Ad›
Tarihe
Ya z › l m › ﬂ t › r

Yeni

KURTULUﬁ

Haftalık Dergi
Fiyatı: 1 YTL
(kdv dahil)
7 Eylül 2008
Sayı: 1

A d ›,
And›m›z, Miras›m›z, Bayra¤›m›zd›r!
Hiçbir BASKI, YASAK,
Art›k Bu Gerçe¤i De¤iﬂtiremez!

Yaﬂam›, And›m›z, Miras›m›z, Bayra¤›m›zd›r!
Mahir’den Day›’ya Uzanan Devrim Yürüyüﬂümüzü Sürdürecek
Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist Türkiye’yi Kuraca¤›z!

12 Eylül - 18 Eylül

DAYISIZLIK D İYE B İR Ş EY Y OK
ﬁimdi, bir yanarda¤ gibi kabaran nice yüreklerden biri benimki de. Gö¤sümde baﬂlayarak
tüm bedenimi dövüyor volkan.
Dört duvar ard›nda olman›n
a¤›rl›¤› her zamankinden daha
katlan›lmaz bugün.

Ö¤lene do¤ru uzaktan gelen
bir ses duyuldu. “Geliyor” diye
ba¤›r›yor biri. ‹zini sürüyorum
topun. Önce yan avluya düﬂüyor. Sonra bir kez daha havalan›p bizim avluya düﬂüyor bu defa.

Bundan birkaç ay öncesi geliyor akl›ma. Bir akﬂam vaktiydi. Day›’n›n öldü¤ünü söyledi
haber bültenleri. Kimbilir, ayn›
haberin kaç›nc› tekrar›yd› bu.
“Habere ne diyorsun?” diye
sormuﬂtu yan›mdaki arkadaﬂ.
Bir an dahi duraksamadan cevap
verdim. “A s›l s›z ” . O kadar
emindim ki bu söyledi¤imden,
durup düﬂünmemiﬂtim bile...

Hergün onlarca top gelir gider zaten. Ama bu top uzaktan
geliyor ve haber yüklü belli ki.
Birden o istemedi¤im, beklemedi¤im haberle karﬂ›lacak olman›n korkusu sar›yor içimi. Çaresiz aç›p okuyoruz gelen toptaki
notu... Aç›klama yap›lm›ﬂ ve haber do¤rulanm›ﬂ. Öyle yaz›yor
Özgür Radyo’yu dinleyen bir
dostumuz. Baﬂsa¤l›¤› diliyor.
Nas›l inan›l›r ki buna? “Hay›r”
diyoruz yine, yanl›ﬂ duymuﬂ olmal›.

O günkü sükunetim, bu kendinden eminlik beni de ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Neden sonra biraz düﬂününce, “Hissederiz” demiﬂtim
kendi kendime... E¤er Day› bir
gün gerçekten ﬂehit düﬂürse B‹Z
bunu hissederiz. Duvarlar, kap›lar, parmakl›klar... kuﬂlar, bulutlar ve rüzgar hisettirir.
Ve dün, akﬂam bültenlerinde
bir kez daha ç›kt› karﬂ›m›za ayn›
haber. Önceki seferlerde söylenenlerle neredeyse kelimesi kelimesine ayn›yd› her ﬂey. Fakat
haberde olmayan, ekranda görülmeyen, sözden öte bir ﬂey
vard›. Bir ürperti doluﬂtu hücreden içeri. Kelimelerle tarifi zor.
Sabah bültenlerinde bir kez
daha ç›kt› ayn› haber karﬂ›m›za.
‹çimizi saran kuﬂku ateﬂi büyüdükçe büyüyor. Kendi kendimi
yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorum; daha
önce onlarca kez oldu¤u gibi yalan bu da. Yalanlamay› bir kaç
gün sonra okuruz zaten. Diyorum demesine ya, gel gör ki kendi yüre¤ime söz geçiremiyorum.

Saat baﬂ› geldi¤inde haber
kanallar›nda geziniyoruz bir bir.
Bir kula¤›m›z da radyoda. Her
zaman her ﬂeye haz›r›z, diyorduk
hep, ama buna haz›r de¤ildik.
Ve o an geliyor. Bir insan sesinin dikenli tele dönüﬂtü¤ü o
an; spiker son bir cümleyle bitiriyor: “Haber ailesi ve avukatlar› taraf›ndan da do¤ruland›.”
Art›k inanmamaktan baﬂka
çare yok, öyle mi? “Hay›r” diyoruz yine de. Birileri, bizim bile bilmedi¤imiz gizli yollardan
bir haber ulaﬂt›racak birazdan.
“Hay›r”, diyecek gelen haber,
“Day› yaﬂ›yor ve görevlerinin
baﬂ›nda”...
Dört duvar aras›ndayken onu
kaybetmiﬂ olmay› düﬂünmek dahi dayan›lmaz.. ﬁu kahrolas› duvarlar, demir parmakl›klar, dikenli tellere s›¤mak mümkün
de¤il. Biz s›¤sak yüreklerimiz
s›¤maz.

Biz onu hep devrimle beraber
hayal ettik. O günü görecekti.
ﬁark›lar ve bayraklarla geçiﬂimizi izleyecekti. Bunu görmek
onun hakk›, göstermek ise bizim
boynumuzun borcuydu. ﬁimdi
nas›l o gün gelmeden aram›zdan
ayr›ld›¤›na...
Yap›lmas› gerekenler olmasa
yine de inanmazd›k. Do¤aya,
hayata, bilime... her ﬂeye meydan okurduk. Fakat ﬂimdi y›¤›l›p
kalma zaman› de¤il. Madem ki
Day›’n›n ö¤rencileriyiz, öyleyse
yang›nl› yüreklerimizi da¤lara,
sokaklara, meydanlara salman›n, onun ad›n› ve ölümsüzlü¤ünü hayk›rman›n zaman›...
O büyük tahammülle s›k›l›yor yumruklar. Silkinip kalk›yoruz. Bu yüreklere söz geçirmeli..
Biz -ço¤umuz- Day›’y› hiç görmedik bile. Onunla geçen anlar›m›z olmad›. Bir kez olsun elini
s›kmad›k. Bak›ﬂlar›ndan taﬂan
sevgi hepimize yetti ama biz
kendi gözlerimizle görmedik
hiç. Ama o hep bizimleydi. Varl›¤› güç verdi. En zorlu anlar›m›zda s›cakl›¤›n› yan›baﬂ›m›zda
hissettik... Demek ki fiziksel
varl›¤›n›n çok ötesinde bir ﬂey
bu. Demek ki Day›s›zl›k diye bir
ﬂey yok...
ﬁimdi d›ﬂar›da olmay›, onu
silah tarakalar›yla u¤urlamay›
nas›l da çok isterdik. Öyleyse
dövelim kap›lar›: G ü m g ü m
güm!... Zulmün zindanlar›ndan
baﬂlayal›m yeri gö¤ü inletmeye.
Ona iﬂkenceler yapanlar, y›llarca tutsak edenler, sürgüne zorlayanlar, yoldaﬂlar›m›z› katledip
halklar›m›za zulmedenler titresinler: Güm güm güm!...

1969, Yozgat Şefaatli’ye bağlı Halaçlı
Köyü’nde doğan Ümüş, mücadeleye
1992’de katıldı. Ankara’da, Malatya’da,
Bursa’da çeşitli görevler aldı. 1997
Mart’ında tutsak düştü.
2000’de F Tipi saldırısına karşı başlatılan ölüm orucu direnişinde, Ümraniye
Hapishanesi 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeraldı. Direnişin ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Tahliye rüşvetini oligarşinin suratına çarparak, direnişini Küçükarmutlu’da sürdürdü. Direnişinin, 330. gününde
1 4 E y l ü l 2 0 0 1’de ölümsüzleşti.
Ümüﬂ ﬁAH‹NGÖZ

1969 Samsun Vezirköprü doğumlu olan
Rıfat, devrim mücadelesine üniversite yıllarında katıldı. Mücadele Gazetesi’nin Sivas temsilciliğini yaptı. 2 Temmuz Sivas
katliamı sonrasında faşistlere karşı tepkileri örgütleyen komite içindeydi. Ahmet
Karlangaç Kır birliklerinde iken, 1 5 E yR›fat ÖZGÜNGÖR
l ü l 1 9 9 4’de Hafik’in Ekinözü Köyü’nde jandarma tarafından tutsak edildi. Karakolda işkencelerden geçirildikten sonra katledildi.

Halkının
mücadelesine
DEVGENÇ
saflarında katıYüksel KAﬁIKÇI
lan bir
devrimciydi. 1 2 E y l ü l 1 9 7 9’da
Okmeydanı’nda faşistlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Mehmet SOYLU
Faşistler tarafından
12 Eylül
1 9 7 9’da Kars Yeni
Mahalle’de katledildi.

Victor JARA- ﬁili’de devrimci bir
sanatç›yd›. Emperyalizmin kültürel
istilas›na karﬂ› direniﬂi sanatsal faaliyetlerinin oda¤›na koymuﬂtu.
CIA destekli faﬂist Pinochet darbesinin ard›ndan tutsak edildi. Tutsak olarak götürüldü¤ü bir stadyumda türküleriyle direndi. 16
Eylül 1973’de dudaklar›nda direniﬂ türküleriyle, katlettiler.

‘Devrimcili¤in yaﬂ de¤il, inanç
ve bilinç iﬂi oldu¤unu R›fat bir
kez daha gösterdi.’
R›fat'› düﬂündü¤ümde gözümün önüne
gelen ilk görüntü bir dü¤ünde, ﬂenlikte,
gezide çekilen halaylarda coﬂku ve neﬂeyle halay› omuzlay›ﬂ›d›r. Halay›
omuzlar gibi kavgay› da omuzlad›. Neﬂesi ve coﬂkusu hiç azalmadan gelene¤imize yak›ﬂ›r bir ﬂekilde düﬂman› iﬂkencede yenilgiye u¤ratarak ﬂehit düﬂtü.
R›fat'la ayn› memleketteniz. Samsun'un Vezirköprü ilçesinden. Onu ilk,
abimin o¤lunun sünnet dü¤ününde tan›d›m. Sivas Mücadele bürosundan bir
arkadaﬂ›n da oldu¤unu söylediler, tan›ﬂmak istedim. Sanki y›llard›r birbirimizi tan›yorduk. Ayn› kavgan›n insan›
olmak, ayn› de¤erlere sahip olmak,
dost s›cakl›¤› için yeterliydi. O dönem
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ö¤rencisiydi.
Vezirköprü o dönem oportünizmin 12
Eylül sonras›nda teslimiyeti ve suskunlu¤u seçmesiyle birlikte suskunlaﬂm›ﬂt›.
Hala devrimci oldu¤unu iddia edenler,
boﬂ gevezelikten baﬂka bir ﬂey yapmazken "Siz daha dünkü çocuksunuz"
diyerek bizi küçümserken devrimcili¤in
yaﬂ de¤il, inanç ve bilinç iﬂi oldu¤unu
R›fat bir kez daha gösterdi. Bazen
oportünistlerin bu durumuna k›zar
"bunlar› harekete geçirmek için illa birimizin katledilmesi mi gerekiyor" derdik. Ama onlar› bunun bile harekete
geçiremedi¤ini R›fat'›n cenazesinde
gördük. Bunlardan bir ﬂey olmaz dedikleri halk, 12 Eylül'ün ölü topra¤›n›
çoktan üzerinden atm›ﬂken, onlar ölüler gibi yaﬂamaya devam ediyorlar.
Vezirköprü'ye geldi¤inde mutlaka görüﬂüyorduk. R›fat kendini yenilemede,
geliﬂtirmede ›srarl› ve inatç›yd›. En küçük f›rsatlar› dahi insanlar› örgütlemek
için, bir ﬂeyler anlatmak için de¤erlendirir, bitmez bir enerjiyle çal›ﬂ›rd›. Onu
bir dakika bile boﬂ bulmak mümkün

de¤ildi. Onu, ya insanlarla konuﬂurken ya da iﬂlerine yard›mc› olurken
görürdük.
Hareketin olanaklar›n›
büyük bir titizlikle korur sahiplenirdi.
Ailesinin ekonomik durumu iyi olmasa
da evinden köyünden getirdi¤i yiyecekleri insanlar›m›za ulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rd›. Daha ekonomik ve insanlarla
sohbet olana¤› daha fazla oldu¤u için
trenle yolculuk yapard›. Sivas-Samsun
aras›nda tan›ﬂt›¤› birçok insan vard›.
Sivas Mücadele Bürosunda militan gazetecilik anlay›ﬂ›n›n somutland›¤› bir
insand› R›fat. Sivas'ta TÖDEF rehberlik
masalar›nda insanlara yard›mc› olmaya çal›ﬂ›rken da görürüz R›fat'›. K›z
kardeﬂim Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazand›¤›nda rehberlik masas›na
u¤ramas›n› ve R›fat'› bulmas›n› söylemiﬂtim. Daha k›z kardeﬂim R›fat'› aramadan, R›fat yeni gelen her ö¤renciyle
ilgilendi¤i gibi k›z kardeﬂimi de bulmuﬂtu bile.
Onu en son gördü¤ümde çok fazla sohbet imkan› bulamad›k. Ayr›l›rken; "belki bir daha görüﬂemeyiz" derken farkl›
bir alanda çal›ﬂmaya baﬂlayaca¤›n› anlam›ﬂt›m. Bir an ne diyece¤imi ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. "Mücadele içinde olaca¤›n› bilmek
yeter, belli olmaz bir gün bir yerde karﬂ›laﬂ›r›z" demiﬂtim.
Tutukland›ktan k›sa bir süre sonra katledildi¤ini ö¤rendim. Görüﬂe gelen aileler "Senin hemﬂerinmiﬂ, Sivas'ta katledilmiﬂ" dediklerinde ilk akl›ma gelen
R›fat oldu. Cenazesine kat›lan insanlar,
vücudundaki izlerden iﬂkence yap›larak katledildi¤inin belli oldu¤unu söylerken kin ve öfkem bir kat daha artt›.
R›fat ﬂimdi senin tan›d›¤›n, emek verdi¤in insanlar kavgay› omuzlad›. R›fat
abileri gibi olmak, onun gibi mücadele
etmek için seni örnek al›yorlar. Senin
coﬂkunu ve kararl›l›¤›n› kavgam›zda
yaﬂataca¤›z. Sana ve tüm ﬂehitlerimize
söz veriyoruz, devrim sözümüzü tutaca¤›z.
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sosyalist hareketinin geliﬂimine
önemli katk›larda bulunmuﬂlard›r.
Hiç kimseyi de¤ersiz deyip bir kenara itmeyi do¤ru bulmuyoruz.
Herkes, her olgu, kendi nesnel koﬂullar› içinde de¤erlendirilerek yerli
yerine konulmal›d›r. Bu anlamda
sosyalist hareketimizin geliﬂimi
için, özverilerini esirgemeyen herkese sayg› duyuyor ve sahip ç›k›yoruz.
osyalizmi savunma mücadelesinde büyük özverilerde
bulunan ilk kuﬂaklar›n mücadelesi,
iktidar hedefinden uzak bir mücadeleydi. Türkiye solundaki en niteliksel ayr›ﬂman›n yaﬂand›¤› 1970 baﬂ›na kadarki süreci belirleyen de budur; solun iktidar iddias› ve hedefinden uzak olmas›, o güne kadarki
örgütlenme biçimlerini, çal›ﬂma tarz›n›, devrimcilik ve sosyalistlik anlay›ﬂ›n› da belirlemiﬂtir do¤al olarak. Yaﬂanan ayr›ﬂmayla birlikte,
Türkiye devrimci hareketi sadece
iktidar iddias›n› kazanmakla kalmay›p, yine ba¤l› olarak devrimcili¤in
her alandaki varoluﬂu da yeniden
ﬂekillenmiﬂtir.

S

Türkiye devrimci hareketi
önderli¤iyle gururludur,
onurludur

bir damla eme¤in dahi taraf›m›zdan
ürkiye solu, 1960’lar›n soyads›nmas›, yok say›lmas› söz konundaki ideolojik, teorik ve
nusu olamaz. 1920’lerden günümüpratik geliﬂmeler sonucunda o güne
ze, Türkiye Solu, olumluluk ve
kadarki en niteliksel ayr›ﬂmas›n› yaürkiye devriminin yolunun
olumsuzluklar›yla B ‹ Z ‹ M D ‹ R .
ﬂam›ﬂt›r. Bu ayr›ﬂma, özet bir tanetleﬂtirilmesinin önderi, usn›mlamayla, devrim cephesiyle, paevrimci hareketin y›llar öntas› Mahir Çayan’d›r. Güçlü, kapsifist, parlamenterist cephe aras›nce belirtti¤i gibi, Türkiye
saml› ve sonuç al›c› bir ideolojik
daki ayr›ﬂmad›r. Türkiye devrimci
Sol Hareketi tarihine iyilikleriyle,
mücadele sonucunda devrimin yolu
hareketi de iﬂte o dönemde, devrigüzellikleriyle, zaaf ve eksikliklenetleﬂtirilmiﬂ, anti-emperyalist, anmin yolunun netleﬂmesine paralel
riyle sahip ç›k›yoruz. Mustafa SUPti-oligarﬂik devrim stratejisi, Türkiolarak geliﬂtirdi¤i mücadeleyle, soH‹, ﬁefik HÜSNÜ, Reﬂat Fuat BAye halklar›n›n kurtuluﬂ yolu haline
lun di¤er kesimlerinden ayr›ﬂm›ﬂ ve
RANSEL, Dr. Hikmet KIVILCIMgelmiﬂtir. Bu strateji do¤rultusundao gün bugündür kendi devrimci çizLI, Mihri BELL‹ gibi birçok insan,
ki savaﬂ da yine Mahir Çayan’›n öngisinde geliﬂmesini, yürüyüﬂünü
yaﬂam ve mücadeleleriyle, Türkiye
derli¤inde baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu ansürdürmektedir.
lamdad›r ki, teorisiyle, prati¤iyürkiye Solu’nun tarihi,
le Mahir Çayan, Türkiye dev1900’lerin baﬂlar›na kaMahirler’le ç›kt›k yola. Darimci hareketinin önderi olarak
dar uzan›r. 1920’lerde ise, sos y›’yla devam ettik. ﬁimdi ikisinin mikabul edilmiﬂtir.
yalist olma iddias›na sahip müras›n› omuzlam›ﬂ olarak yürüyeceahir Çayan’›n önderlicadele ve örgütlenmelere tan›k
¤iz bu yolu. ‹kisinden Türkiye dev¤indeki bu savaﬂ fiziki
oluruz. O günden bu yana, bu
rimci hareketine kalan miras, büyük
olarak K›z›ldere’de sona erermücadelede büyük bedeller
bir mirast›r; teorik, pratik, kültürel
ken, K›z›ldere’deki tavr›n kenödenmiﬂ, büyük fedakarl›klar
her yönüyle dopdolu bir mirast›r.
disi de devrim yolunu ayd›nlayap›lm›ﬂt›r. Bu yüzdendir ki,
Teori ve prati¤in ötesinde, Türkitan bir rol oynad›. Fakat devTürkiye devrimci hareketinin
rimci hareketin önderli¤i, K›z›lgeliﬂiminde kimi dönüm noktaye solunda yarat›c›s› olduklar› say›dere’de imha edilmiﬂti. Harelar›n› ay›rdederken, ödenen bes›z gelene¤i de miras b›rakt›lar bize.
ketten geriye kalan kadrolar ise,
dellerin, gösterilen fedakarl›klabu miras› omuzlamaktan, önr›n, sosyalizm için harcanan tek
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derli¤i üstlenmekten uzakt›lar. Tarihin iﬂte bu aﬂamas›nda Türkiye
Devrimci Hareketinin k›lavuzu olarak tarih sahnesine ç›kan isim Dursun Karataﬂ’t›r. Day›, o andan itibaren, Parti-Cephe’yi yaﬂatmaya, ve
Mahirler’in yolunda, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye’yi yaratmaya adanm›ﬂ bir yaﬂam›n ad›d›r. Yaln›z bunun için yaﬂad›. 38 y›l›n›n her an›, her saniyesi bu hedefe
adand›.
imsenin reddedemeyece¤i bir gerçektir ki, K›z›ldere’den itibaren Mahir Çayan
üzerinde, hem devlet taraf›ndan,
hem ayd›nlar taraf›ndan y›llarca
büyük bir “ambargo” uyguland›.
“Eski”ler kullan›larak Mahir
y›prat›lmaya, savundu¤u çizgi
bulan›klaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Küçük-burjuva ayd›n kesimlerin,
revizyonist ve reformistlerin
Mahir’e yönelik bu ambargolar›n›n en temel nedeni, Mahirlerin
önderli¤inde geliﬂen iktidar hedefli mücadele stratejisinin solun
o güne kadarki statükolar›n› alt
üst etmesiydi. Oligarﬂinin düﬂmanl›¤›n›n oda¤›nda da ayn› kavram
vard›: ‹ktidar hedefli mücadele. Oligarﬂi, solun o güne kadarki s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na ç›kmas›n› engellemeye,
1970’lerdeki bu ç›k›ﬂ› bir daha dirilmemecesine yok etmeye çal›ﬂ›yordu. Oligarﬂinin Mahir’e karﬂ› en büyük silah› ise elbette yasaklar›, bask›lar›yd›. Ama ne bulan›klaﬂt›rma
çabalar›, ne bask›lar, yasaklar, baﬂta
gençlik olmak üzere, geniﬂ kesimlerin “Yolumuz Çayanlar›n yoludur”
ﬂiar›yla Parti-Cephe çizgisinde toplanmas›na engel olamad›. M a h i r ’i
y a ﬂ a t a n i r a d e n i n baﬂ›nda Dursun
Karataﬂ vard› ve biz bugün Day›’y›
M a h i r ’ i n y a n › n a k o y a r a k onlar›n
izinde devrim yürüyüﬂünü sürdürmeye and içiyoruz... Mahirler’le
ç›kt›k yola. Day›’yla devam ettik.
ﬁimdi ikisinin miras›n› omuzlam›ﬂ
olarak yürüyece¤iz bu yolu. ‹kisinden Türkiye devrimci hareketine
kalan miras, büyük bir mirast›r; teorik, pratik, kültürel her yönüyle
dopdolu bir mirast›r. Teori ve prati¤in ötesinde, Türkiye solunda yara-

t›c›s› olduklar› say›s›z gelene¤i de
miras b›rakt›lar bize. Ama kuﬂkusuz
bu miras›n içinde en belirleyici yan,
1970 baﬂ›ndaki ayr›ﬂmalar›n da belirleyici ö¤esi olan, iktidar iddias›
ve perspektifidir.
Dü nyan ›n Türki yes in de dev rim yapmak için” yola ç›km›ﬂt› Mahir. Onun miras›n› devralan Day›, Mahir’in iktidar bak›ﬂ aç›s›n› “Dünyay› bir kez de Türkiye’den sarsaca¤›z” iddias›yla sür-

“

K

Mahir ve Day›, en baﬂta “stratejik hedef” demektir bizim için; stratejik hedefimiz, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrimdir.
Bu devrimle ad›m ad›m ve kesintisiz inﬂa edece¤imiz Ba¤›ms›z,
Demokratik, Sosyalist Türkiye’dir.
Bu, onlar›n u¤runda can verdikleri, u¤runa tüm yaﬂamlar›n›
adad›klar› hedeftir.
dürdü. Mahir Çayan ve Dursun Karataﬂ, bu anlamda Türkiye solunda
i k t i d a r i dd i as › n› t e ms i l e de rl e r.
Her devrimin temel meselesi iktidard›r. M a h i r ve Day›, iﬂte bu iddiaya sahip ç›kt›klar›, bu iddiaya
uygun bir mücadele ve örgütlenmeyi hedefledikleri için Türkiye devriminin önderleri olma misyonuyla
an›yoruz onlar›.
yn› bak›ﬂ aç›s›, ayn› stratejik çizgi, devrimci hareketin
önderlerini birçok bak›mdan ayn›
geleneksel tav›rlarda buluﬂturmuﬂtur. Mahir de, Day› da, devrimci harekete önderlik ettikleri y›llar boyunca b›kmadan revizyonizme, reformizme karﬂ› mücadele yürüttüler. ‹deolojik mücadelelerinin zemini farkl›yd›. Mahir’in bu ideolojik
mücadeledeki amac›, devrimin yolunu netleﬂtirmekken, Day›, netleﬂen devrim yolunun bulan›klaﬂt›r›lmas›na, inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e
karﬂ› ideolojik mücadele göreviyle
karﬂ› karﬂ›ya kald›. Mücadelenin biçimleniﬂi farkl› olsa da, uzlaﬂmazl›klar› ayn›yd›; uzlaﬂmazl›k, Parti-

A

Cephe çizgisinin netli¤inin sonucuydu. Türkiye solunun cuntalar
karﬂ›s›nda direniﬂ gelene¤inde de
yine Mahir’in ve Day›’n›n damgas›n› görmek mümkündür. Mahir 12
Mart’a karﬂ›, cuntan›n Atatürkçü
maskesini düﬂürmek için silahl›
mücadele demektir. Day›, “Cunta
45 milyon halk› yenemeyecek” denilerek 12 Eylül’e karﬂ› baﬂlat›lan
direniﬂin d›ﬂar›daki ve hapishanelerdeki mimar›d›r. Peki Mahir’e ve
Day›’ya ve devrimci hareketin
Cevahirler’den, Ulaﬂlar’dan, Niyaziler’e, Sinanlar’a, Sabolar’a
kadar uzanan tüm önder kadrolar›n› ayn› direniﬂ çizgisinde, ayn›
cüret ve kararl›l›kta buluﬂturan
nedir denilirse sorunun cevab›
aç›kt›r; o cevap, Parti-Cephe’nin
teorisi, stratejisidir. O cevap,
Parti-cephe’nin çizdi¤i ihtilalin
yolunda yürüyor olmakt›r.
tratejik çizgimizle, önderlik miras›m›zla, direniﬂ
miras›m›zla, 1971’den bu yana
kanla yaz›lan tarihimizle, büyük
bir güce sahibiz. Stratejik çizgimiz nettir. Ufkumuz aç›kt›r. Büyük
bir iddiay› devrald›k onlardan. Yürüyüﬂümüz onlar›n çizdi¤i güzergahta sürecektir. Hiç kuﬂku yok ki,
devrimimiz ve hareketimiz bundan
önce oldu¤u gibi, bundan sonra da
büyük engellerle karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r. Hayat karﬂ›m›za yeni yeni sorunlar ç›karacakt›r. Fakat sorular›n
cevab›n› bulacak bir miras›m›z var.
Bu miras bizim için bir dogma de¤il,
bir eylem k›lavuzu olan MarksizmLeninizm ve önderlerimizin her konuda bize ›ﬂ›k olaca¤›na inand›¤›m›z
miraslar›d›r. Mahir ve Day›, en baﬂta “stratejik hedef” demektir bizim
için; stratejik hedefimiz, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimdir.
Bu devrimle ad›m ad›m ve kesintisiz
inﬂa edece¤imiz Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist Türkiye’dir. Bu, onlar›n u¤runda can verdikleri, u¤runa
tüm yaﬂamlar›n› adad›klar› hedeftir.
Ç a y a n l a r ’›n yolunda, Day›’n›n k› lavuzlu¤unda yürümek, bu hedef
u¤runda yaﬂamak, bu hedef u¤runda
ölmek ve her an bu hedef u¤runda
dövüﬂmektir.
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Day›’y› Ta n › m l a y a n K a v r a m l a r d a n B i r i :

UZLAﬁMAZLIK!

Uzlaﬂmazd›. Çünkü,
revize edilmemiﬂ bir
Marksizm-Leninizm’in,
bozulmam›ﬂ devrimcili¤in
temsilcisiydi.
Uzlaﬂmak, s›n›flar mücadelesi teorisinin, yani
Marksizm-Leninizm’in
reddiydi.
Uzlaﬂmak, d üﬂman k arﬂ›s›nda boyun e¤mekti; yani devrimcili¤in ayaklar
alt›nda çi¤nenmesiydi.
Uzlaﬂmad›.
Son nefesine kadar uzlaﬂmaz b ir devrimci o larak
kalabilmenin, önderlik etti¤i h areketi b urjuvazip roletarya saflaﬂmas›nda
tek b ir an dahi yanl›ﬂ
safa yönlendirmemiﬂ
olman›n g ururunu
taﬂ›yordu son nefesini verirken.
O b undan dolay› ö nderdi ve önderimiz
olarak k alacakt›..

6

Diyalog, uzlaﬂma, empati, sorunlar› masada çözme... Bunlar,
kuﬂku yok ki herkesin çokça duydu¤u kavramlard›r. Burjuvazinin teorisyenlerinin ve burjuva politikalar›n küçük-burjuvazi içindeki temsilcilerinin özellikle 1990’lar›n baﬂlar›ndan beri en çok tekrarlad›klar›
kavramlar›n baﬂ›nda bunlar vard›r.
Bunlar› söylerken, ﬂiddetin, zorun her türlüsü mahkum edilir; “s›n›flar mücadelesi”nin art›k ömrünü
doldurdu¤u eklenir; “Elveda proletarya”!
Peki biz ne diyoruz; mücadele,
d i reniﬂ, s›n›flar, savaﬂ... Ve bunlar›
söyledi¤imiz için de “taﬂ devri”nde
kalmakla, “dinazor”lukla itham ediliyoruz ayn› çevreler taraf›ndan.
Day› kuﬂkusuz iﬂte bu noktada
emperyalistlerin, oligarﬂinin ve burjuvazinin teorisyenlerinin en fazla
hedefi olan isimlerin baﬂ›nda geliyordu. Çünkü onlar neyi yoketmek
istiyorlarsa, Day› onlar›n karﬂ›s›nda
yok edilmek istenenin temsilcisiydi.
Onlar, devrimi, sosyalizmi, silahl›
mücadeleyi, illegaliteyi, proletaryay›, s›n›flar mücadelesini, uzlaﬂmaz
çeliﬂkileri, Marksizm-Leninizmi yok
etmek istiyorlard› ve Day›, bunlar›n,
38 y›ld›r en kararl› temsilcisiydi.
Day›’n›n ﬂehit düﬂmesinin ard›ndan burjuva bas›nda onun “silahl›
mücadelenin son sürdürücüsü”,
“1960’lar kuﬂa¤›n›n son temsilcisi”
oldu¤u yaz›ld›, bir yan›yla do¤ruydu; 1960 sonlar›n›n, M a h i r l e r ’in,
‹ b o l a r ’›n, Denizler ’in ilkeli, kurall›, militan, inanm›ﬂ devrimcili¤inin,
cuntalara boyun e¤meyen direniﬂçili¤inin, iktidar hedefinin, halk kurtuluﬂ savaﬂç›l›¤›n›n temsilcisiydi.
Zor’u, ﬂiddeti, halklar›n kurtuluﬂunda baﬂvurulmas› gereken zorunlu
bir araç olarak görenlerin, Marksizm-Leninizm’i eylem k›lavuzu
kabul edenlerin temsilcisiydi.
1970’lerin ilk yar›s›ndan itibaren

örgütlenen siyasi hareketlerin önderleri içinde –ﬂehit düﬂenler bir yana b›rak›l›rsa–, o sürecin ihtilalci
çizgisini bugüne taﬂ›yan baﬂka bir
siyasi hareket önderi yoktur.
1974-75’lerde siyasi arenaya ﬂu
veya bu siyasetin önderi olarak ç›kanlardan hangisi var bugün s›n›flar
mücadelesi arenas›nda? Hangisi o
günkü iddias›n›, çizgisini sürdürüyor? Day›, gerçekten de Mahirler’le
baﬂlayan ihtilalci çizgiyi günümüze
taﬂ›yand›r.
Ama “o kuﬂa¤›n son temsilcisi”
oldu¤unu iddia edenlerin yan›ld›¤›,
hem de büyük bir yan›lg› içinde olduklar› bir yan var: Her Cepheli,
Day›’y› yaﬂatacak, miras›n› sürdürecektir ve bu yüzden o “son temsilci” olarak kalmad› hiç ve kalmayacak da... “Kuﬂaklar teorisi”, devrimci hareketin prati¤inde iflas ettirilmiﬂ bir teoridir; Mahirler’in 1972
Mart’›nda devretti¤i bayrak, o günden bu yana elden ele devrediliyor
ve farkl› kuﬂaklar, o bayra¤› birlikte
taﬂ›yorlar.
*

Uzlaﬂmazl›k, ana
halkalardan biridir
‹htilalci çizginin Mahirler’den
bu yana k›lavuzu olan ve o çizgiyi
ayn› militanl›kla, ayn› radikallikle,
ayn› uzlaﬂmazl›kla ve iktidar iddias›n›, perspektifini daha da pekiﬂtirerek sürdüren Day›, Kuruluﬂ Kongresini açarken yapt›¤› konuﬂmada
“uzlaﬂmazl›¤a” nas›l belirleyici bir
önem atfetti¤ini ﬂu sözleriyle ortaya
koyar:
“Bu 16 y›ll›k tarihimizin a n a
h a l k as › n › , her koﬂulda düﬂmana
karﬂ› sürdürdü¤ümüz silahl› mücadele çizgisi ve düﬂmanla uzlaﬂmama oluﬂturmaktad›r. Bunun bedelini
belki çok a¤›r ödedik. Onlarca önder kadro ve savaﬂç›m›z› ﬂehit verdik...”

A n a h a l k a, bir yerde sürecin en
temel karakteristik özelliklerini verir. Ve yukar›da sözlerde ana halka
olarak iki olgu say›lmaktad›r ve biri
uzlaﬂmazl›kt›r... Uzlaﬂmazl›k, Day›
için böyle bir önemdedir.
Day›’n›n Mahirler’in miras›n›
de¤erlendirirken yapt›¤› ﬂu vurgular
da, uzlaﬂmazl›k kültürüne, gelene¤ine verdi¤i önemi gösterir:
“THKP-C içindeki ihanetçiler,
emperyalizmin bar›ﬂç› oldu¤u, yerli
iﬂbirlikçilerinin ilerici-demokrat ve
ulusal olduklar›na kadar varan emperyalist teorilerini... büyük bir piﬂkinlikle tekrarlad›lar. T›pk› bugün,
emperyalizmin dünya halklar›na
dayatt›¤› ve revizyonistlerin tekrarlad›¤› "yeni dünya düzeni", "kapitalizmin bar›ﬂç›l›¤›" teorilerini
THKP-C o günlerde yaﬂam›ﬂt›.
THKP-C önderli¤inin bu sald›r› ve
ihanet karﬂ›s›nda uzlaﬂmayan, asla
tereddüt etmeyen, silahl› savaﬂ› sürdürme tavr› bize kalan önemli bir
mirast›r.” (Kongre Raporu)
Baﬂta “ana halka” olarak vurgulanan iki olgunun burada da bize
kalan miras›n en önemli unsurlar›n›
oluﬂturdu¤unu görüyoruz.
Day›, ony›llar sonra, 17 Nisan
direniﬂini de¤erlendirirken de, direniﬂin en önemli yanlar›ndan birinin
de “ d ü ﬂ m a n a k a r ﬂ › h i ç b i r uzlaﬂma e¤ilimi taﬂ›nmad›¤›n›n ilan›”
oldu¤unu belirtir.
*

Uzlaﬂmac›l›k, ya da
uzlaﬂmazl›k, ideolojik bir
s o r u n d u r.
Uzlaﬂmac›l›k, s›radan bir sapma, s›radan bir sorun olarak görülemez. Kim ki, uzlaﬂmac›l›¤› basit
taktik ayr›l›klar olarak sunmaya
kalk›ﬂ›rsa, bilinmeli ki orada gizlenmeye çal›ﬂ›lan çok daha vahim bir
sorun vard›r. Uzlaﬂmac›l›k, ideolojik bir sorundur.
Marksizm-Leninizm’in her revize ediliﬂi, devrimcili¤in her bozuluﬂu, sistemle uzlaﬂma yönünde at›lan
bir ad›md›r.
Basit bir olay özelinde ortaya
ç›kmas› veya ortaya ç›kt›¤›nda çok

önemli siyasi sonuçlar yaratacak gibi görünmemesi onun özünü de¤iﬂtirmez. Uzlaﬂmac›l›k, ideolojik bir
sapmad›r ve bunun sonucu hemen
her durumda, egemen s›n›f saflar›yla bütünleﬂmeye gider.
Uzlaﬂmac›l›¤›n yol açaca¤› sonuçlar konusunda çok net uyar›lar›n
sahibidir Day›:
“ Hangi söylemle yola ç›karsa
ç›ks›n, ne tür büyük silahl› bir gücü
elinde bulundurursa bulundursun,
emperyalizme tav›r almayan, onunla, uzlaﬂan her hareket, nihai sonuçta emperyalizmin denetimi
alt›na girmeye ve ülkesini sömürgeleﬂtirmeye mahkumdur.! ”
Burada kastedilen, s›n›f düﬂmanlar›yla “i de ol oji k pl and a” uzlaﬂmakt›r elbette. Herhangi bir hareket, devrim mücadelesinin geliﬂim
seyri içinde savaﬂt›¤› düﬂmanla geçici ateﬂkesler, anlaﬂmalar yapabilir,
subjektif koﬂullardan dolay› geri çekilmeler yaﬂayabilir; bunlarla “uzlaﬂma” farkl›d›r. Dedi¤imiz gibi,
uzlaﬂma sonuçta ideolojik bir tavra
tekabül eder.
Bazen düﬂman›n zorbal›¤› karﬂ›s›nda, teslimiyetle baﬂlar ve teslimiyet giderek beyinleri de teslim al›r
ve uzlaﬂmac›l›k politik, ideolojik
bir karaktere bürünür.
Marksizm-Leninizmi, proletarya
n›n s›n›f bilincini savunmak, bir
toplumu oluﬂturan temel s›n›flar
aras›ndaki çeliﬂkilerin de uzlaﬂmaz
oldu¤unu kabul etmek demektir.
Dolay›s›yla, proletarya, tarihsel olarak bu çeliﬂkiyi çözmek için, di¤er
s›n›f›n iktidar›n› y›kmak, kendi iktidar›n› kurmak zorundad›r. Bu çeliﬂkinin çözümü, tarihsel olarak
“zor”u gerektirir.
Bunlar Marksizm-Leninizm’in
alfabesidir; bundan ç›kan sonuç, proletarya diktatörlü¤ünü, devrimi, zoru, ﬂiddeti reddedenlerin esas olarak
uzlaﬂma yoluna girmiﬂ oldu¤udur.
‹ﬂte Day› bu noktada MarksizmLeninizm’in en saf, en yal›n halinin
temsilcisi olarak an›lmay› haketmiﬂtir. Çünkü onda bu temel ve evrensel ilke ve kavramlar hiçbir za-

“Bu 16 y›ll›k tarihimizin ana
halkas›n›, her koﬂulda düﬂmana
karﬂ› sürdürdü¤ümüz silahl›
mücadele çizgisi ve düﬂmanla
uzlaﬂmama oluﬂturmaktad›r.
Bunun bedelini belki çok a¤›r
ödedik. Onlarca önder kadro ve
savaﬂç›m›z› ﬂehit verdik..”
man revizyona u¤rat›lmam›ﬂt›r.
Pratikte de böyledir... Cuntalar
karﬂ›s›nda, zindanlarda uzlaﬂmazl›k
da dahildir buna. Biliyoruz ki, ço¤u
uzlaﬂmac›l›klar, bu faﬂist terör alt›nda baﬂlam›ﬂ ve s›n›f mücadelesinin
reddine kadar gitmiﬂtir.
Uzlaﬂmac›l›¤›n s›n›r› yoktur bilindi¤i gibi. Bu yola girildikten sonra, uzlaﬂmalar› kaç›n›lmaz olarak
yeni uzlaﬂmalar takip edecektir. Sonuç s›n›f mücadelesinin, devrim hedefinin inkar›d›r.
*

