir ettiler.
“K›rm›z› bez parças›” diye yazsan›z da, k›z›l bayraklar›n anlam›n› sizler de çok iyi biliyorsunuz.
Sald›rganl›¤›n›z da bundand›r.
Aciz, zavall› bir propagandadan medet umman›z boﬂunad›r.
Siz binlerce kez daha “k›rm›z› bez
parças›” deseniz de, o bayraklar›n anlam›n› de¤iﬂtirmeye gücünüz yetmez.
Çünkü, bir bez parças›n› bay r ak yapan, onda simgeleﬂen
inançlar, idealler, bunlar için verilen kavga ve ödenen bedellerdir.
‹ﬂte, bunlar›n hepsi k›z›l bayrakl›lar›n tarihinde mevcuttur.
‹stiyorsunuz ki, bu ülke topraklar›nda sadece emperyalizmin, iﬂgalcilerin bayraklar› dalgalans›n. ‹stiyorsunuz ki, ulusal
bayrak iﬂbirlikçili¤in örtüsü olsun. Ve elbette bu ülkede iﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçili¤in bayra¤› dalgaland›¤› sürece, sömürü düzeniniz sürecektir.
Fakat, k›z›l bayrakl›lar›n her
yürüyüﬂünde, bu hayallerinizin
tuzla buz oldu¤unu, beklentileri-

K›lavuzlu¤unda

nizin boﬂuna oldu¤unu görüyorsunuz. Katlediyorsunuz, tutukluyor, ony›llarca hapis yat›r›yorsunuz, iﬂkencelerden geçiriyorsunuz, fakat ellerinde k›z›l bayraklar›yla coﬂkun akan seli yok edemiyorsunuz.
Yok edemiyorsan›z, yok saymak istiyorsunuz. Bunun için,
gözlerin gördü¤ü ç›plak gerçe¤i
çarp›tmaya, yok saymaya çal›ﬂ›yorsunuz. Tüm görkemiyle dalgalanan k›z›l bayraklar›m›z için
“k›rm›z› bez parças›” diye yazmak, bir iﬂe yaramasa da avuntunuz oluyor.
Biliyoruz ki, fark›ndas›n›z. Fakat, korkunuzu büyütecek de olsa, biz bir kez daha hat›rlatal›m.
O gün Gazi Mahallesinde, Önderimizin cenaze töreninde gördü¤ünüz, her y›l 1 May›slar’da
gördü¤ünüz, kitle eylemlerinde
gördü¤ünüz, kaçmak isteseniz de
yakan›z› b›rakmayan o k›z›l bayraklar, sömürü ve zulüm düzeninize isyan›m›zd›r.
E¤er, kitleler ellerinde o k›z›l
bayra¤› dalgaland›r›yorlarsa, bilin
ki, düzeninizin ömrü biraz daha
k›salm›ﬂt›r. Bilin ki, bir gün kap›lar›n›za dayanan yüzbinlerin, milyonlar›n ellerinde o k›z›l bayraklardan olacakt›r.
Yaz›n bir köﬂeye ve unutmay›n!
Cenazesinde görmeye tahammül edemedi¤iniz o k›z›l bayraklar›n tüm görkemiyle, bir nehir
gibi ak›ﬂ› da Önderimizin kavgam›za kazand›rd›¤› bir de¤er ve
miras›m›zd›r.
Önderimizin tüm mücadele
yaﬂam›, o k›z›l bayrak denizini
büyütmek, onlar›n milyonlar›n ellerinde dalgaland›¤›n› görmekti.
Ellerinde k›z›l bayra¤› dalgaland›ran her yüre¤in, Önderimizin bu
hedefini bilincinde taﬂ›d›¤›n› da
bilin.
Kuﬂku yok ki biliyorsu-

Sürecek...

nuz. Fakat biz
yine de hat›rlatal›m.
O k›z›l
bayraklar, iﬂbirlikçili¤e, uﬂakl›¤a, sömürücü kapitalist düzeninize, faﬂizme isyan›d›r kitlelerin;
açl›¤a yoksullu¤a, iﬂkenceye,
bask›ya, zulme son vermek için
aya¤a kalkmakt›r. Kurtulmakt›r
kokuﬂmuﬂ düzeninizden.
Siz, ne kadar küçümsemeye
çal›ﬂsan›z da, o k›z›l bayraklar
DEVR‹M’dir. Ve biliyoruz ki, bu
tek kelime, en büyük korkunuzdur.
O gün Gazi’de bir kez daha
gördünüz, k›z›l bayrakl›lar›n yürüyüﬂünü. Biliyoruz ki, diliniz dama¤›n›z kurudu, korktunuz devrimi tüm görkemiyle karﬂ›n›zda
görmekten. Dursun Karataﬂ’›n
yaﬂam›n› yitirmiﬂ olmas›na “yeterince” sevinemediniz belki. Karataﬂ’›n k›z›l bayrak denizinin ortas›ndaki görüntüsü, kuﬂku yok
kursa¤›n›zda b›rakt› sevincinizi.
Korkmakta hakl›s›n›z k›z›l
bayrakl›lar›n
yürüyüﬂünden.
Çünkü, k›z›l bayrakl›lar›n temsil
etti¤i onmilyonlara karﬂ› her zaman zalim, sömürücü, adaletsiz
oldunuz. Korkunuz, sald›rganl›¤›n›z, demagojileriniz, suçlar›n›z›
bilmektendir. Korkmakta hakl›s›n›z, çünkü, siz ne kadar engellemeye çal›ﬂsan›z da, k›z›l
bayraklar bu ülkenin gelece¤idir. T›pk› Önderimiz
gibi, milyonlar›n elinde o k›z›l bayraklar›n dalgaland›¤›
günleri bugünden görüyoruz...

TA R‹H

Day›’n›n hastal›¤a
karﬂ› nas›l iradi bir savaﬂ verdi¤ini anlat›yor
yoldaﬂlar›. Hastal›¤›n›n
en zor dönemi olan son
günlerinde bile, ölümünü planlayan
bir irade sergiledi¤ini, son anlar›nda bile yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini düﬂündü¤ünü anlat›yorlar. Hemen gözümüzün önünde, 1984 Ölüm Orucu’nun baz› sahneleri canlan›yor. O
günleri hat›rlay›nca, Day›’n›n son
günlerindeki bu davran›ﬂlar› hiç ﬂaﬂ›rt›c› gelmiyor bize.
Direniﬂ 60’l› günlerindedir; Apo,
Fatih, Haydar ﬂehit verilmiﬂtir. Direniﬂçilerin bir ço¤u art›k kendi baﬂ›na ayakta duramaz, iﬂlerini kendilerini göremeyecek durumdad›rlar. Direniﬂçiler çarm›hta gibi yata¤a m›hl› durumdad›rlar adeta.
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A¤ustos
2008
Say›:
1

‹ﬂte o günlerde, tam açl›ktaki
69. günde, direniﬂ yeni ölümlere
gebeyken, Haydarpaﬂa Askeri
Hastanesi’nin bir ko¤uﬂunda tecrit
edilmiﬂ bulunan Ölüm Orucu Direniﬂçileri’nin tutuldu¤u ko¤uﬂun kap›s›nda bir subay belirir. Ve Üüte¤men’in a¤z›ndan ﬂu u¤ursuz sözcükler dökülür:
“Dursun haz›rlans›n, yukar›ya
alaca¤›z.”
Direniﬂçilere ölümü birlikte paylaﬂma hakk›n› da tan›mak istemiyorlar. Tart›ﬂma baﬂl›yor.
“Neden yukar›ya al›yorsunuz?”
“Emir! Birinci Ordu’nun!”
Bir direniﬂçi, müdahale ediyor:
“Ölmeye biz beraber karar verdik, birlikte ölece¤iz. ‹dam mahkumunun bile son iste¤i yerine getirilir. Yoldaﬂ›m›z›, hepimizin cesetlerini çi¤nemeden alamazs›n›z. Yoldaﬂ›m›z için ‘Bu, di¤erlerini ölüme sürüklüyor, onu di¤erlerinden tecrit
edersek direniﬂ k›r›l›r’ diye düﬂünüyorsan›z aldan›yorsunuz. Bu eylem,
gönüllülük iﬂidir. Git a¤ababalar›na
söyle, direniﬂi Day›’y› tecrit etmekle k›ramazs›n›z.”
Üste¤men çekip gidiyor. Ama
birazdan yine gelecekler. Vücutlar›n›n bir parças›n›, ac›lar içinde kopar›p alacaklar. Onlarsa “Hay›r alamazs›n›z, vermeyece¤iz” diyecekler.
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*
Koruyacaklar› parçalar›n› an›ms›yorlar; kürsüde dimdik ayakta
duruﬂunu, hesap soran elini, korkusuz bak›ﬂlar›n›, ‘Devrimci Sol bir
halk hareketidir’ derkenki kararl›l›¤›n›.
Bekleyiﬂ sürüyor. Koridorlarda
hareketlenme var. Askerlerin sert
ayak vuruﬂlar›, operasyonun habercisi. Yoldaﬂlar›n›, Day›lar›n› orta
yata¤a al›yorlar. Beden beden sar›yorlar onu... ‹nsanl›¤a yabanc› bir
ses duyuluyor:

