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DAYI
B‹Z‹Z
Day› Tarihimiz ve Bugünümüzdür;
Gelece¤e Biz Taﬂ›yaca¤›z!

Gebze Hapishanesi
Özgür Tutsaklar›
Destanlar›n y az›ld›¤›, k ahramanl›klar›n
yarat›ld›¤› A nadolu, bir yi¤idini daha ald›
ba¤r›na.
Ac›m›z da, öfkemiz de, gururumuz da büyük.
Tüm
dünya
ve
Türkiye
halklar›n›n,
yoldaﬂlar›m›z›n, hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
O, yol gösterenimiz, buz k›ran›m›z. Devrim
yürüyüﬂümüz onun öncülü¤ünde iradesi, eme¤i
ve cüretiyle sürecek. Ondan ö¤rendiklerimizle umudumuzu daha da büyüterek daha
kararl›, daha coﬂkulu ve daha bir inatç›
yürüyece¤iz.
O hep yan›m›zda, yüre¤imizde, bilincimizde olacak. Hayat›n ve kavgam›z›n
nabz› onunla atmaya devam edecek.
O'na ve kahraman ﬂehitlerimize
sözümüz v ar. B izlere b ›rakt›¤›
miras› büyütecek, k›z›l bayraklar›m›z› Anadolu'nun dört bir
yan›nda dalgaland›raca¤›z.
An›s› an›m›zd›r.

Kand›ra
F Tipi Ö zgür
Tutsaklar›
Day›’m›z› Umudumuzun sonsuzlu¤una
k a t t › k . Yaﬂad›¤›m›z ac›n›n büyüklü¤ünü kelimelerle ifade etmek
çok zor. Öfkemizi bu
d ö r t d u v a r aras›na s›¤d › r m a k d a b i r o k a d a r z o r. Ve ancak, devrimci mi ras›yla yaﬂamaya, yol göstermeye devam edece¤ini
bilmek güç veriyor. Onu yaﬂataca¤›z. Onun Sesiyle
k o n u ﬂ m a y a d e vam e de ce ¤iz.
O n u y a ﬂ a t m a k ; d e ¤ e rl e r i n e b a ¤ l › k a l m a k t › r.
O n u y a ﬂ a t m a k ; i d e a l l e r i n i i l e r i t a ﬂ › m a k t › r.
O n u y a ﬂ a t m a k ; c ü retini k u ﬂ a n m a k t › r.
Day› yaﬂ›yor ve hep yaﬂayacak. Ç ü n k ü on d a n
ö ¤ rendi¤imiz gibi , e n z o r l u z a m a n l a r d a d a h i
M a r k s i z m -L eninizmin ilkelerinden ödün vermeye cek, halka güvenecek ve umudu büyütece¤iz.
An›s› and›m›zd›r!

K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Özgür Tutsaklar›
Önderimizi k aybetmenin a c›s› y üre¤imizde.
Ama bu kay›p sadece fiziki bir kay›p o ldu¤undan, yüre¤imizde ve bilincimizde sürekli bizimle olmaya devam ediyor. Kayb›m›z›n büyüklü¤ü
tart›ﬂ›lmaz a ma b izlere b ›rakt›¤› u mudun b üyüklü¤ü de öyle. Bundan sonra görevimiz bir
ad›m d aha i leriye a tarak, hedefimizi ve umudumuzu b üyüterek, zaferi önderimize halk›m›za
ve b ütün k aranfillerimize a rma¤an
etmektir.
Bugün b üyük
ailemizin her ferdi
önüne koydu¤u hedefi büyütmeli ve daha f azla s orumluluk
yüklenmelidir, ki öyle
olacakt›r da. K ayb›m›z›n haberini ald›¤›m›zda b unlar› d üﬂündük.
Hayat d evam e diyor, mücadele devam ediyor. Bizde
bu h ayat› o na l ay›k o larak
yaﬂamaya, umudu b üyütmeye
devam edece¤iz.

Kürkçüler
Hapishanesi
Özgür Tutsaklar›
Merhaba. S elam
ve sevgilerimizi iletiyor özlemle kucakl›yoruz.
11 A¤ustos’ta bir
ateﬂ d üﬂtü b a¤r›m›za, a c›lar›n e n b üyü¤ünü y aﬂad›k. Lakin k avgan›n u stas›n›n, ö ¤retmenimizin bizlere b›rakt›¤› mücadele dolu b ir hayat o nurlanmam›z›, gururlanmam›z› da b eraberinde g etiriyor. Ne
mutlu k i b ugüne k adar yolundan y ürüdük, ne m utlu k i b undan s onra d a b ›rakt›¤› d e¤erlerle k ›lavuzumuz olmaya devam edecek.
Kavgan›n ustas›, ö¤retmenimizi sevgiyle an›yor,
de¤erli an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz. Tüm h alk›m›za baﬂ sa¤l›¤› dileklerimizi iletiyoruz .
Umut Ba¤l›l›kla.

19 Eylül - 25 Eylül
Mardin’in Nusaybin ilçesinde do¤du.
Ortaokul y›llar›ndan itibaren devrimcilere sempati duymuﬂtu.
‹ktidar›n F tiplerini gündeme getirmesi
üzerine, TAYAD’l›lar›n mücadelesinde
yerald›. ‹zmir’de hücrelere karﬂ› mücadelenin emekçisi oldu; ve nihayetinde bu
Abdülbari
mücadelenin en ön cephesinde yer alYUSUFO⁄LU‹
maya karar vererek ‹zmir’de Ölüm Orucu’na baﬂlad›. Daha sonra Ölüm Orucu’nu Küçükarmutlu’da direniﬂ evinde sürdürerek 20 Eylül
2001’de, 21 yaﬂ›nda ölümsüzleﬂti.

‹brahim ERLER

Turan KILIÇ

Ordu'nun Aybast›
ilçesinde faﬂist cuntaya karﬂ› direniﬂi
örgütlemek için
da¤lardayd›lar.
Baﬂka bir örgütlenmenin militanlar›nAyd›n
Vedat ÖZDEM‹R
dan Feridun Ayd›nl›
YALÇINKAYA
ve Mehmet Kuru ile
birlikte 25 Eylül
1980'de jandarma pususunda ﬂehit düﬂtüler.

23 Eylül 1969’da ‹stanbul'da
Beyaz›t Meydan›nda katledildi.
Taylan Özgür’ün öldürülmesi, kontrgerillan›n ilk planl› cinayetlerinden birisiydi. Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulubü üyesiydi. Amerikan elçisi Komer'in arabas›n›n›n
ODTÜ'de yak›lmas› eylemine
kat›lan devrimcilerden biriydi.

Yusuf BA⁄

U¤ur SARIASLAN

Turan KILIÇ, 1958 do¤umlu, iki çocuk babas› bir
emekçiydi. ‹zmir K›n›k ilçesi
Taﬂtepe köylülerinin önde-

riydi. Hareketin bölgede verdi¤i bütün görevlere koﬂturdu.
U¤ur SARIASLAN, 1971 Kayseri do¤umluydu. ‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ saflar›nda görev ald›.
Yusuf BA⁄, 1970 Kayseri P›narbaﬂ› do¤umluydu. Çerkez milliyetinden ve ‹zmir’in ilk DEVGENÇ’lilerindendi. Eylül 1993’de tutsak düﬂtü.

Aslen Ordu’lu olan ‹brahim, 1972’de ‹stanbul Kas›mpaﬂa’da do¤du. ‹stanbul’a
yoksulluk nedeniyle göç etmiﬂlerdi. Mücadeleye 1989’da kat›ld›. 1992’de tutsak düﬂtü. 1994’de tahliye oldu,
1995’te tekrar tutsak düﬂtü¤ünde milis
komutan›yd›.

19 Aral›k katliam›nda, Tekirda¤ F tipine
sevkedildikten sonra, 4. Ölüm Orucu
ekibi direniﬂçisi olarak aln›na k›z›l band›n› takt›. Direniﬂini sürdürürken, Küçükarmutlu’ya sald›r›ld›¤› ö¤renildi¤inde bedenini
tutuﬂturan üç tutsaktan biri ‹brahim Erler’di. 19 Eylül
2001’de ölümsüzleﬂti.

Taylan ÖZGÜR

Buca Hapishanesi’nde 21
Eylül 1995’de özgür tutsaklara karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r›da, direniﬂ destan›
yazarak ﬂehit düﬂtüler.

25 Eylül 1994’de mücadele içinde görevlerini sürdürürken kazayla
yaraland›, illegalite koﬂullar›nda hareketin güvenli¤ini düﬂünüp hastaneye kald›r›lmas›na izin vermeyerek ﬂehit düﬂtü.

Bedii CENG‹Z

Bedii, 1960’da Mersin Kazanl›’da do¤du. 1975’lerde mücadele saflar›nda yerini ald›. Cunta döneminde tutsak düﬂtü ve mücadelesini, 11
y›l boyunca tutsak kald›¤› hapishanelerde de sürdürdü. Tahliye edildi¤inde yeri yine mücadelenin içiydi. 30 Mart 1994’teki Parti Kuruluﬂ
Kongresine kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde, Genel Komite üyeli¤i, Devrimci
‹ﬂçi Hareketi sorumlulu¤u ve bir silahl› birli¤in komutanl›¤› görevlerini

yürütüyordu.

1912'de Van'da
do¤du. Anadolu
türkülerinin güçlü
ve sosyalist sesi
oldu. Devletin
bask›lar›na maruz
kald›. 1952’de
Ruhi SU
TKP operasyonunda tutukland›. 5 y›l
tutsak kald›. Tutsakl›¤›ndan sonra da yaﬂam›, sürgünler bask›larla geçti. Susmad›, boyun e¤medi. Kansere yakaland›. Cunta pasaport vermeyerek yurtd›ﬂ›na tedaviye gitmesini engelledi. 20 Eylül 1985’te
aram›zdan ayr›ld›.

Pablo NERUDA

ﬁili’li Neruda, halklar›n
özgürlük savaﬂ›n› iﬂledi¤i kavga ﬂiirleriyle tan›nd›. ‹spanya ‹ç Savaﬂ›
baﬂlad›¤›nda, ‹spanya’da görevli bir diplomatt›. O, ülkeyi terketmek yerine, Franco faﬂizmine karﬂ› savaﬂt›.

Ülkesinde de devrimci çal›ﬂmalar›ndan dolay›
bask›lara maruz kald›, sürgün yaﬂad›.
1973’te Pinochet’in faﬂist darbesinden sonra
23 Eylül 1973'te ﬁili’de hastal›¤› sonucunda
aram›zdan ayr›ld›.

Diyarbak›r Hapishanesi’nde Katledildiler
Mehmet ASLAN, Kadri DEM‹R, Edip DÖNEKÇ‹, M.Nimet ÇAKMAK, Erkan
Hakan PER‹ﬁAN, R›dvan BULUT, Hakk› TEK‹N, Mehmet Kadri GÜMÜﬁ,
Cemal ÇAM, Ahmet ÇEL‹K
Diyarbak›r Hapishanesi’nde 24 Eylül 1996’da, oligarﬂinin planl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da, özel timler taraf›ndan demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.
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Day› Biziz
zilen dünya halklar›, ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ kavgas›na
at›ld›¤›ndan bu yana, say›s›z önderini mücadelenin zorlu koﬂullar›nda
kaybetti. Kay›plar›n›n yaratt›¤› boﬂluklar› doldurmak zaman alsa da,
ezilenler, ﬂehit düﬂen önderlerini
b a y r a k l a ﬂ t › r a r a k yürüyüﬂü devam
ettirmek gibi bir tarihsel gelenek
yaratt›lar. Bu tarihsel gelenek, liderlerle baﬂlay›p onlar›n ölümüyle biten eski ayaklanmalar döneminden,
proletaryan›n ve mazlum halklar›n
kesintisiz mücadelesi dönemine geçilmesini de sa¤l›yordu. Türkiye
halklar›n›n s›n›flar mücadelesinde,
devrime yürüyüﬂünde yeni bir bayra¤› var art›k: Day›.

E

ay›’n›n yoklu¤u, Türkiye
halklar›, ülkemiz devrimi ve
devrimci hareket aç›s›ndan önemli,
büyük ve yeri doldurulamaz bir kay›pt›r. Fakat buna ra¤men, ﬂunu cesaretle ileri sürüyoruz ki; Day›’n›n
yoklu¤una ra¤men, devrim mücadelesi kesintisiz sürecektir. Çünkü,
Mahir’den Day›’ya uzanan 38 y›ll›k
tarihimizde önderlerimiz taraf›ndan
bize büyük bir miras b›rak›ld›¤› gibi, Türkiye devrimci hareketi, a¤›r
kay›plara ra¤men mücadelesini süreklileﬂtirmekte büyük bir tarihsel
tecrübeye sahiptir.
urjuva idealist bak›ﬂ aç›s›,
tarihin ve toplumlar›n geliﬂimini tek tek kiﬂilerin belirleyicili¤ine ba¤lad›¤› için, kiﬂiler
onlara göre her ﬂeydir. Toplumsal hareketler, kiﬂilerle birlikte
baﬂlar ve onlarla biter. Örgütler
de onlara göre, liderlerle var olur, onlarla birlikte de yok olur.
Devrimci hareketleri de kendi
düzen partileri gibi san›rlar.
Gerçekten de bak›n, düzen partileri, onlar› kuran, vareden liderleri öldü¤ünde, onlar da bi-

D

B

4

ter. Çünkü düzen partilerinde inanç
yoktur, ideoloji yoktur, belli kesimlerin ç›karlar› vard›r. Toplumsal hareketleri ve devrimci örgütleri de
böyle sand›klar› için, tarih boyunca,
hep bu hareketlerin liderliklerine,
önderliklerine sald›rm›ﬂlard›r. Önderleri yok edersek, hareketi ve örgütünü de yok ederiz planlar› yapm›ﬂlard›r.
ay› ﬂehit düﬂtü¤ünde, “Dursun Karataﬂ art›k yok” gibi
sevinç ifade eden baﬂl›klar atmalar›
da kuﬂku yok ki ayn› beklentinin
ürünüydü. Fakat o beklenti, daha,
Day›’n›n Gazi’de k›z›l bayraklardan
oluﬂan bir nehir içinde karﬂ›land›¤›
an, sars›ld›. Day›’n›n, ertesi gün onbeﬂ bin yürekten oluﬂan bir insan ve
k›z›l bayrak denizi içinde u¤urlanmas›yla sevinçleri kelimenin tam
anlam›yla kursaklar›nda kald›.

D

ki gün boyuca Gazi’de binlerce insan›n içtikleri andlar, s›radan de¤ildi. Verilen sözler, s›radan
de¤ildi. Andlardaki, sözlerdeki içtenlik, güç, irade, coﬂku, onlar›n her
zamankilerden farkl› bir anlam› oldu¤unu göstermeye yetiyordu. ﬁunu söyleyebiliriz ki, biz asl›nda 15
A¤ustos’ta Day›’y› u¤urlamad›k.
O’nu hayat›m›z›n tam içine geti r i p k o y d u k . Her birimiz Day› olmaya aday olduk. O gün, büyük bir

‹

Day› bir iddiad›r,
bir bak›ﬂ aç›s›d›r;
bu iddiay› taﬂ›d›¤›m›z,
bu bak›ﬂ aç›s›yla
davrand›¤›m›zda
Day› biziz.

aile, tek vücut olup “Day› Biziz” diye ç›kt› s›n›flar mücadelesi arenas›na.
ay› b iziz! Biz umuduz. Biz
alternatifiz. Biz bu ülkenin
vicdan›, onuru, namusuyuz. Biz
devrime akan bir ›rma¤›z. Biz Day›y›z. Day›, Gazi’deki binlerce yürektir. Day›, hayat›n her alan›nda, oligarﬂinin her türlü bask›s›na, zulmüne ra¤men sürdürülen ba¤›ms›zl›k
demokrasi sosyalizm mücadelesindedir. Day› stratejidir, do¤rulu¤u
kan›tlanm›ﬂ politikalard›r, yarat›lm›ﬂ geleneklerdir. Day› örgüttür, örgüt kültürüdür, devrim coﬂkusu, heyecan›d›r. Day›, anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n›n en yükseklerde dalgaland›r›lmas›d›r. Day›, enternasyonalizmdir. Day›, iktidar iddias›, devrim hedefidir.

D

ligarﬂi Day›’n›n ﬂehit düﬂmesiyle, bunlar›n hiçbirinden kurtulmuﬂ olmad› ve kurtulamayacak da. En özet haliyle söylersek, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
mücadelemiz sürdü¤ü ve sürece¤i
için Day› biziz ve bu mücadele
kesintisiz oldu¤u için, egemen s›n›flar›n Day›’dan “kurtulmas›” hiç
mümkün olmayacakt›r. Mahir’i vurdular, durmad›k, Day›’y› ﬂehit verdik, durmayaca¤›z. Day›’n›n, Mahirler’in mücadelesini kesintisizleﬂtirmesinin tarihi tecrübesi var en
baﬂta önümüzde.

O

u tarihsel tecrübe, Türkiye
devriminin geliﬂiminin nesnel özellikleri sonucunda oluﬂmuﬂtur. Daha devrimci hareketin oluﬂum halinde ortaya ç›k›ﬂ›ndan baﬂlayarak oligarﬂinin tüm sald›r›lar›
“lider kadrolar›” yoketmeye yönelmiﬂtir. Devrimci geliﬂim, hareketin önder yönetici kadrolar›
yok edilerek engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu geliﬂim içinde,
Türkiye devrimci hareketi tarihsel rüﬂtünü, daha 1970’lerde,
K›z›ldere sonras›nda kan›tlam›ﬂt›r. Reformizmden ve revizyonizmden kopuﬂu gerçekleﬂtiren devrimci önderlerin fiziken
yok edilmesiyle, bu ihtilalci kopuﬂ sürecinin de y a r › m k a l a c a -