Uzlaﬂmazl›¤›n ve
uzlaﬂmac›l›¤›n kayna¤›
Devrimci hareket ve onun önderi Day›, çok “sekter” olduklar› için
mi uzlaﬂmazd› acaba?
Kimileri y›llarca bunu tekrarlay›p durdular. Belki kimseyi ikna
edemediler ama, en az›ndan kendilerini kand›r›yordu ya bu gerekçe.
Uzlaﬂmazl›k ya da uzlaﬂmac›l›k,
salt kiﬂisel, salt pratik aç›dan de¤il,
s›n›fsal saflaﬂma aç›s›ndan belirleyici kavram ve tav›rlard›r.
U z l a ﬂ m a c › l a r, k i ﬂ i s e l o l a r a k
“korkak” olduklar› için de¤il, s›n›fsal ve ideolojik olarak zay›f ol d u k l a r › i ç i n u z l a ﬂ › r l a r.
Uzlaﬂma, teslimiyete götürür; o
gün ya da daha sonra; ama sonuç
kaç›n›lmazd›r:
“Yeniliriz, darbe al›r›z diyerek halk›n mücadelesini örgütlememek, onu her gün bir ad›m
daha devrime do¤ru taﬂ›mamak
devrimcilerin yöntemi olamazd›. Bu düﬂünceyi taﬂ›mayanlar,
sürekli olarak halk› mücadeleden al›koymaya, kendilerini
korumaya ve giderek savaﬂ ve
devrim gerçe¤inden uzaklaﬂarak, burjuvazi ile uzlaﬂ -
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mac› bir yol seçerek teslim olmaya
mahkumdurlar.” (Kongre Raporu)
Uzlaﬂmac›l›¤›n kayna¤›nda h a l k a i n a n m a m a k , güvenmemek vard›r. Day›, halka inanmayanlar›n çaresizli¤ini anlat›yor:
“ Halka inanmayan her güç...
daha büyük bir güç karﬂ›s›nda pes
etmekten, uzlaﬂma aramaktan baﬂ ka bir ﬂey yapamazd›. Gerçekte anti-emperyalist olanlar ve halka güvenenler, geçici yenilgilere... ra¤men, tekrar halk içerisinde güç toplayarak isyan hareketini sürdürürler. Bu uzun bir savaﬂt›r. Bu bak›ﬂ
aç›s›na sahip olunmad›¤›nda, emperyalizmin sald›rganl›¤›ndan korunmak için, en az zararla kurtulma mant›¤›yla hareket ederek em peryalizmle uzlaﬂma sürecine girilir.” (Kongre Raporu)
Bu nesnellik ortadayken, uzlaﬂmayanlar› sekter, uzlaﬂanlar› da “ol gun, ak›ll›, sa¤duyulu solcular”
olarak ilan etmek, neye hizmet
eder? Marksizm-Leninizme mi, revizyonizme mi? Devrime mi, karﬂ›devrime mi?
Biz, burjuvazinin ölçülerine göre olgun, ak›ll›, sa¤duyulu olarak
adland›r›lmaktansa, dinazor, ya da
sekter damgas› yemeyi ye¤leriz; bu
bizim kendimize güvenimizdir ve
gerekti¤inde “kim ne derse desin”
diyerek yürümek, burjuvazinin övgülerini hiç hayra yormamak, Day›’n›n bize ö¤retti¤i davran›ﬂ biçimlerindendir; mesela, o uzlaﬂma rüzgarlar›na karﬂ› direniﬂi anlatt›¤› bir
yaz›s›nda ﬂöyle diyordu: “Emperyalizmin, sosyalist sistemi y›kt›¤›,
sosyalizmin yenildi¤i masallar›n›
anlatt›¤› bir dünyada, kendisine
"devrimci-komünist" diyen birçok örgütün emperyalizmle
uzlaﬂmak ve silah b›rakmak
için kuyru¤a girdi¤i bir dünyada, "M-L'yiz" diyerek tüm
emperyalistlere ve yerli iﬂbirlikçilerine meydan okuyarak, silahl› mücadele bayra¤›n› kald›rmak, deli damgas›n› yemekle özdeﬂti.”
Day›, “ he rke se ve he r
ﬂeye ra¤men” kavram›n›
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beyinlerimize yerleﬂtirendir. ‹ﬂte bu
yüzden biz Day›’n›n miras›n› sürdürürken de, ne derler diye de¤il,
Marksizm-Leninizm ne diyor, hangi
tav›r devrime hizmet ediyor diye
bakaca¤›z. Ayn› Day› gibi.
Day›, oportünizmin devrimci harekete tahammülsüzlü¤ünü yer yer
düﬂmanl›¤a varan yaklaﬂ›mlar›n›
tahlil ederken, devrimci hareketin
uzlaﬂmazl›¤›n›n bunda özel bir rol
oynad›¤›n› da belirtir:
“devrimci savaﬂtan uzak, oportünist kafa yap›lar›n› ortaya ç›kard›¤›m›zdan, onlar›n statükolar›na
ortak olmad›¤›m›zdan, uzlaﬂmay›
reddetti¤imizden, dahas› baﬂka
partilerin yan kuruluﬂlar› gibi çal›ﬂmad›¤›m›zdan hareketimize olan
düﬂmanl›klar› çok köklü boyutlardad›r.” (Kongre Raporu)
Sekterlik, Türkiye solunda ço¤u
kez kendi uzlaﬂmac›l›klar›n›, liberalliklerini gizlemek isteyenlerin
baﬂvurdu¤u bir suçlamad›r. Devrimci hareketin direniﬂ çizgisi, her
dönem, objektif olarak soldaki statükocu, teslimiyetci, uzlaﬂmac› e¤ilimleri teﬂhir eden bir iﬂlev görmüﬂtür.
Devrimci hareketin oldu¤u bir
s›n›flar mücadelesi içinde, kimse
statükoculu¤u, teslimiyetcili¤i, uzlaﬂmac›l›¤› meﬂrulaﬂt›ramaz.
*

Kimlerle uzlaﬂmad›?
Day›, 38 y›ll›k devrimcili¤i boyunca uzlaﬂmac›l›k rüzgarlar›n çok
güçlü esti¤i dönemler yaﬂam›ﬂt›r.
Uzlaﬂmac›l›k elbette hemen her dönem çeﬂitli biçimlerde varolmuﬂtur
ama bunun bir rüzgara dönüﬂtü¤ü
dönemler, Marksist-Leninistler aç›s›ndan, devrimci önderler aç›s›ndan özel s›nav dönemleri halini alm›ﬂt›r. Day› iﬂte burada rüzgar›n
karﬂ›s›nda dik durabilendir.
Bu rüzgarlar, dünya çap›nda esse
de yine Day› aç›s›ndan bir ﬂey de¤iﬂmemiﬂtir.
SBKP’nin dünya soluna “bar›ﬂ
içinde bir arada yaﬂama” politikas›n›n revizyonist yorumunu dayatt›¤›
y›llarda da, 12 Eylül Cuntas› alt›nda

Uzlaﬂmac›l›k, s›radan bir
sapma, s›radan bir sorun olarak
görülemez. Kim ki, uzlaﬂmac›l›¤›
basit taktik ayr›l›klar olarak sunmaya kalk›ﬂ›rsa, bilinmeli ki orada gizlenmeye çal›ﬂ›lan çok daha
vahim bir sorun vard›r. Uzlaﬂmac›l›k, ideolojik bir sorundur.
uzlaﬂmac›l›¤›n teorileﬂtirildi¤i zamanlarda da, devrimci hareket Day›’n›n önderli¤inde uzlaﬂmac›l›¤›
reddetti.
Day› aç›s›ndan, her ﬂeye ve herkese ra¤men direnmek ve savaﬂman›n, halklar›n zafer için “ t e k ﬂ a ns › ”
oldu¤u çok aç›kt›.
‹ﬂte bunun için uzlaﬂmazd› Day›.
Baﬂka neden aramaya gerek var
m›yd›?
Uzlaﬂmazd› Day›; kimlerle uzlaﬂmad›¤›na bakmak da neden uzlaﬂmad›¤›n› gösterir.
Emperyalizmle uzlaﬂmad›.
Oligarﬂiyle uzlaﬂmad›.
Uzlaﬂmaman›n bedel istedi¤i koﬂullarda, bedel ödememek için savunulan teorilerle uzlaﬂmad›.
Reformist tezlerle uzlaﬂmad›.
K›sa vadeli ç›karlar karﬂ›l›¤›nda
kullanmak veya kullan›lmakta uzlaﬂmad›.
Halktan kopmakla, halka tepeden bakmakla uzlaﬂmad›. Bunun
solculuk say›lmas›n› asla kabul etmedi.
‹hanetle, hainlerle uzlaﬂmad›...
Hainlerin avukatlar›yla da uzlaﬂmad›.
Zaaflarla uzlaﬂmad›.
Düzeniçilikle devrimcilik aras›ndaki s›n›rlar› belirsizleﬂtiren teori ve pratiklerle uzlaﬂmad›.
Bu uzlaﬂmazl›klar›n hepsi DEVR‹M ‹Ç‹ND‹...
Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir ülke ve toplum hedefi olanlar,
bunlarla uzlaﬂamazd›.
Day›, ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist Türkiye hedefi demekti.
Ve bundan dolay› s›n›f düﬂmanla r›yla ya da s › n› f dü ﬂm a nl a r › na h i z met eden hiçbir ﬂeyle uzlaﬂmad›.

Yak›nlar›
‘Keﬂke, onun gibi bir kardeﬂim daha olsayd›’
Anlat›yor:
t

Baﬂ›n›z
sa¤olsun. Dursun KARATAﬁ
herkesin Day›’s›
ö ¤ retmeniydi,
peki Day› sizin
için ne ifade ediyor
Reﬂat KAReﬂat KARATAﬁ,
RATAﬁ: TeﬂekA¤abeyi
kür ederim. Benim kardeﬂimdi.
Ondokuz y›ll›k bir ayr›l›k vard›,
ama ben onu her gün yan›mda görüyordum, benimle hergün konuﬂuyor
gibiydi. ‹lkokuldan liseye gelinceye
kadar benim yan›mdayd›. Çal›ﬂkan
zeki biri oldu¤u o zamandan belliydi. Yap›s› daha de¤iﬂikti onun, çok
daha de¤iﬂikti, çok de¤iﬂik.

t Mesala en çok göze çarpan
yanlar› nelerdi?
Reﬂat KARATAﬁ: ‹ﬂte baﬂka
gençler gibi farkl› bir yere gitmezdi,
yap› bak›m›ndan çok olgundu. Daha o zamanlar devrimcilik, veyahut
da solculuk diye bir ﬂey yoktu, biz
de pek bilmezdik. Hakl›ya haks›zl›k
yap›ld›¤› zaman, karﬂ›s›ndaki babas› da olsa, kardaﬂ› da olsa, kim olursa olsun karﬂ›s›nda olurdu. Küçükken yaramazl›k yapars›n, kavga dövüﬂ yapars›n, ama onun böyle ﬂeyleri olmazd›. Bizde iki kardeﬂ bir arada, dövüﬂ, kavga hiç olmad›. Tabii çok çok bilgiliydi, gerçekten çok
bilgiliydi.
Tabii ben büyük oldu¤um için, yan›mda
fazla ﬂey konuﬂmazd›, yani sayg›
vard› halen devam eder o sayg›...

t Day›’y› en çok, en s›k, san›r›m tutsakl›k döneminde görmüﬂ oldunuz. O dönemden sizde en çok iz
b›rakan davran›ﬂlar› nelerdi, o dönemden iz b›rakan an›lar›n›z?
Reﬂat KARATAﬁ: ﬁimdi o kadar zaman tutsakl›k döneminde, o
kadar sorunlar ç›kt› ki, hangisini anlatal›m. K›ﬂ günlerinde mahkemeye
çok zaman don atlet, ç›plak gelmek

zorunda b›rak›ld›lar. Onlara verilen
yemeklere, pislik at›l›yordu, k›l,
kum, tuvaletlerini at›yorlard›. Çok
zaman açl›k grevlerine ﬂahit oldum,
ölüm orucuna ﬂahit oldum. Zaman
zaman görüﬂü oluyordu, orda onun
bo¤az›ndaki kemiklerini görüyorsun. Devlet bir taraftan, “ o n l a r b a t t a n i y e a l t › n d a b ü s kü vi yiyor” diye
anons yap›yordu. Haydarpaﬂa Hastanesin’de yap›ld›, kula¤›mla duydum bunlar›. Kötü örneklerdi.

t Day›’y› Ölüm Orucu eylemi
içindeyken gördünüz, de¤il mi?
Reﬂat KARATAﬁ: O zaman da
gördüm, 45. günündeydi. Ben dilekçe yazm›ﬂt›m Genelkurmay’a.
Görüﬂ kapanm›ﬂt›, benim görüﬂümü
sa¤lad›lar. ‹çeri gittik, arkadaﬂlar›ndan o gün ay›rm›ﬂlard›, tecrit etmiﬂlerdi. Dedi ki; “ art›k su da içmiyorum”. Ama çok kötüydü, ben kendisine söz verdim duygusal olarak,
“ gel kardeﬂim siz öleceksiniz, zaten
bunlar sizi öldürmeye çal›ﬂ›yor gelin bir ﬂey düﬂünün” dedim. Bana
ﬂu laf› dedi: “ Biz ölürüz bizim yeri m izi d ol du racak ço k k iﬂi v ar” .
Bu arada o kadar sinirlenmiﬂim
ki, duvar o eski duvara tahta çakm›ﬂlar, içini doldurmuﬂlar çamur,
yumru¤umu vurmuﬂum tahta k›r›lm›ﬂ elim duvara gömülmüﬂ.
ﬁimdi tabii art›k bir çare ar›yoruz
kendi kendimize. Gittik baﬂsavc›ya,
askeri baﬂsavc› da o zaman korgeneraldi. Gittik, paﬂam iﬂte çocuklar
ölüyor, siz bunlara bir çözüm bulun
diye. Bunu ö¤renince, bize, “ paﬂa
olmuﬂsun ama adam olmam›ﬂs›n
diye bir söz var, onun için bunlardan bir ﬂey ç›kmaz” dedi. Ölüm
orucuna devam etti.
Birgün sabaha geldik ki, Sa¤mac›lar’a götürmüﬂler, o hafta bizim
görüﬂler kesildi. Sa¤malc›lar’a gidip geliyoruz, öldü mü kald› m›, kimisi öldü diyor kimisi kald›...
Ankara’dan bir heyet gelmiﬂ,
aralar›nda anlaﬂm›ﬂlar. Aileler öyle
yo¤un ﬂartlar yaﬂ›yor ki, gittim

Mecidiyeköy’de bal buldum, bir de
ar› sütü. Bu sefer getirdim, sütü, bal› idare alm›yor içeriye, yasak diyor.
Zorla verdik içeriye. Bu arada göremiyoruz ama her gün cezaevi kap›s›na gidiyoruz, soruyoruz.
Görüﬂleri baﬂlad›, onbeﬂ gün
sonra görüﬂe gittik. Hala kötü, zaman zaman Çaml›ca Hastanesi’ne
götürüyor, getiriyorlar. Bir süre
Çaml›ca Hastanesi’nde yatt›, daha
sonra tekrar Sa¤malc›lar Cezaevi’ne getirdiler. Ama bu haldeyken o
kadar olgun taraflar› vard› ki, o bizi
ikna etmeye çal›ﬂ›yor, o bizi yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yordu. ‹ﬂte a¤lamay›n,
iyi olacak derdi. Evet bunlar çok
büyük olgunluklard›r. Ne bileyim,
daha pek çok ﬂey var.

t

‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’
isimli savunmay› ilk okudu¤u zaman› anlat›r m›s›n›z?
Reﬂat KARATAﬁ: Orada, tabii ki, çok hakl› görünüyorlard›. Konuﬂmak istediklerinde, mahkeme
baﬂkan› söyleyemezsiniz diyordu.
Bu sefer ne yap›yorsun ç›ld›r›yorsun, aya¤a kalk›yorsun. Asker geliyor jopla bekliyor baﬂ›nda, ﬂimdi
burada ne yapabilirsin ne olur tutumun? ‹çeriye götürüyorlard›, yüz
tane joplu asker baﬂ›nda, sanki ne
götürüyorlar. Yani biz o günleri yaﬂad›k, o günler çok zor günlerdi.
Tekrar geri gideyim, aç›k görüﬂ
var. Üzüm getirmiﬂiz, çikolata getirmiﬂiz. Al›p almayacaklar› belli de¤il. Ald›lar ama al›rken üzümü çikolatay› ﬂeftaliyi bir torbaya koydular
çikolatan›n da ka¤›tlar›n› soydular,
hava s›cak o havada bakt›m ki
üzümle çikolata su kesmiﬂ olmuﬂ çorba. Bir üstte¤men vard›,
söyledim ‘ya kardeﬂim senin
anan böyle bir ﬂey getirirse
olur mu çorba bu malzemeye
daha iyi bak’! Tamam konuﬂma
dedi, ba¤r›m› da çekiﬂtirdi. Ben
de ald›m ayaklar›mla ezdim,
bakt›m ki o zaman bir tantana
koptu. Aile görüﬂünü kapat-
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t›lar, çok zorluklarla karﬂ›laﬂt›k.

t Onun önder özelliklerini görüyor muydunuz?
Reﬂat KARATAﬁ: Bana sorarsan›z, her taraf› önder görünür.
Haks›zl›¤a dayanm›yorsa, her ﬂeyi
dupduru su gibi konuﬂursa, onda iyi
bir önder yönü var. Arkadaﬂlarla
münakaﬂalar›m olmuﬂtu, beni suçlam›ﬂt›, sen haks›zs›n demiﬂti. Bu gerçek, kardeﬂ baba arkadaﬂ derdi yok,
gerçek neyse onu söylüyor. Daha
bundan büyük önder olur mu?

t Düzenin bu kadar çok sald›r›s›na karalamas›na hedef olan, ayn› zamanda can›n› verecek ölçüde
sevilen bir önderin yak›n› olmak
sizde nas›l bir duygu yarat›yor?
Reﬂat KARATAﬁ: Yap›lan çok
çirkin ﬂeyler, yak›ﬂt›rma diye görüyorum. Hala karal›yorlar, terörist
baﬂ› diyerek. Demek terörist baﬂ›
kardeﬂim. Terörist demek, bir adam
durmadan vurur öldürür, haklar›
gasp eder, hak hukuka uymaz, o zaman terörist denir. Bu adam kimsenin hakk›n› yememiﬂ, insan›n mal›n› kaç›rmam›ﬂ, kimsenin paras›n›
zorla almam›ﬂ.

t

Bir önderin yak›n› olmak
nas›l bir duygu?
Reﬂat KARATAﬁ: Benim için
ne mutlu, ne mutlu kardeﬂim. Ne
mutlu, hiçbir ﬂeyinden piﬂman de¤ilim. Niye piﬂman de¤ilim, yaﬂ 6566 yaﬂ›nday›m zaten, bu zamana kadar hiçbir kötülük yapmad›, aileme,
bir büyü¤üne bir kötülük yapmad›.
Ben bir kardeﬂ olarak gurur duydum. Keﬂke bir kardeﬂim daha olsayd›, onun gibi.

t

Cenaze töreninde neler hissettiniz, böyle bir sahiplenme bekliyor muydunuz?
Reﬂat KARATAﬁ: ﬁok oldum.
Elbette, insanlar›m›z›n, arkadaﬂlar›n›n davran›ﬂlar› beni çok memnun
etti. Çünkü insanlar›m›z çok s›cakt›.
Bunlar beni çok düﬂündürüyor, hala
düﬂündürüyor. Bu kadar sayg›, yaklaﬂ›m. Biz cenazeyi bir camiye, bir
de cemevine götürdük. Geleneklere
göre kald›rmaya çal›ﬂt›k. Ama baz›
kiﬂileri görüyorum, lüzumsuz laflar
kullan›yorlar, insanlar› ay›rmaya,
bölmeye çal›ﬂ›yorlar.
Ben diyorum ki kardeﬂimi dev l e t ö l d ü r d ü. Niye, iﬂte ölüm oruçla-

r› sonucu bu devlet kanser etti. Cezaevlerinde tecrit etti, iﬂkenceler,
açl›k grevleri, ölüm oruçlar› bask›lar sonucu kansere neden oldu. Ondan sonra yurt d›ﬂ›na ç›kmaya zorlad›lar. Yurdundan uzak yaﬂamak
kolay
m›?
Tabii ki kanser olur. Onun için ben diyorum ki, bu devlet katletti. Bu devlet
öldürdü.
Cenaze günü, 80 belki 90 yaﬂ›ndaki bir adam, 25 yaﬂ›ndaki delikanl› gibi harekete geçti. O yaﬂtaki bir
adam 50 yaﬂ›ndaki bir adama sayg›
duyuyor, bunu düﬂünmek laz›m. O
sadece benim kardeﬂim de¤il. Tüm
insanlara mal olmuﬂ, onu görüyorum. Onlar benden fazla a¤lad›lar.
Benden fazla çaba sarf ettiler. Demek ki, benden çok kardeﬂi varm›ﬂ.
Kurban olurum ben onlara y›llarca
mahkemelerini izledik dediler.
Gazi’de bir genç atölyede çal›ﬂ›yormuﬂ. Cenazenin oldu¤u gün patronuna, “ izin ver ben cenazeye kat›laca¤›m” demiﬂ, yok demiﬂ patron
izin vermemiﬂ. Üç defa izin istemiﬂ
patron vermemiﬂ. Çocuk kendi makinesini kapatm›ﬂ. Biz çal›ﬂm›yoruz
demiﬂ cenazeye gelmiﬂ. Anlatacak
çok ﬂey var, o kadar çok ﬂey var ki
mümkün de¤il, sonsuz selam ve
sevgilerimi yolluyorum.

Cenazesinde 80-90 yaﬂlar›nda b iri ve alt› yedi yaﬂlar›nda
bir çocuk... Hem slogan at›yor, h em y ürüyordu

Ne k adar sevilen bir insan o ldu¤unu g ördüm
u

Baﬂ›n›z sa¤olsun. Dursun
KARATAﬁ herkesin Day›’s› ö¤retmeniydi peki Day› sizin için ne ifade ediyor
Zeli ha KARATAﬁ : Herkesin de baﬂ› sa¤olsun, tüm
onu sevenlerin de baﬂ› sa¤olsun. Day›, benim bir evlad›m
gibi, 4-5 yaﬂlar›nda kendi
çocu¤umdan üstün tutarak
büyüttüm, sevgiyle büyüttüm. Elaz›¤’da üniversite
vard› hangi bölümü oldu¤unu unuttum, ‹stanbul Üniversitesi’ni de kazanm›ﬂt›.
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Kay›nvalidemle konuﬂtuk dedik ki,
anne ‹stanbul’a Dursun’u gönderme
dedim. K›z›m Dursun ‹stanbul’a
gitmeyi çok istiyor dedi. ‹stanbul’a
gönderdik onu.
‹ﬂte 12 Eylül geldi. Dursun’un
yakaland›¤›n› duyduk. Ama niye
yakalam›ﬂlar, Dursun kimseye bir
kötülük yapacak bir insan de¤il ki, o
çok zeki ak›ll› bir insand›. Abisi
kalkt›, ‹stanbul’a geldi. Dursun’un
çok çok iﬂkenceler gördü¤ünü duydum. Oturduk konuﬂtuk, biz Dursun’un yan›nda olal›m dedik. Koca
atölyeyi boﬂaltt›, soka¤a döktü,
kalkt›k geldik Dursun’un yan›na.

Zeliha KARATAﬁ,
Yengesi
Geldik cezaevi yollar› aç›ld› bize. ‹damlar var, iﬂkenceler var, sürgünler var, her ﬂey var, ama o onu
hak edecek bir insan de¤ildi. Çünkü, dedi¤im gibi o insanlar› seven,
haks›zl›¤› kabul etmeyen, adaletsizli¤i kabul etmeyen, eﬂitli¤i savunan
bir insand›. Onun için ben ona asla
o yak›ﬂt›rd›klar› kelimeleri, a¤z›ma

almak bile istemiyorum. Onu söyleyenler gelsinler bana sorsunlar desinler ki ‘Dursun nas›l bir insand›,
sen onu anne gibi büyüttün, bakt›n
buralara getirdin, nas›l bir insand›’
diye bir sorsunlar bana... Cezaevlerinde ölüm oruçlar› baﬂlad›, ben sabahtan evimden ç›kard›m akﬂam karanl›¤›nda evime giderdim, haberini
alabilmek için, sokaklarda, hastane
kap›lar›nda beklerdim.
Birgün hiç unutmuyorum cezaevine gidece¤im, abisi Ankara’ya
gitmiﬂ idamlar için, idamlar da gündemde. Kar ya¤m›ﬂ diz boyu, camdan oturdum bakt›m dedim ben giderim duramam. Gittim, beni gördü
“ yengeci¤im dedi, sen niye geldin” ,
dedim ki ‘ben sana kurban olay›m
ben seni görmeden nas›l duray›m
sana bir ﬂey olur sahipsiz mi kalacaks›n buralarda’. O, bir zeytinini
arkadaﬂlar›yla paylaﬂan yüre¤i insan sevgisiyle dolu olan bir insand›.
Biliyordum ki, görüyordum ki en
do¤rusunu yap›yordu. Yurtd›ﬂ›na
gitti, haberim olmad›. Telefonda sesini duymad›m, tek sa¤ olsun da, insanlar›n›n yan›nda olsun da sesini
duymayal›m dedim. O sadece kendi
ülkesinin halklar›n› de¤il, bütün
dünya haklar›n› seven bir insand›.
Onun fikirlerini dinlemediler, fikirlerinden korktular, çünkü ç›karlar›na ters düﬂüyordu. Çünkü ak›ll›
adamd›, zeki adamd›.
Ya yengeci¤im diyordu, ‘gelecek
nesile toprak b›rakmayacaklar, ormanlar› b›rakmayacaklar, bir yer b›rakmayacaklar’. Bunlar› söyledi¤i
zaman 40 sene önceydi. Konuﬂurduk, lisedeydi o zamanlar. O çocuklu¤unda her ﬂeyi görüyordu. Bugünkü pislikleri, çirkin ﬂeyleri o zaman
söylüyordu. Ben onun yapt›¤› her
ﬂeyle gurur duyuyorum, gerçekten
çok mutluyum, bu kadar sevenleri
var, bu kadar güzel insanlar› var,

onun arkas›nda ve zaten o
da hep onlar› düﬂünüyordu.
Yaln›z ailesini, anas›n›, babas›n›, bac›s›n›, kardeﬂini
de¤il, bütün toplumu düﬂündü. Bütün halk› düﬂündü.

u

San›r›z Day›’y› en
çok tutsakl›k döneminde
gördünüz. O süreci anlat›r
m›s›n›z?
Zeliha
K A R ATAﬁ :
Onun çok özellikleri vard›,
çok temiz çok titiz bir insand›, sayg›l› anlay›ﬂl› bilgili bir insand›. Üstüne baﬂ›na çok özen gösteren bir insand›. Eli aya¤› temiz titiz bir insand›. Ben ona her hafta,
kurban olay›m, keﬂke olsayd› yine o
hizmetleri yapsayd›m. Her hafta,
asla ütüsüz elbise gitmezdi. Kazak
ördüm ona, bal›kç› yaka istedi güzel
bir kazak ördüm, bir makine ald›m,
komﬂudan kaza¤› ördüm götürdüm.
Kaza¤›n yakas› iki parmak de¤ilde, üç parmak olmuﬂ diye askerler içeriye almad›lar. Orada, onu
söktüm iki parma¤a indirdim, öyle
verdim içeriye. Yetkililere siz gerçekten geri zekal› insanlars›n›z ki
hala bu çaputla u¤raﬂ›yorsunuz ya,
utan›n ya çaputla u¤raﬂmay›n dedim. Geri zekal› insanlar, beyinleri
çal›ﬂm›yor.
Tutsak düﬂtü¤ünü duydu¤umda,
dedim ki allah›m benim evime ateﬂ
düﬂeydi, ben çocuklar›m›n elinde
tutayd›m Dursun’un yan›nda olayd›m, tek ben bunu duymasayd›m,
tutsak düﬂmeseydi. ‹kinciside Haydarpaﬂa Hastanesi’nde ölüm orucundayken abi ile beraber gittik gördük. O zamanlar çok kötü dönemlerdi, ben onu gördü¤üm zaman dedim ki ‘kurban olay›m masaya getirmiﬂler su koymuﬂlar’ dedim, ‘ne
olur bir bardak bir yudum iç, öldüYok
recekler bunlar sizi.’ dedim. ‘Y
yengeci¤im, ben ölürüm ama geri de kil er r ahat et si nl er b en ö lü rüm önemli de¤il’ dedi. Ben hangisini anlatay›m, iﬂte böyle yaﬂad›k bunlar›. O hep yi¤itti, babayi¤itti, dünya görüﬂü aç›k, nutku
aç›k yani dünyay› kendi avucunun

içinde görüyordu, öyle bir insand›.

u

Düzenin bu kadar çok sald›r›s›na karalamas›na hedef olan, ayn› zamanda geniﬂ kesim taraf›ndan
can›n› verecek kadar ölçüde sevilen
bir önderin yak›n› olmak size nas›l
bir duygu yaﬂat›yor?
Zeliha
K A R ATAﬁ : Yavrum
ﬂimdi onlar›n o sald›r›lar› benim
için hiç önemli de¤il, ama ben onla
gurur duydum. Zaten cenazesinde
gördü¤üm kadar›yla, onu o kadar
çok seven insan› var ki, sevmeyenleri az›nl›kta kal›yor. Onun için ben
çok mutluyum, bu kadar bilgili insan var oldu¤unu gördüm, çok mutlu oldum. Tabii benim ac›m ölüm
ac›s›, çok yordu. Fakat bir yan› da
bakt›¤›n zaman, dünyan›n en mutlu
insan› benim ki, Dursun, bu insanlara kendini sevdirmiﬂ. Valla o sevgiyi onlar›n aras›ndaki ba¤lardan pekiﬂti¤ini düﬂünüyorum.

u

Cenaze töreninde sizi en çok
etkileyen ne oldu?
Zeliha KARATAﬁ: En çok beni
etkileyen neydi k›z›m? Seksen doksan yaﬂlar›nda biri cenaze arabas›nda benim yan›mda idi, bir de
alt› yedi yaﬂlar›nda bir çocuk,
babas›n›n elini tutmuﬂ hem slogan at›yor hem yürüyor. Ben
bundan çok etkilendim. Ne kadar sevilen bir insan oldu¤unu
orada hissettim, gördüm. Benim görüﬂüm, e¤er o kat›l›m
bir tatil gününde olsayd› bir o
kadar daha fazla olacakt›.
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Gençlerimiz, ‘küresel’ pazar›n mallar› olmayacak!
“Türkiye, dünyada gençlik politikas› olmayan ender ülkelerden biridir”. Bu tespit, May›s ay›nda
aç›klanan UNDP (Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›)’n›n “Türkiye ve Gençlik” konulu raporunda
yap›lm›ﬂt›. (8 May›s 2008, Radikal)
Bu araﬂt›rmaya göre; 5 milyon
iﬂsiz genç vard›r; e¤itimin iyi olmamas›, ÖSS sisteminin yaln›zca imkan› olan ö¤rencileri seçiyor olmas›
ve gençli¤in sosyal, siyasal hayata
kat›lmak istememesi gibi olumsuzluklar, sözkonusudur. Rapor, ülkemizdeki gençlik sorununun özüne
inmese de biz bu olgular›n nedenlerini deneyimlerimizle biliyoruz.
Gençlerin sosyal ve siyasal hayata kat›lmalar› nas›l beklenebilir
bu ülkede? ‹lkö¤retimden baﬂlay›p
yüksek ö¤retim sonuna kadar gençlerin kendilerini elenecek un ya da
seçilecek karpuzmuﬂ gibi hissetmesini sa¤layan say›s›z s›nav›n varl›¤›n› gözönüne ald›¤›m›zda, gençler,
en dinamik ça¤lar›nda, sadece ele¤in üzerinde kalmak için tüm sosyal
hayat›ndan, siyasal giriﬂimlerden
vazgeçiyor do¤al olarak. Daha do¤ru bir ifadeyle, vazgeçiriliyor.
Sistem, onu her türlü sosyal, siyasal faaliyetten vazgeçirmek üze r e ﬂekillendirilmiﬂ zaten.
Sistem istiyor ki, o derslerinden
baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünmesin. Yaﬂam›nda derslerinden baﬂka bir ﬂeye
yer olmas›n. Ve istiyor ki, bu hayattan, siyasetten ar›nd›r›lm›ﬂ ö¤renci,
sorunsuz, pürüzsüz bir ﬂekilde sistemin çarklar› içinde yerini als›n.
Okullardaki e¤itim, kiﬂiye hiçbir
ﬂey katmayan, halk›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda de¤il, tekellere kalifiye eleman yetiﬂtirecek tarzda haz›rlanan, gericili¤in ve ﬂovenizmin hakim
oldu¤u bir e¤itimdir: Bu haliyle de, gençleri geliﬂtirmek
ﬂöyle dursun varolan yeteneklerini ve ilgilerini de körelten bir role sahiptir.
Ders zamanlar›, ö¤renciye baﬂka hiçbir ﬂey için
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zaman b›rakmayacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Fakat bu yo¤unlukta
uygulanan bir ö¤retim de yetmedi¤inden, s›navlara girecek ö¤renciler, milyarlarca lira paray› gözden
ç›kararak kalan zamanlar›n› da
dershanede dolduruyorlar.
Dershaneye giden bu gençlerin
“yaﬂam üçgeni” de böylece kurulmuﬂ oluyor; E v - ok u l -d e r s h a n e...
Gençli¤in yaﬂam›na yap›lan dayatmalar, bu fiziki düzenlemelerle
s›n›rl› kalm›yor. Beynine de müdahale ediliyor elbette bu ﬂekillenme
içinde. Gençlere bir “ y a r › ﬂ a t › ” olarak yaklaﬂ›ld›¤›ndan her gencin,
çevresindeki tüm arkadaﬂlar›n›, yar›ﬂta kendisine engel olacak di¤er
“ d ü ﬂ m a n a t l a r ” olarak hissetmesi
sa¤lan›yor. Böyle bir gencin; arkadaﬂl›k, paylaﬂ›m, dayan›ﬂma, dostluk, güven duygular›na sahip olmas› nas›l mümkün olacak? Böyle bir
genç, nas›l bir sosyal hayata, nas›l
bir ahlaka sahip olacak?
ﬁunu da söylemek gerekir; uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumara, yozlaﬂman›n di¤er çeﬂitlerine yönelen
gençli¤in bu tercihlerinde(!), iﬂte
tüm bu sayd›klar›m›z önemli etkenlerdir.
Gençlerin bilgiye ulaﬂmas› zordur; demokratik bir örgütlenmeye
ulaﬂmas› zordur. Gerçek dostluklara
ulaﬂmas› zordur ama yozlaﬂman›n
tüm biçimlerine ulaﬂmalar› son derece kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r; öyle ki
okullar›n yak›nlar›ndaki büfelerde,
çay bahçelerinde bulunabilecek kadar yak›nd›r o lanet ﬂeyler; okul
çevrelerinde devletin polisi de olmas›na ra¤men hem de... Rektörlüklerin, tekellerin ﬂenlik, e¤lence
ad› alt›nda düzenledikleri etkinliklerin bir k›sm›, alkoliklikten uyuﬂturucuya kadar say›s›z pisli¤e aç›lan
kanallar gibidir...
Hal buyken, tekrar dönelim “siyasete kat›lmak istemedi¤i” belirtilen gençli¤e. Bu sonuç sürpriz olmasa gerek. Fakat burada önemli
olan bu sonucun UNDP raporunda
iddia edildi¤i gibi “Türkiye’de bir

tGençlerimiz; okullar aç›l›yor, gerici müfredat, faﬂist yönetimler haz›r.

tYÖK, iktidar, polis, tekeller, sizi
emperyalist pazar›n hizmetçileri
yapmak için kollar›n› s›vad›lar.

tSiz de s›vay›n kollar›n›z›.
tBeyninizi, yüre¤inizi teslim etmeyin onlara.

tEmperyalist pazarda “ücretinizi”
hakedebilmek için, halk›n›zdan, vatan›n›zdan vazgeçmeniz istenecek
sizden.

tVazgeçmeyin!
tEnerjinizi, eme¤inizi, zekan›z›, bilginizi, emperyalistlerin hizmetine
vermeyin.

tSiz ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye mücadelesine laz›ms›n›z,
siz bu mücadelenin öncüleri olmal›s›n›z!
gençlik politikas› olmamas›”n›n m›,
yoksa tam tersine olmas›n›n sonucu
mu oldu¤una bakmak gerekir.
Siyasetin gençli¤e “ÖCÜ” gibi
gösterildi¤i, genç, dinamik beyinlerin ülke ve dünya gündeminden bihaber hale getirildi¤i, haberi olanlar›n da kendini taraf olarak g ö r m e meye zorland›¤› bir gerçek. Zorlama, öylesine çok yönlü ki, bunun
için, düzen ;ekonomik, sosyal, kültürel, polisiye her araç ve yöntemi
kullan›yor gençli¤e karﬂ›.
Dolay›s›yla gençli¤e karﬂ› böyle
sistemli ve yo¤un bir kuﬂatma söz
konusuyken, orada bir “gençlik po litikas›” olmad›¤›ndan sözetmek
pek mümkün olmasa gerek.

Bir politika var ve onu tam anlaoluﬂmas›n›n zaman› ise, birçok olayabilmek için gençli¤in nas›l bir
y›n dönüm noktas›nda oldu¤u gibi
toplumsal kesim oldu¤unu k›saca
12 Eylül’e götürür bizi.
hat›rlamak gerekir.
Sindirilmiﬂ, apolitikleﬂtirilmiﬂ
bir
gençlik yaratmak için nice zuÜlkemiz, hep söylendi¤i gibi
lümler uygulad› cunta, YÖK gibi
genç nüfusun çok oldu¤u bir ülke.
kurumlar kurdu, yasalar ç›kard›.
Gençli¤in say›s› 12 milyon olarak
Bask› o günden bu yana sürüyor;
veriliyor. Bu büyük rakam, egemensoruﬂturmalar, faﬂistler, ÖGB’ler
leri ürkütüyor. Çünkü gençlik, içinher dönem gençli¤in önüne ç›kar›lde taﬂ›d›¤› dinamik, atak, araﬂt›rmad›. Bask›yla örgütlülükten, mücadec›, yeniliklerden yana, ayd›n ve haleden uzaklaﬂt›r›lan gençlik, burjureketli ruh haliyle ülkemizde hemen
va kültür ve ideolojiyle yozlaﬂma
her zaman egemenlere karﬂ› verilen
batakl›¤›na çekilmeye çal›ﬂ›ld›.
mücadelenin içinde ﬂu veya bu biGörüldü¤ü gibi, Türkiye’de bir
çimde yer ald›.
gençlik
politikas› var, yok de¤il. Bu
Tüm dünyada da az çok böyledir
politikalar›n
ad› depolitizasyon ve
zaten. Gençlik, ezilen s›n›flar›n yayozlaﬂt›rmad›r.
Bu politikada k›sn›nda saf tutar. En önde dö¤üﬂür.
men
baﬂar›l›
olduklar›
bir gerçekse
Hatta yeni sömürge ülkemizde iﬂçi
de, gençli¤in ilerici tüm yanlar›n›
s›n›f›n›n konumundan dolay›, bu royoketmeyi baﬂaramad›lar. Tarihsel,
lün daha da öne ç›kt›¤› zamanlar
geleneksel dinami¤i, bazen bir
olur. Oligarﬂinin gençlik korkusutohum, bazen fideler halinde durunun tarihi ve hakl›(!) nedenleri varyor liselerde ve kampüslerde.
d›r; 1960’larda 6. Filo’ya karﬂ›
“ Tam Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” ﬂiar›n› yayan bu ülkenin dev yürekli t Ders baﬂ›nda
milyon:
gençleridir. ‹ﬂçi grevlerinde, 15
köylünün toprak yürüyüﬂlerinde, 2008-2009 E¤igecekondularda halk›n haklar›n› tim-Ö¤retim Dösavunan yine gençliktir. ‘70’ler- nemi 8 Eylül Pagünü
de anti-emperyalist, anti-oligar- zartesi
ﬂik mücadele bayra¤› yine genç- baﬂl›yor. ‹lkö¤li¤in elinde dalgalanmaktad›r. retim okullar›nTürkiye devrim yolunu netleﬂti- da 10 milyon 870 bin, liselerde 3 milrip bu yolda ilk büyük çat›ﬂmala- yon 245 bin olmak üzere toplam 14
r›, destanlar› gerçekleﬂtirenler de milyon 115 bin ö¤renci ve 600 bine yak›n ö¤retmen ders baﬂ› yapacak.
gençlik kökenlidir...
Ve ﬂimdi dönüp soral›m, ço¤u
tYa “ders baﬂ›’ yapamayanlar?! 250
zaman düzen güçlerinin demobin ö¤retmen iﬂsiz. 80 bin ö¤retmen
goji malzemesi olarak kulland›¤›
ise “sözleﬂmeli ö¤retmen” statüsüncümlenin do¤ru olup olmad›¤›n›.
de. Yani yar› iﬂsiz... Ve halen ço¤u k›z
“Gençlik, gelecek midir?” Evet,
gençlik demek, yar›n›n ba¤›m- yüzbinlerce çocu¤umuz var okula gis›z, demokratik, sosyalist Türki- demeyen.
ye’si demektir. Çünkü gençlik t Paral› e¤itim: Yoksullar için çocuk
onun mimarlar›ndan olacakt›r. okutmak zor; zordan da öte... Ana s›n›Oligarﬂinin korkusu da budur. f›na baﬂlayan bir ö¤renci için 38 ilkö¤Halk›n gelece¤ini yoketmek, retime baﬂlayacak bir ö¤renci için 37,
gençli¤i yoketmeyi gerektirir. liseye baﬂlayacak ö¤renci için 40 ayr›
Gençli¤in siyasetten uzaklaﬂt›r›l- kalemde masraf yap›lmas› gerekiyor.
mas›n›n nedeni budur. UyuﬂturuOkula baﬂlaman›n “maliyet”i, ana
cu madde kullanma yaﬂ›n›n 11’e,
s›n›f›nda
387 binden baﬂlay›p, liselerçocuk fahiﬂelerin yaﬂ›n›n 12’ye
de
2223.14
YTL’ye kadar ç›k›yor.
inmiﬂ olmas›n›n nedeni de bu
politikalard›r. Ve bu tablonun Yoksullar masraflar›n alt›nda eziliyor.