“Dursun’u alaca¤›z. Birinci Ordu’nun emri kesinlikle
uygulanacakt›r. Bize güçlük
ç›karmay›n. Direniﬂinizin
hiçbir faydas› olmaz.”
“Hay›r, alamazs›n›z! 69
gündür aç olan insanlara
operasyon yapmak cinayet
demektir.”
Bir el, sald›r› iﬂareti veriyor. 69 gündür aç olan, bir
deri bir kemik kalan insanlara operasyon yap›l›yor.
‹çlerinden biri “ K a h r ol s u n F a . . . ” diyebiliyor.
Asker bo¤az›n› s›km›ﬂ.
Bu s›rada, iki-üç gönüllü
yan yataklara at›l›yor. Yatakta iki-üç direniﬂçi kal›yorlar en sonunda. Onlarla
bo¤uﬂuyor 10-15 asker. Day›’y› yataktan kap›p av›n› alm›ﬂ akbabalar gibi kaç›r›yorlar.
Hepsi at›ld›klar› yataklar›nda,
hep beraber ölümü h›zland›racaklar›n› hayk›r›yorlar: “ S U L A R I
D Ö K ! ” , “ S U L A R I D Ö K ! ” Sular dökülüyor.
*
O, nefesi kesilmiﬂ, yar› ölü bir
halde, üst katta bir hücreye konuluyor. ﬁimdi bu küçük hastane
odas›nda, tuvaletli bir hücrede tecritte. Direniﬂin kalbi ﬂimdi 3. ko¤uﬂta ve tecritte ayn› ritimde atmakta.
Kap›s› demir parmakl›klarla
desteklenmiﬂ, pencereye d›ﬂar›ya
aç›lmamas› için asma kilit vurulmuﬂ. Buras› eksiksiz bir hücre.
Zulme göre insanlar, iradeleri
bir merkezden, bir liderden güdü-

len bir sürüdür, emirle ölümün önüne sürülürler. Böyle olunca, “Liderlerini çekip ald›¤›n zaman sürü da¤›l›verecektir. Bütün büyü ondad›r.”
ﬁimdi tecritteki direniﬂçi yoldaﬂlar›n›n o anda ne yapt›¤›n› düﬂünüyor. Kendinden çok, operasyon s›ras›nda ölümün eﬂi¤indeki yoldaﬂlar›na ne oldu¤unun kayg›s› hakim.
*
Su içmeme karar› geçerli. Dudaklar› kuruyor. Çöl kurulu¤u dudaklar›n› yar›yor. Dudaklar› parça

Açl›¤›n 69.
günündeki
irade
parça soy u l u y o r,
çürüyen
etleri dök ü l ü y o r.
Açl›¤›n yedi¤i yaﬂam›na art›k
susuzluk da
ortak oluyor.
Çekilmez bir koku
ve çürüyen dokular
a¤z›n› yan›na yaklaﬂ›lamaz bir hale
çeviriyor. Yaﬂam art›k a¤›zda ölüme yeniliyor. Kalp at›ﬂlar› yavaﬂl›yor... Tansiyon düﬂüyor...
Kap› aç›l›nca irkiliyor. Ölüm
Oruçcular›’na sevgisini, sayg›s›n›
hiç esirgemeyen doktor giriyor içeri. Doktor konuﬂmak, bir ﬂeyler
yapmak ihtiyac› duyuyor...
“Bir tansiyon kontrolü yapal›m.
Bir nab›z alal›m.”
“Yok, hay›r gerek yok. Ölümü
bekliyoruz. Üstleriniz, o insanl›ktan
anlamaz zalimler, cesetlerimizi istiyorlar... Biz de halk›m›z için bunu
vermekten çekinmeyece¤iz...”
*
Bak›n, Direniﬂ Ölüm ve Yaﬂam

kitab›n›n sayfalar›nda nas›l anlat›lm›ﬂt› irade savaﬂ›n›n bundan sonraki aﬂamas›:
*
Kalem, Day›’n›n erimiﬂ, bir deri
bir kemik parmaklar› aras›nda, alt›nc› bir parmak gibi duruyor. Bembeyaz bir ka¤›da, yaﬂam›n›n son
sat›rlar› olabilecek ﬂeyleri karal›yor. Siyasi kimli¤ini, onurunu yaﬂatmak için ölüme nas›l sevdaland›¤›n›, y›k›lmaz inanc›n› dilekçesine yaz›yor.
Elleri tutmuyor, kalem parmaklar›yla birlikte masaya düﬂüyor. Art›k parmaklar›na söz geçiremiyor,
sözcükleri bir araya getiremiyor.
Ama bu son dilekçesini mutlaka
yazmas› laz›m. Böyle bir belgeyle,
zulmün son alçakça oyunun da
sökmeyece¤ini tarihe hayk›rmas›
laz›m.
Düﬂüncelerini son enerji k›r›nt›lar›n› kullan›p toparl›yor, bütün gücünü, yaﬂad›¤› olaylar üzerinde yo¤unlaﬂt›r›yor. K›z›yor kendine, haf›zas›n›n ihanetine sinirleniyor. Haf›zas› yaﬂad›klar›n› hat›rlatmak istemiyor ona. Ama o yazmaya, bütün
bu bedensel ihanetleri iradesiyle aﬂmaya kararl›. Direncinin k›r›laca¤›
hayaliyle yaﬂayanlar›n bu hayallerine son vererek onlar› gerçe¤e, süren direniﬂe döndürmeli, onlar
ölümleriyle yarg›lanmal›.
Yaz›yor, yazan parmaklar› de¤il,
iradesidir art›k. Tecrit edilmesinin,
zulüm sürdükçe hiçbir iﬂe yaramayaca¤›n›, hiçbir yoldaﬂ›n›n direniﬂi
b›rakmayaca¤›n› tek ak›m geçen
kafalara hayk›r›yor.
Yaz›yor. ‹radesi, haf›zas›, dil ve
kalemi ac› ak›tan mürekkebin aras›ndaki birli¤i koruyor. Bu, onun
için en büyük moral. Hala iradesi
ayakta, bedeni üzerindeki denetimini koruyor. Tamaml›yor son sözlerini...
*
Gece sessizli¤ini bozan sadece
nöbetçinin voltas›... Günlerdir uyuyam›yor. Uykuyla uyuyamama
aras› dalg›nl›k ve durgunluk rahats›z ediyor onu. Uyumuyorsa, düﬂünebilmeli, kafas›nda bir ﬂeyler üretebilmeli, beyninde yaﬂam sürmeli.
ﬁiddetle yüzünü y›kama, dudakla-

r›na bir kaç su tanesi damlatma ihtiyac› duyuyor.

birbirine eklemekte, sonuç ç›karmakta güçlük çekiyor.

“Kalkmal›y›m” sözcü¤ü beyninde 3-5 dakika dolan›yor. Evet,
kalkmak zorunda. ‹radesi bunu
yapt›racak durumda. Bedeni böyle
koyvermemeli, iradesinin bedeni
üzerindeki egemenli¤ini kaybetmemeli. Bedenini a¤r›lar›yla kald›r›yor, elleri somya üzerinde sa¤lam
basacak bir yer ar›yor. Ayaklar›n›
somyadan aﬂa¤›ya b›rak›yor. Terliklere basmaya çal›ﬂ›yor... Ayaklar›nda yan›lt›c› bir hareketsizlik hissediyor. Ayaklar› basm›yor yere,
y›¤›l›yor. Parmaklar›n› gezdiriyor
uyuﬂan yerde. Kalk›yor iki aya¤›
üzerine.

Kap› aç›l›yor, ellerinde tabaklarla askerler yaklaﬂ›yorlar. Ve biri
masan›n üstüne bir tabak komposto b›rak›yor. ‹ﬂte ölümle randevuya
yaklaﬂ›rken yeni bir sald›r›, yeni bir
çat›ﬂma daha...