B

¤› düﬂünülmüﬂtür. Egemen s›n›flar
¤erlerin ne kadar zengin, ne kadar
kadar, solun çeﬂitli kesimlerinde de
önemli ve ne kadar kal›c› bir karakhakim düﬂünce buydu. Fakat, devter taﬂ›d›¤›n› daha aç›k görmek
rimci hareket, adeta küllerinden yemümkündür.
niden do¤du, K›z›ldere’de dökülen
ay›’n›n önderli¤inde yarat›kan›n, afiﬂlerde, resimlerde Türkiye
lan de¤erler, devrimci harehalklar›n› kurtuluﬂa götürecek devketin onun önderli¤inde faﬂizmin
rim yoluna dönüﬂtü¤ünün çizilmesi,
karﬂ›s›nda en aﬂ›lmaz güç olmas›,
boﬂuna de¤ildi. Devrimci hareket
aç›k bir olguydu ve bunun için
Çayanlar›n yolunda yürüyüﬂünü
oligarﬂi Day›’dan kurtulmay› bu
sürdürerek, ö n d e r l i ¤ i n i , k a d ro l a r › kadar çok istiyordu. Day›’y› arad›kn› yeni den yaratt›. Oligarﬂinin ve
lar› yerlerde hiçbir zaman bulamadüzeniçi solun K›z›ldere’yle birlikte
devrim cephesinin tasfiye olaca¤› beklentilerine as›l büyük darbe, iﬂte o zaman vuruldu. Oligarﬂi ve tüm di¤er kesimler, Maﬁunu söyleyebiliriz ki, biz
hirler’in yoklu¤unun devrim yüasl›nda 15 A¤ustos’ta Day›’y›
rüyüﬂünü durduramayaca¤›n›
u¤urlamad›k. Onu hayat›m›z›n
gördüler. ‹ﬂte o zaman, Türkiye
tam içine getirip koyduk. Her
devrimi kesintisizlik ve yenil mezlik yolunda tarihsel bir ad›m
birimiz Day› olmaya aday
att›.
olduk. O gün, büyük bir aile,
ligarﬂi, devrimci hareketek vücut olup “Day› Biziz”
tin önder, yönetici kaddiye ç›kt› s›n›flar mücadelesi
rolar›na sald›rmaktan vazgeçarenas›na.
medi elbette. Devrimcilere yönelik say›s›z operasyonun halka
“beyinlerini da¤›tt›k” diye aç›klanmas›, birçok operasyonda yalan
d›lar ve art›k Day›, onlar›n hiç ulayanl›ﬂ “Türkiye sorumlusu, örgütün
ﬂamayaca¤› bir yerde; Onbinlerin
beyin tak›m›” ele geçirildi gibi deyüreklerindedir. Onu oradan ç›karmagojilere baﬂvurmas› da hep burmaya da art›k hiçbir devletin gücü
juvazinin bu beklentileriyle bütünyetmez. Kuﬂkumuz yok, yüreklerleﬂen psikolojik savaﬂ›n›n bir parçadeki Day› sevgisini, beyinlerdeki
s›yd›. Bu beklentilerin en üst noktaDay›’n›n düﬂüncelerini söküp ats› ise, defalarca tan›k olundu¤u gibi,
mak için bildikleri tüm alçakça ve
Dursun Karataﬂ’›n öldürülmesiydi.
insanl›k d›ﬂ› yöntemlere baﬂvurmaSusurluk’tan bu yana aç›¤a ç›kan
ya devam edecekler. Ama onu taﬂ›belgeleri hat›rlay›n, kontrgerilla kaç
yan beyinler ve yürekler ço¤ald›kkez Day›’y› öldürmek için planlar
ça, bir açmaza saplan›p kalacaklar.
yapt›, operasyonlar düzenledi. HaBinler, onbinler ve yüzbinler, “Dat›rlay›n, kan içiciler 16-17 Nisan’da
y› Biziz” dedikçe iyice çaresizleﬂenas›l da “Day› orada m›, Day› oracekler.
da m›?” diye ﬂevkle soruyorlard›.
ay› biz isek, onlar›n çaresizay›, Kurtuluﬂ Grubu’nun
li¤ini
büyütece¤iz. Devrimönderi olarak üstlendi¤i
ciler, umuda gönül verenler; devmisyonu, o günden 11 A¤ustos
rimci hareketi büyüttü¤ümüz, bu
2008’e kadar kesintisiz sürdürdü.
stratejiyi izledi¤imiz, yarat›lm›ﬂ ge38 y›lda say›s›z alt üst oluﬂ sürecinlenekleri, ony›llardan süzülüp gelen
de devrimci hareketi ustal›¤›yla yökültürümüzü yaﬂat›p pekiﬂtirdi¤inetti. Devrimin kesintisizli¤i neyi
miz, Day›’n›n coﬂkusunu heyecan›gerektiriyorsa, onu yapt›, yap›lman› sürdürebildi¤imizde, iﬂte o zas›na önderlik etti. Ve bugün geriye
bakt›¤›m›zda, 38 y›lda yarat›lan deman Day› biziz.
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ay› bir iddiad›r, bir bak›ﬂ
aç›s›d›r; bu iddiay› taﬂ›d›¤›m›z, bu bak›ﬂ aç›s›yla davrand›¤›m›zda Day› biziz. Day›, s›n›f mücadelesinde, devrimcilikte, kal›n çizgilere sahip olmakt›r. Uzlaﬂmaz olmakt›r. Kal›n çizgileri korudu¤umuz, uzlaﬂmazl›k çizgisinde direniﬂ
ve savaﬂ› sürdürdü¤ümüzde Day›
biziz. Day›, her an›nda halk ve vatan sevgisiyle yaﬂamakt›r. Yoldaﬂlar›n›, örgütünü, devrimi düﬂünmektir. Day›, 24 saatini devrime vermektir. Bunu baﬂarabildi¤imizde Day› biziz.

D

ay›’n›n yoklu¤u fiziki
bir yokluktur. Ard›nda
ideolojik, politik bir boﬂluk b›rakmam›ﬂt›r. ‹deolojisiyle, üretti¤i politikalarla, yaratt›¤› geleneklerle hayat›n her alan›n› dolduran bir önderdi ve üretilmiﬂ,
yarat›lm›ﬂ hiçbir ﬂey elbette, s›n›flar mücadelesinden silinmeyecektir. Fakat bu böyle diye,
Day›’n›n yaﬂamas› ve yaﬂat›lmas›, gelece¤e taﬂ›nmas›, kendili ¤indenli¤e terkedilemez. Tam
tersine, Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak, “Day› biziz” iddias›na sahip
olmak, son derece iradi olmay› gerektirir. Day›’y› gelece¤e taﬂ›ma
misyonunu üstlenen, “Day› biziz”
iddias›na sahip ç›kan her insan›m›z,
iradi olmak durumundad›r. Day›’y›
gelece¤e taﬂ›mak, “Day› biziz” iddias›n› kuﬂanmak, her zamankinden
daha fazla emek sarfetmek, daha
fazla sorumluluk üstlenmek, daha
planl›, daha disiplinli, daha özverili
olmakt›r. “Day› biziz” iddias›n› ne
kadar çok insan›m›z kuﬂan›r ve kendilerini bu iddiaya uygun olarak ne
kadar iyi donat›rlarsa, devrim yürüyüﬂümüz o ölçüde h›z kazanacakt›r.

D

ay›, Türkiye devriminde
hep varolacakt›r. 38 y›l boyunca yaratt›¤› her ﬂeyle varolmaya
devam edecektir. “Önderimiz...”
sloganlar›yla yürüyen ve yürüyecek
binlerle varolacakt›r. Day›, halk›m›z›n ve dünya halklar›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin içinde varolacakt›r. K›sacas› B‹Z’le varolacakt›r.

D

5

Day› Tarihimiz
ve Bugünümüzdür;
Gelece¤e
Biz Taﬂ›yaca¤›z!

“Geçmiﬂimizle,
tari himizle hep
gurur duyduk...
Gelecek, geçmiﬂ
üzerinde yükselir.
Geçmiﬂi olmayanlar,
gelece¤i
yaﬂayamazlar.
Bu geçmiﬂimize
dayanarak, ondan
güç alarak, bu gücü...
büy üter ek de vrim
yürüyüﬂünü
sürdürece¤iz.
Bu ya n›yla ge çm iﬂ
ve ge l e c e k bi r z i nc i r i n
birbirinden
ayr›lmayan
halkalar› gibidir.”
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Day›, Kongre’ye sundu¤u
raporun sonlar›na do¤ru söylemiﬂti yukar›daki sözleri. ﬁimdi
art›k Day› da, hep gurur duydu¤umuzu söyledi¤i tarihimizin bir
parças›d›r. Fakat Day› ayn› zamanda gelece¤imizin de bir parças›d›r.
Çünkü, yine yukar›daki sözlerde
belirtildi¤i gibi, geçmiﬂimizden, tarihimizden güç alarak yürüyece¤iz.
Dolay›s›yla bugüne kadar oldu¤u
gibi, bundan sonra da devrim yürüyüﬂümüzün her aﬂamas›nda, her
ad›m›nda Day› da bizimle olacak.
Bu bizim için sadece bir temenni de¤ildir; devrim yürüyüﬂümüzün
bundan sonraki her aﬂamas›nda bize
yol gösterecek olan stratejide, politikalarda, taktiklerde, örgüt ve mücadele anlay›ﬂ›nda, eylem ve direniﬂ
tarz›nda, geleneklerde Day›’n›n belirleyici bir pay› oldu¤u için de böyledir.
Day›’n›n miras›n› gelece¤e taﬂ›mak, bize devredilenleri daha da
büyütüp geliﬂtirmek, bugün kendine
Cepheliyim diyen her devrimcinin
görevidir. Bunda hiçbir tart›ﬂmaya
yer yoktur; 11 A¤ustos’tan bu yana
defalarca söyledi¤imiz ve binlerce
a¤›zdan tekrarlanan “Day› hep bi zimle olacak” sözünün ilk karﬂ›l›¤›
budur. “Day›’n›n bizimle olmas›”
sözünün boﬂ, soyut bir söz haline
dönüﬂmemesi, bu miras› hakk›yla,
lay›k›yla omuzlamam›zdan, Day›’n›n önderli¤inde ﬂekillenen direniﬂ ve savaﬂ gelene¤ini gelece¤e taﬂ›mam›zdan geçecektir. Her Cepheli, kendini bunu sa¤lamakla yükümlü görmelidir.
A¤›r bir sorumluluk üstlendik.
Day›’n›n miras›n› taﬂ›mak ve yaﬂatmak, a¤›r bir sorumluluktur. Fakat

bir yük, gönüllülük ve coﬂkuyla, heyecanla omuzlanm›ﬂsa, onu taﬂ›mak
mümkün hale gelir.
Day› bize dopdolu bir miras,
a¤›r bir sorumluluk b›rak›rken, bu
sorumlulu¤u omuzlayabilmemiz
için gücü nereden, nas›l alabilece¤imizi de ö¤retti. Day›’n›n bize b›rakt›¤› miras›, bir hazine sand›¤›na
benzetirsek, o sand›¤› kald›rabilecek gücü de yine o sand›¤›n içinde
bulabiliriz.

Day›’da esas olan-1
Savaﬂç›l›k
11 A¤ustos’tan bu yana birçok
yaz› içinde Day›’n›n çeﬂitli yönleri
anlat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Sözkonusu
olan, 38 y›ll›k bir devrimci yaﬂam
–ki bunun büyük bir bölümü, devrimci hareketin önderi olarak geçmiﬂtir– oldu¤u için, Day›’n›n özelliklerini k›sa dergi yaz›lar› içine s›¤d›rmak da zordur elbette. Day›, hayat›n her alan›nda iz b›rakand›r.
Türkiye solunu etkilemiﬂ birçok politikay› üreten, gelenekler yaratand›r. Dolay›s›yla, hayat›n her alan›na, devrimci faaliyetin her yan›na
dair Day›’n›n sundu¤u perspektifler
vard›r. Bütün bunlar›n hepsi önemli,
de¤erlidir. Fakat önemli olan, Day›’n›n her konudaki bak›ﬂ aç›s›n›n
özünü oluﬂturan› yakalamakt›r. Baﬂka bir deyiﬂle; Day›’da esas olan
n e d i r ? Her kadro, taraftar bunu somutlamal› ve Day›’da esas olan› almal›d›r.
D a y › h e r ﬂ e y d e n ö n ce b i r savaﬂ ç›’yd›. Her kadronun, taraftar›n Day›’da en baﬂta görmesi gereken budur. “Savaﬂç›”l›k, yaln›zca askeri anlam›yla ele al›nmamal›d›r; hay›r, Da-

y›’n›n savaﬂ› çok daha kapsaml›d›r.
Hayat›n istisnas›z her alan›nda ve istisnas›z her an›nda sürdürülen bir savaﬂt›r. Bir ruh halidir. Devrimin önüE R T Ü R L Ü E N G E Lne ç›kan HE
LE, sürekli bir savaﬂ halidir.
Düzenin ve uzant›lar›n›n devrimimizin önüne ç›kard›¤› engeller,
kimse için s›r de¤ildir. Day›’da esas
olan, bu engellerle hiçbir koﬂul alt›nda uzlaﬂmamak ve onlarla savaﬂmaktan bir an bile vazgeçmemektir.
Devrimin önündeki engeller, polisin
bask›s›ndan, teröründen, yasalar›ndan, hapishanelerinden
baﬂlar, kendi zaaflar›m›za
kadar uzan›r. Bu noktada
asla önemli olan oligarﬂinin ç›kard›¤› engellerdir
diyemeyiz. Çünkü oligarﬂinin ç›kard›¤› engelleri aﬂmak için de, önce kendimizdeki engelleri aﬂmam›z
gerekir. Day›, iﬂte bu anlamda çok yönlü bir savaﬂt›r. Emperyalist kuﬂatmaya
karﬂ› savaﬂt›r. Burjuva ideolojisine karﬂ› savaﬂt›r.
Soldaki sapmalara, reformizme, revizyonizme ve
sola s›zd›r›lmaya çal›ﬂ›lan
tüm di¤er çarp›kl›klara karﬂ› savaﬂt›r. Ve kendi içimizdeki tüm bireyci,
küçük-burjuva zaaf, al›ﬂkanl›k ve
düﬂüncelere karﬂ› savaﬂt›r. Burada
hiç bitmeyecek bir savaﬂtan söz ediyoruz. Day›’da esas olan, hiçbir koﬂul alt›nda ve hiçbir nedenle bu savaﬂtan yorulmamak, vazgeçmemektir. Day›’yla ilgili anlat›mlarda en
çok dikkat çeken de bu yan› de¤il
mi zaten. Mütemadiyen bir savaﬂ
hali; her an karﬂ›-devrime darbeler
vurmay› hedeflemek ve her an, devrimi, devrimcili¤i geliﬂtirmek için
ad›mlar atmak... onun yaﬂam›n›n
özeti gibidir.
Bu savaﬂ›n herhangi bir boyutunu ihmal edenler, önemsemeyenler,
herhangi bir cephesinde umutsuzlu¤a kap›lanlar, Day›’n›n miras›n›
omuzlamaya aday olamazlar. Çünkü, savaﬂ›n ihmal ettikleri her yan›,
onlar›n bir yan›n› zay›flatacakt›r.

Day›’da esas olan-2
Gerçekçilik
Day›’n›n cenazesinde toplanan
onbeﬂ bin yürek, Day›’y› gelece¤e
taﬂ›yacak maddi gücün ifadesidir.
Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak, devrimci
harekete gönül veren, Day›’y› önderi, ö¤retmeni bilen herkesin görevidir. ‹ﬂçiler, memurlar, gecekondulular, liseli üniversiteli ö¤rencilerimiz, ev kad›nlar›, hatta çocuklar›m›z, yaﬂl›lar›m›z, hepsi Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak görevinin yerine getirilmesi için omuz vereceklerdir.

T›pk› 15 bin omuzun Day›’n›n tabutunu omuzlamas› gibi, binlerce
insan›m›z, Day›’n›n miras›n› omuzlay›p gelece¤e taﬂ›yacakt›r. Bundan
ﬂüphemiz yoktur.
Day›’y› gelece¤e taﬂ›makta öncelikle yükümlü olanlar ise, elbette
kadrolard›r. Binlerin Day›’n›n miras›yla sürdürece¤i büyük yürüyüﬂün
öncüsü, önderi, komutan› onlar olacakt›r. Day›, 1990 baﬂ›nda at›l›m›n
haz›rl›¤› döneminde ﬂöyle diyordu:
“at›l›m›n ve gelece¤imizin esas
u n s u r u k a d ro l a r d › r.”
Bu tespitin öncesinde ise söyledi¤i ﬂuydu:
“Cezaevlerinden, bütün alan ve
bölgelerden, yurtd›ﬂ›na kadar hemen tüm kadrolar›m›za kat›l›mc›l›k
anlay›ﬂ›m›zla s ü r e c i k a v r a t a r a k ,
yapma lar› gereke nl eri , kendi lerin den istenenleri bilince ç›kartarak...
at›l›m› daha güçlü, daha h›zl› yaﬂatabilir(iz).”

Bu sat›rlar, bugün önümüzde duran görev aç›s›ndan da somut bir
bak›ﬂ aç›s› sunuyor. Bu çerçevede
yapaca¤›m›z ilk iﬂ, süreci kavramak, sürecin bizden ne bekledi¤ini
bilince ç›karmakt›r.
Day›, her aﬂamada gerçekçidir.
‹htiyaçlar›m›z nelerdir, eldeki malzeme nedir, bununla neler, nas›l yap›labilir; örgütlülük ve mücadele,
bunu göre ﬂekillenecektir. Sürecin
kadrolardan, militanlardan ilk bekledi¤i, Day›’y› yaﬂatmak, onun miras›n› omuzlayacak güç ve iradeyi
göstermektir. Bu görevi
nas›l yerine getirebilece¤imizi somutlamak için
de yine “Day›’da esas olan›” ortaya koyarak devam
edelim; Day›’da
esas
olan; 24 saatimizi devrimcileﬂtirmektir. ‹ktidar iddias› ve perspektifini bir
an bile gözden kaç›rmamakt›r.
Kuﬂku yok ki, Day›’n›n bize b›rakt›¤› miras›n, bizzat yaﬂam›yla yaratt›¤› örneklerin zenginli¤i gözönüne al›nd›¤›nda
mutlaka ve mutlaka bunlara eklenecek baﬂka ﬂeyler vard›r.
Fakat sürecin ihtiyaçlar› aç›s›ndan
öncelik bunlardad›r.
“Dev rim için s avaﬂ may ana s o s yalist denmez” tan›m›, herkesin anlayaca¤› aç›kl›kta ve kimsenin farkl› türde yorumlayamayaca¤› netliktedir. Bu netlik sald›r› alt›ndad›r ülkemizde. Day› bu sald›r›ya karﬂ› en
büyük direniﬂin mimar›d›r. Örgütlemek, ülkemiz solunda adeta unutulan, yabanc›laﬂan bir kavrama dönüﬂmüﬂtür ve bu kavram, devrimci
mücadelede mutlaka ama mutlaka
hak etti¤i yeri almal›d›r. ‹lkesiz, kurals›z, bir devrimcilik, disiplinsiz,
hedefsiz bir devrimci faaliyet mümkün de¤ildir ve her kim mümkün oldu¤unu iddia ediyorsa, ya ciddi bir
yan›lg› içindedir, ya da devrimcili¤e
karﬂ› bir sald›r› söz konusudur. ‹ﬂte
bütün bu yanl›ﬂl›klar, yan›lg›lar,
çarp›tmalar, dejenerasyonlar, bu savaﬂ› yürütece¤imiz savaﬂ alan›n› da
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tarif ediyor. Day› 38
y›ll›k devrimci yaﬂam›
boyunca bu savaﬂ›n
içinde oldu. Böyle oldu¤u için de onun miras›, bu konuda son derece zengindir. Bu savaﬂ›n yöntemlerini, tecrübelerini tüm kadro ve
militanlar özümsemelidir.
Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak, kiﬂisel olarak
devrimcili¤imizi ve bir bütün olarak
da hayat›n her alan›ndaki devrimci
faaliyetlerimizi gözden geçirmekle
baﬂlamal›d›r. Nas›l yaﬂ›yoruz, nas›l
düﬂünüyoruz, nas›l çal›ﬂ›yoruz,
bunlar› Day›’n›n perspektifleri, talimatlar› ve ö¤ütleri çerçevesinde
gözden geçirmek, Day›’y› gelece¤e
taﬂ›maya baﬂlamak demektir.
Day›’n›n miras›n›n e¤er Türkiye
halklar›n›n gelece¤i içinde bir rolü
olacaksa, –ki olaca¤› kesindir– o
miras› omuzlay›p sürdürecek birileri de mutlaka olacakt›r. Tarihin nes n e l y a s a l a r › n d a n biridir bu.
Day›n›n deyimiyle “ d e v r i m e
gebe” bir ülkede, bu tarihsel do¤umu gerçekleﬂtirme iddias› ve misyona sahip bir örgütün insanlar›, bu
misyonu yerine getirebilmek için,
Day›’n›n miras›n› gelece¤e taﬂ›mak
zorundad›rlar. Bu miras› gelece¤e
taﬂ›makla devrimi geliﬂtirmek,
b i r ve ayn› ﬂeydir. Day›’y› gelece¤e taﬂ›makta, yani devrimi geliﬂtirmekte ayak sürümek, kabul edilemez. Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
baﬂlam›ﬂ bir tarihsel yürüyüﬂ, yavaﬂlayarak, h›zlanarak, devam edecektir. Aç›kt›r ki bu misyonu üstlenemeyenler geride kalacak, üstlenebilenler öne ç›kacakt›r.
Day›, Parti-Cephe stratejisini,
stratejiye sadakat ve hedeften
ﬂ a ﬂ m a z l › k l a , cüretle, kararl›l›kla
uygulayand›r. Day›’n›n miras›n› tarih içinde taﬂ›mak da iﬂte bunu yapmakt›r.
Ufkumuzu ve iddiam›z› büyütmeliyiz. Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak
bir yan›yla da elbette budur. Day›’n›n inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e karﬂ›
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Bayraklar
alt›nda k arﬂ›lad›k o nu
vatan›nda. B ir k›z›l b ayrak
denizi içinde ölümsüzlü¤e
u¤urlad›k.
Ve b i r deniz olup yürüyo ruz arkas›ndan.
Yürüyoruz devrime;
çünkü biliyoruz ki,
Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak,
h e r i n s a n › m › z › n “Dünyay›
bi r k ez de Tür ki ye’ de n s a r saca¤›z” i n a n c › v e i d d i a s › n a s a h i p o lm a s › d › r.
tarihi savaﬂ›n› verdi¤i dönemde,
devrimci hareketin imzas›yla yay›nlanan ilk broﬂürleri, kitaplar› hat›rlay›n. Genç kadrolar›n tek sorunu
PASS’yi hayata geçirme sorunudur.
Tüm di¤er sorunlar, bunu hayata geçirebilmenin önündeki engeller olarak önemli ve gündemdedir. Elbette
önlerindeki küçük sorunlar› çözemeyenlerin büyük sorunlar› çözmeleri, halk›n kurtuluﬂ savaﬂ›n› geliﬂtirmek için gerekli küçük ad›mlar› atamayanlar›n büyük ad›mlar› atamayacaklar› bir do¤rudur. Ama burada
vurgulamak istedi¤imiz, en küçük
ad›mlar› atarken bile asla büyük yürüyüﬂümüzü, büyük hedeflerimizi
unutmamam›z gerekti¤idir. Day›’n›n cunta y›llar›nda bir yandan
hayat›n o gün için dayatt›¤› direniﬂleri örgütleyip, onlarda destanlar yaz›lmas›na önderlik ederken, ayn› süreçlerde, halk›n kurtuluﬂunun stratejik sorunlar› ve çözümlerine de kafa
yordu¤unu görürüz.
Devrim iddias› ve iktidar perspektifi olmaks›z›n da çeﬂitli baﬂar›lar elde edilebilir s›n›flar mücadelesinde. Ama bu baﬂar›lar, hiçbir yere
götürmez. Bu yüzden, Day›n›n devrimci çizgisinde k›sa vadeli, gelip

geçici baﬂar›lar de¤il,
stratejik hedef esas olmuﬂtur.
Devrim iddias› ve iktidar perspektifi aç›s›ndan Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak, her insan›m›z›n
“Dünyay› bir kez de
Türkiye’den sarsaca ¤›z” inanc› ve iddias›na
sahip olmas›d›r. Okulda,
fabrikada, iﬂyerinde, gecekondu sokaklar›nda,
att›¤›m›z her ad›m, bu inanc› ve iddiay› yans›tmal›d›r. Att›¤›m›z her
ad›ma bu inanç ve iddian›n coﬂkusu,
heyecan› damgas›n› vurmal›d›r. Ve
bilmeliyiz ki, iﬂte o zaman Day›’ya,
Day›’n›n devrimcilik tarz›na çok
daha fazla yaklaﬂm›ﬂ oluruz.