UNDP’nin raporunun son bölümü iﬂte bundan hareketle uyar›yor
oligarﬂiyi. Tüm devrimci vatansever dinamikleri yokedecek bir
“gençlik politikas› oluﬂturulmas›”
yönünde acele edilmesi gerekti¤ini
söylüyor. Bak›n ne diyor:
“Türkiye, gençlerini gelece¤in
zorlu küresel pazar koﬂullar›na haz›rlamay› baﬂaramazsa, gençlere
daha çok ve daha iyi iﬂ imkanlar›
sa¤layamazsa, gelece¤in gençli¤i
ülkede, sosyal, politik ve ekonomik
gerilimlerin kayna¤› haline gelebilir, mesele acil”... Emperyalistlerin
derdi anlaﬂ›l›yor.
Sisteme, elbette “küresel” diye
adland›r›lan emperyalist sisteme
uyumlu gençler üretilmesi için daha
acele ve planl› çal›ﬂ›lmal› diyor emperyalizm. E¤er gençlerin beyinleri,
“küresel” pazara uygun hale getirilmezse, yar›n birgün bu gençler devrimci de olur, isyan da ederler.
Y›llard›r uygulanan politikalardan ald›klar› sonuçlar› henüz tam
tatmin edici bulmuyorlar demek ki.
Ve bu demektir ki, gençli¤i teslim
almak, pasifikasyon, yozlaﬂt›rma ve
burjuva kültüre tabi k›lma anlam›nda hedeflerine ulaﬂmak için yeni
planlar, programlar uygulamaya koyacaklard›r. Hem de a n a s › n › f › n d a n
b a ﬂ l a y › p ü n i v e r s i t e l e r e k a d a r...
Bu noktada e m p e r y a l i z m i n v e
AKP’nin e¤itim politikas› ortakt › r : G e n ç l i ¤ i k ü re s e l p a z a r a h a z › r l a m a d a a m a ç b i r l i ¤ i v a r d › r.
YÖK, TÜS‹AD, polis, gerici ö¤retmen ve ö¤retim üyeleri, hepsi bu
konuda onlara yard›mc› olacaklard›r.
Ana s›n›f›ndan baﬂlay›p üniversitelere kadar durmaks›z›n çocuklar›m›z›n, gençlerimizin beyinlerini
emperyalist dünya sistemine boyun e¤ecek tarzda e¤itmeye çal›ﬂanlara direnmeliyiz. Gençlerimiz, aileleri, ilerici, demokrat
ö¤retmenler ve ö¤retim üyeleri,
tüm demokratik güçler, gelece¤imiz için gençlerimizi kazanmal›y›z. Onlar› emperyalizmin
“küresel pazar”›n›n vahﬂetine,
alçakl›¤›na teslim etmeyelim.
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8 Eylül’de 14 milyon 115 bin
ö¤renci ve 600 bin ö¤retmen
ders baﬂ› yapacak. Yani yeni e¤itim- ö¤retim y›l› baﬂlam›ﬂ olacak.
Peki, bu e¤itim ve ö¤retimin neresi “yeni”dir? Elbette ki e¤itimde bir sene içerisinde de¤iﬂen
çok ﬂey oldu. Örne¤in e¤itim daha fazla gericileﬂti. AKP daha fazla kadrolaﬂt›, har(a)çlara % 10
zam geldi, kay›t paralar› katland›,
e¤itimde ezbercilik daha fazla de¤er kazand›… ve bunun gibi daha
çok say›da ‘yeni’yi s›ralayabiliriz.
E¤itim sisteminde de¤iﬂen bir
ﬂey yoktur. Sadece de¤iﬂen okullara devam eden ö¤rencilerin
isimleridir. Mezun olanlar ve yeni
gelenler olur.
Evet, sorunlar›m›z daha da
büyüyerek ‘yeni’ e¤itim- ö¤retim
y›l›na girece¤iz. Çünkü, e¤itim
sistemi de, hakim s›n›flar›n ç›kar›na göre ﬂekillenmektedir. Dolay›s›yla, ülkemizdeki egemen s›n›flar›n niteli¤ini görmek, e¤itimin niteli¤ini de görmemizi sa¤lar.
Gerçek olan nedir? Gerçek,
ülkemizde milyonlarca iﬂçi ve
emekçi çal›ﬂ›rken bir avuç egemenin oturdu¤u yerde yemesidir.
Evet, Sabanc›lar, Koçlar… Milyonlarca emekçinin al›n terini sömürürken, bizleri de yalanlar›yla,
demagojileriyle aldatarak susturmaya çal›ﬂ›rlar. Bu da yetmedi mi
ordusu, polisi, sivil faﬂistleriyle
meydana ç›karlar. ‹ﬂte o zaman
onlar vatansever kesilirler. Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›, milyonlar›n
eﬂitçe ve adaletlice yaﬂamas›n›
isteyen devrimcileri ise terörist
ilan ederler. “Terörist” kelimesi,
e¤itim- ö¤retim y›l›n›n aç›lmas›yla birlikte de çokça duyulacakt›r.
Halk için bilim, halk için e¤itim isteyen devrimciler terörist ilan edilerek burjuvazinin boy hedefi olacakt›r.
Üniversitelere yeni gelen arkadaﬂlar›m›z, tüm bu
anlatt›klar›m›zla karﬂ›laﬂacaklar. Belki bir üniversitenin kantininde, belki de
bir lisenin önünde ya da
bu ülkenin kanla sulanm›ﬂ meydanlar›ndan bi-
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GENÇLER; ÇÜRÜMÜﬁ E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N
B‹ZE VERECE⁄‹ H‹Ç B‹R ﬁEY YOKTUR!
GENÇL‹K FEDERASYONU
rinde...
‹ﬂte o zaman, bu sayfalarda
okuduklar›m›z› hat›rlayal›m ve
düﬂünelim. Bu adaletsiz düzenin
sahipleri mi, yoksa bu düzenin
bencil, adaletsiz, çürümüﬂ e¤itim
sistemine karﬂ› ç›kanlar m› teröristtir? Tersine, bu sisteme karﬂ›
ç›kmak en do¤al hakk›m›z ve dahas› bir ö¤renci, bu ülkenin gençli¤i olarak görevimizdir. Evet,
hakl›dan yana olan, adalet isteyen hepimiz, düzenin gözünde terörist say›l›r›z. Bugün, öne ç›kan
ö¤rencileri hedef al›yor olmalar›
bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
Hepimiz bu düzenin, adaletsizlikleri ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Peki,
mücadele etmeyip ne yapaca¤›z?
Bu soruyu do¤ru cevaplamak,
bizi düzenin karﬂ›s›nda konumland›racakt›r.
Bu düzen öyle adaletsizdir ki,
bir avuç zenginin çocuklar› yaz
tatili boyunca zaman›n› lüks yazl›klarda, bolluk içerisinde geçiriyor. Biz halk çocuklar› ise yaz tatilinde çal›ﬂmak zorunda kal›yoruz. Onlar›n çocuklar› dünyaya
ilk gözlerini açt›klar›nda tertemiz,
p›r›l p›r›l hastaneleri ve etraf›nda
koﬂturan onlarca doktor ve hemﬂireleri görürler. Yoksul halk çocuklar› ise açl›klar, yoksulluklar
içerisinde borçlu do¤ar. Bazen de
gözünü hiç açmadan yaﬂamlar›
son bulur. ‹ﬂte böyle bir sistemin
verece¤i e¤itim de ancak bu düzen gibi adaletsiz, çarp›k yozlaﬂm›ﬂ ve tekellerin ç›karlar›na göre
olur.
E¤itim dendi¤inde, anlad›klar›
tekellerin eleman ihtiyac›n› karﬂ›lamak oluyor. Halk›n ihtiyaçlar›na cevap veren, yaﬂam›m›z› kolaylaﬂt›racak bir e¤itim olmad›¤›
için okul bizler için eziyete dönüyor. Asl›nda bir ço¤umuz bu durumun fark›nday›z, ama de¤iﬂtir-

mek için ad›m atmakta tereddütlü davran›yoruz. Bu ﬂekilde sorunlar›m›z çözülmez.
Örne¤in bugün katk› pay› paras› denilerek zorla, yüzlerce YTL
ödemeye zorlan›yoruz.
Kimi örnekler verelim:
- MEB’na gelen bir baﬂvuruda,
bir veli çocu¤unu Ankara Etimesgut Mahir Baﬂer ‹lkö¤retim
Okulu’na kay›t ettirece¤ini, okul
yönetiminin ise kendisinden iki
taksit halinde 270 YTL istedi¤ini
ve 30 Temmuz’a kadar ödemenin
yap›lmas›n› yoksa kay›t yapamayacaklar›n› söylemiﬂtir (Hürriyet
e¤itim).
- Üsküdar’da Fuat Baymur ‹lkö¤retim Okulu’na k›z›n› kay›t ettirmek isteyen bir veliye, sabahç›
olmas›n› isterseniz 250 YTL, ö¤lenci olmas›n› isterseniz 500 YTL
ba¤›ﬂ yapman›z gerekiyor, aksi
takdirde kay›t yapamayaca¤›z
deniliyor.
- Yine MEB’na yap›lan baﬂka
bir baﬂvuruda ise asgari ücretle
çal›ﬂan bir veli 5 yaﬂ›ndaki çocu¤unu okul öncesi e¤itime kay›t
ettirmek için kendisinden 300
YTL istendi¤ini belirtiyor. Veli,
Hüseyin Çelik’e seslenerek, “ P a ras› olmayan okuyamayacak
m › ? ! ” diye soruyor.
Evet, bu ülkede dayat›lan budur. Emekçilere, yoksullara reva
görülen bunlard›r. Bu ülkede paran kadar de¤erlisindir. Tüm bu
anlatt›klar›m›z hepimizin sorunlar›d›r. Bunlar karﬂ›s›nda hepimiz
bir araya gelerek çözüm üretmeliyiz.
Elbette ki bu çürümüﬂ sistemde çözüm bulamay›z. Ancak birleﬂirsek ba¤›ms›z, demokratik bir
ülkede, halktan yana bir e¤itim
görebiliriz. Örgütlenirsek, Birlikte
Hareket Edersek ‹ﬂte O Zaman
Biz Kazan›r›z.

geldiler. Tutsaklar yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur,
Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›
ve alk›ﬂlarla karﬂ›land›lar.
Mahkemenin baﬂlad›¤›
saatlerde Beﬂiktaﬂ Mey-

Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Edenler Hala Tutuklu!
ADALETS‹ZL‹K SÜRÜYOR!
Yo z l a ﬂ maya, uyuﬂturucuya,
fuhuﬂa karﬂ›
ç›kt›klar›
için tutuklananlar›n
yarg›land›¤›
davan›n 3.
duruﬂmas›na
2 Eylül günü
13.
ACM’de devam edildi.
Yo z l a ﬂ maya karﬂ›
mücadele
ettikleri için
yarg›lananlar hakk›nda 10.000 y›l›n üstünde
cezan›n istendi¤i davada yarg›lanan
tutsaklar duruﬂmaya ring araçlar›n›n
camlar›ndan zafer iﬂaretleri yaparak

Uyuﬂturucuya,
fuhuﬂa,
yozlaﬂm aya
k a r ﬂ› ç ›k t › l a r ;
47 ki ﬂi
t ut u kl a nd›
9 8 k i ﬂi i ç i n 1 0
b in 4 00 y ›l c e za is t e n i y o r
20 k i ﬂ i h a l a
t u t u k lu!

dan›’nda bir eylem gerçekleﬂtiren
Temel Haklar Federasyonu üyeleri
“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açt›lar.
“Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir, Adalet ‹stiyoruz, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kmak Suç De¤ildir” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
ayn› sloganlar›n bulundu¤u dövizler
de aç›ld›.
Eylemde Temel Haklar Federasyonu ad›na Aysu Baykal’›n okudu¤u aç›klamada “Bu sistemin hukuku
halk›n de¤il, emperyalist sömürgenlerin ve iﬂbirlikçisi h›rs›zlar›n, hortumcular›n, vergi kaçakç›lar›n›n,
trilyonlar› kaybedenlerin hizmetindedir. Onun için bu sistemde hapishanelerden uzak huzur içinde yaﬂa-

yanlar; düzenin bekas› için katliam
yapanlar, fuhuﬂ yapt›ranlar, uyuﬂturucu satanlar, yozlu¤un sürmesi için
her yolu mubah sayanlard›r. Bunlar› yapmayanlar, bunlara karﬂ› mücadele edenler iﬂten at›l›r, komplolarla
tutuklan›r, hatta katledilirler. Yozlaﬂt›rma politikas›; sömürünün sürmesi için baﬂvurulan halk düﬂman›
yöntemlerden biridir. Yozlaﬂt›r›lm›ﬂ
bir toplumu istedi¤i gibi yönetece¤inin bilincinde olan egemenler,
uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu, h›rs›zl›¤›,
kumar› aç›k bir ﬂekilde destekler ve
teﬂvik eder. Hatta vergilendirerek
yasall›k sa¤lar. Her biri sayg›n birer
iﬂadam› olur. ‹sterlerse Milletvekili,
Bakan veya Baﬂbakan bile olabilirler art›k. Yapt›klar› ve yapacaklar›
her ﬂeyin yolu aç›kt›r onlara bu düzende” denildi.

“Temel Haklar Federasyonu olarak gençlerimizin, gelece¤imizin
uyuﬂturucu ve fuhuﬂ batakl›¤›nda
yok edilmesine, çocuklar›m›z›n r›zk›n›n içki, kumar masalar›nda harcanmas›na, sokaklar›m›z› okullar›m›z› çetelerin esir almas›na izin
vermeyece¤iz” sözleriyle sona eren
aç›klaman›n ard›ndan Karanfiller
Kültür Merkezi tiyatro grubu taraf›ndan yozlaﬂmay› anlatan bir oyun
sergilendi.
Eylemin ard›ndan tekrar mahkeme önüne geçen kitle pankart ve dövizlerini mahkeme bahçesine as›p,
polis barikat›n›n önüne oturarak
marﬂlar ve sloganlarla mahkemenin
bitmesini bekledi. Mahkemenin bitmesiyle mahkeme önünde bekleyen
aileler hapishaneye götürülen tutsaklar› u¤urlamak için sloganlar atarken polis sald›r›s›na u¤rad›lar. Polisin gaz
Temel Haklar Federasyos›karak sald›rd›¤› kitle
n u ol a ra k; g e nç l e r i m i z i n ,
sloganlarla polis sald›r›gelece¤imizin uyuﬂtur ucu
s›na karﬂ›l›k verdi. Mahv e f u h u ﬂ b a t ak l ›¤ › n d a yo k
kemede Yeliz K›l›ç, Özlem Olgun, Engin Cee d il m e s in e , ç o c u k l ar ›m › ber, Erhan ﬁimﬂek, Ekz ›n r›z k ›n›n iç ki, k um ar
rem Kurtuluﬂ, Mehmet
m a s a l a r › n d a h a r ca n ma s › Özdemir, Mehmet Yayna, sokaklar›m›z› okullar› - la, Hasan Öztürk, Cüm›z› çetelerin esir almas› - neyt Ayy›ld›z ve Hasan Koço¤lu tahliye
na izin ver meyece¤iz.
edildiler.
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KONTRGER‹LLA
YÖNETEMEMEN‹N
SONUCUDUR!
‹zmir

K o n t r g e r i l l a G ö re v i B a ﬂ › n d a
Halk Cepheliler halka gerçekleri
anlatmaya devam ediyorlar.
Türkiye’nin birçok ilinde Anadolu halk› AKP’nin Ergenekon
Operasyonu’yla kontrgerillay› yoketti¤i, demokrasiyi savundu¤u yalanlar›na karﬂ›l›k Halk Cepheliler’in bildirilerle, kahve konuﬂmalar›yla, kuﬂlamalar›yla, panelleriyle
ulaﬂt›rd›klar› gerçekle tan›ﬂt›:
“ A K P H a l k a Ya l a n S ö y l ü y o r
K o n t r g e r i l l a G ö re v i B a ﬂ › n d a ”

K›z›lar›k’ta Panel
28 A¤ustos günü K›z›lar›k Mahallesi’nde, K›z›lar›k Kültür Merkezi
taraf›ndan
kontrgerilla
gerçe¤inin anlat›ld›¤› bir panel
düzenlendi. K›z›lar›k Kültür Merkezi’nin teras›nda yap›lan panelde
‹zzet Günay ve Muhammed Demir
dünyada ve ülkemizde kontrgerilla
örgütlenmeleri üzerine konuﬂma
yapt›lar.
“Kontrgerilla tüm dünyada
Amerika taraf›ndan örgütlenmiﬂ,
halka, sosyalizme karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r. Kontrgerilla ülkemizde birçok
katliam yapt›. 1 May›s 1977, Sivas,
Maraﬂ katliamlar›, sokak ortas›nda
vurulan ayd›nlar›m›z U¤ur Mumcular, Hrant Dinkler, kay›plar… Daha
fazla saymam›z mümkün ancak
as›l önemlisi nas›l ortadan
kald›r›laca¤›d›r” diyen ‹zzet
Günay, sözlerini kontrgerillaya karﬂ› ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesi
yükseltelim ça¤r›s› ile sonland›rd›.
Muhammed Demir ise
daha çok kontrgerillan›n kat-liamlar›na, ülkemizdeki
operasyonlar›na de¤indi.
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Demir “Emperyalizm ve
oligarﬂi haks›z yönetimleri-ni bu ﬂekilde devam ettirme-ye çal›ﬂ›yor. Bu halklar›n hakl› sa-vaﬂlar› karﬂ›s›nda bundan baﬂka ça-relerinin kalmad›¤›n›n göstergesi-dir. Çözümsüzlüklerinin sonucu-dur… Kontrgerillaya karﬂ› savaﬂ›
yükseltmeli, ba¤›ms›zl›¤›, sosyalizmi
kazanmal›y›z…” diyerek sözlerini
sonland›rd›.

B u r s a ’ d a K a h ve
Konuﬂmalar›
Halk Cepheliler AKP’nin Ergenekon yalan›n› Bursa’da kahve konuﬂmalar›yla halka anlatt›lar.
Halka gerçekleri anlatmak için
mahallelerde bildiri da¤›t›m› yapan
Halk Cepheliler bununla beraber
Vatan ve Teleferik mahallelerinde
kahvelerde konuﬂma yapt›lar. Yap›lan konuﬂmalarda AKP’nin de Ergenekoncular’›n da Amerikan iﬂbirlikçisi oldu¤u vurgulanarak halka
ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesine kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.

Gemlik’te Gerçekler Hayk›r›lmaya Devam Ediyor
Gemlik Halk Cepheliler de da¤›tt›klar› bildiriler ve kuﬂlamalarla
gerçekleri anlatmaya devam edece¤iz diyorlar.
Gemlik’te de 29 A¤ustos
günü Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 4 kahvehanede bildiri da¤›t›l›p konuﬂmalar yap›ld›.
Bildiri da¤›tm›nda ve yap›lan konuﬂmalarda kontrgerillan›n görevi baﬂ›nda oldu¤unu, katliamlar, infazlar, provokasyonlarla halk›n mücadelesini ezmeye çal›ﬂt›¤› vurgulanarak AKP'nin Ergenekon
operasyonuyla halk› aldatt›¤›,

kontgerillan›n devletten ba¤›ms›z olmad›¤›
anlat›ld›.

Dersim...
Dersim’de de 1 Eylül günü yap›lan bildiri da¤›t›m›yla Dersim halk›na ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesine kat›l›m ça¤r›s› yap›l›rken
kontrgerillan›n görevi baﬂ›nda oldu¤u hayk›r›ld›.
Polisin gerçeklerin sokaklarda
hayk›r›lmas›na olan tahammülsüzlü¤ünü göstererek kamera çekimi yapt›¤› bildiri da¤›t›m›nda 400 bildiri
insanlara ulaﬂt›r›ld›.

Malatya’da G özalt› Te r ö r ü
Malatya'da Halk Cephesi üyelerinin 1 Eylül günü Emeksiz Caddesinde yapt›¤› bildiri da¤›t›m›na polis sald›rd›.
Halka gerçekleri anlatarak
AKP'yi teﬂir eden Halk Cephesi
üyeleri Sevcan Göktaﬂ, Mehmet
T ü r k e r ve Düzgün A r a l gözalt›na
al›narak Malatya TMﬁ’ye götürüldüler. Halk Cepheliler 5 saat gözalt›nda tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›lar.

Elaz›¤...
Elaz›¤ Halk Cepheliler’in 4 Ey-lül günü Hozat garaj›nda ve Hasta-neler Caddesi’nde yapt›klar› bildiri
da¤›t›m›nda polisin engelleme ça-bas› vard›. Halk Cepheliler’in bildi-ri da¤›t›m› s›ras›nda halkla yapt›kla--

r› sohbetlerde insanlar›n AKP’ye
olan tepkilerini, öfkelerini hayk›r-mas› AKP’nin polisini rahats›z etti.
Polisin bildiri da¤›t›m›n› engel-lemeye çal›ﬂt›¤›n› gören çevre esna-f› ve halktan insanlar polisin bütün
tehditlerine ra¤men Halk Cephelile-rin etraf›nda toplanarak onlar› sa-hiplendiler. Bunun üzerine polis
bildiri da¤›t›m›n› engelleyemedi.
Hafta boyunca Elaz›¤’da Fevzi
Çakmak ve Y›ld›z Ba¤lar› mahalle--

lerinde toplam 1000 adet bildiri da-¤›t›ld›¤› ve 6 bin adet kuﬂlama ya-p›ld›¤› ö¤renildi.

Halk Cephesi önlüklerinin giyildi¤i ve dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde

aç›klamay› okuyan Selda Bulut;
“Kontrgerilla asl›nda Devlet'tir.
Böyle oldu¤u için bugüne kadar
kontrgerillayla ilgili baﬂlat›lan soruﬂturmalar›n hiçbiri ‘gitti¤i yere
kadar’ gidememiﬂtir. Gidemez de.
Çünkü gitti¤i yer, devlettir.... Bu ülkede kontrgerilla hala yaﬂ›yor; dün
baﬂka bir hükümette, bugün
AKP'de; ama yaﬂ›yor!” diyerek
kontrgerilla ve devletin ayr› olmad›¤›n› vurgulad›.

hiçbir
mu¤lakl›¤a, yoruma yer b›rakmayacak ﬂekilde, T S K
a d › n a yap›lm›ﬂt›r. Ve en üst düzeyde sahiplenilmiﬂtir.
Baﬂka bir ifadeyle, Genelkurmay Ergenekon da, kontrgerilla da
benim demiﬂtir.
Öyledir de.
Bu ziyaretle birlikte, Ergenekon
davas› üzerine üretilen teorilerden
bir k›sm› daha çökmüﬂtür.
Hat›rlanacakt›r, ﬂöyle teoriler
vard›; “Ordu kendi içinde, Susurlukçulardan, eski kontrgerillac› lardan kurtulmak istiyor.”, “Ordu
ile AKP, devletin ba¤›rsaklar›n› temizlemek için anlaﬂt›lar.”, “Ordu,
eski kadrolar› gözden ç›kard›” ve
benzeri...
Söz konusu ziyaret ve genelkurmay aç›klamas›, bu teorilerin ne kadar alt›n›n boﬂ oldu¤unu göstermiﬂtir. Türkiye’de benzer her geliﬂmede, benzer teoriler yap›l›r, fakat istisnas›z her seferinde yaﬂanan geliﬂmelerle bunlar yalanlan›r. Ayn› durum, bir kez daha tekrar etmiﬂtir.
Ziyaretin anlam›; kontrgerilla
eylemlerinin devletin d›ﬂ›nda düﬂünülemeyece¤idir. Kontrgerilla eylemlerini, ister muvazzaf subaylar,
ister emekli subaylar düzenlesin farketmez. Bu biçimsel bir ayr›md›r.
As›l olan, bunu yapanlar›n, kimin
ç›karlar› için hareket ettikleri, nas›l

desteklenip nas›l korunduklar›d›r.
Tüm bunlara bakan herkes, ülkemizdeki kontrgerilla faaliyetinin,
bir devlet politikas› ve organizasyonu oldu¤u gerçe¤ini görecektir. Elbette devlet, yeri gelir, kitlelerin gözünde kendini aklamak için, kimilerini gözden ç›karabilir. Ya da, yarg›lar gibi yapabilir. Bunlar›n hepsinin
örnekleri, ülkemiz tarihinde vard›r.
AKP’nin savc›lar›n›n haz›rlad›¤›
Ergenekon ‹ddianamesine bak›n;
öyle bir kontrgerilla ki, Genelkurmayla ba¤› yok, M‹T’le yok, polisle yok, hükümetlerle yok... Geriye
kald› birkaç emekliyle birkaç itirafç›, mafyac›... Kontrgerillan›n, devletten, “emniyet teﬂkilat›ndan”, ordudan, M‹T’ten ayr› oldu¤u, üç beﬂ
subay›n iﬂi oldu¤u, A K P ’ n i n E r g e nekon iddianamesinin en temel
a l d a t m a c a s › d › r. Çeﬂitli kesimler,
demokratl›k, solculuk ad›na bu aldatmaya ortak oldular.
AKP’ye paralel olarak, AKP ve
Genelkurmay’›n birlikte devletin
ba¤›rsaklar›n› temizledi¤i teorilerini
üretip, yayd›lar.
Genelkurmay’›n Ergenekon
zanl›s› orgeneralleri ziyaret ettirmesi bu teorilerin de tekzip
edilmesidir. Bu teorilerin sahipleri, yeni yeni teoriler üretmek
yerine, oligarﬂik devlet gerçe¤ini görmek için çal›ﬂmal›d›rlar.
Genelkurmay bu ülkede d ö k ü l e n h e r d a m l a k a n d a n haberdar ve sorumludur. Bunun d›ﬂ›ndaki her iddia ve senaryo,
oyundur.

‹ z m i r...
‹zmir Halk Cephesi taraf›ndan
31 A¤ustos günü Yamanlar Mahallesi Pazar Yeri’nde yap›lan eylemle
de AKP’nin yalanlar› teﬂhir edildi.

TSK, En Üst Düzeyde
Suç ‹tiraf›nda Bulunuyor
3 A¤ustos’ta, Kocaeli Garnizon
Komutan› Korgeneral Galip Mendi,
Kocaeli F Tipi’nde Ergenekon davas›ndan tutuklu bulunan emekli orgeneraller ﬁener Eruygur ve Hurﬂit
Tolon’u ziyaret etti. Ziyaretin arkas›ndan Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada, “Ziya r e t , T S K a d› n a ge r ç e kl eﬂ t i r i lm i ﬂ tir” denildi.
Söz konusu ziyaret tart›ﬂmas›z
bir ﬂekilde, Genelkurmay’›n Ergenekon Davas›’nda yarg›lanan generallerini sahiplenmesidir. Bu ziyaret, en üst düzeyde suç itiraf›d›r.
Genelkurmay bu ziyaretle, tutuklu generallerin tüm yapt›klar›n›
sahipleniyoruz, tüm yapt›klar› bizim sevk ve idaremiz alt›nda yap›lm›ﬂt›r, demiﬂtir. Ki do¤rusu da budur. Hat›rlanacakt›r, Susurluk sürecinin bir aﬂamas›nda da generaller,
kontrgerilla ﬂeflerinden K o r k u t
E k e n’le ilgili de benzer bir aç›klama yap›p, “yapt›¤› her ﬂey bizim
bilgimiz dahilindeydi” demiﬂlerdir.
Bu kadar uzun y›llara ve ülkenin
her köﬂesine yay›lm›ﬂ kontrgerilla
faaliyetlerinin baﬂka türlü, yani ordunun, Genelkurmay’›n bilgisi d›ﬂ›nda gerçekleﬂmiﬂ olmas› mümkün
de¤ildir. Bu anlamda, hapishanedeki generallere yap›lan ziyaretin iki
yan› son derece önemlidir; ziyaret
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KAT‹LLERLE
BARIﬁMAYACA⁄IZ
‹stanbul

1 Eylül Dünya bar›ﬂ günü nedeniyle Halk Cephesi Türkiye’nin birçok ilinde eylemler gerçekleﬂtirdi.
‘E mp er yal ist k atil ler v e o nl ar›n
iﬂbirlikçileriyle bar›ﬂmayaca¤›z’ diyen Halk Cepheliler; bar›ﬂ›n olmas›n›n tek koﬂulunun ‘emperyalistlerin
yok olmas›’ oldu¤unu dile getirerek
emperyalizme ve ülkemizdeki iﬂbirlikçi katillere karﬂ› mücadeleyi yükseltme ça¤r›s› yapt›lar.

‹st a nbul
Halk Cepheliler 31 A¤ustos akﬂam› Taksim Tramvay Dura¤›’nda 1
Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü’nde katillerle bar›ﬂmayacaklar›n› hayk›rd›klar› bir eylem yaparak katilleri lanetlediler.
K a t i l l e r le Ba r › ﬂ m a Eylemde “K
y a c a ¤ › z - H a l k C e p h e si ” pankart›
açarak “Zam Zulüm ‹ﬂkence Yapanlarla Bar›ﬂmayaca¤›z, Irak’ta ‹ﬂgal
Edenlerle Bar›ﬂmayaca¤›z” yaz›l›
çok say›da döviz taﬂ›yan Halk
Cepheliler ad›na yap›lan aç›klamada bar›ﬂ›n insanlar›n özlemi oldu¤u
belitilerek bugün emperyalistlerin
Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta
katliamlar gerçekleﬂtirdi¤i, Sivas’›n, Gazi’nin, 19 Aral›k’›n katillerinin iktidarda oldu¤u vurguland›.
1 Eylül’ün Nazilerin 50 milyon
kiﬂiyi katletmesi ve Nazilere karﬂ›
verilen savaﬂ›n ard›ndan Bar›ﬂ Günü ilan edildi¤ini belirten Tigin Öztürk, “katledilen 50 milyon insandan hiçbiri Nazi’lerle, Hitler’le bar›ﬂ istemedi. 1 Eylül’ün bize söyledi¤i de budur, katillerle bar›ﬂmamakt›r” denildi.
Toplu
görüﬂAnkara
melerde
olmad›k
dayatmalar-
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da bulunanlarla, zam zulüm iﬂkence
yapanlarla, emperyalistlerle, katillerle bar›ﬂ olamayaca¤›n›n vurguland›¤› eyleme yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.

Ank ar a
Ankara Halk Cephesi temsilcili¤i
Yüksel Caddesi’nde ‹nsan Haklar›
an›t›n›n önünde yapt›¤› eylemde
Katillerle Bar›ﬂmayaca¤›z” pan“K
kart› açt›. Eylemde “Irak’› ‹ﬂgal
Edenlerle Bar›ﬂmayaca¤›z, Maraﬂ’ta
Katledenlerle Bar›ﬂmayaca¤›z” dövizlerini taﬂ›yan Halk Cepheliler ad›na aç›klamay› Evrim Yücel yapt›.
“ABD demokrasi ve bar›ﬂ yalanlar› ad› alt›nda dünyan›n hemen her
yerinde oluk oluk kan ak›tmaktad›r”sözleriyle baﬂlayan aç›klama
“Eﬂit, özgür ve sömürüsüz bir dünya
için bar›ﬂ istemek, sömürenlere karﬂ›
savaﬂmay› gerektirir” sözleriyle
halka mücadele ça¤r›s› yap›lmas›yla
son buldu.

Adan a
Adana Halk Cephesi, 1 Eylül
günü ‹nönü Park›’nda yapt›¤› eylemde “Ekme¤imizle Oynayanlarla
Bar›ﬂmayaca¤›z, Zam Zulüm ‹ﬂkence Yapanlarla Bar›ﬂmayaca¤›z” dövizleri taﬂ›d›.
Emperyalizmin katliamc›l›¤›n›n
anlat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada Dünya Bar›ﬂ Günü’nün mücadele ile kazan›ld›¤› belirtilerek zam,
zulüm, iﬂkence yapanlarla bar›ﬂ olmayaca¤› söylendi.

M e r sin
Mersin Halk Cephesi de 1 Eylül
günü gerçekleﬂtirdi¤i eylemle “KaMersin

tillerle Bar›ﬂmayaca¤›z”
dedi. Taﬂ Bina
önünde yap›lan eylemde
Hasan Biber
emperyalizmin
katliamc›l›¤›n›
dünya halklar›n›n yaﬂad›klar›ndan
ve ülkemizden verdi¤i örneklerle
anlatt›.
“Dünya halklar› ve halklar›m›z›n
içi kan a¤l›yorken, emperyalist güçler ve onlar›n uﬂaklar›yla n a s›l bar › ﬂ s›n?” diye sordu. Bugün yap›lmas› gerekenin haklar ve özgürlükler
mücadelesini
büyütmek
oldu¤unun vurguland›¤› aç›klamada
“sorunlar›m›z›n çözümü, hak ve özgürlükler mücadelesinin büyütülmesiyle mümkün olacakt›r” denildi.

Antalya:
Halk Cephesi Antalya Temsilcili¤i taraf›ndan K›ﬂlahan Meydan›’nda
“Sivas’›n Katilleriyle Bar›ﬂmayaca¤›z, 19 Aral›k’›n Katilleriyle Bar›ﬂmayaca¤›z” sloganlar› hayk›r›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada 1
Eylül’ün bar›ﬂ günü olmas›n›n tarihi
nedeni anlat›l›rken g e rçek ba r ›ﬂ›n
ola ca ¤›, adil bir ül ke için mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

H atay:
Hatay’da Ulus Meydan›’nda eylem yapan Halk Cephesi üyeleri
“Katillerle Bar›ﬂm›yoruz” yaz›l›
pankart açarak “Halka Bask›, Zulüm ve ‹ﬂkence Yapanlarla Bar›ﬂm›yoruz, Yoksullaﬂt›ran, Yozlaﬂt›ran,
‹ﬂbirlikçi Katillerle Bar›ﬂm›yoruz”
yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.
Hatay Halk Cephesi ad›na Niyazi Harnubo¤lu’nun yapt›¤› aç›klamada halklar›n gerçek dünya bar›ﬂ›
için savaﬂmas› mücadele etmesi gerekti¤ini ifade etti.
Antalya

Hücrelerde 12 Ağustos
Tutsaklar’dan
Day›’n›n ﬂehit düﬂtü¤ü 11 A¤ustos
Pazartesi akﬂam haberlerinde verildi. 12 A¤ustos sabah bültenlerinde
ayn› haberler devam etti.
12 A¤ustos sabah›, K a n d › r a F T ipi Hapishanesi’nde duvarlar›, dikenli telleri aﬂan toplar›n içindeki
notlarda yazanlar›n bir k›sm›n› iletti tutsaklar; o günü yans›tan belgeler olarak aﬂa¤›da sunuyoruz.
Merhaba...
Show haberlerinde “DHKP-C lideri Dursun Karataﬂ öldü...” diye
bir bant döndürdü 2-3 kez. Uzunda
bir düzenleme yapm›ﬂlar, eylemler
ve bant törenleri vs. görüntüleri
kullanm›ﬂlar... Show’a bakars›n›z
e¤er bakmad›ysan›z.
***
M e r h a b a Yo l d a ﬂ l a r ;
Kelimelerin bo¤az›m›zda dü¤ümlendi¤i, yazmakta zorland›¤›m›z bir zaman... Hukuk bürosu taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre önderimiz, Day›m›z ﬂehit düﬂmüﬂtür.
ﬁimdilik bu kadar.
An›s› devrim yolunu göstermeye
devam edecek. Yaﬂas›n önderimiz.... Yaﬂas›n Devrimci....
Not: Slogan vs. için biraz daha
bekleyelim.
***
.... A r k a d a ﬂ M e r h a b a ;
Maalesef çok üzücü bir haber
ald›k Özgür Radyodan. Önderiniz,
yi¤it devrimci Dursun Karataﬂ’›n
vefat etti¤ini aç›klad› Halk›n Hukuk
Bürosu.
Üzgünüz. An›lar›n›n, yaratt›¤›
de¤erlerin ve militanl›¤›n›n baﬂta
partiniz olmak üzere bütün devrimcilerce yaﬂat›laca¤›na eminiz.
Baﬂ›n›z sa¤olsun, bütün devrimcilerin baﬂ› sa¤ olsun. M L K P d a v a
t u t s a k l a r › olarak ac›n›z› paylaﬂ›yoruz.
***
M e r h a b a Yo l d a ﬂ l a r ;

Day›m›z›n ﬂehitlik haberi parti
aç›klamas› ile de do¤rulanm›ﬂ.
Onun ﬂehitli¤i tarifsiz bir kay›p ve
ac›d›r bizler için. Ancak yaratt›¤›
de¤erler ve ö¤rettikleriyle ﬂanl› tarihimize önderlik etmeye devam edecek.
‹lk anma saat: 13.00’de yap›lacak. Program ﬂöyle: (...)
An›s› and›m›zd›r
Day›m›z›n s›cakl›¤›yla...
***
Merhaba ....
Baﬂ›m›z sa¤olsun. Zaman bir anda dondu. Sabah üç defa Show TV
bu haberi Day›’n›n hayat›n› vererek
geçti. ‹nanmad›m. Yapacak bir ﬂey
yok. Üzülmeye zaman bile yok. Bu
çok lüks... diye avutmaya çal›ﬂsakta, olmuyor.
Sabah koﬂarken do¤ru olsa, cenazeyi Türkiye’ye nas›l getiririz,
nereye gömeriz diye bir sürü de ﬂey
düﬂündüm.sonra kendime de k›zd›m ya... Day›s›z olmak önderin
böylesinden yoksun kalmak ac›.
Hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
***
De¤erli Dostlar;
DHKP-C önderi Dursun Karataﬂ’›n ﬂehit düﬂmüﬂ oldu¤u haberini
üzüntüyle duyduk. Bu nedenle siz
dostlar›m›za en içten devrimci duygular›m›zla baﬂsa¤l›¤› dileklerimizi
sunuyoruz.
Devrimci mücadele içinde ald›¤›
önemli yeri Türkiye devrimci hareketi ve emekçi halk› DHKP-C önderi
Dursun Karataﬂ’› unutmayacak (...)
Bizler TKP/ML dava tutsaklar›
olarak bir kez daha sizlere ve sizin
nezdinizde Türkiye devrimci hareketine ve emekçi halk›m›za baﬂ sa¤l›¤› diliyor, Dursun Karataﬂ’›n an›s›
önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
T K P / M L Dava Tu t s a k l a r ›
***
Merhaba....
‹nsan›n inanas› gelmiyor. Fakat
inansakta inanmasakta Day›m›z›,
önderimizi kaybetik. Hepimizin baﬂ› sa¤olsun!