Elleri duvarlardan yard›m al›yor.
Ad›mlar›n› say›yor, saniyeler de¤il,
dakikalar geçiyor. Bir, iki, üç ad›m
dakikalar al›yor. ‹ki ad›m sonra lavaboda... Koﬂunun ilk etab›n› tamaml›yor. Bitkin kalbi bedenden
f›rlay›p, kendisini terk edecekmiﬂ
gibi soluk solu¤a. Derin bir soluk
daha almaya çal›ﬂ›yor. Bir an gözlerine perde iniyor. Kafas›n› lavaboya b›rak›yor. Suyu aç›yor. Bir ferahl›k, bir mutluluk duyuyor... Diﬂlerini de f›rçalamal›. Diﬂ f›rças›n›
sokuyor a¤z›na, f›rçan›n k›llar› ac›
veriyor, diﬂ etleri yan›yor... Vaz m›
geçmeli diﬂlerini f›rçalamaktan?
Hay›r, vazgeçemez art›k.
Art›k vahay› terk edip, ölümünü
bekleyece¤i çöle dönebilir. Kendini
yokluyor. Bir an acaba yata¤a dönecek kadar direncim var m› diye
içinden geçiriyor. Burada m›hlan›p
kalacak de¤il ya, düﬂe kalka, elleriyle yürüse de yata¤›na dönmek
zorunda. ‹radesinin karar› yürütüyor onu. Masa ve yatak yan yana...
Üç ad›m önünde. Çok uzun geliyor
bu yol ona, günde binlerce ad›m
yürüyüﬂü geliyor akl›na, cesaretleniyor, yürüyor üç ad›m›n üzerine...
Son bir atakla yata¤a uzan›yor.
‹yi göremiyor, saat 24.00 olsa
gerek... 70. gün olmal›.
*
70 gündür ölüme geçit vermeyen yüre¤ine kendisi de ﬂaﬂ›yor.
Ac›lar ac›lar›na ekleniyor. Art›k
gözleri puslanmayla birlikte çift
görmeye baﬂlad›. Düﬂüncelerini

“Yeme¤i geri baﬂhekime götür.
Als›n baﬂ›na çals›n.”
“Geri götüremem, emir!”
Direnen irade, daha asker arkas›n› dönüp kap›ya ad›m›n› atmadan, kemikleri kalm›ﬂ ellerini masan›n üzerinde duran komposto taba¤›na götürüyor, güçsüz ve a¤›r
çekimde bir itiﬂle döküyor kompostoyu yere.
Hay›r, tabak içindekiyle orada
bekleyemez. Böyle en kritik anda,
dost düﬂman bütün gözler onda,
yalan ve demagoji üretme merkezinin y›llarca kullanaca¤› malzeme
verilemez. Ders yerini buluyor. Akﬂam yeme¤ini getirmiyorlar... Bu
arada gelen bir hastabak›c›dan tüm
yoldaﬂlar›n›n direniﬂe devam etti¤ini ö¤reniyor. O, ﬂimdi tüm ac›lar›n›
unutarak, bir kez daha hakl› ç›kmalar›n›n huzurunu yaﬂ›yor.
Kendisinin tecrit edilmesiyle
hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmeyece¤i ve tersine, direniﬂin gönüllülerinin daha
s›k› birbirine kenetlenece¤ini, karﬂ›s›na ç›kan her yetkiliye basa basa hayk›rmad› m›?
Yoldaﬂlar›na öyle müteﬂekkir ki,
kafas›nda onlar› niteleyecek, onlara yak›ﬂacak sözcük bulam›yor.
Sevgiyle, sayg›yla selaml›yor onlar›.
*
72. gün. Bir çavuﬂ içeri giriyor.
“Haz›rlan, gidiyorsun.”
“Nereye?”
“Cezaevine.”
Zulüm direniﬂ karﬂ›s›nda ne yapaca¤›n› bilemiyor. Tecrit de iﬂe
yaramad›. Day›’n›n ve yoldaﬂlar›n›n iradesi, tecriti de altetmiﬂti. Kazanan iradeydi... Day› ve tüm yoldaﬂlar›, birbirlerine kavuﬂunca su
içmeme tavr›na son verip ilk yudumlar›n› ald›lar. Ertesi gün, direniﬂ de siyasi bir zaferle sona erecekti.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!

Devrimci hareketin önderi, devrimci hareketi yarg›lamaya çal›ﬂanlara bu sözleriyle
cevap veriyordu: “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”. Hakl› olan›n devrimciler oldu¤unu, faﬂizmin devrimcileri yarg›layamayaca¤›, tersine yarg›lanmas› gerekenin faﬂizm oldu¤unu ifade ediyordu bu söz. Faﬂizmin devrimcileri teslim alamayaca¤›n›, çünkü tarihsel olarak
hakl› olan devrimcilerin kazanaca¤›n› söylüyordu.
Bu söz sadece faﬂizme, onun savunucular›na söylenmiﬂ bir söz de¤ildi. Bu söz ayn› zamanda tüm halka, tüm emekçilere söylenmiﬂ bir sözdü. Mahkeme
kürsülerinden taﬂan bu söz, alanlarda, meydanlarda,
fabrikalarda, iﬂyerlerinde hak arama mücadelesi veren tüm kesimlerin dilinde bir slogana dönüﬂtü.
Eme¤imiz, al›nterimiz, onurumuz ve namusumuzla çal›ﬂ›yoruz fabrikalarda, iﬂyerlerinde. ‹nsanca,
adaletli, özgür bir yaﬂam istiyoruz. Sömürücüler bu
yaﬂam› biz emekçilere çok görüyor. ‹nsanca bir de¤erimiz yoktur onlar için. Eme¤imizden daha fazla
nas›l kar edeceklerini düﬂünürler. Yaﬂamlar›m›z›n
hiçbir de¤eri yoktur onlar için. Böyle düﬂündükleri
için hayatlar›m›z çok ucuzdur. Ölürüz birer birer. Kölece çal›ﬂma koﬂullar› bizlere reva görülürken, en
zengin 100 kiﬂi; Koçlar, Sabanc›lar, Do¤anlar, Eczac›baﬂ›lar, Zorlular, Albayraklar... karlar›na kar katar
ölülerimiz üzerinden. Unak›tanlar, Tayyipler, köﬂeyi
döner. Açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂam mücadelesi verirken milyonlar›m›z, bir avuç asalak burjuva, lüks ve
ﬂatafat içinde yaﬂamlar›n› sürdürürler.

Bunlarlad›r kavgam›z. Bu asalaklarla mücadele
ettikçe bizim olan›, hakk›m›z olan› alabiliriz. Bir savaﬂt›r yaﬂanan. S›n›f savaﬂ›. Bu savaﬂ›n iki cephesi
vard›r: Hakl› ve haks›z. Baﬂka deyiﬂle, emekçiler ve
emekçilerin eme¤ini çalanlar, sömürenler.
Bu savaﬂta hakl› kim haks›z kimdir? Hakl› olan
biz emekçilerdir. Çünkü yaratan, üreten biziz. Sömürgenler az›nl›kt›r, bir avuçturlar. Çok olan ise biziz. Naz›m’›n deyimiyle: “Onlar ki toprakta kar›nca /
suda bal›k / havada kuﬂ kadar / çokturlar.”
Hakl› olan hakl›l›¤›ndan da ald›¤› güçle kazanacak oland›r. Hakl›n›n hakl› oldu¤unun bilincinde olmas› bu aç›dan önemlidir.
“Çal›ﬂan biz, yaratan biz, biz aç›z
Sömüreni s›rt›m›zda taﬂ›r›z
Neden böyle öfkemizi içimizde saklar›z
Hakl› biziz, güçlü biziz, bunu anlamal›y›z”...
Der bir türkünün dizeleri.
Zincirlerimizden baﬂka kaybedece¤imiz bir ﬂeyimiz yoktur. Ama kazanaca¤›m›z bir ülke ve dünya
vard›r. Sömürünün olmad›¤›, zulmün olmad›¤›, insanca, özgür, adaletli bir yaﬂam›n oldu¤u bir ülke ve
dünya. HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ! sözü, hakl› olan›n
sonunda kazanaca¤›n› ifade ederken, ayn› zamanda
sömürünün, zulmün olmad›¤›, sosyalizmin hüküm
sürdü¤ü bir ülke ve dünya umudunun, inanc›n›n da
ifadesidir. EMEKÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ! slogan›m›z› ﬂimdi bu duyguyla daha gür hayk›rmal›y›z.

Alevi Bezirganlar›yla, Alevi Düﬂmanlar› Hac› Bektaﬂ’ta
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Hac›bektaﬂ Veli Anma Kültür
ve Sanat etkinlikleri, 16 A¤ustos’ta yap›lan aç›l›ﬂla baﬂlad›.

Abdullah Gül’ün, Alevili¤in
yeminli düﬂmanlar›ndan biri oldu¤u zaten bilinen bir gerçektir.

Aç›l›ﬂta konuﬂma yapt›r›lan
isimler içinde, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül, Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay, eski
Adalet Bakanlar›ndan Seyfi Oktay da vard›. Dahas›, Seyfi Oktay’a Hac› Bektaﬂ Veli Dostluk ve
Bar›ﬂ ödülü de uygun görülmüﬂ.

Bu Alevi düﬂmanlar›n›n, ﬂenliklerde boy göstermesinde bir
gariplik yok. Çünkü, bir görevleri
de, Alevi halk›n› sistem içine
çekmektir. Orada bulunmalar›
da, bu amaçlar› içindir. Fakat,
Alevi kesim ad›na bunlar›n ﬂenliklere ça¤r›lmas› da Alevi halk›n
de¤erlerine ihanettir.

Seyfi Oktay ki, Sivas katilam›nda aleviler yak›l›rken, dönemin Adalet Bakan›’d›r. Katliamda
aç›k sorumlulu¤u olan böyle birisine, Hac› Bektaﬂ ad›na ödül vermekten daha büyük bir aymazl›k,
daha büyük bir riyakarl›k olabilir
mi?

Anma etkinliklerini düzenleyen Hac›bektaﬂ Belediyesi’nin
bu tavr› göstermektedir ki, Alevili¤in de¤erleriyle ilgileri yoktur
veya kalmam›ﬂt›r. Tüm dertleri,
düzenle bütünleﬂmek, Alevi kitlesini düzenle bütünleﬂtirmek olan
bezirganlard›r.

