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fiimdi, bir yanarda¤ gibi ka-
baran nice yüreklerden biri be-
nimki de. Gö¤sümde bafllayarak
tüm bedenimi dövüyor volkan.
Dört duvar ard›nda olman›n
a¤›rl›¤› her zamankinden daha
katlan›lmaz bugün. 

Bundan birkaç ay öncesi ge-
liyor akl›ma. Bir akflam vaktiy-
di. 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. ““AAss››llss››zz””. O kadar
emindim ki bu söyledi¤imden,
durup düflünmemifltim bile...

O günkü sükunetim, bu ken-
dinden eminlik beni de flafl›rt-
m›flt›. Neden sonra biraz düflü-
nünce, “Hissederiz” demifltim
kendi kendime... E¤er Day› bir
gün gerçekten flehit düflürse B‹Z
bunu hissederiz. Duvarlar, kap›-
lar, parmakl›klar... kufllar, bulut-
lar ve rüzgar hisettirir.

Ve dün, akflam bültenlerinde
bir kez daha ç›kt› karfl›m›za ayn›
haber. Önceki seferlerde söyle-
nenlerle neredeyse kelimesi ke-
limesine ayn›yd› her fley. Fakat
haberde olmayan, ekranda gö-
rülmeyen, sözden öte bir fley
vard›. Bir ürperti dolufltu hücre-
den içeri. Kelimelerle tarifi zor. 

Sabah bültenlerinde bir kez
daha ç›kt› ayn› haber karfl›m›za.
‹çimizi saran kuflku atefli büyü-
dükçe büyüyor. Kendi kendimi
yat›flt›rmaya çal›fl›yorum; daha
önce onlarca kez oldu¤u gibi ya-
lan bu da. Yalanlamay› bir kaç
gün sonra okuruz zaten. Diyo-
rum demesine ya, gel gör ki ken-
di yüre¤ime söz geçiremiyorum. 

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

Hergün onlarca top gelir gi-
der zaten. Ama bu top uzaktan
geliyor ve haber yüklü belli ki.
Birden o istemedi¤im, bekleme-
di¤im haberle karfl›lacak olma-
n›n korkusu sar›yor içimi. Çare-
siz aç›p okuyoruz gelen toptaki
notu... Aç›klama yap›lm›fl ve ha-
ber 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 ol-
mal›. 

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 se-
sinin dikenli tele dönüfltü¤ü o
an; spiker son bir cümleyle biti-
riyor: “Haber ailesi ve avukat-
lar› taraf›ndan da do¤ruland›.”

Art›k inanmamaktan baflka
çare yok, öyle mi? “Hay›r” di-
yoruz yine de. Birileri, bizim bi-
le 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 da-
hi dayan›lmaz.. fiu kahrolas› du-
varlar, demir parmakl›klar, di-
kenli 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 geçiflimi-
zi 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 mey-
dan 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 salma-
n›n, onun ad›n› ve ölümsüzlü¤ü-
nü hayk›rman›n zaman›...

O büyük tahammülle s›k›l›-
yor yumruklar. Silkinip kalk›yo-
ruz. Bu yüreklere söz geçirmeli..
Biz -ço¤umuz- Day›’y› hiç gör-
medik bile. Onunla geçen anla-
r›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. Var-
l›¤› 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›: GGüümm ggüümm
ggüümm!!...... Zulmün zindanlar›ndan
bafllayal›m yeri gö¤ü inletmeye.
Ona iflkenceler yapanlar, y›llar-
ca tutsak edenler, sürgüne zorla-
yanlar, yoldafllar›m›z› katledip
halklar›m›za zulmedenler titre-
sinler: Güm güm güm!...

DAYISIZLIK DDİYE BBİR ŞŞEY YYOK
12 EEylül -- 118 EEylül

Faşistler tarafından
1 2  E y l ü l

1 9 7 9’da Kars Yeni
Mahalle’de katledildi.

MMeehhmmeett SSOOYYLLUU

Halkının
mücade-
lesine
DEV-
GENÇ
safların-
da katı-
lan bir
devrim-

ciydi. 1 2  E y l ü l  1 9 7 9’da
Okmeydanı’nda faşistlerle girdi-
ği çatışmada şehit düştü.

YYüükksseell KKAAfifiIIKKÇÇII

1969 Samsun Vezirköprü doğumlu olan
Rıfat, devrim mücadelesine üniversite yıl-
larında katıldı. Mücadele Gazetesi’nin Si-
vas temsilciliğini yaptı. 2 Temmuz Sivas
katliamı sonrasında faşistlere karşı tepki-
leri örgütleyen komite içindeydi. Ahmet
Karlangaç Kır birliklerinde iken, 1 5  E y-
l ü l  1 9 9 4’de Hafik’in Ekinözü Kö-
yü’nde jandarma tarafından tutsak edil-

di. Karakolda işkencelerden geçirildikten sonra katledildi.

RR››ffaatt ÖÖZZGGÜÜNNGGÖÖRR

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 başlatı-
lan ölüm orucu direnişinde, Ümraniye
Hapishanesi 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde ye-
raldı. Direnişin ilerleyen günlerinde tah-

liye edildi. Tahliye rüşvetini oligarşinin suratına çarparak, dire-
nişini Küçükarmutlu’da sürdürdü. Direnişinin, 330. gününde
1 4  E y l ü l  2 0 0 1’de ölümsüzleşti.

ÜÜmmüüflfl fifiAAHH‹‹NNGGÖÖZZ

Victor JARA- fiili’de devrimci bir
sanatç›yd›. Emperyalizmin kültürel
istilas›na karfl› direnifli sanatsal fa-
aliyetlerinin oda¤›na koymufltu.
CIA destekli faflist Pinochet darbe-
sinin ard›ndan tutsak edildi. Tut-
sak olarak götürüldü¤ü bir stad-
yumda türküleriyle direndi. 16
Eylül 1973’de dudaklar›nda di-
renifl türküleriyle, katlettiler. 

R›fat'› düflündü¤ümde gözümün önüne
gelen ilk görüntü bir dü¤ünde, flenlikte,
gezide çekilen halaylarda coflku ve ne-
fleyle halay› omuzlay›fl›d›r. Halay›
omuzlar gibi kavgay› da omuzlad›. Ne-
flesi ve coflkusu hiç azalmadan gelene¤i-
mize yak›fl›r bir flekilde düflman› iflken-
cede yenilgiye u¤ratarak flehit düfltü.

R›fat'la ayn› memleketteniz. Sam-
sun'un Vezirköprü ilçesinden. Onu ilk,
abimin o¤lunun sünnet dü¤ününde ta-
n›d›m. Sivas Mücadele bürosundan bir
arkadafl›n da oldu¤unu söylediler, ta-
n›flmak istedim. Sanki y›llard›r birbiri-
mizi tan›yorduk. Ayn› kavgan›n insan›
olmak, ayn› de¤erlere sahip olmak,
dost s›cakl›¤› için yeterliydi. O dönem
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ö¤renci-
siydi. 

Vezirköprü o dönem oportünizmin 12
Eylül sonras›nda teslimiyeti ve suskun-
lu¤u seçmesiyle birlikte suskunlaflm›flt›.
Hala devrimci oldu¤unu iddia edenler,
bofl gevezelikten baflka bir fley yap-
mazken "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 bi-
rimizin katledilmesi mi gerekiyor" der-
dik. Ama onlar› bunun bile harekete
geçiremedi¤ini R›fat'›n cenazesinde
gördük. Bunlardan bir fley olmaz de-
dikleri halk, 12 Eylül'ün ölü topra¤›n›
çoktan üzerinden atm›flken, onlar ölü-
ler gibi yaflamaya devam ediyorlar. 

Vezirköprü'ye geldi¤inde mutlaka gö-
rüflüyorduk. R›fat kendini yenilemede,
gelifltirmede ›srarl› ve inatç›yd›. En kü-
çük f›rsatlar› dahi insanlar› örgütlemek
için, bir fleyler anlatmak için de¤erlen-
dirir, bitmez bir enerjiyle çal›fl›rd›. Onu
bir dakika bile bofl bulmak mümkün

de¤ildi. Onu, ya insanlar-
la konuflurken ya da iflle-
rine yard›mc› olurken
görürdük. 

Hareketin olanaklar›n›
büyük bir titizlikle korur sahiplenirdi.
Ailesinin ekonomik durumu iyi olmasa
da evinden köyünden getirdi¤i yiye-
cekleri 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 ga-
zetecilik anlay›fl›n›n somutland›¤› bir
insand› R›fat. Sivas'ta TÖDEF rehberlik
masalar›nda insanlara yard›mc› olma-
ya çal›fl›rken da görürüz R›fat'›. K›z
kardeflim Sivas Cumhuriyet Üniversite-
sini kazand›¤›nda rehberlik masas›na
u¤ramas›n› ve R›fat'› bulmas›n› söyle-
mifltim. Daha k›z kardeflim R›fat'› ara-
madan, R›fat yeni gelen her ö¤renciyle
ilgilendi¤i gibi k›z kardeflimi de bul-
mufltu bile. 

Onu en son gördü¤ümde çok fazla soh-
bet imkan› bulamad›k. Ayr›l›rken; "bel-
ki bir daha görüflemeyiz" derken farkl›
bir alanda çal›flmaya bafllayaca¤›n› an-
lam›flt›m. Bir an ne diyece¤imi flafl›rm›fl-
t›m. "Mücadele içinde olaca¤›n› bilmek
yeter, belli olmaz bir gün bir yerde kar-
fl›lafl›r›z" demifltim. 

Tutukland›ktan k›sa bir süre sonra kat-
ledildi¤ini ö¤rendim. Görüfle gelen aile-
ler "Senin hemflerinmifl, Sivas'ta katle-
dilmifl" dediklerinde ilk akl›ma gelen
R›fat oldu. Cenazesine kat›lan insanlar,
vücudundaki izlerden iflkence yap›la-
rak katledildi¤inin belli oldu¤unu söy-
lerken 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 tuta-
ca¤›z.

‘Devrimcili¤in yafl de¤il, inanç
ve bilinç ifli oldu¤unu R›fat bir
kez daha gösterdi.’
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Türkiye solu, 1960’lar›n so-
nundaki ideolojik, teorik ve

pratik geliflmeler sonucunda o güne
kadarki en niteliksel ayr›flmas›n› ya-
flam›flt›r. Bu ayr›flma, özet bir ta-
n›mlamayla, devrim cephesiyle, pa-
sifist, parlamenterist cephe aras›n-
daki ayr›flmad›r. Türkiye devrimci
hareketi de iflte o dönemde, devri-
min yolunun netleflmesine paralel
olarak gelifltirdi¤i mücadeleyle, so-
lun di¤er kesimlerinden ayr›flm›fl ve
o gün bugündür kendi devrimci çiz-
gisinde geliflmesini, yürüyüflünü
sürdürmektedir. 

Türkiye Solu’nun tarihi,
1900’lerin bafllar›na ka-

dar uzan›r. 1920’lerde ise, ssooss--
yyaalliisstt olma iddias›na sahip mü-
cadele ve örgütlenmelere tan›k
oluruz. O günden bu yana, bu
mücadelede büyük bedeller
ödenmifl, büyük fedakarl›klar
yap›lm›flt›r. Bu yüzdendir ki,
Türkiye devrimci hareketinin
gelifliminde kimi dönüm nokta-
lar›n› ay›rdederken, ödenen be-
dellerin, gösterilen fedakarl›kla-
r›n, sosyalizm için harcanan tek

bir damla eme¤in dahi taraf›m›zdan
yads›nmas›, yok say›lmas› söz ko-
nusu olamaz. 1920’lerden günümü-
ze, Türkiye Solu, olumluluk ve
olumsuzluklar›yla BB‹‹ZZ‹‹MMDD‹‹RR..

Devrimci hareketin y›llar ön-
ce belirtti¤i gibi, Türkiye

Sol Hareketi tarihine iyilikleriyle,
güzellikleriyle, zaaf ve eksiklikle-
riyle sahip ç›k›yoruz. Mustafa SUP-
H‹, fiefik HÜSNÜ, Reflat Fuat BA-
RANSEL, Dr. Hikmet KIVILCIM-
LI, Mihri BELL‹ gibi birçok insan,
yaflam ve mücadeleleriyle, Türkiye

sosyalist hareketinin geliflimine
önemli katk›larda bulunmufllard›r.
Hiç kimseyi de¤ersiz deyip bir ke-
nara itmeyi do¤ru bulmuyoruz.
Herkes, her olgu, kendi nesnel ko-
flullar› içinde de¤erlendirilerek yerli
yerine konulmal›d›r. Bu anlamda
sosyalist hareketimizin geliflimi
için, özverilerini esirgemeyen her-
kese sayg› duyuyor ve sahip ç›k›yo-
ruz.

Sosyalizmi savunma mücade-
lesinde büyük özverilerde

bulunan ilk kuflaklar›n mücadelesi,
iktidar hedefinden uzak bir mücade-
leydi. Türkiye solundaki en nitelik-
sel ayr›flman›n yafland›¤› 1970 bafl›-
na kadarki süreci belirleyen de bu-
dur; solun iktidar iddias› ve hede-
finden uzak olmas›, o güne kadarki
örgütlenme biçimlerini, çal›flma tar-
z›n›, devrimcilik ve sosyalistlik an-
lay›fl›n› da belirlemifltir do¤al ola-
rak. Yaflanan ayr›flmayla birlikte,
Türkiye devrimci hareketi sadece
iktidar iddias›n› kazanmakla kalma-
y›p, yine ba¤l› olarak devrimcili¤in
her alandaki varoluflu da yeniden
flekillenmifltir. 

Türkiye devriminin yolunun
netlefltirilmesinin önderi, us-

tas› Mahir Çayan’d›r. Güçlü, kap-
saml› ve sonuç al›c› bir ideolojik
mücadele sonucunda devrimin yolu
netlefltirilmifl, anti-emperyalist, an-
ti-oligarflik devrim stratejisi, Türki-
ye halklar›n›n kurtulufl yolu haline
gelmifltir. Bu strateji do¤rultusunda-
ki savafl da yine Mahir Çayan’›n ön-

derli¤inde bafllat›lm›flt›r. Bu an-
lamdad›r ki, teorisiyle, prati¤iy-
le Mahir Çayan, Türkiye dev-
rimci hareketinin önderi olarak
kabul edilmifltir. 

Mahir Çayan’›n önderli-
¤indeki bu savafl fiziki

olarak K›z›ldere’de sona erer-
ken, K›z›ldere’deki tavr›n ken-
disi de devrim yolunu ayd›nla-
tan bir rol oynad›. Fakat dev-
rimci hareketin önderli¤i, K›z›l-
dere’de imha edilmiflti. Hare-
ketten geriye kalan kadrolar ise,
bu miras› omuzlamaktan, ön-

Türkiye devrimci hareketi 
önderli¤iyle gururludur,
onurludur
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Mahirler’le ç›kt›k yola. Da-
y›’yla devam ettik. fiimdi ikisinin mi-
ras›n› omuzlam›fl olarak yürüyece-
¤iz bu yolu. ‹kisinden Türkiye dev-

rimci hareketine kalan miras, büyük
bir mirast›r; teorik, pratik, kültürel
her yönüyle dopdolu bir mirast›r.

Teori ve prati¤in ötesinde, Türki-
ye solunda yarat›c›s› olduklar› say›-
s›z gelene¤i de miras b›rakt›lar bize.



derli¤i üstlenmekten uzakt›lar. Tari-
hin iflte bu aflamas›nda Türkiye
Devrimci Hareketinin k›lavuzu ola-
rak tarih sahnesine ç›kan isim Dur-
sun Karatafl’t›r. Day›, o andan itiba-
ren, Parti-Cephe’yi yaflatmaya, ve
Mahirler’in yolunda, ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist Türkiye’yi ya-
ratmaya 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›. 

Kimsenin reddedemeyece-
¤i bir gerçektir ki, K›z›l-

dere’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›. Kü-
çük-burjuva ayd›n kesimlerin,
revizyonist ve reformistlerin
Mahir’e yönelik bu ambargolar›-
n›n en temel nedeni, Mahirlerin
önderli¤inde geliflen iktidar he-
defli mücadele stratejisinin solun
o güne kadarki statükolar›n› alt
üst etmesiydi. Oligarflinin düflman-
l›¤›n›n oda¤›nda da ayn› kavram
vard›: ‹ktidar hedefli mücadele. Oli-
garfli, solun o güne kadarki s›n›rlar›-
n›n d›fl›na ç›kmas›n› engellemeye,
1970’lerdeki bu ç›k›fl› bir daha diril-
memecesine yok etmeye çal›fl›yor-
du. Oligarflinin Mahir’e karfl› en bü-
yük silah› ise elbette yasaklar›, bas-
k›lar›yd›. Ama ne bulan›klaflt›rma
çabalar›, ne bask›lar, yasaklar, baflta
gençlik olmak üzere, genifl kesimle-
rin “Yolumuz Çayanlar›n yoludur”
fliar›yla Parti-Cephe çizgisinde top-
lanmas›na engel olamad›. MMaahhiirr’’ii
yyaaflflaattaann iirraaddeenniinn bafl›nda Dursun
Karatafl vard› ve biz bugün DDaayy››’’yy››
MMaahhiirr’’iinn yyaann››nnaa kkooyyaarraakk onlar›n
izinde devrim yürüyüflünü sürdür-
meye and içiyoruz... Mahirler’le
ç›kt›k yola. Day›’yla devam ettik.
fiimdi ikisinin miras›n› omuzlam›fl
olarak yürüyece¤iz bu yolu. ‹kisin-
den Türkiye devrimci hareketine
kalan miras, büyük bir mirast›r; teo-
rik, 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 be-
lirleyici ö¤esi olan, iktidar iddias›
ve perspektifidir.  

““DDüünnyyaann››nn TTüürrkkiiyyeessiinnddee ddeevv--
rriimm yyaappmmaakk iiççiinn”” yola ç›k-

m›flt› Mahir. Onun miras›n› devra-
lan Day›, Mahir’in iktidar bak›fl aç›-
s›n› “Dünyay› bir kez de Türki-
ye’den sarsaca¤›z” iddias›yla sür-

dürdü. Mahir Çayan ve Dursun Ka-
ratafl, bu anlamda Türkiye solunda
iikkttiiddaarr iiddddiiaass››nn›› tteemmssiill eeddeerrlleerr..
Her devrimin temel meselesi ikti-
dard›r. MMaahhiirr vvee DDaayy››, iflte bu id-
diaya sahip ç›kt›klar›, bu iddiaya
uygun bir mücadele ve örgütlenme-
yi hedefledikleri için Türkiye devri-
minin önderleri olma misyonuyla
an›yoruz onlar›. 

Ayn› bak›fl aç›s›, ayn› strate-
jik çizgi, devrimci hareketin

önderlerini birçok bak›mdan ayn›
geleneksel tav›rlarda buluflturmufl-
tur. Mahir de, Day› da, devrimci ha-
rekete önderlik ettikleri y›llar bo-
yunca b›kmadan revizyonizme, re-
formizme karfl› mücadele yürüttü-
ler. ‹deolojik mücadelelerinin zemi-
ni farkl›yd›. Mahir’in bu ideolojik
mücadeledeki amac›,  devrimin yo-
lunu netlefltirmekken, Day›, netle-
flen devrim yolunun bulan›klaflt›r›l-
mas›na, inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e
karfl› ideolojik mücadele göreviyle
karfl› karfl›ya kald›. Mücadelenin bi-
çimlenifli farkl› olsa da, uzlaflmaz-
l›klar› ayn›yd›; uzlaflmazl›k, Parti-

Cephe çizgisinin netli¤inin sonu-
cuydu. 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” de-
nilerek 12 Eylül’e karfl› bafllat›lan
direniflin d›flar›daki ve hapishane-
lerdeki mimar›d›r. Peki Mahir’e ve

Day›’ya ve devrimci hareketin
Cevahirler’den, Ulafllar’dan, Ni-
yaziler’e, Sinanlar’a, Sabolar’a
kadar uzanan tüm önder kadrola-
r›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. 

Stratejik çizgimizle, önder-
lik miras›m›zla, direnifl

miras›m›zla, 1971’den bu yana
kanla yaz›lan tarihimizle, büyük
bir güce sahibiz. Stratejik çizgi-

miz nettir. Ufkumuz aç›kt›r. Büyük
bir iddiay› devrald›k onlardan. Yü-
rüyüflümüz onlar›n çizdi¤i güzer-
gahta sürecektir. Hiç kuflku yok ki,
devrimimiz ve hareketimiz bundan
önce oldu¤u gibi, bundan sonra da
büyük engellerle karfl› karfl›ya kala-
cakt›r. Hayat karfl›m›za yeni yeni so-
runlar 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 Marksizm-
Leninizm ve önderlerimizin her ko-
nuda bize ›fl›k olaca¤›na inand›¤›m›z
miraslar›d›r. Mahir ve Day›, en bafl-
ta ““ssttrraatteejjiikk hheeddeeff”” demektir bizim
için; stratejik hedefimiz, anti-em-
peryalist, anti-oligarflik devrimdir.
Bu devrimle ad›m ad›m ve kesintisiz
infla edece¤imiz Ba¤›ms›z, Demok-
ratik, Sosyalist Türkiye’dir. Bu, on-
lar›n u¤runda can verdikleri, u¤runa
tüm yaflamlar›n› adad›klar› hedeftir.
ÇÇaayyaannllaarr’’››nn yyoolluunnddaa,, DDaayy››’’nn››nn kk››--
llaavvuuzzlluu¤¤uunnddaa yürümek, bu hedef
u¤runda yaflamak, bu hedef u¤runda
ölmek ve her an bu hedef u¤runda
dövüflmektir. 
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Mahir ve Day›, en baflta “strate-
jik hedef” demektir bizim için; stra-

tejik hedefimiz, anti-emperyalist,
anti-oligarflik devrimdir. 

Bu devrimle ad›m ad›m ve ke-
sintisiz infla edece¤imiz Ba¤›ms›z,
Demokratik, Sosyalist Türkiye’dir. 

Bu, onlar›n u¤runda can verdik-
leri, u¤runa tüm yaflamlar›n›

adad›klar› hedeftir.



Diyalog, uzlaflma, empati, so-
runlar› masada çözme... Bunlar,
kuflku yok ki herkesin çokça duydu-
¤u kavramlard›r. Burjuvazinin teo-
risyenlerinin ve burjuva politikala-
r›n küçük-burjuvazi içindeki temsil-
cilerinin özellikle 1990’lar›n baflla-
r›ndan beri en çok tekrarlad›klar›
kavramlar›n bafl›nda bunlar vard›r. 

Bunlar› söylerken, fliddetin, zo-
run her türlüsü mahkum edilir; “s›-
n›flar mücadelesi”nin art›k ömrünü
doldurdu¤u eklenir; “Elveda prole-
tarya”!

Peki biz ne diyoruz; mmüüccaaddeellee,,
ddiirreenniiflfl,, ss››nn››ffllaarr,, ssaavvaaflfl...... Ve bunlar›
söyledi¤imiz için de “tafl devri”nde
kalmakla, “dinazor”lukla itham edi-
liyoruz ayn› çevreler taraf›ndan. 

Day› kuflkusuz iflte bu noktada
emperyalistlerin, oligarflinin ve bur-
juvazinin teorisyenlerinin en fazla
hedefi olan isimlerin bafl›nda geli-
yordu. Çünkü onlar neyi yoketmek
istiyorlarsa, Day› onlar›n karfl›s›nda
yok edilmek istenenin temsilcisiydi.
Onlar, devrimi, sosyalizmi, silahl›
mücadeleyi, illegaliteyi, proletarya-
y›, 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›n-
dan burjuva bas›nda onun “silahl›
mücadelenin son sürdürücüsü”,
“1960’lar kufla¤›n›n son temsilcisi”
oldu¤u yaz›ld›, bir yan›yla do¤ruy-
du; 1960 sonlar›n›n, MMaahhiirrlleerr’’iinn,,
‹‹bboollaarr’’››nn,, DDeenniizzlleerr’’iinn ilkeli, kural-
l›, militan, inanm›fl devrimcili¤inin,
cuntalara boyun e¤meyen direniflçi-
li¤inin, iktidar hedefinin, halk kur-
tulufl savaflç›l›¤›n›n temsilcisiydi.
Zor’u, fliddeti, halklar›n kurtuluflun-
da baflvurulmas› gereken zorunlu
bir araç olarak görenlerin, Mark-
sizm-Leninizm’i eylem k›lavuzu
kabul edenlerin temsilcisiydi.
1970’lerin ilk yar›s›ndan itibaren

örgütlenen siyasi hareketlerin ön-
derleri içinde –flehit düflenler bir ya-
na 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 sürdürü-
yor? 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 ol-
duklar› bir yan var: Her Cepheli,
Day›’y› yaflatacak, miras›n› sürdü-
recektir ve bu yüzden o “son temsil-
ci” olarak kalmad› hiç ve kalmaya-
cak da... “Kuflaklar teorisi”, dev-
rimci hareketin prati¤inde iflas etti-
rilmifl bir teoridir; Mahirler’in 1972
Mart’›nda devretti¤i bayrak, o gün-
den bu yana elden ele devrediliyor
ve farkl› kuflaklar, o bayra¤› birlikte
tafl›yorlar. 

*

UUzzllaaflflmmaazzll››kk,, aannaa 
hhaallkkaallaarrddaann bbiirriiddiirr
‹htilalci çizginin Mahirler’den

bu yana k›lavuzu olan ve o çizgiyi
ayn› militanl›kla, ayn› radikallikle,
ayn› uzlaflmazl›kla ve iktidar iddi-
as›n›, perspektifini daha da pekiflti-
rerek sürdüren Day›, Kurulufl Kon-
gresini açarken yapt›¤› konuflmada
“uzlaflmazl›¤a” nas›l belirleyici bir
önem atfetti¤ini flu sözleriyle ortaya
koyar:

“Bu 16 y›ll›k tarihimizin aannaa
hhaallkkaass››nn››,, her koflulda düflmana
karfl› sürdürdü¤ümüz silahl› müca-
dele çizgisi ve ddüüflflmmaannllaa uuzzllaaflflmmaa--
mmaa oluflturmaktad›r. Bunun bedelini
belki çok a¤›r ödedik. Onlarca ön-
der kadro ve savaflç›m›z› flehit ver-
dik...” 

DDaayy››’’yy›› TTaann››mmllaayyaann KKaavvrraammllaarrddaann BBiirrii::

UZLAfiMAZLIK!

Uzlaflmazd›. ÇÇünkü,
revize eedilmemifl bbir
Marksizm-Leninizm’in,
bozulmam›fl ddevrimcili¤in
temsilcisiydi. 

Uzlaflmak, ss›n›flar müca-
delesi tteorisinin, yyani
Marksizm-Leninizm’in
reddiydi. 

Uzlaflmak, ddüflman kkarfl›-
s›nda bboyun ee¤mekti; ya-
ni ddevrimcili¤in aayaklar
alt›nda ççi¤nenmesiydi.  

Uzlaflmad›. 

Son nnefesine kkadar uzlafl-
maz bbir devrimci oolarak
kalabilmenin, öönderlik eet-
ti¤i hhareketi bburjuvazi-
p roletarya ssaflaflmas›nda

tek bbir an ddahi yyanl›fl
safa yyönlendirmemifl
olman›n ggururunu
tafl›yordu sson nnefesi-
ni vverirken. 

O bbundan ddolay› öön-
derdi vve öönderimiz
olarak kkalacakt›.. 
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AAnnaa hhaallkkaa, bir yerde sürecin en
temel karakteristik özelliklerini ve-
rir. 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 em-
peryalist teorilerini... büyük bir pifl-
kinlikle tekrarlad›lar. T›pk› bugün,
emperyalizmin dünya halklar›na
dayatt›¤› ve revizyonistlerin tekrar-
lad›¤› "yeni dünya düzeni", "kapita-
lizmin bar›flç›l›¤›" teorilerini
THKP-C o günlerde yaflam›flt›.
THKP-C önderli¤inin bu sald›r› ve
ihanet karfl›s›nda uuzzllaaflflmmaayyaann,, asla
tereddüt etmeyen, silahl› savafl› sür-
dürme tavr› bbiizzee kkaallaann öönneemmllii bbiirr
mmiirraasstt››rr..”” (Kongre Raporu)

Baflta “ana halka” olarak vurgu-
lanan 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, dire-
niflin en önemli yanlar›ndan birinin
de ““ddüüflflmmaannaa kkaarrflfl›› hhiiççbbiirr uuzzllaaflfl--
mmaa ee¤¤iilliimmii ttaaflfl››nnmmaadd››¤¤››nn››nn iillaann››””
oldu¤unu belirtir. 

*

UUzzllaaflflmmaacc››ll››kk,, yyaa ddaa 
uuzzllaaflflmmaazzll››kk,, iiddeeoolloojjiikk bbiirr
ssoorruunndduurr.. 
UUzzllaaflflmmaacc››ll››kk,, s›radan bir sap-

ma, s›radan bir sorun olarak görüle-
mez. Kim ki, uzlaflmac›l›¤› basit
taktik ayr›l›klar olarak sunmaya
kalk›fl›rsa, bilinmeli ki orada gizlen-
meye çal›fl›lan çok daha vahim bir
sorun vard›r. Uzlaflmac›l›k, ideolo-
jik bir sorundur. 

Marksizm-Leninizm’in her revi-
ze edilifli, devrimcili¤in her bozulu-
flu, 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 gi-
bi görünmemesi onun özünü de¤ifl-
tirmez. Uzlaflmac›l›k, ideolojik bir
sapmad›r ve bunun sonucu hemen
her durumda, egemen s›n›f saflar›y-
la bütünleflmeye gider.  

Uzlaflmac›l›¤›n yol açaca¤› so-
nuçlar 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, onun-
la, uzlaflan her hareket, niha-
i sonuçta emperyalizmin denetimi
alt›na girmeye ve ülkesini sömürge-
lefltirmeye mahkumdur.!”

Burada kastedilen, s›n›f düflman-
lar›yla ““iiddeeoolloojjiikk ppllaannddaa”” uzlafl-
makt›r elbette. Herhangi bir hare-
ket, devrim mücadelesinin geliflim
seyri içinde savaflt›¤› düflmanla ge-
çici ateflkesler, anlaflmalar yapabilir,
subjektif koflullardan dolay› geri çe-
kilmeler yaflayabilir; bunlarla “uz-
laflma” farkl›d›r. Dedi¤imiz gibi,
uzlaflma sonuçta ideolojik bir tavra
tekabül eder. 

Bazen düflman›n zorbal›¤› karfl›-
s›nda, teslimiyetle bafllar ve teslimi-
yet 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 ola-
rak bu çeliflkiyi çözmek için, di¤er
s›n›f›n iktidar›n› y›kmak, kendi ikti-
dar›n› kurmak zorundad›r. Bu çelifl-
kinin çözümü, tarihsel olarak
“zor”u gerektirir. 

Bunlar Marksizm-Leninizm’in
alfabesidir; bundan ç›kan sonuç, pro-
letarya diktatörlü¤ünü, devrimi, zo-
ru, fliddeti reddedenlerin esas olarak
uuzzllaaflflmmaa yoluna girmifl oldu¤udur.

‹flte Day› bu noktada Marksizm-
Leninizm’in en saf, en yal›n halinin
temsilcisi olarak an›lmay› haket-
mifltir. Çünkü onda bu temel ve ev-
rensel ilke ve kavramlar hiçbir za-

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›n-
da bafllam›fl ve s›n›f mücadelesinin
reddine kadar gitmifltir. 

Uzlaflmac›l›¤›n s›n›r› yoktur bi-
lindi¤i gibi. Bu yola girildikten son-
ra, uzlaflmalar› kaç›n›lmaz olarak
yeni uzlaflmalar takip edecektir. So-
nuç s›n›f mücadelesinin, devrim he-
definin inkar›d›r.

*

UUzzllaaflflmmaazzll››¤¤››nn vvee 
uuzzllaaflflmmaacc››ll››¤¤››nn kkaayynnaa¤¤››
Devrimci hareket ve onun önde-

ri Day›, çok “sekter” olduklar› için
mi uzlaflmazd› acaba?

Kimileri y›llarca bunu tekrarla-
y›p durdular. Belki kimseyi ikna
edemediler ama, en az›ndan kendi-
lerini 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 belirle-
yici kavram ve tav›rlard›r. 

UUzzllaaflflmmaacc››llaarr,, kkiiflfliisseell oollaarraakk
““kkoorrkkaakk”” oolldduukkllaarr›› iiççiinn ddee¤¤iill,, ss››--
nn››ffssaall vvee iiddeeoolloojjiikk oollaarraakk zzaayy››ff ooll--
dduukkllaarr›› iiççiinn uuzzllaaflfl››rrllaarr.. 