Day›’da esas olan-3
Örgüt ve Devrim
ﬁimdi burada bir ara verip, geriye, y›llar öncesinde bir an’a dönüyoruz. 1992 Eylül’ünün 13’ünü
gösteriyordu takvim. Hat›rlanaca¤›
gibi devrimci harekette darbe düzenlenmiﬂti ve Day›, düne kadarki
yoldaﬂlar› olan ihanet çetesi taraf›ndan tutsak edilmiﬂti.
Day›’n›n bu tutsakl›k sürecinde
önemli bir olay var; Day›, bir süre
sonra darbeciler taraf›ndan tutsak
edildi¤i yerden firar ediyor. Hareketin merkez üssü olarak düzenlenen
bir yerden kaçmak durumunda kalabilece¤ini kuﬂku yok ki o güne kadar
hiç akl›na getirmemiﬂti ve sadece onu
böyle bir ﬂey yapmak zorunda brakmalar› bile, darbeci çeteye karﬂ› s›n›rs›z bir öfke duymas› için yeterliydi.
Elbette öfke duyuyordu, fakat,
ilginçtir, Day› bu firar›nda, sadece
yönetim kademesinde yeralan
birkaç arkadaﬂ› darbeden haberdar
ettikten sonra merkez üsse, darbecilerin yan›na geri döndü. Day›’y›,
Day›’n›n düﬂünce tarz›n› ve önceliklerini bilmeyenler için bu davran›ﬂ son derece ﬂaﬂ›rt›c›, anlaﬂ›lmaz
gelebilir. Ama Day› için bunun çok
net bir gerekçesi vard›r. Day› için
esas olan ö r g ü t t ü r, d e v r i m d i r.

O koﬂullarda “kiﬂisel güvenli¤i”
onun için hiç ama hiç önemli de¤ildi. Esas olan örgüttü; çünkü örgüt
devrim demekti. “Devrimci Sol be nim özgürlü¤ümdür” derken kastetti¤i buydu iﬂte. E¤er örgüt zarar
görecekse, onun kiﬂisel özgürlü¤ünün hiç anlam› yoktu.
Day›’y› gelece¤e taﬂ›mak, iﬂte
bu düﬂünce tarz›n› taﬂ›makt›r. “Dev12 Eylül’ün karanl›¤›nrimci h areket, b enim özgü rlü¤üm ,
ö ¤retm enim , gecem g ün dü züm , ya dan ç›k›l›rken, Day›’yla
ﬂam›m” diyebilmektir.
tan›ﬂan b ir Dev-Gençli
Öfkemizi, sevgimizi, duygular›onu ﬂöyle tarif ediyordu:
m›z›, özlemlerimizi devrim ve ör“ O, kara deryalardaki
gütle bütünleﬂtirebilmektir.
fenerdi ve onun › ﬂ› ¤›yl a
Bizim yaﬂam›m›z, düﬂüncelerimiz, yöntemlerimiz ve bütün olarak
yürüyordu herkes, içerde
mücadelemiz, ö r g ü t ü n , d e v r i m i n ,
de d›ﬂar›da da... ”
halk›n gelece¤ini belirleyecekse,
Dev-Gençli’nin dedi¤i
kimsenin bu savaﬂta zay›fl›¤a, gelegibi, ç ok k aranl›klar›
ce¤i belirsizleﬂtiren uzlaﬂmalara
hakk› yoktur. Bu savaﬂ, Cepheden
ayd›nlatt›k, çok engelleri
sürdürülmelidir.
aﬂt›k onunla. Y ükümüzü
Öncelikle düﬂüncemizde ve praçok taﬂ›d›. ﬁimdi taﬂ›ma
ti¤imizde, gelece¤i, soyut bir ﬂey
s›ras› bizde.
olmaktan ç›karmal›y›z. Gelecek asl›nda dünde baﬂlam›ﬂ ve bugünde
devam etmekte olan bir tarihselli¤in
somutlarsak;
bundan sonraki aﬂamas›d›r. GeleBir devrimci ne yapar, nas›l yacek, bugünden ad›m ad›m inﬂa ettiﬂar, onun asli görevi nedir?... Her¤imizden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Gehangi bir çal›ﬂma alan›ndaki bir örlecek biz onu bugün nas›l ﬂekillengütlenme, ne yapar, nas›l faaliyet
dirmeye baﬂlam›ﬂsak, öyle olacakyürütür, asli görevi nedir?... Bir yöt›r. 1970’lerden bu yana ﬂekillendinetici ne yapar, nas›l yaﬂar, asli göriyoruz gelece¤imizi. Ve böyle olrevi nedir? ‹ﬂte birkaç soru.
du¤u için, gelecek aç›s›ndan sa¤lam
Ve iﬂte bu sorular›n cevaplar›nbir temelimiz var. Bize gelece¤i
da, Day›’ya gelece¤i taﬂ›man›n
gösteren güçlü bir ›ﬂ›¤›m›z, ﬂaﬂmaz
k›lavuzlar›m›z var.
Day›, geçmiﬂe yönelik deCepheli¤erlendirmelerinde “THKP-C,
ler ﬂehit dübizi gelece¤e taﬂ›yan güç olﬂen önderlemuﬂtur.” diyordu. 30 Mart
rini selamla1994’de yeniden inﬂa edilen örmaya devam
gütlülük de bizi gelece¤e taﬂ›ediyor.
yan güç olacakt›r. Day› iﬂte
6
Eyumudun ad›n›n öncülü¤ündeki
lül’de Sar›gazi Demokrasi caddesi
bu gelece¤in k›lavuzudur.
sokaklar›na cepheliler taraf›ndan
Gelece¤i nas›l kuraca¤›z,
yap›lan “Cüret Direniﬂ Savaﬂ Yaﬂamiras› nas›l taﬂ›yaca¤›z, bunlar
s›n Önderimiz Dursun Karataﬂ”,
her insan›m›z›n kafas›nda net
“Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ” ve
olmal›. Basit, somut sorulardan
“DHKC” yaz›lamalar›yla Dursun
stratejik hedefe ulaﬂan bir bak›ﬂ
Karataﬂ selamland›.
aç›s›na sahip olmal›y›z. Tekrar

gerekleri vard›r. Bu sorular›n cevaplar›nda stratejik hedefimiz vard›r.
Her alanda devrimcili¤i, devrimci örgütlenmeyi, hayat›n, mücadelenin bugünkü ihtiyaçlar›na göre yeniden ﬂekillendirmeliyiz. Day› devrimcilik üzerine birçok ﬂey söylemiﬂtir elbette; fakat onun bu konuda
en s›k vurgulad›¤› ve hepsinin özü
gördü¤ü tan›m› ﬂudur: Devrimcilik
ö r g ü t l e m e k t i r. Bu tan›m› bir ad›m
ileri götürüp, özel koﬂullar d›ﬂ›nda,
örgütlemeyen, devrimcilik yapm›yordur diyecek kadar köﬂeli bir
“eesas”t›r bu. Örgütlemek nedir peki; örgütlemek emektir. Örgütlemek
devrimci anlam› ve dinamizmiyle
kitle çal›ﬂmas›d›r. Örgütlemek, bulundu¤umuz yerde burjuva ideolojisine, demagojilerine karﬂ› bitmek
ve b›kmak bilmeyen bir ideolojik
mücadeledir. ‹ﬂte örgütlemenin bu
ayr›nt›lar›na girdi¤imizde, devrimcili¤in neden örgütlemek oldu¤u ve
örgütleme yapmayan›n neden devrimcilik yapm›ﬂ say›lmayaca¤› da
ortaya ç›kar.
Devrimci hareketin görevi, devrim yapmakt›r. Bunun için yürüyüﬂümüzün ad›, devrim yürüyüﬂüdür.
Bu yürüyüﬂü, dün oldu¤u gibi, bugün ve yar›n da Day›’n›n k›lavuzlu¤unda sürdürece¤iz. Tüm insanlar›m›z›n kafas›nda net olmal›d›r ki,
Day›’n›n miras›n› gelece¤e taﬂ› m a k , d e v r i m i b ü y ü t m e k t i r. So m u t , g ü n c e l v e s t r a t e j i k g ö r e vimiz
d e b u d u r.

Cüret
Direniﬂ
Savaﬂ...
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‘... art›k yok’ diye sevinmiﬂtiniz de¤il mi?

Ne büyük, ne vahim yan›lg›!
Sokakta, voltada, patikada
yürürken biz, kirli bir sevinçle
kurdular “O art›k yok” cümlesini.
Duyduk ve duyulur da durulur
mu misali bir ad›m daha att›k.
“Art›k yok” denilenin umutla varoluﬂunun kesintisiz yolunda bir
ad›m daha... Ki o cümleye yüklenen bütün anlamlar› ezercesine
ad›m atarken, sald›k avaz›m›z›
soka¤a: “Bize ölüm yok!” Sald›k
“....
avaz›m›z›
doruklarda:
Ölümsüzdür!..” Sald›k avaz›m›z›
volta da: Day› yaﬂ›yor... Elimizi
gö¤sümüze koyup hayk›rd›k: Day› iﬂte burada.
Hep bu cümleyi kurmay› arzulam›ﬂt›n›z, de¤il mi; “o yok”
Ve ﬂimdi, nas›l da baya¤› bir
ﬂehvetle “art›k yok” diyorsunuz.
Ama yine yan›l›yorsunuz. Tabiat›n›za uygun kaç›n›lmaz bir yan›lg›
sizinkisi. Yüzlerce y›l önce, Mesela ad›m›za Babek denirken, hayk›rm›ﬂt›k yüzünüze: “... Ve zalim
hükümdar ki beni öldürüyor, o
da anlam›yor ki, ölümü ile özgürlük fedaisi büsbütün yok olm u y o r.”
Çaresizlik sizinkisi. Öyle ya,
ne zaman “art›k yok” makam›ndan sevinmeye kalksan›z, kursa¤›n›zda kald› hep o kirli arzunuz.
Mesela, Nesimi’nin derisini yüzdürüp öldürdünüz de ne oldu?
Yüzülmüﬂ derisini s›rt›na alan Nesimi, Halep’in on iki kap›s›ndan
ç›k›p kar›ﬂt› hakikatin ve halk›n
içine.. Bugüne taﬂ›nan bu rivayetin bir manas› olmal› elbet. O da
ﬂudur ki; halk için yaﬂayanlar
halk›n içinde yaﬂarlar...
Bak›n, hala soruyor Pir Sultan:
“Bu kaç›nc› ölmem?” diye. Evet,
bu kaç›nc› ölmemiz? Hem bu bir
soru de¤il, hem de cevab› siz de
de¤il. Ki “Bu kaç›nc› ölmem” di-
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yebilen bir ölümsüzlük halidir yaﬂanan. “Pir Sultan ölür ölür dirilir” diye söylenen türküler, bu
gerçe¤in kafan›za vur ulmas›d›r
asl›nda...
“... Art›k yok” deyiﬂiniz yeni
de¤il elbette. Che’den sonra da
bu cümleyi kurdunuz siz. Karﬂ›l›¤›n› da önce Fidel’den, sonra da
dünya halklar›ndan ald›n›z. O zaman ﬂöyle demiﬂti Fidel: “... ‹ﬂte
bu nedenle, yoldaﬂlar›m, gelece ¤e umutla bakmal›y›z. Che’nin
örne¤ine, her zaman esinlenmek
için bakmal›y›z, mücadelede esin
için, dayan›kl›l›kta esin için, düﬂmanla uzlaﬂmazl›kta esin için,
enternasyonalist
duygularda
esin için bakmal›y›z bu örne¤e...”
Yürüyoruz voltada, sokakta,
patikada. Ulaﬂ›yoruz o kerpiç köy
evine. Hayk›r›rken hayat›n Mahir’i duyuyoruz tereddütsüz sesini: “Biz buraya dönmeye de¤il,
ölmeye geldik”! Sonras› malum.
Kanlar içindeydi Mahir ve yoldaﬂlar›. Katletmiﬂtiniz Parti-Cepheliler’i. Nas›l da sevinmiﬂtiniz.
Öyle ya, saraylar›n›z›n temeline
yönelen tehlikeyi bertaraf etti¤inizi san›yordunuz. Ne tarihsel bir
yan›lg›! K›z›ldere’yi mezar› san›yordunuz Mahirler’in. Lakin, bir
manifestonun do¤uﬂuna tan›kt›
art›k K›z›ldere. Umutsuzlu¤u de¤il,
umudu anlatan bir kelimeydi art›k
o. Salt dökülen kan› de¤il, gidilecek yolu gösteren bir kelimeydi..
“K›z›ldere Manifestosu Yolunda ‹leri” diyecekti tarih içinde kararl› bir ses. O umutlu sesi taﬂ›yand› art›k Day›. Ve yürüdü ve
yürüyoruz patikada, sokakta,
voltada...
Siz hala “... art›k yok” diye sevinmeye devam edebilirsiniz. Ve
fakat, cümle kimsesizlerin, cümle

mazlumlar›n Day›s›, baksan›za
ne diyor surat›n›za: “... Biz özgürlü¤ü kazanma savaﬂ›n›n içinde
olaca¤›z.”
Bak›n nas›l da k›rm›z› k›rm›z›
dalgalan›yor o nehir. En umutlu
haliyle halk, nas›lda yürüyor tarihin o ana caddesinde. Omuzlar›nda umudu, tarihi, gelece¤i...
Küçük bir çocu¤un elinde boyundan büyük bir Day› dalgalan›yor. Bir delikanl› “umudun ad›..”
diye hayk›r›yor. Bir genç k›z “Önder yoldaﬂ...” diye devam ettiriyor sloganlar›.
Yumru¤una bin selam yükleyip kald›r›yor ﬂimdi bir ana. ﬁurada bir iﬂçi, bir iﬂsiz, ﬂurada ö¤renci, memur, sanatç›, esnaf ve ev
kad›nlar›... Ard›s›ra yürüyoruz bir
buzk›ran›n. Yürüyoruz dalgalar
gibi Gazi’de ve voltada, patikada,
sokakta...
Che’nin ard›ndan o ö¤renci
çocu¤un yazd›klar› geliyor akl›ma. “... Art›k yok” diyenlere inat,
içimde büyüyor sesi; “ Yo l d a ﬂ
Che’yi yokedebilmek için, bizi
biz yoksullar›n tümünü yok etme l e r i ge re ki r ; bu i se ol a n a ks › z d › r...” Ki Day›lar›n› yok etmek
için de cümle kimsesizleri, cümle
mazlumlar›, emekçileri, hakk›
yenmiﬂleri yok etmeleri gerekir,
bu da imkans›zd›r elbette. Bir
ad›m daha at›yorum ﬂimdi patikada, voltada, sokakta...

“.... Ölüm do¤al bir olayd›r,
böyle bir dünyada baﬂ e¤meden
ölmeyi bilmektir önemli olan” deyiﬂi geliyor ﬂimdi akl›ma. Ki “...
bütün korkulardan uzak/ Bir
sevdad›r böylesine yaﬂamak” diyen ﬂair hakl›d›r. ‹ﬂte o büyük
sevdas› yadigar, an›s› umudumuzdur. Ol sebepten, oligarﬂi titremeye devam edebilir, çünkü
gürül gürül geliyor Day›. Ve yürüyoruz sokakta, patikada, voltada.
Yürüyoruz ard›s›ra... Yürüyoruz
binlerce Day›.