Devrim

Bu y›l yap›lan Hac› Bektaﬂ
ﬂenliklerinin düzenleyicileri Alevi
bezirganlar›, davetlileri içinde
tescilli Alevi düﬂmanlar› vard›.
Yani Alevi halk› kullanmakta, sistem içine çekmekte, ayn› safta
olanlar buluﬂmuﬂlard›. Onlar› Hac› Bektaﬂ’ta bir araya getiren de
bu ortak yanlar›d›r.
Her iki kesimin ortak noktas›,
Alevi halk›n düzene karﬂ› mücadelesini, zulme, haks›zl›klara boyun e¤meyen özelliklerini yok etmekte hem fikir olmalar›d›r. Alevi
halk›m›z sadece, aç›k Alevi düﬂmanlar›na karﬂ› de¤il, Alevili¤i
kullanan bezirganlara karﬂ› da
uyan›k olmak, Alevili¤in de¤erlerini onlara karﬂ› da korumak durumundad›r.

Yürüyüﬂümüz

O’nun

2002’den 2008’e Kaybeden Hep Memurlar Oldu

Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme

15 A¤ustos’ta AKP iktidar› ile
memurlar aras›nda memur maaﬂlar›n›n belirlenmesi için görüﬂmeler
baﬂlam›ﬂt›. Görüﬂmelerde bulunan
sendikalardan KESK, memurlar›n
“ Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi” haklar›n›
tan›mad›¤› için görüﬂmelerden çekilmiﬂti. Memur-Sen ve Kamu-Sen
ise, görüﬂmelere kat›lma tavr›n›
sürdürüyor.
AKP iktidar› ad›na Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an memurlara vermeyi planlad›klar› maaﬂ zamlar›n›
en düﬂük ücrete 103 YTL olarak
aç›klad›. KESK ad›na yap›lan aç›klamada, bu miktar›n memurlar›n
taleplerinin ancak üçte biri kadar
oldu¤u belirtildi. KESK’li memurlar
yapt›klar› çeﬂitli eylemlerle, AKP
iktidar›n›n kendi baﬂ›na zamlar› belirleme tavr›n› protesto ediyorlar.
Memurlar›n iradelerinin olmad›¤›, toplu görüﬂme masalar›nda bugüne kadar memurlar›n bir çok
haklar› gaspedildi. 2002 y›l›ndan
günümüze; 13.6 oran›nda ödenmesi ger eken enflasyon fark›,
2 00 2 ’de n 2 0 0 7’ ye kada r uygulan mad›, 2003’te Emekli Sand›¤› kesintileri yüzde 15’den yüzde 16’ya
yükseltildi, 2004’te asgari geçim
indirimi kald›r›ld›, 2007’de vergi
iadesi kald›r›ld›, Sosyal güvenlik
y a s a s › i le s a ¤ l› k , e m e k l i l i k gi b i v e
b aﬂ ka b i r ç o k ha k g a s be d i l di .
Bu hak gasplar› yaﬂan›rken,
toplu görüﬂme masalar›nda memurlar›n herhangi bir kazan›mlar›
söz konusu olmad›.

Tayyip Erdo¤an:
“ Y ü r ü m e k l e bu i ﬂ ç ö z ü l m e z ”
AKP, iktidara geldi¤inden günümüze, emekçilerin, halk›n hak taleplerine, eylemlerine ayn› bak›ﬂ
aç›s›yla yaklaﬂt›. Ya yasaklad›, ya
kitlelerin üzerine polisleri sald›rtt›,
ya da ﬂimdi oldu¤u gibi dikkate almama tavr› tak›nd›.

K›lavuzlu¤unda

Tayyip Erdo¤an’›n KESK’li memurlar›n, görüﬂme masas›ndan
kalkarak, eylemlerle taleplerini
gündeme getirmelerine yönelik
söyledi¤i, “Memur maaﬂlar› masa
baﬂ›nda görüﬂülerek diyalogla çö zülür... Yürümekle bu iﬂ çözülmez” söylemi de bu politikan›n bir
ifadesi oldu. Peki nas›l çözülür?
AKP iktidar›n›n “toplu görüﬂme”
oyunlar›na ortak olarak m›?
‹ﬂte bu “AKP demokrasi”sidir.
Hak talebi olmayacak, eylem olmayacak, herkes iktidar›n verdi¤iyle yetinecek. Bunun ad› demokrasi, AKP de “demokrat iktidar”
olacak.

KESK: “Toplu Sözleﬂme
Hakk›m›z”
KESK'e ba¤l› sendikalar, Türkiye’nin bir çok ilinden Ankara’ya
gelen üyeleriyle yapt›klar› eylemlerde, taleplerini dile getirdiler ve
hükümete ilettiler.
14 A¤ustos’ta, Yap› Yol Sen’liler
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›
önünde; ESM-Tar›m Orkam Sen’liler Çevre ve Orman Bakanl›¤›
önünde; Haber Sen’liler PTT Genel
Müdürlü¤ü önünde; Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›
SES’liler Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde;
Büro
Emekçileri
Sendikas›
(BES)’liler Adalet Bakanl›¤› önünde; Kültür Sanat Sen’liler Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› önünde; Haber
Sen’liler TRT Genel Müdürlü¤ü
önünde; E¤itim Sen’liler Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde sabah saatlerinden itibaren toplanarak eylem
yapt›lar. Ö¤leden sonra ise,
KESK’liler Güvenpark’ta topland›lar, burada yap›lan konuﬂmalarda,
toplu sözleﬂmenin memurlar›n
hakk› oldu¤u, bu hakk›n savunulaca¤› belirtildi. Geceyi de Güvenpark’ta geçiren memurlar, 15
A¤ustos’ta bakanl›¤a yürüyüﬂ yapt›lar.
KESK üyeleri 21 A¤ustos günü
Türkiye’nin birçok ilinde yapt›klar›
eylemlerle toplu sözleﬂme ve grev
hakk› taleplerini bir kez daha

Sürecek...

hayk›rd›lar. ‹stanbul, Ankara, Ni¤de, Adana, ‹zmir de yap›lan eylemlerde AKP binalar›na yürüyen
emekçiler, b›rakt›klar› siyah çelenklerle AKP politikalar›n› protesto ettiler.

S E S : “ Toplu Görüﬂme
De¤il Toplu Sözleﬂme”
SES Aksaray ﬁubesi de, 20
A¤ustos’ta toplu görüﬂme ve kamu
emekçilerine yap›lan zamlarla ilgili
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Hastanesi’nin bahçesinde bir eylem yapt›.
Eylemde “Sadaka De¤il Toplu
Sözleﬂme”, “Devlet Güdümlü
Sendika Olmayaca¤›z” gibi dövizler aç›ld›. Yap›lan aç›klamada,
KESK’in talepleri belirtilerek, toplu
görüﬂme oyununa ortak olunmayaca¤› vurguland›. Baﬂbakan’›n
“malum sendika”, “uçuk kaç›k talepler, rant elde etme, ﬂov yapma”
gibi ifadelerle emekçilere sald›rd›¤›
belirtildi.

***
SES ﬁiﬂli ﬁubesi de ayn› saatlerde Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’nde bir eylem yaparak, “Toplu
Sözleﬂme” istediklerini dile getirdi.
Eylemde, “ S a da ka De ¤il Top lu
S ö z leﬂ m e ” , “ H e r ke se Eﬂit Et kin
Üc re t s i z S a ¤ l›k” dövizleri aç›ld›.
Eylemde, AKP’nin her ﬂeye zam
üstüne zam yapt›¤›, al›m güçlerinin her geçen gün düﬂtü¤ü, ama
maaﬂlar›na sadece % 2 zamm›n
reva görüldü¤ü belirtildi. “ S E S
ola r a k , h ü k ü me t i k a mu emek çil e r i n i n t a le p l e r i n i t o p l u s ö z leﬂ me dü ze n i i ç i n de gö r ü ﬂme ye ça ¤ › r › yo r u z ” denilen eylem “Toplu Sözleﬂme
Hakk›m›z
Grev Silah›m›z”
sloganlar›yla
sona erdi.

“ A K P Yalan
Söylüyor, Kont rgerilla Görevinin
Baﬂ›ndad›r” slogan› çerçevesinde süren etkinlikler geçti¤imiz
hafta boyunca
Anadolu'nun çeﬂitli illerinde gerçekleﬂtirilen eylemlerle devam etti. Halk Cepheliler Bursa, Antalya, Antakya,
Ankara ve ‹zmir'de halka gerçekleri ve AKP'nin yalanlar›n› anlatt›lar.

AKP’nin demokratl›k
masallar›n›
teﬂhir ederek,
halk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde
örgütlenmeye, mücadele etmeye ça¤›rd›.
Dernek Baﬂkan› Tuncel Ayaz taraf›ndan okunan aç›klamada ;
“Ne AKP ne de baﬂka bir siyasi
parti kontrgerillay› tasfiye edemez.Çünkü; kontrgerilla halka
karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r. Kontrgerilla
bir örgütlenmedir. Çünkü; yoksullu¤un, iﬂsizli¤in, açl›¤›n kol
gezdi¤i ülkemizde insanca yaﬂam
için mücadele edenlere karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r. Çünkü; dünde, bugünde tüm iktidarlar kontrgerillay› korumuﬂtur. Kontrgerilla iktidarlar›n himayesindedir” denildi.

Kontrgerilla ‹ktidarlar›n
Himayesindedir!