Uzlaflma, teslimiyete götürür; o
gün ya da daha sonra; ama sonuç
kaç›n›lmazd›r:

“Yeniliriz, darbe al›r›z diye-
rek halk›n mücadelesini örgütle-
memek, onu her gün bir ad›m
daha devrime do¤ru tafl›mamak
devrimcilerin yöntemi olamaz-
d›. Bu düflünceyi tafl›mayanlar,
sürekli olarak halk› mücadele-
den al›koymaya, kkeennddiilleerriinnii
kkoorruummaayyaa ve giderek savafl ve
devrim gerçe¤inden uzakla-
flarak, burjuvazi ile uuzzllaaflfl--

“Bu 16 y›ll›k tarihimizin aannaa
hhaallkkaass››nn››,, her koflulda düflmana

karfl› sürdürdü¤ümüz silahl›
mücadele çizgisi ve ddüüflflmmaannllaa
uuzzllaaflflmmaammaa oluflturmaktad›r.
Bunun bedelini belki çok a¤›r

ödedik. Onlarca önder kadro ve
savaflç›m›z› flehit verdik..”
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mmaacc›› bir yol seçerek teslim olmaya
mahkumdurlar.” (Kongre Raporu)

Uzlaflmac›l›¤›n kayna¤›nda hhaall--
kkaa iinnaannmmaammaakk,, ggüüvveennmmeemmeekk var-
d›r. Day›, halka inanmayanlar›n ça-
resizli¤ini anlat›yor:

“Halka inanmayan her güç...
daha büyük bir güç karfl›s›nda ppeess
eettmmeekktteenn,, uuzzllaaflflmmaa aarraammaakkttaann bbaaflfl--
kkaa bbiirr flfleeyy yyaappaammaazzdd››.. Gerçekte an-
ti-emperyalist olanlar ve halka gü-
venenler, geçici yenilgilere... ra¤-
men, tekrar halk içerisinde güç top-
layarak isyan hareketini sürdürür-
ler. Bu uzun bir savaflt›r. Bu bak›fl
aç›s›na sahip olunmad›¤›nda, em-
peryalizmin sald›rganl›¤›ndan ko-
runmak için, eenn aazz zzaarraarrllaa kkuurrttuull--
mmaa mant›¤›yla hareket ederek eemm--
ppeerryyaalliizzmmllee uuzzllaaflflmmaa sürecine giri-
lir.”  (Kongre Raporu)

Bu nesnellik ortadayken, uzlafl-
mayanlar› sekter, uzlaflanlar› da ““ooll--
gguunn,, aakk››llll››,, ssaa¤¤dduuyyuulluu ssoollccuullaarr””
olarak ilan etmek, neye hizmet
eder? Marksizm-Leninizme mi, re-
vizyonizme mi? Devrime mi, karfl›-
devrime mi?

Biz, burjuvazinin ölçülerine gö-
re 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 öv-
gülerini hiç hayra yormamak, Da-
y›’n›n bize ö¤retti¤i davran›fl biçim-
lerindendir; mesela, o uzlaflma rüz-
garlar›na karfl› direnifli anlatt›¤› bir
yaz›s›nda flöyle diyordu: “Emper-
yalizmin, sosyalist sistemi y›kt›¤›,
sosyalizmin yenildi¤i masallar›n›
anlatt›¤› bir dünyada, kendisine

"devrimci-komünist" diyen bir-
çok örgütün eemmppeerryyaalliizzmmllee
uuzzllaaflflmmaakk ve silah b›rakmak
için kuyru¤a girdi¤i bir dün-
yada, "M-L'yiz" diyerek tüm
emperyalistlere ve yerli ifl-
birlikçilerine meydan okuya-
rak, silahl› mücadele bayra-
¤›n› kald›rmak, ddeellii ddaammggaa--
ss››nn›› yyeemmeekkllee özdeflti.”

Day›, ““hheerrkkeessee vvee hheerr
flfleeyyee rraa¤¤mmeenn”” kavram›n›

beyinlerimize yerlefltirendir. ‹flte bu
yüzden biz Day›’n›n miras›n› sürdü-
rürken 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 ha-
rekete tahammülsüzlü¤ünü yer yer
düflmanl›¤a varan yaklafl›mlar›n›
tahlil ederken, devrimci hareketin
uuzzllaaflflmmaazzll››¤¤››nn››nn bunda özel bir rol
oynad›¤›n› da belirtir:

“devrimci savafltan uzak, opor-
tünist kafa yap›lar›n› ortaya ç›kar-
d›¤›m›zdan, onlar›n statükolar›na
ortak olmad›¤›m›zdan, uuzzllaaflflmmaayy››
rreeddddeettttii¤¤iimmiizzddeenn,, dahas› baflka
partilerin yan kurulufllar› gibi çal›fl-
mad›¤›m›zdan hareketimize olan
düflmanl›klar› çok köklü boyutlar-
dad›r.” (Kongre Raporu)

Sekterlik, Türkiye solunda ço¤u
kez kendi uzlaflmac›l›klar›n›, libe-
ralliklerini gizlemek isteyenlerin
baflvurdu¤u bir suçlamad›r. Dev-
rimci hareketin direnifl çizgisi, her
dönem, objektif olarak soldaki sta-
tükocu, teslimiyetci, uzlaflmac› e¤i-
limleri teflhir eden bir ifllev görmüfl-
tür. 

Devrimci hareketin oldu¤u bir
s›n›flar mücadelesi içinde, kimse
statükoculu¤u, teslimiyetcili¤i, uz-
laflmac›l›¤› meflrulaflt›ramaz.   

*

KKiimmlleerrllee uuzzllaaflflmmaadd››??
Day›, 38 y›ll›k devrimcili¤i bo-

yunca uzlaflmac›l›k rüzgarlar›n çok
güçlü esti¤i dönemler yaflam›flt›r.
Uzlaflmac›l›k elbette hemen her dö-
nem çeflitli biçimlerde varolmufltur
ama bunun bir rüzgara dönüfltü¤ü
dönemler, Marksist-Leninistler aç›-
s›ndan,  devrimci önderler aç›s›n-
dan özel s›nav dönemleri halini al-
m›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›¤›n teorilefltirildi¤i za-
manlarda da, devrimci hareket Da-
y›’n›n önderli¤inde uzlaflmac›l›¤›
reddetti. 

Day› aç›s›ndan, her fleye ve her-
kese ra¤men direnmek ve savaflma-
n›n, halklar›n zafer için ““tteekk flflaannss››””
oldu¤u çok aç›kt›. 

‹flte bunun için uzlaflmazd› Day›.
Baflka neden aramaya gerek var
m›yd›? 

Uzlaflmazd› Day›; kimlerle uz-
laflmad›¤›na bakmak da neden uz-
laflmad›¤›n› gösterir. 

Emperyalizmle uzlaflmad›. 

Oligarfliyle uzlaflmad›. 

Uzlaflmaman›n bedel istedi¤i ko-
flullarda, bedel ödememek için sa-
vunulan teorilerle uzlaflmad›. 

Reformist tezlerle uzlaflmad›.

K›sa vadeli ç›karlar karfl›l›¤›nda
kullanmak veya kullan›lmakta uz-
laflmad›. 

Halktan kopmakla, halka tepe-
den bakmakla uzlaflmad›. Bunun
solculuk say›lmas›n› asla kabul et-
medi. 

‹hanetle, hainlerle uzlaflmad›...
Hainlerin avukatlar›yla da uzlaflma-
d›. 

Zaaflarla uzlaflmad›. 

Düzeniçilikle devrimcilik ara-
s›ndaki s›n›rlar› belirsizlefltiren teo-
ri ve pratiklerle uzlaflmad›.

Bu uzlaflmazl›klar›n hepsi DEV-
R‹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› ss››nn››ff ddüüflflmmaannllaa--
rr››yyllaa ya da ss››nn››ff ddüüflflmmaannllaarr››nnaa hhiizz--
mmeett eeddeenn hiçbir fleyle uzlaflmad›. 

UUzzllaaflflmmaacc››ll››kk,, s›radan bir
sapma, s›radan bir sorun olarak
görülemez. Kim ki, uzlaflmac›l›¤›
basit taktik ayr›l›klar olarak sun-
maya kalk›fl›rsa, bilinmeli ki ora-
da gizlenmeye çal›fl›lan çok daha
vahim bir sorun vard›r. Uzlaflma-

c›l›k, ideolojik bir sorundur.
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t Bafl›n›z
sa¤olsun. Dur-
sun KARATAfi
herkesin Day›’s›
ö ¤ retmeniydi,
peki Day› sizin
için ne ifade edi-
yor  

RReeflflaatt KKAA--
RRAATTAAfifi:: Teflek-
kür ederim. Be-
nim kardeflimdi.

Ondokuz y›ll›k bir ayr›l›k vard›,
ama ben onu her gün yan›mda görü-
yordum, benimle hergün konufluyor
gibiydi. ‹lkokuldan liseye gelinceye
kadar benim yan›mdayd›. Çal›flkan
zeki biri oldu¤u o zamandan belliy-
di. Yap›s› daha de¤iflikti onun, çok
daha de¤iflikti, çok de¤iflik.

t Mesala en çok göze çarpan
yanlar› nelerdi?

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: ‹flte baflka
gençler gibi farkl› bir yere gitmezdi,
yap› bak›m›ndan çok olgundu. Da-
ha 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 baba-
s› da olsa, kardafl› da olsa, kim olur-
sa olsun karfl›s›nda olurdu. Küçük-
ken yaramazl›k yapars›n, kavga dö-
vüfl yapars›n, ama onun böyle fleyle-
ri olmazd›. Bizde iki kardefl bir ara-
da, dövüfl, kavga hiç olmad›. Tabi-
i çok çok bilgiliydi, gerçekten çok
bilgiliydi. Tabi-
i 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 ol-
dunuz. O dönemden sizde en çok iz
b›rakan davran›fllar› nelerdi, o dö-
nemden iz b›rakan an›lar›n›z? 

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: fiimdi o ka-
dar zaman tutsakl›k döneminde, o
kadar sorunlar ç›kt› ki, hangisini an-
latal›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 görüyor-
sun. Devlet bir taraftan, ““oonnllaarr bbaatt--
ttaanniiyyee aalltt››nnddaa bbüüsskküüvvii yyiiyyoorr”” diye
anons yap›yordu. Haydarpafla Has-
tanesin’de yap›ld›, kula¤›mla duy-
dum bunlar›. Kötü örneklerdi. 

t Day›’y› Ölüm Orucu eylemi
içindeyken gördünüz, de¤il mi? 

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: O zaman da
gördüm, 45. günündeydi. Ben di-
lekçe yazm›flt›m Genelkurmay’a.
Görüfl kapanm›flt›, benim görüflümü
sa¤lad›lar. ‹çeri gittik, arkadafllar›n-
dan o gün ay›rm›fllard›, tecrit etmifl-
lerdi. Dedi ki; “art›k su da içmiyo-
rum”. Ama çok kötüydü, ben ken-
disine söz verdim duygusal olarak,
“gel kardeflim siz öleceksiniz, zaten
bunlar sizi öldürmeye çal›fl›yor ge-
lin bir fley düflünün” dedim. Bana
flu laf› dedi: ““BBiizz ööllüürrüüzz bbiizziimm yyeerrii--
mmiizzii ddoolldduurraaccaakk ççookk kkiiflflii vvaarr”” . 

Bu arada o kadar sinirlenmiflim
ki, duvar o eski duvara tahta çak-
m›fllar, içini doldurmufllar çamur,
yumru¤umu vurmuflum tahta k›r›l-
m›fl elim duvara gömülmüfl.
fiimdi tabii art›k bir çare ar›yoruz
kendi kendimize. Gittik baflsavc›ya,
askeri baflsavc› da o zaman korge-
neraldi. Gittik, paflam iflte çocuklar
ölüyor, siz bunlara bir çözüm bulun
diye. Bunu ö¤renince, bize, ““ppaaflflaa
oollmmuuflflssuunn aammaa aaddaamm oollmmaamm››flflss››nn
diye bir söz var, onun için bunlar-
dan bir fley ç›kmaz” dedi. Ölüm
orucuna devam etti. 

Birgün sabaha geldik ki, Sa¤ma-
c›lar’a götürmüfller, o hafta bizim
görüfller kesildi. Sa¤malc›lar’a gi-
dip geliyoruz, öldü mü kald› m›, ki-
misi 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, ba-
l› idare alm›yor içeriye, yasak diyor.
Zorla verdik içeriye. Bu arada göre-
miyoruz ama her gün cezaevi kap›-
s›na gidiyoruz, soruyoruz.

Görüflleri bafllad›, onbefl gün
sonra görüfle gittik. Hala kötü, za-
man 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›fl-
t›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 zama-
n› anlat›r m›s›n›z?

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: Orada,  tabi-
i ki, çok hakl› görünüyorlard›. Ko-
nuflmak istediklerinde, mahkeme
baflkan› söyleyemezsiniz diyordu.
Bu sefer ne yap›yorsun ç›ld›r›yor-
sun, aya¤a kalk›yorsun. Asker geli-
yor jopla bekliyor bafl›nda, flimdi
burada ne yapabilirsin ne olur tutu-
mun? ‹çeriye götürüyorlard›, yüz
tane joplu asker bafl›nda, sanki ne
götürüyorlar. Yani biz o günleri ya-
flad›k, o günler çok zor günlerdi. 

Tekrar geri gideyim, aç›k görüfl
var. Üzüm getirmifliz, çikolata getir-
mifliz. Al›p almayacaklar› belli de-
¤il. Ald›lar ama al›rken üzümü çiko-
latay› fleftaliyi bir torbaya koydular
çikolatan›n da ka¤›tlar›n› soydular,
hava s›cak o havada bakt›m ki
üzümle çikolata su kesmifl ol-
mufl 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-

Yak›nlar›
Anlat›yor: ‘Keflke, onun gibi bir kardeflim daha olsayd›’

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi,, 
AA¤¤aabbeeyyii
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t›lar, çok zorluklarla karfl›laflt›k.

t Onun önder özelliklerini gö-
rüyor muydunuz?

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: Bana sorar-
san›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 suçla-
m›flt›, sen haks›zs›n demiflti. Bu ger-
çek, 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, ay-
n› zamanda can›n› verecek ölçüde
sevilen bir önderin yak›n› olmak
sizde nas›l bir duygu yarat›yor?

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: Yap›lan çok
çirkin fleyler, yak›flt›rma diye görü-
yorum. Hala karal›yorlar, terörist
bafl› diyerek. Demek terörist bafl›
kardeflim. Terörist demek, bir adam
durmadan vurur öldürür, haklar›
gasp eder, hak hukuka uymaz, o za-
man terörist denir. Bu adam kimse-
nin 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?

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: Benim için
ne mutlu, ne mutlu kardeflim. Ne
mutlu, hiçbir fleyinden piflman de¤i-
lim. Niye piflman de¤ilim, yafl 65-
66 yafl›nday›m zaten, bu zamana ka-
dar hiçbir kötülük yapmad›, aileme,
bir büyü¤üne bir kötülük yapmad›.
Ben bir kardefl olarak gurur duy-
dum. Keflke bir kardeflim daha ol-
sayd›, onun gibi.

t Cenaze töreninde neler his-
settiniz, böyle bir sahiplenme bekli-
yor muydunuz? 

RReeflflaatt KKAARRAATTAAfifi:: 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›, yak-
lafl›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 ddeevv--
lleett ööllddüürrddüü.. Niye, iflte ölüm oruçla-

r› sonucu bu devlet kanser etti. Ce-
zaevlerinde tecrit etti, iflkenceler,
açl›k grevleri, ölüm oruçlar› bask›-
lar sonucu kansere neden oldu. On-
dan sonra yurt d›fl›na ç›kmaya zor-
lad›lar. Yurdundan uzak yaflamak
kolay m›?  Tabi-
i ki kanser olur. Onun için ben diyo-
rum ki, bu devlet katletti. Bu devlet
öldürdü. 

Cenaze günü, 80 belki 90 yafl›n-
daki bir adam, 25 yafl›ndaki delikan-
l› 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 görüyo-
rum. Onlar benden fazla a¤lad›lar.
Benden fazla çaba sarf ettiler. De-
mek 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 pat-
ronuna, “ izin ver ben cenazeye kat›-
laca¤›m” demifl, yok demifl patron
izin vermemifl. Üç defa izin istemifl
patron vermemifl. Çocuk kendi ma-
kinesini 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.

u Bafl›n›z sa¤olsun. Dursun
KARATAfi herkesin Day›’s› ö¤ret-
meniydi peki Day› sizin için ne ifa-
de ediyor 

ZZeelliihhaa KKAARRAATTAAfifi:: Her-
kesin de bafl› sa¤olsun, tüm
onu sevenlerin de bafl› sa¤ol-
sun. Day›, benim bir evlad›m
gibi, 4-5 yafllar›nda kendi
çocu¤umdan üstün tutarak
büyüttüm, sevgiyle büyüt-
tüm. Elaz›¤’da üniversite
vard› hangi bölümü oldu¤u-
nu unuttum, ‹stanbul Üni-
versitesi’ni de kazanm›flt›.

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 duy-
dum. Oturduk konufltuk, biz Dur-
sun’un yan›nda olal›m dedik. Koca
atölyeyi boflaltt›, soka¤a döktü,
kalkt›k geldik Dursun’un yan›na.

Geldik cezaevi yollar› aç›ld› bi-
ze. ‹damlar var, iflkenceler var, sür-
günler var, her fley var, ama o onu
hak edecek bir insan de¤ildi. Çün-
kü, dedi¤im gibi o insanlar› seven,
haks›zl›¤› kabul etmeyen, adaletsiz-
li¤i kabul etmeyen, eflitli¤i savunan
bir insand›. Onun için ben ona asla
o yak›flt›rd›klar› kelimeleri, a¤z›ma

Cenazesinde 880-90 yafllar›nda bbiri ve aalt› yyedi yyafllar›nda 
bir çocuk... HHem sslogan aat›yor, hhem yyürüyordu

Ne kkadar sevilen bbir insan ooldu¤unu ggördüm

ZZeelliihhaa KKAARRAATTAAfifi,,
YYeennggeessii
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almak bile istemiyorum. Onu söyle-
yenler gelsinler bana sorsunlar de-
sinler ki ‘Dursun nas›l bir insand›,
sen onu anne gibi büyüttün, bakt›n
buralara getirdin, nas›l bir insand›’
diye bir sorsunlar bana... Cezaevle-
rinde ölüm oruçlar› bafllad›, ben sa-
bahtan evimden ç›kard›m akflam ka-
ranl›¤›nda evime giderdim, haberini
alabilmek için, sokaklarda, hastane
kap›lar›nda beklerdim. 

Birgün hiç unutmuyorum ceza-
evine gidece¤im, abisi Ankara’ya
gitmifl idamlar için, idamlar da gün-
demde. Kar ya¤m›fl diz boyu, cam-
dan oturdum bakt›m dedim ben gi-
derim 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 kala-
caks›n buralarda’. O, bir zeytinini
arkadafllar›yla paylaflan yüre¤i in-
san sevgisiyle dolu olan bir insand›.
Biliyordum ki, görüyordum ki en
do¤rusunu yap›yordu. Yurtd›fl›na
gitti, haberim olmad›. Telefonda se-
sini duymad›m, tek sa¤ olsun da, in-
sanlar›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, fikir-
lerinden korktular, çünkü ç›karlar›-
na ters düflüyordu. Çünkü ak›ll›
adamd›, zeki adamd›.

Ya yengeci¤im diyordu, ‘gelecek
nesile toprak b›rakmayacaklar, or-
manlar› b›rakmayacaklar, bir yer b›-
rakmayacaklar’. Bunlar› söyledi¤i
zaman 40 sene önceydi. Konuflur-
duk, lisedeydi o zamanlar. O çocuk-
lu¤unda her fleyi görüyordu. Bugün-
kü 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›, ba-
bas›n›, bac›s›n›, kardeflini
de¤il, bütün toplumu düflün-
dü. Bütün halk› düflündü.

u San›r›z Day›’y› en
çok tutsakl›k döneminde
gördünüz. O süreci anlat›r
m›s›n›z?

ZZeelliihhaa KKAARRAATTAAfifi::
Onun çok özellikleri vard›,
çok temiz çok titiz bir in-
sand›, sayg›l› anlay›fll› bilgili bir in-
sand›. Üstüne bafl›na çok özen gös-
teren bir insand›. Eli aya¤› temiz ti-
tiz 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 asker-
ler içeriye almad›lar. Orada, onu
söktüm iki parma¤a indirdim, öyle
verdim içeriye. Yetkililere siz ger-
çekten geri zekal› insanlars›n›z ki
hala bu çaputla u¤rafl›yorsunuz ya,
utan›n ya çaputla u¤raflmay›n de-
dim. 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 olay-
d›m, tek ben bunu duymasayd›m,
tutsak düflmeseydi. ‹kinciside Hay-
darpafla Hastanesi’nde ölüm oru-
cundayken abi ile beraber gittik gör-
dük. O zamanlar çok kötü dönem-
lerdi, ben onu gördü¤üm zaman de-
dim ki ‘kurban olay›m masaya ge-
tirmifller su koymufllar’ dedim, ‘ne
olur bir bardak bir yudum iç, öldü-

recekler bunlar sizi.’ dedim. ‘YYookk
yyeennggeeccii¤¤iimm,, bbeenn ööllüürrüümm aammaa ggee--
rriiddeekkiilleerr rraahhaatt eettssiinnlleerr bbeenn ööllüü--
rrüümm öönneemmllii ddee¤¤iill’ dedi. Ben han-
gisini anlatay›m, iflte böyle yafla-
d›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, ay-
n› zamanda genifl kesim taraf›ndan
can›n› verecek kadar ölçüde sevilen
bir önderin yak›n› olmak size nas›l
bir duygu yaflat›yor?

ZZeelliihhaa KKAARRAATTAAfifi:: 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, sevmeyen-
leri az›nl›kta kal›yor. Onun için ben
çok mutluyum, bu kadar bilgili in-
san var oldu¤unu gördüm, çok mut-
lu 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 insanla-
ra kendini sevdirmifl. Valla o sevgi-
yi onlar›n aras›ndaki ba¤lardan pe-
kiflti¤ini düflünüyorum.

u Cenaze töreninde sizi en çok
etkileyen ne oldu?

ZZeelliihhaa KKAARRAATTAAfifi:: En çok beni
etkileyen neydi k›z›m? Seksen dok-
san yafllar›nda biri cenaze araba-
s›nda benim yan›mda idi, bir de
alt› yedi yafllar›nda bir çocuk,
babas›n›n elini tutmufl hem slo-
gan at›yor hem yürüyor. Ben
bundan çok etkilendim. Ne ka-
dar sevilen bir insan oldu¤unu
orada hissettim, gördüm. Be-
nim görüflüm, e¤er o kat›l›m
bir tatil gününde olsayd› bir o
kadar daha fazla olacakt›. 
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“Türkiye, dünyada gençlik poli-
tikas› olmayan ender ülkelerden bi-
ridir”. Bu tespit, May›s ay›nda
aç›klanan UNDP (Birleflmifl Millet-
ler Kalk›nma Program›)’n›n “Türki-
ye ve Gençlik” konulu raporunda
yap›lm›flt›. (8 May›s 2008, Radikal)

Bu araflt›rmaya göre; 55 mmiillyyoonn
iflsiz genç vard›r; e¤itimin iyi olma-
mas›, ÖSS sisteminin yaln›zca im-
kan› olan ö¤rencileri seçiyor olmas›
ve gençli¤in ssoossyyaall,, ssiiyyaassaall hhaayyaattaa
kat›lmak istememesi gibi olumsuz-
luklar, sözkonusudur. Rapor, ülke-
mizdeki gençlik sorununun özüne
inmese de biz bu olgular›n nedenle-
rini deneyimlerimizle biliyoruz. 

Gençlerin sosyal ve siyasal ha-
yata kat›lmalar› nas›l beklenebilir
bu ülkede? ‹lkö¤retimden bafllay›p
yüksek ö¤retim sonuna kadar genç-
lerin kendilerini elenecek un ya da
seçilecek karpuzmufl gibi hissetme-
sini 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, vvaazzggeeççiirriilliiyyoorr.. 

Sistem, onu her türlü sosyal, si-
yasal faaliyetten vvaazzggeeççiirrmmeekk üüzzee--
rree flekillendirilmifl zaten. 

Sistem istiyor ki, o derslerinden
baflka hiçbir fley düflünmesin. Yafla-
m›nda derslerinden baflka bir fleye
yer olmas›n. Ve istiyor ki, bu hayat-
tan, siyasetten ar›nd›r›lm›fl ö¤renci,
sorunsuz, pürüzsüz bir flekilde siste-
min çarklar› içinde yerini als›n. 

Okullardaki e¤itim, kifliye hiçbir
fley katmayan, halk›n ihtiyaçla-
r› do¤rultusunda de¤il, tekel-
lere kalifiye eleman yetifltire-
cek tarzda haz›rlanan, gerici-
li¤in ve flovenizmin hakim
oldu¤u bir e¤itimdir: Bu ha-
liyle de, gençleri gelifltirmek
flöyle dursun varolan yete-
neklerini ve ilgilerini de kö-
relten bir role sahiptir. 

Ders zamanlar›, ö¤ren-
ciye baflka hiçbir fley için

zaman b›rakmayacak flekilde dü-
zenlenmifltir. Fakat bu yo¤unlukta
uygulanan bir ö¤retim de yetmedi-
¤inden, s›navlara girecek ö¤renci-
ler, milyarlarca lira paray› gözden
ç›kararak kalan zamanlar›n› da
dershanede dolduruyorlar. 

Dershaneye giden bu gençlerin
““yyaaflflaamm üüççggeennii”” de böylece kurul-
mufl oluyor; EEvv--ookkuull--ddeerrsshhaannee... 

Gençli¤in yaflam›na yap›lan da-
yatmalar, bu fiziki düzenlemelerle
s›n›rl› kalm›yor. Beynine de müda-
hale ediliyor elbette bu flekillenme
içinde. Gençlere bir ““yyaarr››flfl aatt››”” ola-
rak yaklafl›ld›¤›ndan her gencin,
çevresindeki tüm arkadafllar›n›, ya-
r›flta kendisine engel olacak di¤er
““ddüüflflmmaann aattllaarr”” olarak hissetmesi
sa¤lan›yor. Böyle bir gencin; arka-
dafll›k, paylafl›m, dayan›flma, dost-
luk, güven duygular›na sahip olma-
s› nas›l mümkün olacak? Böyle bir
genç, nas›l bir sosyal hayata, nas›l
bir ahlaka sahip olacak? 

fiunu da söylemek gerekir; uyufl-
turucuya, fuhufla, kumara, yozlafl-
man›n di¤er çeflitlerine yönelen
gençli¤in bu tercihlerinde(!), iflte
tüm bu sayd›klar›m›z önemli etken-
lerdir. 

Gençlerin bilgiye ulaflmas› zor-
dur; demokratik bir örgütlenmeye
ulaflmas› zordur. Gerçek dostluklara
ulaflmas› zordur ama yozlaflman›n
tüm biçimlerine ulaflmalar› son de-
rece kolaylaflt›r›lm›flt›r; öyle ki
okullar›n yak›nlar›ndaki büfelerde,
çay bahçelerinde bulunabilecek ka-
dar yak›nd›r o lanet fleyler; okul
çevrelerinde devletin polisi de ol-
mas›na ra¤men hem de... Rektör-
lüklerin, tekellerin flenlik, e¤lence
ad› alt›nda düzenledikleri etkinlik-
lerin bir k›sm›, alkoliklikten uyufltu-
rucuya kadar say›s›z pisli¤e aç›lan
kanallar gibidir... 

Hal buyken, tekrar dönelim “si-
yasete kat›lmak istemedi¤i” belirti-
len gençli¤e. Bu sonuç sürpriz ol-
masa gerek. Fakat burada önemli
olan bu sonucun UNDP raporunda
iddia edildi¤i gibi “Türkiye’de bir

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 beyinle-
rin ülke ve dünya gündeminden bi-
haber hale getirildi¤i, haberi olanla-
r›n da kendini taraf olarak ggöörrmmee--
mmeeyyee zzoorrllaanndd››¤¤›› bir gerçek. Zorla-
ma, öylesine çok yönlü ki, bunun
için, düzen ;ekonomik, sosyal, kül-
türel, 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 ““ggeennççlliikk ppoo--
lliittiikkaass››”” olmad›¤›ndan sözetmek
pek mümkün olmasa gerek. 

tGençlerimiz; okullar aç›l›yor, geri-
ci 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 etme-
yin onlara. 

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

tVazgeçmeyin! 

tEnerjinizi, eme¤inizi, zekan›z›, bil-
ginizi, emperyalistlerin hizmetine
vermeyin. 

tSiz ba¤›ms›z, demokratik, sosya-
list Türkiye mücadelesine laz›ms›n›z,
siz bu mücadelenin öncüleri olmal›-
s›n›z!

Gençlerimiz, ‘küresel’ pazar›n mallar› olmayacak!
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Bir politika var ve onu tam anla-
yabilmek için gençli¤in nas›l bir
toplumsal kesim oldu¤unu k›saca
hat›rlamak gerekir. 

Ülkemiz, hep söylendi¤i gibi
genç nüfusun çok oldu¤u bir ülke.
Gençli¤in say›s› 1122 mmiillyyoonn olarak
veriliyor. Bu büyük rakam, egemen-
leri ürkütüyor. Çünkü gençlik, için-
de tafl›d›¤› dinamik, atak, araflt›rma-
c›, yeniliklerden yana, ayd›n ve ha-
reketli ruh haliyle ülkemizde hemen
her zaman egemenlere karfl› verilen
mücadelenin içinde flu veya bu bi-
çimde yer ald›. 

Tüm dünyada da az çok böyledir
zaten. Gençlik, ezilen s›n›flar›n ya-
n›nda saf tutar. En önde dö¤üflür.
Hatta yeni sömürge ülkemizde iflçi
s›n›f›n›n konumundan dolay›, bu ro-
lün daha da öne ç›kt›¤› zamanlar
olur. Oligarflinin gençlik korkusu-
nun tarihi ve hakl›(!) nedenleri var-
d›r; 1960’larda 6. Filo’ya karfl›
““TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” fliar›-
n› yayan bu ülkenin dev yürekli
gençleridir. ‹flçi grevlerinde,
köylünün toprak yürüyüfllerinde,
gecekondularda halk›n haklar›n›
savunan yine gençliktir. ‘70’ler-
de anti-emperyalist, anti-oligar-
flik mücadele bayra¤› yine genç-
li¤in elinde dalgalanmaktad›r.
Türkiye devrim yolunu netleflti-
rip bu yolda ilk büyük çat›flmala-
r›, destanlar› gerçeklefltirenler de
gençlik kökenlidir...

Ve flimdi dönüp soral›m, ço¤u
zaman düzen güçlerinin demo-
goji malzemesi olarak kulland›¤›
cümlenin do¤ru olup olmad›¤›n›.
“Gençlik, gelecek midir?” Evet,
gençlik demek, yar›n›n ba¤›m-
s›z, demokratik, sosyalist Türki-
ye’si demektir. Çünkü gençlik
onun mimarlar›ndan olacakt›r.
Oligarflinin korkusu da budur.
Halk›n gelece¤ini yoketmek,
gençli¤i yoketmeyi gerektirir.
Gençli¤in siyasetten uzaklaflt›r›l-
mas›n›n nedeni budur. Uyuflturu-
cu madde kullanma yafl›n›n 11’e,
çocuk fahiflelerin yafl›n›n 12’ye
inmifl olmas›n›n nedeni de bu
politikalard›r. Ve bu tablonun

oluflmas›n›n zaman› ise, birçok ola-
y›n dönüm noktas›nda oldu¤u gibi
12 Eylül’e götürür bizi. 

Sindirilmifl, apolitiklefltirilmifl
bir gençlik yaratmak için nice zu-
lümler uygulad› cunta, YÖK gibi
kurumlar kurdu, yasalar ç›kard›.
Bask› o günden bu yana sürüyor;
soruflturmalar, faflistler, ÖGB’ler
her dönem gençli¤in önüne ç›kar›l-
d›. Bask›yla örgütlülükten, mücade-
leden uzaklaflt›r›lan gençlik, burju-
va kültür ve ideolojiyle yozlaflma
batakl›¤›na çekilmeye çal›fl›ld›.

Görüldü¤ü gibi, Türkiye’de bir
gençlik politikas› var, yok de¤il. Bu
politikalar›n ad› depolitizasyon ve
yozlaflt›rmad›r. Bu politikada k›s-
men baflar›l› olduklar› bir gerçekse
de, gençli¤in ilerici tüm yanlar›n›
yoketmeyi baflaramad›lar. Tarihsel,
geleneksel dinami¤i, bazen bir
tohum, bazen fideler halinde duru-
yor liselerde ve kampüslerde.

UNDP’nin raporunun son bölü-
mü iflte bundan hareketle uyar›yor
oligarfliyi.  Tüm devrimci vatanse-
ver 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 ha-
z›rlamay› baflaramazsa, gençlere
daha çok ve daha iyi ifl imkanlar›
sa¤layamazsa, gelece¤in gençli¤i
ülkede, sosyal, politik ve ekonomik
gerilimlerin kkaayynnaa¤¤›› haline gelebi-
lir, 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 em-
peryalizm. E¤er gençlerin beyinleri,
“küresel” pazara uygun hale getiril-
mezse, yar›n birgün bu gençler dev-
rimci de olur, isyan da ederler. 

Y›llard›r uygulanan politikalar-
dan 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›n-
da hedeflerine ulaflmak için yeni
planlar, programlar uygulamaya ko-
yacaklard›r. Hem de aannaa ss››nn››ff››nnddaann
bbaaflflllaayy››pp üünniivveerrssiitteelleerree kkaaddaarr......
Bu noktada eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee
AAKKPP’’nniinn ee¤¤iittiimm ppoolliittiikkaass›› oorrttaakk--
tt››rr:: GGeennççllii¤¤ii kküürreesseell ppaazzaarraa hhaa--
zz››rrllaammaaddaa aammaaçç bbiirrllii¤¤ii vvaarrdd››rr..
YÖK, TÜS‹AD, polis, gerici ö¤ret-
men ve ö¤retim üyeleri, hepsi bu
konuda onlara yard›mc› olacaklar-
d›r.  

Ana s›n›f›ndan bafllay›p üniver-
sitelere kadar durmaks›z›n çocukla-
r›m›z›n, gençlerimizin beyinlerini
emperyalist dünya sistemine bo-
yun e¤ecek tarzda e¤itmeye çal›-
flanlara direnmeliyiz. Gençleri-
miz, aileleri, ilerici, demokrat
ö¤retmenler ve ö¤retim üyeleri,
tüm demokratik güçler, gelece¤i-
miz için gençlerimizi kazanma-
l›y›z. Onlar› emperyalizmin
“küresel pazar”›n›n vahfletine,
alçakl›¤›na teslim etmeyelim.

tDers bafl›nda
15 milyon:
2008-2009 E¤i-
tim-Ö¤retim Dö-
nemi 8 Eylül Pa-
zartesi günü
bafll›yor. ‹lkö¤-
retim okullar›n-
da 10 milyon 870 bin, liselerde 3 mil-
yon 245 bin olmak üzere toplam 14
milyon 115 bin ö¤renci ve 600 bine ya-
k›n ö¤retmen ders bafl› yapacak. 

tYa “ders bafl›’ yapamayanlar?! 250
bin ö¤retmen iflsiz. 80 bin ö¤retmen
ise “sözleflmeli ö¤retmen” statüsün-
de. Yani yar› iflsiz... Ve halen ço¤u k›z
yüzbinlerce çocu¤umuz var okula gi-
demeyen. 

tParal› e¤itim: Yoksullar için çocuk
okutmak zor; zordan da öte... Ana s›n›-
f›na bafllayan bir ö¤renci için 38 ilkö¤-
retime bafllayacak bir ö¤renci için 37,
liseye bafllayacak ö¤renci için 40 ayr›
kalemde masraf yap›lmas› gerekiyor. 