Ö¤rencileri
Anlat›yor:

‘Day›n›n sadece bir beyin ve
kalpten oldu¤una inand›m’

En güzel zaman›m orada, onun
yan›nda geçti. Devrim hayallerimi
gerçekleﬂtirecek önderimdi, ama
ayn› zamanda babamd›. Hep baba
dememek için kendimi zor tuttu¤um, ya da birlikte bir yere gitti¤imizde baban m› diye sorduklar›nda
gururla evet dedi¤im babamd›n›z.
Otoriter, yol gösterici ama evlatlar›n› çok seven bir babayd›n›z. Bana
annemden babamdan daha fazla
emek verendiniz.
Day›’y› ilk gördü¤üm zaman
darbe dönemiydi. Darbeciler üç gün
üç gece darbeyi anlatm›ﬂlard›. Yaﬂ›m küçüktü, kavramakta güçlük
çekiyordum. Nas›l bir insan hem bir
örgütü kurup hem de imhas›na götürebilirdi? Bunda bir tuhafl›k vard›. Oradan ayr›ld›m ve darbecilerin
denetiminden ç›kt›k. Bir kaç gün
sonra da Day›’y› görmeye gidece¤imizi söylediler. Üç kiﬂi yola ç›kt›k.
Yol boyunca heyecan vard› içimde.
Nas›l bir insand›? Biz nas›l karﬂ›lanacakt›k?
‹çeriye girdik. Day› salonda koltukta oturuyordu. Bizi görünce aya¤a kalkt›, selamlad›. Üzerinde bir
kadife pantolon vard›, bir de kareli
bir gömlek. Babacan, sevgiyle bakan bir insan. Sabaha kadar konuﬂtu. Anlay›p anlamad›¤›m›z› defalarca sordu. A¤z› kuruyana kadar anlatt›. Ben daha çocuk yaﬂlarda say›l›rd›m. Beni hiç ay›rt etmedi. Ayr›ca
hepimizi de tan›yordu. Ailemi bile
tan›yordu. Ne kadar ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. (ki
daha sonra Day›’n›n taraftarlar›na
kadar bu hareketin içinde birçok
kiﬂiyi ayr›nt›lar›yla tan›d›¤›na tan›k
oldum defalarca.)
Sabah olmuﬂtu, Day› “herkese
darbecili¤in yanl›ﬂl›¤› anlat›lmal›”
dedi. Yan›m›zdaki arkadaﬂlardan biri “bölgeler darbecilerin denetiminde, insanlar› grup grup al›p anlat›yorlar” dedi. Day› bunun üzerine
ﬂöyle söyledi: "Darbecilik anlat›lmal›, insanlar ikna edilmeli. ‹kna

edilemiyorsa ben dernek dernek, ev
ev dolaﬂ›r anlat›r›m." Day› ne kadar
cesur, ne kadar kendine güvenliydi.
Oysa darbeciler bu iﬂi ne kadar sinsice yapm›ﬂlard›. Aradaki fark› anlayabilmiﬂtim. O an kendime söz
verdim. Son nefesime kadar Day›’n›n yan›nda olacakt›m. Devrimcilik buydu. Hayallerimin y›k›lmas›na izin vermeyecektim.
Bu süreçte yaﬂanan zorluklar›n
bir ço¤una tan›k oldum. Paras›zl›k,
evsizlik, insans›zl›k. Gördü¤üm süreç 93’ün baﬂ›yd›.
93 Eylül'ünde bir süreli¤ine Day›’n›n oldu¤u tarafa geçmem söylendi. Hayalim gerçek olmuﬂtu. Day›’n›n yan›nda olacakt›m. Ne büyük
bir ﬂanst›... Ama kendimi lay›k görmüyordum. Ben kimdim ki, hayat›
bile tan›mayan, hiçbir tecrübesi olmayan bir gençtim. Yaﬂama, devrimcili¤e dair ö¤rencilik dönemim
burada baﬂlad› iﬂte. Yan›mda giderken bir çok olumsuzluk götürüyordum. Tek emin oldu¤um devrimcili¤im ve Day›’y› hayat›m pahas›na
koruyaca¤›md›.
Türkçem bile çok kötü idi. Bir
çok kelimeyi anlam›yordum. Bir
not iletti¤inde önce bana anlamad›¤›m kelimeleri anlat›yordu. Anlad›n
m› diyordu. Anlad›m cevab›ndan
sonra tekrar et diyordu. Hep anlad›¤›mdan emin olduktan sonra bana
iﬂi yapt›rd›.
Buna ra¤men yanl›ﬂ yap›yordum.
Day› "beynini kullan, iﬂi sahiplen,
e¤er beynini kullan›r iﬂi sahiplenirsen yanl›ﬂlar›n azal›r" derdi.
Bu süreç darbecilerin sald›rd›¤›
bir süreçti. Ve Day› bu olaylar›n en
yo¤un yaﬂand›¤› bir bölgede kal›yordu. Ayn› süreçte örgütsel iﬂler de
devam ediyor, Day› telefona kendisi ç›k›yordu. Yan›nda birlikte ç›k›yordum. Üzerimizde bir tane toplu
tabanca. Her an darbecilerden birisi
tan›y›p ateﬂ edebilirdi. Bunu bazen
konuﬂuyordum Day› ile, biz ç›ksak

diye. Olmaz, iﬂler yürümek zorunda, kendi hayat›m›z diye iﬂler duramaz diyordu. Ve Day›’n›n yan›nda
güvenli¤ini alan onlarca insan yoktu. Ama Day› o kadar güven veriyordu ki bu güven içinde akl›ma
baﬂka ﬂey olur diye gelmiyordu.
“Peki ateﬂ açarlarsa ne yapacaks›n?” diye sormuﬂtu. Üzerinize atlayaca¤›m diyordum. Day›’n›n bana
güvenmesi bu duyguyu vermesi yetiyordu.
Day›’n›n h›z›n› da anlatmak istiyorum. ﬁimdiye kadar Day› kadar
pratik ve h›zl› bir insan görmedim.
D›ﬂar› m› ç›k›lacak, bir bakars›n›z
Day› d›ﬂarda. Evin terkedilmesi mi
gerekiyor, hemen Day› eﬂyalar›n›
toplam›ﬂt›r. ‹lk dönemler h›z›na yetiﬂmek çok zor oldu. Sonra h›z›na
al›ﬂt›rd› bizi de.
Bir güvenlik aksamas› vb. oldu¤unda o kiﬂiye pek k›zmazd›, hep
kendisi “boﬂluk b›rakt›k, anlatamad›m” derdi.
Bir dönem ben baﬂka bir yerde
kalmaya baﬂlad›m. Bu süreçte ö¤retmenim bana hayat›n baﬂka bir
sayfas›n› ö¤retmeye baﬂlad›. Yapt›¤›n iﬂi severek yapacaks›n. Sahipleneceksin. Bin defa yap›yor da olsan,
heyecan›n› taﬂ›maya devam edeceksin. Her gün birbirinin tekrar› olmamal›. Bir güne bir çok iﬂ s›¤d›rabilmelisin derdi.
Bir çok iﬂin yan›nda, bir örgüt
yönetirken, yan›ndaki çocu¤u da
büyütüyordu. Yemek yapmas›n› bilmiyordum. Denemeler yap›yordum.
Kimi zaman az piﬂiyor, kimi zaman
lapa oluyordu. Hiçbir zaman yememezlik yapmad›, niye böyle demedi. Ö¤retmenim ö¤retmeye devam
ediyordu, bunu da ö¤renmelisin, hayatta hiçbir ﬂey gereksiz de¤ildir,
bir gün gelir ihtiyac›n olur diyordu.
Day› çok az uyuyordu. Ben uykusuzlu¤a zaman oluyor dayanam›yordum. K›zmadan anlat›yordu.
Bak sana neler güveniyoruz, 6 saat
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uyusan da olur diyordu, ama yine de
beni erken yat›rmaya da çal›ﬂ›yordu... Devrimcilik diye kafamda ﬂekillenen baﬂka bir yanl›ﬂl›k, da¤›n›k
giyinme, kendine sahip ç›kmama
vb. ﬂeyler vard›. Day› bana kendisi
gidip al›ﬂ veriﬂ yap›yordu. Kendinize bakmal›s›n›z temiz olmal›s›n›z
derdi. Al›ﬂ veriﬂ yaparken ﬂunu giysen ﬂunu alsan daha iyi olur diye
yönlendirirdi ama be¤endi¤im ﬂey
de gözünden kaçmaz benim be¤endi¤imi al›rd›. Hiçbir ﬂey gözünden
kaçmazd›. Hasta oldu¤umda hemen
fark ederdi.

Ö¤retmenim hayat›n sayfalar›n› b ana a çmaya devam e diyordu...
Bu süreçte kurumsallaﬂma olarak bir ekip oluﬂturmaya çal›ﬂ›yordu. Bu ekip içinde, faaliyet bile yürütmeyen halktan insanlar da vard›.
Ama ben olay› kavrayam›yordum.
Bu iﬂleri kadrolar yapmal›yd› diye
düﬂünüyordum.
Bu düﬂüncemi söyledim. Ö¤retmenim hayat›n sayfalar›n› bana ö¤retmeye devam ediyordu. Halka güveneceksin. Halka güvenmezsen
devrimi gerçekleﬂtiremezsin, güvenmezsen ilerleyemezsin. Evet
Day› diyorsa do¤rudur diye düﬂünüyordum. Ki hayat bunu defalarca
gösterdi. O zaman da halktan, taraftar düzeyinde insanlar›n ne kadar
çok sorun çözdü¤üne, söyleneni
yapt›¤›na tan›k oldum.
Day›’da insanlara güven boﬂ bir
güven de¤ildi. ‹nsanlar› çok iyi tan›yordu. Ama buna ra¤men hiç ön
yarg›l› de¤ildi. Bunu nas›l baﬂar›yordu. Bunu hala da düﬂünüyorum.
Bu kadar sevgi ve güven, ama ayn›
zamanda insanlar›n s›n›rlar›n› bilip
zorlamak. ‹kna etmek. Korkular›n›
anlamak ve bu korkular› gidermeye
çal›ﬂmak.
Örne¤in bir olay yaﬂanm›ﬂt›. Bir
taraftardan bir ﬂey istenmiﬂti. Ama o
çok korkuyordu. Day› onun korkusuyla baﬂ etmesini ö¤retti. Sihirli bir
de¤nek de¤ildi dokundurdu¤u. Israrla anlatt›. ‹htiyaçlar›, taraftarlar›n
da görevlerinin oldu¤unu anlatt›. Ve
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Sabr›na tan›k oluyordum. Bitmeyen bir sab›r
ve enerji. ‹nsanlara karﬂ› sabr› bitmiyordu Day›’n›n. Aya¤a kald›rma,
yeniden sürece katma
özen ve sab›r, hep bunlar› gördüm Day›’da.
bu kiﬂi ikna oldu. Sonradan da bir
çok iﬂimizi yapt›. Bu ﬂekilde bir çok
olaya tan›k oluyordum.
Sabr›na tan›k oluyordum. Bitmeyen bir sab›r ve enerji. ‹nsanlara
karﬂ› sabr› bitmiyordu Day›’n›n.
Aya¤a kald›rma, yeniden sürece
katma özen ve sab›r, hep bunlar›
gördüm Day›’da.
Bir dönem de Day›’n›n sadece
sesini duyabiliyordum. Bize bir çok
ﬂey emanet etmiﬂti. Yapabilece¤imizi, kendimize güvenmemizi söylemiﬂti. ‹ﬂi sahiplenin, kafan›z› çal›ﬂt›r›n demiﬂti. Bu süreçte telefonda
dakikalarca anlatarak hep ö¤retmeye çal›ﬂt›. Hissetmeyi, duygular›m›z› kontrol alt›nda tutmam›z› ö¤retti.
Savaﬂ ve örgüt gerçe¤ini bu süreçte
ö¤reniyordum. Ö¤retmenim hayal
dünyas›ndan beni yavaﬂ yavaﬂ ç›kar›p gerçekleri gösteriyordu. Yaﬂ› küçük kald›rabilir mi diye düﬂünmüyor, güveniyordu. Bazen yorgun bir
ses olsa, konuﬂturur moral verirdi.
Bazen de üzüntülü bir ses oldu¤unda yine anlamaya çal›ﬂ›rd›. Yanl›ﬂ
anlad›¤›m bir ﬂey oldu¤unda sormam gerekti¤ini, sormaktan korkmamam gerekti¤ini anlat›rd›.
Karar vermemiz gerekti¤inde de
hep güvendi. Yanl›ﬂ da yapsak, neyi
nas›l yapaca¤›m›z› anlatt›. Bir olayda, biriyle ilgili “yalan söylüyor”
demiﬂtim. O zaman k›zm›ﬂt›. Bu kadar rahat bu tür sonuçlara varmamam gerekti¤ini, bazen mant›ks›z
gelen ﬂeylerin de olabilece¤ini anlatm›ﬂt›. Çok sonra ö¤rendim ki Day› benim söyledi¤imi dikkate alm›ﬂ.
Söyledi¤imi, anlatt›¤›m› saçma da
olsa hep dinledi. Yeri geldi k›zd›,
yeri geldi hiç yorum yapmad›. Ama
ben hep ﬂunu bildim, söylediklerimi
dikkatle dinledi. Beni anlamaya çal›ﬂt› ve anlad›.
‹nsanlara karﬂ› önyarg›larla bakmamak gerekti¤ini, içimizde temiz-

lik ve safl›¤›m›z› korumam›z gerekti¤ini anlatt› hep. Bu süreç benim
aç›mdam ö¤reticiydi. Güven, devrimcilik, s›n›rs›z sevgi bunlar› yaﬂ›yordum. Hiçbir ﬂey dolambaçl› de¤ildi. Hiçbir anlat›m dolayl› de¤ildi.
Hep net ve anlayaca¤›m ﬂekilde idi.
Karmaﬂ›k olan bir ﬂey yoktu.
Keﬂke diyordum herkes Day›’y›
tan›yabilse, nas›l yaﬂad›¤›n›, nas›l
bir insan oldu¤unu görebilse... Yaﬂ›yordum ve görüyordum. Her geçen
gün hayranl›¤›m ve sevgim art›yordu.
Day› Fransa’daki tutsakl›¤›ndan
ç›kt›ktan hemen sonra görevlerinin
baﬂ›ndayd›. Belli bir süre bir çok
tart›ﬂma yaﬂand› benim aç›mdan.
H›rç›nl›klar›m›n, ukalal›klar›m›n
daha da törpülendi¤i bir sürece girdim. Bana bunlar›n hiçbir a¤›r gelmiyordu. Devrimcili¤i ö¤renmeliydim. Çok cezalar ald›m. K›z›ld›.
Özellikle belirtmek istedi¤im ﬂey
k›zd›¤›nda, ne olursa olsun Day›’n›n gözlerinde hiç öfke görmedim. Hep sevgi ve üzülme gördüm.
“K›z›yorum ama buna beni mecbur
b›rakt›n, yoksa anlamayacaks›n”
duygusunu hissetim.
Art›k çocuk de¤ilsin, kocaman
oldun, bunlar› art›k yapmamal›s›n
diye defalarca söylemiﬂtir. Art›k çocuk olmad›¤›ma göre hatalar›m›n
bedelini de gerekti¤i gibi ödeyecektim. Orada yap›lan bir çok hatan›n
telafisi yoktu. Yoldaﬂlar›m›z›n hayat› söz konusu idi. Bunun a¤›rl›¤›n› hissetmemizi istiyordu.
Anlat›l›yordu ›srarla, yapamazsan çeker gidersin diye. Nas›l korku
yaﬂ›yordum. Ya beni gönderirlerse
diye. En çok korktu¤um ﬂey buydu.
Ayr›ld›¤›m döneme kadar bir
çok olaya, Day›’n›n insanl›¤›na tan›k oldum. Bu kadar sevgi dolu bir
insan nas›l oluyordu da hiçbir ﬂeyden etkilenmiyordu. Her koﬂulda,
sokakta da kalsa günün gecenin her
saati çal›ﬂ›yordu. Çok zorluklar yaﬂam›ﬂt› Day›, benim tan›k olduklar›m sadece bir k›sm› idi. Tüm bunlara nas›l dayan›yordu Day›. Bir da¤
gibi hiçbir ﬂey zarar vermiyordu
Day›’ya. Hiçbir zorluk onun için
zor de¤ildi. Böyle bir insan›n yan›n-

da olup da güçsüz olmak mümkün de¤ildi. Ama ben Day›’n›n
yüzüne bakmaktan kendimi hiç
alamad›m. Hep yüzüne bakt›m. O
yüzde hep heyecan, yaﬂam sevinci, güven ve sevgi görüyordum.
Çevresindeki insanlara ilgi ve
alakas› o kadar yo¤unluk içinde
bile hiç azalmad›. Duygusal iniﬂ
ç›k›ﬂlar›m›z bile hep onun bilgisi
dahilinde oldu.
Day› yaﬂam›n içindeydi. Herﬂeyi
bilir, bilmedi¤ini de ö¤renirdi. E¤er
gelen bilgileri yetersiz görüyorsa ç›kar bizzat kendisi araﬂt›r›rd›. Gerekti¤inde d›ﬂar› ç›k›p saatlerce gerilla
için hangi giysinin, hangi ayakkab›n›n ne kadar iyi oldu¤unu araﬂt›r›rd›. Gerilla için giysileri, çad›rlar›,
s›rt çantalar› hepsinin bütün ayr›nt›lar›n› bilirdi. Nerde bulunur bunlar›
takip ederdi. Silahlar ile ilgili dergiler toplan›r bunlar çevirtilirdi. Onlar
da¤da savaﬂan yoldaﬂlar›m›zd›, en
iyisine lay›kt›lar, bu sözü çok duydum Day›’dan.

“ be y i n l e r i n i z i n y o k o l m a s› n a
izin vermeyin derdi”
Eme¤i olmayan hiçbir eyleme
tan›k olmad›m. Benim birlikte yaﬂad›¤›m süreçte her ﬂeyi en ince ayr›nt›lar›na kadar örgütledi, denetledi.
Ben yapt›¤›m iﬂ gere¤i bunlara tan›k olabiliyordum. Hangi sokaktan
girilecek nereye ç›k›lacak. Alternatif ç›k›ﬂ› var m›? Bütün bunlar› Day› ezbere bilirdi. Ülkenin ayr›nt›l›
haritalar›, krokileri Day›’da mevcuttu. Ve bunlar› Day› incelerdi.
96 Ölüm Orucu sürecinde tan›k
olduklar›m, Day› eylemin baﬂ›ndan
sonuna kadar baﬂ›ndayd›. Her ﬂehit
haberi getirdi¤imde çekti¤i ac›ya tan›k oldum. O da m› düﬂtü diyen sesi. Haberi getirirken kendimi toparlayarak gelmeye çal›ﬂ›yordum.
Çünkü Day›’n›n hissettikleri yan›nda kendi duygular›m›n hafif kald›¤›n› düﬂünüyordum. Ve ben kendiminkini göstermekten utan›yordum.
Sa¤l›k durumlar›, kimin morali
ne durumda, bunlar›n hepsini takip
ediyordu. Görüﬂmeler, son zafer an›
Day›’n›n bilgisindeydi. Sevinci.
Gözlerindeki sevinç. O zaman Da-

Yok diye bir ﬂeyi kabul
etmememiz gerekti¤ini, bu
yoklar› ve s›n›rlar› düzenin
çizdi¤ini, bu nedenle de
bunlar› ret etmemiz gerekti¤ini hep anlatt›. Emperyalizm beyinleri yok ediyor,
beyinlerinizin yok olmas›na
izin vermeyin derdi.
y›’n›n sadece bir beyin ve kalpten
oldu¤una inand›m. Day›’n›n o kadar büyük bir kalbi vard› ki, kalp
kafesi s›n›rlar› içerisinde olmas›
mümkün de¤ildi. Bu kadar hisseden
bir insan hiç a¤lamaz m› acaba diye
de düﬂünmüﬂümdür. Ben kendim
çok a¤lad›¤›m için ve a¤lad›¤›mdan
dolay› çok eleﬂtirildi¤imden merak
ederdim. ‹çine a¤lamak diye bir ﬂey
duymuﬂtum. Day›’n›n gözyaﬂlar›
içine ak›yordu. Ve yüzüne bakt›¤›mda görünmeyen gözyaﬂlar› görmüﬂ gibi olurdum.
Day› yan›nda kalan insanlara
sayg›l›yd›. Traﬂ olmadan, üstünü giyinmeden kahvalt› masas›na oturdu¤una tan›k olmad›m. Ben Day›’y›
y›llarca traﬂ olmam›ﬂ bir halde hiç
görmedim. Masas›n› temizler, düzenini kurar ve kahvalt› masas›na gelir. Bu süre o kadar h›zl›d›rki bir çay
demleme süresi kadar k›sad›r. ‹lk
defa gören bir insan› hayrete düﬂürecek bir h›zd›r bu. Day› yeme¤ini
de çok h›zl› yerdi. Bazen de “Day›
özel kahvalt› seans›” diyorduk, o
zamanlarda sohbet açard›, burada
bir çok konu üzerine anlat›rd›, dinlerdi. Bu saatler hepimiz için en güzel saatler olurdu. Sonra iﬂinin baﬂ›na geçerdi Day›. Sabahtan gece yar›lar›na kadar. Bazen hiç uyumadan.
15 dakikal›k uykularla. ‹ﬂte o zaman
Day›’n›n sadece bir beyinden oluﬂtu¤unu düﬂünmeden edemezsiniz.
Nas›l bir enerji diye hayret edersiniz. Day›’y› ben hiç boﬂ görmedim,
tan›k oldu¤um y›llar içerisinde.
Çok okuyordu. sabah rutin bir
günse günlük gazeteleri okurdu.
Sonra iﬂe baﬂlard›. Haberleri kaç›rmazd›. Buna göre bir düzenek de
kurulmuﬂtu. Önemli tart›ﬂma programlar›n› bizlere takip ettirir, not
tuttururdu.
Day› bir iﬂte e¤er kafam›z› kul-