Halk Cephesi Antalya Temsilcili¤i 19 A¤ustos günü yapt›¤›
eylemle AKP’nin Ergenekon yalanlar›n› teﬂhir etmeye devam etti. “AKP Yalan Söylüyor Kontrge-

rilla Görevi Baﬂ›nda” pankart›n›n
taﬂ›nd›¤› eylemde kontrgerillan›n
AKP ile sürdü¤ü dile getirildi. Eylemde Halk Cephesi ad›na yap›lan aç›klamada kontrgerillan›n
tarihi anlat›larak amac›n›n ç›kabilecek halk isyanlar›na karﬂ› örgütlenmek, katletmek, iﬂkence
yapmak oldu¤u vurguland›.
Eylemde halka yönelik ça¤r›
yap›larak “Birlik olmal›, bu adaletsizli¤i, zulmü ortadan kald›rmal›y›z.
Bu vatan› hak etti¤imiz gibi bize cennet,
onlara
cehennem
yapmal›y›z” denildi.

Antalya

‹zmir

16 A¤ustos günü
Hatay Temel Haklar
Derne¤inde yap›lan
panelde Enis Aras ve
‹brahim Arslanhan
konuﬂmac› olarak
yer ald›lar. Kontrgerillan›n tan›m›n›n yap›ld›¤› ve tarihinin
anlat›ld›¤› panelde
ilk konuﬂmay› yapan
Enis Aras kontrgerillan›n devlet taraf›ndan halk› bask› alt›nda tutmak ve mücadelesini yok etmek
için örgütlendi¤ini
söyledi, kontrgerillan›n AKP iktidar›ndan
ba¤›ms›z olmad›¤›na
vurgu
yap›larak
AKP’nin
yalanlar›
teﬂhir edildi.

Ge m lik ’te B as›n
Toplant›s›...

Bursa
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Gemlik
Temel
Haklar Derne¤i de
16 A¤ustos günü
düzenledi¤i
bas›n
toplant›s›yla

17 A¤ustos günü, Bursa Halk
Cephesi Heykel-Belediye önünde
Ergenekon Operasyonu’yla ilgili
bir eylem gerçekleﬂtirdi. Eylemde AKP’nin Ergenekon Operasyonu’yla kontrgerillay› tasfiye etmedi¤i anlat›larak AKP teﬂhir
edildi.
Eylemde aç›klamay› Serkan
ﬁenol okurken, aç›klamada iktidar›n kendi iç çat›ﬂmas›nda dahi

Ne AKP ne de baﬂka bir
siyasi parti kontgerillay›
tasfiye edemez.
Çünkü; kontrgerilla halka karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r.
Kontrgerilla bir örgütlenmedir.
Çünkü; yoksullu¤un, iﬂsizli¤in, açl›¤›n kol gezdi¤i ülkemizde insanca yaﬂam için mücadele edenlere karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r.
Çünkü; dünde, bugünde
tüm iktidarlar kontrgerillay› korumuﬂtur. Kontrgerilla iktidarlar›n himayesindedir

Halk›n

Önderi

Halk›n

n

devrimcilere sald›rarak,
iddianameye devrimcileri de dahil ederek çamur att›¤› anlat›ld›. “Daha düne kadar beraber
hareket etti¤i, beraber
çal›ﬂt›¤› ve kendilerinin
oluﬂturdu¤u bir örgütlenmeyi, kontrgerillay›
nas›l tasfiye eder? Bugüne kadar, hangi faili
meçhulleri ayd›nlatm›ﬂt›r? Hangi katliamlar› ortaya
dökmüﬂlerdir?
Hangi iﬂkencecinin dosyas›n› aç›klam›ﬂlard›r?” diye soran ﬁenol, AKP’nin bunlar› aç›klamayaca¤›n›, çünkü AKP’nin
kontrgerillaya karﬂ› olmad›¤›n›,
yaﬂananlar›n kendi aralar›ndaki it
dalaﬂ› oldu¤unu söyledi. Eylem
“Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye Mücadelemiz! Yaﬂas›n Demokrasi Mücadelemiz! Kahrolsun Amerikan
Emperyalizmi!”
sloganlar›n›n
at›lmas›n›n ard›ndan sona erdi.
AKP’nin göstermelik yapt›¤›
Ergenekon operasyonuyla ilgili
yap›lan kampanya çerçevesinde
‹zmir’de 18 A¤ustos günü bir
eylem yap›ld›. Buca- Forbes
Caddesi’nde yap›lan eylemde Ergenekon operasyonuyla AKP iktidar›n›n yapmak istedikleri anlat›ld›.
AKP iktidar›n›n özünde kontrgerillay› temizlemek gibi bir niyetinin olmad›¤›, tersine bu alanda da kendi kadrolar›n› yerleﬂtirmek istedi¤i, yine Ergenekon ad›
alt›nda yap›lan operasyonlarla
devrimcilere kendi pisliklerini yamamaya çal›ﬂt›¤› anlat›ld›.
Bu kirli iktidar kavgas›nda taraf olunmamas› gerekti¤i ça¤r›s›nda bulunulan aç›klaman›n ar-

Kalbine

15 bin yürekten
süzülüp gelenler:

d›ndan konuyla ilgili bildiriler
Forbes Caddesi’nde halka da¤›t›ld›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda da
insanlara AKP’nin yalan söyledi¤i
anlat›ld›.

A KP Bil d i ri D a¤ › t› ml ar ›y l a
Teﬂhir Ediliyor...
19 A¤ustos Sal› günü, Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde bulunan Sal› pazar›nda Halk Cephesinin ‘AKP Halka Yalan Söylüyor,
Kontrgerilla Görevi Baﬂ›nda” baﬂl›kl› bildirilerinin da¤›t›m› yap›ld›.
Halk›n kampanyay› destekleyen
sözleri aras›nda yap›lan da¤›t›mda 300 adet bildiri halka ulaﬂt›r›ld›. Bildiri da¤›t›m›ndan sonra pazardan ayr›lan Halime Keçeli ve
Hasan Kutlu sivil polisler taraf›ndan durdurularak zorla gözalt›na
al›nd›lar. Karakol önünde keyfi bir
ﬂekilde yaklaﬂ›k 2 saat bekletilen
ve polisin hakaretlerine maruz
kalan Kutlu ve Keçeli karakola
al›nmadan serbest b›rak›ld›.
Bursa’da Halk Cepheliler Ergenekon Operasyonu ile ilgili
gerçekleri halka aç›klamaya,
AKP’nin yalanlar›n› teﬂhir etmeye
devam ediyorlar.
23 A¤ustos günü
Mesken, Ortaba¤lar, Yavuz Selim,
Arabayata¤›, Esenevler mahallerinde toplam 3000
bildiri halka ulaﬂt›r›ld›. Bursa halk›
bildiriyi AKP’ye lanet okuyarak
ald›, okudu.

Gömüldü

Day› emperyalizme kapitalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂ›rken hayat›n› ortaya koydu ve bizlere büyük bir gelenek b›rakt›. Onun devrime olan inanc› çok büyük ve bizler
onu çizdi¤i bu yolda yürüyece¤iz,
asla onsuz yürümeyece¤iz.
*
Onun derginin kapa¤›nda düﬂman› mahkeme kürsülerinde yarg›layan o çok bilinen resminin yay›nland›¤› Yeni Çözüm dergisiyle tan›ﬂm›ﬂt›m ben Day›’yla. Kim oldu¤unu bilmiyordum tabi. Anlatt›lar. O
günden bugüne, ona olan ba¤l›l›¤›m, sevgim sürekli artt›.
Biz çok güçlü bir aileyiz gerçekten. Bunu biliyordum ama cenazede
bir kez daha hissettim. Hakl› olmay›
ve bir gün kazanaca¤›m›za olan
inanc› bize ö¤reten büyük ustay›
son kez izlerken hep bunu düﬂündüm ve yüre¤im sonsuz bir rahatl›kla dolu.
*
Asl›nda cenaze derken bir tarihe yön veren, tarihin ak›ﬂ›n› de¤iﬂtiren bir önder, Day›’m›z gelmiﬂti.
38 y›ld›r devrim için sosyalizm için
a¤›r bedeller ödeyen, ölüm oruçlar›na yatan, devrim sevdas›ndan
vazgeçmeyen Day›’m›z›n vatan topraklar›na gelmesi bizlerin davay›
ve önderli¤i sahiplenmemizi bir de¤il bin kez daha artt›rd›. Çünkü
hakl› oldu¤u dava için vatan›ndan uzak tutuluyordu, karalama yap›l›yordu, ama görüldü ki halk›n öfkesi o
gün oligarﬂinin yüzüne bir tokat gibi iniyordu.