Okula bafllaman›n “maliyet”i, ana
s›n›f›nda 387 binden bafllay›p, liseler-
de 2223.14 YTL’ye kadar ç›k›yor.
Yoksullar masraflar›n alt›nda eziliyor.

13



8 Eylül’de 14 milyon 115 bin
ö¤renci ve 600 bin ö¤retmen
ders bafl› yapacak. Yani yeni e¤i-
tim- ö¤retim y›l› bafllam›fl olacak.
Peki, bu e¤itim ve ö¤retimin ne-
resi ““yyeennii””dir? Elbette ki e¤itim-
de bir sene içerisinde de¤iflen
çok fley oldu. Örne¤in e¤itim da-
ha fazla gericileflti. AKP daha faz-
la 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 okul-
lara 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›ka-
r›na göre flekillenmektedir. Dola-
y›s›yla, ülkemizdeki egemen s›-
n›flar›n niteli¤ini görmek, e¤iti-
min niteli¤ini de görmemizi sa¤-
lar. 

Gerçek olan nedir? Gerçek,
ülkemizde milyonlarca iflçi ve
emekçi çal›fl›rken bir avuç ege-
menin oturdu¤u yerde yemesidir.
Evet, Sabanc›lar, Koçlar… Mil-
yonlarca emekçinin al›n terini sö-
mürürken, bizleri de yalanlar›yla,
demagojileriyle aldatarak sustur-
maya çal›fl›rlar. Bu da yetmedi mi
ordusu, polisi, sivil faflistleriyle
meydana ç›karlar. ‹flte o zaman
onlar vatansever kesilirler. Bu ül-
kenin 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›y-
la birlikte de çokça duyulacakt›r.

Halk için bilim, halk için e¤i-
tim isteyen devrimciler te-
rörist ilan edilerek burjuva-
zinin boy hedefi olacakt›r.

Üniversitelere yeni ge-
len arkadafllar›m›z, tüm bu
anlatt›klar›m›zla karfl›lafla-
caklar. Belki bir üniversi-
tenin kantininde, belki de
bir lisenin önünde ya da
bu ülkenin kanla sulan-
m›fl meydanlar›ndan bi-

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› terö-
risttir? Tersine, bu sisteme karfl›
ç›kmak en do¤al hakk›m›z ve da-
has› bir ö¤renci, bu ülkenin genç-
li¤i olarak görevimizdir. Evet,
hakl›dan yana olan, adalet iste-
yen hepimiz, düzenin gözünde te-
rörist say›l›r›z. Bugün, öne ç›kan
ö¤rencileri hedef al›yor olmalar›
bu gerçe¤i de¤ifltirmez. 

Hepimiz bu düzenin, adaletsiz-
likleri ile karfl› karfl›yay›z. Peki,
mücadele etmeyip ne yapaca¤›z?
Bu soruyu do¤ru cevaplamak,
bizi düzenin karfl›s›nda konum-
land›racakt›r. 

Bu düzen öyle adaletsizdir ki,
bir avuç zenginin çocuklar› yaz
tatili boyunca zaman›n› lüks yaz-
l›klarda, bolluk içerisinde geçiri-
yor. Biz halk çocuklar› ise yaz ta-
tilinde çal›flmak zorunda kal›yo-
ruz. Onlar›n çocuklar› dünyaya
ilk gözlerini açt›klar›nda tertemiz,
p›r›l p›r›l hastaneleri ve etraf›nda
koflturan onlarca doktor ve hem-
flireleri görürler. Yoksul halk ço-
cuklar› 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 dü-
zen gibi adaletsiz, çarp›k yozlafl-
m›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› ko-
laylaflt›racak bir e¤itim olmad›¤›
için okul bizler için eziyete dönü-
yor. Asl›nda bir ço¤umuz bu du-
rumun fark›nday›z, ama de¤ifltir-

mek için ad›m atmakta tereddüt-
lü davran›yoruz. Bu flekilde so-
runlar›m›z çözülmez. 

Örne¤in bugün katk› pay› pa-
ras› denilerek zorla, yüzlerce YTL
ödemeye zorlan›yoruz.

Kimi örnekler verelim:
- MEB’na gelen bir baflvuruda,

bir veli çocu¤unu Ankara Eti-
mesgut 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 yapama-
yacaklar›n› söylemifltir (Hürriyet
e¤itim). 

- Üsküdar’da Fuat Baymur ‹l-
kö¤retim Okulu’na k›z›n› kay›t et-
tirmek 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, ““PPaa--
rraass›› oollmmaayyaann ookkuuyyaammaayyaaccaakk
mm››??!!”” diye soruyor. 

Evet, bu ülkede dayat›lan bu-
dur. Emekçilere, yoksullara reva
görülen bunlard›r. Bu ülkede pa-
ran kadar de¤erlisindir. Tüm bu
anlatt›klar›m›z hepimizin sorunla-
r›d›r. Bunlar karfl›s›nda hepimiz
bir araya gelerek çözüm üretme-
liyiz. 

Elbette ki bu çürümüfl sistem-
de çözüm bulamay›z. Ancak bir-
leflirsek ba¤›ms›z, demokratik bir
ülkede, halktan yana bir e¤itim
görebiliriz. Örgütlenirsek, Birlikte
Hareket Edersek ‹flte O Zaman
Biz Kazan›r›z.

GENÇLER; ÇÜRÜMÜfi E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N
B‹ZE VERECE⁄‹ H‹Ç B‹R fiEY YOKTUR!

GENÇL‹K FEDERASYONU
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Yo z l a fl -
maya, uyufl-
t u r u c u y a ,
fuhufla karfl›
ç › k t › k l a r ›
için tutukla-
n a n l a r › n
yarg›land›¤›
davan›n 3.
duruflmas›na
2 Eylül gü-
nü 13.
ACM’de de-
vam edildi. 

Yo z l a fl -
maya karfl›
m ü c a d e l e
ettikleri için
yarg›lanan-

lar 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

geldiler. Tutsaklar yakla-
fl›k 250 kiflinin “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur,
Yozlaflmaya ‹zin Verme-
yece¤iz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›
ve alk›fllarla karfl›land›lar. 

Mahkemenin bafllad›¤›
saatlerde Befliktafl Mey-

dan›’nda bir eylem gerçeklefltiren
Temel Haklar Federasyonu üyeleri
“Yozlaflmaya Karfl› Mücadele Ettik-
leri ‹çin  Tutuklananlar Serbest B›-
rak›ls›n” yaz›l› pankart açt›lar. 

“Yozlaflmaya ‹zin Vermeyece-
¤iz, Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n, Yozlaflmaya Karfl› Gücümüz
Birli¤imizdir, Adalet ‹stiyoruz, Yoz-
laflmaya Karfl› Ç›kmak Suç De¤il-
dir” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
ayn› sloganlar›n bulundu¤u dövizler
de aç›ld›. 

Eylemde Temel Haklar Federas-
yonu ad›na Aysu Baykal’›n okudu-
¤u aç›klamada “Bu sistemin hukuku
halk›n de¤il, emperyalist sömürgen-
lerin ve iflbirlikçisi h›rs›zlar›n, hor-
tumcular›n, vergi kaçakç›lar›n›n,
trilyonlar› kaybedenlerin hizmetin-
dedir. Onun için bu sistemde hapis-
hanelerden uzak huzur içinde yafla-

yanlar; düzenin bekas› için katliam
yapanlar,  fuhufl yapt›ranlar, uyufltu-
rucu satanlar, yozlu¤un sürmesi için
her yolu mubah sayanlard›r. Bunla-
r› yapmayanlar, bunlara karfl› müca-
dele edenler iflten at›l›r, komplolarla
tutuklan›r, hatta katledilirler. Yoz-
laflt›rma politikas›; sömürünün sür-
mesi 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 olabilir-
ler art›k. Yapt›klar› ve yapacaklar›
her fleyin yolu aç›kt›r onlara bu dü-
zende” denildi.

“Temel Haklar Federasyonu ola-
rak gençlerimizin, gelece¤imizin
uyuflturucu ve fuhufl batakl›¤›nda
yok edilmesine, çocuklar›m›z›n r›z-
k›n›n içki, kumar masalar›nda har-
canmas›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 tara-
f›ndan yozlaflmay› anlatan bir oyun
sergilendi. 

Eylemin ard›ndan tekrar mahke-
me önüne geçen kitle pankart ve dö-
vizlerini mahkeme bahçesine as›p,
polis barikat›n›n önüne oturarak
marfllar ve sloganlarla mahkemenin
bitmesini bekledi. Mahkemenin bit-
mesiyle mahkeme önünde bekleyen
aileler hapishaneye götürülen tut-

saklar› u¤urlamak için slo-
ganlar atarken polis sald›r›-
s›na u¤rad›lar. Polisin gaz
s›karak sald›rd›¤› kitle
sloganlarla polis sald›r›-
s›na karfl›l›k verdi. Mah-
kemede Yeliz K›l›ç, Öz-
lem Olgun, Engin Ce-
ber, Erhan fiimflek, Ek-
rem Kurtulufl, Mehmet
Özdemir, Mehmet Yay-
la, Hasan Öztürk, Cü-
neyt Ayy›ld›z ve Ha-
san Koço¤lu tahliye
edildiler.

TTeemmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoo--
nnuu oollaarraakk;; ggeennççlleerriimmiizziinn,,
ggeelleeccee¤¤iimmiizziinn uuyyuuflflttuurruuccuu
vvee ffuuhhuuflfl bbaattaakkll››¤¤››nnddaa yyookk
eeddiillmmeessiinnee,, ççooccuukkllaarr››mm››--
zz››nn rr››zzkk››nn››nn iiççkkii,, kkuummaarr

mmaassaallaarr››nnddaa hhaarrccaannmmaass››--
nnaa,, ssookkaakkllaarr››mm››zz›› ookkuullllaarr››--
mm››zz›› ççeetteelleerriinn eessiirr aallmmaass››--

nnaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..

Yozlaflmaya Karfl› Mücadele 
Edenler Hala Tutuklu!

ADALETS‹ZL‹K SÜRÜYOR!

UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa,,
ffuuhhuuflflaa,, 

yyoozzllaaflflmmaayyaa
kkaarrflfl›› çç››kktt››llaarr;;

4477 kkiiflflii
ttuuttuukkllaanndd››

9988 kkiiflflii iiççiinn 1100
bbiinn 440000 yy››ll ccee--

zzaa iisstteenniiyyoorr
2200 kkiiflflii hhaallaa 

ttuuttuukklluu!!
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KKoonnttrrggeerriillllaa GGöörreevvii BBaaflfl››nnddaa
Halk Cepheliler halka gerçekleri

anlatmaya devam ediyorlar. 

Türkiye’nin birçok ilinde Ana-
dolu halk›  AKP’nin Ergenekon
Operasyonu’yla kontrgerillay› yo-
ketti¤i, demokrasiyi savundu¤u ya-
lanlar›na karfl›l›k Halk Cepheli-
ler’in bildirilerle, kahve konuflmala-
r›yla, kufllamalar›yla, panelleriyle
ulaflt›rd›klar› gerçekle tan›flt›:
““AAKKPP HHaallkkaa YYaallaann SSööyyllüüyyoorr
KKoonnttrrggeerriillllaa GGöörreevvii BBaaflfl››nnddaa””

KK››zz››llaarr››kk’’ttaa PPaanneell
28 A¤ustos günü K›z›lar›k Ma-

hallesi’nde, K›z›lar›k Kültür Mer-
kezi taraf›ndan kontrgerilla
gerçe¤inin anlat›ld›¤› bir panel
düzenlendi. K›z›lar›k Kültür Mer-
kezi’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 Mumcu-
lar, 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 kontrgerilla-
ya karfl› ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi, sosyalizm mücadelesi
yükseltelim ça¤r›s› ile son-
land›rd›.

Muhammed Demir ise
daha çok kontrgerillan›n kat--
liamlar›na, ülkemizdeki
operasyonlar›na de¤indi.

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›.

BBuurrssaa’’ddaa KKaahhvvee 
KKoonnuuflflmmaallaarr››

Halk Cepheliler AKP’nin Erge-
nekon yalan›n› Bursa’da kahve ko-
nuflmalar›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 Er-
genekoncular’›n da Amerikan iflbir-
likçisi oldu¤u vurgulanarak halka
ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesi-
ne kat›lma ça¤r›s› yap›ld›. 

GGeemmlliikk’’ttee GGeerrççeekklleerr HHaayykk››--
rr››llmmaayyaa DDeevvaamm EEddiiyyoorr

Gemlik Halk Cepheliler de da-
¤›tt›klar› bildiriler ve kufllamalarla
gerçekleri anlatmaya devam edece-
¤iz diyorlar. 

Gemlik’te de 29 A¤ustos
günü Hamidiye Mahalle-
si’nde bulunan 4 kahvehane-
de bildiri da¤›t›l›p konuflma-
lar yap›ld›. 

Bildiri da¤›tm›nda ve yap›-
lan konuflmalarda kontrgeril-
lan›n görevi bafl›nda oldu¤u-
nu, katliamlar, infazlar, provo-
kasyonlarla halk›n mücadele-
sini ezmeye çal›flt›¤› vurgula-
narak AKP'nin Ergenekon
operasyonuyla halk› aldatt›¤›,

kontgerilla-
n›n devlet-
ten ba¤›m-
s›z olmad›¤›
anlat›ld›.

DDeerrssiimm......
Dersim’de de 1 Eylül günü yap›-

lan bildiri da¤›t›m›yla Dersim halk›-
na ba¤›ms›zl›k demokrasi mücade-
lesine 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 yap-
t›¤› bildiri da¤›t›m›nda 400 bildiri
insanlara ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa’’ddaa GGöözzaalltt›› TTeerröörrüü 
Malatya'da Halk Cephesi üyele-

rinin 1 Eylül günü Emeksiz Cadde-
sinde  yapt›¤› bildiri da¤›t›m›na po-
lis sald›rd›. 

Halka gerçekleri anlatarak
AKP'yi teflir eden Halk Cephesi
üyeleri SSeevvccaann GGöökkttaaflfl,, MMeehhmmeett
TTüürrkkeerr vvee  DDüüzzggüünn AArraall gözalt›na
al›narak Malatya TMfi’ye götürül-
düler.  Halk Cepheliler 5 saat gözal-
t›nda tutulduktan sonra serbest b›ra-
k›ld›lar. 

EEllaazz››¤¤......
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--

KONTRGER‹LLA 
YÖNETEMEMEN‹N 

SONUCUDUR!
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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. 

‹‹zzmmiirr......
‹zmir Halk Cephesi taraf›ndan

31 A¤ustos günü Yamanlar Mahal-
lesi Pazar Yeri’nde yap›lan eylemle
de AKP’nin yalanlar› teflhir edildi.

Halk Cephesi önlüklerinin giyil-
di¤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  so-
ruflturmalar›n hiçbiri ‘gitti¤i yere
kadar’ gidememifltir. Gidemez de.
Çünkü gitti¤i yer, devlettir.... Bu ül-
kede kontrgerilla hala yafl›yor; dün
baflka bir hükümette, bugün
AKP'de; ama yafl›yor!” diyerek
kontrgerilla ve devletin ayr› olmad›-
¤›n› vurgulad›. 

3 A¤ustos’ta, Kocaeli Garnizon
Komutan› Korgeneral Galip Mendi,
Kocaeli F Tipi’nde Ergenekon da-
vas›ndan tutuklu bulunan emekli or-
generaller fiener Eruygur ve Hurflit
Tolon’u ziyaret etti. Ziyaretin arka-
s›ndan Genelkurmay Baflkanl›-
¤›’ndan yap›lan aç›klamada, ““ZZiiyyaa--
rreett,, TTSSKK aadd››nnaa ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmiiflfl--
ttiirr”” denildi.

Söz konusu ziyaret tart›flmas›z
bir flekilde, Genelkurmay’›n Erge-
nekon Davas›’nda yarg›lanan gene-
rallerini sahiplenmesidir. Bu ziya-
ret, eenn üüsstt ddüüzzeeyyddee ssuuçç iittiirraaff››dd››rr. 

Genelkurmay bu ziyaretle, tu-
tuklu generallerin tüm yapt›klar›n›
sahipleniyoruz, tüm yapt›klar› bi-
zim sevk ve idaremiz alt›nda yap›l-
m›flt›r, demifltir. Ki do¤rusu da bu-
dur. Hat›rlanacakt›r, Susurluk süre-
cinin bir aflamas›nda da generaller,
kontrgerilla fleflerinden KKoorrkkuutt
EEkkeenn’le ilgili de benzer bir aç›kla-
ma 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 or-
dunun, Genelkurmay’›n bilgisi d›-
fl›nda gerçekleflmifl olmas› mümkün
de¤ildir. Bu anlamda, hapishanede-
ki generallere yap›lan ziyaretin iki
yan› son derece önemlidir; ziyaret

h i ç b i r
mu¤lakl›-
¤a, yoru-
ma yer b›-
rakmaya-
cak flekil-
de, TTSSKK

aadd››nnaa yap›lm›flt›r. Ve en üst düzey-
de sahiplenilmifltir. 

Baflka bir ifadeyle, Genelkur-
may 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›; ““OOrrdduu kkeennddii iiççiinnddee,, SSuussuurr--
lluukkççuullaarrddaann,, eesskkii kkoonnttrrggeerriillllaacc››--
llaarrddaann kkuurrttuullmmaakk iissttiiyyoorr..””,, “Ordu
ile AKP, devletin ba¤›rsaklar›n› te-
mizlemek için anlaflt›lar.”, ““OOrrdduu,,
eesskkii kkaaddrroollaarr›› ggöözzddeenn çç››kkaarrdd››”” ve
benzeri...

Söz konusu ziyaret ve genelkur-
may aç›klamas›, bu teorilerin ne ka-
dar alt›n›n bofl oldu¤unu göstermifl-
tir. Türkiye’de benzer her geliflme-
de, benzer teoriler yap›l›r, fakat is-
tisnas›z her seferinde yaflanan gelifl-
melerle bunlar yalanlan›r. Ayn› du-
rum, bir kez daha tekrar etmifltir.

Ziyaretin anlam›; kontrgerilla
eylemlerinin devletin d›fl›nda düflü-
nülemeyece¤idir. Kontrgerilla ey-
lemlerini, ister muvazzaf subaylar,
ister emekli subaylar düzenlesin far-
ketmez. 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, ülke-
mizdeki kontrgerilla faaliyetinin,
bir devlet politikas› ve organizasyo-
nu oldu¤u gerçe¤ini görecektir. El-
bette devlet, yeri gelir, kitlelerin gö-
zünde kendini aklamak için, kimile-
rini 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, Genelkur-
mayla ba¤› yyookk,, M‹T’le yyookk,, polis-
le yyookk,, hükümetlerle yyookk...... Geriye
kald› birkaç emekliyle birkaç itiraf-
ç›, mafyac›... Kontrgerillan›n, dev-
letten, “emniyet teflkilat›ndan”, or-
dudan, M‹T’ten ayr› oldu¤u, üç befl
subay›n ifli oldu¤u, AAKKPP’’nniinn EErrggee--
nneekkoonn iiddddiiaannaammeessiinniinn eenn tteemmeell
aallddaattmmaaccaass››dd››rr.. Çeflitli kesimler,
demokratl›k, solculuk ad›na bu al-
datmaya 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 et-
tirmesi bu teorilerin de tekzip
edilmesidir. Bu teorilerin sahip-
leri, yeni yeni teoriler üretmek
yerine, oligarflik devlet gerçe¤i-
ni görmek için çal›flmal›d›rlar.
Genelkurmay bu ülkede ddöökküü--
lleenn hheerr ddaammllaa kkaannddaann haber-
dar ve sorumludur. Bunun d›-
fl›ndaki her iddia ve senaryo,
oyundur. 

TSK, En Üst Düzeyde 
Suç ‹tiraf›nda Bulunuyor
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1 Eylül Dünya bar›fl günü nede-
niyle Halk Cephesi Türkiye’nin bir-
çok ilinde eylemler gerçeklefltirdi.

‘‘EEmmppeerryyaalliisstt kkaattiilllleerr vvee oonnllaarr››nn
iiflflbbiirrlliikkççiilleerriiyyllee bbaarr››flflmmaayyaaccaa¤¤››zz’’ di-
yen Halk Cepheliler; bar›fl›n olmas›-
n›n tek koflulunun ‘emperyalistlerin
yok olmas›’ oldu¤unu dile getirerek
emperyalizme ve ülkemizdeki iflbir-
likçi katillere karfl› mücadeleyi yük-
seltme ça¤r›s› yapt›lar.

‹‹ss‹‹ss tt aanntt aann bbuullbbuull
Halk Cepheliler 31 A¤ustos ak-

flam› Taksim Tramvay Dura¤›’nda 1
Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde  katil-
lerle bar›flmayacaklar›n› hayk›rd›k-
lar› bir eylem yaparak katilleri la-
netlediler. 

Eylemde “KKaattiilllleerrllee BBaarr››flflmmaa--
yyaaccaa¤¤››zz--HHaallkk CCeepphheessii” pankart›
açarak “Zam Zulüm ‹flkence Yapan-
larla 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›klama-
da bar›fl›n insanlar›n özlemi oldu¤u
belitilerek bugün emperyalistlerin
Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta
katliamlar gerçeklefltirdi¤i, Si-
vas’›n, Gazi’nin, 19 Aral›k’›n katil-
lerinin iktidarda oldu¤u vurguland›. 

1 Eylül’ün Nazilerin 50 milyon
kifliyi katletmesi ve Nazilere karfl›
verilen savafl›n ard›ndan Bar›fl Gü-
nü ilan edildi¤ini belirten Tigin Öz-
türk, “katledilen 50 milyon insan-

dan hiçbiri Nazi’lerle, Hit-
ler’le bar›fl istemedi. 1 Ey-
lül’ün bize söyledi¤i de bu-
dur, katillerle bar›flmamak-
t›r” denildi. 

Toplu
g ö r ü fl -
melerde
olmad›k
d a y a t -
malar-

da bulunanlarla, zam zulüm iflkence
yapanlarla, emperyalistlerle, katil-
lerle bar›fl olamayaca¤›n›n vurgu-
land›¤› eyleme yaklafl›k 200 kifli ka-
t›ld›.

AAnnAAnn kk aakk aa rr aarr aa
Ankara Halk Cephesi temsilcili¤i

Yüksel Caddesi’nde ‹nsan Haklar›
an›t›n›n önünde yapt›¤› eylemde
“KKaattiilllleerrllee BBaarr››flflmmaayyaaccaa¤¤››zz” pan-
kart› açt›. Eylemde “Irak’› ‹flgal
Edenlerle Bar›flmayaca¤›z, Marafl’ta
Katledenlerle Bar›flmayaca¤›z” dö-
vizlerini tafl›yan Halk Cepheliler ad›-
na aç›klamay› Evrim Yücel yapt›.

“ABD demokrasi ve bar›fl yalan-
lar› ad› alt›nda dünyan›n hemen her
yerinde oluk oluk kan ak›tmakta-
d›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. 

AAddaaAAddaa nn aann aa
Adana Halk Cephesi, 1 Eylül

günü ‹nönü Park›’nda  yapt›¤› ey-
lemde “Ekme¤imizle Oynayanlarla
Bar›flmayaca¤›z, Zam Zulüm ‹flken-
ce Yapanlarla Bar›flmayaca¤›z” dö-
vizleri tafl›d›. 

Emperyalizmin katliamc›l›¤›n›n
anlat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›kla-
mada Dünya Bar›fl Günü’nün müca-
dele ile kazan›ld›¤› belirtilerek zam,
zulüm, iflkence yapanlarla bar›fl ol-
mayaca¤› söylendi. 

MMeerrMMeerr ssiinnssiinn
Mersin Halk Cephesi de 1 Eylül

günü gerçeklefltirdi¤i eylemle “Ka-

tillerle Bar›fl-
m a y a c a ¤ › 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 güç-
ler ve onlar›n uflaklar›yla nnaass››ll bbaa--
rr››flflss››nn??” diye sordu. Bugün yap›l-
mas› gerekenin haklar ve özgürlük-
ler mücadelesini büyütmek
oldu¤unun vurguland›¤› aç›klamada
“sorunlar›m›z›n çözümü, hak ve öz-
gürlükler mücadelesinin büyütül-
mesiyle mümkün olacakt›r” denildi. 

AAnnAAnn ttaallttaall yyaa::yyaa::
Halk Cephesi Antalya Temsilcili-

¤i taraf›ndan K›fllahan Meydan›’nda
“Sivas’›n Katilleriyle Bar›flmayaca-
¤›z, 19 Aral›k’›n Katilleriyle Bar›fl-
mayaca¤›z” sloganlar› hayk›r›ld›.  

Eylemde yap›lan aç›klamada 1
Eylül’ün bar›fl günü olmas›n›n tarihi
nedeni anlat›l›rken ggeerrççeekk bbaarr››flfl››nn
oollaaccaa¤¤››,, aaddiill bbiirr üüllkkee iiççiinn mücade-
le ça¤r›s› yap›ld›. 

HH aaHH aa ttaayy:: ttaayy:: 
Hatay’da  Ulus Meydan›’nda ey-

lem yapan Halk Cephesi üyeleri
“Katillerle Bar›flm›yoruz” yaz›l›
pankart açarak “Halka Bask›, Zu-
lüm 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 Niya-
zi Harnubo¤lu’nun yapt›¤› aç›kla-
mada halklar›n gerçek dünya  bar›fl›
için savaflmas› mücadele etmesi ge-
rekti¤ini ifade etti. 

KAT‹LLERLE
BARIfiMAYACA⁄IZ
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MMeerrhhaabbaa......

Show haberlerinde “DHKP-C li-
deri 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.

******
MMeerrhhaabbaa YYoollddaaflflllaarr;;

Kelimelerin bo¤az›m›zda dü-
¤ümlendi¤i, yazmakta zorland›¤›-
m›z bir zaman... Hukuk bürosu tara-
f›ndan yap›lan aç›klamaya göre ön-
derimiz, Day›m›z flehit düflmüfltür.
fiimdilik bu kadar.

An›s› devrim yolunu göstermeye
devam edecek. Yaflas›n önderi-
miz.... Yaflas›n Devrimci....

Not: Slogan vs. için biraz daha
bekleyelim. 

******
........ AArrkkaaddaaflfl  MMeerrhhaabbaa;;

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 devrim-
cilerce yaflat›laca¤›na eminiz.

Bafl›n›z sa¤olsun, bütün devrim-
cilerin bafl› sa¤ olsun. MMLLKKPP ddaavvaa
ttuuttssaakkllaarr›› olarak ac›n›z› paylafl›yo-
ruz.

******
MMeerrhhaabbaa YYoollddaaflflllaarr;;

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› tari-
himize önderlik etmeye devam ede-
cek.

‹lk anma saat: 13.00’de yap›la-
cak. Program flöyle: (...)

An›s› and›m›zd›r
Day›m›z›n s›cakl›¤›yla...
******
MMeerrhhaabbaa ........

Bafl›m›z sa¤olsun. Zaman bir an-
da 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›flsak-
ta, olmuyor. 

Sabah koflarken do¤ru olsa, ce-
nazeyi Türkiye’ye nas›l getiririz,
nereye gömeriz diye bir sürü de fley
düflündüm.sonra kendime de k›z-
d›m ya... Day›s›z olmak önderin
böylesinden yoksun kalmak ac›.
Hepimizin bafl› sa¤olsun. 

******
DDee¤¤eerrllii DDoossttllaarr;;

DHKP-C önderi Dursun Kara-
tafl’›n flehit düflmüfl oldu¤u haberini
üzüntüyle duyduk. Bu nedenle siz
dostlar›m›za en içten devrimci duy-
gular›m›zla baflsa¤l›¤› dileklerimizi
sunuyoruz. 

Devrimci mücadele içinde ald›¤›
önemli yeri Türkiye devrimci hareke-
ti ve emekçi halk› DHKP-C önderi
Dursun Karatafl’› unutmayacak (...)

Bizler TKP/ML dava tutsaklar›
olarak bir kez daha sizlere ve sizin
nezdinizde Türkiye devrimci hare-
ketine ve emekçi halk›m›za bafl sa¤-
l›¤› diliyor, Dursun Karatafl’›n an›s›
önünde sayg›yla e¤iliyoruz. 

TTKKPP//MMLL DDaavvaa TTuuttssaakkllaarr››
******
MMeerrhhaabbaa........

‹nsan›n inanas› gelmiyor. Fakat
inansakta inanmasakta Day›m›z›,
önderimizi kaybetik. Hepimizin ba-
fl› sa¤olsun!

Diyecek birfley bulam›yo-
rum. Arkadafllara selamlar.
Önderimizin s›cakl›¤›yla ku-
cakl›yor, önünde sayg›yla e¤i-

liyorum.
******
MMeerrhhaabbaa;;
Kucakl›yorum. ‹nsan›n solu¤u-

nun kesilmesi gibi a¤›r bir haber.
Kolumuz, kanad›m›z k›r›lm›fl yetim
gibiyiz... ‹nsan›n söyleyecek birfley
bulamad›¤› bir haldeyiz. Fakat Da-
y›m›z her an›m›zda olmaya devam
edecek. Yol göstermeye, en önde
yürümeye...

Varl›¤›n› bilmek insan› rahatlat›r
ya, insan düflünemiyor bile, kondu-
ram›yor, olmaz diyor, kabullenemi-
yor. Sözün k›sas› bafl›m›z sa¤olsun.
Halk›m›z›n bafl› sa¤olsun.

******
MMeerrhhaabbaa ........
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 duyar-
s›n içinde... Evet gerçekten halen
akl›m alm›yor. Day›s›z bir Parti-
Cephe... Ama zaten öyle de¤il... Bu-
nu 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. Dü-
flünmeyi elden b›rakmamak gerek...
Neyi düflündü¤ümüz de önemli ta-
bii. Tarihimiz ve bir film gibi h›zla
gelip geçen görüntüler ve bugüne
ba¤lan›yor bu ak›fl. ‹flte Parti-Cep-
he... ‹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 bulufl-
tu; 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.

Hücrelerde 12 Ağustos
Tutsaklar’dan
Day›’n›n flehit düfltü¤ü 11 A¤ustos
Pazartesi akflam haberlerinde veril-
di. 12 A¤ustos sabah bültenlerinde
ayn› haberler devam etti.

12 A¤ustos sabah›, KKaanndd››rraa FF TTii--
ppii HHaappiisshhaanneessii’nde duvarlar›, di-
kenli telleri aflan toplar›n içindeki
notlarda yazanlar›n bir k›sm›n› ilet-
ti tutsaklar; o günü yans›tan belge-
ler olarak afla¤›da sunuyoruz.
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ay›’yla  görüflmelerimizde
yaflananlar›, y›llarca yaz›fl-
malarda anlatt›klar›n›, bana

ayakkab› almaya çal›flmas›ndan,
hastaland›¤›mda çiçek göndermesi-
ne, benimle ilgilenme tarz›na... ka-
dar keflke birçok fleyi anlatabilsey-
dim... Okudu¤umuz önderlerin ya-
flant›lar›n›n anlat›ld›¤› gibi onun ya-
flam›nda da ciltlerle anlat›lacak ka-
dar çok fley var. Onun çizdi¤i ide-
oloji 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 pra-
tik süreç var. Birçok fley de belki
ddeevvrriimmddeenn ssoonnrraa anlat›labilecek. 

Day›’y› okuduklar›mdan tan›-
yordum, onu görebilmek ancak rü-
yalarda mümkün olabilecek birfley-
di. O bilmedi¤imiz bir yerlerde, ta-
n›mad›¤›m›z biriydi, bizim için ha-
reketimizin önderiydi, bense bu ha-
reketteki yüzlerce insandan biriy-
dim. Birgün benim hayata, devrim-
cili¤e bak›fl›m› de¤ifltirecek bir fley
oldu ve Day›’yla tan›flma onuruna
erifltim. ‹lk gördü¤ümde o olup ol-
mad›¤›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 kestiremi-
yordum. Konuflmas›, giyimi, oturu-
flu, herfleyi dikkatimi çekiyordu.
Hareketimizin önderi karfl›mdayd›,
o do¤all›¤›yla konuflurken, bir yan-
dan da beni de konuflturuyordu.
Kendimi rahat hissetmemi sa¤la-
m›flt›, ilk gözüme çarpan onun ra-
hatl›¤›, mütevazili¤i, s›cakl›¤›yd›. 

Bu hareketteki yüzlerce insan-
dan 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 biriy-
dim. 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

güveniydi. Y›llarca bana, bize hep
bunu anlatmaya çal›flm›flt›r. ‹nsan,
olumlu ve olumsuzluklar›yla insan-
d›r. Önemli olan tafl›nan olumlu
özelliklerdir, gerisi bizim e¤iticili¤i-
mize, becerimize kalm›flt›r. Öz dev-
rimciyse, di¤er sorunlar çözülür. ‹fl-
te bu nedenle Day› gençlere, kad›n-
lara ve halktan insanlara güvendi. O
s›radan insanlardan kahramanlar ya-
ratand›r. 