lanmam›ﬂsak çok k›zard›. Örne¤in bir yerden bir bilgi al›nacak
ve ikinci soruyu sormadan gelmiﬂsen niye akl›n› kullanm›yorsun derdi. Giden zaman, enerji
bunlar› anlat›rd›. Kendi eme¤inize sayg›n›z olsun, bu bilgi için ﬂu
kadar yol gittiniz, ﬂu kadar zaman
gitti ama sonuç yar›m geliyor diye. Verdi¤i bir örnek vard›. Halk gibi olacaks›n›z. Köyden ç›kan bir insan ihtiyaçlar›n› unutarak eve dönmez, e¤er dönerse onun hayat›n› etkiler derdi. E¤er bir ilaç alacaksa
ilac›n ad›n› bilmesi yetmez, kutusunu da garanti olsun diye yan›nda
götürür. Okuma yazma bilmez, alaca¤›n›n listesini yazmaz ama yine
unutmaz. Çünkü onun için yaﬂamsal öneme sahiptir. Siz de halk gibi
düﬂünün sahiplenin derdi.
Yok diye bir ﬂeyi kabul etmememiz gerekti¤ini, bu yoklar› ve s›n›rlar› düzenin çizdi¤ini, bu nedenle de
bunlar› ret etmemiz gerekti¤ini hep
anlatt›. Emperyalizm beyinleri yok
ediyor, beyinlerinizin yok olmas›na
izin vermeyin derdi.
Day› benim oldu¤um dönem
hastanede yatt›. Günlük gidip geliyordum. Not al›ﬂveriﬂini yap›yorduk. Ameliyat oldu¤u günden sonra
hasta yata¤›nda bile traﬂ›n› oluyordu. Hastaneden ç›kt›ktan sonra pijamal› bile kimse Day›’y› görmedi.
Ameliyat oldu¤unu bilmeyen arkadaﬂlar vard›. Ne bir a¤r›, ne bir belirti, hiçbir ﬂey hissetmedi kimse.
Oysa ciddi bir ameliyatt›, dinleneyim vb. hiç olmad› Day›’da. ‹ﬂine
hep devam etti. Hastanede oldu¤u
süreçte de iﬂlerini devam ettiriyordu.
Day›’n›n gençlere güvendi¤ini
kendi örne¤imde de olmak üzere tarihimizde de gördüm. Yaﬂ de¤ildi
sorun. Ya da e¤itim düzeyi, geldi¤i
konum. Herkesin yapabilece¤i bir
ﬂeyler vard› olmal›yd›. Ö¤retmenim
bunu bir çok kere anlatt›. Anlatmak
de¤il bunu bize gösterdi de.
Day› kiﬂili¤i ezilmiﬂ bir insan
devrimcilik yapamaz derdi. Kiﬂilikleriniz güçlü olacak, gururlu olacaks›n›z ama küçük burjuva gururu
olmayacak bu diye anlat›rd›. Dev-
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Öğrendiklerimiz
Biz devrimciyiz.
Devrimci olmak bir seçimdir.
Her seçim gibi baﬂka bir ﬂeyden
vazgeçmektir.
Devrimcilik düzenden vazgeçmektir.
Devrimcilik burjuvazinin yalanlar›na inanmaktan vazgeçmektir.
Devrimcilik halka inanmakt›r.
Halk›n yarat›c›l›¤›na,
halk›n sabr›na,
halk›n iradesine güvenmektir.
Devrimci halkt›r.
Biz halk›z.
“DEVR‹M
K‹TLELER‹N
ESER‹D‹R” diyor ya Lenin.
Bu halka güvenin.
Bu halka güvenmek, kendine güvenmektir çünkü.
Bu halk ne kadar ezilmiﬂse o
kadar öfkesi de vard›r;
Biz bu öfkeyi bulup ç›kartaca¤›z!
Bu halk ne kadar y›k›lm›ﬂsa,
o kadar uyan›ﬂ›n gücüne de sahiptir;
Biz o devi uyand›raca¤›z!

Bu halk ne kadar çok içli a¤›tlar
yakm›ﬂsa, o kadar
da kararl›l›¤› vard›r;
Biz bu kararl›l›¤› büyütece¤iz.
Bu halka güvenin.
Bu, kof bir güven de¤ildir
Bu, temelsiz bir güven asla
de¤ildir.
GÜVENMEK tan›makt›r.
Biz devrimciyiz. Önce kendimizi tan›makla baﬂlamal›y›z.

s›zlar›n halk›m›zdan çald›klar›n›, onlardan geri al›p halka verece¤iz. ‹ﬂte bizim devrimimiz
budur.
Biz, sa¤l›k, konut, e¤itim sorununu çözece¤iz. ‹ﬂte bizim
devrimimiz budur.
Yine Lenin ile bitirelim; "Uygar Barbarl›k" adl› kitab›nda ﬂunu söylüyor:

Sorular›n cevaplar› çok basittir. Karmaﬂ›k hiçbir ﬂey yoktur.
Devrimin bir çok tan›m› vard›r elbette; biz h›rs›zlar›n, ahlak-

"‹nsan nereye bakarsa baks›n, ad›m baﬂ›nda, insanl›¤›n
derhal tamamen çözebilecek
durumda oldu¤u sorunlar› görür. Çözümü gerçekten çok basittir. Ama
kapitalizm
bunu engelliyor. O, da¤
gibi zenginlikler biriktirdi ve insan›
bu zenginli¤in
kölesi
durumuna getirdi."
O ZAMAN GÖREV B‹Z‹MD‹R.
BU HEMEN ÇÖZÜLEB‹LECEK SORUNLARI ÇÖZMEK
‹Ç‹N, YIKACA⁄IZ BU DÜZEN‹.
HALKIMIZA SA⁄LIK, KONUT E⁄‹T‹M HAKKI ‹Ç‹N,
KAP‹TAL‹ZMDEN B‹ZDEN
ÇALDIKLARINI GER‹ ALMAK
‹Ç‹N
YIKACA⁄IZ BU DÜZEN‹.
Baﬂka yolu yoktur.

Day› yan›ndaki insan› sürükleyen birisiydi. Kayg›lar acabalar kafada oluﬂmaz Day› onlar› derler toparlard›. Day› ile bir süre birlikte olman›n a¤›rl›¤›n› ve gururunu hep
yaﬂad›m. Bunca emek boﬂa gitmemeliydi. Kendimde hep bu sorumlulu¤u hissettim. Her yapt›¤›m hatada
lay›k olmaman›n utanc›n› hissettim.
Day› sizi yazmak yetersiz. Ama
biliyorum ki benden çok daha iyi
anlatacak, size lay›k oldu¤u gibi anlatacak yoldaﬂlar›m var. Sizin evlatlar›n›z› ne kadar sevdi¤inizi ve
emek verdi¤inizi, devrim için sos-

yalizm için her an çal›ﬂt›¤›n›z› çabalad›¤›n›z› anlatacaklar.
Ben sizi çok sevdim Day›. Y›llar
önce sizinle ilk karﬂ›laﬂt›¤›mda hep
yan›n›zda olaca¤›ma ve sizin yolunuzdan gidece¤ime yemin ettim.
Sizden ayr› kald›¤›m sürede de sizi
anmad›¤›m hiçbir günüm olmad›.
Sizi çok seviyorum, sayg›m sonsuz,
yolunuz benim yolum, sosyalizm
hayaliniz benim sosyalizm hayalim.
Son nefesime kadar sizi her gün anmaya sevmeye ve özlemeye devam
edece¤im. Ve içimden size hep baba
demeye devam edece¤im.

GELECE⁄E GÜVEN‹M‹Z
TAMDIR; ÇÜNKÜ ONU
B‹Z KURACA⁄IZ!

rimci olman›n onuru ve gururunu
taﬂ›mal›s›n›z, tek de olsan›z bir devrimci gibi yaﬂamal›s›n›z, kendinizi
ezdirmemelisiniz derdi.
Yaﬂam› o kadar sade idiki Day›’n›n. Yorum’un bir ﬂark›s›ndaki
gibi ne bir adresi vard›, ne de yoldaﬂlar›ndan ve halk›ndan baﬂka s›¤›nacak yeri. Ama Day› her tarafta
idi, dünyan›n her taraf›nda. Cesur
ve kendine güvenli bir önder olarak.
Hiçbir statüsü olmadan, her koﬂulda
nas›l devrimcilik yap›laca¤›n› ö¤retti bana.
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Önce kendimize güvenmekle baﬂlamal›y›z.
Güvenmek tan›makt›r.
Kendimizi tan›yaca¤›z.
Kendimizi tan›mak, halk› tan›makt›r.
Korkmay›n, cesur sorular
sorun kendinize.

yicilerine Merhaba! diyerek “Tam
23 y›l önce yola ç›kt›¤›m›zda, bu ülkede ba¤laman›n teline ezilen halklar›n ah› için dokunman›n, türkülerimizi eﬂit özgür bir dünya özlemiyle yan›p tutuﬂan halklar›n dilinden
söylemenin, davullar›m›za açlar›n,
yoksullar›n, adalete hasret yüreklerin isyan ritimleriyle vurman›n bedelinin ne kadar a¤›r olaca¤›n› biliyorduk.
B ü t ü n b u n l a r a r a ¤ m e n g ü çlüyd ü k ; ç ü nk ü g ü cüm üzü bil gelik le r i y le, sevgi siy le, eme ¤iy le, ve fa s›yla,
ö n gö r ü le r i y le
b i z i a y a k t a t utan, yo lu m u zu
k ar a r tmaya
ç a l› ﬂ a n l a r a
k a r ﬂ› ›ﬂ› ¤› m › z
o lan, bi z i k u rt u l u ﬂa gö t ü r m e y e a h d e t m i ﬂ “ d ü n ya ya gü zel lik ler i res me d e n ” u s t am›z d a n , u s t a l a r › m›z d a n b ü y ü k a i le miz den al› yor u z .” sözleriyle selamlad›.
23 y›l olmuﬂtu...23 y›ld›r yüzlerce binlerce konser verdi Grup
Yorum. 23 y›l onlar› yaﬂland›rmad›
tam tersine, hergün yeniden do¤dular, her gün daha dsa gençleﬂtiler.
Düzenin para karﬂ›l›¤›nda insanlar›
teslim almak için uygulad›¤› yoz
kültüre, sanata tokat at›yor Grup Yorum 23 y›ld›r. Sosyalizmi türkülerinde savunuyor, halk›n müzi¤ini yap›yor, devrimci sanatç›l›¤› ö¤retiyor.
Büyük bir coﬂkuyla söyleniyor
Yorum ﬂark›lar›.
Her zamankinden
daha farkl› bir öfkeyle, coﬂkuyla ve
hep bir a¤›zdan
at›l›yor “Önder
Yoldaﬂ
Dursun
Karataﬂ, Öndere
Selam Savaﬂa Devam Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi Cephesi, Umudun Ad›
DHKP-C” sloganlar›. Yumruklar ay-

Harbiye tek kelimeyle umuttu... Harbiye 8 Bin
Yürekti... Harbiye 8 bin yürekte tek bir kiﬂiydi...

Hoﬂçakal›n Dostlar›m Benim
Grup Yorum’un Harbiye konserleri her zaman özeldir. Fakat, bu sene ki, Harbiye konseri her zamankinden daha farkl›yd›. Haz›rl›¤›ndan, kitlenin coﬂkusuna, 5 bin kiﬂi
kapasiteli konser alan›n› 8 bin kiﬂinin doldurmas›na kadar... Çünkü,
bu seneki konserde Day›m›z vard›...
Yoldaﬂlar›na sesleniyordu; “Hoﬂ çak a l›n Dost la r›m Be n i m ” türküsünün ezgileri aras›nda... Hakl›y›z
Kazanaca¤›z derken Grup Yorum,
bu slogan› tarihe yazan büyük ustan›n mahkeme salonundaki görüntüsü geçiyordu gözlerin önünden...
Büyük bir coﬂkuyla kitlenin hep
bir a¤›zdan Yorum ﬂark›lar›n› seslendirdi¤i konsere damgas›n› vurdu
Day›,
binler
Day›’n›n ölümsüzlü¤ünü bir
kez daha hayk›rd›.
Konserin
baﬂlang›c›nda
uzun bir kuyruk oluﬂuyor
Harbiye önünde. Harbiye doluyor, biletler
bitiyor, izdiham yaﬂanacak...Art›k ka-

p›lar sonuna kadar aç›l›yor ve ad›m
atacak yer b›rakm›yor kitle.
6 Eylül akﬂam› Saat 20.30’da
baﬂlayacak olan konser kalabal›k
olmas› nedeniyle saat 20.50’de baﬂlarken 5 bin kiﬂilik konser alan›n› 8
bin kiﬂi doldurdu. Konser baﬂlamadan alk›ﬂlar yükseldi ve Grup Yorum henüz sahneye ç›kmadan kitlesellik, coﬂku doru¤a ç›kt›.
Konser ﬁair Yazar Nihat Berham’›n okudu¤u ﬂiirin ard›ndan
Grup Yorum’un kitleyi selamlayarak Grup Yorum Korosu ve orkestra
ile Da¤lar Sözümüz Var ﬂark›s›n›
söylemesiyle baﬂlad›.
‹lk ﬂark›lar›n›n ard›ndan dinleyicilerine seslenen Grup Yorum dinle-
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n› anda s›k›l›yor...
ﬁimdi veda zaman› diyor Yorum
üyeleri... “En büyük düﬂümüzdür
sosyalizm. Ve insana ait olmayan
hiçbir ﬂeyin bar›namayaca¤› bu düﬂümüzü gerçekleﬂtirmenin bir tek
yolu vard›r bu topraklarda. Yürüdük
bu yolda ve hala da yürüyoruz.
Çünkü bu yolu hiç sapmadan yürütenlerimiz vard›. Herkes sinmiﬂ susarken sosyalizmin gücüyle zalimlere meydan okuyan, okutanlar vard›. Mahkeme kürsülerinde yarg›lanan de¤il yarg›layan, hakl›y›z kazanaca¤›z› beynimize ve yüre¤imize
kaz›yanlar vard›. O’na, büyük ailemize o kadar çok ﬂey borçluyuz ki.
Biz di ye bi li y o rsak e¤er a¤›z dolus u b e n y o k s a b e y n i miz d e , b u g ü n
b ur a d a b i nl e rce m i z b i r a r aya gele bi li y o rsak e¤er, O’na, onla r a
çok ﬂey borçluyuz. Bize kocaman
bir miras b›rak›p giden ve bugün bir
kutup y›ld›z› gibi yolumuzu ayd›nlatmaya devam eden bilge insana
çok ﬂey borçluyuz. Ayd›nlatt›¤› bu
yolda yürümeye devam edece¤iz.
ﬁimdi söyle ye ce ¤i m i z ﬂ a rk› ond a n b i z e b i r ve d a t ü r k ü s ü d ü r.
Hoﬂ ça k a l›n dost la r › m !” sözleriyle
dünyaya güzellikler resmeden büyük ustaya ba¤l›l›klar›n› ezgilere
dökerek.

Konserin ikinci bölümü daha
18’inde umudu Okmeydan› sokaklar›nda hayk›ran Sibel Yalç›n’ a yaz›lan Sibel Yalç›n Destan› isimli
ﬂark›yla baﬂl›yor. ﬁark› s›ras›nda
destan›n anlat›ld›¤› k›sa bir klip de
sunuluyor.
Sibel Yalç›n’›n zulme meydan
okuyuﬂunu izliyor binlerce insan...
Okmeydan› sokaklar›nda “siz bizim
teslim oldu¤umuzu nerde gördünüz!” hayk›r›ﬂ›yla destan yazan 18
yaﬂ›ndaki komutan Sibel’i büyük
bir coﬂkuyla, sloganlar ve öfkeyle
s›k›lan yumruklarla izliyor binlerce
insan... ﬁark›n›n ard›ndan Nihat
Berham’›n okudu¤u ‘Hayk›r Ac›n›
Ey Halk’ ﬂiiri binlerce yüre¤in zulme olan öfkesini dillendiriyor.
Her konserlerinde oldu¤u gibi
bu Harbiye konserinde de halklar›n
yenilmeyece¤ine olan inanc›n› bir
kez daha hayk›rd› Grup Yorum, Em
Ne B›nketi Ne, “Yenik De¤iliz”
ﬂark›s›n›n ard›ndan yapt›¤› konuﬂmayla...
“Halklar Yenilmez! Halklar
Kürt’üm diyorsa, Arap’›m diyorsa;
halklar Vietnaml›’y›m, Irakl›’y›m,
Filistinli’yim diyebiliyorsa ilk orada oluﬂur ulus bilinci, vatan bilinci.
Ve yay›l›r zalimin, zorban›n yüre¤i-

ne ilk korku. E¤er ki bir halk›n içinde k›v›lc›m› tutuﬂturan tek bir kiﬂi
bile varsa, bilin ki orada art›k verilecek bir adalet, özgürlük mücadelesi de var.”
Konserde bir tiyatro gösterisi de
sunuldu Yorum dinleyicilerine. Bir
gökdelen ve gecekondunun savaﬂ›
söylenen ﬂark› eﬂli¤inde tiyatrocular›n gösterisiyle anlat›ld›.
Anadolu’nun halk türkülerini de
seslendiren Grup Yorum, birçok insan›n memleket havas›n› Harbiye’ye taﬂ›rken konserin sonlar›na
do¤ru söylerdikleri “Hasta Siempre” ile de Che Guevara’ya selam
gönderdiler...
Ve Grup Yorum binlerle ayn›
anda ﬂark›lar›n› söyledi¤i Harbiye
konserinin sonunda dinleyicilerine
“Bundan tam 27 y›l önce yine bir
Eylül karanl›¤›nda, iﬂkencehanelerde ilk olarak a¤›zdan dökülen bu
cümle yine bir Eylül akﬂam›nda
Harbiye’de yank›lans›n. ‹lk olarak o
bilge insan›n a¤z›ndan dökülen bu
miras› daha da büyütelim. Hakl›y›z
Kazanaca¤›z!” sözleriyle veda
ediyor. Konser binlerce insan›n
coﬂkuyla s›k›l› yumruklarla söyledi¤i Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› ve
Cemo ﬂark›s›yla son buluyor.

Aralarda f›rsat buldukça 15 dk’l›k kestirmeler... Çok heyecanl›lar;
“Hiç bu seneki gibi olmam›ﬂt›.” sözü heyecanlar›n› art›r›yor.

H a r b i y e H a r b iy e o la l› .. .

Grup Yorum Konserinden ‹zlenimler:

Bütün Harbiye Tek Yumruk

görmek mümkün...
En sevilen ﬂark›lar›n› söylüyor
Yorum. Düﬂenlere, Feda, Bir Görüﬂ
Kabininde...
Dillerde sürekli sloganlar...
Türküler baﬂl›yor ›l›k bir ya¤mur
damlas› gibi gönlümüze düﬂüyor
Toroslar’dan, Rumeli’ye... Türküler
susmuyor gerçekten, ancak halaylar... Maalesef halay çekecek yer
yok. Hatta yürüyecek yer bile yok.
Ancak yine de ille de bir boﬂluk
yarat›p o slogan›n hakk› veriliyor:
“Türküler susmaz halaylar sürer”

A¤lamak Yok
‹dil Kültür Merkezi’nde ve ‹stanbul’un dört bir yan›nda günler
geceler boyunca hummal› bir haz›rl›k vard›.
Grup Yorum konsere haz›rlan›yor. Bir yandan tiyatro çal›ﬂmalar›
sürüyor. FOSEM (Foto¤raf ve Sinema Emekçileri)’liler Okmeydan›
sokaklar›nda film setleri kuruyor
kavgan›n 18 yaﬂ›ndaki ustas› Komutan Sibel’in an›s›na bir klip çekimi yap›yor. Klipte Okmeydan› halk›
bizzat rol al›yor; Okmeydan›’n›n
devrimcileri, eylemlerini ilk defa
klip için “ rol icab›” yap›yorlar.
Çal›ﬂmalar sadece konserin haz›rl›klar› ile s›n›rl› de¤il, kimisi sokaklar› bez pankartlar, afiﬂler ile donat›rken kimisi el ilan› da¤›t›yor, kimisi
ise kap› kap› dolaﬂarak bilet sat›yor.
“Kocaman bir aileyiz” der ya
hep Yorum. ‹ﬂte bütün bu haz›rl›klar› yapanlar o kocaman ailenin bir
ferdi. El ele omuz omuza hiç bir
maddi ç›kar gözetmeden ellerinden
geleni yap›yorlar. Belki de bunlar o
klasik deyimle “ pa r a n › n s a t › n a l a mayaca¤›” ﬂeylerdir. Hep birlikte
tek yürek olmak...
Biletler h›zla sat›l›yor, y›llar›n
tecrübesiyle konser salonunu dolduracak kalabal›k önceden tahmin edilebiliyor. Harbiye’ye s›¤amamak
kayg›s› kapl›yor.
Yorum en güzel ﬂark›lar›n› seçmiﬂ Harbiye konseri için. Yeni albümden de ﬂark›lar söyleyecekler.
Çok yo¤un çal›ﬂmalar› gerekiyor.
Vücutlar› isyan ediyor ve ayakta
kalmak için iradelerini zorluyorlar.