Adana 8 Mart Tutsaklar› Serbest
Adana’da demokratik kurum
çal›ﬂanlar› Bilgen Geçgil, Hazal
Klavuz, Sevda Yavuz, Ramazan
Iﬂ›k, Candaﬂ Y›ld›z, Mehmet Pekino¤lu ve Mine Kaynak 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Gününe
kat›ld›klar› gerekçesiyle evleri bas›larak gözat›na al›n›p tutuklanm›ﬂlard›. Hukuksuz tutuklamalar›n mahkemesi 20 A¤ustos günü
Adana Adliyesi’nde görüldü.
Mahkeme hakiminin Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’ni DHKPC’nin yasal örgütlenmesi ilan etti¤i duruﬂmada tüm tutuklular tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. Duruﬂma 11 Ekim tarihine ertelendi.
Mahkeme öncesinde Adliye
arka giriﬂi önünde Adana Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i bir
eylem yaparak hukuksuz tutukla-

malar› protesto etti. Temel Haklar
üyeleri mahkemede yarg›lananlar›n “suç ” lar›ndan birinin 8
Mart’ta k›rm›z› tiﬂört giyilmesi oldu¤una dikkat çekmek için eylemde k›rm›z› tiﬂörtler giydiler.
“Demokratik Haklar›m›z› Kullanmak Suç De¤ildir, Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar›
at›ld›. Eylemde Temel Haklar Derne¤i ad›na aç›klama yapan Akil
Nergüz; “Son aylarda Anayasa’da
suç say›lmayan ve adeta “sudan
bahanelerle” onlarca demokratik
kurum çal›ﬂan› ve üyesi gözalt›na
al›nd›, tutukland›. AKP iktidar›
“demokratikleﬂiyoruz” dedikçe iﬂçi-emekçi tüm halk›m›za yönelik
hak gasplar› daha da artt›” denile-

rek Adana polisinin keyfilikleri ve
hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi. “Bizler
düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü için,
halk›m›z›n de¤erleri için, hak ihlallerinin son bulmas› için, açl›¤a,
yoksullu¤a ve zulme karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz.
Dünya halklar›n›n ve ülkemiz
emekçilerinin bedellerle yaratt›¤›
günleri mücadelemizde yaﬂataca¤›z. Haklar ve özgürlükler mücadelesi bask›larla bast›r›lamaz”
sözleriyle sona eren aç›klamada
halka hukuksuzluklara karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Eyleme
DHP, TKP, Halkevi, Mücadele Birli¤i, ÇHKM Temsilcileri kat›larak
destek verdi.

megafonlu duyurular yap›l›rken,
yüﬂ okurlahalk›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›lanan
r›n›n matoplu sat›ﬂta iki saate 250 dergi
halle halhalka ulaﬂt›r›ld›.
k›yla sohbet ettikleri ve derginin tan›t›m›n›
19 A¤ustos günü Geb ze Çayoyapt›klar› toplu dergi sat›ﬂ› 6 saat
rova’da yap›lan dergi sat›ﬂ›nda ise
sürdü.
1 saatte 30 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
16 A¤ustos günü Ada na’n›n Sakarya Mahallesi’nde
yap›lan sat›ﬂta halktan insanGRUP YORUM HARB‹YE
lar›n ilgisi ile karﬂ›laﬂ›l›rken
KONSER‹NE ÇA⁄IRIYOR...
mahalleli bir kad›n “Ne kadar
do¤ru söylüyorsunuz. Pisli¤i
devrim temizler” diyerek dergi
Y ine A y n › G ö ¤ ü n A l t › n d a . . .
kapa¤›nda yer alan yaz›y›
Y i n e H a r b i ye ' d e yi z . . .
onaylad›. Dergi sat›ﬂ› yaklaﬂ›k
ﬁark›lar›m›z halk›nd›r. Halka aittir.
iki saat sürdü.
Onlardan ald›¤›m›z›, yine onlara sunduAnka ra’da Mamak Cengiz¤umuz mekanlar›n ayr› bir yeri olmuﬂhan ve Metehan mahallelerintur müzik yaﬂam›m›zda... ‹ﬂte Harbiye
de yap›lan Yürüyüﬂ sat›ﬂlar›nAç›khava Tiyatrosu da, böylesi mekanda ise dergi okurlar› konuﬂmalardan biri oldu bizim için. 2001'den
larla halka bu düzenin çürübugüne kesintisiz, her kesimden dinlemüﬂlü¤ünü dile getirirken 17
yicimizle buluﬂtuk burada.
A¤ustos’un y›ldönümü olma6 Eylül'de, Cumar t e s i s a a t
s›ndan dolay› depremde bin20 .3 0' da , o rad a , Ha rb i ye ' de ol a c a lerce insan›n, gözünü para h›r¤›z. Tedari¤inizi haz›rlay›n, koyun s›r t
s› bürümüﬂler taraf›ndan katç an tal a r›n ›z a umu tl ar› n› z› , g e le c e ¤e
ledildi¤ini anlatt›lar.
da ir d üﬂl er i ni zi v e siz de ka t›l › n bu
Gazi Mahallesi Anadolu duyolculu¤a...
ra¤›nda 17 A¤ustos günü YüBekliyor uz...
rüyüﬂ Dergisi’nin tan›t›m ve
GRUP YORUM
sat›ﬂ› yap›ld›. Sat›ﬂ s›ras›nda

Yürüyüﬂ Susmayacak...
‹zmir’de her hafta oldu¤u gibi
bu hafta da Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› derginin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n›
yapt›lar. 18 A¤ustos günü Harmandal› ve Yamanlar’da yap›lan
sat›ﬂlarda 70 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Yamanlar’da Onur Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂta da halk dergiye ilgi gösterdi ve yaﬂad›klar›
sorunlar› anlatt›. Mahalle halk›ndan baz›lar› “size adresimi vereyim gelin orada devrimcilerin dergisini ben satay›m” diyerek dergiyi sahiplendi.
Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta Ha tay’›n Samanda¤ ilçesinin Deniz
Mahallesi’ndeydi. 8 A¤ustos günü
yap›lan toplu sat›ﬂlarda AKP iktidar›n›n
d e mokratikleﬂme
yalanl a r ›
teﬂhir
edildi.
Yürü-
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Devrim

Yürüyüﬂümüz

O’nun

Temel Haklar Federasyonu
üyeleri her hafta yapt›klar› eylemlerle halk›n adalet talebinin
susturulamayaca¤›n› hayk›r›yorlar. AKP iktidar›n›n demokratikleﬂme masallar›n› halka anlatmak, teﬂhir etmek için 17
A¤ustos günü de 3 ayr› mahallede, sokaklardayd› Temel Haklar
Federasyonu üyeleri.

FERHATLAR
YARGILANAMAZ!
Yenibosna’da Ferhat’›n vuruldu¤u mahallede yap›lan eylemde
“Ferhat’› Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› aç›larak adalet
istendi.
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klaman›n hemen ard›ndan toplu
dergi da¤›t›m› yap›ld›. 1 saat süren da¤›t›mda 42 dergi sat›ld›.
Gülsuyu Heykel meydan›nda
yap›lan eylemde de Ferhat’›n resimleri taﬂ›nd›. “Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ Dergisi
Gülsuyu halk›na ulaﬂt›r›ld›.

DHKP Aç›klama Yapt›:

Okmeydan›’nda Fatih Sultan Caddesinde biraraya gelen
Temel Haklar üyeleri “Ferhat
‹çin Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla polis terörüne karﬂ› adalet
istemeye devam edeceklerini
hayk›rd›lar. Eylemin ard›ndan
Mahmut ﬁevket Paﬂa Mahallesi’nde yap›lan toplu dergi sat›ﬂ›nda 65 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

delemizdeki
zorlu sür e ç l e r,
kimilerini çürütür, kimilerini çelikleﬂtirir. Kahramanlar›
yaratt›¤› gibi, dönekleri ve kaçaklar› yaratan da zorlu, önemli, büyük
kararl›l›klar ve büyük fedakarl›klar
gerektiren süreçlerdir. Tayfun Özkök, çelikleﬂenlerden de¤il, çürüyenlerden; kahramanlardan de¤il,
kaçaklardan olmuﬂtur.”
Aç›klamada sonuç olarak Tayfun Özkök’ün son olarak 9 Eylül
2007’de bulundu¤u yerden tekrar
kaçarak devrim ve örgüt saflar›n›
terketti¤i belirtilip ﬂöyle deniyor:
“11 ayd›r Partimizle hiçbir ilgisi,
iliﬂkisi yoktur. Dolay›s›yla,
Partimizde herhangi bir görevi, konumu olmas› da
sözkonusu de¤ildir.
Aç›klad›¤›m›z bu
bilgilerle çeliﬂen
her haber ve
yorum,
yanl›ﬂt›r.”