Sonradan gelen kuflaklar için
Day›, bilmedi¤imiz bir yerde, ancak
okuduklar›m›zdan tan›d›¤›m›z,
uzaktaki biriydi. Onu tan›d›kça an-
lad›m ve ö¤rendim ki; o asl›nda hep
bizim yan›bafl›m›zda, günlük haya-
t›n hep içindeydi, görünmez bir el-
di. Bize yol gösteren, hayat›n en kü-
çük detaylar›n› örgütleyen, sorun
yaflad›¤›m›zda elimizden tutan, aya-
¤a kald›ran, motive eden, günlük
yaflant›m›za heyecan katan, devrim-
cili¤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 gerile-
miflseniz, 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 sev-
gisi, halk sevgisi, insana de¤er ve
güvendir. Bizler için vazgeçmek,
kolay çözümler bulmak, kesip at-
mak çok basittir ama Day› için bu
asla kabul edilemez. Day›’n›n in-
sanlarla ilgilenmesi sonsuz bir sa-
b›r, emek ve e¤itimle çok uzun bir
süreci kapsar. Gerçekçidir, insanla-
r›, halk›n› bütün özellikleriyle çok
iyi tan›r, insanlar›n öyle kolay›na
de¤iflmeyece¤ini bilir. Önemli olan
sürekli olumsuzluklarla mücadele-
dir. ‹nsana emek ve e¤itim, yyaa oo
kkaaddrroo flfleehhiitt ddüüflfleennee yyaa ddaa ddeevvrriimm--
cciillii¤¤ii bb››rraakkaannaa kkaaddaarr devam ede-
cek olan, b›kmadan, yorulmadan
yap›lmas› gereken, kesintisiz bir ifl-
tir. Bunu yapabilmek için engin bir

insan sevgisi, sosyalizme inanç,
ideolojik sa¤laml›k ve güçlü bir ki-
flilik 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 il-
laki bir yolu ve yöntemi vard›r, “an-
lamad›lar de¤il, biz anlatamad›k”
diye düflünmemizi isterdi. Yani, ha-
tay› baflkalar›nda de¤il, önce kendi-
mizde aramam›z gerekti¤ini ö¤ret-
meye çal›flm›flt›r. 

O bilge bir kifliliktir, engin bilgi-
sine 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 konuflmala-
r›nda bunu asla hissettirmez. Size
öyle bir anlat›r ki, en çarp›c› bir iki
kelimeyle anlatmak istedi¤ini bey-
ninize kaz›r, y›llarda geçse de anlat-
t›klar›n› bir daha unutmazs›n›z. Ko-
nunun 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 edebi-
lir. Dili de, üslubu da böyledir. O,
ddeevvrriimm ddeenniilleenn kkaarrmmaaflflaayy››,, bbiizziimm
iiççiinn eenn bbaassiittee iinnddiirrggeemmiiflflttiirr.. 

Day› ayn› zamanda çok yönlü-
lüktür, sinema, müzik, edebiyat,
teknik ve hayata dair yeni olan ne
varsa onun ilgi alan› içindedir. Bun-
lar bizim e¤itimimiz için birer araç-
t›r. Bir önderin hayat›na bunca ay-
r›nt›n›n nas›l s›¤d›¤›na, bunca fleye
nas›l zaman ay›rabildi¤ine, o zama-
n› 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 yapma-
m›z, bulmam›z istenen fleylere “yok,
olmaz” ya da “yapamay›z” cevab›n›
çok kolay veririz. O ise bir konufl-

Ö¤rencileri
Anlat›yor: Day› demek... 
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mas›nda, “hepiniz bana hay›r ceva-
b› verebilirsiniz ama ben bulmak zo-
runday›m, ben insanlar›m›z›n soru-
nunu çözmek zorunday›m, bir yolu-
nu bulup yapmak zorunday›m.” de-
miflti. Bizim yapamad›¤›m›z ya da
yapmad›¤›m›z birçok fleyi Day› do¤-
rudan kendisi örgütlemifltir. Asla
kendi yapamad›¤›, yapmad›¤› bir fle-
yi 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 yapma-
m›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, tele-
vizyondan da bize izletmifl, bak›n
nas›l oluyormufl diye göstermifltir.
Sonras›nda biz de o eylemi yapabil-
miflizdir, böyle onlarca örnek daha
yaflanm›flt›r. Onun beyni bizleri ik-
naya, 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 veren-
dir, yeni bir kimlik ve kiflilik kazan-
d›ran, kendimize güvenmemizi sa¤-
layand›r. Sosyalist de¤iflim ve dönü-
flümü günlük pratik içinde yaratabi-
len ve bunu size de gösterendir.
Onun sayesinde bir devrimci olmak-
tan, sosyalist bir insan olmaktan gu-
rur duyars›n›z. ‹flte sosyalizm onun
yaflam›nda, yapt›klar›nda, politaka-
lar›nda, gösterdiklerinde ve size ya-
flatt›klar›nda, böyle ete kemi¤e bürü-
nür.

Day› ayn› zamanda vefa demek-
tir. Bu harekete emek vermifl, yard›-
m› dokunmufl herkese büyük bir de-
¤er vermifltir. Halktan insanlar›n da,
bizlerin de her türlü sorunuyla b›k-
madan, yorulmadan ilgilenmifltir. 

Day› ayn› zamanda halkt›r, kü-
çük-burjuva devrimcili¤ine, devrim-
cilik görünümü alt›ndaki küçük-bur-
juva ayd›n tavr›na karfl› ç›km›fl, halk
nas›lsa öyle olmak gerekti¤ini anlat-
m›flt›r. Her zaman halktan insanlara
güvenmemiz gerekti¤ini söylemifl,
çok s›radan birçok insan›n çok
önemli ifller yapabilece¤ini göster-
mifltir. 

O ayn› zamanda incelik, özen,
zevklilik, hassasl›k ve disiplin de-
mektir. Hayat›n her alan›nda bunla-
r› görmek mümkündür. 

Day› ayn› zamanda Marksizm-
Leninizm, yaflayan sosyalizm de-
mektir. Onda hissetti¤im ruh, Dev-
Genç ruhudur. Militand›r, komutan-
d›r, cürettir, onda herfleyi ama istis-
nas›z herfleyi yapma, yapt›rma cüre-
ti vard›r. 

Day› demek bbiizz demektir, biz ve
Day›, tüm örgüt bir bütündür. Hepi-
mizde ondan bir parça vard›r. ‹flte
bu nedenlede Day› art›k ölümsüz-
dür, sonsuza kadar yaflayacakt›r. 

O bizim için yeri gelmifl baba-
m›z, yeri gelmifl abimiz, arkadafl›-
m›z, ö¤retmemiz, komutan›m›z,
yoldafl›m›z olmufltur. Bize de yol-
dafllar›m›z için yeri geldi¤inde bir
baba, anne, abi, abla, kardefl olma-
m›z gerekti¤ini ö¤retmifltir. Dev-
rimcilik hayattan kopuk sadece si-
yasetten oluflan bir olgu de¤ildir,
onun içinde herfley vard›r. O neden-
le de Day› bizim herfleyimizle bire
bir ilgilenmifltir. O duygular›n›z›,
düflüncelerinizi hiç çekinmeden an-
latabilece¤iniz biridir. Konuflan in-
sandan asla korkmam›flt›r, “b›rak›n
insanlar konuflsunlar, konuflsunlar
ki biz onlar›n beyinlerini görelim,
yanl›fllarla mücadele edelim” diye-
cek kadar kendine güvenlidir. 

Day› demek adalet demektir,
Day›n›n elefltirilerinde hiçbir fley ki-
fliselleflmez, onun tek bir kelimesi
kendimizde herfleyi yapabilecek gü-
cü bulmam›z› sa¤lam›flt›r. Onun ta-
raf›ndan elefltirilmek bile bir ayr›ca-
l›kt›r, çünkü bir dinamizim gördü¤ü
ve de¤iflebilece¤ine inand›¤› insan-
lar› elefltirmifl, tart›flm›flt›r. Y›llar
içinde birçok olumsuzlukla karfl›

karfl›ya kalmas›na, ihanetler, vefa-
s›zl›klar yaflamas›na, birçok insan›n
zaaf›n›, hatas›na bilmesine ve yok
olup gitti¤ini görmesine ra¤men in-
sana dair inanc›n› ve güvenini nas›l
yitirmedi¤ini, her fleyi bilmesine
ra¤men nas›l bu kadar affedici ola-
bildi¤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 gösterici-
li¤iyle, e¤iticili¤iyle halktan insan-
lardan devrimciler, komutanlar, yö-
neticiler, 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 göster-
gesidir. Bir tek insan Türkiye devri-
minin kaderini de¤ifltirmifltir. O ay-
n› zamanda devrimcilikte emeklilik
olmad›¤›n›n canl› örne¤idir. O bü-
yük bir dinamizm ve büyük bir
enerjidir. Büyük idealler büyük
enerji gerektirir; onun enerjisi de
hayat›n en küçük detay›ndan, devri-
min en büyük sorunlar›yla ilgilen-
mesine kadar yetmifltir. 

Day›’y› ilk gördü¤üm andan iti-
baren ve daha sonras›nda da onu ve
yapmak istediklerini anlamaya ça-
l›flt›kça, ona hayran olmamak, etki-
lenmemek mümkün de¤ildi. O yü-
re¤imizi ve beynimizi hiç tereddüt-
süzce verdi¤imiz insand›r. 

Sevgili Day›m›z, tüm bunlar›n
yan›nda bbiizz kkaadd››nnllaarr››nn önünü açt›-
¤›n, sosyalizmi ö¤retti¤in, bize yeni
bir kiflilik kazand›rd›¤›n, bizi güç-
lendirdi¤in ve önümüze kocaman
yeni bir dünya açt›¤›n için sana iki
kat daha fazla sonsuz teflekkür-
ler. 

Bana ve hepimize güvendin,
bizleri sevdin, bütün ömrünü
devrime adad›n, biz de senin
güvenini bofla ç›kartmayaca¤›z,
senden ö¤rendiklerimizle, se-
nin yolundan yürümeye devam
edecek, ö¤rencilerin olarak la-
y›k olmaya çal›flacak, sana ba-
¤›ms›z ve demokratik bir ül-
ke arma¤an edece¤iz. 

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. 
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Y›l 1978’di. Art›k ülkemiz s›n›f-
lar mücadelesi arenas›nda inkarc›l›-
¤a, tasfiyecili¤e karfl› Çayanlar’›n
yolundan yürüyece¤ini ilan eden
bir devrimci hareket vard›.  Bu ha-
reket, k›sa süre içinde mücade-
le, kadrolaflma anlay›fl›yla, ça-
l›flma tarz›yla, eylem biçimle-
riyle ve elbette önderli¤i ve
önderlik tarz›yla farkl› bir ör-
güt oldu¤unu ortaya koyacakt›. 

Bu farkl›l›¤›n kendini en bariz
gösterdi¤i alanlardan biri anti-faflist
mücadeledeki ccüürreett’tir. Devrimci
hareketin örgütlenmesinin ilk gün-
lerinde yap›lan Gültepe bask›n›,
Day›’n›n ve hareketin bu cüretinin
kendini gösterdi¤i ilk büyük ey-
lemlerden biridir. 1978 Ekimi’nde-
ki bu eylem, ülkemizde o güne ka-
dar gerçeklefltirilmifl eenn bbüüyyüükk
ddeevvrriimmccii aasskkeerrii eeyylleemmddii.. 25 mili-
tan taraf›ndan gerçeklefltirilen ey-
lemde semtin bir çok noktas›nda
ayn› anda eylemler konulmufl, bas-
k›nlar, cezaland›rmalar yap›lm›flt›.
Eylemi izleyen süreçte de semt ifl-
galden kurtar›lm›flt›r. 

AAyynn›› ccüürreettllee daha sonra
FTKSME’ler ve SDB’ler oluflturul-
du. Bu konuda kendilerinden önce
pratik bir örnek yoktu. Day›, “Ma-
hir’de var m›, yok mu? ” flabloncu-
lu¤unu reddederek, hala klasik kit-
le çal›flmas›yla süreci götürmeye
çal›flan statükocu solun çal›flma tar-
z›n› reddederek, Dev-Genç’in ye-
tifltirdi¤i militanlara sonuna kadar
güvenerek bu örgütlenmeleri gün-

deme getirmiflti.
AAyynn›› ccüürreettllee,, son-
raki süreçte iflkence
merkezleri olan ka-
rakol bask›nlar›,
Gümrük ve Tekel
Bakan›, faflist flef-
lerden Gün Sazak,
eski baflbakan Ni-
hat Erim gibi kifli-
lere karfl› gerçek-
lefltirilen eylemler
gündeme getirildi.
Ki bu eylem biçim-
leri de, hem biçimi,
hem hedefleri,
muhtevalar› itiba-

r›yla ülkemiz devrim mücadelesi
tarihinde ilkti. Düflünün, silahl› mü-
cadele gelene¤inin çok eski, yayg›n
olmad›¤› bir ülkede, semt bask›n›
gibi veya emperyalist flirket mer-

kezlerini, karakollar› basmak gibi
askeri operasyonlar› hayal bile et-
mek güçtü. Hayalleri, her dönem
herkesin önünden koflan Day›, bun-
lar› 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 te-
meli? Bu cüret ideolojiden, strate-
jik çizgiden beslenen ve gücünü ik-
tidar iddias›ndan alan bir cüretti.
Day›’n›n önderlik tarz›n›n her ko-
flulda cüretle flekilleniflinin aç›kla-
mas› budur. Önderli¤in misyonu
burada ortaya ç›k›yordu iflte; sub-
jektif koflullar›n yetersizli¤ine, im-
kanlar›n k›s›tl›l›¤›na teslim olma-
mak vard› Day›’n›n önderlik anla-
y›fl›nda. De¤ilse yukar›da örnekleri
verilen bir eylem çizgisi mümkün
olamazd›. 

Kald› ki sivil faflist terörün Ma-
rafl’ta oldu¤u gibi, kitle katliam›
boyutlar›na ç›kt›¤›, devlet terörü-
nün daha fazla devreye girdi¤i bir
süreçte, mücadelede, örgütlenmede

ve eylem biçimlerinde yeni, cesur
ad›mlar atmak flartt›. Bir hareketin
ve onun önderli¤inin tarih karfl›s›n-
da görevlerini yerine getirmifl ol-
mas›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 anla-
y›flla, 1978 sonunda yap›lan ileri
kadrolar toplant›s›nda içinde Da-
y›’n›n da yerald›¤› ggeeççiiccii bir mer-
kezi yap› oluflturuldu ve bu  yap›
““OOrrggaanniizzaassyyoonn KKoommiitteessii”” olarak
adland›r›ld›. 

Yap›n›n “geçici” olmas›, döne-
min gere¤iydi. Organizasyon Ko-
mitesi üyeleri kendili¤inden müca-
dele içinde öne ç›km›fllard› ve ken-
dili¤indenci dönemin özelliklerini
flu veya bu oranda üzerlerinde tafl›-

yorlard›. Hayat, bu
yap› içinde yeral›p da
kendini gelifltireme-
yenleri tasfiye edecek
ve Day›’n›n sadece o
döneme de¤il ony›lla-

ra damgas›n› vuracak olan önderli-
¤i her geçen gün belirginleflecekti. 

Devrimci hareketin h›zl›, kitle-
sel ve militan geliflmesini kimileri
görmezden geldi, kimileri ise bu
geliflmeyi “gençlik hareketi” diye
küçümsemeye, hareketi “üç befl si-
lahl› eylemci”den ve foko çizgisin-
den ibaretmifl gibi yans›tmaya ça-
l›flt›. Fakat, üç y›la yaklaflan bir sü-
re içinde hareket, hayat›n her ala-
n›nda, halk›n her kesiminde örgüt-
lenmifl, yay›ndan, kültür sanattan
askeri örgütlenmeye kadar mücade-
lenin her cephesinde kurumlaflm›fl-
t›. 

fifiaannttiiyyee hhaalliinnddee 
bbiirr hhaarreekkeett
Elbette yeni bir hareketi örgütle-

menin sorunlar›, yetmezlikleri çok-
tu. En baflta Devrimci Yol döne-
minden tafl›nan hastal›klar, zaaflar
vard›. Kendili¤indencilik, legalizm
bir çok kadroda görülen bir özellik-
ti. Fakat Day› bu noktada kendine
güvenliydi, kadrolara güvenliydi;

Zor
Süreçlerin
Yol AAçıcısı

ÖNDERL‹K
TAR‹H‹

③

Cüret, Direnifl, Savafl
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“biz bbuu mmaallzzeemmeeyyllee kadrolaflmay›
ve örgütlenmeyi yapmak ve daha
bir üst boyuta s›çratmak zorunda-
y›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, ggeennçç kkaaddrroollaarraa
ggüüvveenn 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 görü-
lüyordu. Hatta kimileri bunu dev-
rimci hareketi “gençlik hareketi”
olarak küçümsemek için kullanma-
ya bile kalk›yordu. Türkiye solu-
nun 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 as-
l›nda Day› bu politikay› bugüne ka-
dar 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 usta-
s›yd›. Eksik ve zaaflarla uzlaflmad›;
ama halka güvendi, kadrolara gü-
vendi, düflene mutlaka yeni bir flans
tan›d›... O gün, devrimci hareketin
henüz emekleme döneminde oldu-
¤u o koflullarda bu daha da gerek-
liydi kuflkusuz. 

AAdd››mm aadd››mm bbiirr hhaarreekkeett iinnflflaa
eeddiilliiyyoorrdduu.. Oturmufl kurumlaflma-
lar yoktu. Önder, yönetici kadrolar
içinde ve bafllar›nda olmak üzere
herkes eylemlerden eylemlere ko-
fluyordu. En küçük ifllere bile ge-
rekti¤inde yönetici kadrolar gidi-
yordu. Askeri eylemler, teorik ça-
l›flmalar içiçeydi. Bir yandan der-
nekler kuruluyordu, bir yandan
FTKSME’ler. Bir gün bir gösteri-
nin plan› yap›l›yor, ertesi gün, Dev-
Gençlilerin kat›l›m›yla yap›lan ge-
cekondu semtlerinin planlar› çizili-
yordu. 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, nere-
ye park yeri ay›ral›m diye planla-
yand› Day›. 

Day›, bir örgütü, hemen her za-
man flflaannttiiyyee hhaalliinnddeekkii bbiirr yyaapp››
olarak de¤erlendirmifltir. Devrim
ve karfl›-devrim aras›ndaki müca-
delenin bu kadar keskin ve kat› ol-
du¤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, ddeevv--
rriimmiinn kkaallbbii,, kkaarraarrggaahh››dd››rr ve e¤er
usta bir flantiye flefi varsa, hiçbir
fley, o karargah›n devrimi örgütle-
mesini, devrim yürüyüflünü sürdür-
mesini engelleyemez. ‹flte bu usta-
n›n sayesindedir ki, yürüyüflümüz
bugüne kadar durdurulamam›flt›r. 

BBiirr iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee 
ssaavvaaflflçç››ss››
Devrimci hareket, ilkeli, kurall›

ve gerçek bir ideolojik temele da-
yanan ayr›l›¤› gerçeklefltirirken, ›s-
rarl› ve kapsaml› bir ideolojik mü-
cadele yürüttü. ‹deolojik mücadele
bir yandan kitlesel tart›flmalarla,bir
yandan da yay›nlarla sürüyordu.  

Devrimci Yol’dan ayr›l›k döne-
minde, ulafl›labilen her ilde, ilçede
kitlesel tart›flmalar örgütledi Dev-
rimci Sol kadrolar›. Bu tart›flmalar
da bir ilkti solda. Önderli¤in ide-
olojik ve pratik olarak kendine gü-
venini yans›t›yordu. Nitekim, kitle-
sel tart›flmalar Devrimci Sol lehine
bir hava yarat›yordu genellikle.
Devrimci Yol tasfiyecili¤i bu ne-
denle daha sonra bir çok yerde bu
tart›flmalar› engelledi, sabote etti. 

Devrimci hareket, ayn› dönem-
de ideolojik mücadelesini peflpefle
yay›nlad›¤› broflür ve kitaplarla sür-
dürdü; Tasfiyecilik ve Devrimci
Çizgi, Kürdistan ve Türkiye’de
Kürt Sorunu, THKP-C ve ‹ki Sap-
ma, Birlik Sorunu Üzerine adl› ki-
tap ve broflürler yay›nland›. 

Day›, ideolojik mücadelede Ma-

hir’in gelene¤ini sürdürmüfltür.
‹deoloji, teori “Dünyan›n Türkiye’-
sinde devrim yapmak için”di. ‹flte
bu yüzden Day›, 1974 ertesinde or-
tal›¤›  ssoossyyaall eemmppeerryyaalliizzmm tart›fl-
malar› kaplad›¤›nda, tecrübesizli¤i-
ne, ideolojik, politik donan›m aç›-
s›ndan yetersizliklerine ra¤men, bu
tart›flman›n devrime hizmet eden
bir tart›flma olmad›¤›n› görüp, tar-
t›flmay› devrim stratejisine yönlen-
diren biri olmufltur. Sonraki tüm
dönemlerde de, mesela mücadele-
nin temel öncelikli meseleleri yeri-
ne Kemalizm veya kad›n sorunu gi-
bi, pratikten kopuk tart›flmalara
prim vermemifl, mücadeleye hiz-
met etmeyen polemiklerin, teorik
spekülasyonlar›n içine girmemifl,
fakat, ddeevvrriimm yyoolluu vvee ddeevvrriimmcciilliikk
ttaarrzz›› söz konusu oldu¤unda ise
b›kmayan kesintisiz bir ideolojik
mücadelenin sürdürücüsü olmufltur.
Gerekti¤inde defalarca ayn› fleyleri
tekrar tekrar yaz›p tart›flmaktan ge-
ri durmam›flt›r. Türkiye solundaki
hheerr ssaavvrruullmmaann››nn,, devrimcilik an-
lay›fl›ndaki hheerr bboozzuullmmaann››nn karfl›-
s›nda Day› olmufltur. Devrimci ha-
reketin kadrolar›n›, yay›n organla-

“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 mü-
cadelesinin belirleyici, sayg›n bir gücü
haline getirilmesine önderlik etmiflti;
y›llar sonra, bir ihanet çetesi, bu ha-
rekete ve bizzat önderli¤in kendisine
leke sürmeye kalkt›¤›nda, iflte o za-
man söylemiflti yukar›daki sözleri.
Devrimci hareket ve Day›, iflte böyle-
sine içiçe, iflte böyle bir bütündü.
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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 sa-
vaflç›yd›.

Day›’n›n önderlik yaflam›nda
ideolojik e¤itim ve mücadele, hep
önemli bir yer tutar. Daha ilk örgüt-
lenmeye önderlik ederken, yap›lan
ilk ifllerin bafl›nda Mahir’in Kesin-
tisizlerinin teksirle ço¤alt›lmas›n›n
gelmesi, onun ideolojiye verdi¤i
önemi gösterir. Eskiler, ayak sürür-
ken, 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 bü-
yük roller oynad›. Parti-Cephe te-
orisinin, literatürünün yerleflmesini
sa¤lad›. Day›’n›n önderlik tarihi iz-
lendi¤inde görülür ki, her tarihsel
dönüm noktas›nda, o dönüm nokta-
s›n› simgeleyen bir yay›n vard›r;
Day› bunlar› ya bizzat yazm›fl veya
bunlar, onun yönlendirmesi ve de-
netimi alt›nda yaz›lm›flt›r. 

SSooll iiççii flfliiddddeett’’ttee DDaayy››’’nn››nn 
ssoollaa öö¤¤rreettttii¤¤ii
Devrimci Sol ayr›l›¤›na kadar

yay›nlar›nda THKP-C’nin tezlerine
yer vermeyen, inkarc›, tasfiyeci gö-
rüfllerini gizleyen Devrimci Yol,
ayr›l›ktan sonra tasfiyeci, inkarc›
görüfllerini daha aç›k ortaya koy-
maya bafllam›flt›. Bu, Day›’n›n ve
yoldafllar›n›n kayg›lar›n›n, elefltiri-
lerinin kan›tlanmas›ndan, dolay›-
s›yla önderlik etti¤i ayr›l›¤›n hakl›-
l›¤›n›n tarih önünde tescil edilme-
sinden baflka bir fley de¤ildi. Ayr›l›k
“üç befl kariyerist” demagojisiyle
küçültülmeye sanki “kiflisel” bir
mesele gibi gösterilmeye çal›fl›l›r-
ken, 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, örgütlenme-
sinin ve geliflmesinin daha ilk dö-
neminde “sol içi fliddet!” ad› veri-
len olumsuzlukla karfl› karfl›ya kal-
d›. DY’nin sald›r›lar› yafland› ilkin.
Ard›ndan devrimci hareketin Ke-

mal KARACA, Turgut ‹PÇ‹O⁄-
LU, Mehmet BÜÇKÜN gibi kadro-
lar› “ssooll”” gruplar taraf›ndan öldü-
rüldü. ‹flte o anlarda, Day›’n›n ta-
rihsel 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, mili-
tanlar›n ilk tepkisi gereken karfl›l›-
¤›n verilmesiydi. ““HHaayy››rr!!”” dedi
Day›. Ayn› biçimde, yani öldürerek
misilleme yap›lmayaca¤› talimat›n›
verdi. Halk›n mücadelesine zarar
veren sol içi fliddete  ortak olunma-
yacakt›. Onun bu yaklafl›m›yla sol-
da yeni bir gelene¤in de tohumlar›
at›lm›fl oluyordu. 

E¤er misilleme fleklinde bir kar-
fl›l›k verilseydi, muhtemeldir ki, bu,
o gün için, henüz bu konuda bir bi-
rikimi 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 is-
teklerini de¤il, halk›n devrimin ç›-
karlar›n› gözeterek politika belirler. 

Devrimci hareketin kadrolar›na
yönelik fliddete tav›rs›z kal›nmaya-
cakt› elbette. Yine Day›’n›n öneri-
siyle flekillenen politikayla devrim-
ci kan› dökenlerin hayat›n her ala-
n›nda teflhir ve tecrit edilmesi tavr›
gelifltirildi ve bu tav›r oldukça da
etkili oldu. 

Sonraki y›llarda, devrimci hare-
ketin d›fl›nda, solun önemli bir ke-
simini içine alarak sürükleyen ve
halka-devrime s›n›rs›z zarar veren
sol içi fliddet, Day›’n›n bu politika-
s›n›n önemini, de¤erini ve halka,
devrime karfl› sorumluluk tafl›yan
tek politikan›n bu oldu¤unu tekrar
tekrar kan›tlayacakt›... 

TTaarriihhiinn yyeennii ss››nnaavv››
Halk›n ve devrimcilerin karfl›-

s›nda en büyük tehdit faflist terördü.
Devrimci hareket diyordu ki; “Fa-
flist terör (resmi ve sivil) maddi bir

güçtür. Maddi bir gücün karfl›s›nda
ise ancak maddi bir güçle mücade-
le edilebilir.”

1978 sonunda Marafl katliam›
olmufltu ve DEV-GENÇ Dergi-
si’nin 2. say›s›nda “Faflist Terörün
Karfl›s›na Devrimci fiiddeti Koya-
l›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. Mücadele-
nin yükledi¤i görevlerden yan çiz-
mek isteyenler, teorinin dolambaçl›
ifadelerine s›¤›n›rlar. Direnifl ve sa-
vaflta her koflulda kararl› olanlar›n
üslubu ise aç›k ve nettir. Day›’dan
bunu ö¤rendik.  

Marafl katliam›n›n hemen ard›n-
d›n ss››kk››yyöönneettiimm ilan edilmiflti. 

S›k›yönetim karfl›s›nda sol, hem
siyasal, hem politik olarak bocala-
d›. Kimi Ecevit’in ilan etti¤i s›k›yö-
netimin kime karfl› olaca¤›n›n gö-
rülmesi gerekti¤ini söylerken, kimi
hedef olmamak için ortadan kaybo-
luyor, kimisi de mevzileri korumak
ad›na düzen içi s›n›rlara çekiliyor-
du. Sonuçta, s›k›yönetimi etkisiz-
lefltirecek -ve elbette bedelleri bü-
yük de olabilecek- bir pratikten ka-
ç›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›l-
m›flt›: “S›k›yönetimin gelifli, parti-
leflme sürecinin tamamlanmas›n› ve
faflist teröre karfl› devrimci fliddetin
uygulanmas›n› erteleyemez, aksine
dünkünden daha fazla gereklidir.”

Bu ““hheerr kkooflfluullddaa ddiirreenniiflfl vvee
mmüüccaaddeellee”” tavr›, Day›’n›n devrim-
ci hareketin tarihine katt›¤› en be-
lirleyici geleneklerden biridir (ve
elbette hep öyle kalacakt›r). 

Yap›lmas› gerekenler belliydi.
Ordu muht›ra vermiflti ve arkas›n-

Hayalleri, her dönem herke-
sin önünden koflan Day›,
bunlar› hayal etmekle kal-
m›yor, hayata geçirilmesine
de komuta ediyordu.
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dan neyin gelece¤i de az çok belliy-
di. Fakat revizyonizm ve refor-
mizm hala CHP’ye yedeklenmifl
politikalar peflinde iken Devrimci
Yol, Kurtulufl, Halk›n Kurtuluflu gi-
bi gruplar da pasifizmlerini, bir ta-
k›m kitle hareketlerinin arkas›na
gizlemekteydiler. 

Herkesin bir cevab› vard› elbet-
te. Devrimci Hareketin de. 

Devrimci Hareket tavr›n›, he-
men cuntan›n yap›lmas›n› izleyen
günlerde yay›nlad›¤› “AMER‹-
KANCI FAfi‹ST CUNTA 45 M‹L-
YON HALKI YENEMEYECEK”
bafll›kl› bildiri ile aç›klad›. 

Day›’n›n yaflam›n› anlatan aç›k-
lamada da belirtildi¤i gibi, bu tarihi

bildiriyi bizzat kaleme alan Da-
y›’yd›. Bir kez daha cüretini kuflan-
m›fl, halk›n› faflizmin zulmüyle bafl-
bafla b›rakmaktansa her türlü bede-
li göze alm›flt›. 

Devrimci hareket, bildiriyle bir-
likte tüm ilerici, devrimci hareket-
lere de cuntaya karfl› mücadeleyi
yükseltme ça¤r›s› yapt›. Bu ça¤r›y›
yaparken, elbette dedi¤ini en baflta
kendisi uygulayacakt›. Öyle de ol-
du. Day›’n›n kaleme ald›¤› bildiri-
nin bafll›¤›, devrimci hareketin cun-
taya karfl› ilk kampanyas›n›n da ad›
oldu. “Amerikanc› Faflist Cunta 45
Milyon Halk› Yenemeyecek” kam-
panyas› 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 cuntay-
la. Cuntan›n yürüttü¤ü operasyon-
larda aralar›nda Day›’n›n da oldu¤u
kadrolar tutukland›. Bu, devrimci
hareketin ald›¤› ilk önemli örgütsel
darbeydi. Fakat mücadele sürecek-
ti. 

Devrimci hareket, Niyazi Ay-
d›n’›n sorumlulu¤unda yeni bir
Merkez Komite ile cuntaya karfl›
direniflini sürdürürken, Day› için
tutsakl›k koflullar›nda yeni bir kav-
ga bafll›yordu; ki yabanc›s›
olmad›¤› o kavgan›n da ustas› ve
önderi olaca¤›na hiç flüphe yoktu... 

Emperyalizme ve Oligarfliye karfl›
Yürüyüfl’ün 24 A¤ustos 2008 tarih-
li 1. Say›s›na el kondu ve yay›n› 1
ay süreyle durduruldu! EEmmppeerryyaa--
lliizzmmee vvee OOlliiggaarrflfliiyyee KKaarrflfl›› YYÜÜRRÜÜ--
YYÜÜfifi’ün yay›n durdurma karar›
üzerine yapt›¤› aç›klamay› afla¤›da
sunuyoruz:

Dergimizin sayfalar›nda; emperya-
lizme ve oligarfliye karfl› yazd›¤›-
m›z için... Halka karfl› zam, zulüm,
iflkence sald›r›lar›na ortak olmay›p,
iktidarlar›n yalanlar›n› halka anlat-
t›¤›m›z için,
Açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun, ifl-
sizli¤imizin, ölümlerimizin sorum-
lusunun iktidarlar oldu¤unu göster-
di¤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 “te-
rör örgütlerinin propagandas›n›

yapma, suç ve suçluyu övme, bildi-
ri ve aç›klamalar›n› yay›nlamak”
gerekçesiyle 1 ay yay›n durdurul-
mas› karar› verilmifltir.

Halk›n vve HHakl›n›n SSesi OOl-
mak, GGerçekleri YYazmak SSuç
De¤ildir!
‹stanbul 10. ACM taraf›ndan veri-
len karar düzenin Dursun KARA-
TAfi 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 yaz-
mak, 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 ÜÜlkemizdeki ‹‹flbirlik-
çisi OOlgarflidir.
Sayfalar›m›zda hiçbir zaman suçu

ve suçluyu övmedik, zira hep hal-
k›n kan›n› emenleri, vatan›m›z› em-
peryalizme peflkefl çeken iflbirlikçi-
leri, yani gerçek suçlular› göster-
dik.
Oligarflinin bas›n özgürlü¤ü, de-
mokrasi naralar›, hukuk devleti se-
naryolar› bu kadard›r. Dergimizin
kapat›lmas› karar› oligarflinin de-
mokrasi ve özgürlükten kast›n›n ne
oldu¤unu aç›kça göstermektedir.  
As›l suç olan Emperyalizm ve ‹fl-
birlikçi oligarfliyi övmek, onun ya-
lanlar›n› yazmakt›r.
Sayfalar›m›zda hiçbir zaman suçlu-
lar› övmedik, oligarflinin halka kar-
fl› terörüne göz yummad›k, kalem-
lerimizden hiçbir zaman burjuvazi-
nin gazetelerindeki gibi yalanlar
akmad›. Hep halk›n hakl›n›n sesini,
gerçekleri yazd›k ve yazmaya de-
vam edece¤iz.
El koyma ve 1 ay kapatma sald›r›s›
gerçekleri yazmam›z› engelleye-
mez.
Emperyalizme ve Oligarfliye Karfl›
Yürüyüfl Susmayacak!