Harbiye’ye ö¤len gibi gidiliyor.
Herkes görevlerinin baﬂ›nda...
Kap›daki kalabal›k gittikçe art›yor. Art›k yavaﬂ yavaﬂ al›nmaya
baﬂl›yor insanlar. Yüzlerce metre
uzunlu¤unda kuyruk oluﬂuyor.
Konseri kaç›rma heyecan› ile büyük
bir stres yaﬂan›yor.
“Bilet bitti!” en çok korkulan
söz. ‹ki genç duvar›n dibine çökmüﬂ
eli aln›nda dokunsan a¤layacak.
“ Ne de m ek bil et bit ti a¤bi bu nas ›l
olur...”, “Yurd›ﬂ›ndan gelenler var,
ben onlara ne diyece¤im ? ”
Ne yapaca¤›z bilmiyoruz. Herkesi içeri alaca¤›z kimse d›ﬂarda
kalmayacak diyoruz.
Salon kapasitesinin çok üzerinde
t›kl›m t›kl›m doluyor, k›m›ldayacak
yer yok... ‹lk ezgiler alk›ﬂlar duyuldu¤unda heyecan dorukta.
ﬁair Nihat Behram gecenin süpriz konu¤u. “Ay a k l a n m a ç a ¤ r › s › ”
isimli ﬂiirini okuyarak geceyi baﬂlat›yor. Ta ‹sviçre’den kalk›p gelmiﬂ,
daveti geri çevirmemiﬂ. ﬁiirinin bitiminde Grup Yorum’u sunuyor ve
sahneyi onlara b›rak›yor.
“ D a ¤ l a r sözümüz var!” diyor
Yorum. Binlerce kiﬂi alk›ﬂlarla ritm
tutuyor. Konser alan›nda tek bir
merdiven bile gözükmüyor her yerde kum gibi insan... ‹nan›lmaz bir
kalabal›k. Güvenlik görevlisi gözlerini kocaman aç›yor “ H i ç b u k a d a r
b i r kalabal›k görmedim ben...”
***
Coﬂkulu dinamik ﬂark›lar kab›na
s›¤mayan dinleyicileri coﬂturuyor.
Elleri yüreklerinde onlarca insan

Ve “Reber” diyor Yorum. “ Büyük Us t a ” n›n ard›ndan... O’nu eller
üstünde u¤urlayal› daha ne kadar
oldu ki... Reber ﬂark›s› coﬂkuland›r›yor dinleyenleri...
Buzukinin sesi duyuluyor. Kardeﬂ halklar›m›z›n çalg›s› buzuki…
Sanki nedense bir a¤›t gibi geliyor
insana! Hay›r! A¤lamak yok. A¤lamak yasak. Bu o büyük insan›n, ö¤retmenin, o bilge insan›n sesi. Bize
veda ediyor; “Hoﬂçakal›n dostla r ›m benim hoﬂça kal› n dostl ar›m ” .
A¤lamak yasak... Ekranda a¤›r
a¤›r gidiyor omuzlar üstünde. A¤lamak yasak ama hadi bakal›m gel de
anlat yüreklere bunu. Gel de anlat.
Bütün Harbiye tek yumruk olmuﬂ.
Herkesin sol yumruklar› havada. Derin bir sessizlik. Herkes ayakta. Bir
veda sahnesi... Bir hakk›n› helal etme an› bu. Parma¤›n› uzatm›ﬂ yine
“A¤lamayacaks›n›z!” diyor. “‹radi
olun; irade, cüret ve emektir”...
‹nsanlar›n›, yoldaﬂlar›n› tan›yor
usta. A¤lamamay› da baﬂaracaklar...
Yapamayacaklar› hiç bir ﬂey istemedi o yoldaﬂlar›ndan... ‹nsanlar bir
kez de Harbiye’de gözyaﬂlar›n› içine ak›t›yor...

Cemo’suz olur m u ?
Yorum izleyenlerine veda ediyor. Nas›l olur! Cemo’suz konser
olur mu? Oluyor... Yorum sahneden
ayr›l›yor. Dinleyiciler buruk. Kendileri söylemeye baﬂl›yorlar Cemo’yu. Sonra Yorum tekrar sahneye
geliyor, gidenler geri dönüyor ﬂaﬂk›n... Ve yumruklar havada bütün
gönüller Cemo ile da¤larda geziyor.
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u 40 Bin Üyeli Bir Sendikan›n MYK Üyesi
SADECE Bas›n Aç›klamas› Yapt›¤› ‹çin 8 Ayd›r Tutukluydu!
u Tahliye Edildi, Ama Ayn› Gerekçeyle 1 Y›l 3 Ay Cezaya Çarpt›r›ld›

rek Ali Sinan Ça¤lar,
‹smail Cengiz Mumcu, ‹smail Özmen ve
Bahtiyar
Do¤ruyol’un tahliyelerine
karar verirken Sad›k
ﬁenbaba, Celal Elmac›, Hasan Karap›nar’›n tutuklu yarg›lanmalar›n›n devam etmesine karar vererek hukuksuzlu¤un sürece¤ini aç›klad›. Mahkeme 2 Aral›k 2008 tarihine ertelendi.
Mahkeme öncesi Halk Cephesi
Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan dava
ile ilgili yap›lan eylemde “Demokratik Haklar› Kullanmak Suç mu?” yaz›l› pankart aç›larak “Keyfi Tutuklamalara Son” sloganlar› at›ld›. Yaﬂanan
hukuksuzlu¤u teﬂhir eden aç›klamalar›n yap›ld›¤› eylemde sald›r›lar›n haklar ve özgürlükler mücadelesini engelleyemeyece¤ine vurgu yap›ld›.

Bas›n Aç›klamas› A¤›r Suç!
SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt ve birlikte tutukland›¤› arkadaﬂlar› 8 ayd›r hukuksuz bir ﬂekilde tutukluydu.
Sadece bas›n aç›klamas› nedeniyle
bir insan› 8 ay hapsettikten, üstüne
üstlük bir de hapis cezas› verilmesinden sonra tahliye edilmesi adaletin
yerini bulmas› anlam›na gelir mi? Hay›r, en temel haklardan birisi olan bas›n aç›klamas›na kat›lman›n bile hapisle cezaland›r›ld›¤› bir ülkede, demokrasi de, adalet de yoktur.

Polisin ‹nfazlar›na Karﬂ›
Ç›kmak Suç De¤ildir
10 Aral›k 2007’de Ankara’da Kevser M›rzak’›n polis taraf›ndan infaz
edilmesini protesto ettikleri için 8 ayd›r tutuklu bulunan Meryem Özsögüt,
Umut ﬁener, ‹brahim Ak›n, Eray Destegül ve Utku Aykar 8 ayl›k tutuklulu¤un ard›ndan, çeﬂitli sürelerle hapis
cezalar› verilerek serbest b›rak›ld›lar.
Mahkeme, adaletsizli¤in bir örne¤ini daha sergiledi. Suçlar› sadece bas›n aç›klamas›na kat›lmak olan tutuklulardan; 1 bas›n aç›klamas›na kat›lana 1 y›l 3 ay, 2 aç›klamaya kat›lana 2
y›l 6 ay, 3 aç›klamaya kat›lana 3 y›l 9
ay hapis cezas› verdi. Karar temyiz
edildi.
5 Eylül günü 5. Duruﬂmas› gerçekleﬂen davan›n hukuksuzlu¤unu
protesto etmek ve Meryem Özsögüt
ve di¤er tutsaklarla dayan›ﬂmak için
Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› Ankara
Adliyesi önünde bir eylem yapt›.
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‹ﬂte Adaletsizli¤in Belgesi:
K at› ld ›¤ › n› z he r b ir ba s›n
a ç› kl a m a s› n› n ce za s ›:
1 y› l 3 a y
‹ﬂte Türkiye

B ö y le B ir Ü lk e d i r!
Eylemde SES baﬂkan› Bedriye
Yorgun ve KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren de aç›klamalar yapt›lar.
Halk Cephesi Ankara Temsilcili¤inin destek verdi¤i eylemde “Yaﬂas›n
Demokrasi Mücadelemiz”sloganlar›
at›ld›.
Halk Cephesi Ankara Temsilcili¤i
de mahkeme önünde yapt›¤› protesto
eyleminde “Demokratik Haklar›m›z›
Kullanmak Suç De¤ildir” pankart› açt›. ‹nfazlara karﬂ› ç›kman›n suç olmad›¤›n›n anlat›ld¤› eylemde yap›lan
aç›klamada “Demokratik, yasal, meﬂru haklar›n› kullanmak suç de¤ildir.
Tam tersine bunlar› engellemek suçtur” denildi. Aç›klamada “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

Ankara'da Hukuksuzluk
Sürüyor
Ankara'da 10 kiﬂi 27 May›s 2008
günü sabaha karﬂ› evleri bas›larak
devrim ﬂehitleri Gökçe ﬁahin'in ve
Mahir Çayan'›n mezar anmalar›na kat›ld›klar›, 11 Nisan 2008'de yap›lan
gece etkinli¤ine kat›ld›klar›, ayr›ca 16
Nisan 2008'de Ankara'n›n çeﬂitli yerlerine as›lan pankartlar› asm›ﬂ olabilecekleri ihtimali nedeniyle gözalt›na
al›nm›ﬂt›. Gözalt›na al›n d›ktan sonra
tutuklanan Ali Sinan Ça¤lar, Bahtiyar
Do¤ruyol, ‹smail Cengiz Mumcu, ‹smail Özmen, Celal Elmac›, Sad›k
ﬁenbaba, Hasan Karap›nar ve tutuksuz yarg›lanan 3 kiﬂinin mahkemesi 9
Eylül 2008 Ankara 11. ACM’de görüldü.
Mahkeme hukuksuzlu¤u sürdüre-

A d a n a ’ d a Tahliyeler
Adana’da Buruk mezarl›¤›nda
bulunan Güven Keskin’in mezar ziyaretine kat›ld›klar› için 5 ayd›r tutuklu bulunan Huriye Göze, Gözde
Güncü, Servet Göçmen, ﬁahin Akyol, Metin Keskin, Kurtuluﬂ Y›ld›z,
Gina Özçelik 11 Eylül günü Adana
Adliyesi’nde görülen duruﬂmada tahliye edildi.
Halk Cephesi üyeleri Adliye
önünde yapt›klar› eylemle tutuklamalar› protesto ederek “Mezar Ziyareti
Yapmak Suç Mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açt›lar.
Eylemde Halk Cephesi ad›na yap›lan aç›klamada “Bu insanlar›n suçu
neydi? 5 ayd›r neden hapishanelere
konuldular? Bu insanlar›n tek suçu
mezar ziyareti yapmakt›!” sözleriyle
hukuksuzluk teﬂhir edilirken mezar
ziyareti yapman›n bir insan hakk› oldu¤u vurguland›.

Ye¤eni
Anlat›yor:

Bizde Day›lar Bitmez...

Dursun Karataﬂ’›n ye¤eni Ayhan
Y›lmaz, Day›’y› ﬂöyle anlat›yor:
Day›m› görmeden sevdik, a¤lad›k. Görmeden, hissettik. Day›m› hep hapishanelerde, Metris’te,
Sa¤malc›lar’da gördük. Görmeden a¤lan›r m›? Ama biz a¤lad›k.
Day›m firar ettikten sonra aylarca polis kap›m›z›n önünden hiç
ayr›lmad›. Böyle günler de geçirdik, kötü günlerdi. Ac› günlerdi.
Ben çocuktum. Gün oldu polisler
kap›m›zdan ayr›lmad›. Ailem bu
yönden rahats›z ediliyordu.
Day›ma benzemek istiyorum.
Ayn› soydan olmak onur veriyor.
Beni assalar da, öldürseler de
ben onun ye¤eniyim, Dursun Karataﬂ da benim Day›md›r. Bundan da korkmuyoruz. Day›m›za
kim kötüdür, teröristtir derse, biz
bunlara karﬂ›l›k cevap veririz. Biz
Day›m›z› sonuna kadar savunuruz.
Day›m› en son gördü¤ümde, 8
yaﬂ›ndayd›m. Hapishaneye gitmiﬂtik, ziyaret kabinlerindeki telefonla görüﬂtük. Sar›lmam›z da
oldu aç›k görüﬂlerde. Onun öyle

bir deri bir kemik kal›ﬂ›n› görmek
insan›n içini ac›t›yordu. 8 yaﬂ›nda
olmama ra¤men görüﬂlere gitti¤im zamanlar çok heyecanlan›yordum. Day›m ne yapt›ysa gerçekten her ﬂeyi ülkesi ve halk›
için yapt›, biz buna inan›yoruz.
Sabahat Karataﬂ'› çok tan›m›yorum. Ama olsun, Sabo bizim
yengemizdir. Hiç tan›mamama
ra¤men onu da Day›m kadar seviyorum. Day›m›n üzerimdeki etkisi büyüktür. Gerçekten de örnek al›nmas› gereken bir Day›d›r.
Herkes atalar›n› örnek al›r, ben
de Day›m› örnek al›yorum.
Day›m›n 10 y›ld›r kanser hastas› oldu¤unu da bilmiyorduk.
Çok kurall› ve ilkeli biri oldu¤unu
biliyorum.
Devlet onu bizden uzak tuttu.
Ben Day›mla kucaklaﬂmak isterdim. Day›mla gezmek, ﬂakalaﬂmak, sohbet etmek isterdim. Day›m›n bana verece¤i nasihatleri
dinlemek isterdim.
Day›m›n üzerinde en çok
eme¤i olan yengemdir. Day›m›
çok severdi. Yengem de annem
de halen a¤l›yorlar. Ama Day›m

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden:

kimse a¤lamas›n demiﬂ. Yürek
bu dayanm›yor. Zaten y›llar›n
hasreti var. Onu kucaklamak isterken cenazesi geldi bize. Yine
Metris’te oldu¤u gibi bir deri bir
kemik kalm›ﬂ haliyle. Day›m› en
son görüﬂte görürken de çok zay›ft› ve yine zay›ft›. Day›m› hep
resimlerden sevdim. Day›ma ait
bir parça eﬂyayla hasret giderdik.
Cenaze güzeldi. Ona yak›ﬂ›r
bir cenaze töreni oldu. Cenazede
biz el üstünde tutulduk. Bu, bizim
için çok büyük bir sayg›yd›. Day›m›za duyulan sayg› ve sevgiydi.
Day›m›z›n cenazesinin ‹stanbul’da defnedilmesi bence iyi oldu. Son olarak Day›m için ﬂunlar› söyleyebilirim. O kendi düﬂüncelerini, kendi davas›n› seçti. O
kadar çok net ve kararl›yd› ki, her
ﬂeyi elinin tersiyle reddederek
kendi yolunu seçti. Bizde day›lar
bitmez. Ama Dursun Karataﬂ gibi
Day› da bir daha gelmez. Biri
bayra¤› al›r taﬂ›r, s›ras› geldi mi
b›rak›r bayra¤› s›radakine, arkadan gelene devreder. Day›m›n
bayra¤› bizim elimizde...

t›¤› bu miras› büyük bir onurla büyüterek... yürümeye devam edece¤iz.
Bizden Anadolu’da Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizmi gerçekleﬂtirmemizi, Parti-Cephe’yi bir bebek gibi sahiplenip büyütmemizi, dünya halklar›n›n
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm inanc›, umudu
yapmam›z› istiyordu. Vasiyeti zafer ﬂiar›m›z olacakt›r. Zafere kadar onun sesiyle konuﬂmaya devam
edece¤iz...
Dostlar›m›z üzülmesin, düﬂmanlar›m›z sevinmesin. Yüce önderin ö¤rencileri olarak onun yoklu¤unu aratmayacak, mücadelede zafere kadar onunla
devam edece¤iz.
An›s› önünde sayg›yla e¤iliyor, bir kez daha yemin ediyoruz ki vasiyetini zaferle taçland›raca¤›z.

“Vasiyetini zaferle taçland›raca¤›z.”
Canlar, yoldaﬂlar; Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Sosyalizm mücadelesinin önderini, önderimizi yitirdik.
Kay›b›, ac›s› tarifsiz.. Ama onurumuz gururumuz
da bir o kadar... Hepimizin, büyük ailemizin, halk›m›z›n, dünya halklar›n›n baﬂ› sa¤ olsun. Umudun
sembolü; öncü önderini kaybetti...
O’na and olsun ki, Mahir’den onurla devral›p taﬂ›d›¤› bayra¤› daha bir onur gururla ona lay›k zirveye taﬂ›yaca¤›z...
Yenilgilerde en ufak bir tereddüte, karars›zl›¤a,
yengilerde zafer sarhoﬂlu¤una yer vermeden, yeniden aya¤a kalkmay›, kendini yenilemeyi, “Bitti, tükendiler, bellerini do¤rultamazlar” denilen noktada
kendini, hareketi daha bir güçlü, küllerinden varederek, sevinenlerin sevincini kursa¤›nda b›rakarak
do¤may›, ac›lar›n en katmerlisinden, ihanetin en
hançerlisinden zaferle ç›kmay› bize miras b›rakt›.
O’na, o’nun baﬂ› üzerine yemin ederiz ki bize b›rak-

Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ
Zafere Kadar Savaﬂ
20.08.2008
Hüseyin ÖZARSLAN
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lendirme ve hesaplaﬂmalar› sürekli
gelece¤e erteleme
veya hiç gündemine almama e¤ilimindeyken, o koﬂullarda devrimci
hareket kendini de¤erlendirme cüreti
göstermiﬂti; broﬂürün giriﬂinde de Lenin’in ﬂu sözü vard›:
“Yan›lg›s›n› iç tenlikle kabul et mek, nedenlerini
a ra y›p bu lma k , ya n ›lg›y a y ol a ça n
koﬂullar› tahlil etmek, yan›lg›y›
do¤rultma yollar›n› dikkatle i nce le me k , i ﬂte c idd i bir pa r tinin be li r tileri bunlard›r.”
Day›’n›n o koﬂullarda beraberin-

Süreçlerin
Yol Açıcısı

ÖNDERL‹K
TAR‹H‹

Ø

Devrimci hareketin önderi, tutsak düﬂmüﬂtü. D›ﬂar›da veya içeride, cuntaya karﬂ› direnilecekti; bu
noktada politika aç›kt›. Day›’n›n
kaleme ald›¤› halk›n yenilmezli¤ini
ilan eden bildirinin tüm devrimcilere yükledi¤i görev de buydu.
D›ﬂar›da mücadele gerilerken,
hapishanelerin yükü ve rolü nesnel
olarak öne ç›k›yordu.

Muhasebe ve yan›lg›lar›n
ü z e r i n e y ü r ü m e c ü reti
Bir yandan cuntan›n hapishanelerdeki zulmüne karﬂ› direnilirken,
di¤er yandan hareketin mevcut durumu aﬂabilmesi için geçmiﬂin de¤erlendirilmesinin yap›lmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂ ve 1983 baﬂlar›nda bu de¤erlendirme tamamlanarak Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele baﬂl›kl› bir broﬂür olarak yay›nlanm›ﬂt›.
Bu, cuntadan sonra solda yap›lan ilk merkezi de¤erlendirmeydi.
Day›’n›n yönlendirdi¤i tart›ﬂmalar sonucunda ç›kar›lan broﬂürde,
12 Eylül’de mücadelenin ve örgütlenmenin gerilemesinin nedenleri
ortaya konuluyor, eksik ve zaaflar
tespit ediliyor ve TÜM BUNLARA
RA⁄MEN, cuntaya karﬂ› direniﬂi
sürdürmenin sürecin temel görevi
oldu¤u belirtiliyordu.
Bu merkezi de¤erlendirmenin
yap›l›ﬂ›, Day›’n›n iki özelli¤ine iﬂaret eder; birincisi sorunlar›n üzerine
asla örtmemektir. Bunun sonucudur
ki, solun büyük ço¤unlu¤u, de¤er-
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be” hapishanelerden vurulacakt›.
Hapishanelerin rolünü ve önemini
art›ran nesnellik de buydu. Day›’n›n
önderli¤inde hem ülkedeki genel
duruma iliﬂkin yap›lan tespitler,
hem hapishanelere iliﬂkin ﬂekillendirilen politikalar, hiç kuﬂku yok ki,
tarihe, bu dönemin en isabetli tespit
ve politikalar› olarak geçmiﬂtir.