Diyecek birﬂey bulam›yorum. Arkadaﬂlara selamlar.
Önderimizin s›cakl›¤›yla kucakl›yor, önünde sayg›yla e¤iliyorum.
***
Merhaba;
Kucakl›yorum. ‹nsan›n solu¤unun kesilmesi gibi a¤›r bir haber.
Kolumuz, kanad›m›z k›r›lm›ﬂ yetim
gibiyiz... ‹nsan›n söyleyecek birﬂey
bulamad›¤› bir haldeyiz. Fakat Day›m›z her an›m›zda olmaya devam
edecek. Yol göstermeye, en önde
yürümeye...
Varl›¤›n› bilmek insan› rahatlat›r
ya, insan düﬂünemiyor bile, konduram›yor, olmaz diyor, kabullenemiyor. Sözün k›sas› baﬂ›m›z sa¤olsun.
Halk›m›z›n baﬂ› sa¤olsun.
***
Merhaba ....
Ziyaretin gelmeyece¤i anlaﬂ›ld›.
Gelse iyi olacakt›. Baz› ayr›nt›lar
var ki, bilmeden olmuyor...
‹nanmas› çok zor bir ölüm bu.
Ve baz› ölümler öyledir, binlerce
ölümün ac›s›n› ve boﬂlu¤unu duyars›n içinde... Evet gerçekten halen
akl›m alm›yor. Day›s›z bir PartiCephe... Ama zaten öyle de¤il... Bunu biliyoruz ve bunu düﬂünmemiz
gerekiyor. Day›, yüre¤i ve akl›yla
Parti-Cephe’yle vard›. O halde art›k
olmad›¤› do¤ru de¤ildir.
Düﬂününce insan ferahl›yor. Düﬂünmeyi elden b›rakmamak gerek...
Neyi düﬂündü¤ümüz de önemli tabii. Tarihimiz ve bir film gibi h›zla
gelip geçen görüntüler ve bugüne
ba¤lan›yor bu ak›ﬂ. ‹ﬂte Parti-Cephe... ‹ﬂte Biz... Yaﬂayan bir umut,
ölümüne bir devrim iradesi, boyun
e¤dirilmeyen bir devrimci gelenek..
(...) Mahir’in ufkundan Day›m›za ba¤land›k. ‹ki önder buluﬂtu; Parti-Cephe Mahir, Hüseyin,
Ulaﬂ, Dursun Karataﬂ’t›r. Onun
öldü¤ü bu yüzden yaland›r.
Eseri kadar sonsuz bir dirençle
yaﬂamaya devam edecek.
Hep önümüzde, omuzbaﬂ›m›zda, bilincimizde... Day›
Anadolu’dur. Hem tarihimiz,
hem de gelece¤imizdir.
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Ö¤rencileri
Anlat›yor:

Day› demek...

ay›’yla görüﬂmelerimizde
yaﬂananlar›, y›llarca yaz›ﬂmalarda anlatt›klar›n›, bana
ayakkab› almaya çal›ﬂmas›ndan,
hastaland›¤›mda çiçek göndermesine, benimle ilgilenme tarz›na... kadar keﬂke birçok ﬂeyi anlatabilseydim... Okudu¤umuz önderlerin yaﬂant›lar›n›n anlat›ld›¤› gibi onun yaﬂam›nda da ciltlerle anlat›lacak kadar çok ﬂey var. Onun çizdi¤i ideoloji hep yaz›ld›, ama bir de onun
tan›k oldu¤umuz, bire bir yaﬂad›¤›m›z onlarca ﬂey var... Söyledikleri,
anlatt›klar›, yapmam›z› istedikleri
var, onunla yaﬂad›¤›m uzun bir pratik süreç var. Birçok ﬂey de belki
d e v r i m d e n s o n r a anlat›labilecek.
Day›’y› okuduklar›mdan tan›yordum, onu görebilmek ancak rüyalarda mümkün olabilecek birﬂeydi. O bilmedi¤imiz bir yerlerde, tan›mad›¤›m›z biriydi, bizim için hareketimizin önderiydi, bense bu hareketteki yüzlerce insandan biriydim. Birgün benim hayata, devrimcili¤e bak›ﬂ›m› de¤iﬂtirecek bir ﬂey
oldu ve Day›’yla tan›ﬂma onuruna
eriﬂtim. ‹lk gördü¤ümde o olup olmad›¤›na inanamam›ﬂt›m, bir anda
ç›k›p gelmiﬂti, büyük bir ﬂaﬂk›nl›k
içindeydim, ne söyleyece¤imi, nas›l
hitap etmem gerekti¤ini kestiremiyordum. Konuﬂmas›, giyimi, oturuﬂu, herﬂeyi dikkatimi çekiyordu.
Hareketimizin önderi karﬂ›mdayd›,
o do¤all›¤›yla konuﬂurken, bir yandan da beni de konuﬂturuyordu.
Kendimi rahat hissetmemi sa¤lam›ﬂt›, ilk gözüme çarpan onun rahatl›¤›, mütevazili¤i, s›cakl›¤›yd›.
Bu hareketteki yüzlerce insandan biri olan benle neden ilgilendi¤ini ve nas›l görev verdi¤ini
anlamak istiyordum. Asl›nda
çeﬂitli sorunlar da yaﬂam›ﬂ,
ciddi görevler almam›ﬂ biriydim. Y›llar içinde prati¤e
girdikçe anlayacakt›m ki,
as›l mesele “istemekti”,
anahtar kelime buydu. Bu
bir yan›yla Day›’n›n insana
ve özünde de kendine, yani
insan› de¤iﬂtirece¤ine, yeni
insan› yarataca¤›na olan

D
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güveniydi. Y›llarca bana, bize hep
bunu anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹nsan,
olumlu ve olumsuzluklar›yla insand›r. Önemli olan taﬂ›nan olumlu
özelliklerdir, gerisi bizim e¤iticili¤imize, becerimize kalm›ﬂt›r. Öz devrimciyse, di¤er sorunlar çözülür. ‹ﬂte bu nedenle Day› gençlere, kad›nlara ve halktan insanlara güvendi. O
s›radan insanlardan kahramanlar yaratand›r.
Sonradan gelen kuﬂaklar için
Day›, bilmedi¤imiz bir yerde, ancak
okuduklar›m›zdan
tan›d›¤›m›z,
uzaktaki biriydi. Onu tan›d›kça anlad›m ve ö¤rendim ki; o asl›nda hep
bizim yan›baﬂ›m›zda, günlük hayat›n hep içindeydi, görünmez bir eldi. Bize yol gösteren, hayat›n en küçük detaylar›n› örgütleyen, sorun
yaﬂad›¤›m›zda elimizden tutan, aya¤a kald›ran, motive eden, günlük
yaﬂant›m›za heyecan katan, devrimcili¤i bize sevdirendi.
O bana, bize devrimcili¤i yeni
baﬂtan ö¤retti. E¤er sorun yaﬂam›ﬂ
da aya¤a kalkm›ﬂsan›z, e¤er gerilemiﬂseniz, e¤er zaafa düﬂmüﬂseniz
ve halen bu saflardaysan›z bilin ki
bu Day› sayesindedir. O görünmez
el Day›’n›n elidir. ‹ﬂte bu nedenle
onun sevgisini hepimiz hissettik ve
biz de onu çok sevdik, bu nedenle
Day› hepimiz için tart›ﬂ›lmaz ve
bunca güvenilir oldu.
Day› demek eﬂsiz bir insan sevgisi, halk sevgisi, insana de¤er ve
güvendir. Bizler için vazgeçmek,
kolay çözümler bulmak, kesip atmak çok basittir ama Day› için bu
asla kabul edilemez. Day›’n›n insanlarla ilgilenmesi sonsuz bir sab›r, emek ve e¤itimle çok uzun bir
süreci kapsar. Gerçekçidir, insanlar›, halk›n› bütün özellikleriyle çok
iyi tan›r, insanlar›n öyle kolay›na
de¤iﬂmeyece¤ini bilir. Önemli olan
sürekli olumsuzluklarla mücadeledir. ‹nsana emek ve e¤itim, ya o
k a d ro ﬂ e h i t d ü ﬂ e n e y a d a d e v r i m c i l i ¤ i b › r a k a n a k a d a r devam edecek olan, b›kmadan, yorulmadan
yap›lmas› gereken, kesintisiz bir iﬂtir. Bunu yapabilmek için engin bir

insan sevgisi, sosyalizme inanç,
ideolojik sa¤laml›k ve güçlü bir kiﬂilik gereklidir. Bunlar›n hepsi onda
toplanm›ﬂt›r. Zaaflar›m›za, hatalar›m›za karﬂ› uzlaﬂmas›z bir mücadele
verirken, her zaman yöntemi ikna
olmuﬂtur. Gerçekleri anlatman›n illaki bir yolu ve yöntemi vard›r, “anlamad›lar de¤il, biz anlatamad›k”
diye düﬂünmemizi isterdi. Yani, hatay› baﬂkalar›nda de¤il, önce kendimizde aramam›z gerekti¤ini ö¤retmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
O bilge bir kiﬂiliktir, engin bilgisine ra¤men anlatmak istediklerini
en öz haliyle, en sade ama en çarp›c› biçimde, birkaç cümleyle anlat›verir. Sadeli¤i ve yal›nl›¤›, derinli¤inin sonucudur. Ama konuﬂmalar›nda bunu asla hissettirmez. Size
öyle bir anlat›r ki, en çarp›c› bir iki
kelimeyle anlatmak istedi¤ini beyninize kaz›r, y›llarda geçse de anlatt›klar›n› bir daha unutmazs›n›z. Konunun en can al›c› yeriyle ilgili bir
soru sorar ve olay› çözümleyiverir,
çeliﬂkileri hemen yakalar. Onun için
karmaﬂ›k hiçbir ﬂey yoktur, herﬂeyi
basit ve sade bir ﬂekilde ifade edebilir. Dili de, üslubu da böyledir. O,
devrim denilen karmaﬂay›, bizim
için en basite indirgemiﬂtir.
Day› ayn› zamanda çok yönlülüktür, sinema, müzik, edebiyat,
teknik ve hayata dair yeni olan ne
varsa onun ilgi alan› içindedir. Bunlar bizim e¤itimimiz için birer araçt›r. Bir önderin hayat›na bunca ayr›nt›n›n nas›l s›¤d›¤›na, bunca ﬂeye
nas›l zaman ay›rabildi¤ine, o zaman› nas›l yetiﬂtirdi¤ine inanmak
mümkün de¤ildir. Hepimiz birçok
ﬂeyi es geçebiliriz, hastal›klar›m›z›
abartabiliriz, moralimiz bozulabilir,
uyumak isteyebiliriz vb... birçok
gerekçe bulabiliriz. Ama iﬂte bir tek
ONUN hiçbir gerekçesi yoktur.
Onun hayat› devrime adanm›ﬂ bir
hayatt›r.
Day› demek ayn› zamanda sorun
çözücülük demektir. Bizler yapmam›z, bulmam›z istenen ﬂeylere “yok,
olmaz” ya da “yapamay›z” cevab›n›
çok kolay veririz. O ise bir konuﬂ-

mas›nda, “hepiniz bana hay›r cevab› verebilirsiniz ama ben bulmak zorunday›m, ben insanlar›m›z›n sorununu çözmek zorunday›m, bir yolunu bulup yapmak zorunday›m.” demiﬂti. Bizim yapamad›¤›m›z ya da
yapmad›¤›m›z birçok ﬂeyi Day› do¤rudan kendisi örgütlemiﬂtir. Asla
kendi yapamad›¤›, yapmad›¤› bir ﬂeyi baﬂkas›ndan istememiﬂtir. Adalet
ölçüsü budur. ‹kna etmek için, sorun
çözmek için ya da bir iﬂi yapt›rmak
için onlarca yöntem denemiﬂtir. Bir
keresinde bizden bir eylem yapmam›z› istemiﬂtir, biz ise bütün bir alan
olarak öyle bir eylemi yapamayaca¤›m›z› tart›ﬂm›ﬂs›zd›r, Day› o eylemi
baﬂka bir alanda örgütletmiﬂ, televizyondan da bize izletmiﬂ, bak›n
nas›l oluyormuﬂ diye göstermiﬂtir.
Sonras›nda biz de o eylemi yapabilmiﬂizdir, böyle onlarca örnek daha
yaﬂanm›ﬂt›r. Onun beyni bizleri iknaya, motive etmeye ve daha ileriye
nas›l taﬂ›r›z, nas›l s›çratabilirize
odaklanm›ﬂt›r, istisnas›z hepimiz
için yaklaﬂ›m› böyledir. O hepimize
yeni bir ruh, heyecan ve güç verendir, yeni bir kimlik ve kiﬂilik kazand›ran, kendimize güvenmemizi sa¤layand›r. Sosyalist de¤iﬂim ve dönüﬂümü günlük pratik içinde yaratabilen ve bunu size de gösterendir.
Onun sayesinde bir devrimci olmaktan, sosyalist bir insan olmaktan gurur duyars›n›z. ‹ﬂte sosyalizm onun
yaﬂam›nda, yapt›klar›nda, politakalar›nda, gösterdiklerinde ve size yaﬂatt›klar›nda, böyle ete kemi¤e bürünür.
Day› ayn› zamanda vefa demektir. Bu harekete emek vermiﬂ, yard›m› dokunmuﬂ herkese büyük bir de¤er vermiﬂtir. Halktan insanlar›n da,
bizlerin de her türlü sorunuyla b›kmadan, yorulmadan ilgilenmiﬂtir.
Day› ayn› zamanda halkt›r, küçük-burjuva devrimcili¤ine, devrimcilik görünümü alt›ndaki küçük-burjuva ayd›n tavr›na karﬂ› ç›km›ﬂ, halk
nas›lsa öyle olmak gerekti¤ini anlatm›ﬂt›r. Her zaman halktan insanlara
güvenmemiz gerekti¤ini söylemiﬂ,
çok s›radan birçok insan›n çok
önemli iﬂler yapabilece¤ini göstermiﬂtir.

Day› demek biz demektir,
biz ve Day›, tüm örgüt bir
bütündür. Hepimizde
ondan bir parça vard›r.
‹ﬂte bu nedenle de Day›
art›k ölümsüzdür, sonsuza
kadar yaﬂayacakt›r.
O ayn› zamanda incelik, özen,
zevklilik, hassasl›k ve disiplin demektir. Hayat›n her alan›nda bunlar› görmek mümkündür.
Day› ayn› zamanda MarksizmLeninizm, yaﬂayan sosyalizm demektir. Onda hissetti¤im ruh, DevGenç ruhudur. Militand›r, komutand›r, cürettir, onda herﬂeyi ama istisnas›z herﬂeyi yapma, yapt›rma cüreti vard›r.
Day› demek biz demektir, biz ve
Day›, tüm örgüt bir bütündür. Hepimizde ondan bir parça vard›r. ‹ﬂte
bu nedenlede Day› art›k ölümsüzdür, sonsuza kadar yaﬂayacakt›r.
O bizim için yeri gelmiﬂ babam›z, yeri gelmiﬂ abimiz, arkadaﬂ›m›z, ö¤retmemiz, komutan›m›z,
yoldaﬂ›m›z olmuﬂtur. Bize de yoldaﬂlar›m›z için yeri geldi¤inde bir
baba, anne, abi, abla, kardeﬂ olmam›z gerekti¤ini ö¤retmiﬂtir. Devrimcilik hayattan kopuk sadece siyasetten oluﬂan bir olgu de¤ildir,
onun içinde herﬂey vard›r. O nedenle de Day› bizim herﬂeyimizle bire
bir ilgilenmiﬂtir. O duygular›n›z›,
düﬂüncelerinizi hiç çekinmeden anlatabilece¤iniz biridir. Konuﬂan insandan asla korkmam›ﬂt›r, “b›rak›n
insanlar konuﬂsunlar, konuﬂsunlar
ki biz onlar›n beyinlerini görelim,
yanl›ﬂlarla mücadele edelim” diyecek kadar kendine güvenlidir.
Day› demek adalet demektir,
Day›n›n eleﬂtirilerinde hiçbir ﬂey kiﬂiselleﬂmez, onun tek bir kelimesi
kendimizde herﬂeyi yapabilecek gücü bulmam›z› sa¤lam›ﬂt›r. Onun taraf›ndan eleﬂtirilmek bile bir ayr›cal›kt›r, çünkü bir dinamizim gördü¤ü
ve de¤iﬂebilece¤ine inand›¤› insanlar› eleﬂtirmiﬂ, tart›ﬂm›ﬂt›r. Y›llar
içinde birçok olumsuzlukla karﬂ›

karﬂ›ya kalmas›na, ihanetler, vefas›zl›klar yaﬂamas›na, birçok insan›n
zaaf›n›, hatas›na bilmesine ve yok
olup gitti¤ini görmesine ra¤men insana dair inanc›n› ve güvenini nas›l
yitirmedi¤ini, her ﬂeyi bilmesine
ra¤men nas›l bu kadar affedici olabildi¤ini anlamakta hep zorlanm›ﬂ›md›r. ‹nsanlar hakk›nda k›l› k›rk
yararak karar alm›ﬂt›r.
Day› hepimizin ruhunu elinde
tutabilmiﬂ, sevgisiyle, yol göstericili¤iyle, e¤iticili¤iyle halktan insanlardan devrimciler, komutanlar, yöneticiler, kahramanlar yaratm›ﬂt›r.
Bize bütün dünyay› de¤iﬂtirebilece¤imiz inanc›n›, heyecan›n›, gücünü
vermiﬂtir.
Day› tek bir insan›n bile istedi¤inde ve halka güvendi¤inde neler
yap›labilece¤inin en somut göstergesidir. Bir tek insan Türkiye devriminin kaderini de¤iﬂtirmiﬂtir. O ayn› zamanda devrimcilikte emeklilik
olmad›¤›n›n canl› örne¤idir. O büyük bir dinamizm ve büyük bir
enerjidir. Büyük idealler büyük
enerji gerektirir; onun enerjisi de
hayat›n en küçük detay›ndan, devrimin en büyük sorunlar›yla ilgilenmesine kadar yetmiﬂtir.
Day›’y› ilk gördü¤üm andan itibaren ve daha sonras›nda da onu ve
yapmak istediklerini anlamaya çal›ﬂt›kça, ona hayran olmamak, etkilenmemek mümkün de¤ildi. O yüre¤imizi ve beynimizi hiç tereddütsüzce verdi¤imiz insand›r.
Sevgili Day›m›z, tüm bunlar›n
yan›nda b i z k a d › n l a r › n önünü açt›¤›n, sosyalizmi ö¤retti¤in, bize yeni
bir kiﬂilik kazand›rd›¤›n, bizi güçlendirdi¤in ve önümüze kocaman
yeni bir dünya açt›¤›n için sana iki
kat daha fazla sonsuz teﬂekkürler.
Bana ve hepimize güvendin,
bizleri sevdin, bütün ömrünü
devrime adad›n, biz de senin
güvenini boﬂa ç›kartmayaca¤›z,
senden ö¤rendiklerimizle, senin yolundan yürümeye devam
edecek, ö¤rencilerin olarak lay›k olmaya çal›ﬂacak, sana ba¤›ms›z ve demokratik bir ülke arma¤an edece¤iz.
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Zor
deme getirmiﬂti.
Ayn› cüretle, sonraki süreçte iﬂkence
merkezleri olan karakol bask›nlar›,
Gümrük ve Tekel
Bakan›, faﬂist ﬂeflerden Gün Sazak,
eski baﬂbakan Nihat Erim gibi kiﬂilere karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemler
gündeme getirildi.
Ki bu eylem biçimleri de, hem biçimi,
hem
hedefleri,
muhtevalar› itibar›yla ülkemiz devrim mücadelesi
tarihinde ilkti. Düﬂünün, silahl› mücadele gelene¤inin çok eski, yayg›n
olmad›¤› bir ülkede, semt bask›n›
gibi veya emperyalist ﬂirket mer-

Süreçlerin
Yol Açıcısı

ÖNDERL‹K
TAR‹H‹

③

Y›l 1978’di. Art›k ülkemiz s›n›flar mücadelesi arenas›nda inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e karﬂ› Çayanlar’›n
yolundan yürüyece¤ini ilan eden
bir devrimci hareket vard›. Bu hareket, k›sa süre içinde mücadele, kadrolaﬂma anlay›ﬂ›yla, çal›ﬂma tarz›yla, eylem biçimleriyle ve elbette önderli¤i ve
önderlik tarz›yla farkl› bir örgüt oldu¤unu ortaya koyacakt›.
Bu farkl›l›¤›n kendini en bariz
gösterdi¤i alanlardan biri anti-faﬂist
mücadeledeki c ü ret’tir. Devrimci
hareketin örgütlenmesinin ilk günlerinde yap›lan Gültepe bask›n›,
Day›’n›n ve hareketin bu cüretinin
kendini gösterdi¤i ilk büyük eylemlerden biridir. 1978 Ekimi’ndeki bu eylem, ülkemizde o güne kadar gerçekleﬂtirilmiﬂ e n b ü y ü k
devrimci askeri eylemdi. 25 militan taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eylemde semtin bir çok noktas›nda
ayn› anda eylemler konulmuﬂ, bask›nlar, cezaland›rmalar yap›lm›ﬂt›.
Eylemi izleyen süreçte de semt iﬂgalden kurtar›lm›ﬂt›r.
Ay n › c ü r etle daha sonra
FTKSME’ler ve SDB’ler oluﬂturuldu. Bu konuda kendilerinden önce
pratik bir örnek yoktu. Day›, “ Mahir’de var m›, yok mu? ” ﬂablonculu¤unu reddederek, hala klasik kitle çal›ﬂmas›yla süreci götürmeye
çal›ﬂan statükocu solun çal›ﬂma tarz›n› reddederek, Dev-Genç’in yetiﬂtirdi¤i militanlara sonuna kadar
güvenerek bu örgütlenmeleri gün-

ve eylem biçimlerinde yeni, cesur
ad›mlar atmak ﬂartt›. Bir hareketin
ve onun önderli¤inin tarih karﬂ›s›nda görevlerini yerine getirmiﬂ olmas›n›n ölçüsü bunlar olacakt›.
Büyüyen görevler, daha güçlü
ve merkezi bir örgütlülekle yerine
getirilebilirdi. Day›’n›n sözleriyle;
“Gelece¤i ﬂüpheli de olsa merkezi
bir organizasyon ﬂartt›.” Bu anlay›ﬂla, 1978 sonunda yap›lan ileri
kadrolar toplant›s›nda içinde Day›’n›n da yerald›¤› geçici bir merkezi yap› oluﬂturuldu ve bu yap›
“Organizasyon Komitesi” olarak
adland›r›ld›.
Yap›n›n “geçici” olmas›, dönemin gere¤iydi. Organizasyon Komitesi üyeleri kendili¤inden mücadele içinde öne ç›km›ﬂlard› ve kendili¤indenci dönemin özelliklerini
ﬂu veya bu oranda üzerlerinde taﬂ›yorlard›. Hayat, bu
yap› içinde yeral›p da
kendini geliﬂtiremeyenleri tasfiye edecek
ve Day›’n›n sadece o
döneme de¤il ony›llara damgas›n› vuracak olan önderli¤i her geçen gün belirginleﬂecekti.
Devrimci hareketin h›zl›, kitlesel ve militan geliﬂmesini kimileri
görmezden geldi, kimileri ise bu
geliﬂmeyi “gençlik hareketi” diye
küçümsemeye, hareketi “üç beﬂ silahl› eylemci”den ve foko çizgisinden ibaretmiﬂ gibi yans›tmaya çal›ﬂt›. Fakat, üç y›la yaklaﬂan bir süre içinde hareket, hayat›n her alan›nda, halk›n her kesiminde örgütlenmiﬂ, yay›ndan, kültür sanattan
askeri örgütlenmeye kadar mücadelenin her cephesinde kurumlaﬂm›ﬂt›.

Cüret, Direniﬂ, Savaﬂ
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kezlerini, karakollar› basmak gibi
askeri operasyonlar› hayal bile etmek güçtü. Hayalleri, her dönem
herkesin önünden koﬂan Day›, bunlar› hayal etmekle kalm›yor, hayata
geçirilmesine de komuta ediyordu.
Devrimci hareket devlet terörüne
karﬂ› aç›k mücadeleye giren ilk ve
tek devrimci hareketti.
Peki neydi bu cüretin maddi temeli? Bu cüret ideolojiden, stratejik çizgiden beslenen ve gücünü iktidar iddias›ndan alan bir cüretti.
Day›’n›n önderlik tarz›n›n her koﬂulda cüretle ﬂekilleniﬂinin aç›klamas› budur. Önderli¤in misyonu
burada ortaya ç›k›yordu iﬂte; subjektif koﬂullar›n yetersizli¤ine, imkanlar›n k›s›tl›l›¤›na teslim olmamak vard› Day›’n›n önderlik anlay›ﬂ›nda. De¤ilse yukar›da örnekleri
verilen bir eylem çizgisi mümkün
olamazd›.
Kald› ki sivil faﬂist terörün Maraﬂ’ta oldu¤u gibi, kitle katliam›
boyutlar›na ç›kt›¤›, devlet terörünün daha fazla devreye girdi¤i bir
süreçte, mücadelede, örgütlenmede

ﬁantiye halinde
b i r h a re k e t
Elbette yeni bir hareketi örgütlemenin sorunlar›, yetmezlikleri çoktu. En baﬂta Devrimci Yol döneminden taﬂ›nan hastal›klar, zaaflar
vard›. Kendili¤indencilik, legalizm
bir çok kadroda görülen bir özellikti. Fakat Day› bu noktada kendine
güvenliydi, kadrolara güvenliydi;

“biz bu malzemeyle kadrolaﬂmay›
ve örgütlenmeyi yapmak ve daha
bir üst boyuta s›çratmak zorunday›z.” diyordu o günlerde ve öyle de
yapacakt›.
Day›’n›n yönetim tarz›n›n o
günkü koﬂullarda en belirgin farkl›l›klar›ndan biri, ge n ç k a d ro l a r a
güven politikas› idi. Bu politikada
o kadar barizdi ki, çeﬂitli alanlarda
di¤er siyasi hareketlerle devrimci
hareketin sorumlu ve yöneticileri
yanyana geldi¤inde bu aç›kça görülüyordu. Hatta kimileri bunu devrimci hareketi “gençlik hareketi”
olarak küçümsemek için kullanmaya bile kalk›yordu. Türkiye solunun hemen tamam›n›n o zamanki
kadrolar›n›n a¤›rl›kl› olarak gençlik
kökenli olmas› bir yana, devrimci
hareketin yöneticileri, sorumlular›
aras›nda çok daha genç unsurlar›n
olmas›, Day›’n›n sözünü etti¤imiz
politikas›n›n bir sonucuydu ve asl›nda Day› bu politikay› bugüne kadar da sürdürmüﬂtür. Day›, bu aç›dan devrim için yapacak bir ﬂeyi
olan ve yapmak da isteyen herkesi,
tüm eksik ve zaaflar›na ra¤men bir
biçimde istihdam etmenin de ustas›yd›. Eksik ve zaaflarla uzlaﬂmad›;
ama halka güvendi, kadrolara güvendi, düﬂene mutlaka yeni bir ﬂans
tan›d›... O gün, devrimci hareketin
henüz emekleme döneminde oldu¤u o koﬂullarda bu daha da gerekliydi kuﬂkusuz.
A d › m a d › m b i r h a re k e t i n ﬂ a
ediliyordu. Oturmuﬂ kurumlaﬂmalar yoktu. Önder, yönetici kadrolar
içinde ve baﬂlar›nda olmak üzere
herkes eylemlerden eylemlere koﬂuyordu. En küçük iﬂlere bile gerekti¤inde yönetici kadrolar gidiyordu. Askeri eylemler, teorik çal›ﬂmalar içiçeydi. Bir yandan dernekler kuruluyordu, bir yandan
FTKSME’ler. Bir gün bir gösterinin plan› yap›l›yor, ertesi gün, DevGençlilerin kat›l›m›yla yap›lan gecekondu semtlerinin planlar› çiziliyordu. Ve Day› bunlar›n hepsinin
içinde, ortas›ndayd›. Mesela, bugün
‹stanbul’un Nurtepe semti olarak
bilinen, as›l ad› Çayan Mahallesi
olan semtinin yap›lmas›n›n hemen

her aﬂamas›nda Day›’n›n da eme¤i
vard›. Semtteki di¤er yoldaﬂlar›yla,
gecekondu halk›yla oturup evler
nereye, yol nereye yap›lacak, nereye park yeri ay›ral›m diye planlayand› Day›.
Day›, bir örgütü, hemen her zaman ﬂantiye halindeki bir yap›
olarak de¤erlendirmiﬂtir. Devrim
ve karﬂ›-devrim aras›ndaki mücadelenin bu kadar keskin ve kat› oldu¤u bir ülkede böyle olmas› da
do¤ald›r; bir yandan tutuklanmalar,
ﬂehitlikler, zay›fl›klar olurken, bir
yandan yeni örgütlenmeler kurulur,
bu böyle sürer gider. O ﬂantiye,
devrimin örgütlendi¤i yerdir, devr i m i n k a l b i , k a r a r g a h › d › r ve e¤er
usta bir ﬂantiye ﬂefi varsa, hiçbir
ﬂey, o karargah›n devrimi örgütlemesini, devrim yürüyüﬂünü sürdürmesini engelleyemez. ‹ﬂte bu ustan›n sayesindedir ki, yürüyüﬂümüz
bugüne kadar durdurulamam›ﬂt›r.

B i r ideolojik mücadele
sav aﬂ ç›s›
Devrimci hareket, ilkeli, kurall›
ve gerçek bir ideolojik temele dayanan ayr›l›¤› gerçekleﬂtirirken, ›srarl› ve kapsaml› bir ideolojik mücadele yürüttü. ‹deolojik mücadele
bir yandan kitlesel tart›ﬂmalarla,bir
yandan da yay›nlarla sürüyordu.
Devrimci Yol’dan ayr›l›k döneminde, ulaﬂ›labilen her ilde, ilçede
kitlesel tart›ﬂmalar örgütledi Devrimci Sol kadrolar›. Bu tart›ﬂmalar
da bir ilkti solda. Önderli¤in ideolojik ve pratik olarak kendine güvenini yans›t›yordu. Nitekim, kitlesel tart›ﬂmalar Devrimci Sol lehine
bir hava yarat›yordu genellikle.
Devrimci Yol tasfiyecili¤i bu nedenle daha sonra bir çok yerde bu
tart›ﬂmalar› engelledi, sabote etti.
Devrimci hareket, ayn› dönemde ideolojik mücadelesini peﬂpeﬂe
yay›nlad›¤› broﬂür ve kitaplarla sürdürdü; Tasfiyecilik ve Devrimci
Çizgi, Kürdistan ve Türkiye’de
Kürt Sorunu, THKP-C ve ‹ki Sapma, Birlik Sorunu Üzerine adl› kitap ve broﬂürler yay›nland›.
Day›, ideolojik mücadelede Ma-

“Devrimci Sol benim çocu¤um, annem,
ö¤retmenim ve özgürlü¤ümdür. Onun
d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyim yoktur. Gecem,
gündüzüm, yaﬂam›m, sevgilim, her
ﬂeyim Devrimci Sol’dur.”
1978’de Devrimci Sol’un oluﬂumuna
ve sonra da onun ülkemiz s›n›flar mücadelesinin belirleyici, sayg›n bir gücü
haline getirilmesine önderlik etmiﬂti;
y›llar sonra, bir ihanet çetesi, bu harekete ve bizzat önderli¤in kendisine
leke sürmeye kalkt›¤›nda, iﬂte o zaman söylemiﬂti yukar›daki sözleri.
Devrimci hareket ve Day›, iﬂte böylesine içiçe, iﬂte böyle bir bütündü.
hir’in gelene¤ini sürdürmüﬂtür.
‹deoloji, teori “Dünyan›n Türkiye’sinde devrim yapmak için”di. ‹ﬂte
bu yüzden Day›, 1974 ertesinde ortal›¤› sosyal emperyalizm tart›ﬂmalar› kaplad›¤›nda, tecrübesizli¤ine, ideolojik, politik donan›m aç›s›ndan yetersizliklerine ra¤men, bu
tart›ﬂman›n devrime hizmet eden
bir tart›ﬂma olmad›¤›n› görüp, tart›ﬂmay› devrim stratejisine yönlendiren biri olmuﬂtur. Sonraki tüm
dönemlerde de, mesela mücadelenin temel öncelikli meseleleri yerine Kemalizm veya kad›n sorunu gibi, pratikten kopuk tart›ﬂmalara
prim vermemiﬂ, mücadeleye hizmet etmeyen polemiklerin, teorik
spekülasyonlar›n içine girmemiﬂ,
fakat, devrim yolu ve devrimcilik
t a r z › söz konusu oldu¤unda ise
b›kmayan kesintisiz bir ideolojik
mücadelenin sürdürücüsü olmuﬂtur.
Gerekti¤inde defalarca ayn› ﬂeyleri
tekrar tekrar yaz›p tart›ﬂmaktan geri durmam›ﬂt›r. Türkiye solundaki
h e r s a v r u l m a n › n , devrimcilik anlay›ﬂ›ndaki h e r bozulman›n karﬂ›s›nda Day› olmuﬂtur. Devrimci hareketin kadrolar›n›, yay›n organla-
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r›n› bu do¤rultuda yönlendirmiﬂtir.
O, diyebiliriz ki, soldaki her türlü
bozulman›n, çarp›tman›n her yerde
karﬂ›s›na ç›kan, görünmeyen bir savaﬂç›yd›.
Day›’n›n önderlik yaﬂam›nda
ideolojik e¤itim ve mücadele, hep
önemli bir yer tutar. Daha ilk örgütlenmeye önderlik ederken, yap›lan
ilk iﬂlerin baﬂ›nda Mahir’in Kesintisizlerinin teksirle ço¤alt›lmas›n›n
gelmesi, onun ideolojiye verdi¤i
önemi gösterir. Eskiler, ayak sürürken, Cepheciler o günün s›n›rl›
ﬂartlar›nda bildiri, bülten, afiﬂ, pul
gibi çal›ﬂmalar yap›yorlard›. Bütün
bu faaliyetler, gençlik hareketinin
ideolojik e¤itim ve geliﬂiminde büyük roller oynad›. Parti-Cephe teorisinin, literatürünün yerleﬂmesini
sa¤lad›. Day›’n›n önderlik tarihi izlendi¤inde görülür ki, her tarihsel
dönüm noktas›nda, o dönüm noktas›n› simgeleyen bir yay›n vard›r;
Day› bunlar› ya bizzat yazm›ﬂ veya
bunlar, onun yönlendirmesi ve denetimi alt›nda yaz›lm›ﬂt›r.

S ol i ç i ﬂ i dd e t ’ te D a y › ’ n › n
s o l a ö ¤ re t t i ¤ i
Devrimci Sol ayr›l›¤›na kadar
yay›nlar›nda THKP-C’nin tezlerine
yer vermeyen, inkarc›, tasfiyeci görüﬂlerini gizleyen Devrimci Yol,
ayr›l›ktan sonra tasfiyeci, inkarc›
görüﬂlerini daha aç›k ortaya koymaya baﬂlam›ﬂt›. Bu, Day›’n›n ve
yoldaﬂlar›n›n kayg›lar›n›n, eleﬂtirilerinin kan›tlanmas›ndan, dolay›s›yla önderlik etti¤i ayr›l›¤›n hakl›l›¤›n›n tarih önünde tescil edilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Ayr›l›k
“üç beﬂ kariyerist” demagojisiyle
küçültülmeye sanki “kiﬂisel” bir
mesele gibi gösterilmeye çal›ﬂ›l›rken, DY saflar›ndaki inkarc›l›k aç›¤a ç›km›ﬂ ve Day›’n›n öngörüsü ve
önderli¤i, tarihin güven s›nav›ndan
geçmiﬂti böylelikle.
Devrimci hareket, örgütlenmesinin ve geliﬂmesinin daha ilk döneminde “sol içi ﬂiddet!” ad› verilen olumsuzlukla karﬂ› karﬂ›ya kald›. DY’nin sald›r›lar› yaﬂand› ilkin.
Ard›ndan devrimci hareketin Ke-
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mal KARACA, Turgut ‹PÇ‹O⁄LU, Mehmet BÜÇKÜN gibi kadrolar› “ssol” gruplar taraf›ndan öldürüldü. ‹ﬂte o anlarda, Day›’n›n tarihsel rolü ve belirleyicili¤i bir kez
daha gösterdi kendini.
Solda o döneme kadar öldürme
boyutuna varan sol içi çat›ﬂmalar›n
örne¤i fazla yoktu. Dolay›s›yla bu
konuda devrimci politika ne olmal›
sorusuna cevap oluﬂturacak teorik
ve pratik fazla bir birikim de yoktu.
Kemal Karaca’n›n katledildi¤i
1977 Nisan›’nda kadrolar›n, militanlar›n ilk tepkisi gereken karﬂ›l›¤›n verilmesiydi. “ H a y › r ! ” dedi
Day›. Ayn› biçimde, yani öldürerek
misilleme yap›lmayaca¤› talimat›n›
verdi. Halk›n mücadelesine zarar
veren sol içi ﬂiddete ortak olunmayacakt›. Onun bu yaklaﬂ›m›yla solda yeni bir gelene¤in de tohumlar›
at›lm›ﬂ oluyordu.
E¤er misilleme ﬂeklinde bir karﬂ›l›k verilseydi, muhtemeldir ki, bu,
o gün için, henüz bu konuda bir birikimi ve bilinci olmayan taraftar
kitlesini daha fazla tatmin ederdi.
Ve en kolay›, kestirmesi de buydu.
Fakat bir önderi ay›rdeden budur
ki, o salt bir hareketin taban›n›n isteklerini de¤il, halk›n devrimin ç›karlar›n› gözeterek politika belirler.
Devrimci hareketin kadrolar›na
yönelik ﬂiddete tav›rs›z kal›nmayacakt› elbette. Yine Day›’n›n önerisiyle ﬂekillenen politikayla devrimci kan› dökenlerin hayat›n her alan›nda teﬂhir ve tecrit edilmesi tavr›
geliﬂtirildi ve bu tav›r oldukça da
etkili oldu.
Sonraki y›llarda, devrimci hareketin d›ﬂ›nda, solun önemli bir kesimini içine alarak sürükleyen ve
halka-devrime s›n›rs›z zarar veren
sol içi ﬂiddet, Day›’n›n bu politikas›n›n önemini, de¤erini ve halka,
devrime karﬂ› sorumluluk taﬂ›yan
tek politikan›n bu oldu¤unu tekrar
tekrar kan›tlayacakt›...

Tarihin yeni s›nav›
Halk›n ve devrimcilerin karﬂ›s›nda en büyük tehdit faﬂist terördü.
Devrimci hareket diyordu ki; “ F aﬂist terör (resmi ve sivil) maddi bir

Hayalleri, her dönem herkesin önünden koﬂan Day›,
bunlar› hayal etmekle kalm›yor, hayata geçirilmesine
de komuta ediyordu.
güçtür. Maddi bir gücün karﬂ›s›nda
ise ancak maddi bir güçle mücadele edilebilir.”
1978 sonunda Maraﬂ katliam›
olmuﬂtu ve DEV-GENÇ Dergisi’nin 2. say›s›nda “Faﬂist Terörün
Karﬂ›s›na Devrimci ﬁiddeti Koyal›m” baﬂl›¤›yla ç›k›yordu.
Bu tesbitlerdeki netlik, Day›’n›n
üslubunun do¤rudan bir yans›mas›d›r ve devrimci hareketin tarz›na,
üslubuna dönüﬂmüﬂtür. Mücadelenin yükledi¤i görevlerden yan çizmek isteyenler, teorinin dolambaçl›
ifadelerine s›¤›n›rlar. Direniﬂ ve savaﬂta her koﬂulda kararl› olanlar›n
üslubu ise aç›k ve nettir. Day›’dan
bunu ö¤rendik.
Maraﬂ katliam›n›n hemen ard›nd›n s›k›yönetim ilan edilmiﬂti.
S›k›yönetim karﬂ›s›nda sol, hem
siyasal, hem politik olarak bocalad›. Kimi Ecevit’in ilan etti¤i s›k›yönetimin kime karﬂ› olaca¤›n›n görülmesi gerekti¤ini söylerken, kimi
hedef olmamak için ortadan kayboluyor, kimisi de mevzileri korumak
ad›na düzen içi s›n›rlara çekiliyordu. Sonuçta, s›k›yönetimi etkisizleﬂtirecek -ve elbette bedelleri büyük de olabilecek- bir pratikten kaç›n›l›yordu. Devrimci hareket ise,
s›k›yönetimin karﬂ›s›na da cüretiyle
ç›kt›. Geri çekilmek bir yana silahl›
mücadeleyi geliﬂtirdi. O zaman
Dev-Genç dergisinde ﬂöyle yaz›lm›ﬂt›: “ S›k›yönetimin geliﬂi, partileﬂme sürecinin tamamlanmas›n› ve
faﬂist teröre karﬂ› devrimci ﬂiddetin
uygulanmas›n› erteleyemez, aksine
dünkünden daha fazla gereklidir. ”
Bu “ h e r k o ﬂ u l d a d i reniﬂ ve
mücadele” tavr›, Day›’n›n devrimci hareketin tarihine katt›¤› en belirleyici geleneklerden biridir (ve
elbette hep öyle kalacakt›r).
Yap›lmas› gerekenler belliydi.
Ordu muht›ra vermiﬂti ve arkas›n-

dan neyin gelece¤i de az çok belliydi. Fakat revizyonizm ve reformizm hala CHP’ye yedeklenmiﬂ
politikalar peﬂinde iken Devrimci
Yol, Kurtuluﬂ, Halk›n Kurtuluﬂu gibi gruplar da pasifizmlerini, bir tak›m kitle hareketlerinin arkas›na
gizlemekteydiler.
Herkesin bir cevab› vard› elbette. Devrimci Hareketin de.
Devrimci Hareket tavr›n›, hemen cuntan›n yap›lmas›n› izleyen
günlerde yay›nlad›¤› “AMER‹KANCI FAﬁ‹ST CUNTA 45 M‹LYON HALKI YENEMEYECEK”
baﬂl›kl› bildiri ile aç›klad›.
Day›’n›n yaﬂam›n› anlatan aç›klamada da belirtildi¤i gibi, bu tarihi

bildiriyi bizzat kaleme alan Day›’yd›. Bir kez daha cüretini kuﬂanm›ﬂ, halk›n› faﬂizmin zulmüyle baﬂbaﬂa b›rakmaktansa her türlü bedeli göze alm›ﬂt›.
Devrimci hareket, bildiriyle birlikte tüm ilerici, devrimci hareketlere de cuntaya karﬂ› mücadeleyi
yükseltme ça¤r›s› yapt›. Bu ça¤r›y›
yaparken, elbette dedi¤ini en baﬂta
kendisi uygulayacakt›. Öyle de oldu. Day›’n›n kaleme ald›¤› bildirinin baﬂl›¤›, devrimci hareketin cuntaya karﬂ› ilk kampanyas›n›n da ad›
oldu. “Amerikanc› Faﬂist Cunta 45
Milyon Halk› Yenemeyecek” kampanyas› yürütülürken, do¤al olarak
devrimci hareket yo¤un sald›r›lara

maruz kald›. Solun hemen tamam›n›n arenadan çekildi¤i ortamda,
devrimci hareket adeta gö¤üs gö¤üse bir çat›ﬂma içindeydi cuntayla. Cuntan›n yürüttü¤ü operasyonlarda aralar›nda Day›’n›n da oldu¤u
kadrolar tutukland›. Bu, devrimci
hareketin ald›¤› ilk önemli örgütsel
darbeydi. Fakat mücadele sürecekti.
Devrimci hareket, Niyazi Ayd›n’›n sorumlulu¤unda yeni bir
Merkez Komite ile cuntaya karﬂ›
direniﬂini sürdürürken, Day› için
tutsakl›k koﬂullar›nda yeni bir kavga baﬂl›yordu; ki yabanc›s›
olmad›¤› o kavgan›n da ustas› ve
önderi olaca¤›na hiç ﬂüphe yoktu...

Susturabileceklerini Sananlar

YA N I L I Y O R !
Emperyalizme ve Oligarﬂiye karﬂ›
Yürüyüﬂ’ün 24 A¤ustos 2008 tarihli 1. Say›s›na el kondu ve yay›n› 1
ay süreyle durduruldu! E m p e r y a l i z m e v e O l i g a r ﬂ i y e K a r ﬂ › Y Ü RÜ YÜﬁ ’ün yay›n durdurma karar›
üzerine yapt›¤› aç›klamay› aﬂa¤›da
sunuyoruz:
Dergimizin sayfalar›nda; emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› yazd›¤›m›z için... Halka karﬂ› zam, zulüm,
iﬂkence sald›r›lar›na ortak olmay›p,
iktidarlar›n yalanlar›n› halka anlatt›¤›m›z için,
Açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun, iﬂsizli¤imizin, ölümlerimizin sorumlusunun iktidarlar oldu¤unu gösterdi¤imiz için,
Halk›n taleplerini yazd›¤›m›z ve
halka gerçekleri anlatt›¤›m›z için,
Ya özgür vatan, ya ölüm diyerek,
emperyalizm ve oligarﬂiye karﬂ›
halk için fedakarca savaﬂan ve ﬂehit
düﬂen devrimci önderleri ve devrim
kahramanlar›n› yazd›¤›m›z için,
‹stanbul 10. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan 28.8.2008 tarihinde “terör örgütlerinin propagandas›n›

yapma, suç ve suçluyu övme, bildiri ve aç›klamalar›n› yay›nlamak”
gerekçesiyle 1 ay yay›n durdurulmas› karar› verilmiﬂtir.

Halk›n ve Hakl›n›n Sesi Olmak, G erçekleri Yazmak Suç
De¤ildir!
‹stanbul 10. ACM taraf›ndan verilen karar düzenin Dursun KARATAﬁ ve onun savundu¤u devrime,
devrimci de¤erlere düﬂmanl›¤›n›
bir kez daha göstermiﬂtir.
Dursun KARATAﬁ'›, onun halk› ve
vatan› için mücadelesini, ﬂehitli¤inde onu sahiplenen binleri yazmak, halk›n devrimcilere duydu¤u
sevgiyi ve sahiplenmeyi anlatmak
suç de¤ildir, bunlar gerçektir. ‹ﬂte
bu gerçekler düzenin adaletsiz
mahkemelerinde “cezalara” çarpt›r›lmaktad›r.
(...) Emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› olmak suç de¤ildir.