2299 AA¤¤uussttooss 22000088
EEmmppeerryyaalliizzmmee vvee OOlliiggaarrflfliiyyee

KKaarrflfl›› YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi

SSuussttuurraabbiilleecceekklleerriinnii SSaannaannllaarr

YYAANNIILLIIYYOORR!!
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Devrimci Sol Ana Davas›’n› iz-
lemek için yurtd›fl›ndan gelen he-
yetteki bir genç k›z, davan›n biti-
minde özgür tutsaklardan ayr›l›rken
a¤l›yor; onun a¤lad›¤›n› gören Da-
y›, tercümana sesleniyor: "Söyle
ona a¤lamas›n, çünkü biz kazana-
ca¤›z!"

Yal›n, aç›k, kesin. 
Alt› kelime. Bin y›llar› özetle-

yen tarihsel bir hüküm. 
Day›’n›n ölümünden önce ver-

di¤i son talimatlardan biri de, “A¤-
lamay›n”d›. Arkas›ndan hiçbir yol-
dafl› a¤lamayacakt›, dik duracakt›
herkes! Metin olacakt›. 

Elbette tüm Cepheli kadrolar,
militanlar, taraftarlar, Cephe’ye gö-
nül vermifl herkes, üzülecekti Da-
y›’n›n ölümüne. Elbette yürekleri
da¤lanacakt› ve zaten de öyle oldu.
Bunlar› biliyordu elbette Day›. Bu-
na ra¤men “aassllaa aa¤¤llaammaayyaaccaakkss››--
nn››zz!! -dedi- aassllaa!!”

Yoldafllar›n›n anlat›m›ndan ö¤-
reniyoruz ki, sa¤ elinin iflaret par-
ma¤› yukar›dayd› yine bunu söyler-
ken. 

“A¤lamayacaks›n›z!”
Neden a¤lamamam›z gerekti¤i-

ni 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› an-
lar oldu ki içimize ak›tt›k gözyaflla-

r›m›z›, ama a¤lamad›k. 
Ac›m›z büyüktü, ama bize dev-

retti¤iniz miras›n sorumlulu¤u daha
büyüktü. 

Bu büyük sorumlulu¤u üstlene-
bilmek için dik durmal›, diri olma-
l›yd›k. 

Ac›m›z› öfkeye, hüznümüzü is-
yana 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 geçen-
ler, Cepheliler’i görünce dirildiler,
silkindiler, ortak oldular onurla, gu-
rurla sarmalanm›fl Cepheli coflku-
suna. 

“Kendimi koyverecekken, bizim
çocuklara iliflti gözlerim, Day›’n›n
talimat›n› hat›rlad›m onlar›n yüzü-
ne bak›nca... tuttum kendimi” diye
anlat›yordu Day›’n›n sevgili TA-
YAD’l›lar›. 

Böyle böyle binlerce yürek uy-
du Day›’n›n talimat›na. ‹stisnalar›
olmad› de¤il; 15 ya da 75 yafl›ndaki
yüre¤ine söz geçiremeyenler de ol-
du, ama Day›’n›n kendisi de inan›-
yoruz ki 15 bin yürek denizinde ye-
ralan onlar› da hofl görecekti. 

‹flaret parma¤›n› ileri uzat›p,
“A¤lamayacaks›n›z!” dedi. Ve bir
talimat›n ayn› anda en kitlesel uy-
gulan›fl›na tan›k olundu. 

A¤lamad›k, yas tutmad›k. 
11 A¤ustos yyaass ddee¤¤iill ssoorruummlluu--

lluukk ggüünnüü,, sorumlulu¤u a¤›r bir mi-
ras› omuzlama günüdür dedik.

11 A¤ustos, yüre¤imizle, bilin-
cimizle Day›’y› yaflatmaya and iç-
me ve içti¤i and›, o dakikadan itiba-
ren uygulamaya bafllama günüydü
bizim için. 

Day›’n›n talimat›n›n özü buydu. 
Bundan dolay› yas tutmad›k
Ac›m›z öfkeye, üzüntümüz so-

rumluluk üstlenme kararl›l›¤›na,
hüznümüz isyana dönüfltü tabutu-
nun bafl›nda. 

Day›, son talimatlar›ndan birini
verirken, hareketimize önderlik et-
ti¤i y›llar boyunca yapt›¤› bir fleyi,
son bir kez daha yap›yordu asl›nda. 

Her darbeyi siyasi bir zafere, ye-
ni at›l›mlar›n ç›k›fl noktas›na çevir-
menin ustas›yd› Day›. 

Devrimci hareketin tarihinde
karfl› karfl›ya kald›¤› en büyük dar-
belerden biri olan 12 Temmuz, he-
pimizin haf›zas›nda hangi sözler ve
fliarlarla yeretmifltir bir hat›rlay›n. 

““BBiizzee ÖÖllüümm YYookk”” ve,

““YYoollddaaflflllaarr BBiizzii AAflfl››nn””!!

Bu fliarlar›n yarat›c›s›yd› Day›.
Biz bu iki fliar›n peflinde, 12 Tem-
muz’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
bir örgütsel darbe, bir direnifl
destan›, mücadeleyi yayg›nlafl-
t›rma ça¤r›s› olarak geçti tarihe.  

Önderimiz Fransa’da tutsak
düfltü¤ünde, onun yaratt›¤› ge-
lenek, ““bbuu ssaavvaaflfl›› ddaa kkaazzaannaa--
ccaa¤¤››zz”” fliar›n› üretti. K›sacas›,
olumsuzluklar, darbeler, onun
dilinde yeniden aya¤a kalkma-
n›n, kazanman›n basamaklar›na

A¤lamad›k sevgili önderimiz; çünkü 
size inan›yoruz, kazanaca¤›m›zdan eminiz! 

AAcc››llaarr kkaarraarrttmm››flflssaa bbiillee ggüünnlleerriinn dduuvvaa¤¤››nn››
ddüüflflüürrmmüüflflssee ddee iillkkyyaazz››nn ttoommuurrccuukkllaarr››nn›› ff››rrtt››nnaallaarr 
hhaayyaatt kkeennddiinnii yyeenniiddeenn yyaarraattaann bbiirr bbaahhaarrdd››rr 
vveerreecceekkttiirr eenn oollgguunn mmeeyyvveelleerriinnii mmuuttllaakkaa 
yyeetteerr kkii hhüüzzüünnlleerr ssaarraarrttmmaass››nn yyüüzzüünnüü 

YYaakk sseevvddaann››nn çç››rraass››nn›› ttüürrkküülleerrllee 
bbaarraajj››nn›› yy››kkaann bbiirr ››rrmmaakk ggiibbii kkaatt››ll hhaayyaattaa 
hhüüzznnüünn iissyyaannaa ddöönnssüünn 

Ahmet Telli
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dönüflmüfltür. K›z›ldere’nin tarihte
yaln›zca askeri, fiziki bir yenilgi
olarak kalmamas›n›n sa¤lanmas›n-
dan bafllar onun bu yaklafl›m›, ve
bugünlere uzan›p gelir. ‹flte bu yüz-
den, Day›’ya yyeenniillggiilleerrddeenn ssiiyyaassii
zzaaffeerrlleerr çç››kkaarrmmaann››nn uussttaass›› diyebi-
liriz 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 güle-
riz de; böyle demifl, böyle olmufluz-

dur. “Hoca Nasreddin gibi gülen,
Bayburtlu Zihni gibi a¤layan...”
misali... Bundand›r ki, Day›’n›n fle-
hitli¤ini gözyafls›z, hüzünsüz karfl›-
lama ihtimali pek de düflünülen bir
ihtimal de¤ildi. 

Fakat o Day›’yd›. 
Ölümünü planlayand›. 
Biz ona ölümü bile kondura-

mazken, a¤lamas›z, s›zlamas›z göz-
yafls›z u¤urlayabildik. 

Çünkü giden Day›’yd›. 
Giderken, neleri baflarabilece¤i-

mizi, 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›lmaya-
ca¤›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 ülkemi-
zin meydanlar›na ç›karken, se-
vinç gözyafllar› dökece¤iz ön-
derimiz, umar›z bu talimat›-
n›za ayk›r› de¤ildir. 

Küçük-burjuvazi hayat› hep
karmafl›klaflt›rmaya çal›fl›r. An-
lafl›lamaz, bilinemez ruhsal dal-
galanmalar bütünüdür ona göre
insan. 

Olaylar kavramlar karmakar›-
fl›kt›r onun beyninde. 

O Yüzden de kimi olaylar›
“aç›klanamaz, bu duyguyu ifa-
de etmek mümkün de¤ildir” di-
ye izah eder. ... Bu anlat›lamaz
ancak yaflan›r, kelimeler yet-
mez..." veya benzeri
gizemli ifadeleri çok
sever. Bizce ise
KEND‹ GERÇE⁄‹N-
DEN KAÇMANIN
gerekçeleridir ardar-
da s›ralad›¤› bu ifa-
deler. 

‹yi bir ifl yapt›¤›nda HEMEN
kibirlenip böbürlenir, YANLIfi
yapt›¤›nda ise HEMEN cesareti
k›r›l›r. Çünkü onlar baflar› ve ba-
flar›s›zl›klar›, sadece KKEENNDD‹‹
olumluklar› veya yetersizlikleri
olarak görürler. Oysa tüm olum-
luluklar›n da olumsuzlar›n da sa-
hibi ÖÖRRGGÜÜTT’tür. Örgütün onlar-
ca y›ll›k eme¤inden, y›llar›n biri-
kiminden damla damla toplad›¤›
deneylerin bilgilerin üzerine ha-
reket eder her kadro. Kadrolar›n

kiflisel yetenekleri
hiç mi önemli de-
¤ildir? Elbette etki-
lidir, ama ASLA
belirleyici de¤ildir. 

Belirleyici olan
EMEK VE E⁄‹T‹MD‹R. 

Tüm sorunlar› aflman›n en te-
mel yolu emek ve e¤itimdir.

Hayal k›r›kl›klar› da yaflana-
cakt›r elbette, ama o hayal k›r›k-
l›¤›ndan güçlenerek ç›kman›n
yollar›n› bulaca¤›z. Bu yol da yi-
ne 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 ce-
vaplar›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 öze-
lefltiri, 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 ni-
telik olarak bir fark yoktur. 

Dedikoduculuk yayg›n bir
al›flkanl›kt›r. Ama biz devrimci-
yiz, bizim elimizdeki en büyük
silahlardan birisidir elefltiri öze-
lefltiri. Bu nedenle dedikoduya
ihtiyaç duymamal›y›z. Burjuva
kültürü, tam tersine nerdeyse te-
rapi-rahatlama arac› gibi anlat›r
dedikoduyu. Hatta her kad›n için

bir parça meflrudur
da. Oysa dedikodu
yapmak provokatör-
lüktür. Yani k›flk›rt-
mad›r, yani tahrik et-
mektir. Saflar›m›zda
buna izin vermemeli-
yiz. 

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
EELLEEfifiTT‹‹RR‹‹--ÖÖZZEELLEEfifiTT‹‹RR‹‹--PPRRAA--
TT‹‹KK,, kavga y›llar› boyunca bir
devrimciyi YEN‹LEYEN, D‹NA-
M‹K TUTAN TEK GÜÇTÜR. 

Bir ömür boyu devrimcili¤in
anahtar›, elefltiri-özelefltiri ve ye-
niden pratik içinde s›nanmad›r. 

DEVR‹MC‹ YAfiAM BUDUR.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

EELLEEfifiTT‹‹RR‹‹,, ÖÖZZEELLEEfifiTT‹‹RR‹‹,,
EEMMEEKK VVEE EE⁄⁄‹‹TT‹‹MMDD‹‹RR 
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Devrim, mevcut düzeni y›kma
hareketidir; düzene karfl› olan tüm
güçleri bbiirrlleeflflttiirrmmeekk ve ayn› za-
manda, kimsenin düzene karfl› ç›k-
mad›¤› koflullarda da tteekk bbaaflfl››nnaa ssaa--
vvaaflflaabbiillmmeekk,, öncü ve önder olma-
n›n olmazsa olmaz koflullar›ndan-
d›r. Denilebilir ki, devrimci hareke-
tin Day›’n›n önderli¤indeki oluflum
süreci, hemen her zaman bu iki ya-
n› birlikte içermifltir. 

Devrimci hareketin tarihinde,
kuflatmalar alt›nda tek bafl›na kald›-
¤› koflullarda yarat›lm›fl çok say›da
direnifl oldu¤u gibi, solun tarihinde-
ki az say›daki olumlu birlik prati¤i-
nin yarat›lmas›nda da devrimci ha-
reketin belirleyici pay› vard›r. 

12 Mart sonras›nda, 1974-
75’lerde s›n›flar mücadelesine mü-
dahale edilirken, bir yandan tüm
Cepheliler’in birli¤i sa¤lanmaya ça-
l›fl›l›yor ama s›n›flar mücadelesinin
kimseyi beklemeyece¤i, boflluk kal-
d›rmayaca¤› gerçe¤inden hareketle
de Kurtulufl Grubu oluflturuluyordu.
Sonras›nda da süreçler ve biçimler
de¤iflse de, bu bak›fl aç›s› sürdürül-
müfltür. Oligarflik düzene karfl›, tüm

ezilen kesimleri birlefltirmek
için ›srar, bununla birlikte tek
bafl›na kald›¤› koflullarda da,
kendi gücüne güvenerek ge-
rekeni yapmak, DDaayy››’n›n
birlik sorununa bak›fl›n›n te-
mel 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-

sinde oldu¤u biliniyor; fakat Par-
ti-Cephe çizgisinin Devrimci Yol
hareketi içindeki ““eesskkii””ler tara-
f›ndan tasfiye edilmek istenmesi
karfl›s›nda da “birlik ad›na” dev-
rimci çizginin tasfiyesine göz yu-

mulamayaca¤›n› söyleyerek, tek ba-
fl›na da olsa, tav›r almaktan kaç›n-
mam›flt›r. Bir birlikten söz edilecek-
se, bu Parti-Cephe çizgisinin sahip-
lenilmesi zemininde olmal›yd›, bir-
lik ad›na tasfiyecili¤e ortak oluna-
mazd›. 

Bir çok konuda oldu¤u gibi, Da-
y›’n›n birlik konusundaki yaklafl›m›
da bir çok bak›mdan soldaki olum-
suz flekillenmeleri aflan ve elefltiren
bir muhtevada olmufltur. 

Solun tarihi, aç›klad›¤› progra-
m›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 örgüt-
leyemeden da¤›lm›fl, ya da kitlelere
bir aç›klama bile yap›lmadan, yok
olmaya terkedilmifltir.

Bu bbiirrlliikk mmeezzaarrll››¤¤››’ndan geriye
ne yaz›k ki bir miras da kalmam›fl-
t›r. Neden böyle bir mezarl›¤›n olufl-
tu¤u sorgulanmam›flt›r. 

Bu birliklere yön veren esas dü-
flünce, bazen s›rt›n› baflkalar›na yas-
lama, bazen kitlelerin birlik özlem-
lerini istismar etmek, bazen tek ba-
fl›na üstlenilmesi gereken görevler-
den yan çizmektir. 

Day›’n›n önderli¤inde devrimci
hareket, ne bu tarz birliklerin örgüt-
leyicisi olmufl, ne de içinde yer al-
m›flt›r. 

Day›, birlik sorununa bak›flta,
çok ayr› bir noktadad›r. Day›’n›n te-
mel bir ölçüsü vard›r; Birlik, ancak
mücadelenin geliflimine hizmet edi-

yorsa bir anlam ifade eder. De¤ilse,
ancak halk nezdinde birlik düflünce-
sinin 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 ön-
cesi, herkesin bugün yar›n iktidar›
alacak “cephe”lerden afla¤›s›ndan
söz etmedi¤i koflullarda, mümkün
ve gerekli olan›n ““ggüüçç vvee eeyylleemm
bbiirrllii¤¤ii”” oldu¤unu söylemesidir. Ni-
tekim, o zaman gerçekleflebilen de
sadece buna uygun güç birlikleri ol-
mufltur. 

Kitleleri kand›rmak, oyalamak
veya “dostlar birlikte görsün” anla-
y›fl›na hizmet eden her birlikten
uzak durmufltur devrimci hareket.
Solun, kendi oyununa ortak edeme-
di¤i devrimci harekete “birlik kar-
fl›t›” damgas›n› vurmas›n› da göze
alarak bu konuda ilkeli, tutarl› poli-
tikas›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 ediyor-
du.

En temel eksiklik, iktidar bilin-
cinin ve hedefinin olmamas› veya
yitirilmesiydi. Day›, Türkiye sol ha-
reketinin 30 y›ld›r birlik sorununu
tart›flt›¤› halde hiçbir olumlu sonuç
alamamas›n›,1995’teki bir yaz›s›n-
da flöyle de¤erlendiriyordu: ““((......))
iikkttiiddaarr bbiilliinnccii vvee iikkttiiddaarr aallmmaakk iiççiinn
ggeerreekkllii hh››rrss vvee yyaarraatt››cc››ll››kk ggeelliiflflmmee--
mmiiflfl,, bbuunnuunn yyeerriinnee ‘‘kküüççüükk oollssuunn,,
bbeenniimm oollssuunn’’ aannllaayy››flfl›› eeggeemmeenn ooll--
mmuuflflttuurr.. BBuu aannllaayy››flfl,, bbuu kküüllttüürr,, hheerr
iilliiflflkkiiyyii,, hheerr oollaannaa¤¤›› hheemmeenn ttüümm iillee--
rriiccii,, ddeemmookkrraatt,, aannttii ffaaflfliisstt,, ddeevvrriimm--
ccii,, yyuurrttsseevveerr ggüüççlleerrii,, iikkttiiddaarr›› aallmmaakk
iiççiinn bbiirrlleeflflttiirrmmeekk yyeerriinnee ddaa¤¤››tt››cc››ll››¤¤››,,
sseekktteerrllii¤¤ii,, kkeennddiinnii bbee¤¤eennmmiiflflllii¤¤ii yyaa--

Birlikte Israr 
Ve Tek Bafl›na
Kalabilme Cüreti
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rraattmm››flfltt››rr..””
Grupçuluk, Day›’n›n y›llard›r

mücadele etti¤i bir baflka hastal›kt›r.
Yine onun bir yaz›s›ndan aktaral›m:
““ÖÖllççüü,, kkeennddii öörrggüütt çç››kkaarr›› oolluunnccaa
vvee hheerrflfleeyy bbuu tteemmeellddee ddüüflflüünnüüllüüpp
bbuunnaa uuyygguunn ppoolliittiikkaallaarr vvee ttaakkttiikklleerr
ççiizziillddii¤¤iinnddee vvee ddee hheerr öörrggüütt,, ggrruupp
aayynn›› aannllaayy››flflllaa hhaarreekkeett eettttii¤¤iinnddee,,
iiççiinnddeenn çç››kk››llmmaazz bbiirr kkaarrggaaflflaa,, rreekkaa--
bbeett,, ssuubbjjeekkttiivviizzmm vvee nniihhaayyeettiinnddee
ççaatt››flflmmaa,, flfluu vveeyyaa bbuu flfleekkiillddee bbiibbiirriinnii
ttaassffiiyyee eettmmee ffaaaalliiyyeettii kkaaçç››nn››llmmaazz
hhaallee ggeelliirr.. GGeeççmmiiflfl,, bbuu dduurruummuunn
ççookk ççaarrpp››cc›› vvee aacc›› öörrnneekklleerriiyyllee ddoo--
lluudduurr..””

Day› için birlik, iktidar için mü-
cadele etmektir. ‹ktidar bilinci olan-
lar, birlikten kaçmazlar, birli¤e ken-
di dar ç›karlar› çerçevesinde bak-
mazlar, 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 mü-
cadele yürütmüfltür. Ayn› zamanda
olumlu birliklerin mücadele içinde
nas›l yarat›labilece¤inin örnekleri
de ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Türkiye solunun mücadele tari-
hindeki, 11998844 ÖÖllüümm OOrruuccuu, 11999966
ÖÖllüümm OOrruuccuu ddiirreenniiflfllleerrii, CCMMKK
(Cezaevleri Merkezi Koordinasyo-
nu), DDEETTUUDDAAPP (Devrimci Tutsak-
larla 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› program-
lara sahip de¤ildir. Kimisi bir eylem
birli¤idir, kimisi s›n›rl› bir hedef
do¤rultusunda gerçeklefltirilmifl güç
birli¤idir. Fakat, tart›flmas›z gerçek-
tir ki, bu birlikler mücadeleyi gelifl-
tiren birlikler olmufltur.

Bunlardan 1984 Ölüm Orucu,
sonuna kadar birlik ›srar›n› sürdür-
mek 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-

likte örgütlemek için çok çaba sar-
fedilmifl ve zaman harcanm›flt›r.
Ancak art›k beklemenin statükocu-
lu¤a, teslimiyetçili¤e prim vermek
olaca¤› noktada da tek bafl›na ölüme
yatman›n karar›n› vermekte bir an
bile tereddüt edilmemifltir. Bu nok-
tada devrimci hareketle yanyana ol-
mak isteyen tek bir siyaset bile ç›k-
t›¤›nda, onlar özelinde birli¤in ge-
rekleri de yerine getirilmifltir. 

Day›, daha ileri birliklerin, ka¤›t
üzerinde de¤il, mücadele içinde,
ad›m ad›m örgütlenebilece¤ini söy-
ler. Solun mevcut gücüne ve ger-
çekli¤ine uygun hedeflerle örgütle-
nen birlikler, ayn› zamanda solda
birlik kültürünün gelifltirilmesini de
sa¤layacak, daha ileri birliklerin ör-
gütlenmesinin koflullar›n› olufltura-
cakt›r.

Afla¤›daki flu de¤erlendirme de
Day›’n›n birlik sorunundaki yakla-
fl›m›nda soyut birlik kal›plar›na de-
¤il, somut durumu ve ihtiyaçlar›
esas ald›¤›n› gösterir: ““BBuuggüünn,, yyaa--
pp››llmmaass›› ggeerreekkeenn...... ((......)) ssooyyuutt vvee bbüü--
yyüükk llaaff››zzllaarraa ffaazzllaa rraa¤¤bbeett eettmmeeddeenn,,
kküüççüükktteenn bbüüyyüü¤¤ee ddoo¤¤rruu ggiiddeenn,, eenn
bbaassiitt,, kkoollaayy vvee yyaapp››llaabbiilliirr oollaannddaann
yyoollaa çç››kkaarraakk,, eeyylleemm vvee ggüüçç bbiirrlliikkllee--
rrii oolluuflflttuurrmmaakktt››rr.. BBuunnuunn öönnüünnddee
hhiiççbbiirr eennggeell yyookkttuurr.. ((......)) BBuu bbiirrlliikk--
lleerr iiççeerriissiinnddee ddoossttlluukk vvee ddaayyaann››flflmmaa
iilliiflflkkiilleerrii ggeelliiflflttiirriilleerreekk,, hhaallkk kkiittlleellee--
rrii iiççeerriissiinnddee ddoo¤¤rruullaarr››nn vvee yyaannll››flfl--
llaarr››nn kkaavvggaass›› vveerriilleerreekk mmüüccaaddeellee
ggeelliiflflttiirriilliirr..””

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 büründürülme-
yen birlikler, mücadelenin geliflimi
önünde engel oluflturmaya bafllarlar.

Böylesi birlik örnekleri de çok-
tur. 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 ge-
lir. Solun, birlikler konusunda dev-
rimci hareketten duydu¤u rahats›z-
l›¤›n bir nedeni, bu zaafl› yaklafl›m-
lar karfl›s›ndaki tavizsizli¤idir.
Solun bu noktadaki rahats›zl›¤›,
devrimci hareketin birlik politikas›-
n›n yanl›fll›¤›n› göstermez; tam ter-
sine 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 mücade-
leyle yarat›labilmifl, birliklerin da-
¤›lmas› ise, ço¤unlukla bu zaaflar›n
afl›lamamas› sonucu olmufltur.

BBiirrlliikkttee ››ssrraarr ddaa,, yyaallnn››zz
bbaaflfl››nnaa kkaallmmaayy›› ggöözzee aallmmaakk
ddaa kkeennddiinnee ggüüvveennddiirr,, iiddeeoolloo--
jjiikk ssaa¤¤llaammll››kktt››rr

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 korkma-
mak gerekti¤ini ö¤retmifltir kad-
rolara. Tarihsel dönüm noktala-
r›ndaki tavr›yla da bunu defalar-
ca pratik olarak göstermifltir. 

Her iki tavr›n kökeninde de
kendine güven ve ideolojik sa¤-
laml›k vard›r. Kendine, ideolo-
jisine güvenmeyenler, birlik-
lerde 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›¤› ko-
flullarda, oligarflinin sald›r›lar›n› gö-
¤üsleyebilmek, do¤ru politikay› ›s-
rarla savunabilmek de kendine gü-
ven ve ideolojik sa¤laml›k gerekti-
rir.

12 Eylül öncesi faflist sald›r›lara
karfl› silahl› veya kitlesel mücadele-
nin örgütlenmesinde, 12 Eylül cun-
tas›na karfl› direniflte, cuntan›n zin-
danlar›nda teslim alma politikas›na
karfl› direnifllerde, Day›’n›n politi-
kas› ›srarla solla birlikte hareket et-
mek oldu, fakat yaln›z kal›nd›¤›nda
da mücadelenin görevlerinden ka-
ç›lmad›.

Day›’n›n gerekti¤inde tek bafl›na
kalmay› göze alarak do¤rular› sa-
vunmas› ve hayata geçirmesi, birlik
ad›na statükolara, pasifizme ortak
olmamas›, çeflitli sol kesimler tara-
f›ndan ““sseekktteerrlliikk”” olarak da kara-
lanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Kuflku yok ki, devrimci hareket,
gönül rahatl›¤›yla flöyle diyebilir:
e¤er “sekterlik” emperyalizm ve
oligarfliyle uzlaflmamaksa, “sekter-
lik”, devrimin ve halk›n ç›karlar›n›
savunmaksa, “sekterlik”, kadrolar›,
kitleleri aldatan ve oyalayan ma-
nevralara ortak olmamaksa, her ko-
flulda direnmek, herkese ra¤men,
devrime yürüyebilmek iradesini
göstermekse, evet biz sekteriz... El-
bette devrimci hareketin tavr›n›n
sekterlikle ilgisi yoktu. GGeerrççeekk
oollaann,, devrimci hareketin mücadele-
den kaçmaya de¤il, mücadelenin
görevlerini omuzlamaya hizmet
eden birlikleri, sadece bu tarz birlik-
leri savunmas›d›r.

E¤er herhangi bir birlik, müca-
deleye hizmet etmiyorsa, on-
lar›n bir parças› olmamay›,
birlik ad›na hayati görevleri
üstlenmekten geri kalmama-
y› ö¤retmifltir Day› bize. Tut-
saklara gönderdi¤i bir mesa-
j›nda, gerekti¤inde, yaln›z
kalmay› göze alman›n zo-
runlulu¤unu flöyle ifade
eder: ““BBuuggüünnüünn ddüünnyyaa--
ss››nnddaa yyaallnn››zz bbaaflfl››nnaa kkaall--

mmaayy›› ggöözzee aallmmaaddaann ggüüççllüü oollmmaakk vvee
ddüüflflmmaannaa kkaarrflfl›› ssaavvaaflflmmaakk mmüümmkküünn
ddee¤¤iillddiirr.. YYaallnn››zz bbaaflfl››nnaa eemmppeerryyaalliizz--
mmee,, oolliiggaarrflfliiyyee vvee oonnuunn uuzzaanntt››llaarr››--
nnaa kkaarrflfl›› ssaavvaaflflmmaakk hhiiççbbiirr tteekknniikkllee,,
ssiillaahhllaa,, ggüüççllee ddee¤¤iiflflttiirriilleemmeeyyeecceekk
ddüünnyyaann››nn eenn bbüüyyüükk ggüüccüüddüürr.. BBuu,,
kkeennddiinnee ggüüvveennddiirr.. BBuu,, iiddeeoolloojjiikk
ssaa¤¤llaammll››kktt››rr..”” 

Çok somut bir gerçektir. Da-
y›’n›n bu do¤ru bak›fl aç›s›n›n sonu-
cudur ki, devrimci hareket koflullar
ne olursa olsun, yaln›z bafl›na kal-
may› göze alarak, her cepheden ge-
len sald›r›lara gö¤üs germifl, do¤ru-
lar› savunmufl ve hayata geçirebil-
mifltir.

Devrimci harekette darbe ihane-
tinin yafland›¤› dönem de, do¤rular-
dan taviz vermemek için, gerekti-
¤inde yaln›z kalmay› göze alman›n
en güçlü örneklerindendir.

Day›, de¤il yaln›z bafl›na kal-
mak, adeta “tüm dünyan›n” kendi-
sine karfl› birleflti¤i koflullarda bile,
do¤rular› savunmaktan çekinme-
yen, karfl› devrimi, düzeni temsil
edenlerle uzlaflmayan bir önderdir.
Day›’n›n darbecilikle uzlaflmazl›¤›-
n› ifade eden en özlü sözlerden biri-
si fludur; ““BBuu hhaarreekkeettttee ddaarrbbeecciillii¤¤ii
mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaakkttaannssaa,, aattoommllaarr››nnaa
kkaaddaarr ppaarrççaallaarr vvee kküülllleerrii aarraass››nn--
ddaann yyeennii bbiirr hhaarreekkeett kkuurraarr››mm””..

Darbe süreci, devrimci hareketin
dört bir yandan kuflat›ld›¤›, bu ku-
flatmaya çeflitli sol güçlerin de de¤i-
flik düzeylerde kat›ld›¤› bir süreçtir.
Fakat, böyle diye devrimci hareket
ne mücadelenin görevlerini tatil et-
mifl, ne de yaln›z kalmamak ad›na
ilkelerinden taviz vermifltir.

Birlik gerekti¤inde ortak hedef-
lerde buluflmak için esnek davran-
mak, 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 birliklerde-
ki ›srar›n›n da örne¤idir. Darbecili¤i
sahiplenen solun tüm olumsuzlukla-
r›na karfl›n, bu durum ülkemiz solu-
nun gerçe¤i olarak kabul edilmifl,
bu solla birlikte yürümek için ›srar
yine de sürdürülmüfltür. Day›, solun
bu gerçe¤inin unutulmamas›n›, fa-
kat, bu gerçe¤i de¤ifltirmek için mü-
cadelenin de sürdürülmesi gerekti-
¤ini söyler. Bu bak›fl aç›s›n›n sonu-
cunda, darbecili¤e bulaflm›fl sola
flöyle seslenilir; ““EEllbbeettttee bbuu bbiirrlliikk--
lleerrddee aarrzzuu eeddiilleenn,, iisstteenneenn,, ggüüvveennii--
lliirr ddoossttlluukkllaarr››nn oolluuflflmmaass›› vvee ggeelliiflflttii--
rriillmmeessiiddiirr.. AAmmaa ddoossttlluukkllaarr ggüüvveennii--
lliirr ddee¤¤iill ddiiyyee,, ddoossttllaarr yyookk ddiiyyee bbiirr--
lliikklleerrddeenn uuzzaakk dduurrmmaayy››zz.. DDoossttlluukk--
llaarr››nn mmüüccaaddeellee iiççeerriissiinnddee ggeelliiflfleeccee--
¤¤iinnee iinnaann››yyoorruuzz..””.. (Kongre Karar-
lar›)

Yine, F tipi sald›r›s› karfl›s›nda
yarat›lan direnifl destan› da, bu poli-
tikan›n çok net olarak göründü¤ü ve
genifl kesimler taraf›ndan bilinen
örneklerdendir. Direnifl sürecinin
solla birlikte örgütlenmesi için, ay-
larca yo¤un bir tart›flma süreci ya-
flanm›flt›r. Fakat, tüm ›srarlara kar-
fl›n, solun büyük ço¤unlu¤uyla dire-
nifl zemininde birlik yakalanama-
m›flt›r. Böyle diye, direnmemenin
teorisi yap›lamazd›. Birlik sadece
iki siyasetle de olsa direnifl zemi-
ninde hayata geçirildi. Direniflin ge-
liflimi içinde, özgür tutsaklar bir kez
daha yaln›z b›rak›ld›lar. Fakat yal-
n›z bafl›na kal›nd›¤› koflullarda da
direnifl destan› yazmak, Day›’n›n
devrimci hareketin mayas›na katt›¤›
özelliklerdendir. Bu maya sayesin-
de, 7 y›l süren bir direnifl destan› ya-
rat›ld›.

Day›’n›n birlik anlay›fl›nda ölçü-
ler çok nettir. Birlik de, ayr›l›k da
mücadeleyi gelifltirmek içindir. 

Birlik sorununa Day›’n›n bu mi-
ras›yla yaklaflmak, mevcut birlikle-
rin daha da geliflip güçlenmesini,
daha ileri birliklerin yarat›labilme-
sini de sa¤layacakt›r.
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“Yaln›z bafl›na
emperyalizme, oligarfliye ve

onun uzant›lar›na karfl›
savaflmak hiçbir teknikle,

silahla, güçle de¤ifltirileme-
yecek dünyan›n en büyük 

gücüdür.”



Halk›n Hukuk Bürosu 29 A¤us-
tos günü Bayrampafla Katliam› Da-
vas›’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›l-
mad›¤› söylendi. Yarg›n›n yok say-
ma 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 savunma-
da ileri sürülen hususlar›n ve delil-

lerin hiç tart›fl›lmad›¤›, mahkemeye
göre 19 Aral›k Katliam›’n›n hiç ya-
flanmad›¤› söylendi. Gerekçeli ka-
rarda 958 san›ktan 418’inin ne kim-
lik bilgisinin, ne de adreslerinin bu-
lundu¤unun söylendi¤i aç›klamada
“Oysa bir mahkeme karar›n›n hü-
küm ifade etmesi ve geçerlili¤inin
olabilmesi için yarg›lama yapt›¤› ki-
flinin kim oldu¤unun tam olarak ta-
n›mlanmas› gerekir. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda esasen bu durum 19 Ara-
l›k operasyonu aç›s›ndan flekli bir
yarg›laman›n dahi yap›lmad›¤›n›
gösteriyor” denildi. “Operasyon ta-
rihinde, Devlet Güvenlik Mahke-

mesi taraf›ndan verilen sansür kara-
r› ile gerçeklerin kamuoyu taraf›n-
dan ö¤renilmesini engelleyen, son-
ras›nda ölmemek suçunu iflleyen tu-
tuklu 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›kla-
mada bu yarg›n›n halk›n adalet öz-
lemine yan›t vermesinin mümkün
olmad›¤› ve hiçbir halk›n adaletsiz
kalmayaca¤› vurguland›.