Ölüme yatan bir ö n d e r
1983 Kas›m›nda cuntan›n “sivilleﬂme” manevralar› çerçevesinde
seçimler yap›ld› ve seçim sonucunda ANAP iktidara geldi. Devrimci
hareket, seçimlerden sonraki süreçte de aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂm›ﬂ
olarak devam edece¤i tespitini yap›yordu. Nitekim Özal hükümetinin
politikalar› bunu do¤rulamakta gecikmedi.
Sivilleﬂme, demokrasiye dönüﬂ
bekleyenler, Özal iktidar›n›n
sivil bir cunta olarak sald›r›lar›
sürdürdü¤ünü gördüler. Sald›r›n›n en ﬂiddetli oldu¤u yerlerin baﬂ›nda da hapishaneler geliyordu.
Sald›r›lar›n artmas›, direniﬂin de daha boyutlanmas›n› gerektiriyordu. Devrimci Sol tutsaklar›n›n yapt›¤› öneriler, solun statükoculu¤una çarp›yordu yine. Statüko da bir yana, yeni geri
ad›mlar› meﬂrulaﬂt›ran teoriler gündemdeydi. Devrimci Sol tutsaklar›
bu noktada Açl›k Grevi ve Ölüm
Orucu karar› ald›lar. Sola bir kez daha yap›lan ça¤r›ya sadece T‹KB tutsaklar› olumlu cevap verdi ve direniﬂ 12 Nisan’da Metris’de baﬂlat›ld›.
Eylem sald›r›lara ra¤men, 45. gününde Ölüm Orucuna dönüﬂtürüldü.
29 May›s’ta onlarca gönüllü aras›ndan seçilen ilk ölüm orucu ekibi
havaland›rmada yap›lan anonslarla
aç›klan›yordu.
Tüm tutsaklar›n merakla bekledi¤i, karanl›¤› ﬂimﬂek çak›p yaracaklar›n listesiydi o liste. Abdullah
Meral vard› aralar›nda. Haydar Baﬂba¤, Hasan Telci vard›. ﬁaban ﬁen,
‹brahim Erdo¤an... gibi hareketin
en tecrübeli kadrolar› vard›. Ve,

her alanda ve
her koﬂulda...
de getirebilece¤i tüm sorunlara karﬂ› böyle bir de¤erlendirmeyi yapma
cüreti, iﬂte bu ciddiyetin sonucuydu.
Day›’n›n bu broﬂürde somutlanan ikinci özelli¤i, koﬂullar ne kadar olumsuz olursa olsun, iktidar
perspektifini korumas›d›r.
Hiçbir eksiklik, faﬂizme karﬂ› direniﬂin görevlerini üstlenmemenin
gerekçesi yap›lamazd›. Broﬂürün
bir di¤er vurgusu bunayd›.
Hapishanelerde cuntan›n uygulad›¤› teslim alma politikas›n›n baﬂar›l› olup olmamas›, gelece¤i belirleyen etkenlerden biri olacakt›. Tutsaklar teslim al›nabildi¤i ölçüde,
devrimciler halk›n gözünde küçük
düﬂürülecek, devrim inanc› ve umudu yokedilecek, devrimcilerin saflar›nda moral bozuklu¤u hakim k›l›nacakt›. D›ﬂar›da büyük ölçüde geriletilen devrimci harekete “son dar-

Devrimci Sol’un önderi Day› vard›.
Cuntaya karﬂ› örgütlenen ölüm orucu direniﬂinde Day›, her zamanki
gibi, savaﬂ alan›ndaki bir komutan
olarak, savaﬂç›lar›n›n baﬂ›nda, en
önlerindeydi.
ﬁunu belirtmek gerekir ki, ne
oligarﬂi, ne de sol, beklemiyordu
bunu. Bu yüzden de ölüm orucu
ekibi aç›kland›¤›nda bu yan›yla ﬂaﬂ›rtt› herkesi. Düﬂman›n kendi “lider!” anlay›ﬂ› nedeniyle böyle düﬂünmesi normaldi. Solda da o zamanlar pasifizmin ana gerekçelerinden biri olarak “ k a d ro l a r › k o r um a ” teorileri revaçta oldu¤u için,
Day›’n›n ölüme yatmas› ak›llar›n›n alaca¤› gibi de¤ildi. Ama Devrimci Solcu tutsaklar ﬂaﬂ›rmad›. Onlar önderlerini hep savaﬂ›n en ön
mevzilerinde görmeye al›ﬂm›ﬂlard›.
Day›, bu hareketin herﬂeyiydi
kuﬂkusuz. Ama “ben olmazsam hareket de olmaz” diye düﬂünmedi.
Ölüme yatarken, bir Marksist-Leninist olarak mücadelenin sürece¤ine,
ve yoldaﬂlar›n›n devrim yürüyüﬂünü
sürdürece¤ine inanc› sonsuzdu. Yoldaﬂlar›na öylesine güveniyordu ki,
ölüm orucunun bitip bitmemesine,
dolay›s›yla kendi ölümüne karar
verme yetkisini de ölüm orucuna
iradi olarak sokulmayan kadrolara
b›rakm›ﬂt›.
Bu dönem, Day›’n›n süreci aç›s›ndan özellikle önemlidir. Sadece
1984 Ölüm Orucu sürecinde yaﬂanan bütün bu olgular, Day›’n›n nas›l
bir önder oldu¤unun, önderli¤inin
nas›l hayat›n içinde ad›m ad›m oluﬂtu¤unun, nas›l büyük bir güven yaratt›¤›n›n daha somut görülmesini
sa¤layacakt›r.
Ölüm orucunda dört ﬂehit verildi. Direniﬂle oligarﬂinin hapishanelerdeki politikalar› bozuldu.

Mahkemelerdeki savaﬂ›n
kurmay›
1988 y›l›, Devrimci Sol davas›
tutsaklar› için teorik, ideolojik anlamda en yo¤un dönemlerinden biri
oldu denilebilir. Özgür tutsaklar,
Ana Davada okunmak üzere geniﬂ

kapsaml› bir “savunma” haz›rlad›lar. “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ad› verilen bu savunma, yüzlerce tutsa¤›n
kat›l›m›yla, aylarca süren tart›ﬂmalar
sonucunda ﬂekillendi. Savunma,
devrimin düzenle ideolojik savaﬂ›yd› bir yerde. Bu savaﬂ›n komutan› da
Day›’yd› elbette kolayca tahmin edilebilece¤i gibi. Oluﬂturulan onlarca
grup, yo¤un bir okuma, araﬂt›rma,
tart›ﬂma süreci içinde Savunma’n›n
de¤iﬂik bölümlerini haz›rl›yor, Day›
her mevzideki çarp›ﬂmalar› kurmayca yönlendiriyordu. Haz›rlanan her
bölüm sonuç olarak Day›’n›n onay
ve denetiminden geçiyordu.
Örgüt içi demokrasi ve kolektivizmin aç›s›ndan solda o güne kadar
yaﬂanmam›ﬂ bir örne¤i yaratm›ﬂt›r
savunman›n haz›rl›k süreci. Daha
sonra yapt›¤› de¤erlendirmede “Bu
tart›ﬂmalar –diyordu Day›–, emperyalizmin ve 12 Eylül faﬂizminin ideolojik bombard›man› alt›nda, ideolojik birli¤imizin daha üst bir boyuta
ç›kart›larak geliﬂtirilmesini sa¤lad›.” (Kongre Belgeleri 1, syf. 91)
Yine bu arada belirtmek gerekir
ki, Devrimci Sol Ana Davas›’n›n
duruﬂmalar safyas› da, tam bir irade
savaﬂ› ﬂeklinde cereyan etmiﬂtir. Faﬂizmin kurallar›n› kabul etmemekten baﬂlay›p düzeni yarg›lamaya
uzanan savunmada mahkeme salonundaki her söz, her tav›r bir savaﬂ›n parças›yd›, ve salondaki bu savaﬂa önderli¤iyle Day›, Türkiye solunun direniﬂ gelene¤ine çok parlak
sayfalar ekledi.
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, Savunma’n›n baﬂl›¤›yd›. Sonra, Savunma
kitap olarak yay›nland›¤›nda o kitab›n ad› oldu. Ama orada kalmad›; bu
iki kelime tüm emekçilerin eylemlerinde at›lan, hakl›l›¤›n ve meﬂrulu¤un ilan edildi¤i bir slogana dönüﬂtü.
Ayn› süreçte, hapishanelerde halk›n
gündemine giren açl›k grevleri de,
k›sa sürede kitlelerin elinde bir direniﬂ silah›na dönüﬂüyordu. Bütün bu
olgular, önder ve yönetici kadrolar›n›n büyük bölümü tutsak edilmiﬂ bir
hareketin, hapishanelerden de devrim mücadelesine nas›l büyük katk›larda bulunabilece¤inin tart›ﬂ›lmaz

“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
önce bir Savunma’n›n sonra, b ir kitab›n a d›yd›; ama
orada k almad›; bu iki kelime tüm emekçilerin eylemlerinde hakl›l›¤›n ve meﬂrulu¤un ilan edildi¤i bir slogana d önüﬂtü.
örnekleri olarak geçti tarihimize.
Önderlik bu de¤il miydi zaten;
her alanda ve her koﬂulda, o misyonu üstlenebilmek de¤il miydi!

Firarda somutlanan ›srar
‘88’de
Gençli¤in
Nisan
1988’deki direniﬂleriyle, 87’lerde
Netaﬂ, Migros grevleriyle baﬂlayan
ve 89 bahar eylemleriyle süren iﬂçi
eylemleriyle, ‘89-90’daki memur
eylemleriyle ‘88-89-90 boyunca
adeta yeniden aya¤a kalkan gecekondu yoksullar›n›n mücadeleleriyle, ülkemiz s›n›flar mücadelesi yeni
bir döneme giriyordu. Cuntan›n yaratt›¤› pasifikasyon ve depolitizasyon yavaﬂ yavaﬂ k›r›lmakta oldu¤u
bu dönemin her alandaki öncülü¤ü,
Dev-Gençliler, Devrimci iﬂçi ve
memur hareketinde ve devrimci hareketin di¤er örgütlenmelerindeydi.
Yine bu dönemde, o zamana kadar daha çok direniﬂlerle an›lan hapishaneler, bu kez, firarlarla gündeme geldi. Oligarﬂi aç›s›ndan en sars›c› firar, hiç kuﬂkusuz Day›’n›n firar›yd›.
Day›’n›n özgürlük eylemiyle d›ﬂar›da görevlerinin baﬂ›na geçti¤i
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1989 Ekimine kadar da bir çok firar
giriﬂimi olmuﬂtu. Öncelikli amaç,
mümkün oldu¤unca çok say›da kadronun, militan›n d›ﬂar› ç›kar›labilece¤i çaptaki firarlar› örgütleyebilmekti.
Bu olmay›nca, daha az say›da, küçük
gruplar halinde firar eylemlerinin
gerçekleﬂtirilmesine yo¤unlaﬂ›ld›.
Day› bu konuda kesin bir kararl›l›k
ve ›srar içindeydi ve bu ›srar›n› tüm
kadrolara maletmekte gecikmedi.
“ T ü m t u t s a k l a r › n i l k g ö revi fi r a r ”d›r denilmiﬂti. Böyle bir yo¤unlaﬂma içine girilmiﬂti. Her hapishane, kimlerin firar edece¤ini de
kendisi belirleyip harekete öneriyordu. ‹ﬂte bu çabalar›n ilk sonuçlar›ndan biri olarak Day›’n›n firar›
gerçekleﬂti. Bunu devrimci hareketin bir çok kadrosunun özgürlü¤e
koﬂtu¤u baﬂka firarlar izledi.

P ro g r a m d a › s r a r !
Day› firar ettikten sonra, d›ﬂar›da çok yo¤un bir süreç baﬂlad›.
O güne kadar örne¤ine rastlanmayan bir iﬂleyiﬂle, önce kadrolardan “önderlik için onay” istedi. Ne
solun, de devrimci hareketin geçmiﬂinde böyle bir tavr›n örne¤i yoktu,
Day›’n›n tarihe kazand›rd›¤› bir çok
“ilk”lerden biri olacakt› bu da. Tüm
ileri kadrolar›n bu onay› coﬂkuyla
sunmas›n›n ard›ndan Day› sürecin
fiilen baﬂ›na geçti. Hareketin tüm
birimlerinden raporlar istendi. Eleﬂtiri-özeleﬂtiriler yap›ld›. Firarlar,
büyük bir morale yol açm›ﬂt› d›ﬂar›da. Bu moral güç, maddi bir güce
dönüﬂtürülmeliydi.
Bu süreçte bir çok kadro Day›’ya yurtd›ﬂ›na ç›kmas›n› önerdi.
Reddetti Day›. Yeni bir ﬂekillenme
yarat›lmadan, kurumlaﬂmalar yarat›lmadan bunu yapmak, onun önderlik anlay›ﬂ›na ve misyonuna uygun de¤ildi. Tüm risklerine, vur
emirleriyle aran›yor olmas›na karﬂ›n, firar›n ard›ndan hareketin at›l›m
sürecini örgütlemeye baﬂlad›.
Bu dönemde yap›lan de¤erlendirmelerin sonucu olarak 1990
A¤ustos’unda yay›nlanan “ Yo l u n
N e resindeyiz” broﬂürü de, yukar›da
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anlat›lan Hareketimizin Geliﬂimi ve
Devrimci Mücadele broﬂürü örne¤inde oldu¤u gibi, Day›’n›n sorunlar›n üstünü asla örtmeme, zaaflarla
asla uzlaﬂmama, “idare-i maslahatç›l›¤›” kesinlikle reddetme tavr›n›n
somutlanm›ﬂ bir örne¤idir.
Bu broﬂürü ortaya ç›karan de¤erlendirme sürecinde, nesnelli¤e teslim olmak, stratejik perspektifi gözard› etmek, kadro ve yöneticilerdeki yanl›ﬂ e¤ilim ve zaaflar, mahkum
edildi. Broﬂürde bir bölüm de “ Partileﬂme sürecinin neresinde bulunuldu¤u ve bu sürecin nas›l tamamlanaca¤›” na ayr›lm›ﬂ ve bu soru,
net bir biçimde cevaplanm›ﬂt›. Ki
bu da iktidar iddias›n›n, stratejik hedeften ﬂaﬂmaman›n, yani 1974’ten
beri Day›’n›n devrimci yaﬂam›n›n
karakteristik bir özelli¤inin ifadesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
B i r h a re k e t i n “ p ro g r a m › ” o l mal›yd›; sadece hareketin de¤il, o
hareketi oluﬂturan tüm birimlerin,
tüm kadrolar›n, herkesin bir program› olmal›yd›. Programs›zl›k, Day›’n›n en tahammülsüz oldu¤u ﬂeylerden biriydi.
Partileﬂme süreci m u ¤ l a k l › k t a
b›rak›lamazd›. ‹nkarc›larla, tasfiyecilerle onun için savaﬂ›lmam›ﬂ m›yd›, devrimci hareketi onun için kurmam›ﬂlar m›yd›? Parti, herhangi bir
örgüt de¤ildi; o iktidar iddias›n›n
somutlanmas›yd› ve her devrimin
temel meselesi iktidar de¤il miydi...

Te p e d e n t › r n a ¤ a
c ü re t v e a t › l g a n l › k
90’lara gelindi¤inde, ‘85 sonlar›nda al›nan ricat karar› sonucunda,
devrimci hareket, “Tüm eksik, hata
ve zaaflar›m›za, faﬂizmin tüm bask›
ve terörüne ra¤men ayakta kalmay›,
gecikmiﬂ de olsa süreci aﬂmam›za
hizmet edecek bir potansiyeli yaratmay›” baﬂarm›ﬂt›.
Hareket kendi durumuna iliﬂkin
ﬂunu tespit ediyordu: “Hareketin bütünlü¤ü korunmuﬂ, solun ideolojik ve
örgütsel bunal›m içine düﬂtü¤ü koﬂullarda hareketimizin bu bunal›m›n
d›ﬂ›nda kalmas› sa¤lanm›ﬂt›r.”

Day›, bu hareketin herﬂeyiydi
kuﬂkusuz. Ama “ben olmazsam hareket de olmaz” diye düﬂünmedi.
Ölüme yatarken, bir Marksist-Leninist olarak mücadelenin sürece¤ine,
ve yoldaﬂlar›n›n devrim yürüyüﬂünü
sürdürece¤ine inanc› sonsuzdu. Yoldaﬂlar›na öylesine güveniyordu ki,
Ölüm Orucu’nun bitip bitmemesine,
dolay›s›yla kendi ölümüne karar
verme yetkisini de Ölüm Orucu’na
iradi olarak sokulmayan kadrolara
b›rakm›ﬂt›.
Bunu sa¤layan neydi peki?
Bunu sa¤layan unsurlar›n büyük
bölümünde Day›’n›n geliﬂtirdi¤i politikalar ve ald›¤› kararlar›n damgas› vard›.
Hapishanelerde direnilmiﬂ, yeni
geleneker yarat›lm›ﬂ, d›ﬂar›daki mücadeleye de moral ve maddi olarak
fiilen örnek olunmuﬂ, yol gösterilmiﬂti. Ricat süreci de, solda klasik
olarak rastland›¤› gibi, bir “eylemsizlik” süreci olarak ele al›nmad›.
Ricat süresince de, çeﬂitli alanlarda
halk›n mücadelesinin örgütlenmesine çal›ﬂ›l›rken, zorunlu durumlarda
devrimci ﬂiddet eylemlerine de baﬂvurulmuﬂtu.
Ricat› aﬂmak için, yukar›da sözünü etti¤imiz de¤erlendirmeler
sonras›nda Mart 1990’da bir dizi
kararlar al›nd› ve bunlar tam bir kararl›l›kla uygulamaya konuldu. Prati¤e geçmeden önce, hemen her
alanda tek insana dayal› iliﬂkilerden
ç›k›l›p komiteleﬂmelere gidildi (Ki
yeri gelmiﬂken belirtmek gerekir;
komiteler ve birimlerde kolektif yönetim, hareketin oluﬂumundan baﬂlayarak Day›’n›n her zaman en ›srarc› oldu¤u konulardan biri olmuﬂtur.) Hareket örgütlenmede, önderlikte, politika üretiminde, siyasi eylemde kendini yeniledi. Komiteleﬂmelerden yeralt› örgütlenmesinin
oluﬂturulmas›na, kadrolar›n e¤itiminden askeri örgütlenmenin yarat›lmas›na kadar, hareket adeta yeni den inﬂa ediliyordu ve inﬂan›n baﬂ›ndaki mimar, konulan her tu¤layla
do¤rudan ilgileniyordu.
At›l›m döneminin ruh hali, iki

kelimede, “cc ü ret ve at›lganl›k”ta
ifade edilebilir; ki bu ruh hali teped e n t › r n a ¤ a tüm hareketi kapsayan
bir ruh haliydi, tepede Day› vard› ve
onun yayd›¤› coﬂku hareketin her
kademesine yay›l›yordu. Bünye, bu
ruh haliyle uyum içinde olmayanlar›
kendi içinden at›p ar›n›yordu. At›l›ma “ayak direyen” unsurlarla, gelenek ve al›ﬂkanl›klarla hesaplaﬂmakta
bir an bile duraksamam›ﬂt› Day›.
‹ﬂte bu cüret, at›lganl›k, ›srar ve
kararl›l›¤› geniﬂ kitlelerin sempatisini toplayan eylemler izledi. 30
Ocak 1990’da 1 May›s’ta genç iﬂçi
Mehmet Akif Dalc›’y› katleden polis Kaz›m Çakmakç›’n›n öldürülmesiyle baﬂlayan eylemler say›s›z halk
düﬂman›na yönelerek devam edecekti. Da¤larda devrimci hareketin
bayra¤›n› dalgaland›ran gerillalar›n
varl›¤› duyuldu.
Bütün bu haz›rl›klar, elbette büyük yoksunluklar içinde yap›lm›ﬂt›.
“Önce kurumlaﬂal›m... ﬂunlar da
tamam olsun” diyenlere prim vermemiﬂtir. “ B e k l e m e k ö l d ü r ü r ! ”;
Böyle diyordu Day› ve haz›rl›klar›n
bir atalete, hantall›¤a dönüﬂmesine
izin vermiyordu. Mesela kamp bu
anlay›ﬂla adeta yoktan yarat›lm›ﬂt›.
Savaﬂ› savaﬂ içinde ö¤renip sürdürmek anlay›ﬂ›nda olmuﬂtur Day›.
Hiçbir devrimci örgüt, hiçbir yönetici, mükemmel, haz›r koﬂullar beklentisinde olamaz; bu tür koﬂullar›
bekleyenlerin “bekleme”si hiç bitmez. Bir devrimci gerekti¤inde e¤itimini de eylemin içinde yapacakt›.
‹ﬂte bu cüretle, bu anlay›ﬂla, 12
Eylül’ün statükolar›n›, soldaki savrulmalar› sarsan bir pratik ortaya ç›kar›ld›. Türkiye’deki devrimci mücadelenin yükseliﬂi, bir de üstelik
gerçekleﬂti¤i dönemsel koﬂullar itibar›yla tüm dünyan›n dikkatini çekiyordu.
Hayat›n her alan›ndaki bu devrimci geliﬂmenin emperyalizmin ve
oligarﬂinin sald›r›lar›yla karﬂ›laﬂmamas› düﬂünülemezdi elbette. Emperyalizm ve oligarﬂi bu mücadeleye karﬂ› ﬂiddetli bir sald›r›ya geçti.
Devrimci hareketin militanlar›na
karﬂ› infazlar, kaybetmeler baﬂlad›.