Suçlular Emperyalistler ve
Onlar›n Ülkemizdeki ‹ﬂbirlikçisi Olgarﬂidir.
Sayfalar›m›zda hiçbir zaman suçu

ve suçluyu övmedik, zira hep halk›n kan›n› emenleri, vatan›m›z› emperyalizme peﬂkeﬂ çeken iﬂbirlikçileri, yani gerçek suçlular› gösterdik.
Oligarﬂinin bas›n özgürlü¤ü, demokrasi naralar›, hukuk devleti senaryolar› bu kadard›r. Dergimizin
kapat›lmas› karar› oligarﬂinin demokrasi ve özgürlükten kast›n›n ne
oldu¤unu aç›kça göstermektedir.
As›l suç olan Emperyalizm ve ‹ﬂbirlikçi oligarﬂiyi övmek, onun yalanlar›n› yazmakt›r.
Sayfalar›m›zda hiçbir zaman suçlular› övmedik, oligarﬂinin halka karﬂ› terörüne göz yummad›k, kalemlerimizden hiçbir zaman burjuvazinin gazetelerindeki gibi yalanlar
akmad›. Hep halk›n hakl›n›n sesini,
gerçekleri yazd›k ve yazmaya devam edece¤iz.
El koyma ve 1 ay kapatma sald›r›s›
gerçekleri yazmam›z› engelleyemez.
Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ›
Yürüyüﬂ Susmayacak!
29 A¤ustos 2008
Emperyalizme ve Oligarﬂiye
K a r ﬂ › YÜRÜY Üﬁ
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A¤lamad›k sevgili önderimiz; çünkü
size inan›yoruz, kazanaca¤›m›zdan eminiz!
Devrimci Sol Ana Davas›’n› izlemek için yurtd›ﬂ›ndan gelen heyetteki bir genç k›z, davan›n bitiminde özgür tutsaklardan ayr›l›rken
a¤l›yor; onun a¤lad›¤›n› gören Day›, tercümana sesleniyor: "Söyle
ona a¤lamas›n, çünkü biz kazanaca¤›z!"
Yal›n, aç›k, kesin.
Alt› kelime. Bin y›llar› özetleyen tarihsel bir hüküm.
Day›’n›n ölümünden önce verdi¤i son talimatlardan biri de, “A¤lamay›n”d›. Arkas›ndan hiçbir yoldaﬂ› a¤lamayacakt›, dik duracakt›
herkes! Metin olacakt›.
Elbette tüm Cepheli kadrolar,
militanlar, taraftarlar, Cephe’ye gönül vermiﬂ herkes, üzülecekti Day›’n›n ölümüne. Elbette yürekleri
da¤lanacakt› ve zaten de öyle oldu.
Bunlar› biliyordu elbette Day›. Buna ra¤men “aasl a a¤lamayacaks› n›z! -dedi- asla!”
Yoldaﬂlar›n›n anlat›m›ndan ö¤reniyoruz ki, sa¤ elinin iﬂaret parma¤› yukar›dayd› yine bunu söylerken.
“A¤lamayacaks›n›z!”
Neden a¤lamamam›z gerekti¤ini asl›nda y›llar önce o genç k›za
seslenirken belirtmiﬂti.
A¤lamad›k sevgili önderimiz.
Talimat yerine getirilmiﬂtir. Belki
zorland›k zaman zaman, kendimizi
zor tuttuk a¤lamamak için, baz› anlar oldu ki içimize ak›tt›k gözyaﬂla-

A¤lamad›k, yas tutmad›k.
11 A¤ustos yas de¤il sorumlu luk günü, sorumlulu¤u a¤›r bir miras› omuzlama günüdür dedik.
11 A¤ustos, yüre¤imizle, bilincimizle Day›’y› yaﬂatmaya and içme ve içti¤i and›, o dakikadan itibaren uygulamaya baﬂlama günüydü
bizim için.
Day›’n›n talimat›n›n özü buydu.
Bundan dolay› yas tutmad›k
Ac›m›z öfkeye, üzüntümüz sorumluluk üstlenme kararl›l›¤›na,
hüznümüz isyana dönüﬂtü tabutunun baﬂ›nda.
Day›, son talimatlar›ndan birini
verirken, hareketimize önderlik etti¤i y›llar boyunca yapt›¤› bir ﬂeyi,
son bir kez daha yap›yordu asl›nda.
Her darbeyi siyasi bir zafere, yeni at›l›mlar›n ç›k›ﬂ noktas›na çevirmenin ustas›yd› Day›.
Devrimci hareketin tarihinde
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› en büyük darbelerden biri olan 12 Temmuz, hepimizin haf›zas›nda hangi sözler ve
ﬂiarlarla yeretmiﬂtir bir hat›rlay›n.
“Bize Ölüm Yo k ” ve,
“Yo l d a ﬂ l a r Bizi Aﬂ›n”!
Bu ﬂiarlar›n yarat›c›s›yd› Day›.
Biz bu iki ﬂiar›n peﬂinde, 12 Temmuz’u onlar› aﬂmak için bir ça¤r›ya
dönüﬂtürdük. Bu ﬂiarlarla talip
olundu onlardan do¤an boﬂluklara.
Yine hat›rlayal›m. 16-17 Nisan,
“Bayra¤›m›z ülkenin her taraf›nda
dalgalanacak” ﬂiar› ve kararl›l›¤›yla geçti tarihimize. Büyük
A c › l a r k a r a r t m › ﬂ s a b il e g ü n le r i n d u v a ¤ ›n ›
bir örgütsel darbe, bir direniﬂ
d ü ﬂ ü rm ü ﬂ s e d e i l k y a z› n t o m u r c u k l ar › n › f ›r t › n al a r
destan›, mücadeleyi yayg›nlaﬂh a y a t k e n d i n i y e n i d e n y a r a t a n b i r b a h a rd › r
t›rma ça¤r›s› olarak geçti tarihe.
v er ec e k t i r e n o l g u n m e yv e le r in i m ut l a k a
Önderimiz Fransa’da tutsak
ye te r k i h üz ün le r s a rart ma s ›n y üzü n ü
düﬂtü¤ünde, onun yaratt›¤› gelenek, “ b u s a v a ﬂ › d a k a z a n a Y ak s ev da n› n ç ›r a s ›n › t ür k ü le r le
ca¤›z” ﬂiar›n› üretti. K›sacas›,
b a r a j › n › y › k a n b i r › r m a k g i b i k a t ›l h a y a t a
olumsuzluklar, darbeler, onun
hüznün isyana dönsün
dilinde yeniden aya¤a kalkmaAhmet Telli
n›n, kazanman›n basamaklar›na
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r›m›z›, ama a¤lamad›k.
Ac›m›z büyüktü, ama bize devretti¤iniz miras›n sorumlulu¤u daha
büyüktü.
Bu büyük sorumlulu¤u üstlenebilmek için dik durmal›, diri olmal›yd›k.
Ac›m›z› öfkeye, hüznümüzü isyana çevirmeliydik.
Böyle de yapt›k.
Ceneza töreninde Cepheliler’e
bakanlar, onlar›n gözünde ac›y› de¤il öfkeyi, hüznü de¤il isyan›,
üzüntüyü de¤il onuru ve gururu
gördüler.
Ac›s› gururunun önüne geçenler, Cepheliler’i görünce dirildiler,
silkindiler, ortak oldular onurla, gururla sarmalanm›ﬂ Cepheli coﬂkusuna.
“Kendimi koyverecekken, bizim
çocuklara iliﬂti gözlerim, Day›’n›n
talimat›n› hat›rlad›m onlar›n yüzüne bak›nca... tuttum kendimi” diye
anlat›yordu Day›’n›n sevgili TAYAD’l›lar›.
Böyle böyle binlerce yürek uydu Day›’n›n talimat›na. ‹stisnalar›
olmad› de¤il; 15 ya da 75 yaﬂ›ndaki
yüre¤ine söz geçiremeyenler de oldu, ama Day›’n›n kendisi de inan›yoruz ki 15 bin yürek denizinde yeralan onlar› da hoﬂ görecekti.
‹ﬂaret parma¤›n› ileri uzat›p,
“A¤lamayacaks›n›z!” dedi. Ve bir
talimat›n ayn› anda en kitlesel uygulan›ﬂ›na tan›k olundu.

Öğrendiklerimiz
Küçük-burjuvazi hayat› hep
karmaﬂ›klaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r. Anlaﬂ›lamaz, bilinemez ruhsal dalgalanmalar bütünüdür ona göre
insan.
Olaylar kavramlar karmakar›ﬂ›kt›r onun beyninde.
O Yüzden de kimi olaylar›
“aç›klanamaz, bu duyguyu ifade etmek mümkün de¤ildir” diye izah eder. ... Bu anlat›lamaz
ancak yaﬂan›r, kelimeler yetmez..." veya benzeri
gizemli ifadeleri çok
sever. Bizce ise
KEND‹ GERÇE⁄‹NDEN KAÇMANIN
gerekçeleridir ardarda s›ralad›¤› bu ifadeler.
‹yi bir iﬂ yapt›¤›nda HEMEN
kibirlenip böbürlenir, YANLIﬁ
yapt›¤›nda ise HEMEN cesareti
k›r›l›r. Çünkü onlar baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›, sadece KEND‹
olumluklar› veya yetersizlikleri
olarak görürler. Oysa tüm olumluluklar›n da olumsuzlar›n da sahibi ÖRGÜT’tür. Örgütün onlarca y›ll›k eme¤inden, y›llar›n birikiminden damla damla toplad›¤›
deneylerin bilgilerin üzerine hareket eder her kadro. Kadrolar›n

kiﬂisel yetenekleri
hiç mi önemli de¤ildir? Elbette etkilidir, ama ASLA
belirleyici de¤ildir.
Belirleyici olan
EMEK VE E⁄‹T‹MD‹R.
Tüm sorunlar› aﬂman›n en temel yolu emek ve e¤itimdir.
Hayal k›r›kl›klar› da yaﬂanacakt›r elbette, ama o hayal k›r›kl›¤›ndan güçlenerek ç›kman›n
yollar›n› bulaca¤›z. Bu yol da yine eleﬂtiri özeleﬂtiridir. Baﬂka bir
yol yoktur. Var diyen bizi ikna
etmelidir.
Pratik içinde olup da yanl›ﬂ
yapmayan, hayal k›r›kl›¤› yaﬂa-

mayan devrimci var m›d›r diye
soruldu¤unda ba¤›ra ba¤›ra cevaplar›z; HAYIR YOKTUR.
Yanl›ﬂ yapmayanlar›n, hayal
k›r›kl›¤› yaﬂamayanlar›n asla
UMUTLARI ve HAYALLER‹ DE
olmam›ﬂt›r. Ve hayalleri olmayan
bir devrimci düﬂünülemez.
Herﬂeyin ilac›d›r emek.
En net, en basit, en sade ve
en anlaﬂ›l›r hali ile eleﬂtiri özeleﬂtiri, emektir.
Eleﬂtiri özeleﬂtiri, eme¤in ve

e¤itimin en yo¤unlaﬂm›ﬂ halidir.
Eleﬂetri özeleﬂtiri, büyük bir
de¤erdir. O kadroya verilen en
büyük de¤erdir.
Eleﬂtiri özeleﬂtirinin bir de¤er
verme olmas› bak›m›ndan,
kadrolar›m›z, taraftarlar›m›z,
sempatizanlar›m›z aç›s›ndan nitelik olarak bir fark yoktur.
Dedikoduculuk yayg›n bir
al›ﬂkanl›kt›r. Ama biz devrimciyiz, bizim elimizdeki en büyük
silahlardan birisidir eleﬂtiri özeleﬂtiri. Bu nedenle dedikoduya
ihtiyaç duymamal›y›z. Burjuva
kültürü, tam tersine nerdeyse terapi-rahatlama arac› gibi anlat›r
dedikoduyu. Hatta her kad›n için
bir parça meﬂrudur
da. Oysa dedikodu
yapmak provokatörlüktür. Yani k›ﬂk›rtmad›r, yani tahrik etmektir. Saflar›m›zda
buna izin vermemeliyiz.
En s›radan taraftar›m›zdan en
ileri kadrolar›m›za kadar eleﬂtiri
özeleﬂtiri silah›n› etkin biçimde
kullanmak, geliﬂimin temel
anahtar›d›r. Yeniden ve yeniden
ELEﬁT‹R‹ -ÖZELEﬁT‹R‹ -P R AT‹K , kavga y›llar› boyunca bir
devrimciyi YEN‹LEYEN, D‹NAM‹K TUTAN TEK GÜÇTÜR.
Bir ömür boyu devrimcili¤in
anahtar›, eleﬂtiri-özeleﬂtiri ve yeniden pratik içinde s›nanmad›r.
DEVR‹MC‹ YAﬁAM BUDUR.

dur. “Hoca Nasreddin gibi gülen,
Bayburtlu Zihni gibi a¤layan...”
misali... Bundand›r ki, Day›’n›n ﬂehitli¤ini gözyaﬂs›z, hüzünsüz karﬂ›lama ihtimali pek de düﬂünülen bir
ihtimal de¤ildi.
Fakat o Day›’yd›.
Ölümünü planlayand›.
Biz ona ölümü bile konduramazken, a¤lamas›z, s›zlamas›z gözyaﬂs›z u¤urlayabildik.
Çünkü giden Day›’yd›.
Giderken, neleri baﬂarabilece¤imizi, nas›l iradi olabilece¤imizi ve
olmam›z gerekti¤ini bir kez daha
gösteriyordu iﬂte bize. E¤itmeye,
ö¤retmeye devam ediyordu.

Son dersini ald›k önderimiz.
Son talimat›n› uygularken, sizin
gücünüzü gördük bir kez daha.
Kendi gücümüzü gördük.
Hiçbir ﬂey karﬂ›s›nda y›k›lmayaca¤›z, y›lmayaca¤›z, dik ve metin
olaca¤›z. “Duygular›n” de¤il,
devrimin ve halk›n ç›karlar›n›n
emrinde olaca¤›z.
Yaln›z sizin talimat›n›z› bir
yerde uygulamayaca¤›z; zafer
gününde k›z›l bayraklar›m›zla
ve sizin resimlerinizle ülkemizin meydanlar›na ç›karken, sevinç gözyaﬂlar› dökece¤iz önderimiz, umar›z bu talimat›n›za ayk›r› de¤ildir.

ELEﬁT‹R‹, ÖZELEﬁT‹R‹,
EMEK VE E⁄‹T‹MD‹R

dönüﬂmüﬂtür. K›z›ldere’nin tarihte
yaln›zca askeri, fiziki bir yenilgi
olarak kalmamas›n›n sa¤lanmas›ndan baﬂlar onun bu yaklaﬂ›m›, ve
bugünlere uzan›p gelir. ‹ﬂte bu yüzden, Day›’ya yenilgilerden siyasi
z a f e r l e r ç › k a r m a n › n u s t a s › diyebiliriz hiç tereddüt etmeden...
Son talimatlar›ndan biriyle, bizi
de bu konuda yetkinleﬂtirmek istedi
besbelli ki...
15 bin yüre¤e sorun bakal›m;
kim Day›’n›n ﬂehit düﬂmesi karﬂ›s›nda a¤lamayaca¤›n›, hiç gözyaﬂ›
dökmeyece¤ini düﬂünebilirdi?
Biz a¤lar›z da, a¤›z dolusu güleriz de; böyle demiﬂ, böyle olmuﬂuz-
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Birlikte Israr
Ve Tek Baﬂ›na
Kalabilme Cüreti

Devrim, mevcut düzeni y›kma
hareketidir; düzene karﬂ› olan tüm
güçleri b i r l e ﬂ t i r m e k ve ayn› zamanda, kimsenin düzene karﬂ› ç›kmad›¤› koﬂullarda da t e k ba ﬂ › na s a vaﬂabilmek, öncü ve önder olman›n olmazsa olmaz koﬂullar›ndand›r. Denilebilir ki, devrimci hareketin Day›’n›n önderli¤indeki oluﬂum
süreci, hemen her zaman bu iki yan› birlikte içermiﬂtir.
Devrimci hareketin tarihinde,
kuﬂatmalar alt›nda tek baﬂ›na kald›¤› koﬂullarda yarat›lm›ﬂ çok say›da
direniﬂ oldu¤u gibi, solun tarihindeki az say›daki olumlu birlik prati¤inin yarat›lmas›nda da devrimci hareketin belirleyici pay› vard›r.
12 Mart sonras›nda, 197475’lerde s›n›flar mücadelesine müdahale edilirken, bir yandan tüm
Cepheliler’in birli¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor ama s›n›flar mücadelesinin
kimseyi beklemeyece¤i, boﬂluk kald›rmayaca¤› gerçe¤inden hareketle
de Kurtuluﬂ Grubu oluﬂturuluyordu.
Sonras›nda da süreçler ve biçimler
de¤iﬂse de, bu bak›ﬂ aç›s› sürdürülmüﬂtür. Oligarﬂik düzene karﬂ›, tüm
ezilen kesimleri birleﬂtirmek
için ›srar, bununla birlikte tek
baﬂ›na kald›¤› koﬂullarda da,
kendi gücüne güvenerek gerekeni yapmak, Day› ’n›n
birlik sorununa bak›ﬂ›n›n temel iki yan›n› oluﬂturur.
Day›’n›n 1976-77’lerde
de THKP-C potansiyelinin
toparlan›p tek bir örgüt çat›s› alt›nda birleﬂtirilmesi
için ›srarl› bir çaba içeri-
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sinde oldu¤u biliniyor; fakat Parti-Cephe çizgisinin Devrimci Yol
hareketi içindeki “eski”ler taraf›ndan tasfiye edilmek istenmesi
karﬂ›s›nda da “birlik ad›na” devrimci çizginin tasfiyesine göz yumulamayaca¤›n› söyleyerek, tek baﬂ›na da olsa, tav›r almaktan kaç›nmam›ﬂt›r. Bir birlikten söz edilecekse, bu Parti-Cephe çizgisinin sahiplenilmesi zemininde olmal›yd›, birlik ad›na tasfiyecili¤e ortak olunamazd›.
Bir çok konuda oldu¤u gibi, Day›’n›n birlik konusundaki yaklaﬂ›m›
da bir çok bak›mdan soldaki olumsuz ﬂekillenmeleri aﬂan ve eleﬂtiren
bir muhtevada olmuﬂtur.
Solun tarihi, aç›klad›¤› program›n› bile uygulayamay›p kendili¤inden da¤›lan, y›k›lan birliklerle
doludur. Pek çok örgütü bir araya
getiren, çok say›da birlik kurulmuﬂ,
bu birlikler için gerçekçi olmayan
hedefler belirlenmiﬂ, fakat bunlar›n
ço¤u do¤ru düzgün bir pratik örgütleyemeden da¤›lm›ﬂ, ya da kitlelere
bir aç›klama bile yap›lmadan, yok
olmaya terkedilmiﬂtir.
Bu birlik mezarl› ¤›’ndan geriye
ne yaz›k ki bir miras da kalmam›ﬂt›r. Neden böyle bir mezarl›¤›n oluﬂtu¤u sorgulanmam›ﬂt›r.
Bu birliklere yön veren esas düﬂünce, bazen s›rt›n› baﬂkalar›na yaslama, bazen kitlelerin birlik özlemlerini istismar etmek, bazen tek baﬂ›na üstlenilmesi gereken görevlerden yan çizmektir.
Day›’n›n önderli¤inde devrimci
hareket, ne bu tarz birliklerin örgütleyicisi olmuﬂ, ne de içinde yer alm›ﬂt›r.
Day›, birlik sorununa bak›ﬂta,
çok ayr› bir noktadad›r. Day›’n›n temel bir ölçüsü vard›r; Birlik, ancak
mücadelenin geliﬂimine hizmet edi-

yorsa bir anlam ifade eder. De¤ilse,
ancak halk nezdinde birlik düﬂüncesinin y›pranmas›na neden olur.
Day›, solun birlik tarihinde,
abart›lardan, ﬂatafatl› ama hayata
geçmesi ihtimal d›ﬂ› programlardan
uzak duran bir gerçekçili¤i temsil
eder. Bunun somut ifadesi, 1980 öncesi, herkesin bugün yar›n iktidar›
alacak “cephe”lerden aﬂa¤›s›ndan
söz etmedi¤i koﬂullarda, mümkün
ve gerekli olan›n “güç ve eylem
birli¤i” oldu¤unu söylemesidir. Nitekim, o zaman gerçekleﬂebilen de
sadece buna uygun güç birlikleri olmuﬂtur.
Kitleleri kand›rmak, oyalamak
veya “dostlar birlikte görsün” anlay›ﬂ›na hizmet eden her birlikten
uzak durmuﬂtur devrimci hareket.
Solun, kendi oyununa ortak edemedi¤i devrimci harekete “birlik karﬂ›t›” damgas›n› vurmas›n› da göze
alarak bu konuda ilkeli, tutarl› politikas›n› sürdürmüﬂtür. Çünkü solun
gerçek anlamda birlik yapamamas›n›n son derece önemli nedenleri
vard› ve Day›, ›srarla bu zaaflar›n
aﬂ›lmas› gerekti¤ine iﬂaret ediyordu.
En temel eksiklik, iktidar bilincinin ve hedefinin olmamas› veya
yitirilmesiydi. Day›, Türkiye sol hareketinin 30 y›ld›r birlik sorununu
tart›ﬂt›¤› halde hiçbir olumlu sonuç
alamamas›n›,1995’teki bir yaz›s›nda ﬂöyle de¤erlendiriyordu: “(...)
ikt ida r bil inc i ve i kti dar a lma k iç in
g e r e k l i h › r s v e y ar at › c › l › k g e l i ﬂ m e miﬂ, bunun yerine ‘k üçük olsun,
b e n i m o l s u n ’ a nl a y› ﬂ › e g eme n ol muﬂtur. Bu anlay›ﬂ, bu kültür, her
il i ﬂ ki yi , he r ol a na ¤› he me n t üm i l e rici, d emo kr at, ant i f aﬂist, dev rim ci , yurt se ver güçl er i , ikt ida r › al mak
iç i n b irl e ﬂ ti rm e k y e r in e da ¤› t› c ›l ›¤ ›,
se k t er l i ¤ i , k e n d i n i b e ¤ e n m i ﬂl i ¤ i y a -

ratm›ﬂt›r.”
Grupçuluk, Day›’n›n y›llard›r
mücadele etti¤i bir baﬂka hastal›kt›r.
Yine onun bir yaz›s›ndan aktaral›m:
“Ölçü, kendi örgüt ç›kar› olunca
ve he rﬂe y bu tem elde düﬂü nülüp
buna uygun politikalar ve taktikler
ç iz i ldi ¤i nde ve de her ör güt , gr up
ayn› anlay ›ﬂla hareket etti¤inde,
içi nden ç›k›lmaz bir kargaﬂa, reka be t , s ubj e kti vi z m ve ni ha ye ti nde
ça t› ﬂm a, ﬂu veya bu ﬂ ekil de bi bir ini
ta s f iye e tm e fa a liy e ti k a ç ›n› lma z
hale gelir. Geçmiﬂ, bu durumun
ç ok ç a rp ›c › v e a c › örn e kle riy le d o l u d u r.”
Day› için birlik, iktidar için mücadele etmektir. ‹ktidar bilinci olanlar, birlikten kaçmazlar, birli¤e kendi dar ç›karlar› çerçevesinde bakmazlar, d›ﬂ›ndaki güçleri kullanma
ya da etkisizleﬂtirme mant›¤›yla,
faydac› hesaplarla yaklaﬂmazlar.
Devrimci hareket, Day›’n›n bu
anlay›ﬂ› çerçevesinde her zeminde
yanl›ﬂlar› eleﬂtirmiﬂ, gerçekleri e¤ip
bükmeden birliklerin önünde engel
olan anlay›ﬂlara karﬂ› ideolojik mücadele yürütmüﬂtür. Ayn› zamanda
olumlu birliklerin mücadele içinde
nas›l yarat›labilece¤inin örnekleri
de ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Türkiye solunun mücadele tarihindeki, 1984 Öl üm O ruc u, 1996
Ö l ü m O r u c u d i ren i ﬂ ler i, C M K
(Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu), DETUDAP (Devrimci Tutsaklarla Dayan›ﬂma Platformu) gibi
çeﬂitli biçimlerdeki birlik örnekleri
bu çaban›n sonucunda yarat›lm›ﬂt›r.
Bunlar›n hiçbiri ka¤›t üzerinde
kalan birlikler gibi abart›l› programlara sahip de¤ildir. Kimisi bir eylem
birli¤idir, kimisi s›n›rl› bir hedef
do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmiﬂ güç
birli¤idir. Fakat, tart›ﬂmas›z gerçektir ki, bu birlikler mücadeleyi geliﬂtiren birlikler olmuﬂtur.
Bunlardan 1984 Ölüm Orucu,
sonuna kadar birlik ›srar›n› sürdürmek ve gerekti¤i an da tek baﬂ›na
direnme karar›n› alabilmeyi birlikte
içeren bir örnek olarak son derece
çarp›c› ve ö¤reticidir. Direniﬂi bir-

Day›, de¤il yaln›z baﬂ›na
kalmak, adeta “tüm
dünyan›n” kendisine karﬂ›
birleﬂti¤i koﬂullarda bile,
do¤rular› savunmaktan
çekinmeyen, karﬂ› devrimi,
düzeni temsil edenlerle
uzlaﬂmayan bir önderdir.
likte örgütlemek için çok çaba sarfedilmiﬂ ve zaman harcanm›ﬂt›r.
Ancak art›k beklemenin statükoculu¤a, teslimiyetçili¤e prim vermek
olaca¤› noktada da tek baﬂ›na ölüme
yatman›n karar›n› vermekte bir an
bile tereddüt edilmemiﬂtir. Bu noktada devrimci hareketle yanyana olmak isteyen tek bir siyaset bile ç›kt›¤›nda, onlar özelinde birli¤in gerekleri de yerine getirilmiﬂtir.
Day›, daha ileri birliklerin, ka¤›t
üzerinde de¤il, mücadele içinde,
ad›m ad›m örgütlenebilece¤ini söyler. Solun mevcut gücüne ve gerçekli¤ine uygun hedeflerle örgütlenen birlikler, ayn› zamanda solda
birlik kültürünün geliﬂtirilmesini de
sa¤layacak, daha ileri birliklerin örgütlenmesinin koﬂullar›n› oluﬂturacakt›r.
Aﬂa¤›daki ﬂu de¤erlendirme de
Day›’n›n birlik sorunundaki yaklaﬂ›m›nda soyut birlik kal›plar›na de¤il, somut durumu ve ihtiyaçlar›
esas ald›¤›n› gösterir: “Bugün, ya p›lmas› gereken... (...) soyut ve büyü k laf›z lara faz la ra¤b et e tmed en ,
küçükten büyü¤e do¤ru giden, en
b asit, ko lay v e yap ›la bil ir ol and an
y o l a ç › k a r a k , e y l e m ve g üç b i r l i k l e ri oluﬂturmakt›r. Bunun önünde
hiçbir engel yoktur. (...) Bu birlikler içer isin de do stlu k ve da yan ›ﬂma
il iﬂ k ile ri ge liﬂ t iri le r e k, h a lk k it le le r i i çe ri si nde do¤rul ar ›n ve ya nl› ﬂ lar ›n kavgas› veril erek mücadele
geliﬂtirilir.”
Day› 1995 tarihli bu yaz›s›nda,
önerilen birlikler içinde, faﬂizme
karﬂ› olan herkesin yer alabilece¤ini
ifade eder. O gün birlik, faﬂizme
karﬂ› mücadele çerçevesinde ele
al›nm›ﬂt›r, baﬂka bir zaman, baﬂka

bir zeminde geliﬂtirilebilir. As›l
olan, halk güçlerini emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› çeﬂitli hedeflerde
birleﬂtirebilmektir.
Elbette, birlik yapmak tek baﬂ›na
mücadeleyi geliﬂtirmek için sihirli
bir formül de¤ildir. Tersine, emek
verilmeyen, politika üreterek, güç
katarak ete kemi¤e büründürülmeyen birlikler, mücadelenin geliﬂimi
önünde engel oluﬂturmaya baﬂlarlar.
Böylesi birlik örnekleri de çoktur. Sol saflarda kendisine yer bulan
çarp›k bak›ﬂ aç›lar›ndan birisi de
burada kendini gösterir. Oluﬂturulan
birliklere imza at›l›r, fakat birlik
içinde yük omuzlamaktan kaç›n›l›r.
Baﬂkas›n›n eme¤i üzerinden kendi
reklam›n› yapmak amaç haline gelir. Solun, birlikler konusunda devrimci hareketten duydu¤u rahats›zl›¤›n bir nedeni, bu zaafl› yaklaﬂ›mlar karﬂ›s›ndaki tavizsizli¤idir.
Solun bu noktadaki rahats›zl›¤›,
devrimci hareketin birlik politikas›n›n yanl›ﬂl›¤›n› göstermez; tam tersine do¤rulu¤unun onaylanmas›d›r.
Çünkü, yine inkar edilemeyecek
gerçektir ki, olumlu birlik pratikleri,
solun bu çocukluk hastal›klar›na
karﬂ› taviz vermeyen bir mücadeleyle yarat›labilmiﬂ, birliklerin da¤›lmas› ise, ço¤unlukla bu zaaflar›n
aﬂ›lamamas› sonucu olmuﬂtur.

B i r l i k t e › s r a r da, yaln›z
baﬂ›na kalmay› göze almak
d a k e n d i n e g ü v e n d i r, ideolo jik sa¤laml›kt›r
Day›, bir yandan b›kmadan, halk
güçlerini ve solu birleﬂtirmek için
politikalar geliﬂtirip bu do¤rultuda
öneriler üretirken, ayn› zamanda
yaln›z baﬂ›na kalmaktan korkmamak gerekti¤ini ö¤retmiﬂtir kadrolara. Tarihsel dönüm noktalar›ndaki tavr›yla da bunu defalarca pratik olarak göstermiﬂtir.
Her iki tavr›n kökeninde de
kendine güven ve ideolojik sa¤laml›k vard›r. Kendine, ideolojisine güvenmeyenler, birliklerde erime kayg›s›yla hare-
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ket eder, ya bozgunculuk yapar, ya
da birliklerden uzak dururlar. Ayn›
ﬂekilde, yaln›z baﬂ›na kal›nd›¤› koﬂullarda, oligarﬂinin sald›r›lar›n› gö¤üsleyebilmek, do¤ru politikay› ›srarla savunabilmek de kendine güven ve ideolojik sa¤laml›k gerektirir.
12 Eylül öncesi faﬂist sald›r›lara
karﬂ› silahl› veya kitlesel mücadelenin örgütlenmesinde, 12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂte, cuntan›n zindanlar›nda teslim alma politikas›na
karﬂ› direniﬂlerde, Day›’n›n politikas› ›srarla solla birlikte hareket etmek oldu, fakat yaln›z kal›nd›¤›nda
da mücadelenin görevlerinden kaç›lmad›.
Day›’n›n gerekti¤inde tek baﬂ›na
kalmay› göze alarak do¤rular› savunmas› ve hayata geçirmesi, birlik
ad›na statükolara, pasifizme ortak
olmamas›, çeﬂitli sol kesimler taraf›ndan “ s e k t e r l i k ” olarak da karalanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kuﬂku yok ki, devrimci hareket,
gönül rahatl›¤›yla ﬂöyle diyebilir:
e¤er “sekterlik” emperyalizm ve
oligarﬂiyle uzlaﬂmamaksa, “sekterlik”, devrimin ve halk›n ç›karlar›n›
savunmaksa, “sekterlik”, kadrolar›,
kitleleri aldatan ve oyalayan manevralara ortak olmamaksa, her koﬂulda direnmek, herkese ra¤men,
devrime yürüyebilmek iradesini
göstermekse, evet biz sekteriz... Elbette devrimci hareketin tavr›n›n
sekterlikle ilgisi yoktu. G e r ç e k
olan, devrimci hareketin mücadeleden kaçmaya de¤il, mücadelenin
görevlerini omuzlamaya hizmet
eden birlikleri, sadece bu tarz birlikleri savunmas›d›r.
E¤er herhangi bir birlik, mücadeleye hizmet etmiyorsa, onlar›n bir parças› olmamay›,
birlik ad›na hayati görevleri
üstlenmekten geri kalmamay› ö¤retmiﬂtir Day› bize. Tutsaklara gönderdi¤i bir mesaj›nda, gerekti¤inde, yaln›z
kalmay› göze alman›n zorunlulu¤unu ﬂöyle ifade
eder: “ B u g ü n ü n d ü n y a s›nda yaln›z baﬂ›na kal -
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“Yaln›z baﬂ›na
emperyalizme, oligarﬂiye ve
onun uzant›lar›na karﬂ›
savaﬂmak hiçbir teknikle,
silahla, güçle de¤iﬂtirilemeyecek dünyan›n en büyük
gücüdür.”
m a y› göz e a l m a da n g üç lü ol m a k ve
düﬂmana karﬂ› savaﬂmak mümkün
de¤ildir. Yaln›z baﬂ›na emperyalizme, oligarﬂiye ve onun uzant› lar› na karﬂ› savaﬂmak hiçbir teknikle,
silahla, güçle de¤iﬂtirilemeyecek
dünyan›n en büyük gücüdür. Bu,
kendine güvendir. Bu, ideolojik
sa¤laml›kt›r.”
Çok somut bir gerçektir. Day›’n›n bu do¤ru bak›ﬂ aç›s›n›n sonucudur ki, devrimci hareket koﬂullar
ne olursa olsun, yaln›z baﬂ›na kalmay› göze alarak, her cepheden gelen sald›r›lara gö¤üs germiﬂ, do¤rular› savunmuﬂ ve hayata geçirebilmiﬂtir.
Devrimci harekette darbe ihanetinin yaﬂand›¤› dönem de, do¤rulardan taviz vermemek için, gerekti¤inde yaln›z kalmay› göze alman›n
en güçlü örneklerindendir.
Day›, de¤il yaln›z baﬂ›na kalmak, adeta “tüm dünyan›n” kendisine karﬂ› birleﬂti¤i koﬂullarda bile,
do¤rular› savunmaktan çekinmeyen, karﬂ› devrimi, düzeni temsil
edenlerle uzlaﬂmayan bir önderdir.
Day›’n›n darbecilikle uzlaﬂmazl›¤›n› ifade eden en özlü sözlerden birisi ﬂudur; “Bu harekette darbecili¤i
meﬂrulaﬂt›rmaktansa, atomlar›na
kadar parçalar ve külleri aras›n dan yeni bir hareket kurar›m”.
Darbe süreci, devrimci hareketin
dört bir yandan kuﬂat›ld›¤›, bu kuﬂatmaya çeﬂitli sol güçlerin de de¤iﬂik düzeylerde kat›ld›¤› bir süreçtir.
Fakat, böyle diye devrimci hareket
ne mücadelenin görevlerini tatil etmiﬂ, ne de yaln›z kalmamak ad›na
ilkelerinden taviz vermiﬂtir.
Birlik gerekti¤inde ortak hedeflerde buluﬂmak için esnek davranmak, taviz vermektir. Fakat, sorun
devrimci düﬂünce ve ilkelerin yaﬂa-

t›lmas› oldu¤unda, yaln›z kalmay›
göze almak, devrimci kalman›n da
gere¤idir.
Ayn› süreç, Day›’n›n birliklerdeki ›srar›n›n da örne¤idir. Darbecili¤i
sahiplenen solun tüm olumsuzluklar›na karﬂ›n, bu durum ülkemiz solunun gerçe¤i olarak kabul edilmiﬂ,
bu solla birlikte yürümek için ›srar
yine de sürdürülmüﬂtür. Day›, solun
bu gerçe¤inin unutulmamas›n›, fakat, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmek için mücadelenin de sürdürülmesi gerekti¤ini söyler. Bu bak›ﬂ aç›s›n›n sonucunda, darbecili¤e bulaﬂm›ﬂ sola
ﬂöyle seslenilir; “ Elbette bu birlik lerd e arz u ed ilen , is te ne n, güv en i lir d ostlu kl ar›n olu ﬂmas› v e g eliﬂti rilmesidir. Ama dostluklar güvenilir de¤il diye, dostlar yok diye birl i k l e r d e n u z a k d u r m a y › z . D o s t l uk l ar› n müc a de l e i ç e ri s in de ge l i ﬂe c e ¤ine inan›yoruz. ”. (Kongre Kararlar›)
Yine, F tipi sald›r›s› karﬂ›s›nda
yarat›lan direniﬂ destan› da, bu politikan›n çok net olarak göründü¤ü ve
geniﬂ kesimler taraf›ndan bilinen
örneklerdendir. Direniﬂ sürecinin
solla birlikte örgütlenmesi için, aylarca yo¤un bir tart›ﬂma süreci yaﬂanm›ﬂt›r. Fakat, tüm ›srarlara karﬂ›n, solun büyük ço¤unlu¤uyla direniﬂ zemininde birlik yakalanamam›ﬂt›r. Böyle diye, direnmemenin
teorisi yap›lamazd›. Birlik sadece
iki siyasetle de olsa direniﬂ zemininde hayata geçirildi. Direniﬂin geliﬂimi içinde, özgür tutsaklar bir kez
daha yaln›z b›rak›ld›lar. Fakat yaln›z baﬂ›na kal›nd›¤› koﬂullarda da
direniﬂ destan› yazmak, Day›’n›n
devrimci hareketin mayas›na katt›¤›
özelliklerdendir. Bu maya sayesinde, 7 y›l süren bir direniﬂ destan› yarat›ld›.
Day›’n›n birlik anlay›ﬂ›nda ölçüler çok nettir. Birlik de, ayr›l›k da
mücadeleyi geliﬂtirmek içindir.
Birlik sorununa Day›’n›n bu miras›yla yaklaﬂmak, mevcut birliklerin daha da geliﬂip güçlenmesini,
daha ileri birliklerin yarat›labilmesini de sa¤layacakt›r.

Bayrampaﬂa Katliam› Davas› Gerekçeli Karar› Aç›kland›:

Katliam Yok! Ceza Yok! San›k Yok!
Halk›n Hukuk Bürosu 29 A¤ustos günü Bayrampaﬂa Katliam› Davas›’ndaki adaletsizlikle ilgili yaz›l›
bir aç›klama yapt›. Aç›klamada 19
Aral›k’›n katliam operasyonu oldu¤unun kimsenin reddedemeyece¤i
verilerle ve raporlarla ispatland›¤›,
ancak aradan geçen 8 y›la ra¤men
katillerin yarg› önüne bile ç›kar›lmad›¤› söylendi. Yarg›n›n yok sayma tavr›n› ›srarla sürdürdü¤ünün
belirtildi¤i mahkemede 124 sayfal›k
gerekçeli karar›n 123 sayfas›n›n
ma¤dur, kat›lan ve san›k isimlerine
ayr›ld›¤›, kararda iddia ve savunmada ileri sürülen hususlar›n ve delil-

lerin hiç tart›ﬂ›lmad›¤›, mahkemeye
göre 19 Aral›k Katliam›’n›n hiç yaﬂanmad›¤› söylendi. Gerekçeli kararda 958 san›ktan 418’inin ne kimlik bilgisinin, ne de adreslerinin bulundu¤unun söylendi¤i aç›klamada
“Oysa bir mahkeme karar›n›n hüküm ifade etmesi ve geçerlili¤inin
olabilmesi için yarg›lama yapt›¤› kiﬂinin kim oldu¤unun tam olarak tan›mlanmas› gerekir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda esasen bu durum 19 Aral›k operasyonu aç›s›ndan ﬂekli bir
yarg›laman›n dahi yap›lmad›¤›n›
gösteriyor” denildi. “Operasyon tarihinde, Devlet Güvenlik Mahke-

S o k a k l a r da Yürüyüﬂ’le
Birlikte O’nun Ad› Yank›land›
Yürüyüﬂ Dergisi her hafta oldu¤u gibi bu hafta da eski ve yeni okuyucular›yla buluﬂmaya devam etti.