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

Katliam YYok! CCeza YYok! SSan›k YYok!

Yürüyüfl Dergisi her hafta ol-
du¤u gibi bu hafta da eski ve ye-
ni okuyucular›yla buluflmaya de-
vam etti. 

YYüürrüüyyüüflfl,, DDaayy››’’nn››nn DDoo¤¤dduu-
¤¤uu fifieehhrriinn SSookkaakkllaarr››nnddaa

Emperyalizm ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl’ün geçen hafta ta-
n›t›m ve sat›fl›n›n yap›ld›¤› yerler-
den biri de EEllaazz››¤¤’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 Tür-
kiye’nin Day›s›yd›, fakat Ela-
z›¤’da do¤mufltu. 

27 A¤ustos’ta, Elaz›¤ merkez
Hozat Garaj› ve Hastaneler Cad-
desi’nde yap›lan dergi sat›fl›nda
daha çok Dursun Karatafl anlat›l-
d›. Dergi’deki Day›’ya iliflkin bafl-
l›klarla, Day›’n›n ad› memleketi-
nin sokaklar›nda yank›lanm›fl ol-
du. 

Day›'y› tan›yanlar, onunla bir-
likte okula gidenler, köylüsü
olanlar, ayn› sokakta oyun oyna-
d›klar› arkadafllar›, sonradan du-
yup da tan›yanlar, herkesin Day›
için söyledi¤i tek söz vard›: "Ger-
çekten 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›¤› di-
lediler. 

*
29 A¤ustos günü AAnnttaallyyaa’’nn››nn

GGüünneeflflllii MMaahhaalllleessii’’nnddee gerçeklefl-
tirilen dergi da¤›t›m›nda, mega-
fonla yap›lan konuflmalarda,
“Halklar, önderi Dursun Karatafl’›
ölümsüzlü¤ü u¤urlad›. 15 bin
yürek selamlad› önderimizi... Za-
fer önderimize sözümüzdür” de-
nilirken, mahalle halk›ndan baz›
insanlar, “biz de vard›k u¤urlama
töreninde, bu mahalleden de gi-
denler oldu” diye belirttiler. 

*
30 A¤ustos günü ‹‹zzmmiirr’’iinn NNaarr-

ll››ddeerree ‹‹nnöönnüü MMaahhaalllleessii’’nnddee ger-
çeklefltirilen 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. 

*
AAnnkkaarraa’dayd› Ferhat. TTuuzzlluu-

ççaayy››rr bölgesinde Yürüyüfl Dergisi
sat›fl›nda yedi Yürüyüfl okurunun

aras›nda. 28 A¤us-
tos günü Yürüyüfl
önlükleriyle yap›lan
dergi tan›t›m ve sa-
t›fl›nda 23 dergi,
tek tek kap›lar çal›-
narak verildi.

AAddaannaa fifiaakkiirrppaa-
flflaa MMaahhaalllleessii''nnddee
daha çok Dursun
Karatafl’›n anlat›ld›-
¤› tan›t›m ve sat›fl,
halk›n ilgisi ile karfl›land›. 

*
BBuurrssaa TTeelleeffeerriikk vvee PPaannaayy››rr

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... 

*
MMaallaattyyaa’’ddaa YYeeflfliillyyuurrtt CCaadd-

ddeessii vvee ZZaavviiyyee MMaahhaalllleessii’’nnddee
3 Eylül günü yap›lan dergi sa-
t›fllar›nda Dursun Karatafl’›n
38 y›ld›r büyüttü¤ü devrim
mücadelesi anlat›ld›. “Dursun
Karatafl’› sahiplenmek, dev-
rimi sahiplenmektir” denilen
sat›fllarda halkla sohbetler
edilerek duygu ve düflün-
celeri dinlendi. 

SSookkaakkllaarrddaa YYüürrüüyyüüflfl’’llee
BBiirrlliikkttee OO’’nnuunn AAdd›› YYaannkk››llaanndd››
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Yeni Genelkurmay Baflkan› Or-
general ‹lker Baflbu¤, 28 A¤ustos’ta
düzenlenen törenle görevi devrald›.

‹lker Baflbu¤, hem geçmifl sici-
liyle, hem de düzenlenen törende
yapt›¤› konuflmas›yla, yeni-sömür-
ge bir ülkede, iyi bir Genelkurmay
Baflkan›’nda mutlaka bulunmas› ge-
reken özelliklere sahip oldu¤unu
gösterdi. BBuu öözzeelllliikklleerr,, iiflflbbiirrlliikkççiilliikk
vvee kkaattlliiaammcc››ll››kktt››rr..

Baflbu¤ konuflmas›nda flöyle de-
di; ““AABBDD’’yyllee iiflflbbiirrllii¤¤iimmiizz mmüükkeemm--
mmeell sseevviiyyeeddee...... BBuu nneeddeennllee öönneemmllii
ggöörreevvlleerriimmiizzddeenn bbiirriissii ddee bbuu iiflflbbiirrllii--
¤¤iinniinn kkoorruunnmmaass››dd››rr......””..

Dünya halklar›n›n katili, sömür-
geci Amerikan emperyalizmiyle
kurduklar› iflbirlikçilik iliflkileriyle
övünen, görevini bu iflbirli¤inin ko-
runmas› olarak tan›mlayan bir Ge-
nelkurmay Baflkan›, kuflku yok ki,
emperyalizmin ve iflbirlikçi oligar-
flinin arad›¤› kiflidir.

BBaaflflbbuu¤¤’’uunn ggeeççmmiiflfl kkaarriiyyeerriinnee
ggeelliinnccee;; flu kadar›n› belirtmek ye-
terli: ‹ngiltere Kraliyet Harp Akade-
misi ve NATO Savunma Koleji’ni
bitirmifl; Brüksel’deki NATO Ulus-
lararas› Askeri Karargah›’nda Cari
‹stihbarat Plan Subayl›¤› ve Belçika
Mons’taki Avrupa Müttefik Kuv-
vetleri Yüksek Karargah›’nda Lojis-
tik ve Enformasyon Daire Baflkanl›-
¤› yapt›¤› dönemlerde emperyaliz-
min e¤itiminden geçmifl bir kiflidir.

Ülkemizdeki iflbirlikçi general-
ler, emperyalizmin tezgah›ndan ge-
çerek yetifltiriliyorlar. Baflbu¤ da
onlardan birisidir. NATO bünyesin-

de 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-

ni, halk›m›z üzerinde uygulam›fl bir
katliamc›d›r. Kürt halk›na yönelik
katliamlar›n planlay›c›s›, uygulay›-
c›s›d›r.

21 Ekim-26 Ekim 1993 tarihleri
aras›nda Diyarbak›r’›n Lice ilçesin-
de gerçeklefltirilen katliamda, geri-
ye 60'dan fazla ölü, 300 yaral› ve
yak›lm›fl 228 dükkan b›rak›lm›flt›.
Katliam›n ard›ndan yaflanan göçle
birlikte, 9600 nüfuslu kentten geri-
ye sadece 300 kifli kald›.

Katliam› yönetenler, Korgeneral
HHaassaann KKuunnddaakkçç›› ile birlikte ‹‹llkkeerr
BBaaflflbbuu¤¤’du. San›r›z sadece bu katli-
am da, onun TSK içinde üstlendi¤i
görevler hakk›nda bilgi vermeye
yeter. Yine Baflbu¤’un döneminde
Kulp ilçesinde, 11 Ekim 1993’te 11
köylü askerlerce kaç›r›l›p katledil-
mifl ve toplu bir mezara gömülmüfl-
tü. Bu olay›n aç›¤a ç›kmas› üzerine
Baflbu¤, suçunu ““AA‹‹HHMM''ddeenn ttaazzmmii--
nnaatt aallmmaayyaa yyöönneelliikk pprrooffeessyyoonneellccee
bbiirr oorrggaanniizzaassyyoonn”” demagojisiyle
örtbas etmeye çal›fl›yordu... K›saca-
s› Baflbu¤, iflbir-
likçi ve katliamc›
ordunun Genel-
kurmay Baflkan-
l›¤›’na uygun bir
kifli oldu¤unu,
katliamc›l›¤›yla
da, katliamlar›n
üzerini örtmekte-
ki yetene¤iyle de
göstermifl bir ki-
flidir.

Genelkurmay,
oligarflik düzenin
bir kurumudur.
Ülkemizdeki sö-
mürge tipi fafliz-
min en temel ku-
rumlar›ndan biri-
dir. Dolay›s›yla,
bu kurumun, ba-
fl›na getirilen ki-
flilere göre de¤i-
flen bir politikas›
söz konusu ola-
maz. Kifliler, ku-

rumun niteli¤ine uygun olarak seçi-
lip göreve getirilirler ve ayn› politi-
kay› hayata geçirirler. Belki o poli-
tikan›n uygulan›fl›nda biçimsel fark-
lar, farkl› üsluplar söz konusu olabi-
lir. Ama hepsi o kadard›r.

Ordu içindeki ““kklliikklleerr,, kkaannaatt--
llaarr”” üzerine teoriler yapan, kimi ge-
nerallerin ““ççöözzüümmddeenn”” yana oldu-
¤undan hareketle politikalar geliflti-
renler... bu ordudan ““uulluussaallcc››ll››kk””
bekleyip, emperyalizme tav›r alaca-
¤›n› umanlar... 

‹flte Baflbu¤, hepinizin ne kadar
yan›ld›¤›n› geçmifliyle ve sözleriyle
bir kez daha anlat›yor. Yar›n, pratik
olarak da gösterecektir. 

Genelkurmay Baflkanlar›’n›n ki-
flili¤i üzerinden, ordunun konumu-
nun, politikas›n›n de¤iflebilece¤ini
düflünenler, bu ssiisstteemmii hiç tan›ma-
yanlard›r. Onlar›n bu mevkiye ka-
dar yükselebilmelerinin nedeni; em-
peryalizmin ve oligarflinin politika-
lar›n› hayata geçirecek kifliler olma-
lar›ndand›r.

‹flbirlikçilikte, ffaflizmde 
ittifak vve rriyakarl›k!.. 

Hem ““ÜÜllkkeemmiizziinn uulluussaall,, üünniitteerr vvee llaaiikk yyaa--
pp››ss››nn›› bboozzmmaakk iisstteeyyeennlleerr vvaarr”” diye konuflma

yap›yorlar, hem de ““llaaiikk yyaapp››yy›› bboozzmmaakk
iisstteeddii¤¤ii”” Anayasa Mahkemesi karar›yla
kesinleflmifl kiflilerin önünde boyunlar›n›

e¤ip, onlara madalya takt›r›yorlar...
Generallerin laiklik savunuculu¤u da bu

kadar olur... 

Baflbu¤; ‘ABD ile iflbirli¤imiz mükemmel’
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Tar›m Bakan› Mehdi Eker, 30
A¤ustos’ta, 2008 y›l› f›nd›k al›m fi-
yatlar›n› aç›klad›. Geçen y›ldan %
30 oran›nda daha düflük aç›klanan
ve kademelendirilen fiyatlar flöyle;
EEyyllüüll’’ddee 44 YYTTLL,, EEkkiimm--KKaass››mm’’ddaa
44..55 YYTTLL,, AArraall››kk vvee ssoonnrraass›› 55 YYTTLL..

Kademelendirme sisteminin so-
nucu, f›nd›k üreticisinin bu y›l da
tüccara mahkum edilmesidir. Çün-
kü, TMO al›m›n› bekleyemeyen
üreticinin f›nd›¤›n›, belirlenen fiyat-
lar›n da alt›nda tüccara satmaktan
baflka bir yolu yok.

Fakat, TMO’ya 4 YTL üzerin-
den 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›k-
tan sonra ayl›k ancak 333 YTL olu-
yor. Bu parayla bir ailenin ayl›k ge-
çimini sa¤lamas›n›n mümkünsüzlü-
¤ü ortadad›r.

Tüccar aç›s›ndan ise, devlet
al›mlar›n›n pratik olmamas› ve ka-
demelendirme sistemi büyük kar
f›rsat› yarat›yor. Tüccar, üreticiden
4 YTL veya daha alt›ndaki fiyatlar-
la 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 fi-
yatlar› tepkiyle karfl›larken, ‹stanbul
F›nd›k ‹hracatç›lar› Birli¤i; ““BBuu
ff››nndd››kk ttaarriihhiinnddee bbiirr rreeffoorrmmdduurr......
BBuu ffiiyyaatt yyuurrttdd››flfl››nnddaa rreekkaabbeett ggüüccüü--
mmüüzzüü aarrtt››rraaccaakk”” diyerek, Adapaza-
r› Ticaret Borsas› Baflkan› da:: “Ey-
lül, Ekim ve Aral›k ay›ndaki farkla-
r› çok iyi vermifl hükümet. Bu fark-
lar gayet güzel” sözleriyle memnu-
niyetlerini ifade ettiler.

Bu tablo içinde, dünyan›n en bü-
yük 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 dü-
flen f›nd›k fiyatlar›, giderek f›nd›k
üretimini bitme noktas›na getire-
cektir.

Temel HHaklar; SSömürüye
karfl› mmücadele eedelim

Karadeniz Temel Haklar da, 31
A¤ustos’ta yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mayla AKP iktidar›n›n f›nd›kta sö-
mürü çark›n› devam ettirdi¤ine dik-
kat çekti. Aç›klamada, belirlenen
f›nd›k taban fiyat›n›n üreticiye art›k
f›nd›k üretmeyin demek oldu¤u be-
lirtildi. ““FF››nndd››¤¤››mm››zzaa,, ççaayy››mm››zzaa,, ttüü--
ttüünnüümmüüzzee ggöözzüünnüü ddiikkmmiiflfl oollaann,,
IIMMFF ppoolliittiikkaallaarr››yyllaa hhaarreekkeett eeddeenn
vvee ttaarr››mm››mm››zz›› bbiittiirrmmeeyyee ççaall››flflaann
AAKKPP bbiizziimm ddoossttuummuuzz oollaammaazz”” de-
nilen aç›klamada sömürücülere kar-
fl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

F › n d › k
üre t ic i le r i ,
düzenledik-
leri eylem-
lerle, AKP
ik t ida r ›n ›n
be l i r l ed i¤ i

f›nd›k taban fiyatlar›n› pro-
testo ettiler.

2 Eylül’de Düzce’nin
Gümüflova ilçesinde,
AKP’nin ekmekleriyle oy-
nad›¤›n› belirten f›nd›k üre-

ticileri, D-100 kara yolunu araçlar›yla trafi¤e kapata-
rak, 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›n-
d›klar› atefle verdiler. Ellerinde ““ssaatt››ll››kk kkööyy”” dövizleri

ve ““VVuurr vvuurr iinnlleessiinn BBaaflflbbaakkaann ddiinnlleessiinn””, ““BBaaflflbbaakkaann
iissttiiffaa”” sloganlar› ile eylemlerini sürdüren köylüler, köy
meydan›nda f›nd›¤› tabuta koyarak, fiyat›n bankalara
ve tüccara borçlar›n› ödemeye bile yetmedi¤ini belirtti-
ler.

3 Eylül’de ise, Sakarya’da f›nd›k üreticilerin öfkesi
AKP binas›n› hedef ald›. Karfl›l›¤› verilmeyen emek-
lerinin hesab›n› sormak için eylem yapan üreticiler,
AKP binas›n› tafllad›lar. Üreticilerin, tafllar›n›n he-
defindeki yerlerden biri de, hem AKP ilçe baflkan›,
hem de F‹SKOB‹RL‹K baflkan› olan Lütfü Bayrak-
tar’›n iflyeri oldu. Üreticilerin emeklerinin karfl›l›¤›-
n› vermek yerine, üzerlerine coplarla, biber gazla-
r›yla çevik kuvvet ekipleri sal›nd›. Polisin sald›r›s›
üzerine ilçe merkezine dönen üreticiler, bir süre
burada oturma eylemi yapt›ktan sonra, tekrar po-
lisin sald›r›s› üzerine da¤›larak eylemi bitirdiler.

F›nd›k Üreticisi Eylemde

F›nd›kta AKP-Tüccar Soygunu

Karfl›l›¤› Verilmeyen 
Eme¤imizin Hesab›n› Soral ›m!Soral ›m!
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Kamu-Sen ve Memur-Sen, toplu
görüflme masas›ndan memuru sata-
rak kalkt›lar.

Görüflme masas›nda, sendikala-
r›n maafl art›r›m› için pazarl›k yap-
ma iradeleri yoktu, hükümetin söy-
ledi¤ini onaylamak için oturmufllar-
d› masaya. Fakat, pazarl›¤›n› yap-
t›klar› bir konu vard›. Satt›klar› me-
murlar›n karfl›l›¤›nda alacaklar› rüfl-
vetin pazarl›¤›n› yapt›lar.

Rüflvet belirlendi, memur maafl-
lar›n›n ne kadar art›r›laca¤› ise za-
ten hükümet taraf›ndan tek yanl› be-
lirlenmiflti. Anlaflmaya vard›klar›n›
aç›klad›lar. Anlaflmaya göre, sendi-
kalar›n kasas›na giren, üye bafl›na 5
YTL’lik aidat, 10 YTL’ye ç›kar›ld›.
Böylece, iflbirlikçi sendikalardan
KKaammuu--SSeenn’’iinn kkaassaass››nnaa 2211..55,, MMee--
mmuurr--SSeenn’’iinn kkaassaass››nnaa iissee 1188..88 mmiill--
yyoonn YYTTLL girdi. Satt›klar› memur
bafl›na ald›klar› ödül, 5 YTL idi.

Göstermelik pazarl›klar sonu-
cunda, 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. Ger-
çekte, bir görüflme veya pazarl›k
yok ortada. Fakat, hükümetin tek ta-
rafl› belirledi¤i maafl miktar› sanki
bir uzlaflma sonucu belirlenmifl gö-
rüntüsü yarat›larak, memurlar›n ik-
tidara tepkileri eritiliyor.

Oysa, bu zam miktar›, Kamu-
Sen’in en düflük maafll› memur için
istedi¤i yüzde 12.9+12.4’lük zam-
m›n bile üüççttee bbiirrii kadard›r. Kendi
belirledikleri miktar›n bile üçte biri-
ne raz› oldular. Kabul edilen zam
oran›, enflasyonun ancak üçte ikisi-
ne denk düflüyor; “memuru enflas-
yona 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 ra-
kamlar›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 sendika-
c›l›k gerçe¤i bir kez daha görülmüfl-
tür. ‹flbirlikçi sendikac›l›k, aç›k ola-
rak emekçinin karfl›s›ndad›r. Pat-
ronlardan, devletten yanad›r.

Onlar, sat›n al›nm›fl sendikac›-
lard›r. Memurlar›n yaflam›n›, ald›k-
lar› ücretleri ve haklar›n› düflün-
mezler, düflündükleri memurlar›
satman›n karfl›l›¤›nda devletten ne
kadar rüflvet alacaklar›d›r. Utanma-
dan, tüm halk›n gözleri önünde me-
muru kaça satacaklar›n›n pazarl›¤›-
n› yapm›fllard›r.

Toplu görüflme süreci bu yan›yla
bitmifltir; flimdi görev yine devrim-
ci, ilerici memurlar›nd›r. Bu toplu
görüflme ihanetinden hareketle,
yüzleri bir kez daha aç›¤a ç›km›fl
olan iflbirlikçi sendikac›l›k, çok da-
ha güçlü ve etkili bir biçimde teflhir
edilmelidir. 

Memuru Satan ‹flbirlikçi
Sendikalar, Ödüllendirildi

Emekçilerin ücretleri her geçen
dönem daha da düflerken, Sabanc›
holding kkaarr››nn›› ggeeççeenn yy››llaa ggöörree
yyüüzzddee 2200 aarrtt››rraarraakk,, iillkk aalltt›› aayyddaa
773377 mmiillyyoonn YYTTLL nneett kkaarr ggeerrççeekk--
lleeflflttiirrddii.. FFaakkaatt,, Sabanc›lar yeterin-
ce 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: ““SSeennddiikkaa--
nn››nn bbuu ggeerrççeekktteenn aa¤¤››rr flflaarrtt--
llaarr›› oollmmaassaa TTüürrkkiiyyee’’ddee
mmeevvccuutt llaassttiikk sseekkttöörrüünnüünn
iikkii kkaatt›› bbiirr sseekkttöörr yyaarraattaabbii--
lliirrddiikk......””..

Patronlara, kölelik ko-
flullar›nda iflçi çal›flt›rmak

da yetmiyor. Sigortas›z, kay›ts›z,
can güvenliksiz, direnme haklar›,
pazarl›k haklar› ellerinden al›nm›fl
flekilde çal›flt›rd›klar› iflçilerin flart-
lar›n› bile içlerine sindiremiyorlar.

‹stiyorlar ki, sabahtan akflama is-
tedikleri süre ile çal›flt›rd›klar› iflçi-
ler, karfl›l›¤›nda en küçük bir hak ta-
lebinde bulunmas›nlar. Ne verilirse
raz› olsunlar, ne emredilirse an›nda
yerine getirsinler. ‹nsanca bir yaflam
istemesinler, ölsünler tepki göster-
mesinler, aç kals›nlar ekmek iste-
mesinler.

‹flçilerin bu koflullar›ndan bile fli-
kayet eden Sabanc›, ülkemizdeki
kimi kesimlerin demokrasi savunu-
cusu, kimilerinin iflçi dostu ilan etti-
¤i Sabanc›’d›r. 

Emekçilere, 255 YTL’yi aç kal-

mamak için yeterli
gören AKP iktidar›,
Sabanc›lar’›n kasa-
lar›n› ne kadar dol-
dursa da az geliyor.
‹flte, emekçilerin
haklar›, patronlar›n
bu bitmek bilmeyen
sömürü h›rslar› ne-
deniyle her gün bi-
raz daha budan›yor.

Çark kurulmufltur. ‹ktidar bir
yandan, iflbirlikçi sendikac›l›k bir
yandan, patronlar bir yandan emek-
çileri k›skaca alm›fl; en a¤›r flartlar-
da yaflamaya ve kölelik koflullar›n-
da çal›flmaya zorlamaktad›rlar.

Birlikte uyum içinde çal›flmakta-
lar; çünkü, hepsi sömürü sisteminin
birbirini bütünleyen parçalar›d›r.

Sabanc›lar, Olmayan Sendikal Haklardan da Rahats›z
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Toplu görüflme oyunu 29 A¤us-
tos’ta sona erdi. Bir halk deyimi var-
d›r: “Kendi çal›p kendi oynamak”.
Kendileri çald›lar kendileri oynad›lar.
AKP hükümeti ve devletin has sendi-
kalar› Kamu-Sen ve Memur-Sen’di
oyuncular. 

TV’ler toplu görüflme sonucunu
“Hükümet ve memur sendikalar› uz-
laflt›lar” diye verdi. Neyin uzlaflmas›y-
d› bu? Nelerde uzlafl›lm›flt›? 

Hükümet daha bafltan ne kadar ve-
rece¤inin s›n›r›n› çizmiflti. Bu s›n›r› en
bafltan IMF koymufltu zaten. Bu s›n›r-
lar içinde oynay›n demiflti IMF. Ve öy-
le de oldu. 

Ücret art›fl›nda hükümet oyunun
bafl›nda birinci alt› ay için yüzde 3,5,
ikinci alt› ay için yüzde 4 zam önerir-
ken, oyunun sonunda bunu ilk alt› ay
için yüzde 4,5 yaparak yüzde 1 art›fl
yapt›. 

KESK, daha görüflmelerin bafllan-
g›c›nda bu oyunun içinde yeralmaya-
ca¤›n› söyleyip görüflmelerden çekil-
miflti. 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›lma-
s›”yd›. Yani onlar, üyeleri olan me-
murlar›n, emekçinin sefalet ücretiyle

çal›flmas›na,
yoksulluk s›-

n›r› alt›nda
yaflamas›na raz›
olur, ses ç›kar-
mazken sendika
arac›l›¤›yla ken-

di ceplerine girecek paray› düflünüyor-
lard›. Tüm çabalar›na(!) ra¤men bu is-
tedikleri de IMF taraf›ndan s›n›rland›. 

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

KKEESSKK bbuunnddaann ssoonnrraa 
nnee yyaappaaccaakk?? 
KESK’in ilk ad›mlar›ndan biri top-

lu sözleflme ve grev hakk› için
A‹HM’e gidilece¤ini duyurmas› oldu.
Toplu görüflme sürecinin bitiminin ar-
d›ndan KESK Genel Baflkan› Sami
Evren, toplu görüflmenin yasal olma-
d›¤›n› kaydederek, bununla ilgili
A‹HM karar› olmas›na karfl›n hükü-
metin bu karara uymad›¤›n›, bu ne-
denle bir kez daha A‹HM’e baflvura-
caklar›n› aç›klad›. 

KESK bu anlay›flla emekçilerin ta-
leplerini sahiplenemez. Bu anlay›flla
talepleri gerçeklefltiremez. Bu anlay›fl
aç›k ki çözümü kendi d›fl›nda bekle-
mektir. 

KESK öncelikle ve yayg›n olarak
adeta hükümetin temsilcisi gibi davra-
nan iflbirlikçi Memur-Sen ve Kamu-
Sen yönetimlerini teflhir etmeli.
Emekçi düflman› yüzlerini ortaya ser-
melidir. 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› geti-
rir. 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 sa-
y›s› düflmektedir. Bu durum bu sendi-
ka yönetimlerinin yeterince teflhir
edilmemesinden de¤il, ayn› zamanda
KESK’in kendi iç yap›s›yla da ilgili-
dir. KESK iflbirlikçi, uzlafl›c› sendika
yönetimlerini teflhir ederken ayn› za-
manda 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›n-
da yaflamd›r. Eme¤imizin emperyalist
tekellerce, kurulufllarca ve onlar›n ifl-
birlikçilerince çal›nmas›d›r. Ücretleri-
mizi IMF’nin belirledi¤i, ba¤›ms›z ol-
mayan bir ülkedir bize dayat›lan. 

Biz devrimci memurlar bunu kabul
etmeyece¤iz. Çözümü kendi d›fl›nda
arayan anlay›fl› reddedip militan mefl-
ru fiili mücadelede arayaca¤›z. Bunu
yapamad›¤›m›zda kendileri çal›p ken-
dileri oynamaya devam edeceklerdir.
Biz emekçiler ise bu oyunun izleyicisi
olmaktan kurtulamay›z.

Devrimci Memur Hareketi

‹‹nnssaannccaa YYaaflflaamm
‹‹ççiinn 1122 SSaaaatt 
ÇÇaall››flflmmaayyaa HHaayy››rr

K›rklareli Lüleburgaz ‹l-
çesi’ndeki Tekstil ‹flçileri
Yard›mlaflma Ve Dayan›fl-
ma Derne¤i yaklafl›k bir bu-

çuk 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!’’ya-
z›l› pankart ast›lar. 

Tekstil ‹flçileri fabrikalarda iflçiler üzerinde devam
vahfli kapitalizmin ve iflbirlikçilerinin sömürü politika-
lar›n› halka anlatmaya devam edeceklerini duyurdular.

TTaaflfl ooccaa¤¤››nnddaa ppaattllaammaaddaa 11 iiflflççii
hhaayyaatt››nn›› kkaayybbeettttii

Eskiflehir'in Mihal›çç›k ‹lçesi’nde tafl oca¤› saha-
s›nda yerlefltirilen dinamit lokumlar›ndan birinin
patlamas› sonucu, 2 iflçiden biri öldü, di¤eri yara-
land›.     

Koyuna¤›l› Köyü’nde bir firmada belgeli atefl-
leyici 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, hastane-
de tedavi alt›na al›nd›. 

OYUN BB‹TT‹!
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fiehrin yoksullar›, meydanlarda-
ki çad›rlar› dolduruyor Ramazan-
lar’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... Oy-
sa ki hep varlar, iktidarlar, düzenin
bas›n yay›n organlar›, gözlerini ka-
pasa da varlar... Görmezden gelinse
de varlar.. 

Semtinizdeki küçük meydana
kurulan çad›ra kofltular ilk gün.
Çoktular. Yüzlerini unuttu¤unuz in-
sanlard›, sanki onlar y›l›n baflka za-
manlar›nda yaflam›yordu da, tam bu
vakitlerde ortaya ç›kar, sonra yine o
bilinmeyen diyara giderlerdi sessiz-
ce. Sokakta yaflayan bir çocuk,
ayakta zor duran bir ihtiyar, üstü ba-
fl› dökülen bir kad›n ve kuca¤›nda
yafl›n› doldurmam›fl bebe¤i...

On milyonlarcad›r onlar; yoksul-
lu¤unu saklamak ister ço¤u, baflara-
masa da... Yoksulluk, çaresini bir
türlü bulamad›¤› a¤›r utanc›d›r mil-
yonlarcam›z›n. Sorgusuz katlan›l›r
ço¤u zaman.

Böyle, iftar çad›rdlar›n›n önün-
de, iftariyelik da¤›tan hay›rseverle-
rin(!) kap›lar›nda kuyruk olup yan
yana s›ra olmad›lar m›, kimseye gö-
rünmezler. Ya da o “kimse”ler gör-
mez. Oysa onlar her an hayat›n için-
de, her sokakta, her ah çekiflte, her
öfkede, hoflnutsuz al›n›p verilen her
nefestedirler.

Bir gün öncesinden kalan ek-
meklerin yar›dan az fiyata sa-

t›ld›¤› f›r›nlarda, sabah›n kör
ayaz›nda halk ekmek büfele-
rinin önündeler. Semt pazar-
lar›nda al›flveriflte pek göre-
mezsiniz onlar›, tezgahlar
toplan›rken yine ayn› böyle
ç›kar gelirler bir bilinmez-
den. K›r›k pirinç, k›r›k yu-
murta, ezilmifl peynir, yar›s›
çürük patl›canlard›r onla-
r›n pazarlar›... 

Gözlerini kapar geçer kimileri,
ve belki onlar da görünmek iste-
mezler zaten.

Büyük flehirlerin büyük meydan-
lar›ndad›r hep kameralar, mikrofon-
lar. Ifl›l ›fl›l ayd›nlat›lm›fl, neonlar›n
yan›p söndü¤ü caddeler, albenili
vitrinlerle süslü hayatlar akar ekra-
na. Ama bu ay, sadece bu ay, Rama-
zan ay›nda, ekranlardan taflan bafl-
kalar›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 bel-
ki bir belki iki cümle s›¤d›rabile-
cekleri saniyeler içinde bütün bir
hayat› anlatmalar› istenir onlardan.
Ve anlat›rlar. fiafl›r›r kal›rs›n›z.

Kendi flaflk›nl›¤›n›za, kendi gör-
mezli¤inize hay›flan›rs›n›z.

Halk›na yabanc›laflanlar, ülke-
sinde ne ac›lar, ne yoksunluklar ol-
du¤una bak›p flaflar... Ki bakt›klar›,
ac›lar›n›, kambur gibi s›rtlar›nda ta-
fl›d›klar› yoksulluk süzgecinden ge-
çirmifltir. Y›llar›n avuçlar›na b›rak-
t›¤› nas›rlar›d›r dayanma güçleri. 

Yoksulluk aa¤¤››rrdd››rr. Bu yükü kal-
d›ramayan, bir lokma için olmaya-
cak yollara sapar, kendini batar, be-
denini satar, muhbirlik yapar, çete-
lerin aleti olur, ahlaks›zl›k yapar.
Vard›r böyleleri. 

Yoksulluk, a¤›rd›r. Bu yükün al-
t›nda ezilir, düzen partilerinin, onla-
r›n sadakalar›n›n kulu kölesi olur
bir k›sm› da... Ama yine de zordur
onlar› suçlamak, bbeeyynniinnii ddooyyuurraa--
mmaamm››flflssaann,, yyüürree¤¤iinnee uullaaflflaammaamm››flfl--
ssaann yyookkssuulluunn, onlar› suçlay›p geç-
mek 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

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 akma-
ya 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 olmama-
s›d›r. 

*

‹‹ssttaannbbuull’da, 

5500 iiffttaarr ççaadd››rr›› kurulacak. Çad›r-
lardan 95 bin kifli yararlan›rken, if-
tar çad›rlar›, aflevleri dahil olmak
üzere, ‹stanbul’da “baflkalar›n›n sa-
dakalar›yla” oruç açanlar›n say›s›
220000 bbiinn olacak. 50 bin kifliye de if-
tariyelik da¤›t›lacak...  

AAnnkkaarraa’da geçen y›l 30 olan if-
tar çad›r›, bu y›l 40’a yükseldi.. An-
kara’da ramazanl›k sadakalar›n
ulaflt›r›laca¤› kiflilerin say›s›n›n 540
bini bulaca¤› belirtiliyor. 

‹‹zzmmiirr’de 118800 bbiinn kifliye iftar ye-
me¤i verilecek.

Bunlar›n d›fl›nda da neredeyse
tüm flehirlerde açlar, yoksullar için

gg

YY››ll››nn ddii¤¤eerr 1111 aayy››nnddaa ddaa
vvaarrllaarr oonnllaarr!

“Hay›rseverler”in yemek kuyruklar›
de¤il bunlar; adaletsizli¤in,

sömürünün ve yüzsüzlü¤ün, riya-
karl›¤›n kuyruklar›.. Adaletsiz olan,

sömüren ve riyakar olan, kuyruktaki-
ler de¤il, halk› o kuyruklara muhtaç

edenlerdir.. 
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iftar çad›rlar› kuruluyor. 

Normal; çünkü bu ülkede 1100
mmiillyyoonn aaçç,, 4400 mmiillyyoonn yyookkssuull var. 

Resmi kurumlar, rakamlar söy-
lüyor bunu. 

*

Belediyeler, AKP hükümeti, bir
de öövvüünnüüyyoorrllaarr kurduklar› çad›r-
larla. 