“Arslan Tayfun Özkök’ün, 9 Eylül 2007 tarihinden
bu yana partimizle hiçbir iliﬂkisi yoktur!”
15 A¤ustos’ta Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Partisi taraf›ndan yap›lan
bir aç›klamayla, geçti¤imiz günlerde 14 A¤ustos’ta K›br›s Rum Kesimi’nde yakaland›¤› duyurulan Arslan Tayfun Özkök’ün, 9 Eylül
2007’den itibaren partileriyle hiç
bir ilgisinin kalmad›¤› belirtildi.
40 No’lu aç›klamada ﬂöyle deniliyordu: “2007 y›l› baﬂlar›nda, farkl›
görevlere haz›rlamak için kendisiyle bir süreç baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Ancak bu de¤erlendirmeler içinde aç›¤a ç›kt› ki, Arslan Tayfun Özkök, devrimci düﬂünceden uzaklaﬂm›ﬂ, s›radan bir insan gibi düﬂünmeye baﬂlam›ﬂt›r. Burjuva bireyci
düﬂünceleri savunabilen bir kiﬂilik
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu ﬂekilde s›radanlaﬂan, bencilleﬂen, bireycileﬂen, pervas›zca burjuva düﬂünceleri ve kültürünü
savunabilen herhangi birinin Partimizde b›rak›n yönetici olmas›n›, s›radan bir üye olarak bulunmas› dahi kabul edilemez. Nitekim kabul
etmedik.”
Aç›klamada, Özkök’ün devrimci

K›lavuzlu¤unda

ölçülerinin olmad›¤›, kendi statüleri
ve yaﬂam›n› her ﬂeyin üzerinde tuttu¤u belirtilerek, bu anlay›ﬂla insan
yönetmesi, sorumluluk almas›, bir
güce ve yetkiye sahip olmas›n›n
mümkün görülmedi¤i vurgulan›yor.
Kendisiyle yap›lan tart›ﬂmalar
ve çabalara da olumlu cevap vermedi¤i belirtilen aç›klamada, Özkök hakk›nda; 22 Temmuz 2007’de
Merkez Komitesi taraf›ndan "bu zaaflar›, eksik ve yanl›ﬂ düﬂünceleri
taﬂ›yan bir insan kesinlikle insan
yönetemez, büyük sor u m l u l u k l a r
alamaz, yetki ve güç verilemez."
karar›n›n al›nd›¤› belirtiliyor.
Parti aç›klamas›nda, pratik içinde yeniden denenmesine karar verilen Özkök’ün, böyle bir süreci yaﬂama cesareti, dürüstlü¤ü ve iradesini de gösteremedi¤i vurgulan›p ﬂu
bilgiler veriliyor:

“Ancak, Arslan Tayfun Özkök,
böyle bir süreci yaﬂama cesareti,
dürüstlü¤ü ve iradesini göstermeyip, bulundu¤u yerden kaçm›ﬂt›r.
Tekrar gelmiﬂ, düﬂünece¤im demiﬂ, ve bir yere yerleﬂtirilmiﬂ, ve
fakat tekrar kaçm›ﬂt›r. Müca-

Sürecek...
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Tecrit Mektuplar›ndan;

‘Yasal Yay›nlar Tutsaklara Yasak’
“Karar: Devleti Katliam Yapmakla ‹tham
Eden Yaz›lar Bulundu¤undan...”
K› r › k k a l e H a pi sh a n e si ’ nd e n G a z i
Kaz›m Türe’nin 14 Temmuz tarihli me k t u b u n d a n :
“Merhaba!
Yürüyüﬂ Ailesine sevgilerimi
iletir, hepinizi s›ms›k› kucaklar›m...
Nas›ls›n›z? Biliyorum ki, her zaman s›hhatte ve güçlüsünüz. Zaten bizlere de bu yak›ﬂ›r.
Ben sizden ﬂikayetçiyim arkadaﬂ. ﬁaﬂ›rmay›n, bak›n yaz›yorum;
Ekte yollad›¤›m evrakta yaz›l›
oldu¤u gibi 151. say›m›z ve öncesinde de 149. say›m›z benzer gerekçelerle bize verilmedi...

24
A¤ustos
2008
Say›:
1

- ﬁovenist, yalanc› olmayarak
emperyalizmle, iﬂbirlikçileriyle, tekelci ve onlar›n uﬂa¤› olmuﬂ siyasetçi-bürokratlarla savaﬂ›yorsunuz.
- Ergenekon çetesi kurmayarak oligarﬂinin güçlerine karﬂ› mü-

cadele ediyor, bask›ya, tecrite direniyorsunuz.
- Boy boy manken resimleri
basmayarak halk› bilinçlendirecek
dergi ç›kart›yorsunuz. Yahu niçin
inatla do¤rular› yaz›yorsunuz?
ﬁaka gibi de¤il mi, ama gerçek. Maalesef her türlü abuk sabuk burjuva yay›nlar›n›n girdi¤i
hapishaneye bizlerin yay›nlar› giremiyor. Dergiler giremiyor ama
nas›l oluyorsa, dergiyi ç›kartanlar
ara s›ra hapse giriyor...
Yüreklerimiz ka¤›t, yüreklerimiz kalemdir. Sevgiyle yoldaﬂça.”

Genelge Uygulanm›yor
Dergi ve Kitaplar Kayboluyor
Sincan 1 No’lu F T ipi’nden Kaan
Ünsal’›n 29 Temmuz tarihli mektub unda n:
Sevgili .... Buradaki koﬂullarda
bir de¤iﬂme yok. Son yazd›¤›mdan
bu yana ayn› problemler, keyfi uygulamalar, hak gasplar› devam ediyor. Genelge uygulanm›yor. Uygulanaca¤›na yönelik bir geliﬂme de

“Yoksullu¤a Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir”
‹dil Kültür Merkezi’nin düzenledi¤i “Yoksullu¤a
Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” slogan›yla gerçekleﬂtirdi¤i konser 16 Temmuz günü Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›’nda yap›ld›.
Sibel Yalç›n Park›’n›n giriﬂinde “Zama Zulme Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir” pankart›n›n as›l› oldu¤u konserde sahnede “Yoksullu¤a ve Zulme Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir” pankart› yer al›rken konser baﬂta Dursun Karataﬂ olmak üzere tüm devrim ﬂehitleri için durulan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Sahneye ilk ç›kan Gülseven, türküler ve deyiﬂler söyleyerek insanlar› duyguland›rd›. Ard›ndan sahneyi “Cebimde Yok Para”
oyunuyla Tiyatro Simurg ald›. Tiyatro Simurg’un sergiledi¤i oyundan sonra sahne alan Özlem Taner “bizim yoksullu¤umuz kader de¤il, bize yoksullu¤u kader gibi göstermeye çal›ﬂanlarda bir sorun aramal›”
derken söyledi¤i türküler büyük be¤eni toplad›. Naz›m Hikmet’ten okunan bir ﬂiirle devam eden konser-
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yok. Yürüyüﬂ dergisinin 151. ve
152. say›lar›n› verdiler. Di¤er say›lar› bekletiyorlar, henüz vermediler.
Dergilerin kitaplar›n aylarca idarede bekletildi¤i oluyor. Bir k›sm› da
kayboluyor. Kaybolan kitaplarla ilgili tüm devrimci tutuklular olarak
topluca savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunduk.

Sincan ve Tekirda¤
F Tipi’nde Hücre Cezalar›:
^ Sincan 1 No’lu F Tipi'nde,
Hüseyin Özarslan’a, tele tak›lan
gazeteyi alma giriﬂimi karﬂ›s›nda
“firar teﬂebbüsü” diye 3 günlük
hücre cezas› verildi.
^ Tekirda¤ 1 No’lu F
Tipi’nde, yer de¤iﬂikli¤i yap›laca¤› söylenip, fakat ›srarla nereye götürülece¤i söylenmeyen M.
Ali Bozok, bu duruma tav›r ald›¤›
için sald›r›ya u¤rad› ve F Tipi hapishanelerde çok s›k rastland›¤›
üzere kendisine “sald›r›ya u¤ra m a s u ç u n u ! ” iﬂledi¤inden 22
günlük hücre cezas› verildi.

de ‹dil Tiyatro
Atölyesi “Yoksulluk Baﬂa
Bela” adl› tiyatro oyunlar›n› sergilediler. Ve ard›ndan Grup Yorum “U¤urlama” ﬂark›s›yla
sahne
ald›.
“Bugün bu ülkenin dört bir
yan›n› peﬂkeﬂ
çekiyorlar. Ülkemizin da¤lar›n›, ovalar›n›, akarsular›n›
sat›yorlar. Buna karﬂ› bugün burada bulunan binler
onbinler olmay› gerektiriyor. Açl›¤a, yoksullu¤a karﬂ›
olan mücadelede biz de türkülerle yan›n›zda olaca¤›z”
diyen Yorum elemanlar›n›n söyledi¤i türkülerle herkes
halaya durdu. En son Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n›
söyleyen Grup Yorum’un ard›ndan sinevizyon gösterimi yap›ld›. Erdal Bayrako¤lu’nun söyledi¤i lazca türkülerle insanlar›n horona durdu¤u konserde umudun
sloganlar› yank›land›. Konsere 1700 kiﬂi kat›ld›.

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
K›sa günün kar›!

AKP Milletvekili
ve
Tayyip’in Yard›mc›s› ﬁaban
Diﬂli, üzerine
ah›r yapma izni bile olmayan bir tarlay› köylüden 3.4 milyon dolara

al›yor.
Üç günde imar plan› de¤iﬂikli¤i yap›larak, arsa üzerine herﬂey yap›labilir hale
getiriliyor. Ve sonra, sadece üç gün sonra,
arsa, 14.3 milyon dolara büyük bir al›ﬂveriﬂ merkezine sat›l›yor. Halen inﬂaat
sürüyor.
Üç günün kâr› 11 milyon dolar!
H›rs›zlar, ihale sahtekarlar›, nitelikli doland›r›c›lar, hükümet olursa, olaca¤› bu.
*

Devﬂirme
olimpiyatlar›
“Türkiye ilk alt›n madalyay› güreﬂte kazand›” diye
falaﬂ haberler geçiyor televizyonlar. “Az sonra”, alt›n madalyay› kazanan Ramazan ﬁahin ç›k›yor ekranlara. Fakat heyhat;
Türk milli tak›m›n›n gururu(!) Türkçe bilmiyor Tercüman
arac›l›¤›yla konuﬂuyor.
Çünkü, o bir devﬂirme. As›l ad›, Ramazan ‹brahimhanov. Da¤›stanl› güreﬂçi üç y›l önce Türkiye’ye getirilmiﬂ. Atletler öyle, halterciler öyle, baﬂka ülkelerde yetiﬂtirilen sporcular›,
devﬂiriyor Osmanl›, pardon AKP hükümeti. Atalar›na özenip,
kolay yoldan madalya kazanma peﬂinde.. Ne diyordu Tayyip; “iﬂini bileceksin”... Ne o öyle sporcu yetiﬂtirmekle falan
u¤raﬂacaks›n..