Yürü yüﬂ, Da y›’n›n Do¤du¤u ﬁehrin Sokak la r›n da
Emperyalizm ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Yürüyüﬂ’ün geçen hafta tan›t›m ve sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› yerlerden biri de Elaz›¤’d›. Kapa¤›nda
Day›’n›n resmi olan bu say›n›n
Elaz›¤’da da¤›t›lmas›n›n özel bir
anlam› vard› tabii; Day›, tüm Türkiye’nin Day›s›yd›, fakat Elaz›¤’da do¤muﬂtu.
27 A¤ustos’ta, Elaz›¤ merkez
Hozat Garaj› ve Hastaneler Caddesi’nde yap›lan dergi sat›ﬂ›nda
daha çok Dursun Karataﬂ anlat›ld›. Dergi’deki Day›’ya iliﬂkin baﬂl›klarla, Day›’n›n ad› memleketinin sokaklar›nda yank›lanm›ﬂ oldu.
Day›'y› tan›yanlar, onunla birlikte okula gidenler, köylüsü
olanlar, ayn› sokakta oyun oynad›klar› arkadaﬂlar›, sonradan duyup da tan›yanlar, herkesin Day›
için söyledi¤i tek söz vard›: "Gerçekten çok büyük insand› za-

mans›z ve erken gitti."
Day›'y› çocuklu¤unda, gençli¤inde tan›yanlar, hapishaneden
tan›ﬂanlar an›lar›n› dile getirdiler,
ac›lar›n› paylaﬂt›lar, baﬂsa¤l›¤› dilediler.
*
29 A¤ustos günü An talya’n›n
Güneﬂli Ma halle si’nde gerçekleﬂtirilen dergi da¤›t›m›nda, megafonla yap›lan konuﬂmalarda,
“Halklar, önderi Dursun Karataﬂ’›
ölümsüzlü¤ü u¤urlad›. 15 bin
y ürek selamlad› önderimizi... Zafer önderimize sözümüzdür” denilirken, mahalle halk›ndan baz›
insanlar, “biz de vard›k u¤urlama
töreninde, bu mahalleden de gidenler oldu” diye belirttiler.
*
30 A¤ustos günü ‹ zmir’in Narl› de re ‹nö nü Ma halle si’nde gerçekleﬂtirilen dergi da¤›t›m›nda
halka derginin içeri¤ini anlatan
Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›, mahalle
halk› taraf›ndan s›k s›k evlerine
davet edildiler.
*
An ka ra’dayd› Ferhat. Tuz luça y›r bölgesinde Yürüyüﬂ Dergisi
sat›ﬂ›nda yedi Yürüyüﬂ okurunun

mesi taraf›ndan verilen sansür karar› ile gerçeklerin kamuoyu taraf›ndan ö¤renilmesini engelleyen, sonras›nda ölmemek suçunu iﬂleyen tutuklu ve hükümlülere h›zla davalar
açan, bu davalarda a¤›r cezalara
hükmeden, hatta h›z›n› alamayarak
ölen tutuklu ve hükümlülere dahi
cezalar ya¤d›ran yarg›, 19 Aral›k
Katliam›’nda taraf oldu¤unu bir kez
daha göstermiﬂtir” denilen aç›klamada bu yarg›n›n halk›n adalet özlemine yan›t vermesinin mümkün
olmad›¤› ve hiçbir halk›n adaletsiz
kalmayaca¤› vurguland›.
aras›nda. 28 A¤ustos günü Yürüyüﬂ
önlükleriyle yap›lan
dergi tan›t›m ve sat›ﬂ›nda 23 dergi,
tek tek kap›lar çal›narak verildi.
Ada na ﬁa kir paﬂ a M a hal le s i ' n d e
daha çok Dursun
Karataﬂ’›n anlat›ld›¤› tan›t›m ve sat›ﬂ,
halk›n ilgisi ile karﬂ›land›.
*
Bur s a Tele fe rik ve Pa na y›r
Mahalleleri'nde Yürüyüﬂ okurlar›
27 A¤ustos günü dergi sat›ﬂ›
yapt›. Megafonla dergiden al›nt›lar okunarak yap›lan tan›t›m ve
sat›ﬂ s›ras›nda halk okurlar›m›z›
evlerine davet etti, Day›'y› tan›yan tan›mayan, duyan herkes bir
ﬂeyler söylemek, duygular›n›
paylaﬂmak istiyordu...
*
Malatya’da Yeﬂilyur t Cadde si ve Za vi ye Ma halle si’nde
3 Eylül günü yap›lan dergi sat›ﬂlar›nda Dursun Karataﬂ’›n
38 y›ld›r büyüttü¤ü devrim
mücadelesi anlat›ld›. “Dursun
Karataﬂ’› sahiplenmek, devrimi sahiplenmektir” denilen
sat›ﬂlarda halkla sohbetler
edilerek duygu ve düﬂünceleri dinlendi.
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Baﬂbu¤; ‘ABD ile iﬂbirli¤imiz mükemmel’
Yeni Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤, 28 A¤ustos’ta
düzenlenen törenle görevi devrald›.
‹lker Baﬂbu¤, hem geçmiﬂ siciliyle, hem de düzenlenen törende
yapt›¤› konuﬂmas›yla, yeni-sömürge bir ülkede, iyi bir Genelkurmay
Baﬂkan›’nda mutlaka bulunmas› gereken özelliklere sahip oldu¤unu
gösterdi. Bu özellikler, iﬂbirlikçilik
ve katliamc›l›kt›r.
Baﬂbu¤ konuﬂmas›nda ﬂöyle dedi; “ABD’yle iﬂbirli¤imiz mükem m el s e v i y e d e . . . B u n ed en l e ö n e m l i
g ö r e v l e r i m iz d en b i r i s i d e b u i ﬂb i r l i ¤inin korunmas›d›r...”.
Dünya halklar›n›n katili, sömürgeci Amerikan emperyalizmiyle
kurduklar› iﬂbirlikçilik iliﬂkileriyle
övünen, görevini bu iﬂbirli¤inin korunmas› olarak tan›mlayan bir Genelkurmay Baﬂkan›, kuﬂku yok ki,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin arad›¤› kiﬂidir.
Baﬂbu¤’un geçmiﬂ kariyerine
gelince; ﬂu kadar›n› belirtmek yeterli: ‹ngiltere Kraliyet Harp Akademisi ve NATO Savunma Koleji’ni
bitirmiﬂ; Brüksel’deki NATO Uluslararas› Askeri Karargah›’nda Cari
‹stihbarat Plan Subayl›¤› ve Belçika
Mons’taki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargah›’nda Lojistik ve Enformasyon Daire Baﬂkanl›¤› yapt›¤› dönemlerde emperyalizmin e¤itiminden geçmiﬂ bir kiﬂidir.
Ülkemizdeki iﬂbirlikçi generaller, emperyalizmin tezgah›ndan geçerek yetiﬂtiriliyorlar. Baﬂbu¤ da
onlardan birisidir. NATO bünyesinde yapt›¤› görevler ona rütbe
ve emperyalizm gözünde
prestij kazand›rm›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçilik ve katliamc›l›k bir bütünün iki parças›d›r.
Emperyalizmin iﬂbirlikçili¤i
demek, halk›m›za ve dünya
halklar›na karﬂ› katliamlara
imza atmak demektir.
Baﬂbu¤ da emperyalist
tezgahlarda ö¤rendikleri-
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rumun niteli¤ine uygun olarak seçini, halk›m›z üzerinde uygulam›ﬂ bir
lip göreve getirilirler ve ayn› politikatliamc›d›r. Kürt halk›na yönelik
kay› hayata geçirirler. Belki o polikatliamlar›n planlay›c›s›, uygulay›tikan›n uygulan›ﬂ›nda biçimsel farkc›s›d›r.
lar, farkl› üsluplar söz konusu olabi21 Ekim-26 Ekim 1993 tarihleri
lir. Ama hepsi o kadard›r.
aras›nda Diyarbak›r’›n Lice ilçesinOrdu içindeki “ k l i k l e r, k a n a t de gerçekleﬂtirilen katliamda, geril a r ” üzerine teoriler yapan, kimi geye 60'dan fazla ölü, 300 yaral› ve
nerallerin “ ç öz ü md e n” yana olduyak›lm›ﬂ 228 dükkan b›rak›lm›ﬂt›.
¤undan hareketle politikalar geliﬂtiKatliam›n ard›ndan yaﬂanan göçle
renler... bu ordudan “ulusalc›l›k”
birlikte, 9600 nüfuslu kentten geribekleyip, emperyalizme tav›r alacaye sadece 300 kiﬂi kald›.
¤›n› umanlar...
Katliam› yönetenler, Korgeneral
‹ﬂte Baﬂbu¤, hepinizin ne kadar
H a s a n K u n d a k ç › ile birlikte ‹ l k e r
yan›ld›¤›n› geçmiﬂiyle ve sözleriyle
Baﬂbu¤’du. San›r›z sadece bu katlibir kez daha anlat›yor. Yar›n, pratik
am da, onun TSK içinde üstlendi¤i
olarak da gösterecektir.
görevler hakk›nda bilgi vermeye
yeter. Yine Baﬂbu¤’un döneminde
Genelkurmay Baﬂkanlar›’n›n kiKulp ilçesinde, 11 Ekim 1993’te 11
ﬂili¤i üzerinden, ordunun konumuköylü askerlerce kaç›r›l›p katledilnun, politikas›n›n de¤iﬂebilece¤ini
miﬂ ve toplu bir mezara gömülmüﬂdüﬂünenler, bu sistemi hiç tan›matü. Bu olay›n aç›¤a ç›kmas› üzerine
yanlard›r. Onlar›n bu mevkiye kaBaﬂbu¤, suçunu “A‹HM'den tazmi dar yükselebilmelerinin nedeni; emna t a l ma ya yöne l i k pr o f es yon el c e
peryalizmin ve oligarﬂinin politikabir organizasyon” demagojisiyle
lar›n› hayata geçirecek kiﬂiler olmaörtbas etmeye çal›ﬂ›yordu... K›sacalar›ndand›r.
s› Baﬂbu¤, iﬂbirlikçi ve katliamc›
ordunun Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’na uygun bir
kiﬂi oldu¤unu,
katliamc›l›¤›yla
da, katliamlar›n
üzerini örtmekteki yetene¤iyle de
göstermiﬂ bir kiﬂidir.
Genelkurmay,
oligarﬂik düzenin
‹ﬂbirlikçilikte, faﬂizmde
bir kurumudur.
Ülkemizdeki söittifak ve riyakarl›k!..
mürge tipi faﬂizHem “Ülkemizin ulusal, üniter ve laik yamin en temel kup›s›n› bozmak isteyenler var” diye konuﬂma
rumlar›ndan biriyap›yorlar, hem de “laik yap›y› bozmak
dir. Dolay›s›yla,
bu kurumun, baistedi¤i” Anayasa Mahkemesi karar›yla
ﬂ›na getirilen kikesinleﬂmiﬂ kiﬂilerin önünde boyunlar›n›
ﬂilere göre de¤ie¤ip, onlara madalya takt›r›yorlar...
ﬂen bir politikas›
Generallerin laiklik savunuculu¤u da bu
söz konusu olakadar olur...
maz. Kiﬂiler, ku-

F›nd›kta AKP-Tüccar Soygunu

Karﬂ›l›¤› Verilmeyen
Eme¤imizin Hesab›n› S o r a l › m !
Tar›m Bakan› Mehdi Eker, 30
A¤ustos’ta, 2008 y›l› f›nd›k al›m fiyatlar›n› aç›klad›. Geçen y›ldan %
30 oran›nda daha düﬂük aç›klanan
ve kademelendirilen fiyatlar ﬂöyle;
Ey lü l’de 4 Y T L , E k i m - K a s › m ’ d a
4.5 YTL, Aral›k ve sonras› 5 YTL.
Kademelendirme sisteminin sonucu, f›nd›k üreticisinin bu y›l da
tüccara mahkum edilmesidir. Çünkü, TMO al›m›n› bekleyemeyen
üreticinin f›nd›¤›n›, belirlenen fiyatlar›n da alt›nda tüccara satmaktan
baﬂka bir yolu yok.
Fakat, TMO’ya 4 YTL üzerinden sat›ﬂ yapanlar›n eline geçecek
para da, asgari düzeyde bile olsa bir
ailenin geçimine yetecek miktardan
çok daha azd›r. Çünkü, ortalama
2.000 kg f›nd›k üreten bir ailenin
eline geçen miktar, maliyeti ç›kt›ktan sonra ayl›k ancak 333 YTL oluyor. Bu parayla bir ailenin ayl›k geçimini sa¤lamas›n›n mümkünsüzlü¤ü ortadad›r.

Tüccar aç›s›ndan ise, devlet
al›mlar›n›n pratik olmamas› ve kademelendirme sistemi büyük kar
f›rsat› yarat›yor. Tüccar, üreticiden
4 YTL veya daha alt›ndaki fiyatlarla ald›¤› f›nd›¤›, beklettikten sonra 5
YTL’ye devlete satma garantisine
sahip oluyor.
Bu nedenle, aç›klanan fiyatlar,
f›nd›k üreticileri taraf›ndan tepki
ile, tüccarlar taraf›ndan ise sevinçle
karﬂ›land›.
F›nd›k üreticileri, aç›klanan fiyatlar› tepkiyle karﬂ›larken, ‹stanbul
F›nd›k ‹hracatç›lar› Birli¤i; “ B u
f›nd›k tarihinde bir reformdur...
Bu fiya t yurt d›ﬂ › nda re ka bet güc ü müzü art›racak” diyerek, Adapazar› Ticaret Borsas› Baﬂkan› da:: “Eylül, Ekim ve Aral›k ay›ndaki farklar› çok iyi vermiﬂ hükümet. Bu farklar gayet güzel” sözleriyle memnuniyetlerini ifade ettiler.
Bu tablo içinde, dünyan›n en büyük f›nd›k üreticisi durumundaki

ülkemizin, yak›nda f›nd›k ithal eder
hale gelmesi ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
Çünkü, her geçen y›l biraz daha düﬂen f›nd›k fiyatlar›, giderek f›nd›k
üretimini bitme noktas›na getirecektir.

Temel H aklar; S ömürüye
karﬂ› mücadele edelim
Karadeniz Temel Haklar da, 31
A¤ustos’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla AKP iktidar›n›n f›nd›kta sömürü çark›n› devam ettirdi¤ine dikkat çekti. Aç›klamada, belirlenen
f›nd›k taban fiyat›n›n üreticiye art›k
f›nd›k üretmeyin demek oldu¤u belirtildi. “F›nd›¤›m›za, çay›m›za, tütünümüze gözünü dikmiﬂ olan,
I M F politik alar›yla hareket eden
ve tar›m›m›z› bitirmeye çal›ﬂan
AKP bizim dostumuz olamaz” denilen aç›klamada sömürücülere karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

F›nd›k Üreticisi Eylemde
F›nd›k
üreticileri,
düzenledikleri eylemlerle, AKP
iktidar›n›n
belirledi¤i
f›nd›k taban fiyatlar›n› protesto ettiler.
2 Eylül’de Düzce’nin
Gümüﬂova
ilçesinde,
AKP’nin ekmekleriyle oynad›¤›n› belirten f›nd›k üreticileri, D-100 kara yolunu araçlar›yla trafi¤e kapatarak, 15 kilometre gittikten sonra eylemlerini bitirdiler.
Yine üreticiler Trabzon’da f›nd›k dallar›n› keserken,
Sakarya’ya ba¤l› Karalar köyünde de toplad›klar› f›nd›klar› ateﬂe verdiler. Ellerinde “ s at› l›k köy” dövizleri

ve “Vur vur inle sin Baﬂ ba kan din lesin”, “Baﬂba k a n
is tif a ” sloganlar› ile eylemlerini sürdüren köylüler, köy
meydan›nda f›nd›¤› tabuta koyarak, fiyat›n bankalara
ve tüccara borçlar›n› ödemeye bile yetmedi¤ini belirttiler.
3 Eylül’de ise, Sakarya’da f›nd›k üreticilerin öfkesi
AKP binas›n› hedef ald›. Karﬂ›l›¤› verilmeyen emeklerinin hesab›n› sormak için eylem yapan üreticiler,
AKP binas›n› taﬂlad›lar. Üreticilerin, taﬂlar›n›n hedefindeki yerlerden biri de, hem AKP ilçe baﬂkan›,
hem de F‹SKOB‹RL‹K baﬂkan› olan Lütfü Bayraktar’›n iﬂyeri oldu. Üreticilerin emeklerinin karﬂ›l›¤›n› vermek yerine, üzerlerine coplarla, biber gazlar›yla çevik kuvvet ekipleri sal›nd›. Polisin sald›r›s›
üzerine ilçe merkezine dönen üreticiler, bir süre
burada oturma eylemi yapt›ktan sonra, tekrar polisin sald›r›s› üzerine da¤›larak eylemi bitirdiler.
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Memuru Satan ‹ﬂbirlikçi
Sendikalar, Ödüllendirildi
Kamu-Sen ve Memur-Sen, toplu
görüﬂme masas›ndan memuru satarak kalkt›lar.
Görüﬂme masas›nda, sendikalar›n maaﬂ art›r›m› için pazarl›k yapma iradeleri yoktu, hükümetin söyledi¤ini onaylamak için oturmuﬂlard› masaya. Fakat, pazarl›¤›n› yapt›klar› bir konu vard›. Satt›klar› memurlar›n karﬂ›l›¤›nda alacaklar› rüﬂvetin pazarl›¤›n› yapt›lar.
Rüﬂvet belirlendi, memur maaﬂlar›n›n ne kadar art›r›laca¤› ise zaten hükümet taraf›ndan tek yanl› belirlenmiﬂti. Anlaﬂmaya vard›klar›n›
aç›klad›lar. Anlaﬂmaya göre, sendikalar›n kasas›na giren, üye baﬂ›na 5
YTL’lik aidat, 10 YTL’ye ç›kar›ld›.
Böylece, iﬂbirlikçi sendikalardan
Kamu-Sen’in kasas›na 21.5, Me m u r-Sen’in kasas›na ise 18.8 mil yon Y T L girdi. Satt›klar› memur
baﬂ›na ald›klar› ödül, 5 YTL idi.
Göstermelik pazarl›klar sonucunda, AKP iktidar›n›n memurlar

için belirledi¤i, ilk 6 ay için % 4,
ikinci alt› ay için % 4.5 zam oran›n›
onaylad›lar.
‹ﬂbirlikçi sendikac›l›¤›n rolü de
burada ortaya ç›k›yor zaten. Gerçekte, bir görüﬂme veya pazarl›k
yok ortada. Fakat, hükümetin tek tarafl› belirledi¤i maaﬂ miktar› sanki
bir uzlaﬂma sonucu belirlenmiﬂ görüntüsü yarat›larak, memurlar›n iktidara tepkileri eritiliyor.
Oysa, bu zam miktar›, KamuSen’in en düﬂük maaﬂl› memur için
istedi¤i yüzde 12.9+12.4’lük zamm›n bile ü ç t e b i r i kadard›r. Kendi
belirledikleri miktar›n bile üçte birine raz› oldular. Kabul edilen zam
oran›, enflasyonun ancak üçte ikisine denk düﬂüyor; “memuru enflasyona ezdirmeyece¤iz” diyenlerin
gerçek yüzü budur. Yani memurlar,
oturulan bu masada, bir önceki y›la
göre de yoksullaﬂarak kalkt›lar.
Memurlar zaten açl›k, yoksulluk
s›n›rlar›n›n alt›nda yaﬂ›yorlar. Ama
hükümet için sorun de¤il, TÜ‹K rakamlar›na dayanarak, açl›k s›n›r›

255 YTL’dir diyerek iﬂin içinden
ç›kt›lar. Elbette, halk›n ne yedi¤i, ne
giydi¤i, nerede oturdu¤u, çocuklar›n› nas›l okuttu¤u, k›sacas› halk›n
yaﬂam› umurlar›nda de¤il.
Ülkemizdeki iﬂbirlikçi sendikac›l›k gerçe¤i bir kez daha görülmüﬂtür. ‹ﬂbirlikçi sendikac›l›k, aç›k olarak emekçinin karﬂ›s›ndad›r. Patronlardan, devletten yanad›r.
Onlar, sat›n al›nm›ﬂ sendikac›lard›r. Memurlar›n yaﬂam›n›, ald›klar› ücretleri ve haklar›n› düﬂünmezler, düﬂündükleri memurlar›
satman›n karﬂ›l›¤›nda devletten ne
kadar rüﬂvet alacaklar›d›r. Utanmadan, tüm halk›n gözleri önünde memuru kaça satacaklar›n›n pazarl›¤›n› yapm›ﬂlard›r.
Toplu görüﬂme süreci bu yan›yla
bitmiﬂtir; ﬂimdi görev yine devrimci, ilerici memurlar›nd›r. Bu toplu
görüﬂme ihanetinden hareketle,
yüzleri bir kez daha aç›¤a ç›km›ﬂ
olan iﬂbirlikçi sendikac›l›k, çok daha güçlü ve etkili bir biçimde teﬂhir
edilmelidir.

Sabanc›lar, Olmayan Sendikal Haklardan da Rahats›z
Emekçilerin ücretleri her geçen
dönem daha da düﬂerken, Sabanc›
holding k a r › n › g e ç e n y › l a g ö re
yüzde 20 art›rarak, ilk alt› ayda
737 milyon Y T L n e t k a r g e r ç e k le ﬂt irdi . Fa kat , Sabanc›lar yeterince büyüyememekten ﬂikayet ediyor.
‹zmit’teki Brisa’y› M›s›r’a taﬂ›yacaklar›n› aç›klayan Sabanc›
Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Güler Sabanc›, ge-

rekçe olarak, 10 günlük grevi
gösterip diyor ki: “Sendika n›n bu gerçekten a¤›r ﬂart lar› olmasa Türkiye’de
mevcut lastik sektörünün
iki kat› bir sektör yaratabi l i rdi k. .. ” .
Patronlara, kölelik koﬂullar›nda iﬂçi çal›ﬂt›rmak
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da yetmiyor. Sigortas›z, kay›ts›z,
can güvenliksiz, direnme haklar›,
pazarl›k haklar› ellerinden al›nm›ﬂ
ﬂekilde çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilerin ﬂartlar›n› bile içlerine sindiremiyorlar.
‹stiyorlar ki, sabahtan akﬂama istedikleri süre ile çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçiler, karﬂ›l›¤›nda en küçük bir hak talebinde bulunmas›nlar. Ne verilirse
raz› olsunlar, ne emredilirse an›nda
yerine getirsinler. ‹nsanca bir yaﬂam
istemesinler, ölsünler tepki göstermesinler, aç kals›nlar ekmek istemesinler.
‹ﬂçilerin bu koﬂullar›ndan bile ﬂikayet eden Sabanc›, ülkemizdeki
kimi kesimlerin demokrasi savunucusu, kimilerinin iﬂçi dostu ilan etti¤i Sabanc›’d›r.
Emekçilere, 255 YTL’yi aç kal-

mamak için yeterli
gören AKP iktidar›,
Sabanc›lar’›n kasalar›n› ne kadar doldursa da az geliyor.
‹ﬂte, emekçilerin
haklar›, patronlar›n
bu bitmek bilmeyen
sömürü h›rslar› nedeniyle her gün biraz daha budan›yor.
Çark kurulmuﬂtur. ‹ktidar bir
yandan, iﬂbirlikçi sendikac›l›k bir
yandan, patronlar bir yandan emekçileri k›skaca alm›ﬂ; en a¤›r ﬂartlarda yaﬂamaya ve kölelik koﬂullar›nda çal›ﬂmaya zorlamaktad›rlar.
Birlikte uyum içinde çal›ﬂmaktalar; çünkü, hepsi sömürü sisteminin
birbirini bütünleyen parçalar›d›r.

Devrimci Memur Hareketi

çal›ﬂmas›na,
yoksulluk s›n›r› alt›nda
yaﬂamas›na raz›
olur, ses ç›karmazken sendika
arac›l›¤›yla kendi ceplerine girecek paray› düﬂünüyorlard›. Tüm çabalar›na(!) ra¤men bu istedikleri de IMF taraf›ndan s›n›rland›.

OYUN B‹TT‹!
Toplu görüﬂme oyunu 29 A¤ustos’ta sona erdi. Bir halk deyimi vard›r: “Kendi çal›p kendi oynamak”.
Kendileri çald›lar kendileri oynad›lar.
AKP hükümeti ve devletin has sendikalar› Kamu-Sen ve Memur-Sen’di
oyuncular.
TV’ler toplu görüﬂme sonucunu
“Hükümet ve memur sendikalar› uzlaﬂt›lar” diye verdi. Neyin uzlaﬂmas›yd› bu? Nelerde uzlaﬂ›lm›ﬂt›?
Hükümet daha baﬂtan ne kadar verece¤inin s›n›r›n› çizmiﬂti. Bu s›n›r› en
baﬂtan IMF koymuﬂtu zaten. Bu s›n›rlar içinde oynay›n demiﬂti IMF. Ve öyle de oldu.
Ücret art›ﬂ›nda hükümet oyunun
baﬂ›nda birinci alt› ay için yüzde 3,5,
ikinci alt› ay için yüzde 4 zam önerirken, oyunun sonunda bunu ilk alt› ay
için yüzde 4,5 yaparak yüzde 1 art›ﬂ
yapt›.
KESK, daha görüﬂmelerin baﬂlang›c›nda bu oyunun içinde yeralmayaca¤›n› söyleyip görüﬂmelerden çekilmiﬂti. Buna karﬂ›l›k Memur-Sen ve
Kamu-Sen’in emekçilerin taleplerini
dile getirmek gibi bir dertleri olmad›.
Memur-Sen ve Kamu-Sen gibi devlet
yanl›s› iﬂbirlikçi sendikalar›n tek derdi
“sendika aidat› ödene¤inin art›r›lmas›”yd›. Yani onlar, üyeleri olan memurlar›n, emekçinin sefalet ücretiyle

Tek tarafl› uzlaﬂ› olmaz. Kim uzlaﬂt›? Aç›k ve net olarak Memur-Sen
ve Kamu-Sen temsil etti¤i emekçileri
a l d a t t › ve bir kez daha satt›. Geçti¤imiz y›l imza atmad›klar› mutabakat
metnine bu y›l 5 YTL olan sendika
ödentisinin 10 YTL’ye ç›kmas›yla imza atarak, “uzlaﬂt›lar” tablosunu yaratt›lar.

KESK bundan sonra
ne yapacak?
KESK’in ilk ad›mlar›ndan biri toplu sözleﬂme ve grev hakk› için
A‹HM’e gidilece¤ini duyurmas› oldu.
Toplu görüﬂme sürecinin bitiminin ard›ndan KESK Genel Baﬂkan› Sami
Evren, toplu görüﬂmenin yasal olmad›¤›n› kaydederek, bununla ilgili
A‹HM karar› olmas›na karﬂ›n hükümetin bu karara uymad›¤›n›, bu nedenle bir kez daha A‹HM’e baﬂvuracaklar›n› aç›klad›.
KESK bu anlay›ﬂla emekçilerin taleplerini sahiplenemez. Bu anlay›ﬂla
talepleri gerçekleﬂtiremez. Bu anlay›ﬂ
aç›k ki çözümü kendi d›ﬂ›nda beklemektir.

‹ n s a n c a Ya ﬂ a m
‹çin 12 Saat
Çal›ﬂmaya Hay›r
K›rklareli Lüleburgaz ‹lçesi’ndeki Tekstil ‹ﬂçileri
Yard›mlaﬂma Ve Dayan›ﬂma Derne¤i yaklaﬂ›k bir buçuk ay önce baﬂlatt›¤› “12 Saaat Çal›ﬂmaya Hay›r!”
kampanyas›n› duyurmak için 31 A¤ustos günü derne¤in
d›ﬂ›na “insanca yaﬂam için 12 saat çal›ﬂmaya hay›r!’’yaz›l› pankart ast›lar.
Tekstil ‹ﬂçileri fabrikalarda iﬂçiler üzerinde devam
vahﬂi kapitalizmin ve iﬂbirlikçilerinin sömürü politikalar›n› halka anlatmaya devam edeceklerini duyurdular.

KESK öncelikle ve yayg›n olarak
adeta hükümetin temsilcisi gibi davranan iﬂbirlikçi Memur-Sen ve KamuSen yönetimlerini teﬂhir etmeli.
Emekçi düﬂman› yüzlerini ortaya sermelidir. Hiç kuﬂkusuz bu teﬂhir
KESK’e ciddi bir sorumluluk yükler.
Çünkü bu sendikalar› teﬂhir etmek,
mahkum etmek bir anlamda da
KESK’in kendini sorgulamas›n› getirir. Devlet güdümlü, emekçi düﬂman›,
uzlaﬂ›c› bir sendika, tüm bu gerçekli¤ine ra¤men nas›l oluyor da
KESK’ten daha fazla üyeye sahiptir?
Üye say›lar› artarken KESK’in üye say›s› düﬂmektedir. Bu durum bu sendika yönetimlerinin yeterince teﬂhir
edilmemesinden de¤il, ayn› zamanda
KESK’in kendi iç yap›s›yla da ilgilidir. KESK iﬂbirlikçi, uzlaﬂ›c› sendika
yönetimlerini teﬂhir ederken ayn› zamanda mücadele anlay›ﬂ›, örgütlenme
anlay›ﬂ›, kitlelere bak›ﬂ› temelinde
kendini de sorgulamal›d›r.
Emekçilere bir kez daha dayat›lan
sefalet ücretidir. Yoksulluk s›n›r› alt›nda yaﬂamd›r. Eme¤imizin emperyalist
tekellerce, kuruluﬂlarca ve onlar›n iﬂbirlikçilerince çal›nmas›d›r. Ücretlerimizi IMF’nin belirledi¤i, ba¤›ms›z olmayan bir ülkedir bize dayat›lan.
Biz devrimci memurlar bunu kabul
etmeyece¤iz. Çözümü kendi d›ﬂ›nda
arayan anlay›ﬂ› reddedip militan meﬂru fiili mücadelede arayaca¤›z. Bunu
yapamad›¤›m›zda kendileri çal›p kendileri oynamaya devam edeceklerdir.
Biz emekçiler ise bu oyunun izleyicisi
olmaktan kurtulamay›z.

Taﬂ oca¤›nda patlamada 1 iﬂçi
hayat›n› kaybetti
Eskiﬂehir'in Mihal›çç›k ‹lçesi’nde taﬂ oca¤› sahas›nda yerleﬂtirilen dinamit lokumlar›ndan birinin
patlamas› sonucu, 2 iﬂçiden biri öldü, di¤eri yaraland›.
Koyuna¤›l› Köyü’nde bir firmada belgeli ateﬂleyici olarak çal›ﬂan ‹lhami Yüksel ile ‹brahim
Arslan, ocak sahas›na yerleﬂtirdikleri dinamitleri
kontrol ederken son noktadaki dinamit lokumu
patlad›.
‹brahim Arslan isimli iﬂçi olay yerinde
ölürken, a¤›r yaralanan ‹lhami Yüksel, hastanede tedavi alt›na al›nd›.
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Y›l›n di¤er 11 ay›nda da
varlar onlar!
ﬁehrin yoksullar›, meydanlardaki çad›rlar› dolduruyor Ramazanlar’da. Peki di¤er 11 ay neredeler
onlar, ne yiyor, ne içiyorlar?.. Onlar,
ﬂehirlerimizin yoksullar›, sadece 1
ayda o çad›rlarda “görünür” hale
geliyorlar, o bir ayda kameralar,
mikrofonlar uzat›l›yor onlara... Oysa ki hep varlar, iktidarlar, düzenin
bas›n yay›n organlar›, gözlerini kapasa da varlar... Görmezden gelinse
de varlar..
Semtinizdeki küçük meydana
kurulan çad›ra koﬂtular ilk gün.
Çoktular. Yüzlerini unuttu¤unuz insanlard›, sanki onlar y›l›n baﬂka zamanlar›nda yaﬂam›yordu da, tam bu
vakitlerde ortaya ç›kar, sonra yine o
bilinmeyen diyara giderlerdi sessizce. Sokakta yaﬂayan bir çocuk,
ayakta zor duran bir ihtiyar, üstü baﬂ› dökülen bir kad›n ve kuca¤›nda
yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ bebe¤i...
On milyonlarcad›r onlar; yoksullu¤unu saklamak ister ço¤u, baﬂaramasa da... Yoksulluk, çaresini bir
türlü bulamad›¤› a¤›r utanc›d›r milyonlarcam›z›n. Sorgusuz katlan›l›r
ço¤u zaman.
Böyle, iftar çad›rdlar›n›n önünde, iftariyelik da¤›tan hay›rseverlerin(!) kap›lar›nda kuyruk olup yan
yana s›ra olmad›lar m›, kimseye görünmezler. Ya da o “kimse”ler görmez. Oysa onlar her an hayat›n içinde, her sokakta, her ah çekiﬂte, her
öfkede, hoﬂnutsuz al›n›p verilen her
nefestedirler.
Bir gün öncesinden kalan ekmeklerin yar›dan az fiyata sat›ld›¤› f›r›nlarda, sabah›n kör
ayaz›nda halk ekmek büfelerinin önündeler. Semt pazarlar›nda al›ﬂveriﬂte pek göremezsiniz onlar›, tezgahlar
toplan›rken yine ayn› böyle
ç›kar gelirler bir bilinmezden. K›r›k pirinç, k›r›k yumurta, ezilmiﬂ peynir, yar›s›
çürük patl›canlard›r onlar›n pazarlar›...

g
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Gözlerini kapar geçer kimileri,
ve belki onlar da görünmek istemezler zaten.
Büyük ﬂehirlerin büyük meydanlar›ndad›r hep kameralar, mikrofonlar. Iﬂ›l ›ﬂ›l ayd›nlat›lm›ﬂ, neonlar›n
yan›p söndü¤ü caddeler, albenili
vitrinlerle süslü hayatlar akar ekrana. Ama bu ay, sadece bu ay, Ramazan ay›nda, ekranlardan taﬂan baﬂkalar›d›r. Kimsenin kaçacak yeri
yoktur art›k.
Onlar; açl›klar›, yoksulluklar› ve
gözlerinde titreyen bir ç›¤l›kla gelir
otururlar yüre¤inizin orta yerine.
*
Belki hayatlar›nda ilk defa bir
mikrofon uzat›lm›ﬂt›r onlara ve belki bir belki iki cümle s›¤d›rabilecekleri saniyeler içinde bütün bir
hayat› anlatmalar› istenir onlardan.
Ve anlat›rlar. ﬁaﬂ›r›r kal›rs›n›z.
Kendi ﬂaﬂk›nl›¤›n›za, kendi görmezli¤inize hay›flan›rs›n›z.
Halk›na yabanc›laﬂanlar, ülkesinde ne ac›lar, ne yoksunluklar oldu¤una bak›p ﬂaﬂar... Ki bakt›klar›,
ac›lar›n›, kambur gibi s›rtlar›nda taﬂ›d›klar› yoksulluk süzgecinden geçirmiﬂtir. Y›llar›n avuçlar›na b›rakt›¤› nas›rlar›d›r dayanma güçleri.
Yoksulluk a ¤ › r d › r. Bu yükü kald›ramayan, bir lokma için olmayacak yollara sapar, kendini batar, bedenini satar, muhbirlik yapar, çetelerin aleti olur, ahlaks›zl›k yapar.
Vard›r böyleleri.
Yoksulluk, a¤›rd›r. Bu yükün alt›nda ezilir, düzen partilerinin, onlar›n sadakalar›n›n kulu kölesi olur
bir k›sm› da... Ama yine de zordur
onlar› suçlamak, b e y n i n i d o y u r a m a m › ﬂ s a n , y ü re ¤ i n e u l a ﬂ a m a m › ﬂ san yoksulun, onlar› suçlay›p geçmek boﬂtur...
Hayat devam etmek zorundard›r.
Özlemleri ve umutlar› vard›r hayata
dair. Bir tas s›cak yemek, bir yuva,
geceleri yata¤a sokulduklar›nda

“Hay›rseverler”in yemek kuyruklar›
de¤il bunlar; adaletsizli¤in,
sömürünün ve yüzsüzlü¤ün, riyakarl›¤›n kuyruklar›.. Adaletsiz olan,
sömüren ve riyakar olan, kuyruktakiler de¤il, halk› o kuyruklara muhtaç
edenlerdir..
kayg›s›z yar›nlar düﬂlemek isterler.
Kim istemez ki?
Bu özlemlerle geçen bir ömrün
isyan› ve a¤›d›d›r yüzlerindeki ifade
ve dökülmeyen gözyaﬂlar›. Onlara
hallerini soran her insana bir cevap
olsun diye göz p›narlar›ndan akmaya haz›rd›r.
Ve onlar›n as›l dertleri bir lokma
ekmek de¤il, bir s›cak yuva da de¤il
belki; hepsinden önce gözyaﬂ›na
mendil uzatacak kimsenin olmamas›d›r.
*
‹ s t a n b u l’da,
50 iftar ç a d › r › kurulacak. Çad›rlardan 95 bin kiﬂi yararlan›rken, iftar çad›rlar›, aﬂevleri dahil olmak
üzere, ‹stanbul’da “baﬂkalar›n›n sadakalar›yla” oruç açanlar›n say›s›
200 bin olacak. 50 bin kiﬂiye de iftariyelik da¤›t›lacak...
A n k a r a’da geçen y›l 30 olan iftar çad›r›, bu y›l 40’a yükseldi.. Ankara’da ramazanl›k sadakalar›n
ulaﬂt›r›laca¤› kiﬂilerin say›s›n›n 540
bini bulaca¤› belirtiliyor.
‹ z m i r’de 180 bin kiﬂiye iftar yeme¤i verilecek.
Bunlar›n d›ﬂ›nda da neredeyse
tüm ﬂehirlerde açlar, yoksullar için

iftar çad›rlar› kuruluyor.
Normal; çünkü bu ülkede 10
milyon aç, 40 milyon yoksul var.
Resmi kurumlar, rakamlar söylüyor bunu.
*
Belediyeler, AKP hükümeti, bir
de ö v ü n ü y o r l a r kurduklar› çad›rlarla.
Oysa.. övünülecek ﬂey mi, ﬂehirlerin orta yerine kurulan yoksullu¤un an›tlar›?!
Çad›rlar; milyonlarca insan›n
evinde iftarl›k, sahurluk iki lokma
bulunmad›¤›n›n kan›t› de¤il mi?
Çad›rlar› kuranlar, “halk› iki lokma ekme¤e muhtaç ettiklerini” itiraf etmiﬂ olmuyorlar m› böylelikle?
Muhtaçlar dizilmiﬂtir çad›rlar›n
önünde ve masalar›nda.
Bir düzen on milyon insan›n› aç,
onun kaç kat›n› yoksul b›rakmakla
övünebilir mi?
Muhtaç hale getirdi¤i insanlara
sadaka vermekle övünebilir mi?
Ülkemizdeki iktidar övünüyor.
Patronlar övünüyor.
‹ﬂbirlikçiler, yalakalar, iktidar›
ve patronlar› övüyor.
Çad›rdakinin övünecek bir ﬂeyi
yok. Bazen yüzünü bile sakl›yor,
bazen kan›ksam›ﬂ bir edayla al›yor
yemek tepsisini.
“Allah kabul etsin” sözleriyle
at›l›yor ilk lokmalar a¤›zlara; belki
bir zeytin, belki bir hurma.
Peki “Allah kabul eder mi” böyle bir adaletsizli¤i?
Bak›n ﬂu iﬂe ki, en büyük hay›rseverler, en büyük h›rs›zlard›r. Kim
daha çok çal›p ç›rparsa, soyar sö-

mürürse, o herkesten daha fazla
“hay›rsever” kesiliyor.
Belediye meclisinde ald›klar›
kararlarla, her türlü doland›r›c›l›¤›,
rantç›l›¤› yapan belediyeler, iftar
çad›rlar›nda hay›r iﬂliyorlar!!!
‹ftar çad›rlar›, alçaklar›n, h›rs›zlar›n, sömürücülerin suçlar›n› örtmenin arac› olmuﬂ bu ülkede.
Bu riyakarl›k de¤il de ne? Kimse kabul etmez bu riyakarl›¤›.
*
Çad›rlar›n içinde riyakarl›k yok.
Orada ç›plak ve saf yoksulluk var,
çaresizlik var. Çocukturlar, yaﬂl›d›rlar, duldurlar, yetimdirler, ama hep
yaln›z... Bir soka¤›n kuytusunda,
y›k›k dökük bir evdedir hayatlar›.
‹ftar çad›rlar›nda s›ran›n en önünde
onlar vard›r, çünkü o yeme¤i beklemekten baﬂka yapacak hiçbir ﬂeyleri yoktur.
Gözlerinizi kapar geçersiniz önlerinden. Kapars›n›z, çünkü onlar›
görmek dahi sorularla keser insan›n
yolunu. Gözleriniz aç›ksa e¤er, geçip gidemezsiniz! Her soru a¤›r bir
yük gibi omuzlar›n›zdan bast›r›r.
Ad›m atamaz olursunuz o cevaplar›
bulmadan.
Cevaplar›n hepsi içinizdedir asl›nda. Düﬂündükçe bulursunuz ki;
aﬂ evleri, iftar çad›rlar›, iftariyelik
kuyruklar›, sahur paketleri cevap
de¤il. Hat›rlars›n›z ki, bu ülkede 9,5
milyon kiﬂi yeﬂil kart sahibi... Yani muhtaç... Hepsini çad›rlara s›¤d›rabilir, ömür boyu çad›rlarda yemek
verebilir misiniz?
Dört kiﬂilik bir ailenin a s g a r i
geçim bütçesinin 2647 YTL olarak
hesapland›¤› bir ülkede, devlet,
emekçilere karﬂ› 255 YTL ile karn›-

Bu düzenin de¤iﬂmesini öngörmeyen, IMF ile,
e m p e r y al i s tl er l e t ü m b a ¤ › m l › l › k an l aﬂ m al ar › n › n
y › r t › l › p a t› l m a s › n › , b a¤ › m s › z l › ¤ › s av u n m a ya n h i ç b i r p r o g r a m em e k ç i l e r i n , h a l k › n ç › k a r l a r › n › t e m s i l
e d e m e z.
Bir ülkede, IMF varsa, Amerika varsa, NATO
v ars a , iﬂ b irli kç i h ü k üm et le r, i ﬂ b irlik ç i t ek e lle r
v a rsa , z ulüm v e y oksull uk da ola ca kt ›r .
Bu d ü z e n in kö kt e n d e ¤ iﬂm e sin d e n b a ﬂka h iç b i r ç a re y o k t u r . N e y a p ›l a c a k re f o r m l a r, n e h a k

n› doyurursun zorbal›¤› ve dayatmas› içinde. Ücretlerin, maaﬂlar›n
böyle bir zorbal›kla belirlendi¤i ülkede, iﬂsiz say›s›n›n 7-8 milyonlara
ulaﬂt›¤› bir ülkede, iftar çad›rlar›n›n
önündeki kuyruklar, “Ramazan dayan›ﬂmas›n›n”, “hay›rseverli¤in”,
“orucun güzelli¤inin” mi yoksa, alçakça bir sömürü ve soygun düzeninin mi göstergesidir?
Sorular kendini dayat›r. Ve cevaplar› bellidir: Bu sömürü düzeni
de¤iﬂmeden rahat huzur yok yoksullara. Kimse milyonlarca yoksulun ç›¤l›¤›n› duymazdan gelemez.
“ Hay› rs ever iﬂ adaml ar › ve be ledi yeler”le çözülmez bu sorun...
Peki öyleyse nas›l?
Nas›l›n cevab›na ulaﬂmak için,
ﬂu sorulabilir belki önce; neden onmilyonlarca aç ve yoksul var ve
“Hay›rsever iﬂadamlar›” o kadar
paraya nas›l sahip olmuﬂlar?
Polisiye bir deyiﬂtir; “paray› takip et, suçluyu bulursun!” Paray› takip edersiniz ve suçluyu bulursunuz
gerçekten!
Kime gider al›nterinden artanlar,
kime gider vergiler, kime gider yedi¤imiz lokmadan kesilen parçalar?!. Ya¤malanan, talan edilen ve
asl›nda yoksullar›n, 70 milyonun
olan zenginlikler, kimin hanesine
servet olarak kaydedilir...
Hepsi belli de¤il mi?
Yoksullar oldu¤u için o zenginler varlar! Bu kadar aç›k ve ç›plak.
As›l mesele bundan sonra baﬂlar
iﬂte; ya cevaplar›n peﬂinden gidersiniz ya sorular›n alt›nda ezilirsiniz.
Cevaplar kavgaya götürür sizi;
gerçekleri inkar ise, açl›¤a, aﬂa¤›lanmaya, ezilmeye...

k › r › n t› l ar › , yo k s ul l u¤ u m u z a , i ﬂ s i z l i ¤e ç ar e o l a m az , ba¤ › m s › z bi r ü l ke yi ya ra t am az . Ç ün kü
s o r un d ü z e n i n k e n d i s i n d e d i r . A ç l › ¤ › , y o k s u l l u ¤ u , i ﬂ s i z l i ¤ i , b a ¤› m l › l › ¤ › , I M F ’ y e t e s l i m i y e t i
ve z ul m ü y ar ata n bu dü z end i r .
B u d ü z e n de ¤ i ﬂm e d i kç e , ha l k › n y ok s ul l u ¤ u s o n b u l m a y a c a ¤ › g i b i , h a l k› n h i ç b i r h a k v e
h ü r r iy e ti o l ma y ac ak t › r .

Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan
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Deniz Feneri Soygunu’nun
Hamisi AKP’dir
^ ‹slamc› hold inglerin, vak›flar›n müslümanl›¤›
dolarlara çevirme çark› dönmeye
devam ediyor

^

Çark son olarak Deniz
Feneri’ni ve iﬂbirlikçilerinin cep lerini ﬂiﬂirdi...
Türkiye ve Almanya’da faaliyet
gösteren Deniz Feneri adl› kuruluﬂun
Almanya’daki yetkilileri, geçen hafta
Frankfurt Eyalet Mahkemesinde
yarg›lanmaya baﬂlad›lar. Deniz
Feneri’nin Almanya’daki baz› yöneticileri, mahkemede itiraflarda bulunarak Deniz Feneri çark›n›n nas›l
iﬂledi¤ini, nas›l halktan milyonlarca
dolar toplay›p baﬂka yerlere
aktard›klar›n› anlatt›.
Ülkemizdeki islamc› çevreler, nas›l
ki daha önceki “islamc› naylon holding” soygunlar›nda susmuﬂlarsa,
Deniz Feneri soygunu karﬂ›s›nda da
suskunluk içindeler. Aralar›ndaki iliﬂki
aleni olmas›na, arada milyonlarca
Eurolar›n gelip gitmesine ra¤men,
Deniz Feneri’nin Türkiye bölümü ve
K a n a l 7 gibi paralar›n halktan
toplanan parlar›n hortumland›¤›
kurumlar hakk›nda hiçbir araﬂt›rma,
soruﬂturma yok örne¤in.
Nas›l olsun, niye olsun?
Deniz Feneri’ni bu iﬂi yapmas›
için teﬂvik eden, yasal olarak buna
izin veren AKP iktidar›n›n ta kendisidir.

Yürü y a k ulum!
Deniz Feneri Yard›mlaﬂma
ve
Dayan›ﬂma
Derne¤i,
1998’de ‹stanbul’da kurulmuﬂ
ve k›sa sürede de birçok ilde
ﬂubeler açm›ﬂ. Ama Deniz
Feneri’ne
esas
olarak
2004’ten itibaren “ y ü r ü y a
k u l u m ” denmiﬂ. Diyen de
AKP’dir.
Deniz Feneri, esas
olarak Erbakan taraf›ndan
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kurdurulmuﬂtu; fakat
2002’de
Tayyip’in grubu, Fazilet Partisi’nden
ayr›l›nca, Deniz Feneri de AKP
“daha
çok
cenah›n›n
k a z a n d › r a c a ¤ › n › ” görmüﬂ olmal› ki,
AKP’den yana tav›r koydu. Nitekim,
bunun karﬂ›l›¤›n› da ald›.
20 Aral›k 2004’te Bakanlar
Kurulu’nda al›nan bir kararla, Deniz
Feneri, “ k a m u y a r a r › n a ç a l › ﬂ a n
d e r n e k l e r ” statüsüne sokulmuﬂ.
Ondan sonra gelsin paralar.
Ama bu kadarla da yetinmemiﬂ
AKP ve Deniz Feneri. 12 May›s
2005’te al›nan bir baﬂka BAKANLAR KURULU KARARI ile Deniz
Feneri derne¤ine, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›,
Valilikler ve emniyetten izin almadan
maddi
yard›m
toplayabilecek
kuruluﬂlar aras›na katt›.
Deniz Feneri’ne tan›nan statü öyle
özel bir statüdür ki, Deniz Feneri hiç
vergi ödemez, araçlar›nda r esmi
plak a taﬂ›r.

‹nanç istismar› üzerine
dönen soygun çark›
Deniz Feneri’in çark› nas›l iﬂliyor
bak›n; Açlara yoksullara yard›m için
milyonlarca Euro toplan›yor. Sonra
bu paralar paravan olarak kurulan
We › s s G m bH adl› bir ﬂirket
arac›l›¤›yla Beyaz Holding’e
aktar›l›yor. Buradan da paralar
7’ye
Kanal
gönderiliyor,
Litvanya’da gemi al›mlar›na harcan›yor, A z e r b a y c a n ’ d a yat›r›m
yap›l›yor, Viyana’da yurt aç›l›yor...
amaç, hem ticari ve islami... Ticaret
ve din içiçe geçmiﬂ; daha do¤rusu,
din sömürüsü, ticaretin ana
malzemesi haline gelmiﬂ.
Bu vak›flar›n, holdinglerin
baﬂlang›çta nakit olarak hiç ana sermayeleri yok; tek sermayeleri din.
Ama bu da yetiyor. Din, k›sa sürede
büyük mebla¤lara dönüﬂüyor.
Aç yine aç, yoksul yine yoksul
ama Deniz Feneri ve iﬂbirli¤i içindeki
tüm kesimlerin cepleri biraz daha
ﬂiﬂiyor.

Yaz›l› olarak
tesbit edilebilen
miktar, 41 milyon
6 00 bi n Euro.
Yoksul
için
toplanan
ama
AKP’ci soyguncular›n ceplerini
ﬂiﬂiren miktar›n tesbit edilebileni bu
kadar.
Alman
yetkililer
Deniz
Feneri’ndeki soygunu tesbit ettikten
sonra, dosyan›n Türkiye’deki yarg›y›
da ilgilendirdi¤inden hareketle
dosyay› Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l›
Mali Suçlara Araﬂt›ma Kurulu
(MASAK)’a gönderiyorlar.
MASAK’›n ﬂu ana kadar yapt›¤›
bir ﬂey yok.
Hükümet, savc›lar, herkes bu aleni
soygunu halen görmezden gelmeye
devam ediyor. Sanki böyle bir ﬂey
olmam›ﬂ gibi...

Kuryeye ve iliﬂkilere
bak›n!
RTÜK Baﬂkan› olarak kendinde
herkese ahlak, namus dersi verme
yetkisi gören Zahid Akman’›n ise
ifadelere göre D e n i z F e n e r i ’ n i n
kuryelerinden
biri
oldu¤u
anlaﬂ›l›yor. Kald› ki zaten kendisi
Deniz Feneri paralar›n›n bir
k›sm›n›n aktar›ld›¤› Kanal 7’nin eski
yöneticilerindendir.
‹liﬂkiler alabildi¤ine içiçedir.
Deniz Feneri’nin toplad›¤› paralar›n
hortumlanmass›nda kilit rol oynayan
Holding’in
p a tronn u
Bee y a z
Ze k e ri y a K a r a m a n ’ › n Baﬂbb a k a n
Tayyip Erdo¤an ve Kadir Topbaﬂ ile
yak›n oldu¤u yaz›l›yor bas›nda.
Soygunun baﬂka failleriylle de
Baﬂbakan aras›nda dünürlük iliﬂkisi
var. Bu kadar “yak›nl›k” olmas›
ﬂaﬂ›rt›c› de¤il; yukar›da sözü edilen
Bakanlar Kurulu kararlar› nas›l
ç›kard› yoksa?
Hortumlar› kesmek demagojisi
yap›yordu Tayyip Erdo¤an. ‹ﬂte çok
uçlu bir hortum. Bir ucu
Almanya’da, bir ucu Türkiye’de, bir
ucu Litvanya’ya, bir ucu Viyana’ya,
bir ucu Kanal 7, Yeni ﬁafak gibi
islamc› kurumlara, bir ucu da
AKP’ye
kadar
uzan›yor.
Hortumlar›n kesilmedi¤i, fakat yönlerinin k›smen de¤iﬂtirildi¤i ortada...

Ermeni Sorunu Da AKP’nin ‹stismar Malzemesi
Oligarﬂi, Ermeni Sorununu Çözemez
6 Eylül’de Ermenistan’da, Ermenistan-Türkiye maç› oynanacak.
Fakat bu maç, Ermenistan Cumhurbaﬂkan› Serj Sarkisyan’›n, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül'ü maça
davet etmesi üzerine, bir futbol karﬂ›laﬂmas› olmaktan ç›k›p farkl› bir
anlam ve önem kazand›.
Günlerce “Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Ermenistan’a maç izlemeye gidecek mi gitmeyecek mi?”
tart›ﬂmas› sürdürüldü.
Bu ihtimaller üzerine günlerce
tart›ﬂmalar, spekülasyonlar yap›ld›.
Sonuç olarak, Cumhurbaﬂkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada Gül’ün
Ermenistan’a gidece¤i belirtildi.
Çankaya Köﬂkü’nden yap›lan aç›klamada; “karﬂ›laﬂman›n önemli f›rsatlar ç›kard›¤›... Bu maç vesilesiyle yap›lacak ziyaretin bölgedeki
dostluk iklimine katk›da bulunaca¤›” vurguland›.
Peki Abdullah Gül’ün ziyareti
neye yarayacak? Gül’ün Ermenistan’a maç izlemeye giderek, iliﬂkileri yumuﬂat›yor, diyalog kap›s› aç›yor görüntüsü yaratmas› emperyalistleri memnun edecek bir ad›m
olabilir. Gerek ABD’nin, gerekse de
AB’nin y›llard›r “Ermenistan’la
iliﬂkileri normalleﬂtirin” yönündeki
istekleri biliniyor. Yine, bu zeminde
manevra yapmak, AKP’nin de iﬂine
gelebilir; böylelikle emperyalistlerin deste¤ini biraz daha pekiﬂtirmiﬂ
olur.
Fakat, sorunun as›l yan› Anadolu
ve Ermeni halklar›d›r. ‹ki ülke halklar›n›n, bu geziden bir beklentiye
girmesi için bir neden var m›? ‹ﬂte,
sorunun bu yan›nda, umutlanacak,
beklentiye girilecek bir geliﬂme olmad›¤› görülecektir.
Çünkü, halklar aç›s›ndan sorun,
Türkiye egemen s›n›flar›n›n soyk›r›mc› tarihiyle, o günden bugüne
Ermeni meselesinde uygulad›¤› politikalarla hesaplaﬂmas›d›r.

Biraz daha h›z›n› alamasa,
dünya bar›ﬂ›n› Gül’ün ziyaretine
ba¤layacak.

Türkiye egemen s›n›flar›n›n
E r m e n i l e r e yöne lik soyk› r›m politikas›, tarihin der i n l i k l e r i n d e k a l a n b i r poli t ik a d e¤ il di r. Bu politika, o
zamandan günümüze, tüm
az›nl›klara yönelik , provo kasyon, katliam, göç ettir me ve ya¤ma biçiminde
s ü r d ü r ü l m ü ﬂ b i r p o l i t i k a d › r.
Hrant Dink’in katledilmesi,
bu politikan›n yak›n zam a n d a k i ö r n e ¤ i o l m u ﬂ t u r.
Cumhurbaﬂkanl›¤› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, iki halk›n ortak
tarihinden söz edildi. Oysa zaten,
bütün sorun da o “ o r t a k t a r i h t e ”
dü¤ümleniyor. O ortak tarihte, soyk›r›m var. Soyk›r›mc› tarihinle hesaplaﬂabiliyor musun? ‹ﬂte, Türkiye
oligarﬂisinin ve onun ad›na AKP iktidar›n›n da yapamayaca¤› budur.
Kimileri, her zaman oldu¤u gibi,
AKP’nin “demokratl›¤›”, “sorun
çözücülü¤ü” aldatmas› çerçevesinde çoktan beklentilere girmiﬂler bile. Mesela, kendilerini “Irkç›l›¤a ve
Milliyetçili¤e DurDe Giriﬂimi” olarak adland›ranlar bak›n neler söylüyor:
“Gül, Sarkisyan'›n davetini
ürkiye'nin dekabul ederse Tü
m o k r a t i k l e ﬂ m e s i . . . ve az›nl›k
haklar›n›n tan›nmas› yönünde
bir ad›m atm›ﬂ olacakt›r. Böyle
bir jest, Kafkaslar'da kal›c› bar›ﬂ
yönünde de bir ilk ad›m olabilir.”

AB ve ABD emperyalizminin istekleri do¤rultusunda veya Türkiye
oligarﬂinin ç›karlar› çerçevesinde
çeﬂitli manevralar yapabilirler. Fakat, “halklar›n kardeﬂli¤inin ad›mlar›n› atabilirler mi?”, sorusunun
cevab›, hem Türkiye oligarﬂisi, hem
de Ermenistan egemenleri aç›s›ndan
olumsuzdur.
Her iki kesim de, Ermeni soyk›r›m›n›, s›n›fsal ç›karlar› çerçevesinde ele almaktad›r. Türkiye oligarﬂisi
tarihiyle hesaplaﬂmay› ve uygulad›¤› politikay› de¤iﬂtirmeyi, s›n›fsal
ç›karlar›na ayk›r› görmektedir, yine
Ermenistan egemenleri Ermeni soyk›r›m›n› kullanarak, ç›kar elde etmeyi düﬂünmektedir. Bu nedenle
de, her iki ülke egemen s›n›flar›, sorunu istismar etmeyi sürdürecek, fakat halklar›n kardeﬂli¤ini geliﬂtirecek politikalar üretmekten de kaç›nacaklard›r.
AKP’nin sistemin çözmedi¤i,
çözemedi¤i tüm sorunlara iliﬂkin
yaklaﬂ›m›, politikas› budur. Önce,
sorunu kullan›r, sanki ony›llard›r
yap›lanlardan farkl› bir ad›m atacakm›ﬂ izlenimi b›rak›r, fakat sonuçta hiçbir ﬂey ç›kmaz. Bu tüm
“ n e t a m e l i ” sorunlarda böyledir.
AKP’nin K›br›s sorunundan, Kürt
sorununa kadar, Ortado¤u politikalar›ndan, Ermeni sorununa kadar
hiçbir konuda ataca¤› ad›mlar, emperyalist ç›karlara ayk›r› olamaz. AKP, emperyalizmin politikalar› ve ç›karlar› d›ﬂ›nda hareket edecek bir parti de¤ildir.
Dolay›s›yla da halklar›n sorunlar›n› çözemez.
Tüm bu nedenlerle, Gül’ün
Ermenistan’a gitmesine misyon biçenler, kendilerini
AKP’ye kulland›rmaktan baﬂka bir ﬂey yapm›ﬂ olmazlar.
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3 y›ld›r B‹LE B‹LE ZEH‹R içiriyorlar!
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ aç›klad›, 2004-2005 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada, ‹zmir, Nevﬂehir, Aksaray, Ni¤de,
Van ve Kars'›n içinde bulundu¤u 12
ilde içme sular›nda arsenik oranlar›n›n yüksek oldu¤u tespit edilmiﬂ.
Peki o y›ldan bu yana ne yap›lm›ﬂ?
Birincisi, bu bilgi halktan gizlenmiﬂ. ‹kincisi, bile bile halka arsenikli sular içirilmeye devam edilmiﬂ.
Arsenikli sular›n, baﬂta kanser hastal›¤› olmak üzere çeﬂitli zararlar› biliniyor.
Ç›plak gerçek, AKP iktidar›n›n,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ve sözkonusu
illerin belediyelerinin halk› 4 y›ld›r
bilinçli olarak zehirledi¤idir. Halk
düﬂmanl›¤›n›n daha ç›plak, daha somut bir belgesini aramaya gerek yok.
Egemen s›n›flar ve onlar ad›na
ülkeyi yönetenlerin gözünde halk›n
bir de¤eri yoktur. De¤er vermedikleri, ç›karlar› için milyonlar›n yaﬂam›n› hiçe saymalar›nda kendini gösteriyor. Ç›karlar› için, gözlerini k›rpmadan zehirliyorlar. Halk ölmüﬂ, kalm›ﬂ ne önemi var.
Bilmemekten, çaresizlikten de¤il,
halk›n yaﬂam›n› önemsemedikleri
için, halk›n eme¤ini kuruﬂuna kadar
sömürürken, halk›n yaﬂam›n› korumak için en küçük bir yat›r›m› yapmay› çok gördükleri için zehirliyorlar.
Ve zehirlediklerini 4 y›ld›r halktan gizliyorlar. Aralar›ndaki çeliﬂkiler vesile olmasa, yine aç›klamayacaklar. Bunlar›n yönetti¤i bir ülkede,

Malatya

çok ﬂey söz konusudur.

Battalgazi’de Susuzluk Ne deniyle Salg›n Hastal›k

içti¤imiz sudan, yedi¤imiz besine
kadar güven duygusu içinde olabilir
miyiz?
Daha yak›n zamanda, Ankara Büyükﬂehir belediye baﬂkan› Melih
Gökçek de, 20 gün boyunca Ankaral›lara gizlice halk sa¤l›¤›na zararl›
maddeler içerdi¤i kesin olan, K›z›l›rmak suyunu içirdi¤ini aç›klam›ﬂt›.
Biri gündemden düﬂmeden, bir di¤eri gündeme geliyor.
ﬁimdi, 4 y›ld›r insanlar›m›z› bilinçli olarak zehirledikleri ortaya
ç›kt›. Çocuklar›m›z› çürük yap›lara
doldurduklar› ancak bir bina çöktü¤ünde ortaya ç›k›yor. Hastanelere
gerekli hemﬂire kadrosunun verilmedi¤i, sa¤l›ks›z koﬂullarda do¤um
yapt›r›ld›¤› bebekler öldü¤ünde anlaﬂ›l›yor. Binlerce insan salg›n hastal›¤a yakaland›¤›nda anlaﬂ›l›yor ki,
halka kanalizyonun kar›ﬂt›¤› sular
içirilmiﬂ. ‹ﬂyerlerinin ruhsats›z denetimsiz oldu¤u ancak patlama olup
onlarca iﬂçi öldü¤ünde ortaya ç›k›yor... Hepsi de yak›n zamana ait olan
bu olaylar› alt alta s›ralamak bile
tablonun vahimli¤ini görmeye yetiyor. Bunlar bildiklerimiz. Kuﬂkusuz,
bilmedi¤imiz, halktan gizledikleri

31 A¤ustos’ta Malatya’n›n Battalgazi ilçesinde ishal salg›n› nedeniyle yaklaﬂ›k 600 kiﬂi hastanelik oldu. ‹shal vakalar›ndaki art›ﬂ›n, bölgedeki su kesintisinden kaynakl› olabilece¤i belirtildi. Nitekim, yo¤un
olarak ishal vakalar›n›n yaﬂand›¤›
Battalgazi’ye yaklaﬂ›k 2 ayd›r gündüz saatlerinde su verilmiyor.
Sa¤l›k ‹l Müdürü Hac› Bayram
Zengin, su s›k›nt›s› yaﬂand›¤› için,
kimi yerlerde sebze ve meyvelerin
kanalizasyon sular›yla suland›¤›n›,
bu nedenle de ishal vakalar›nda art›ﬂ
görülebilece¤ini söyledi. Battalgazi
ilçesi Belediye Baﬂkan› Selahattin
Gürkan,
“salg›n,
bekledi¤imiz bir
sonuçtu”
diyerek,
s a l g›ndan,
s›k s›k ilçenin suyunu kesen Malatya Belediyesini sorumlu tuttu.
Bu tablonun yarat›c›s› sadece
Malatya belediyesi de¤il, varsa istisnalar hariç, tüm belediyelerin yönetim anlay›ﬂ› benzerdir. Halka zehirli
su içireninden, su vermeyenine hepsi ayn› durumdalar.

olmad›¤›n›, bu durumun
2 Ekim 2007’de tesisin
personelinden 3 kiﬂinin
gaz zehirlenmesinden
ölümüne neden oldu¤unu anlatan Temel Haklar, aç›kça
cinayet iﬂlendi¤ini vurgulad›. Halk› zehirleyen bu tesisin
kald›r›lmas›n› isteyen Temel Haklar, “Bu tesisin daha
f az la olumsuz sonuç lar › n› ya ﬂamadan, bir le ﬂme li ve bu
tesisin kald›r›lmas› için mücadele etmeliyiz” diyerek
mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

‘‹nsanca Bir Yaﬂam, Temiz Bir Hava ‹çin’
Adana Temel Haklar 31 A¤ustos’ta yapt›¤›
aç›klamayla; Do¤u Adana olarak adland›r›lan
Seyhan Nehri’nin do¤usundaki bölgenin at›k sular› için, Akdeniz Mahallesi’ne kurulan at›k su tesisinin zehir ve pislik saçt›¤›n›, halk›n sa¤l›¤›n›
olumsuz etkiledi¤ini belirtti. Tesisin, gerekli filtrasyon sisteminin, yeterli güvenlik önleminin
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Çevreci Daniskas›’n›n Çevreye Yapt›¤›:
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, kendisini “çevrecinin daniskas›” ilan etmiﬂti. Me¤erse çevreci daniskas›n›n
marifeti, Türkiye’yi çevre temizli¤inde 22. s›radan 72. s›raya düﬂürmek imiﬂ.
Amerikan Yale Üniversitesinin
araﬂt›rmas›na göre; Türkiye, çevre
temizli¤inde, 2002’de, yani AKP iktidara geldi¤inde 150 ülke aras›nda
22. s›rada iken, 2006’da 49. s›raya
iniyor. 2008’de 72. s›raya düﬂmüﬂ.
Ayn› politikalar devam etti¤i sürece,
daha da düﬂecektir.
Oysa, Tayyip Erdo¤an, Karadeniz bölgesinde derelerin üzerine
Hidroelektrik Santralleri kurarak
çevre katliam› yapt›¤› için gösterilen
tepkilere karﬂ›, “çevrecenin daniskas›y›m” diyordu.
Görüldü ki, çevrecinin daniskas›
de¤il, ama y a l a n c › n › n d a n i s k a s ›.
Her gün bir yerde, çevre katliam› ya-

Türkiye Çevre Temizli¤i S›ralamas›nda 22. S›radan 72. S›raya
Geriledi
p›yorlar. Ormanlar› yak›yorlar, açt›klar› arazileri peﬂkeﬂ çekiyorlar,
bunun için özel imar yasalar› ç›kar›yorlar, nehirleri, tar›m alanlar›n›, sular›, deniz kenarlar›n› yok ediyorlar.
Da¤lar›, emperyalist, iﬂbirlikçi alt›n
tekellerine verip, delik deﬂik ettiriyorlar. Alt›n ç›karmak için yaﬂam›
yok ediyorlar. Koylar› bile toprakla
doldurtup, peﬂkeﬂ çekiyorlar.
Çevreci daniskas›n›n iktidar›nda,
göller batakl›¤a dönüﬂüyor, deniz k›y›lar› girilemez hale geliyor. Ar›tma
sistemi olmayan fabrikalar, sular›
zehirliyor. Adeta, el att›klar› yerde
yaﬂam› kurutuyorlar. Sadece insanlar için de¤il, canl› ne varsa, hepsi
için yaﬂam› kurutuyorlar.
Antalya’da 10 bin hektar orman-

l›k alan›n kül olmas› üzerine, bu
yang›n›n iyi yan›n›n “k e n el e ri n d e
ölmesi” oldu¤unu söyleyen de, AKP
iktidar›n›n bürokrat›d›r.
Çevre temizli¤i s›ralamas›nda, 6
y›lda 50 s›ra birden gerilenerek, 72.
s›raya düﬂülmesi tüm bu politikalarla baﬂar›lm›ﬂt›r(!).
K›sacas›, çevre katliamc›s› say›lmak için gereken her ﬂeyi fazlas›yla
yap›yorlar.
Bu tablonun yarat›c›s› olduklar›
halde, kendisini çevreci ilan eden
Baﬂbakan›, ormanlar› yakarak keneleri temizlemekten mutlu bürokratlar› ile AKP iktidar› döneminde, kuﬂku
yok ki, 72. s›rada olmak bile bir azd›r!!!

‘Temiz, Sa¤l›kl› Çevre ve Su, ‹nsan Hakk›d›r’
Dikili’de 29 A¤ustos’ta “Dikili Bar›ﬂ Demokrasi ve
Emek ﬁenlikleri” kapsam›nda Uluslararas› çevre konferans› yap›ld›. Üç oturumdan oluﬂan çevre konferans›nda,
temiz, içilebilir sular›m›z ve su kaynaklar›m›z›n uluslararas› tekellere peﬂkeﬂ çekilmesi ve bunlara karﬂ› dünyadan
mücadele örnekleri anlat›ld›. Dikili Belediye Baﬂkan›
Osman Özgüven de konferanstaki konuﬂmas›nda “ S u
paras› olmad›¤› için insanlar›n sular›n› kesmemiz iste niyor. Oysa su hakt›r, suyu kesmek insan haklar›na ayk›r›d›r.” dedi.
Türkiye’de Suyun Ticarileﬂmesine Hay›r Platformu
Yürütme Kurulu Üyesi Tores Dinçöz, Kas›m ay›nda ‹stanbul’da yap›lacak olan Dünya Su Formu Haz›rl›k top-

lant›s›nda halka karﬂ› kararlar al›naca¤›n›, Kanada’dan
Mavi Gezegen adl› uluslararas› bir örgütün üyesi olan
Mari Spirito ise su ticareti
yapan Nestle’yi örnek vererek, emperyalist tekellerin
halk›n susuz kalmas›ndaki sorumlulu¤unu anlatt›.
Hollanda’dan, Bolivya’dan kat›l›mc›lar›n oldu¤u,
Y›ld›z Üniversitesi’nden kat›lan ö¤retim üyelerinin de
konuﬂma yapt›¤› konferansa Halk Cephesi’nin de içinde
yer ald›¤› Türkiye Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu da destek verdi.

Yakupabdal’da Gecekondu Y›k›m›

Depremzedelerin Evleri Gasbedildi

31 A¤ustos’da Ankara Büyükﬂehir Belediyesi, Yakupabdal’da 15 gecekonduyu y›karak, içinde oturanlar› soka¤a att›. MNG holdinglerin koylar› doldurmas›na bile müsaade eden AKP iktidar›, halk›n iki göz gecekondusuna müsaade etmiyor.
Amerikan islamc›lar›, bu ülkenin topraklar›n›, emperyalist tekellere, ya¤mac›, talanc›ya “ h e l a l ” olarak
görüyorlar, fakat halka “ h a r a m ! ” .

Kocaeli’nde, Ar›zl› Kal›c› Konutlar›’nda oturan
depremzedeler, 205 YTL'lik aidat ve kira borçlar›n›
ödemedikleri için konutlardan ç›kar›l›yorlar. Boﬂalt›lan
konutlara, içlerinde Vali yard›mc›lar›n›n da oldu¤u, ilin
üst bürokratlar› taﬂ›n›yorlar. A K P i k t i d a r › n d a b o ﬂ a l t › l a n 270 konut, 17 A¤ustos depreminde, dönemin Irak
Devlet Baﬂkan› S a d d a m H ü s e y i n'in, kal›c› konut yap›lmas› için gönderdi¤i parayla inﬂaa edilmiﬂti.
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Dersim'de K eyfi G özalt›lar
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin 2008 y›l›n›n Ocak ay›nda ç›karm›ﬂ oldu¤u takvimde Mahir Çayan’›n resminin olmas› suç say›l›p, Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Yönetim Kuruluna dava aç›lm›ﬂt›.
3 Eylül günü Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi'nde duruﬂmas› olan
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ercan Güneﬂ ve Yönetim Kurulu üyesi
Hayriye Ersoy gözalt›na al›nd›lar.
Dersim Temel Haklar Derne¤i taraf›ndan konuyla ilgili yap›lan
aç›klamada “Dersim Temel Haklar bugüne kadar haklar ve özgürlükler mücadelesinde sessiz kalmad› bundan sonrada sessiz kkalmayacak” denildi. Gözalt›lar 4 Eylül günüserbest b›rak›ld›.
Ayn› gün sabah saatlerinde Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i üyesi
Elif Akkurt Dersim’in Çemiﬂgezek ilçesine ba¤l› Bölge Jandarma
Genel Merkez komutanl›¤›nda yap›lan kimlik kontrolünde “aran›yorsun’’denilerek gözalt›na al›nd›. Hukuksuz bir ﬂekilde kendisini sorgulamaya çal›ﬂan polisin keyfili¤ine karﬂ› ç›kan Akkurt bir süre sonra serbest b›rak›ld›.

AKP Po li si F a ﬂist le ri K o r u d u
04-06 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde faﬂist sald›r›lar sonucu ç›kan olaylarda hala tutuklu bulunan 5 kiﬂinin mahkemesine 2 Eylül günü devam edildi. 26 Eylül tarihine ertelenen duruﬂmada 5 kiﬂinin de tutukluluk halinin devam›na karar verildi.
Mahkeme sonras›nda ise polis provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Polis, mahkemeden sessiz bir ﬂekilde ç›kan ö¤rencilerin etraf›nda çember kurarak, ö¤rencileri suçlu olarak göstermek istedi. Mahkeme
bahçesinde olay ç›karan faﬂistlere müdahale etmeyerek duruﬂmadan
ç›kan devrimci ö¤rencilerin
etraf›n›
çeviren
polis bir
kez daha
saf›n› belli etti.

‘Demokratik Çözüm’
Mitingleri
1 Eylül günü, Diyarbak›r, ‹stanbul
ve Adana’da Türkiye Bar›ﬂ Meclisi
öncülü¤ünde, binlerce kiﬂinin kat›l›m›yla “bar›ﬂ mitingleri” yap›ld›.
DTP baﬂta olmak üzere, çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin ve legal sol
partilerin kat›ld›¤› mitinglerde, “Kürt
Sorununa Demokratik Çözüm” talebi
gündeme getirildi. Kürt sorununda çözümün, öncelikle operasyonlar›n durdurulmas›ndan geçti¤i belirtildi.
Ayr›ca, Cizre’de, Bursa’da, I¤d›r’da da 1 Eylül günü ayn› taleplerle
çeﬂitli etkinlikler yap›ld›.

Zorunlu Din Dersi
Protesto Edildi
Alevi örgütlerinin ‹zmir ve Ada-na'da yapt›klar› eylemlerle zorunlu din
dersleri uygulamas›na son verilmesi is-tendi.
‹zmir Konak eski Sümerbank önün-de 30 A¤ustos günü yap›lan oturma ey-lemiyle “Din Dersi Zorunlu Olmaktan
Ç›kar›ls›n” denildi. Melih Gökçek’in
Ankara - Dikmen'de Cemevini hedef
göstermesinin de protesto edildi¤i ey-lemde Aleviler “Melih Gökçek ateﬂle
oynama, sen de yanars›n!”dediler.
Adana’da Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i, Alevi Bektaﬂi Federasyonu,
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyo-nu’nun düzenledi¤i ‹nönü Park›’nda
yap›ld›. Eylemde "Gerici, Irkç› E¤iti me, Hay›r" sloganlar› at›ld›.

ÇIKTI!
Komplo teorilerinin iç yüzünü... Tekellerin
yönetimdeki rollerini, suçlar›n›... Devrimci
eylemin ne olup olmad›¤›n› anlatan bir kitap

http://www.o zgur luk. org’da
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Ferhat’›n Kan›n› Dökenlerle
Bar›ﬂmayaca¤›z!

Temel Haklar
Federasyonu üyelerinin, “Ferhat’›
vuran polisin tutuklanmas›” istemiyle her hafta
yapt›¤› eylemler bu hafta da Örnektepe ve Kartal’da gerçekleﬂtirildi. 1
Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü’nde yap›lan eylemlerde Ferhatlar; “adaletsiz
bir düzende bar›ﬂ hayaldir” dediler.

ÖRNEKTEPE
Örnektepe Muhtarl›¤› önünde
biraraya gelen Temel Haklar Federasyonu üyeleri 15 y›l 4 ay hapis istemiyle yarg›lanan Ferhat Gerçek
için bir kez daha adalet istediler.
Polisin muhtarl›k önüne ve çevresine akrep, resmi ve sivil otolarla
y›¤›nak yapt›¤›, eylemde yap›lan
aç›klamada; “Bugün 1 Eylül Dün-

ya Bar›ﬂ günü. Ülkemizin her köﬂesini kan deryas›na çevirenlerle bar›ﬂmak gerekti¤i üzerine nutuklar
dinleyece¤iz gene. Oysa halk›m›z
kan›m›z› emerek semiren asalaklarla bar›ﬂ›n mümkün olmad›¤›n› çok
iyi biliyor” denildi.
Eylemin ard›ndan polisin tüm
engelleme çabalar›na ra¤men yap›lan 1,5 saat süren dergi da¤›t›m›yla
56 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

açan
Federasyon
üyeleri, Ferhat’›n resimlerini taﬂ›yarak
“Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar›n› att›lar.
Eylemde aç›klama yapan Gülseren Karademir, ülkemizin her köﬂesini kan deryas›na çevirenlerle, halk›m›z›n kan›n› emerek semirenlerle,
Ferhat’›n kan›n› dökenlerle bar›ﬂmayaca¤›z dedi.

KARTAL
Kartal Meydan›’nda yap›lan eylemde “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad› –Temel Haklar Federasyonu” yaz›l› pankart

Operasyon!!!
“Yabanc› uyruklu eskort k›zlar› önemli siyasetçi, yarg›
mensubu ve bürokratlara gönderip iliﬂki görüntülerini ﬂantaj
için gizli kameraya kaydeden çete”ye operasyon düzenlenmiﬂ.
Çeteye, ‹stanbul’da üst düzey 3 E m n i y e t M ü d ü r ü ile 2
Emniyet A mi r i n i n bilgi s›zd›rd›¤› ortaya ç›km›ﬂ.
Lakin, 70 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› bu operasyonda operasyonun gerekçesi olan ﬂantaj içerikli kamera kay›tlar› bulunamam›ﬂ. Hürriyet operasyonu manﬂet yapm›ﬂ. Ne manﬂetler
gördük biz.
*
Kas›rga, Beyaz Enerji, Beyaz Önlük, Paraﬂüt, Hayal,
B a l i n a , K a r t a l , M a t a d o r, Serhat, Buffalo, Kas›rga-4, Sis,
F › r t › n a , H a s a t , P e r d e , Yeﬂil Vadi, A k re p , P u ro, Beyaz ﬁa hin, Çekirge, Lahana, Beyaz Benzin, Dönme Dolap,
Ö r ü m c e k A¤›, Naklen Rüﬂvet, K›l›ç Bal›¤›, Vu r g u n . . .
Bu isimleri hat›rlad›n›z m›?
Yukar›da say›lan isimler, y›llad›r sansasyonel biçimde yap›lan “çete”, “yolsuzluk” operasyonlar›n›n adlar›yd›.
Bir k›sm›n›n adlar›.
Herbiri gazetelerin manﬂetlerine ç›kt›. Herbirinde onlarca,
baz›lar›nda yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Sonuç diyeceksiniz.
Kas›rgalar›n, F›rt›nalar’›n, Balinalar›n hemen hiçbirinden
tutuklu kimse yok!.. Çetelerle mücadele diye halk›
kand›rmaya devam ediyorlar...

Okmeydan›’nda Kardeﬂ
Türküler Konseri
‹dil Kültür Merkezi, Sibel Yalç›n Park›’nda
düzenledi¤i programlara devam ediyor.
23 A¤ustos akﬂam› Okmeydan›’nda Kardeﬂ
Türküler konseri düzenlendi. Ücretsiz halk
konseri ﬂeklinde düzenlenen konserde Kardeﬂ Türküler Türkçe, Kürtçe, Lazca, Çerkezce türkülerini halklar›n kardeﬂli¤i için
seslendirdi. Konser baﬂ›nda sevenlerini
Türkçe, Arapça, Kürtçe selamlayan grup
sevilen türkülerini sevenleri ile birlikte
seslendirdi.
Yaklaﬂ›k 2 saat süren konser boyunca
halaylar çekildi, oyunlar oynand›. Konsere 2000 kiﬂinin üzerinde insan kat›ld›.
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Ankara’da ﬁovenist,
Ümmetçi, Mafya Terörü
Gerici bir güruh Ankara’da terör estiriyor. Emekçilere sald›r›yor, kondululara, at›k ka¤›t toplayan yoksullara, memurlara sald›r›yor.
Güruh, Ankara’n›n gerici belediyelerine s›rt›n› yaslam›ﬂ, resmi üniformalar
taﬂ›yor. Hepsi lümpen, mafyac›. Fakat
ayn› zamanda, hepsi islamc›, milliyetçi.
Dini de, milliyetçili¤i de, mafyac›l›klar›n› perdelemek için kullan›yorlar.
Keçiören’de kendilerine “A Ta k ›m › ” denilen güruh, öylesine pervas›z ki,
arabalar›n›n plakas›nda belediye baﬂkan›na atfen EBT (En Büyük Turgut) yazarak dolaﬂ›yor. Sald›rgan güruh, kime
ba¤l› hareket etti¤ini gizlemiyor.
Güruhun son icraatlar›ndan birisi,
evvelki hafta, Ankara Keçiören’de, Metin ﬁahin isimli esnaf› içki satt›¤› için,
çivili sopalarla dövmek oldu. Dayak
olay›, dükkan›n kameras› taraf›ndan
kaydedildi. Görüntüler bas›na yans›d›.
Fakat, böyle oldu diye, AKP’li belediye baﬂkan›, sald›rgan güruhu cezaland›rma yoluna gitmedi. Tersine, dükkan
sahibini suçlamay› sürdürdüler.
Ankara’n›n K e ç i ö r en Belediye
B a ﬂ k a n › Tu r g u t Alt›nok, kendisine
ba¤l› çetesiyle bilinen bir isimdir. Alt›nok’a ba¤l› A Tak›m› ismiyle bilinen
gerici faﬂist güruh, 30 A¤ustos 1995’te
de, Erdal Y›ld›r›m’› gecekondu y›k›m›-

na karﬂ› direndi¤i için katletmiﬂti. Turgut Alt›nok o dönem de, M H P ’den belediye baﬂkan›yd›. Bugün esnafa sald›ran da ayn› güruh, sald›rtan da ayn› belediye baﬂkan›d›r.
Ankara Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek de bugünlerde,,
Dikmen’deki cemevi binas›n› hedef
alarak, y›kacaklar›n› söyledi. Gökçek’in hedefinde ise, Alevi halk ve ibadethaneleri vard›.
24 A¤ustos’ta da, Ankara Dikmen’de, gecekondu y›k›m›na karﬂ› mücadele etmek amac›yla kurulmuﬂ olan,
D i k m e n B a r › n m a H a k k › B ü rosu, gece yak›ld›.
AKP’li belediyelerin hedefinde, gecekondu halk› varsa, güruh oraya sald›r›yor; hedeflerinde içki sat›ﬂ› yapan
yerler varsa, güruh oraya sald›r›yor, hedeflerinde Alevi halk ve ibadethaneleri
varsa...
Yasa yok, hukuk yok, onun yerine,
örgütlenmiﬂ gerici faﬂist güruh çal›ﬂ›yor. Fakat, bu güruha dokunan bir kimse de yok. Çünkü, güruh kendi baﬂ›na
de¤il, AKP iktidar›ndan, onlar›n belediyelerinden ba¤›ms›z de¤il.
AKP’ye demokrat diyenler, çetelerle mücadele etti¤ini söyleyenler, bu
tablo karﬂ›s›nda konuﬂmal›lar. Çünkü,
bu tablo AKP için, bir yerle s›n›rl› bir
tablo de¤ildir. Bu yaﬂananlar, AKP iktidar›n›n, nas›l yönetti¤inin ve zemin

Alevi Halk›
Gökçek’i Protesto Etti
Ankara Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Melih
Gökçek’in, Alevileri suçlayan ve Dikmen’deki
Cemevinin y›k›laca¤›n› ima eden sözlerine karﬂ›l›k olarak Alevi halk› bir eylem gerçekleﬂtirdi.
Hac› Bektaﬂ Veli Anadolu Kültür Vakf› ve
Hac› Bektaﬂ Veli Kültür ve Tan›tma Derne¤i taraf›ndan örgütlenerek, 27 A¤ustos’ta Büyükﬂehir Belediyesi önünde yap›lan eylemde “Gökç e k E l i n i Ce me v i nd e n Ç e k” , “ C e me v i n e D o -
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buldukça nas›l yönetece¤inin göstergesidir.
Ankara’da yaﬂananlar, söz konusu
güruh ile veya Ankara’daki birkaç belediye baﬂkan› ile s›n›rl› olarak ele al›nmamal›d›r. Maraﬂlar, Mad›maklar ayn›
kesimlerin politikalar›d›r.
Yine kimse, gericili¤in yapt›¤› bu
katliamlar›n geçmiﬂ tarihlerde kald›¤›n›
düﬂünmemelidir. AKP zihniyeti, halka
karﬂ› her yolla bask› kurarak, farkl› düﬂünceleri, inançlar› ezerek, sindirerek,
yapabiliyorsa, inançlar›n› ve düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeye zorlayarak, kendisi
d›ﬂ›ndakilere yaﬂam hakk› tan›mayan
bir zihniyettir.
‹nançlara özgürlük diye savunduklar›, kendi inançlar› d›ﬂ›ndakilerin sindirilmesi, yaﬂam alanlar›ndan silinmesidir. Bu, iradi olarak ve ad›m ad›m uygulanan bir politikad›r. Yaﬂam›n her
alan›nda, hakim hale gelmek ve tüm
toplumun yaﬂam›n›, kendi düﬂünceleri
çerçevesinde düzenlemek, toplumu buna göre yaﬂamaya zorlamak, onlar›n
politikas›d›r. ‹çki sat›ﬂ› yapan kiﬂinin
dövülmesi de bu politika çerçevesinde
at›lm›ﬂ ad›mlardan birisidir.
AKP’den halen, demokrasi bekleyenler, demokratl›k ad›na bu zeminde
destek verenler, neye, hangi politikalara destek verdiklerini tekrar tekrar düﬂünmelidirler.

kunma Ateﬂle Oynama”, sloganlar› at›ld›. Hac› Bektaﬂ
Veli Anadolu Kültür Vakf› Genel Baﬂkan› Ercan Geçmez,
cemevinin yeni aç›ld›¤› ve kaçak oldu¤u ﬂeklindeki iddialar›n gerçek olmad›¤›n› bildirdi. Cemevinin Gökçek döneminden çok önce kuruldu¤unu, hatta yerel seçim dönemlerinde bizzat Gökçek’in, Alevi yurttaﬂlardan oy alabilmek için cemevinin bulundu¤u soka¤a asfalt döktürerek mahallede bunun propagandas›n› yapt›¤›n›, ﬂimdiyse
Mad›mak’› yakanlara davetiye ç›kar›rcas›na Cemevinin
k u n d a k l a n a c a ¤ › n › i d d i a ederek provokasyon ortam› yaratt›¤›n› söyledi.
“ﬁimdiye kadar Gökçek’in tüm keyfi uygulamalar›na
karﬂ› durduk, bundan sonra da karﬂ› durmaya devam edece¤iz” diyen Geçmez, Melih Gökçek hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n› belirtti.