Oysa.. övünülecek fley mi, flehir-
lerin 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 lok-
ma ekme¤e muhtaç ettiklerini” iti-
raf 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” böy-
le bir adaletsizli¤i? 

Bak›n flu ifle ki, en büyük hay›r-
severler, 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›z-
lar›n, sömürücülerin suçlar›n› ört-
menin arac› olmufl bu ülkede.  

Bu riyakarl›k de¤il de ne? Kim-
se kabul etmez bu riyakarl›¤›.

*

Çad›rlar›n içinde riyakarl›k yok.
Orada ç›plak ve saf yoksulluk var,
çaresizlik var. Çocukturlar, yafll›d›r-
lar, 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 bekle-
mekten baflka yapacak hiçbir fleyle-
ri yoktur.

Gözlerinizi kapar geçersiniz ön-
lerinden. Kapars›n›z, çünkü onlar›
görmek dahi sorularla keser insan›n
yolunu. Gözleriniz aç›ksa e¤er, ge-
çip 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 as-
l›nda. Düflündükçe bulursunuz ki;
afl evleri, iftar çad›rlar›, iftariyelik
kuyruklar›, sahur paketleri cevap
de¤il. Hat›rlars›n›z ki, bu ülkede 99,,55
mmiillyyoonn kkiiflflii yyeeflfliill kkaarrtt ssaahhiibbii...... Ya-
ni muhtaç... Hepsini çad›rlara s›¤d›-
rabilir, ömür boyu çad›rlarda yemek
verebilir misiniz? 

Dört kiflilik bir ailenin aassggaarrii
geçim bütçesinin 22664477 YTL olarak
hesapland›¤› bir ülkede, devlet,
emekçilere karfl› 255 YTL ile karn›-

n› doyurursun zorbal›¤› ve dayat-
mas› içinde. Ücretlerin, maafllar›n
böyle bir zorbal›kla belirlendi¤i ül-
kede, iflsiz say›s›n›n 7-8 milyonlara
ulaflt›¤› bir ülkede, iftar çad›rlar›n›n
önündeki kuyruklar, “Ramazan da-
yan›flmas›n›n”, “hay›rseverli¤in”,
“orucun güzelli¤inin” mi yoksa, al-
çakça bir sömürü ve soygun düzeni-
nin mi göstergesidir?

Sorular kendini dayat›r. Ve ce-
vaplar› bellidir: Bu sömürü düzeni
de¤iflmeden rahat huzur yok yok-
sullara. Kimse milyonlarca yoksu-
lun ç›¤l›¤›n› duymazdan gelemez.
““HHaayy››rrsseevveerr iiflflaaddaammllaarr›› vvee bbeelleeddii--
yyeelleerr””le çözülmez bu sorun... 

Peki öyleyse nas›l?
Nas›l›n cevab›na ulaflmak için,

flu sorulabilir belki önce; neden on-
milyonlarca aç ve yoksul var ve
“Hay›rsever ifladamlar›” o kadar
paraya nas›l sahip olmufllar?  

Polisiye bir deyifltir; “paray› ta-
kip et, suçluyu bulursun!” Paray› ta-
kip edersiniz ve suçluyu bulursunuz
gerçekten!

Kime gider al›nterinden artanlar,
kime gider vergiler, kime gider ye-
di¤imiz lokmadan kesilen parça-
lar?!. 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 zengin-

ler varlar! Bu kadar aç›k ve ç›plak. 
As›l mesele bundan sonra bafllar

iflte; ya cevaplar›n peflinden gidersi-
niz ya sorular›n alt›nda ezilirsiniz.

Cevaplar kavgaya götürür sizi;
gerçekleri inkar ise, açl›¤a, afla¤›-
lanmaya, ezilmeye... 

BBuu ddüüzzeenniinn ddee¤¤iiflflmmeessiinnii öönnggöörrmmeeyyeenn,, IIMMFF iillee,,
eemmppeerryyaalliissttlleerrllee ttüümm bbaa¤¤››mmll››ll››kk aannllaaflflmmaallaarr››nn››nn
yy››rrtt››ll››pp aatt››llmmaass››nn››,, bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› ssaavvuunnmmaayyaann hhiiçç--
bbiirr pprrooggrraamm eemmeekkççiilleerriinn,, hhaallkk››nn çç››kkaarrllaarr››nn›› tteemmssiill
eeddeemmeezz..

BBiirr üüllkkeeddee,, IIMMFF vvaarrssaa,, AAmmeerriikkaa vvaarrssaa,, NNAATTOO
vvaarrssaa,, iiflflbbiirrlliikkççii hhüükküümmeettlleerr,, iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeelllleerr
vvaarrssaa,, zzuullüümm vvee yyookkssuulllluukk ddaa oollaaccaakktt››rr..  

BBuu ddüüzzeenniinn kköökktteenn ddee¤¤iiflflmmeessiinnddeenn bbaaflflkkaa hhiiçç--
bbiirr ççaarree yyookkttuurr.. NNee yyaapp››llaaccaakk rreeffoorrmmllaarr,, nnee hhaakk

kk››rr››nntt››llaarr››,, yyookkssuulllluu¤¤uummuuzzaa,, iiflflssiizzllii¤¤ee ççaarree oollaa--
mmaazz,, bbaa¤¤››mmss››zz bbiirr üüllkkeeyyii yyaarraattaammaazz.. ÇÇüünnkküü
ssoorruunn ddüüzzeenniinn kkeennddiissiinnddeeddiirr.. AAççll››¤¤››,, yyookkssuull--
lluu¤¤uu,, iiflflssiizzllii¤¤ii,, bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››,, IIMMFF’’yyee tteesslliimmiiyyeettii
vvee zzuullmmüü yyaarraattaann bbuu ddüüzzeennddiirr..

BBuu ddüüzzeenn ddee¤¤iiflflmmeeddiikkççee,, hhaallkk››nn yyookkssuulllluu--
¤¤uu ssoonn bbuullmmaayyaaccaa¤¤›› ggiibbii,, hhaallkk››nn hhiiççbbiirr hhaakk vvee
hhüürrrriiyyeettii oollmmaayyaaccaakktt››rr..

Halk AAnayasas› TTasla¤›’ndan
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� ‹‹ssllaammcc›› hhoolldd--
iinngglleerriinn,, vvaakk››ffllaarr››nn mmüüssllüümmaannll››¤¤››
ddoollaarrllaarraa ççeevviirrmmee ççaarrkk›› ddöönnmmeeyyee
ddeevvaamm eeddiiyyoorr

� ÇÇaarrkk ssoonn oollaarraakk DDeenniizz
FFeenneerrii’’nnii vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn cceepp--
lleerriinnii flfliiflfliirrddii...... 

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› yöneti-
cileri, mahkemede itiraflarda bulu-
narak 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 hold-
ing” 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
KKaannaall 77 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 kendi-
sidir.  

Yürü yya kkulum!
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 ““yyüürrüü yyaa
kkuulluumm”” denmifl. Diyen de
AKP’dir. 

Deniz Feneri, esas
olarak Erbakan taraf›ndan

kurdurulmufltu; fakat 2002’de
Tayyip’in grubu, Fazilet Partisi’nden
ayr›l›nca, Deniz Feneri de AKP
cenah›n›n ““ddaahhaa ççookk
kkaazzaanndd››rraaccaa¤¤››nn››”” 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, ““kkaammuu yyaarraarr››nnaa ççaall››flflaann
ddeerrnneekklleerr”” statüsüne sokulmufl. 

Ondan sonra gelsin paralar. 

Ama bu kadarla da yetinmemifl
AKP ve Deniz Feneri. 12 May›s
2005’te al›nan bir baflka BBAAKKAANN--
LLAARR KKUURRUULLUU KKAARRAARRII ile Deniz
Feneri derne¤ine, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
Valilikler ve emniyetten iizziinn aallmmaaddaann
maddi yard›m toplayabilecek
kurulufllar aras›na katt›. 

Deniz Feneri’ne tan›nan statü öyle
özel bir statüdür ki, Deniz Feneri hiç
vveerrggii ööddeemmeezz,, araçlar›nda rreessmmii
ppllaakkaa tafl›r. 

‹nanç iistismar› üüzerine 
dönen ssoygun ççark›
Deniz Feneri’in çark› nas›l iflliyor

bak›n; Açlara yoksullara yard›m için
milyonlarca Euro toplan›yor. Sonra
bu paralar paravan olarak kurulan
WWee››ssss GGmmbbHH adl› bir flirket
arac›l›¤›yla BBeeyyaazz HHoollddiinngg’e
aktar›l›yor. Buradan da paralar
KKaannaall 77’ye gönderiliyor,
LLiittvvaannyyaa’’ddaa gemi al›mlar›na har-
can›yor, AAzzeerrbbaayyccaann’’ddaa yat›r›m
yap›l›yor, VViiyyaannaa’’ddaa 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 ser-
mayeleri yok; tteekk sseerrmmaayyeelleerrii ddiinn..
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, 4411 mmiillyyoonn
660000 bbiinn EEuurroo..
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 vve iiliflkilere 
bak›n!
RTÜK Baflkan› olarak kendinde

herkese ahlak, namus dersi verme
yetkisi gören Zahid Akman’›n ise
ifadelere göre DDeenniizz FFeenneerrii’’nniinn
kkuurryyeelleerriinnddeenn 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››nnddaa kkiilliitt rrol oynayan
Beeyyaazz HHoollddiinngg’’iinn ppaattronnuu
ZZeekkeerriiyyaa KKaarraammaann’’››nn BBaflbbaakkaann
TTaayyyyiipp Erdo¤an ve Kadir Topbafl ile
yak›n oldu¤u yaz›l›yor bas›nda.
Soygunun baflka failleriyllee ddee
BBaaflflbbakan 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 yön-
lerinin k›smen de¤ifltirildi¤i ortada... 

Deniz Feneri Soygunu’nun
Hamisi AKP’dir
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6 Eylül’de Ermenistan’da, Er-
menistan-Türkiye maç› oynanacak. 

Fakat bu maç, Ermenistan Cum-
hurbaflkan› Serj Sarkisyan’›n, Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül'ü maça
davet etmesi üzerine, bir futbol kar-
fl›laflmas› olmaktan ç›k›p farkl› bir
anlam ve önem kazand›. 

Günlerce “Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül,  Ermenistan’a maç izle-
meye 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›k-
lamada; “karfl›laflman›n önemli f›r-
satlar ç›kard›¤›... Bu maç vesilesiy-
le yap›lacak ziyaretin bölgedeki
dostluk iklimine katk›da bulunaca-
¤›” vurguland›.

Peki Abdullah Gül’ün ziyareti
neye yarayacak? Gül’ün Ermenis-
tan’a maç izlemeye giderek, iliflki-
leri yumuflat›yor, diyalog kap›s› aç›-
yor görüntüsü yaratmas› emperya-
listleri 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 emperyalistle-
rin deste¤ini biraz daha pekifltirmifl
olur.

Fakat, sorunun as›l yan› Anadolu
ve Ermeni halklar›d›r. ‹ki ülke halk-
lar›n›n, bu geziden bir beklentiye
girmesi için bir neden var m›? ‹flte,
sorunun bu yan›nda, umutlanacak,
beklentiye girilecek bir geliflme ol-
mad›¤› görülecektir.

Çünkü, halklar aç›s›ndan sorun,
Türkiye egemen s›n›flar›n›n soyk›-
r›mc› tarihiyle, o günden bugüne
Ermeni meselesinde uygulad›¤› po-
litikalarla hesaplaflmas›d›r.

Cumhurbaflkanl›¤› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, iki halk›n ortak
tarihinden söz edildi. Oysa zaten,
bütün sorun da o ““oorrttaakk ttaarriihhttee””
dü¤ümleniyor. O ortak tarihte, soy-
k›r›m var. Soyk›r›mc› tarihinle he-
saplaflabiliyor musun? ‹flte, Türkiye
oligarflisinin ve onun ad›na AKP ik-
tidar›n›n da yapamayaca¤› budur.

Kimileri, her zaman oldu¤u gibi,
AKP’nin “demokratl›¤›”, “sorun
çözücülü¤ü” aldatmas› çerçevesin-
de çoktan beklentilere girmifller bi-
le. Mesela, kendilerini “Irkç›l›¤a ve
Milliyetçili¤e DurDe Giriflimi” ola-
rak adland›ranlar bak›n neler söylü-
yor:

“Gül, Sarkisyan'›n davetini
kabul ederse Tüürrkkiiyyee''nniinn ddee--
mmookkrraattiikklleeflflmmeessii...... 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.”

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

AB ve ABD emperyalizminin is-
tekleri do¤rultusunda veya Türkiye
oligarflinin ç›karlar› çerçevesinde
çeflitli manevralar yapabilirler. Fa-
kat, “halklar›n kardeflli¤inin ad›m-
lar›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› çerçevesin-
de 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 soy-
k›r›m›n› kullanarak, ç›kar elde et-
meyi düflünmektedir. Bu nedenle
de, her iki ülke egemen s›n›flar›, so-
runu istismar etmeyi sürdürecek, fa-
kat halklar›n kardeflli¤ini gelifltire-
cek 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 ata-
cakm›fl izlenimi b›rak›r, fakat so-
nuçta hiçbir fley ç›kmaz. Bu tüm
““nneettaammeellii”” sorunlarda böyledir.
AKP’nin K›br›s sorunundan, Kürt
sorununa kadar, Ortado¤u politika-
lar›ndan, Ermeni sorununa kadar
hiçbir konuda ataca¤› ad›mlar, em-
peryalist ç›karlara ayk›r› ola-
maz. AKP, emperyalizmin poli-
tikalar› ve ç›karlar› d›fl›nda ha-
reket edecek bir parti de¤ildir.
Dolay›s›yla da halklar›n sorun-
lar›n› çözemez.

Tüm bu nedenlerle, Gül’ün
Ermenistan’a gitmesine mis-
yon biçenler, kendilerini
AKP’ye kulland›rmaktan bafl-
ka bir fley yapm›fl olmazlar.

Ermeni Sorunu Da AKP’nin ‹stismar Malzemesi
Oligarfli, Ermeni Sorununu Çözemez

TTüürrkkiiyyee eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr››nn››nn
EErrmmeenniilleerree yyöönneelliikk ssooyykk››--
rr››mm ppoolliittiikkaass››,, ttaarriihhiinn ddee--

rriinnlliikklleerriinnddee kkaallaann bbiirr ppoollii--
ttiikkaa ddee¤¤iillddiirr.. BBuu ppoolliittiikkaa,, oo
zzaammaannddaann ggüünnüümmüüzzee,, ttüümm
aazz››nnll››kkllaarraa yyöönneelliikk,, pprroovvoo--
kkaassyyoonn,, kkaattlliiaamm,, ggööçç eettttiirr--

mmee vvee yyaa¤¤mmaa bbiiççiimmiinnddee
ssüürrddüürrüüllmmüüflfl bbiirr ppoolliittiikkaadd››rr..
HHrraanntt DDiinnkk’’iinn kkaattlleeddiillmmeessii,,

bbuu ppoolliittiikkaann››nn yyaakk››nn zzaa--
mmaannddaakkii öörrnnee¤¤ii oollmmuuflflttuurr..
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Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ aç›k-
lad›, 2004-2005 y›l›nda Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› taraf›ndan yap›lan araflt›rma-
da, ‹zmir, Nevflehir, Aksaray, Ni¤de,
Van ve Kars'›n içinde bulundu¤u 1122
iillddee içme sular›nda arsenik oranlar›-
n›n yüksek oldu¤u tespit edilmifl.

PPeekkii oo yy››llddaann bbuu yyaannaa nnee yyaapp››llmm››flfl??

BBiirriinncciissii,, bu bilgi halktan gizlen-
mifl. ‹‹kkiinncciissii,, bile bile halka arsenik-
li sular içirilmeye devam edilmifl.
Arsenikli sular›n, baflta kanser hasta-
l›¤› olmak üzere çeflitli zararlar› bili-
niyor.

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 so-
mut bir belgesini aramaya gerek yok.

Egemen s›n›flar ve onlar ad›na
ülkeyi yönetenlerin gözünde halk›n
bir de¤eri yoktur. De¤er vermedikle-
ri, ç›karlar› için milyonlar›n yaflam›-
n› hiçe saymalar›nda kendini gösteri-
yor. Ç›karlar› için, gözlerini k›rpma-
dan  zehirliyorlar. Halk ölmüfl, kal-
m›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› koru-
mak için en küçük bir yat›r›m› yap-
may› çok gördükleri için zehirliyor-
lar.

Ve zehirlediklerini 4 y›ld›r halk-
tan gizliyorlar. Aralar›ndaki çeliflki-
ler vesile olmasa, yine aç›klamaya-
caklar. Bunlar›n yönetti¤i bir ülkede,

içti¤imiz sudan, yedi¤imiz besine
kadar güven duygusu içinde olabilir
miyiz?

Daha yak›n zamanda, Ankara Bü-
yükflehir belediye baflkan› Melih
Gökçek de, 20 gün boyunca Ankara-
l›lara gizlice halk sa¤l›¤›na zararl›
maddeler içerdi¤i kesin olan, K›z›l›r-
mak suyunu içirdi¤ini aç›klam›flt›.
Biri gündemden düflmeden, bir di¤e-
ri gündeme geliyor.

fiimdi, 4 y›ld›r insanlar›m›z› bi-
linçli 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 verilme-
di¤i, sa¤l›ks›z koflullarda do¤um
yapt›r›ld›¤› bebekler öldü¤ünde an-
lafl›l›yor. Binlerce insan salg›n hasta-
l›¤a yakaland›¤›nda anlafl›l›yor ki,
halka kanalizyonun kar›flt›¤› sular
içirilmifl. ‹flyerlerinin ruhsats›z dene-
timsiz 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 yeti-
yor. Bunlar bildiklerimiz. Kuflkusuz,
bilmedi¤imiz, halktan gizledikleri

çok fley söz konusudur. 

BBaattttaallggaazzii’’ddee SSuussuuzzlluukk NNee--
ddeenniiyyllee SSaallgg››nn HHaassttaall››kk

31 A¤ustos’ta Malatya’n›n Bat-
talgazi ilçesinde ishal salg›n› nede-
niyle yaklafl›k 600 kifli hastanelik ol-
du. ‹shal vakalar›ndaki art›fl›n, böl-
gedeki su kesintisinden kaynakl› ola-
bilece¤i belirtildi. Nitekim, yo¤un
olarak ishal vakalar›n›n yafland›¤›
Battalgazi’ye yaklafl›k 2 ayd›r  gün-
düz 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,
““ssaallgg››nn ,,
bbeekklleeddii--
¤¤iimmiizz bbiirr
ssoonnuuççttuu””
diyerek,
s a l -
g › n d a n ,
s›k s›k il-
çenin su-
yunu kesen Malatya Belediyesini so-
rumlu tuttu.

Bu tablonun yarat›c›s› sadece
Malatya belediyesi de¤il, varsa istis-
nalar hariç, tüm belediyelerin yöne-
tim anlay›fl› benzerdir. Halka zehirli
su içireninden, su vermeyenine hep-
si ayn› durumdalar.

3 y›ld›r B‹LE B‹LE ZEH‹R içiriyorlar!

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 su-
lar› için, Akdeniz Mahallesi’ne kurulan at›k su te-
sisinin zehir ve pislik saçt›¤›n›, halk›n sa¤l›¤›n›
olumsuz etkiledi¤ini belirtti. Tesisin, gerekli fil-
trasyon sisteminin, yeterli güvenlik önleminin

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, ““BBuu tteessiissiinn ddaahhaa
ffaazzllaa oolluummssuuzz ssoonnuuççllaarr››nn›› yyaaflflaammaaddaann,, bbiirrlleeflflmmeellii vvee bbuu
tteessiissiinn kkaalldd››rr››llmmaass›› iiççiinn mmüüccaaddeellee eettmmeelliiyyiizz”” diyerek
mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

‘‹nsanca Bir Yaflam, Temiz Bir Hava ‹çin’

Malatya
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Yakupabdal’da Gecekondu Y›k›m›
31 A¤ustos’da Ankara Büyükflehir Belediyesi, Ya-

kupabdal’da 15 gecekonduyu y›karak, içinde oturanla-
r› soka¤a att›. MNG holdinglerin koylar› doldurmas›-
na bile müsaade eden AKP iktidar›, halk›n iki göz ge-
cekondusuna müsaade etmiyor. 

Amerikan islamc›lar›, bu ülkenin topraklar›n›, em-
peryalist tekellere, ya¤mac›, talanc›ya ““hheellaall”” olarak
görüyorlar, fakat halka ““hhaarraamm!!””..

Dikili’de 29 A¤ustos’ta ““DDiikkiillii BBaarr››flfl DDeemmookkrraassii vvee
EEmmeekk fifieennlliikklleerrii”” kapsam›nda Uluslararas› çevre konfe-
rans› yap›ld›. Üç oturumdan oluflan çevre konferans›nda,
temiz, içilebilir sular›m›z ve su kaynaklar›m›z›n uluslara-
ras› tekellere peflkefl çekilmesi ve bunlara karfl› dünyadan
mücadele örnekleri anlat›ld›. Dikili Belediye Baflkan›
Osman Özgüven de konferanstaki konuflmas›nda ““SSuu
ppaarraass›› oollmmaadd››¤¤›› iiççiinn iinnssaannllaarr››nn ssuullaarr››nn›› kkeessmmeemmiizz iissttee--
nniiyyoorr.. OOyyssaa ssuu hhaakktt››rr,, ssuuyyuu kkeessmmeekk iinnssaann hhaakkllaarr››nnaa aayy--
kk››rr››dd››rr..”” dedi. 

Türkiye’de Suyun Ticarileflmesine Hay›r Platformu
Yürütme Kurulu Üyesi Tores Dinçöz, Kas›m ay›nda ‹s-
tanbul’da yap›lacak olan Dünya Su Formu Haz›rl›k top-

lant›s›nda halka karfl› karar-
lar al›naca¤›n›, Kanada’dan
Mavi Gezegen adl› ulusla-
raras› bir örgütün üyesi olan
Mari Spirito ise su ticareti
yapan Nestle’yi örnek ver-
erek, 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 Plat-
formu da destek verdi.

‘Temiz, Sa¤l›kl› Çevre ve Su, ‹nsan Hakk›d›r’

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, ken-
disini “çevrecinin daniskas›” ilan et-
miflti. Me¤erse çevreci daniskas›n›n
marifeti, Türkiye’yi çevre temizli-
¤inde 22. s›radan 72. s›raya düflür-
mek imifl.

Amerikan Yale Üniversitesinin
araflt›rmas›na göre; Türkiye, çevre
temizli¤inde, 2002’de, yani AKP ik-
tidara geldi¤inde 150 ülke aras›nda
2222.. ss››rraaddaa iikkeenn,,  22000066’’ddaa 4499.. ss››rraayyaa
iniyor. 22000088’’ddee 7722.. ss››rraayyaa düflmüfl.
Ayn› politikalar devam etti¤i sürece,
daha da düflecektir.

Oysa, Tayyip Erdo¤an, Karade-
niz bölgesinde derelerin üzerine
Hidroelektrik Santralleri kurarak
çevre katliam› yapt›¤› için gösterilen
tepkilere karfl›, “çevrecenin daniska-
s›y›m” diyordu.

Görüldü ki, çevrecinin daniskas›
de¤il, ama yyaallaanncc››nn››nn ddaanniisskkaass››.
Her gün bir yerde, çevre katliam› ya-

p›yorlar. Ormanlar› yak›yorlar, aç-
t›klar› arazileri peflkefl çekiyorlar,
bunun için özel imar yasalar› ç›kar›-
yorlar, nehirleri, tar›m alanlar›n›, su-
lar›, deniz kenarlar›n› yok ediyorlar.
Da¤lar›, emperyalist, iflbirlikçi alt›n
tekellerine verip, delik deflik ettiri-
yorlar. 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 insan-
lar 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 ““kkeenneelleerriinn ddee
ööllmmeessii”” 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 politikalar-
la baflar›lm›flt›r(!).

K›sacas›, çevre katliamc›s› say›l-
mak için gereken her fleyi fazlas›yla
yap›yorlar.

Bu tablonun yarat›c›s› olduklar›
halde, kendisini çevreci ilan eden
Baflbakan›, ormanlar› yakarak kene-
leri temizlemekten mutlu bürokratla-
r› ile AKP iktidar› döneminde, kuflku
yok ki, 72. s›rada olmak bile bir az-
d›r!!!

Çevreci Daniskas›’n›n Çevreye Yapt›¤›:

Türkiye Çevre Temizli¤i S›rala-
mas›nda 22. S›radan 72. S›raya

Geriledi

Depremzedelerin Evleri Gasbedildi
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. AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa bbooflflaalltt››--
llaann 270 konut, 17 A¤ustos depreminde, dönemin Irak
Devlet Baflkan› SSaaddddaamm HHüüsseeyyiinn'in, kal›c› konut ya-
p›lmas› için gönderdi¤i parayla inflaa edilmiflti.
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‘Demokratik Çözüm’
Mitingleri

1 Eylül günü, Diyarbak›r, ‹stanbul
ve Adana’da Türkiye Bar›fl Meclisi
öncülü¤ünde, binlerce kiflinin kat›l›-
m›yla ““bbaarr››flfl mmiittiinngglleerrii”” yap›ld›.

DTP baflta olmak üzere, çeflitli de-
mokratik kitle örgütlerinin ve legal sol
partilerin kat›ld›¤› mitinglerde, ““KKüürrtt
SSoorruunnuunnaa DDeemmookkrraattiikk ÇÇöözzüümm”” talebi
gündeme getirildi. Kürt sorununda çö-
zümün, öncelikle operasyonlar›n dur-
durulmas›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 ""GGeerriiccii,, IIrrkkçç›› EE¤¤iittii--
mmee,, HHaayy››rr"" sloganlar› at›ld›. 

Dersim'de KKeyfi GGözalt›larDersim'de KKeyfi GGözalt›lar
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin 2008 y›l›n›n Ocak ay›n-

da ç›karm›fl oldu¤u takvimde Mahir Çayan’›n resminin olmas› suç sa-
y›l›p, Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Yönetim Kuru-
luna 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 özgürlük-
ler mücadelesinde sessiz kalmad› bundan sonrada sessiz kkalmaya-
cak” 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›yor-
sun’’denilerek gözalt›na al›nd›. Hukuksuz bir flekilde kendisini sor-
gulamaya çal›flan polisin keyfili¤ine karfl› ç›kan Akkurt bir süre son-
ra serbest b›rak›ld›.

AKPAKP PoPo lili si FFasi FFa flistflist lele ri KKori KKo r ur u d ud u
04-06 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde faflist sald›-

r›lar sonucu ç›kan olaylarda hala tutuklu bulunan 5 kiflinin mahkeme-
sine 2 Eylül günü devam edildi. 26 Eylül  tarihine ertelenen duruflma-
da 5 kiflinin de tutukluluk halinin devam›na karar verildi. 

Mahkeme sonras›nda ise polis provokasyon yaratmaya çal›flt›. Po-
lis, mahkemeden sessiz bir flekilde ç›kan ö¤rencilerin etraf›nda çem-
ber kurarak, ö¤rencileri suçlu olarak göstermek istedi. Mahkeme
bahçesinde olay ç›karan faflistlere müdahale etmeyerek duruflmadan

ç›kan dev-
rimci ö¤-
rencilerin
e t r a f › n ›
ç e v i r e n
polis bir
kez daha
saf›n› bel-
li etti. 

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

ÇIKTI!

hhttttpp::////wwwwww..oozzgguurrlluukk..oorrgg’da
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Temel Haklar
Federasyonu üye-
lerinin, “Ferhat’›
vuran polisin tu-
tuklanmas›” istemiyle her hafta
yapt›¤› eylemler bu hafta da Örnek-
tepe 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 Fede-
rasyonu üyeleri 15 y›l 4 ay hapis is-
temiyle yarg›lanan Ferhat Gerçek
için bir kez daha adalet istediler. 

Polisin muhtarl›k önüne ve çev-
resine akrep, resmi ve sivil otolarla
y›¤›nak yapt›¤›, eylemde yap›lan
aç›klamada; “Bugün 1 Eylül Dün-

ya Bar›fl günü. Ülkemizin her köfle-
sini kan deryas›na çevirenlerle ba-
r›flmak gerekti¤i üzerine nutuklar
dinleyece¤iz gene. Oysa halk›m›z
kan›m›z› emerek semiren asalaklar-
la 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›.

KARTAL

Kartal Meydan›’nda yap›lan ey-
lemde  “Ferhat Gerçek’i Vuran Po-
lis Hala Tutuklanmad› –Temel Hak-
lar Federasyonu” yaz›l› pankart

açan Federasyon
üyeleri, Ferhat’›n re-
simlerini tafl›yarak
“Ferhat’› Vuran Po-

lis Tutuklans›n, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar›n› att›lar. 

Eylemde aç›klama yapan  Gülse-
ren Karademir, ülkemizin her köfle-
sini kan deryas›na çevirenlerle, hal-
k›m›z›n kan›n› emerek semirenlerle,
Ferhat’›n kan›n› dökenlerle bar›fl-
mayaca¤›z dedi.

‹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 Kar-
defl Türküler  Türkçe, Kürtçe, Lazca, Çer-
kezce 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›. Kon-
sere 2000 kiflinin üzerinde insan kat›ld›.

Operasyon!!!
“Yabanc› uyruklu eskort k›zlar› önemli siyasetçi, yarg›

mensubu ve bürokratlara gönderip iliflki görüntülerini flantaj
için gizli kameraya kaydeden çete”ye operasyon düzenlen-
mifl. 

Çeteye, ‹stanbul’da üst düzey 3 EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü ile 22
EEmmnniiyyeett AAmmiirriinniinn bilgi s›zd›rd›¤› ortaya ç›km›fl.

Lakin, 70 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› bu operasyonda ope-
rasyonun gerekçesi olan flantaj içerikli kamera kay›tlar› bulu-
namam›fl. Hürriyet operasyonu manflet yapm›fl. Ne manfletler
gördük biz. 

**

KKaass››rrggaa,, BBeeyyaazz EEnneerrjjii,, BBeeyyaazz ÖÖnnllüükk,, PPaarraaflflüütt,, HHaayyaall,,
BBaalliinnaa,, KKaarrttaall,, MMaattaaddoorr,, SSeerrhhaatt,, BBuuffffaalloo,, KKaass››rrggaa--44,, SSiiss,,
FF››rrtt››nnaa,, HHaassaatt,, PPeerrddee,, YYeeflfliill VVaaddii,, AAkkrreepp,, PPuurroo,, BBeeyyaazz fifiaa--
hhiinn,, ÇÇeekkiirrggee,, LLaahhaannaa,, BBeeyyaazz BBeennzziinn,, DDöönnmmee DDoollaapp,,
ÖÖrrüümmcceekk AA¤¤››,, NNaakklleenn RRüüflflvveett,, KK››ll››çç BBaall››¤¤››,, VVuurrgguunn......

Bu isimleri hat›rlad›n›z m›?

Yukar›da say›lan isimler, y›llad›r sansasyonel biçimde ya-
p›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...  

Ferhat’›n Kan›n› Dökenlerle
Bar›flmayaca¤›z!

Okmeydan›’nda KKardefl
Türküler KKonseri
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Gerici bir güruh Ankara’da terör es-
tiriyor. Emekçilere sald›r›yor, kondulu-
lara, at›k ka¤›t toplayan yoksullara, me-
murlara sald›r›yor.

Güruh, Ankara’n›n gerici belediyele-
rine 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 ““AA TTaakk››--
mm››”” denilen güruh, öylesine pervas›z ki,
arabalar›n›n plakas›nda belediye baflka-
n›na atfen EBT (En Büyük Turgut) ya-
zarak dolafl›yor. Sald›rgan güruh, kime
ba¤l› hareket etti¤ini gizlemiyor.

Güruhun son icraatlar›ndan birisi,
evvelki hafta, Ankara Keçiören’de, Me-
tin fiahin isimli esnaf› iiççkkii ssaatttt››¤¤›› iiççiinn,,
çivili sopalarla dövmek oldu. Dayak
olay›, dükkan›n kameras› taraf›ndan
kaydedildi. Görüntüler bas›na yans›d›. 

Fakat, böyle oldu diye, AKP’li bele-
diye baflkan›, sald›rgan güruhu cezalan-
d›rma yoluna gitmedi. Tersine, dükkan
sahibini suçlamay› sürdürdüler.

Ankara’n›n KKeeççiiöörreenn BBeelleeddiiyyee
BBaaflflkkaann›› TTuurrgguutt AAlltt››nnookk,, 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. Tur-
gut Alt›nok o dönem de, MMHHPP’’den be-
lediye baflkan›yd›. Bugün esnafa sald›-
ran da ayn› güruh, sald›rtan da ayn› be-
lediye baflkan›d›r.

Ankara Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› MMeelliihh GGöökkççeekk de bugünlerde,,
Dikmen’deki cemevi binas›n› hedef
alarak, y›kacaklar›n› söyledi. Gök-
çek’in hedefinde ise, Alevi halk ve iba-
dethaneleri vard›.

24 A¤ustos’ta da, Ankara Dik-
men’de, gecekondu y›k›m›na karfl› mü-
cadele etmek amac›yla kurulmufl olan,
DDiikkmmeenn BBaarr››nnmmaa HHaakkkk›› BBüürroossuu, ge-
ce yak›ld›. 

AKP’li belediyelerin hedefinde, ge-
cekondu halk› varsa, güruh oraya sald›-
r›yor; hedeflerinde içki sat›fl› yapan
yerler varsa, güruh oraya sald›r›yor, he-
deflerinde Alevi halk ve ibadethaneleri
varsa...

Yasa yok, hukuk yok, onun yerine,
örgütlenmifl gerici faflist güruh çal›fl›-
yor. Fakat, bu güruha dokunan bir kim-
se de yok. Çünkü, güruh kendi bafl›na
de¤il, AKP iktidar›ndan, onlar›n beledi-
yelerinden ba¤›ms›z de¤il.