VahdettinAKP
Hükümeti
son Osmanl› padiﬂah›
hain Vahdettin’in
Suriye’deki
mezar›n›
restore ettiriyormuﬂ.
Ya k › ﬂ › r.
‹ﬂbirlikçiler,
iﬂbirlikçileri
mezarda da
olsa buluyor.

Etme bulma dünyas›
‹ﬂkenceci polislerin, ‘Manisal› gençler d a vas›’ndaki avukat›na karakolda iﬂkence yap›ld›... Av u k a t d i y o r ki; “Bana vurmaya baﬂlad›lar. Hatta ben yerdeyken biri aya¤›yla baﬂ›ma
bast›. Sürekli tekmelediler. Arkadaﬂ›m da sald›r›ya tan›k oldu”... Yok can›m yalan söylüyorsun,
Türk polisi iﬂkence yapar m›? Külliyen iftirad›r,
iftira... Olsa olsa, kendin düﬂmüﬂ baﬂ›n› yere vurmuﬂsundur falan... Sen mahkemede iﬂkenceci polisleri savunurken, öyle demiyor muydun?

Bir katilin
pervas›z piﬂkinli¤i
“Filikan›n denemesi yap›lmasayd›, gemi 19
kiﬂiyle yüzecekti. Bu gemi denizde f›rt›naya yakalansayd› o zaman filikaya binen 19 kiﬂinin hepsi
ölürdü.”
(Tuzla’daki Gisan Tersanesi’nin patronu Mehmet
Oyar)

Sözün Özü:
Dü z e nd e n he r y ön üy l e ko pm a l › y› z .
B iz i d üz e ne b a ¤ la y an h i ç bi r ﬂ ey k a l mamal›d›r. O zaman beynimiz,
yaﬂam›m›z her ﬂeyimiz özgürdür.
Devrimcileﬂmek budur.

Dursun Karataﬂ

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

24
A¤ustos
2008
Say›:
1

Gençli¤in Sesi
ÖSS elemeye devam ediyor.
Her sene on binlerce ö¤rencinin
iﬂsizler ordusuna kat›ld›¤› ve yar›ﬂ
at› gibi yar›ﬂt›r›ld›¤› s›nav, ö¤renci
gençli¤in ve ailelerinin korkulu rüyas› olmaya devam ediyor; çünkü
bu s›nav›n her aﬂamas› adaletsizlik, eﬂitsizlik ve elemedir. Hat›rlayal›m bu sene toplam 1 milyon
504 bin ö¤renci ÖSS 'ye girmiﬂtir.
Bunun sonucu sadece 0 puan alan
ö¤rencilerin say›s› 28 bindir. Sadece 0 puan alanlar, yani hiçbir ﬂey
yapamayanlar, bu durum bile baﬂl› baﬂ›na e¤itim sisteminin niteli¤ini ortaya koymaktad›r. Bu 0 puan
alanlara, baraj› geçemeyenleri ve
baraj› geçse dahi hiçbir yere yerleﬂtirilemeyenleri de ekleyince,
korkunç rakamlar ortaya ç›k›yor.
Bu rakamlar›n büyüklü¤ü ülkemizdeki egemenleri rahats›z etmez. Onlar›n iste¤i de zaten bu
tablodur ve ancak böyle iﬂlerle
övünebilir bir avuç egemen. Onlar
emekçi yoksul çocuklar›n›n baﬂar›l› olmas›n› istemezler bu tehlikelidir. Kendi e¤itimleriyle de gençli¤in olumlu bütün yönlerini törpülemeye çal›ﬂ›yorlar. Yaﬂad›¤›m›z
bütün, s›navlar, elemeler… bundand›r.
Her sene oldu¤u gibi ÖSS'de
baﬂar›s›z olan yani tercihler sonucunda yerleﬂemeyen 'baﬂar›s›z' iller; ﬁ › r nak, Hakka ri, Van, Ar dahan, Muﬂ, Mar din olmuﬂtur. Bu illerin de¤iﬂmemesi e¤itimdeki
eﬂitsizli¤i, adaletsizli¤i çok aç›k
bir ﬂekilde gözler önüne seriyor.
Kimse orada e¤itim gören gençlerin zekâs›n›n geri
oldu¤undan bahsedebilir mi? Burada sorgulanmas› gereken 'Neden
bu iller her sene
sonuncu oluyor?'
sorusu olmal›d›r.
Burjuva medya
yalan yanl›ﬂ onlarca istatisti¤i s›ralayarak bu gerçe¤in üzerini kapatmaya çal›ﬂ›yor. Ama ne kadar yüzdelik di-
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Ö¤renci Arkadaﬂlar:
ELENMEK ve Eﬁ‹TS‹ZL‹KLER
KADER‹M‹Z DE⁄‹LD‹R!
GENÇLK FEDERASYONU
limlere bölerek, yüzde bilmem
kaç baﬂar› gösterdi diye yazsalar
da hiçbiri bu gerçe¤i gizleyemez.
Çünkü söz konusu olan üç yüz
beﬂ yüz genç de¤ildir, yüz binlerce
insand›r. Ki zaten tart›ﬂ›lmas› gereken as›l mesele de baﬂar›s›z iller
sorunu de¤il bir bütün olarak e¤itim sisteminin kendisi olmal›d›r.
Çünkü bugünkü e¤itimin neresinden tutarsak oradan dökülecek
durumdad›r. Örne¤in sayd›¤›m›z
Do¤u illerine bakal›m. Ortal›kta
binlerce ö¤retmen aday› ve bu illerin birço¤unda da ö¤retmen aç›¤› var. Bu aç›¤›n d›ﬂ›nda ise birçok
ö¤retmen de kendi branﬂ›n›n d›ﬂ›nda derslere girmek zorunda
kal›yor. Bu duruma ra¤men bütün
ö¤renciler ayn› s›nava tabi tutuluyorlar. Nas›l sa¤l›kl› bir sonuç almay› bekleyebiliriz ki? K›sacas›
amaç insan e¤itmek de¤il, tam
tersine insandan yana ne varsa
yoketmektir.
Bugün aç›klanan tercih sonuçlar› da iﬂte bu korkunç tablonun
somutta görünen halidir. Tercih
yapan 1 milyon 179 bin 944 ö¤renciden 265 bin 230'u lisans (4
ve daha fazla y›l süreli) programlar›na yerleﬂmeye hak kazand›. Li-

se birincilerinden ÖSS ve s›navs›z
geçiﬂ için baﬂvuran toplam 4 bin
260 adaydan 3 bin 541'i yerleﬂirken 719'u aç›kta kald›. S›navda
baﬂar›l› olan ö¤rencilerin büyük
ço¤unlu¤u Anadolu ve Fen liseleri
ile özel liselerde okuyup dershanelere gidebilen ö¤rencilerden oluﬂuyor. Ö¤rencilerin s›navdaki bu baﬂar›lar› da ekonomik durumlar›yla
do¤ru orant›l›d›r. Peki neden? S eçilememek hep en 'baﬂar›s›z' illerin ve yerleﬂemeyen yoksul ö¤rencilerin kaderi midir? Elbette bunun nedeni “paran kadar okursun” mant›¤›n›n hakim oldu¤u sistemdir.
Bir kez daha on binlerce gencin
umutlar›, hayalleri y›k›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte
bu ülkede gençli¤e verilen de¤er
bu kadard›r. Emperyalizmin iﬂbirlikçi iktidarlar›n›n gençli¤in sorunlar›na çözüm üretmek gibi bir dertleri yoktur, bu onlar›n do¤alar›na
ayk›r›d›r. Onlar sadece düzene itaat eden beyinler yetiﬂtirmeyi ve
kendi ceplerini doldurmay› düﬂünürler. Evet, s›nav› kazananlar olsa
da sorunlar bitmedi. Onlar için de
ﬂimdi harç paras›, yurt paras›… gibi onlarca sorun duruyor ve hayat›m›z boyunca bu sorunlar bir zincirin halkalar› gibi s›ralanacak.
Genç
arkadaﬂlar;
çözümsüz, çaresiz de¤iliz. Ekonomik, demokratik, e¤itimsel, sorunlar›m›z›n çok yönlü
çözümü ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir
Türkiye'de mümkündür. Böyle bir Türkiye
için örgütlenelim, halk
için bilim, halk için e¤itim mücadelesini yükseltelim.