Sömürgecili¤in Bedeli Parayla Ölçülür Mü?
‹talya, sömürgecilik döneminin
tazminat› olarak Libya'ya 5 milyar
dolar verecek. Bu emperyalizmin
yeni modas›d›r, “katletmiﬂtik, soyk ›r›m ya pm ›ﬂ t›k ö z ür dile r iz ” , “ k ö le leﬂt irmi ﬂtik, özür dile ri z”, “ sö mürgeleﬂtirmiﬂtik, özür diler, paras› neyse öderiz”.
30 A¤ustos’ta Libya’y› ziyaret
eden, ‹talya Baﬂbakan› Silvio Berlusconi de, yapt›¤› aç›klamada, 20.
yüzy›lda Libya'daki ‹talyan iﬂgali
ve sömürgecili¤ini tazmin etmek
için 25 y›l içinde 5 milyar dolar vereceklerini aç›klad›.
Elbette, emperyalistler iﬂgalci,
sömürgeci ve katliamc› tarihlerini
kabul etmeliler. Özür de dilemeliler,
halklara verdikleri zararlar› da tazmin etmeliler. Fakat;
Birincisi, sömürgecilik onlar›n

Hay›r
(...)

geçmiﬂte, tarihte b›rakt›klar› bir olgu de¤ildir, en vahﬂi haliyle sömürgecili¤i sürdürmektedirler.
Katliamc›l›k da onlar›n tarihte
b›rakt›klar› bir olgu de¤ildir. Onu
da, sürdürüyorlar. Dolay›s›yla, bu
tarihlerinden duyduklar› bir rahats›zl›¤›n olmas› söz konusu de¤ildir.
Yapt›klar›, sömürgecili¤i, katliamc›l›¤› geçmiﬂte b›rakt›klar› imaj› yaratmakt›r.
‹kincisi, ‹talya’n›n, Libya’y› iﬂgalinde verdi¤i zararlar sadece
maddi de de¤ildir. Sömürgecili¤in

tahribat›, salt y›k›lan yollar, kaç›r›lan yeralt› yerüstü zenginlikleriyle
s›n›rl› gösterilemez. Örne¤in, iﬂgal
edilen ülkenin, iﬂgal alt›nda tutulan
halk›n k › r › l a n , a ﬂ a ¤ › l a n a n o n u r un u hangi parayla karﬂ›layabilirler?
Libya halk›n›n iﬂgal alt›nda yaﬂad›klar›n›n herhangi bir ﬂekilde parayla ödenmesi mümkün de¤ildir.
Dolay›s›yla, emperyalizmin parayla, özür dileyerek, dünya halklar›na geçmiﬂlerini unutturmas›na ve
bugünkü gerçek yüzlerini gizlemelerine izin verilemez. Dünya halklar›, emperyalizmin bu ikiyüzlü, riyakar özürlerini, para vererek yapt›klar›n›n üzerini örtme politikas›n› kabul etmeyecektir. Halklar, ancak
emperyalizmi yarg›lama gücüne kavuﬂtuklar›nda, tarihteki sömürgecili¤in ve zulmün hesab›n› görebileceklerdir.

Evet

Paran›n ve ölümün övülmesine hay›r diyoruz. En
çok mal› olan›n en de¤erli oldu¤u, mallara ve insanlara
fiyat biçen bir sisteme hay›r diyoruz. Silahlara her dakika iki milyon dolar harcayan ve her dakika otuz çocu¤u
açl›ktan ya da iyileﬂtirilebilir hastal›klardan öldüren bir
dünyaya hay›r diyoruz. Eﬂyalar› korurken insanlar› yok
eden nötron bombas› ça¤›m›z›n mükemmel bir simgesi.
Gecenin y›ld›zlar›n› askeri hedeflere çeviren katil sistem için insano¤lu bir üretim ve tüketim faktörüdür, bir
kullan›m arac›ndan baﬂka bir ﬂey de¤il; zaman yaln›zca
ekonomik kaynak, bütün gezegen, suyu son damlas›na
kadar emilecek bir rant kayna¤›. Zenginli¤i ço¤altmak
için yoksulluklar ço¤alt›l›yor ve di¤erlerinin yoksullu¤unu çizginin d›ﬂ›nda tutmak, bu çok az›n zenginli¤ini
gözetmek için silahlar kat kat art›yor, bu arada yaln›zl›k
da kat kat art›yor: Bize ne yiyecek, ne de sevecek bir ﬂey
veren, ço¤unlu¤u yiyecek açl›¤›na, çok daha kiﬂiyi de
kucaklaﬂma açl›¤›na mahkum eden bu sisteme hay›r diyoruz.
(...) Bu dünya tablosunda, biz insan sözünün t a r a fs›zl›¤›na hay›r diyoruz. Çevremizde gerçekleﬂen gündelik çarm›ha germeler karﬂ›s›nda bizi elimizi y›kamaya
davet edenlere hay›r diyoruz. Aynada kendini izleyen il-

gisiz, so¤uk bir sanat›n s›k›c› cazibesi
karﬂ›s›nda s›cak bir sanat› tercih ediyoruz. ‹nsan›n dünyadaki maceras›n› kutsayan ve ona kat›lan, umutsuzca aﬂ›k ve kavgac› bir sanat› tercih ediyoruz. E¤er adil olmasayd› güzellik, güzel
olur muydu? E¤er güzel olmasayd› adalet, adil olur
muydu? Güzelli¤in ve adaletin birbirinden kopar›lmas›na hay›r diyoruz, çünkü bu ikisinin güçlü ve verimli kucaklaﬂmas›na evet diyoruz.
Biz hay›r diyoruz ve hay›r derken de evet diyoruz.
Diktatörlüklere hay›r, demokrasi k›l›¤›na girmiﬂ diktatörlere hay›r derken, gerçek bir demokrasi için mücadeleye evet diyoruz; kimsenin ekme¤inin ve sözünün
reddedilmeyece¤i, Neruda’n›n bir ﬂiiri ya da Violeta’n›n
bir ﬂark›s› kadar tehlikeli ve güzel olacak bir demokrasi
için mücadeleye evet diyoruz.
(...) Onursuz bar›ﬂa hay›r derken, adaletsizli¤e
karﬂ› kutsal isyan hakk›na ve onun... halk direniﬂleri tarihi kadar uzun tarihine evet diyoruz.
Paran›n özgürlü¤üne hay›r derken, insan›n özgürlü¤üne evet diyoruz.
(...) Hayal k›r›kl›¤›n›n hüzünlü cazibesine hay›r
derken, UMUDA EVET diyoruz.
Eduardo Galeano (Biz Hay›r Diyoruz’dan)
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‹dealizm; do¤a olaylar›n› maddi olmayan
güçlerin etkisiyle aç›klayan ve do¤ay› “ r uhlar”
taraf›ndan canland›r›lm›ﬂ
olarak kabul eden felsefi
ak›md›r.
‹deal kelimesi; Yunanca kökenli “fikir, düﬂünce” anlam›na
gelen, “ide”, “idea” kelimelerinden gelir ve “düﬂünsel, fikri”
anlam›nda kullan›l›r. ‹dealizm’in
anlam› ise ‘düﬂüncecilik’tir.
‹dealizm denildi¤inde, genellikle akla sadece din gelir. Evet
din idealisttir, idealist dünya görüﬂünün bir ürünüdür ama idealizm sadece din de¤ildir, dini de
kapsayan onun üzerinde bir olgudur. Do¤aüstü, insan üstü
güçlere inanmak, do¤ay› ve çeﬂitli olaylar›n nedenlerini bununla aç›klamak, herhangi bir dini
inanca dayanmasa da idealizmdir.
‹dealist felsefeye göre görünen de¤il görünmeyen, madde
de¤il ruh, olgular de¤il düﬂünce
temeldir. Görünmeyen, “ r uh”
olarak veya “idea” olarak tan›mlanan ﬂey ise, evrendeki
canl›-cans›z her ﬂeyi belirleyen
bir mutlak güçtür. Buna kimi
idealist felsefeciler “ M u t l a k
güç” der, kimisi de “ Tanr›” der.
‹dealist Felsefe’nin en büyük
düﬂünürü olan Hegel ﬂöyle der:
“ D ü n y a y › y ö n e t e n t a n r › d › r.
Dünya tarihi, tanr› egemenli¤i n in içeri ¤ i ve tan r›n › n t as ar ›l a r › n › n g e r ç e k l e ﬂ m e s i d i r.”
Tanr› düﬂüncesinin temelinde
bilme, aç›klama ihtiyac› vard›r.
‹nsano¤lu ilk ça¤lardan beri,
aç›klayamad›¤› ﬂeyleri do¤aüstü güçlere havale etmiﬂ, tanr› fikri de buradan
ç›km›ﬂt›r. Örne¤in, H›ristianla yan metafizi¤inde; “a
yamad›¤›m için inan›yo rum” denir. Skolastik döAnlanemde ise inanç; “A
mak için inan›yor um ”
ﬂeklinde formüle edilir.
“ Ta n r › ”
düﬂüncesi
binlerce y›ll›k bir tarihe
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¤a ve yaﬂam karﬂ›s›nda güçsüzlü¤e,
çaresizli¤e
sevk
eder. ‹dealist felsefe
ile beyinleri köreltilen kitleler, kötülüklerin, açl›¤›n, yoksullu¤un kayna¤›n› sömürücü s›n›flar ve onlar›n
düzeninde görmezler. Bunlar›,
tanr›sal güçler taraf›ndan çizilen
bir kader olarak kabul ederler.

‹DEAL‹ZM
sahiptir. Ama binlerce y›l öncesinin tanr› düﬂüncesiyle bugünkü tanr› düﬂüncesi birebir ayn›
de¤ildir. “Tanr›” düﬂüncesi de,
onu esas alan idealist felsefe de
tarih boyunca birçok de¤iﬂik biçim alm›ﬂt›r.
Antikça¤ Yunan düﬂünürlerinin ilk tek tanr›c›s› Ksenofanes,
idealist felsefenin geliﬂimine zemin haz›rlayanlar›n baﬂ›nda gelir. Bunu, ö¤rencisi Parmenides
izler. Par menides’e göre, düﬂünce konusu olan nesnelerle, düﬂünce bir ve ayn› ﬂeydir. Yine
idealist düﬂünürlerden Anaksagoras , kaos halindeki evreni düzenli ve devinen bir duruma getirenin düﬂünce oldu¤unu söyler. Ona göre düﬂünce, gücü yaratan, madde yarat›land›r.
Sayd›¤›m›z bu idealist düﬂünürler, düﬂünceyi birinci veri
saymakla birlikte, maddeyi de
gerçe¤in bir parças› olarak görürler. Yine, H›ristiyan dini de,
dünyan›n maddi gerçe¤ini kabul
eder, ama bu gerçek, ikincil, yarat›lm›ﬂ bir gerçektir. Dünya’n›n
maddi varl›¤›n› kabul eden, fakat onu ikincil sayan bu felsefeye “nesnel idealizm” denir.
Platon’un geliﬂtirdi¤i felsefede ise; madde tamamen yok
say›l›r. P l a t o n ’ a g ö r e; gerçek
varl›k, düﬂüncenin varl›¤›d›r.
Nesneler bir görüntüden baﬂka
bir ﬂey de¤ildirler. Yani, gerçek
ola n nes neler de¤i l, on un bey ni mizdeki düﬂüncesidir.
‹dealist felsefecilerden He gel’e göre de; do¤a ve insan
toplumlar›n›n geliﬂmesi, kendili¤inden varolan mutlak ve evrensel düﬂüncenin d›ﬂ k›l›f›ndan, cisimleﬂmesinden baﬂka bir ﬂey
de¤ildi.
Do¤a ve insan yaﬂam›ndaki
olaylar› tanr›sal güçlerle aç›klayan idealist felsefe, insanlar› do-

Bu özellikleri nedeniyle idealizm, sömürücü s›n›flar›n elinde
halk kitlelerini uyutman›n bir
arac› olarak kullan›ld›. Halk y›¤›nlar› içinde geliﬂtirildi ve desteklendi. Örne¤in; bir fabrikay›,
holdingi iﬂletirken maddi gerçekleri esas alan, yani materyalist felsefeye göre hareket eden
burjuvazi, halk kitleleri içinde dini geliﬂtirdi, idealizmi yayd›. Say›s›z bilimsel geliﬂmeyle çürütülmüﬂ olan, idealist felsefenin
halen kitleler içinde etkinli¤ini
korumas›n›n temel nedenlerinden birisi de budur.
‹dealist felsefenin sonuçlar›n›
bir örnekle görelim. Bir deprem
tehlikesi karﬂ›s›nda, iki türlü korunma yöntemi vard›r. Mater ya lizmin yöntemi; depremin maddi nedenleri oldu¤unu bilerek,
bilimin sa¤lad›¤› olanaklarla korunmakt›r. ‹dealizmin yöntemi
ise; depremi tanr›n›n insanlar›
do¤ru yola getirmek için cezaland›rmas› ve benzeri ﬂekillerde
de¤erlendirerek, dua etmek, dine daha fazla sar›larak korunmaya çal›ﬂmakt›r.
Bu iki yöntemin sonuçlar› da
elbettte farkl› olur.
*
‹dealizm’in günlük dildeki bir
kullan›m biçiminden de sözedelim. Günlük dilde, kendini bir
davaya, bir fikre, baﬂka bir deyiﬂle bir ideale adayan kiﬂi anlam›nda da idealist kavram› kullan›l›r. Bu kullan›m biçiminin felsefi olarak idealizmle bir ilgisi
yoktur. Örne¤in, kendisini bir
davaya, düﬂünceye adayan sos yalistler, felsefi olarak idealist
de¤il, tersine mater yalisttirler.

Şeriata Göre...

Mesai Arkadaﬂlar›

Tayyip Erdo¤an halka ﬂu sözü vermiﬂti: “3 Y, yani yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele etmek boynumuzun borcudur. ”
Yoksulluk bo¤az›m›za kadar.
Yasaklar bo¤az›m›za kadar.
Yolsuzluk alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor, buldu¤u her ﬂeyi “diﬂ”liyor.
Tayyip “boynunun borcu”nu ödememiﬂ. Ne der ﬂeriat hükmü acaba boynunun borcunu ödemeyene; “tiz boynu vurula!” m› mesela?
Yoksa, Tayyip’in cezas›n› yalanc›l›ktan m› kesmeli?.. Yalan söyleyene ne öngörür acaba ﬂeriat? Dilini kesin diye mi buyuruyordu
yoksa?
Ya bunca h›rs›zl›¤a ne demeli? Ne yapmal› ﬂeriata göre? Sa¤ eliyle çal›yorsa sa¤ elini, sol eliyle çal›yorsa sol elini mi ﬂer’an kesmeli?
Durum öyle gösteriyor ki, ﬂeriat hükümleri uygulansayd› e¤er,
Tayyip ve ﬂürekas›nda ne dil kalacakt› ne el, ne kol...

‹stanbul’da 3 Eylül’de yap›lan fuhuﬂ operasyonunda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri tutukland›.
2 Eylül’de ayn› mahkemede, bir baﬂka dava
vard›. Bu davada yarg›lananlar ise devrimcilerdi,
onlar› gözalt›na al›p tutuklatanlar ‹stanbul emniyetinin polisleri, tutuklanma gerekçelerinden birisi de
f u h u ﬂ a k a r ﬂ › mücadele etmeleriydi.
Ehh, ﬂimdi bu ‹stanbul emniyetinin neden fuhuﬂa, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edilmesinden bu kadar çok rahats›zl›k duydu¤u daha
bir anlaﬂ›l›r oldu. Me¤erse, mesai arkadaﬂlar›n› korurlarm›ﬂ!!!

Zaman, herkesi kendi gibi san›yor

‹ﬂkence Orucu
Bozar M›?

Zaman Gazetesi Cumhurbaﬂkan› Gül’ün atad›¤› 21 Rektörün
8’inin Alevi kökenli oldu¤unu yazarak diyor ki; “Devletin zirvesinde Alevi kökenli bürokratlar›n az olmas›ndan ﬂikayetçi olan Alevi
Camias›, Gül’ün atad›¤› rektörlerle teselli buldu.” (4 Eylül 2008)
Karﬂ›s›ndakileri de kendisi gibi san›yor anlaﬂ›lan Zaman.
Çünkü Fethullahç› Zaman taifesi “inanç özgürlü¤ü” dedi¤inde,
bu, düzende makam, koltuk kapmak istedikleri anlam›na gelir. Alevi
halk›n ﬂikayetlerini de öyle sand›lar demek ki...

Sözün Özü: “ Yolunuzu her gün de¤iﬂtirirseniz,
gidece¤iniz yere varamazs›n›z.”
August Blanche

Diyanet iﬂleri birçok ﬂeyin orucu bozup
bozmayaca¤›na iliﬂkin aç›klamalar yap›yor.
Örne¤in, en son ö¤rendik ki, tokluk bantlar›
da orucu bozmuyormuﬂ...
Bizim de bir sorumuz var. Ama önce
olay›m›z› anlatal›m.
1 Eylül günü Malatya polisi, “AKP Yalan
Söylüyor..” diye bildiriler da¤›tan Halk
Cephelilere sokak ortas›nda sald›r›p iﬂkence
yapt›. Diyanet’e sorumuz ise ﬂöyle;
Oruçlu a¤›zlar›yla, iﬂkence yapan bu polislerin oruçlar› bozulmuﬂ mu olur acaba? Yoksa, sizin inanc›n›zda iﬂkence oruçlu da olsa,
oruçsuz da olsa sevap kategorisinde midir?

--- çizgiyle

Diﬂli’nin Özverisi
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve Sakarya Milletvekili ﬁaban Diﬂli, hakk›ndaki yolsuzluk iddialar›n›n
ard›ndan partideki görevinden istifa etti. Milletvekilli¤ini dokunulmazl›k z›rh›
olarak koruyor, ondan istifa etmedi.
Bu durum üzerine Tayyip Erdo¤an da,
“arkadaﬂ›m›z burada önemli bir özveride
bulunmuﬂtur” dedi. Bizce de öyle, oturmuﬂ kuyunun baﬂ›na, ye babam ye... ﬂimdi o kuyu baﬂ›ndan az›c›k yana çekildiyse,
bu büyük bir özveri say›lmal›d›r... Fakat,
biz pek emin de¤iliz. Gözleri pek kuyu
baﬂlar›n› b›rakacak birisi gibi bakm›yor
da!!!

Hakl›y›z Kazanaca¤›z’›n haz›rlanma süreci, Day›’n›n komutanl›¤›nda sürdürülen uzun bir savaﬂ gibidir. Haftalara, aylara de¤il, y›llara
yay›lan bir savaﬂ. Savaﬂ›n son aﬂamalar›na do¤ru, mevzi mevzi çarp›ﬂ›l›r. Day›, o çal›ﬂma grubundan bu
çal›ﬂma grubuna, o ko¤uﬂtan bu ko¤uﬂa haz›rl›klar› denetler, tart›ﬂ›r,
tart›ﬂt›r›r. Bazen görünmez ortada,
ama herkes bilir ki, yaz›lan her sat›r
onun takibindedir. Onlarca kadronun sürdürdü¤ü çal›ﬂma bir sistematik içinde bir tek ﬂiar› -hakl›y›z
kazanaca¤›z- güçlendirecek ﬂekilde
sistematize edilir.
Savunman›n yaz›l›ﬂ› bir savaﬂ,
mahkeme kürsüsünde okunuﬂu da
baﬂka bir savaﬂt›r. O aﬂamada da
birçok mevzi çarp›ﬂmas› yaﬂan›r.
Tarih köﬂemizde, bu hafta iﬂte bu
çarp›ﬂman›n içinden baz› bölümleri
aktaraca¤›z size. Bir Savaﬂ, Bir Dava, ve Zafer adl› kitapta, Devrimci
Sol Davas›’n›n bir parças› olarak
Savunman›n haz›rlan›ﬂ›na da geniﬂce yer verilmiﬂtir. Aﬂa¤›daki an›lar›n, bilgilerin büyük bölümü de bu
kitaptan derlenmiﬂtir.
*
Takvimler, 1988’in A¤ustos’unu
gösteriyordu, yani bundan neredeyse yirmi y›l öncesi...
Metris Cezaevi'nde, ayn› havaland›rmada bulunan yedi ko¤uﬂta
birden hummal› bir çal›ﬂma sürüyordu. Ayn› havaland›rman›n yedi
ko¤uﬂunda toplanm›ﬂ bulunan
DEVR‹MCi SOL Tutsaklar›, yak›nda baﬂlayacak olan savunmalar› için
çal›ﬂ›yorlard›. Bir yanda günlük faaliyetler; yemek içmek, temizlik sürüyor, di¤er yanda savunma haz›rl›klar›... Bütün çal›ﬂmalar savunmaya yönelikti.
Uzun süreli inceleme ve
araﬂt›rmalar, yo¤un tart›ﬂmalarda geliﬂtirildi. Son olarak
da, bu tart›ﬂmalar yaz›ya döküldü. Kimi yaz›lar tek kalemden, kimileri birçok kalemin ortak ürünü olarak ç›kt›.
Sonra yine tart›ﬂ›ld›, dili, üslubu gözden geçirildi. Bütün amaç, eksiksiz ve gü-
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zel bir eser ortaya ç›karabilmekti.
"Savunma, bir kaynak eser, baﬂucu
kitab› gibi olmal›" diyorlard› (Ki nitekim de öyle olmuﬂtur). K›l› k›rk
yaran çal›ﬂman›n nedeni buydu.
Ko¤uﬂlardaki herkesin, savunma
çal›ﬂmalar›yla ilgili, belirli bir iﬂi
vard›. Daktilo yazanlar, daktiloculara yaz›lar› okuyanlar, yaz›lar› kontrol edenler, düzeltenler...
Ko¤uﬂlar›n ›ﬂ›klar› 24 saat yan›yor, günlük uyku ortalamas› genelde beﬂ saate kadar düﬂüyordu.
Bu süreyi bazen ikiye bölmek gerekiyordu. K›sa süreli kestirmeler
revaçtayd›. Gece sabahlara kadar kesintisiz süren
çal›ﬂmalar
nedeniyle,
günlük çay tüketimine
getirilen s›n›r ortadan
kald›r›lm›ﬂt›.
O günleri bir tutsak
ﬂöyle özetliyor:
"Savunma haz›rl›klar›m›z›n sürdü¤ü o son aylardaki s›k›nt›m›z savun-

m a n›n içeri¤ini doldurmak, teorik konular› aç›mland›rmak de¤ildi. Cezaevi yaﬂant›m›z boyunca en kötü
koﬂullarda, iﬂkencelerin en yo¤un
olarak yaﬂand›¤› dönemlerde bile,
e¤itim çal›ﬂmalar›m›z› elimizdeki
olanaklar ölçüsünde yapm›ﬂt›k. As›l
sorun, bundan sonra ç›kt›. Çünkü
ideolojik-teorik tespitlerimizin ifade
ediliﬂi s›ras›nda, yapt›klar›m›z› be¤enmiyor, yap›lanla yetinmeme, en
güzelini yapma iste¤iyle titiz davran›yorduk. Bu da zaman kayb›na yol
aç›yor, mahkemede savunma aﬂamas›n›n k›sa süre sonra baﬂlayacak
olmas› nedeniyle iﬂlerimiz s›k›ﬂ›yordu. Day›, s›k s›k, ‘bu bizim eski hastal›klar›m›zdand›r, bir iﬂi son ana
b›rak›r, ucu ucuna yetiﬂtiririz.' diye

eleﬂtiriyordu. Eleﬂtirilerinde hakl›yd›. Savunman›n yaklaﬂmas›yla ortaya ç›kan zaman sorunu karﬂ›s›nda
eski hastal›klar›m›z› an›msatan Day›'n›n sözlerine diyecek bir ﬂeyimiz,
kendimizi hakl› ç›karacak nedenlerimiz yoktu.
... "Savunma çal›ﬂmalar›n›n en
h›zl› bir ﬂekilde sürdü¤ü günler,
1988 Seul Olimpiyatlar› ile çak›ﬂm›ﬂt›. ‹ﬂleri daha hafif olanlar ya da

Bir savunma
‘savaﬂ›’ -1

iki iﬂin aras›nda az da olsa boﬂ zaman bulabilen arkadaﬂlar, televizyondan olimpiyatlar› da izliyorlard›.
Olimpiyatlarda futbol görüntülerinin verildi¤i bir s›rada ko¤uﬂumuza
u¤rayan Day›, 'Aman dikkat edin de
Savunma'da maç anlatmayal›m.' demiﬂti. Bunda hem bir uyar› hem de
bu kadar iﬂ aras›nda futbol seyircili¤ine zaman ay›rabilmemize iliﬂkin
bir eleﬂtiri vard›. O an maç seyreden
sadece iki kiﬂi olmas›na karﬂ›n, sanki herkes bütün iﬂlerini b›rakm›ﬂ da
maç seyrediyormuﬂ gibi utanm›ﬂt›k,
E¤er böyle bir durum olsayd›, utanmam›z da gerekirdi. Her arkadaﬂ›n
kendisini Savunma haz›rl›¤›na motive etti¤i bir s›rada gevﬂemek, dik-

katleri da¤›tmak olmazd›.
*
... "Savunma çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlu¤u, birtak›m olumlu al›ﬂkanl›klar edinmemize de yol açt›. Zaman› en rasyonel biçimde kullanmak, kolektif çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›n›n pekiﬂtirilmesi, en olumsuz koﬂullarda da olsa yo¤un bir çal›ﬂmaya
konsantre olma gibi, birçok özelli¤i
bu çal›ﬂmalar içinde geliﬂtirdik. Iﬂ›kta ve gürültüde uyuyamayan baz› arkadaﬂlar›m›z bile, 24 saat yanan
lambalar alt›nda, daktilolar›n rahats›z edici mekanik sesleri eﬂli¤inde,
az uykuyla yetinmeyi ö¤rendi. Bir
devrimcinin yaﬂam›n›n bir bürokrat›n yaﬂam› gibi, önceden belirlenmiﬂ
ve rahat bir ortamda yürüyemeyece¤i bir gerçek oldu¤una göre, bu tür
koﬂullarda da çal›ﬂmaya, rahats›z ortamlarda uyumaya, çevreye çabucak
uyum göstermeye al›ﬂmak gerek.
Savunma çal›ﬂmalar› s›ras›nda üretti¤imiz bir slogan dilimize dolanK o n f o r m i z m e s o n !'
m›ﬂt›. 'K
*
"Savunma bölümleri en son halleriyle bitip dosyalarda biriktikçe,
gözbebe¤imiz oldu. Kirletmemeye,
k›r›ﬂt›rmamaya çal›ﬂarak bir kez de o
halleriyle bakt›kça, bu aﬂamaya gelinceye kadar harcanan emekler gözümüzün önüne geliyor, daha bir de¤er kazan›yordu. Savunma, içimizde
büyüttü¤ümüz bir fidan gibiydi. Nice zorluklar, nice ac›lar içinde süzülüp geldi. Nice badireler atlatt›. Ve
tam 'bu iﬂ tamam' deyip rahatl›yorken, bizlere so¤uk terler döktüren bir
geliﬂme, sanc›l› günler yaﬂatt› [tutsaklar o ara bir sürgün sorunu yaﬂarlar]. Ama sonuçta 'HAKLlYIZ KAZANACA⁄IZ!'› do¤urduk.
*
27 Ekim 1988 gününün sabah›,
Sa¤malc›lar Özel Tip Cezaevi'nde E
ve F bloklardan mahkeme öncesi telaﬂ› yaﬂan›yordu. Tutsaklar ringlere
bindirildi...
... Ring arabalar› nizamiye önünden salona do¤ru direksiyon k›rarken, mahkemeyi izlemeye gelen kalabal›ktan bir alk›ﬂ tufan› koptu.

Bugün ola¤anüstü güvenlik önlemleri al›nm›ﬂt›. ‹zleyici kalabal›¤›, çevik kuvvet polislerini de Baﬂtabya'ya çekmiﬂti. Her tutukluya üç
beﬂ asker düﬂüyordu.
Tutsaklar salonda yerlerini ald›ktan k›sa bir süre sonra, izleyiciler
içeriye al›nmaya baﬂland›. Tutsaklar›n bütün dikkati izleyicilere yöneldi. DEV-GENÇ'liler, TAYAD'l›lar,
DEMKAD'l›lar, iﬂçiler, gecekondulular, derneklerden gelenlerle yaklaﬂ›k beﬂ yüz kiﬂi vard›. Tutsaklar
konuklar›n›n hepsine hoﬂgeldin demek, birkaç kelimeyle de olsa hal
hat›r sormak, d›ﬂar›dan, mücadeleden haberler almak istiyorlard› bu
k›s›tl› zaman içerisinde...
Mahkeme heyetinin gelece¤i
anonsu yap›ld›ktan sonra da, bir süre
bu hengame sürdü. ‹çeri giren heyet,
kalabal›k karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rd›. Mahkeme baﬂkan› albay›n gözleri uzun süre izleyiciler aras›nda dolaﬂt›.
Ve kürsüye D u r s u n K a r a t a ﬂ
ça¤r›ld›. Dursun Karataﬂ, önce yaﬂad›klar› sürgünü ve izleyen olaylar› anlatan, suç duyurusunda bulunan
bir dilekçeyi okuyup mahkemeye
verdi. Sonra da S a v u n m a'y› okumaya baﬂlad›. Salonda bir anda tam
bir sessizlik hakim oldu.
"46 [ki sonra bu say› 49 olmuﬂtur] arkadaﬂ›m›z›n imzas› olan ortak siyasi savunmam›z bir ana, iki
de ek dosya halinde haz›rland›.
Toplam› 1573 sayfad›r. Savunmam›z›n ilk sayfas›n›n alt köﬂesinde y›ld›z içinde orak-çekiç olan Devrimci
Sol amblemi ve DEVR‹M ‹Ç‹N SAVAﬁMAYANA SOSYAL‹ST DENMEZ ﬂiar› bulunmaktad›r."
Dursun Karataﬂ, bu aç›klamadan
sonra, Savunma'n›n baﬂl›¤›n› okuyor: HAKLlYIZ KAZANACA⁄IZ!
O anda acaba salonda kaç kiﬂi,
bu iki kelimenin çok k›sa bir süre
sonra yüzbinlerin yürüyüﬂünde at›laca¤›n›, tüm emekçi katmanlar›n
mücadele ﬂiar› olabilece¤ini öngörüyordu... Baﬂl›¤› okuyan Day› devam eder:
"Bi z ye ni bir dünya i çi n yola
ç ›k t ›k v e o d ü n y ay › m ut la k a k u ra -

ca¤›z."
Sak›nmas›z ve meydan okuyan
bu sözcüklerin her biri için a¤›r bedeller ödeyen bu insanlar, suç ve
suçlu kavram›n› de¤iﬂtiriyorlar savunmayla.
Saat 12.00'de duruﬂmaya ara verildi¤inde, tribünlerin önüne do¤ru
akan yaklaﬂ›k 500 kiﬂiden, Devrimci Sol Tutsaklar›n›n üzerine birdenbire sar›-k›rm›z› kurdeleler ya¤maya baﬂl›yor. Gözleri yaﬂar›yor, tüyleri diken diken oluyor tutsaklar›n.
Kendilerini, bu tav›rla onurland›ran
izleyicilere çiçek atmak istiyorlar,
ama tek bir çiçekleri bile yok... Tutsaklar, bu onur sahnesinin ortak yarat›c›lar›na nas›l karﬂ›l›k vereceklerini düﬂünürken tribünlerden, " D a y › , S a v u n m a ' n › n k a p a ¤ › n › gö s t e r "
istekleri geliyor durmadan. Dursun
Karataﬂ, Savunma dosyas›n› eline
al›p ilk sayfas›n› aç›yor. Gazeteciler
baﬂka bir yerde rastlayamad›klar›
bu sahneleri durmadan belgeliyorlar. Gözlerin ›ﬂ›l ›ﬂ›l parlad›¤› bu an,
herkesin belle¤ine silinmemecesine
kaz›n›yor. [Tarih köﬂemize koydu¤umuz foto¤raf da iﬂte anlat›lan BU
AN’›n foto¤raf›d›r.]
Ne mahkeme, ne istenen yüzlerce idam cezas›, ne tutsakl›k, ne de
dört saat sonra dönülecek olan zindan gerçe¤i. ﬁu an bunlar›n hepsi
yalan gibi. Bu tabloda ﬂu an tek bir
gerçek var: Ö r g ü t l ü g ü ç...
O gün, zaman›n nas›l ak›p gitti¤ini anlayam›yor kimse. Saat
16.00'da duruﬂma son buldu¤unda,
kimsenin salondan ç›kmaya niyetli
olmad›¤› görülüyor. Amblemin bir
kez daha gösterilmesi iste¤ini k›ramayan tutsaklar, dosyay› bir kez daha tribünlerin önüne taﬂ›yorlar.
Amblem gösterilir gösterilmez
bir alk›ﬂ tufan› kopuyor. ‹zleyiciler tutsaklar›, tutsaklar yak›nlar›n› dakikalarca alk›ﬂl›yorlar
ve bu alk›ﬂlar son izleyici grubu
salonu terk edene kadar sürüyor.. Mahkeme salonu de¤il de
miting alan› gibi...
Savunma,
önümüzdeki
hafta kald›¤› yerden devam
edecek.
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Ç‹⁄L‹'DE FEST‹VAL
‹zmir Çi¤li Belediyesi'nin düzenledi¤i
ve bu y›l 4.’sü gerçekleﬂtirilen "Çi¤li Belediyesi Zafer ve Bar›ﬂ Festivali" baﬂlad›.
Panellerin, söyleﬂilerin, tiyatro gösterilerinin, konserlerin ve çeﬂitli etkinliklerin
yap›laca¤› festivalde ‹zmir Gençlik Derne¤i, Yamanlar Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i ve Çi¤li Pir Sultan Abdal Derne¤i ve birçok demokratik kitle örgütü de stant açt›.
24 A¤ustos akﬂam› Grup Gün›ﬂ›¤›, verdi¤i konserle festivale kat›lanlara coﬂku katt›..
23 A¤ustos-6 Eylül tarihleri aras›nda sürecek olan festival program›nda, Melike Demira¤, Ataol Behramo¤lu, Selda Ba¤can gibi ayd›n
ve sanatç›lar›n kat›l›m›, film gösterimleri ve çocuklar için tiyatro gösterimleri yer al›yor.

YEﬁ‹LPINAR 5. DEFNE KÜLTÜR
SANAT FEST‹VAL‹
Antakya 5. Defne Kültür Sanat Festivali 29-31 A¤ustos tarihleri
aras›nda Yeﬂilp›nar Sosyal
Tesisleri’nde yap›ld›. Festival boyunca yerel tiyatro,
müzik ve dans gruplar›n›n
gösterileri sergilendi.
Grup Ç›¤ ve Hilmi Yaray›c›’n›n verdi¤i konserlerle
festivale kat›lanlar coﬂkulu
anlar yaﬂad›, Hilmi Yaray›c›’n›n söyledi¤i
Cemo türküsünde yüzlerce el havaya kalkarak zafer iﬂareti yapt›. Festival boyunca stand açan Halk Cepheliler’e halk›n yo¤un ilgisi oldu, stanttaki tüm dergi ve kitaplar tükendi.

1 MAYIS MAHALLES‹ KURULUﬁ FEST‹VAL‹ YAPILDI

6. Geleneksel 1 May›s Mahallesi
Kuruluﬂ Festivali “2 Eylül Ruhuyla
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Kültürüne Sahip
Ç›k” slogan›yla 29–31 A¤ustos tarihlerinde yap›ld›.
Festival 29 A¤ustos akﬂam› F
Tipleri, Tecrit ve Türkiye’de Adalet
Nas›l ‹ﬂliyor? konulu panel ile baﬂlad›. Panele Avukat Behiç Aﬂç›, Sakine Demir, Avukat Ömer Güneﬂ ve
Muzaffer Kaya kat›ld›.
Festivalin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda;
mahallenin kuruldu¤u günden
beri sorunlara karﬂ› mücadele edildi¤i, bugünde sistemin tüm yalanlar›na, zamlar›na ve adaletsizli¤ine karﬂ›
sessiz kal›nmayaca¤›, vurguland›.
Festivalin 2. günü “Ergenekon, AKP ve DTP’nin
Kapat›lmas›” konulu panel
gerçekleﬂtirildi. Panele
Halk›n Hukuk Bürosu
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Avukat› Taylan Tanay, Figen Yüksekda¤, Öztürk Alada¤, Derya Aras
ve Dursun Y›ld›z kat›ld›.
Av. Tanay panel konuﬂmas›nda
Ergenekon iddianamesinin ciddiyetsizli¤ine de¤indi.
Festivalde semah, halk oyunlar›
gösterilerinin yan›nda Tiyatro Simurg’un “Sivas Yand› 15 Y›l Oldu”
oyunu sergilendi. Festivalde; Grup
May›s, K›smet Y›ld›z, Nilüfer Sar›taﬂ, Erdal Bayrako¤lu, Aynur Haﬂhaﬂ, Onur Olgun, Hasan Sa¤lam,
Grup Munzur, Koma Çelle, Özcan
Türe, ﬁaho Bedo, Grup Vardiya,
konserler kapsam›nda sahne ald›lar.
‘1 May›s Mah allesi 31. y›l›nda 2
Eylül ruhuyla yozlaﬂmaya karﬂ› kültür üne sahip ç›k’
2 Eylül’de 1 May›s Mahallesi’nde 2 Eylül ﬂehitleri an›s›na bir
yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂ öncesinde cemevinde 2 Eylül ﬂehitleri
için yemek verildi.
Cemevi bahçesinden k›z›l flamalarla ç›kan kitle, ‘1 May›s Mahallesi
31. y›l›nda 2 Eylül ruhuyla yozlaﬂmaya karﬂ› kültürüne sahip ç›k’ yaz›l› ve 2 Eylül ﬂehitlerinin resimlerinin oldu¤u pankartlar açarak, kortej
halinde Otuz A¤ustos ‹lkö¤retim

Okulu’nun önüne kadar yürüdü.
Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
aç›klamada, “2 Eylül direniﬂinin yaratt›¤› gelene¤in sürdü¤ünü, yap›lacak her sald›r› karﬂ›s›nda ayn› ﬂekilde direniﬂle cevap verece¤imizi ifade etmek için buraday›z.
Bu halk isterse tank, top, dozer
karﬂ›s›nda direnir ve kazan›r. Çünkü
bir araya gelip örgütlenince hiçbir
halk yenilmez. Yönetenler de biliyor ki dini dili ›rk› ne olursa olsun
bölünmemiﬂ bir halk› sömüremezler
evlerini y›kamazlar, yozlaﬂt›ramazlar” denildi.
S›k s›k 2 Eylül ﬂehitlerinin isimlerinin hayk›r›ld›¤›, Katil Polis 1
May›s’tan Defol, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz, sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylem aç›klaman›n ard›ndan sona
erdirildi.