AKP’ye demokrat diyenler, çeteler-
le 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 ikti-
dar›n›n, nas›l yönetti¤inin ve zemin

buldukça nnaass››ll yyöönneetteeccee¤¤iinniinn göster-
gesidir.

Ankara’da yaflananlar, söz konusu
güruh ile veya Ankara’daki birkaç bele-
diye baflkan› ile s›n›rl› olarak ele al›n-
mamal›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› dü-
flünceleri, inançlar› ezerek, sindirerek,
yapabiliyorsa, inançlar›n› ve düflünce-
lerini ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyee zorlayarak, kendisi
d›fl›ndakilere yaflam hakk› tan›mayan
bir zihniyettir.

‹nançlara özgürlük diye savunduk-
lar›, kendi inançlar› d›fl›ndakilerin sin-
dirilmesi, yaflam alanlar›ndan silinme-
sidir. Bu, iradi olarak ve ad›m ad›m uy-
gulanan bir politikad›r. Yaflam›n her
alan›nda, hakim hale gelmek ve tüm
toplumun yaflam›n›, kendi düflünceleri
çerçevesinde düzenlemek, toplumu bu-
na 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 bekle-
yenler, demokratl›k ad›na bu zeminde
destek verenler, neye, hangi politikala-
ra destek verdiklerini tekrar tekrar dü-
flünmelidirler.

Ankara’da fiovenist, 
Ümmetçi, Mafya Terörü

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 ta-
raf›ndan örgütlenerek, 27 A¤ustos’ta Büyükfle-
hir Belediyesi önünde yap›lan eylemde ““GGöökk--
ççeekk EElliinnii CCeemmeevviinnddeenn ÇÇeekk””,, ““CCeemmeevviinnee DDoo--

kkuunnmmaa AAtteeflflllee OOyynnaammaa””, sloganlar› at›ld›. Hac› Bektafl
Veli Anadolu Kültür Vakf› Genel Baflkan› Ercan Geçmez,
cemevinin yeni aç›ld›¤› ve kaçak oldu¤u fleklindeki iddi-
alar›n gerçek olmad›¤›n› bildirdi. Cemevinin Gökçek dö-
neminden çok önce kuruldu¤unu, hatta yerel seçim dö-
nemlerinde bizzat Gökçek’in, Alevi yurttafllardan oy ala-
bilmek için cemevinin bulundu¤u soka¤a asfalt döktüre-
rek mahallede bunun propagandas›n› yapt›¤›n›, flimdiyse
Mad›mak’› yakanlara davetiye ç›kar›rcas›na CCeemmeevviinniinn
kkuunnddaakkllaannaaccaa¤¤››nn›› iiddddiiaa ederek provokasyon ortam› ya-
ratt›¤›n› söyledi. 

“fiimdiye kadar  Gökçek’in tüm keyfi uygulamalar›na
karfl› durduk, bundan sonra da karfl› durmaya devam ede-
ce¤iz” diyen Geçmez, Melih Gökçek hakk›nda suç duyu-
rusunda bulunacaklar›n› belirtti. 
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(...)

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 daki-
ka 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 sis-
tem 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 di-
yoruz.    

(...) Bu dünya tablosunda, biz insan sözünün ttaarraaff--
ss››zzll››¤¤››nnaa hay›r diyoruz. Çevremizde gerçekleflen günde-
lik 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 ediyo-
ruz. ‹nsan›n dünyadaki maceras›n› kut-

sayan ve ona kat›lan, umutsuzca afl›k ve kavgac› bir sa-
nat› 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 ku-
caklaflmas›na evet diyoruz. 

Biz hay›r diyoruz ve hay›r derken de evet diyoruz. 

Diktatörlüklere hay›r, demokrasi k›l›¤›na girmifl dik-
tatörlere hay›r derken, gerçek bir demokrasi için müca-
deleye 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 direniflle-
ri tarihi kadar uzun tarihine evet diyoruz.   

Paran›n özgürlü¤üne hay›r derken, insan›n öz-
gürlü¤üne evet diyoruz. 

(...) Hayal k›r›kl›¤›n›n hüzünlü cazibesine hay›r
derken, UMUDA EVET diyoruz. 

Eduardo Galeano (Biz Hay›r Diyoruz’dan)

HHaayy››rr     EEvveett
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‹talya, sömürgecilik döneminin
tazminat› olarak Libya'ya 5 milyar
dolar verecek. Bu emperyalizmin
yeni modas›d›r, ““kkaattlleettmmiiflflttiikk,, ssooyy--
kk››rr››mm yyaappmm››flfltt››kk öözzüürr ddiilleerriizz””,, ““kköö--
lleelleeflflttiirrmmiiflflttiikk,, öözzüürr ddiilleerriizz””,, ““ssöö--
mmüürrggeelleeflflttiirrmmiiflflttiikk,, öözzüürr ddiilleerr,, ppaarraa--
ss›› nneeyyssee ööddeerriizz””..

30 A¤ustos’ta Libya’y› ziyaret
eden, ‹talya Baflbakan› Silvio Ber-
lusconi de, yapt›¤› aç›klamada, 20.
yüzy›lda Libya'daki ‹talyan iflgali
ve sömürgecili¤ini tazmin etmek
için 25 y›l içinde 5 milyar dolar ve-
receklerini aç›klad›.

Elbette, emperyalistler iflgalci,
sömürgeci ve katliamc› tarihlerini
kabul etmeliler. Özür de dilemeliler,
halklara verdikleri zararlar› da taz-
min etmeliler. Fakat;

BBiirriinncciissii,, sömürgecilik onlar›n

geçmiflte, tarihte b›rakt›klar› bir ol-
gu de¤ildir, en vahfli haliyle sömür-
gecili¤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 rahat-
s›zl›¤›n olmas› söz konusu de¤ildir.
Yapt›klar›, sömürgecili¤i, katliam-
c›l›¤› geçmiflte b›rakt›klar› imaj› ya-
ratmakt›r.

‹‹kkiinncciissii,, ‹talya’n›n, Libya’y› ifl-
galinde 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 kk››rr››llaann,, aaflflaa¤¤››llaannaann oonnuurruu--
nnuu hangi parayla karfl›layabilirler?
Libya halk›n›n iflgal alt›nda yafla-
d›klar›n›n herhangi bir flekilde pa-
rayla ödenmesi mümkün de¤ildir.

Dolay›s›yla, emperyalizmin pa-
rayla, özür dileyerek, dünya halkla-
r›na geçmifllerini unutturmas›na ve
bugünkü gerçek yüzlerini gizleme-
lerine izin verilemez. Dünya halkla-
r›, emperyalizmin bu ikiyüzlü, riya-
kar özürlerini, para vererek yapt›k-
lar›n›n üzerini örtme politikas›n› ka-
bul etmeyecektir. Halklar, ancak
emperyalizmi yarg›lama gücüne ka-
vufltuklar›nda, tarihteki sömürgeci-
li¤in ve zulmün hesab›n› görebile-
ceklerdir.

Sömürgecili¤in Bedeli Parayla Ölçülür Mü?



‹‹ddeeaalliizzmm;; do¤a olay-
lar›n› maddi olmayan
güçlerin etkisiyle aç›kla-
yan ve do¤ay› ““rruuhhllaarr””
taraf›ndan canland›r›lm›fl
olarak kabul eden ffeellsseeffii
aakk››mmdd››rr..

‹‹ddeeaall kelimesi; Yunanca kö-
kenli ““ffiikkiirr,, ddüüflflüünnccee”” anlam›na
gelen, ““iiddee””,, ““iiddeeaa”” kelimelerin-
den gelir ve ““ddüüflflüünnsseell,, ffiikkrrii””
anlam›nda kullan›l›r. ‹‹ddeeaalliizzmm’’in
anlam› ise ‘‘ddüüflflüünncceecciilliikk’’tir.

‹‹ddeeaalliizzmm denildi¤inde, genel-
likle akla sadece din gelir. Evet
din idealisttir, idealist dünya gö-
rüflünün bir ürünüdür ama idea-
lizm sadece din de¤ildir, dini de
kapsayan onun üzerinde bir ol-
gudur. Do¤aüstü, insan üstü
güçlere inanmak, do¤ay› ve çe-
flitli olaylar›n nedenlerini bunun-
la aç›klamak, herhangi bir dini
inanca dayanmasa da iiddeeaalliizzmm--
dir.

‹dealist felsefeye göre ggöörrüü--
nneenn de¤il ggöörrüünnmmeeyyeenn,, mmaaddddee
de¤il rruuhh,, oollgguullaarr de¤il ddüüflflüünnccee
temeldir.  Görünmeyen, ““rruuhh””
olarak veya ““iiddeeaa”” olarak ta-
n›mlanan fley ise, evrendeki
canl›-cans›z her fleyi belirleyen
bir mutlak güçtür. Buna kimi
idealist felsefeciler ““MMuuttllaakk
ggüüçç”” der, kimisi de ““TTaannrr››”” der.

‹dealist Felsefe’nin en büyük
düflünürü olan Hegel flöyle der:
““DDüünnyyaayy›› yyöönneetteenn ttaannrr››dd››rr..
DDüünnyyaa ttaarriihhii,, ttaannrr›› eeggeemmeennllii--
¤¤iinniinn iiççeerrii¤¤ii vvee ttaannrr››nn››nn ttaassaarr››--
llaarr››nn››nn ggeerrççeekklleeflflmmeessiiddiirr..””

TTaannrr›› düflüncesinin temelinde
bbiillmmee,, aaçç››kkllaammaa iihhttiiyyaacc›› vard›r.
‹nsano¤lu ilk ça¤lardan beri,

aç›klayamad›¤› fleyleri do-
¤aüstü güçlere havale et-
mifl, ttaannrr›› fikri de buradan
ç›km›flt›r. Örne¤in, H›risti-
yan metafizi¤inde; “aannllaa--
yyaammaadd››¤¤››mm iiççiinn iinnaann››yyoo--
rruumm” denir. Skolastik dö-
nemde ise inanç; “AAnnllaa--
mmaakk iiççiinn iinnaann››yyoorruumm”
fleklinde formüle edilir.

““TTaannrr››”” düflüncesi
binlerce y›ll›k bir tarihe

sahiptir. Ama binlerce y›l önce-
sinin tanr› düflüncesiyle bugün-
kü tanr› düflüncesi birebir ayn›
de¤ildir. “Tanr›” düflüncesi de,
onu esas alan idealist felsefe de
tarih boyunca birçok de¤iflik bi-
çim alm›flt›r. 

Antikça¤ Yunan düflünürleri-
nin ilk tek tanr›c›s› KKsseennooffaanneess,,
idealist felsefenin geliflimine ze-
min haz›rlayanlar›n bafl›nda ge-
lir. Bunu, ö¤rencisi Parmenides
izler. PPaarrmmeenniiddeess’’ee göre, düflün-
ce konusu olan nneessnneelleerrllee,, ddüü--
flflüünnccee bbiirr vvee aayynn›› flfleeyyddiirr.. Yine
idealist düflünürlerden AAnnaakkssaa--
ggoorraass,, kaos halindeki evreni dü-
zenli ve devinen bir duruma ge-
tirenin ddüüflflüünnccee oldu¤unu söy-
ler. Ona göre düflünce, gücü ya-
ratan, madde yarat›land›r.

Sayd›¤›m›z  bu idealist düflü-
nürler, düflünceyi bbiirriinnccii vveerrii
saymakla birlikte, maddeyi de
gerçe¤in bir parças› olarak gö-
rürler. Yine, H›ristiyan dini de,
dünyan›n maddi gerçe¤ini kabul
eder, ama bu gerçek, ikincil, ya-
rat›lm›fl bir gerçektir. Dünya’n›n
maddi varl›¤›n› kabul eden, fa-
kat onu ikincil sayan bu felsefe-
ye ““nneessnneell iiddeeaalliizzmm”” denir.

PPllaattoonn’’un gelifltirdi¤i felsefe-
de iissee;; madde tamamen yok
say›l›r. PPllaattoonn’’aa ggöörree;; gerçek
varl›k, düflüncenin varl›¤›d›r.
Nesneler bir görüntüden baflka
bir fley de¤ildirler. Yani, ggeerrççeekk
oollaann nneessnneelleerr ddee¤¤iill,, oonnuunn bbeeyynnii--
mmiizzddeekkii ddüüflflüünncceessiiddiirr..

‹dealist felsefecilerden HHee--
ggeell’’ee göre de; do¤a ve insan
toplumlar›n›n geliflmesi, kendili-
¤inden varolan mutlak ve evren-
sel düflüncenin d›fl k›l›f›ndan, ci-
simleflmesinden baflka bir fley
de¤ildi.

Do¤a ve insan yaflam›ndaki
olaylar› tanr›sal güçlerle aç›kla-
yan idealist felsefe, insanlar› do-

¤a ve yaflam karfl›-
s›nda güçsüzlü¤e,
çaresizli¤e sevk
eder. ‹dealist felsefe
ile beyinleri körelti-

len kitleler, kötülükle-
rin, 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.

Bu özellikleri nedeniyle idea-
lizm, sömürücü s›n›flar›n elinde
halk kitlelerini uyutman›n bir
arac› olarak kullan›ld›. Halk y›-
¤›nlar› içinde gelifltirildi ve des-
teklendi. Örne¤in; bir fabrikay›,
holdingi iflletirken maddi ger-
çekleri esas alan, yani materya-
list felsefeye göre hareket eden
burjuvazi, halk kitleleri içinde di-
ni gelifltirdi, idealizmi yayd›. Sa-
y›s›z bilimsel geliflmeyle çürü-
tülmüfl olan, idealist felsefenin
halen kitleler içinde etkinli¤ini
korumas›n›n temel nedenlerin-
den birisi de budur.

‹dealist felsefenin sonuçlar›n›
bir örnekle görelim. Bir deprem
tehlikesi karfl›s›nda, iki türlü ko-
runma yöntemi vard›r. MMaatteerryyaa--
lliizzmmiinn yyöönntteemmii;; depremin mad-
di nedenleri oldu¤unu bilerek,
bilimin sa¤lad›¤› olanaklarla ko-
runmakt›r. ‹‹ddeeaalliizzmmiinn yyöönntteemmii
iissee;; depremi tanr›n›n insanlar›
do¤ru yola getirmek için ceza-
land›rmas› ve benzeri flekillerde
de¤erlendirerek, dua etmek, di-
ne daha fazla sar›larak korun-
maya çal›flmakt›r.

Bu iki yöntemin sonuçlar› da
elbettte farkl› olur.

*
‹‹ddeeaalliizzmm’’in günlük dildeki bir

kullan›m biçiminden de sözede-
lim. Günlük dilde, kendini bir
davaya, bir fikre, baflka bir de-
yiflle bir ideale adayan kifli anla-
m›nda da iiddeeaalliisstt kavram› kul-
lan›l›r. Bu kullan›m biçiminin fel-
sefi olarak idealizmle bir ilgisi
yoktur. Örne¤in, kkeennddiissiinnii bbiirr
ddaavvaayyaa,, ddüüflflüünncceeyyee aaddaayyaann ssooss--
yyaalliissttlleerr,, ffeellsseeffii oollaarraakk iiddeeaalliisstt
ddee¤¤iill,, tteerrssiinnee mmaatteerryyaalliissttttiirrlleerr..
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Şeriata Göre... 
Tayyip Erdo¤an halka flu sözü vermiflti: “3 Y, yani yoksulluk, yol-

suzluk 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 aca-

ba boynunun borcunu ödemeyene; “tiz boynu vurula!” m› mesela?
Yoksa, Tayyip’in cezas›n› yalanc›l›ktan m› kesmeli?.. Yalan söy-

leyene ne öngörür acaba fleriat? Dilini kesin diye mi buyuruyordu
yoksa? 

Ya bunca h›rs›zl›¤a ne demeli? Ne yapmal› fleriata göre? Sa¤ eliy-
le 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... 

Mesai Arkadafllar›
‹stanbul’da 3 Eylül’de yap›lan fuhufl operasyo-

nunda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri tutuk-
land›.

2 Eylül’de ayn› mahkemede, bir baflka dava
vard›. Bu davada yarg›lananlar ise devrimcilerdi,
onlar› gözalt›na al›p tutuklatanlar ‹stanbul emniye-
tinin polisleri, tutuklanma gerekçelerinden birisi de
ffuuhhuuflflaa kkaarrflfl›› mücadele etmeleriydi.

Ehh, flimdi bu ‹stanbul emniyetinin neden fuhu-
fla, uyuflturucuya, yozlaflmaya karfl› mücadele edil-
mesinden bu kadar çok rahats›zl›k duydu¤u daha
bir anlafl›l›r oldu. Me¤erse, mesai arkadafllar›n› ko-
rurlarm›fl!!!

‹flkence OOrucu 
Bozar MM›?

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 polis-
lerin oruçlar› bozulmufl mu olur acaba? Yok-
sa, sizin inanc›n›zda iflkence oruçlu da olsa,
oruçsuz da olsa sevap kategorisinde midir?

Zaman, herkesi kendi gibi san›yor
Zaman Gazetesi Cumhurbaflkan› Gül’ün atad›¤› 21 Rektörün

8’inin Alevi kökenli oldu¤unu yazarak diyor ki; “Devletin zirvesin-
de 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... 

SSöözzüünn ÖÖzzüü:: “Yolunuzu her gün de¤ifltirirseniz,
gidece¤iniz yere varamazs›n›z.”

AAuugguusstt BBllaanncchhee

Diflli’nin Özverisi
AKP Genel Baflkan Yar-

d›mc›s› ve Sakarya Millet-
vekili fiaban Diflli, hakk›n-
daki yolsuzluk iddialar›n›n
ard›ndan partideki görevin-
den 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, otur-
mufl kuyunun bafl›na, ye babam ye... flim-
di 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!!!

--- çizgiyle



Hakl›y›z Kazanaca¤›z’›n haz›r-
lanma süreci, Day›’n›n komutanl›-
¤›nda sürdürülen uzun bir savafl gi-
bidir. Haftalara, aylara de¤il, y›llara
yay›lan bir savafl. Savafl›n son afla-
malar›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 kadro-
nun sürdürdü¤ü çal›flma bir siste-
matik 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 Da-
va, ve Zafer adl› kitapta, Devrimci
Sol Davas›’n›n bir parças› olarak
Savunman›n haz›rlan›fl›na da genifl-
ce yer verilmifltir. Afla¤›daki an›la-
r›n, bilgilerin büyük bölümü de bu
kitaptan derlenmifltir.

*

Takvimler, 1988’in A¤ustos’unu
gösteriyordu, yani bundan neredey-
se yirmi y›l öncesi... 

Metris Cezaevi'nde, ayn› hava-
land›rmada bulunan yedi ko¤uflta
birden hummal› bir çal›flma sürü-
yordu. Ayn› havaland›rman›n yedi
ko¤uflunda toplanm›fl bulunan
DEVR‹MCi SOL Tutsaklar›, yak›n-
da bafllayacak olan savunmalar› için
çal›fl›yorlard›. Bir yanda günlük fa-
aliyetler; yemek içmek, temizlik sü-
rüyor, di¤er yanda savunma haz›r-

l›klar›... Bütün çal›flmalar sa-
vunmaya yönelikti.

Uzun süreli inceleme ve
araflt›rmalar, yo¤un tart›flma-
larda gelifltirildi. Son olarak
da, bu tart›flmalar yaz›ya dö-
küldü. Kimi yaz›lar tek ka-
lemden, kimileri birçok kale-
min ortak ürünü olarak ç›kt›.
Sonra yine tart›fl›ld›, dili, üs-
lubu gözden geçirildi. Bü-
tün amaç, eksiksiz ve gü-

zel bir eser ortaya ç›karabilmekti.
"Savunma, bir kaynak eser, baflucu
kitab› gibi olmal›" diyorlard› (Ki ni-
tekim 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, daktilocula-
ra yaz›lar› okuyanlar, yaz›lar› kon-
trol edenler, düzeltenler...

Ko¤ufllar›n ›fl›klar› 24 saat ya-
n›yor, günlük uyku ortalamas› ge-
nelde befl saate kadar düflüyordu.
Bu süreyi bazen ikiye bölmek ge-
rekiyordu. K›sa süreli kestirmeler
revaçtayd›. Gece sabahla-
ra 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 ay-
lardaki s›k›nt›m›z savun-

m a -
n›n içeri¤ini doldurmak, teorik ko-
nular› aç›mland›rmak de¤ildi. Ce-
zaevi 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 davra-
n›yorduk. Bu da zaman kayb›na yol
aç›yor, mahkemede savunma afla-
mas›n›n k›sa süre sonra bafllayacak
olmas› nedeniyle ifllerimiz s›k›fl›yor-
du. Day›, s›k s›k, ‘bu bizim eski has-
tal›klar›m›zdand›r, bir ifli son ana
b›rak›r, ucu ucuna yetifltiririz.' diye

elefltiriyordu. Elefltirilerinde hakl›y-
d›. Savunman›n yaklaflmas›yla orta-
ya ç›kan zaman sorunu karfl›s›nda
eski hastal›klar›m›z› an›msatan Da-
y›'n›n sözlerine diyecek bir fleyimiz,
kendimizi hakl› ç›karacak nedenleri-
miz yoktu.

... "Savunma çal›flmalar›n›n en
h›zl› bir flekilde sürdü¤ü günler,
1988 Seul Olimpiyatlar› ile çak›fl-
m›flt›. ‹flleri daha hafif olanlar ya da

iki iflin aras›nda az da olsa bofl za-
man bulabilen arkadafllar, televiz-
yondan olimpiyatlar› da izliyorlard›.
Olimpiyatlarda futbol görüntüleri-
nin verildi¤i bir s›rada ko¤uflumuza
u¤rayan Day›, 'Aman dikkat edin de
Savunma'da maç anlatmayal›m.' de-
miflti. 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, san-
ki herkes bütün ifllerini b›rakm›fl da
maç seyrediyormufl gibi utanm›flt›k,
E¤er böyle bir durum olsayd›, utan-
mam›z da gerekirdi. Her arkadafl›n
kendisini Savunma haz›rl›¤›na mo-
tive etti¤i bir s›rada gevflemek, dik-

Bir savunma
‘savafl›’ -1
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katleri da¤›tmak olmazd›.
*

... "Savunma çal›flmalar›n›n yo-
¤unlu¤u, birtak›m olumlu al›flkan-
l›klar edinmemize de yol açt›. Za-
man› en rasyonel biçimde kullan-
mak, kolektif çal›flma al›flkanl›klar›-
n›n pekifltirilmesi, en olumsuz ko-
flullarda da olsa yo¤un bir çal›flmaya
konsantre olma gibi, birçok özelli¤i
bu çal›flmalar içinde gelifltirdik. Ifl›k-
ta ve gürültüde uyuyamayan baz› ar-
kadafllar›m›z bile, 24 saat yanan
lambalar alt›nda, daktilolar›n rahat-
s›z edici mekanik sesleri eflli¤inde,
az uykuyla yetinmeyi ö¤rendi. Bir
devrimcinin yaflam›n›n bir bürokra-
t›n yaflam› gibi, önceden belirlenmifl
ve rahat bir ortamda yürüyemeyece-
¤i bir gerçek oldu¤una göre, bu tür
koflullarda da çal›flmaya, rahats›z or-
tamlarda uyumaya, çevreye çabucak
uyum göstermeye al›flmak gerek.
Savunma çal›flmalar› s›ras›nda üret-
ti¤imiz bir slogan dilimize dolan-
m›flt›. 'KKoonnffoorrmmiizzmmee ssoonn!!' 

*

"Savunma bölümleri en son hal-
leriyle bitip dosyalarda biriktikçe,
gözbebe¤imiz oldu. Kirletmemeye,
k›r›flt›rmamaya çal›flarak bir kez de o
halleriyle bakt›kça, bu aflamaya ge-
linceye kadar harcanan emekler gö-
zümüzün önüne geliyor, daha bir de-
¤er kazan›yordu. Savunma, içimizde
büyüttü¤ümüz bir fidan gibiydi. Ni-
ce zorluklar, nice ac›lar içinde süzü-
lüp geldi. Nice badireler atlatt›. Ve
tam 'bu ifl tamam' deyip rahatl›yor-
ken, bizlere so¤uk terler döktüren bir
geliflme, sanc›l› günler yaflatt› [tut-
saklar o ara bir sürgün sorunu yaflar-
lar]. Ama sonuçta 'HAKLlYIZ KA-
ZANACA⁄IZ!'› do¤urduk.

*

27 Ekim 1988 gününün sabah›,
Sa¤malc›lar Özel Tip Cezaevi'nde E
ve F bloklardan mahkeme öncesi te-
lafl› yaflan›yordu. Tutsaklar ringlere
bindirildi... 

... Ring arabalar› nizamiye önün-
den salona do¤ru direksiyon k›rar-
ken, mahkemeyi izlemeye gelen ka-
labal›ktan bir alk›fl tufan› koptu.

Bugün ola¤anüstü güvenlik ön-
lemleri al›nm›flt›. ‹zleyici kalabal›-
¤›, çevik kuvvet polislerini de Bafl-
tabya'ya çekmiflti. Her tutukluya üç
befl asker düflüyordu.

Tutsaklar salonda yerlerini al-
d›ktan k›sa bir süre sonra, izleyiciler
içeriye al›nmaya baflland›. Tutsakla-
r›n bütün dikkati izleyicilere yönel-
di. DEV-GENÇ'liler, TAYAD'l›lar,
DEMKAD'l›lar, iflçiler, gecekondu-
lular, derneklerden gelenlerle yak-
lafl›k befl yüz kifli vard›. Tutsaklar
konuklar›n›n hepsine hoflgeldin de-
mek, birkaç kelimeyle de olsa hal
hat›r sormak, d›flar›dan, mücadele-
den 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›. Mahke-
me baflkan› albay›n gözleri uzun sü-
re izleyiciler aras›nda dolaflt›. 

Ve kürsüye DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl
ça¤r›ld›. Dursun Karatafl, önce ya-
flad›klar› sürgünü ve izleyen olayla-
r› anlatan, suç duyurusunda bulunan
bir dilekçeyi okuyup mahkemeye
verdi. Sonra da SSaavvuunnmmaa'y› oku-
maya bafllad›. Salonda bir anda tam
bir sessizlik hakim oldu.

"46 [ki sonra bu say› 49 olmufl-
tur] arkadafl›m›z›n imzas› olan or-
tak siyasi savunmam›z bir ana, iki
de ek dosya halinde haz›rland›.
Toplam› 11557733 sayfad›r. Savunmam›-
z›n ilk sayfas›n›n alt köflesinde y›l-
d›z içinde orak-çekiç olan Devrimci
Sol amblemi ve DEVR‹M ‹Ç‹N SA-
VAfiMAYANA SOSYAL‹ST DEN-
MEZ fliar› bulunmaktad›r."

Dursun Karatafl, bu aç›klamadan
sonra, Savunma'n›n bafll›¤›n› oku-
yor: 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 öngö-
rüyordu... Bafll›¤› okuyan Day› de-
vam eder:

""BBiizz yyeennii bbiirr ddüünnyyaa iiççiinn yyoollaa
çç››kktt››kk vvee oo ddüünnyyaayy›› mmuuttllaakkaa kkuurraa--

ccaa¤¤››zz..""

Sak›nmas›z ve meydan okuyan
bu sözcüklerin her biri için a¤›r be-
deller ödeyen bu insanlar, suç ve
suçlu kavram›n› de¤ifltiriyorlar sa-
vunmayla.

Saat 12.00'de duruflmaya ara ve-
rildi¤inde, tribünlerin önüne do¤ru
akan yaklafl›k 500 kifliden, Devrim-
ci Sol Tutsaklar›n›n üzerine birden-
bire sar›-k›rm›z› kurdeleler ya¤ma-
ya bafll›yor. Gözleri yaflar›yor, tüy-
leri diken diken oluyor tutsaklar›n.
Kendilerini, bu tav›rla onurland›ran
izleyicilere çiçek atmak istiyorlar,
ama tek bir çiçekleri bile yok... Tut-
saklar, bu onur sahnesinin ortak ya-
rat›c›lar›na nas›l karfl›l›k verecekle-
rini düflünürken tribünlerden, ""DDaa--
yy››,, SSaavvuunnmmaa''nn››nn kkaappaa¤¤››nn›› ggöösstteerr""
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 belgeliyor-
lar. 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 yüzler-
ce idam cezas›, ne tutsakl›k, ne de
dört saat sonra dönülecek olan zin-
dan gerçe¤i. fiu an bunlar›n hepsi
yalan gibi. Bu tabloda flu an tek bir
gerçek var: ÖÖrrggüüttllüü ggüüçç...

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›ra-
mayan tutsaklar, dosyay› bir kez da-
ha tribünlerin önüne tafl›yorlar.
Amblem gösterilir gösterilmez
bir alk›fl tufan› kopuyor. ‹zleyi-
ciler tutsaklar›, tutsaklar yak›n-
lar›n› dakikalarca alk›fll›yorlar
ve bu alk›fllar son izleyici grubu
salonu terk edene kadar sürü-
yor.. Mahkeme salonu de¤il de
miting alan› gibi...

Savunma, önümüzdeki
hafta kald›¤› yerden devam
edecek.
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6. Geleneksel 1 May›s Mahallesi
Kurulufl Festivali “2 Eylül Ruhuyla
Yozlaflmaya Karfl› Kültürüne Sahip
Ç›k” slogan›yla 29–31 A¤ustos tarih-
lerinde yap›ld›. 

Festival 29 A¤ustos akflam› F
Tipleri, Tecrit ve Türkiye’de Adalet
Nas›l ‹flliyor? konulu panel ile bafl-
lad›. Panele Avukat Behiç Aflç›, Sa-
kine Demir, Avukat Ömer Günefl ve
Muzaffer Kaya kat›ld›. 

Festivalin aç›l›fl konuflmas›nda;
mahallenin kuruldu¤u günden

beri sorunlara karfl› mücade-
le edildi¤i, bugünde siste-
min tüm yalanlar›na, zamla-
r›na ve adaletsizli¤ine karfl›
sessiz kal›nmayaca¤›, vur-
guland›.

Festivalin 2. günü “Er-
genekon, AKP ve DTP’nin
Kapat›lmas›” konulu panel
gerçeklefltirildi. Panele
Halk›n Hukuk Bürosu

Avukat› Taylan Tanay, Figen Yük-
sekda¤, Öztürk Alada¤, Derya Aras
ve Dursun Y›ld›z kat›ld›. 

Av. Tanay panel konuflmas›nda
Ergenekon iddianamesinin ciddiyet-
sizli¤ine de¤indi.

Festivalde  semah, halk oyunlar›
gösterilerinin yan›nda Tiyatro Si-
murg’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 Hafl-
hafl, Onur Olgun, Hasan Sa¤lam,
Grup Munzur, Koma Çelle, Özcan
Türe, fiaho Bedo, Grup Vardiya,
konserler kapsam›nda sahne ald›lar.

‘‘11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii 3311.. yy››ll››nnddaa 22
EEyyllüüll rruuhhuuyyllaa yyoozzllaaflflmmaayyaa kkaarrflfl›› kküüll-
ttüürrüünnee ssaahhiipp çç››kk’’

2 Eylül’de 1 May›s Mahalle-
si’nde 2 Eylül flehitleri an›s›na bir
yürüyüfl düzenlendi. Yürüyüfl önce-
sinde cemevinde 2 Eylül flehitleri
için yemek verildi.

Cemevi bahçesinden k›z›l flama-
larla ç›kan kitle, ‘1 May›s Mahallesi
31. y›l›nda 2 Eylül ruhuyla yozlafl-
maya karfl› kültürüne sahip ç›k’ ya-
z›l› ve 2 Eylül flehitlerinin resimleri-
nin 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 ya-
ratt›¤› gelene¤in sürdü¤ünü, yap›la-
cak her sald›r› karfl›s›nda ayn› flekil-
de direniflle cevap verece¤imizi ifa-
de 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 bili-
yor ki dini dili ›rk› ne olursa olsun
bölünmemifl bir halk› sömüremezler
evlerini y›kamazlar, yozlaflt›ramaz-
lar” denildi.

S›k s›k 2 Eylül flehitlerinin isim-
lerinin hayk›r›ld›¤›, Katil Polis 1
May›s’tan Defol, Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür, Yozlaflmaya ‹zin Ver-
meyece¤iz, sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylem aç›klaman›n ard›ndan sona
erdirildi.
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‹zmir Çi¤li Belediyesi'nin düzenledi¤i
ve bu y›l 4.’sü gerçeklefltirilen "Çi¤li Bele-
diyesi Zafer ve Bar›fl Festivali" bafllad›. 

Panellerin, söyleflilerin, tiyatro gösteri-
lerinin, konserlerin ve çeflitli etkinliklerin
yap›laca¤› festivalde ‹zmir Gençlik Derne-
¤i, Yamanlar Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, Do¤ançay Yard›mlaflma ve Da-

yan›flma Derne¤i ve Çi¤li Pir Sultan Abdal Derne¤i ve birçok demok-
ratik 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 progra-
m›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 gös-
terimleri yer al›yor.

YEfi‹LPINAR 5. DEFNE KÜLTÜR
SANAT FEST‹VAL‹ 

Antakya 5. Defne Kültür Sanat Festiva-
li 29-31 A¤ustos tarihleri
aras›nda Yeflilp›nar Sosyal
Tesisleri’nde yap›ld›. Festi-
val boyunca yerel tiyatro,
müzik ve dans gruplar›n›n
gösterileri sergilendi. 

Grup Ç›¤ ve Hilmi Yara-
y›c›’n›n verdi¤i konserlerle
festivale kat›lanlar coflkulu
anlar yaflad›, Hilmi Yaray›c›’n›n söyledi¤i
Cemo türküsünde yüzlerce el havaya kal-
karak zafer iflareti yapt›.    Festival boyun-
ca stand açan Halk Cepheliler’e halk›n yo-
¤un ilgisi oldu, stanttaki tüm dergi ve ki-
taplar tükendi. 

ÇÇ‹‹⁄⁄LL‹‹''DDEE FFEESSTT‹‹VVAALL

1 MAYIS MAHALLES‹ KURULUfi FEST‹VAL‹ YAPILDI