12 Temmuz 1991’de hareketin önder kadrolar›n›n da içinde oldu¤u
10 Devrimci Solcu katledildi. Day›
bu koﬂullarda, ‹stanbul sokaklar›nda dolaﬂ›yor, bir çok kadroyla görüﬂüyor, savaﬂ› yönetiyordu. Fakat san›lmas›n ki, bu süreçte sadece askeri bir mücadele geliﬂtiriliyordu. Hay›r, tam tersine, süreç ayn› zamanda
ekonomik demokratik mücadelede
de önemli geliﬂmelerin sa¤land›¤›,
demokratik mevzilerin yarat›ld›¤›
bir süreçti.
Bu aç›dan sürecin en temel e¤itim ve ideolojik mücadele konusu
ise, meﬂruluk bilinciydi. Bu bilincin
yarat›lmas›nda Day›’n›n özel bir rol
oynad›¤›n› belirtelim. Öyle ki, tüm
devrimci çal›ﬂmada, düﬂmanla her
yüzyüze geliﬂte, meﬂrulu¤umuzla
davranmak gerekti¤i, onun sözlü
veya yaz›l› e¤itiminin en güçlü ve
de¤iﬂmez vurgular›ndan biri olagelmiﬂtir. Mahkeme salonlar›nda asker
disiplinini reddeden tav›rda da, derneklerini iﬂkencecilere karﬂ› barikatlarla savunan tav›rda da, kuﬂat›ld›klar› evlerde kendilerini kuﬂatanlara “as›l siz teslim olun” diyebilen
cürette de, temelde bu meﬂruluk bilinci vard›.
Tüm kadrolara, militanlara
“kendinize ve halka güvenin” diyordu Day›. Bu süreçte mesela
gençli¤in boykota ça¤r›lmas› politikas› gündeme gelmiﬂ, gençlik kadrolar›n›n bir k›sm›n›n olmaz, yapamay›z düﬂüncelerine karﬂ›n önderlik ›srarl› olmuﬂ ve sonuçta boykota,
tüm beklentileri aﬂan büyük bir kat›l›m olmuﬂtu.
Halk›n adaleti mücadelesi yükselirken, ö¤renci gençli¤in, gecekondulular›n mücadelesi de geliﬂiyordu. Cüret, kendine güven, iktidar iddias›, ekonomik demokratik
alandaki mücadeleyi de belirliyor
ve ﬂekillendiriyordu: 3 Ocak genel
grevinden gençli¤in 6 Kas›m boykotuna; gecekondu emekçilerinin
direniﬂlerinden memurlar›n Temmuz eylemlerine kadar halk›n mücadelesinde do¤ru devrimci önderli¤in ve politikalar›n›n damgas›n›
görmek mümkündü...

E y M a h i r ellerin iﬂledi¤i
K › z › l d e r e’de
O n ’ l a r › n k a n › y l a yo ¤ r u l a n
U m u d u m u z u n yi¤it önd eri !
Devrim için ca n fe da n› n
s› r a n e f e r i !
Zorlu ve p usulu yollar›n
u sta r ehberi
S a r p d a ¤ l a r a ﬂ a n Adal› l a r ’›n
Yo r u l m a z öncüsü
Tu t s a k l› k t a ö z g ü rl ü ¤ ü n
K a v g a d a cü retin a d›…
E y in a n c › n d i r e n c i n
Ç o c u k gö z l e r d e se v i n c i n
A n a l a r › n yü r e ¤ i n d e k i
gü v e r c i n i n
G ö n l ü m ü z d e k i gö n e n c i n a d ›
Selam sana;
Yaﬂam›yla d e s t a n l a r
Ölümsüzlü¤üyle f› r t › n a l a r
ya r a t a n ö ¤ r e t m e n i m i z
S a n a ve t ü m
k aranfillerimize
sö z ü m ü z d ü r
U m u d u s i z l e r l e ya r a t t › k
Zaferi sizlerle kazanaca¤›z!
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Hapishane ‹dareleri’nin ‘Day›’ Hassasiyeti
“Örgüt liderini yüceltici figürler kullan›ld›¤› görülmüﬂtür”
Tekirda¤ 2 N olu F Tipi’nden Kenan Günyel’in 31
A¤ustos t arihli m ektubundan;
Geçen hafta sana mektup yollad›m. Ancak i m h a k a r a r › al›nd›. K›sa bir mektubum ve beraberinde Day›m›z›n bas›nda ç›kan ilanlardaki
resminin çiziminin oldu¤u iki adet
el ürünü çerçeve vard›. Çerçeveler
her ne hikmetse sak›ncal› bulundu
ve engellendi. “Gönderilmek istenen mektup, 2 adet el yap›m› resim
ve mektuptan müteﬂekkil olup el yap›m› resimlerde; örgütsel dayan›ﬂmay› art›r›c› ve örgüt liderini övücü,
yüceltici figürler ve resimler kullan›ld›¤› görülmüﬂtür” denilen Disiplin Kurulu karar›nca el konuldu.

Biz iyiyiz. A¤ustos'ta yüre¤imize
düﬂen ateﬂ dolduruyor duygu ve düﬂüncelerimizi. Miras›, umudu, güzellikleri, gelece¤i s›k› s›k›ya kucaklamak... Ufka çok daha sa¤lam bakmak... ve ayn› sa¤laml›kla yürümek... Üzerimizde olan gözlerin ›ﬂ›lt›s›na lay›k olmak... Duygularda, düﬂüncede, yaﬂamda iliklere dek iﬂleyen güzellikleri büyütmek, iﬂte böyle gürül gürül akan ›rmaklar›n görkemiyle ulaﬂmak yar›na... Sevgiyle özlemle coﬂkuyla kucakl›yoruz.

“Kelimeler kifayetsiz
kalmaz ama ‘sak›ncal›’
bulunabilir”
Bolu F Tipi’nden Ümit ‹lter’in 21 A¤ustos tarihli mektubundan;
Geçen hafta ‘Day› devrimdir’

Kireç Çözücü Yasak,
Gerekçe: ‘‹çip intihar
eden olur’
E d i r n e F T ipi’nden Ali Osman
Köse’nin 31 A ¤ u s t o s t a r i h l i m e k tubundan;
Ali Osman Köse, mektubunda hapishane idaresinin art›k “ k i reç çözücü” vermemeye baﬂlad›¤›n› aktar›yor. ‹darenin
gerekçesi, hapishanelerde keyfi olarak
nas›l her ﬂeyi yasaklayabileceklerini gösteriyor. Mektuptan aktar›yoruz;
“Gerekçesi mi? Kireç çözücü içerek
3-4 kiﬂi intihara teﬂebbüs etmiﬂ... Ayn›
gün, bizim koridorda teklilerde kalan adli tutuklu Serdar Poyraz, sporda baﬂka
bir adli tutukluyu beﬂ yerinden “vurmuﬂ”... Kesici ya da delici aletle olmal›.
4’ü ayaklar›ndan, biri karaci¤ere gelmiﬂ.
Epeyce kan kaybetmiﬂ. Hastaneye kald›rm›ﬂlar ama durumu nedir bilmiyoruz.”
Hapishane idaresi taraf›ndan, intihar
gerekçesiyle kireç çözücünün yasakland›¤› hapishanede, insan öldürecek malzeme bulunabiliyor.
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içerikli bir mektup yazm›ﬂt›m sana.
‘Sak›ncal›’ bulundu. Öyle ya, herkes iﬂini yap›yor bir yan›yla da.
Fakat, bu sat›rlardan ibaret de¤ildir
ki bizim paylaﬂ›mlar›m›z. Çünkü
biz, Day›’m›zda devrimi yaﬂaman›n
ve devrimde de Day›’m›z› yaﬂatman›n paylaﬂ›m›nday›z her an. Örne¤in, o gün Gazi’deydik biz de. Ki,
hiçbir duvar engel olamad› o k›rm›z› ve coﬂkulu ve umutlu ve h›nçl›
nehirin damlas› olmam›za. Ve böylece, tutsakl›¤›m›z bir kez daha yenildi özgürlü¤ümüze. Ki, özgür tutsakl›k ilmini de Day›’m›zdan ö¤rendik biz.
Görüyorsun ya, kelimeler kifayetsiz kalmaz ama ‘sak›ncal›’ bulunabilirler. Bu yüzden ﬂimdilik bu
kadar tutuyorum. Bir kez daha baﬂ›m›z sa¤olsun. An›s›, hayat›m›z›n
umududur.

Tutsaklar›n Tedavileri
Böyle Engelleniyor
Gebze Hapishanesi'nden Naciy e B a r b a ro s ' u n m e k t u b u n d a n ;
Geçenlerde Yasemin böbrek rahats›zl›¤› nedeniyle hastaneye gitti tahlil
için. Yasemin'in tek böbre¤i var ve
onun da % 25'i çal›ﬂ›yor. Onun için rutin tahliller yapt›rmas› gerekiyormuﬂ.
Tabii, d›ﬂar›da iken sa¤l›k sisteminin
yaratt›¤› bozukluklara ra¤men yine de
sa¤l›¤›n› tehdit etmeyecek ﬂekilde tedavisini- kontrolünü yapt›rabiliyormuﬂ. Ama maalesef burada sa¤l›k sisteminin bozuklu¤una bir de askerin tedavi s›ras›nda muayene odas›ndan ç›kmamas› eklendi. Asker odadan ç›kmad›¤› için de muayene olamam›ﬂ. Ki, bu
sadece Yasemin'de yaﬂanan bir sorun
de¤il. Hastaneye giden, tüm tutuklular›n ve bizlerin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z
bir olay. Askerin muayeneden ç›kmama dayana¤› da sa¤l›k, adalet ve içiﬂleri bakanl›klar› aras›nda imzalanan üçlü
protokol. Neymiﬂ, ç›karsa protokole
uymam›ﬂ oluyormuﬂ askerler!!

Adalet Bakanl›¤›:

‘Okk›r’›n
Ölümünde
Soruﬂturmaya
Gerek Yok’
Adalet Bakanl›¤›, Ergenekon davas›ndan tutuklu bulundu¤u Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde, kanser hastal›¤›na yakalanan Kuddusi
Okk›r’›n ölümüne iliﬂkin yapt›¤› inceleme sonucunda, savc›lar ve ‹stanbul 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi
Baﬂkan›
hakk›nda soruﬂturma yap›lmas›na gerek olmad›¤› karar› ald›. ‹ﬂte, F tipi
politikas› budur. Hapishanelerde ölümlerin ‘do¤al’ karﬂ›lanmas› isteniyor. Soruﬂturmaya, sorumlular› cezaland›rmaya gerek yok.

TAYAD Genel Baﬂkanl›¤›’na Behiç Aﬂç› Seçildi:

‘22 y›ll›k mücadeleyi sürdürece¤iz’

Tutuklu Hükümlü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i (TAYAD) 2. Ola¤an Genel Kurulu’nu yapt›.
Asl›nda sadece yasalar nezdinde
2. Genel Kurul’du bu. Bask›lar, yasaklar, kapatmalar nedeniyle kimbilir kaç kez isimlerini de¤iﬂtirmek,
yeni dernekler kurmak zorunda kalm›ﬂlar ve kimbilir kaç kez Genel
Kurullar yapm›ﬂlard›.
22 y›ll›k kesintisiz bir mücadelenin 22’nci y›l›nda yap›lan bir genel
kuruldu buda. As›l önemli olan
2’nci olmas› de¤il, 22’nci y›lda olmas›yd›.
7 A¤ustos’ta La Bella Dü¤ün Salonu’nda yap›lan Genel Kurul, tüm
devrim ﬂehitler için sayg› duruﬂuyla
baﬂlad› ve Genel Kurulun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel yapt›. ‘TAYAD’›z biz,
tutsaklar›n onurlu sesi, hiç tüken meyen umudun parças›y›z biz’ diyen Güvel, 22 y›l› aﬂk›n tarihlerinde
zorlu süreçlerden geçtiklerini, fakat
yapra¤›n k›m›ldamad›¤› günlerde
bile ac›y› bal eyleyerek susmad›klar›n›, y›lmad›klar›n›, evlatlar›n›n düﬂüncelerini her koﬂulda savunduklar›n› anlatt›. TAYAD’›n kuruluﬂunu
anlatan Güvel “Bu mücadele örgütsüz verilemezdi. Birlik olmal›yd›k. Ancak o zaman güçlü olabilirdik. Bu düﬂüncelerle kurduk TAYAD’›” diyerek özetledi varoluﬂ gerekçelerini.
“Önce Çocuklar›m›z› Sonra

22 y›ld›r kesintisiz bir
ﬂekilde devrimci
tutsaklar›n sesi olan
TAYAD, Genel Kurulu’nda,
faﬂizmin zindanlar›nda
tutsaklar oldu¤u
müddetçe onlar›n sesi
olmaya devam etme
kararl›l›¤›n› dosta
düﬂmana bir kez daha
ilan etti.
D ü ﬂ ü n c e l e r i n i S a h i p l e n d i k ” ve
“TAYAD: Tutsaklar›n Susmayan
Onurlu Sesi” pankartlar›n›n as›l›
oldu¤u genel kurulda, divan seçimi
ve faaliyet raporunun okunmas›n›n
ard›ndan TAYAD’›n tarihini anlatan
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Büyük Direniﬂ ﬂehitleri Canan
ve Zehra Kulaks›z’›n babas› Ahmet
Kulaks›z, Genel Kurulda yapt›¤›
konuﬂmada çocuklar›n›n kendisine
ö¤retmen oldu¤unu söyledi. Kulaks›z’›n ard›ndan TAYAD’l›lar›n evlatlar›n›n, tutsaklar örgütlenmesinin
genel kurula gönderdi¤i mesaj
okundu. ﬁair Ruhan Mavruk’un ﬂiirleriyle kat›ld›¤› genel kurulda,
ÇHD üyesi Av. Kemal Aytaç da bir
konuﬂma yapt›.
Büyük Direniﬂ ﬂehidi Serdar Demirel’in annesi Mesude Demirel,
o¤lunu bu u¤urda ﬂehit verdi¤ini,
o¤lunun mücadelesini sahiplendi¤ini belirterek, duygular›n› “TAYAD’›n yürümesinde bir katk›m
varsa ne mutlu bana” sözleriyle dile getirdi. Tutsak anas› Zeynep Yayla ise, çocuklar›n›n hapishanede yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdi. Birlikte var oldukça onlar›n s›k›nt›lar›n›n çözülece¤ini söyleyen Yayla,
çocuklar›ndan çok ﬂey ö¤rendi¤ini
anlatt›. Ard›ndan da F Tipi

Hapishanelerden yeni tahliye olan
o¤lu Mehmet Yayla’y› kürsüye ça¤›rd›. “Size Tekirda¤ baﬂta olmak
üzere tüm tutsaklar›n selamlar›n›
getirdim” diyen Mehmet Yayla, hapishanede yaﬂad›klar›n› ve TAYAD’›n bu yaﬂant›ya katt›klar›n›
anlatt›. “Tutsak anas› olmak onur
ve gurur duyulacak bir ﬂeydir. Ama
bir o kadar da sorumluluk duyula cak bir ﬂeydir” diyen Yayla’dan
sonra Gebze Hapishanesi, Kand›ra
F tipi Hapishanesi ve Sincan Kad›n
Hapishanesilerinden tutsaklar›n
gönderdikleri mesajlar okundu.
Tutsaklar›n “TAYAD onurlu sesi mizdir” diyen mesajlar›n›, ﬁair
Mehmet Özer’in, Day›’ya ve tutsaklara atfen okudu¤u ﬂiirleri izledi.
ﬁair ‹brahim Karaca da Behiç
Aﬂç›’n›n “cehennem ac› çekti¤inizi
kimsenin duymad›¤› yerdir” sözünden etkilenerek yazd›¤› “O Duyul mad›¤›n›z
Ye r ”
ve
di¤er ﬂiirleriyle kat›ld›
TAYAD’l›lar›n kuruluna.
Tek listeyle yap›lan
seçimlerin
ard›ndan bir
konuﬂma yapan yeni TAYAD Baﬂkan› Avukat
Behiç Aﬂç›, 22 y›ld›r süren mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan sahne
alan Grup Yorum da, TAYAD’l›lar›n bu mücadelenin ortas›nda oldu¤unu söyleyerek sayg›lar›n› ifade
etti. Yorum’un söyledi¤i türkülerle
halay çekilirken, genel kurul “ H a kl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›yla sona
erdi. Genel Kurulda Adana, Mersin
ve Hatay Halk Cephesi temsilcili¤inin, Halk›n Hukuk Bürosu’nun, ‹vme Dergisi’nin, ÇHD ‹stanbul ﬁubesi’nin ve Devrimci Mücadelede
Emekliler’in mesajlar› okundu.
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6-7 E ylüllerin Dosyalar› A ç›lmad›kça

Ergenekon
Yarg›lanamaz!

AKP, kontrgerillaya karﬂ› m›?
AKP, Ermeni halk›yla “kardeﬂli¤i” savunuyor mu?
‹kisine de “evet” cevab› veriyor
AKP ve yalakalar›.
AKP’nin kontrgerillaya karﬂ› oldu¤una kan›t olarak Ergenekon Davas›’n›; Ermenilerle kardeﬂli¤i savunduklar›n›n kan›t› olarak da
Cumhurbaﬂkan› Gül’ün Ermenistan’a yapt›¤› “maç” ziyaretini gösteriyorlar.
Biz, bu iki iddian›n ikisini birden çürüten bir olay koyaca¤›z bu
iddialar›n karﬂ›s›na. Daha do¤rusu
ülkemizin yak›n tarihinden bir olay
hat›rlataca¤›z:
6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›
6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›,
kontrgerillan›n ülkemizdeki ilk büyük provokasyonlar›ndan biridir.
6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›,
oligarﬂinin tüm kesimlerinin ittifak
halinde örtbas ettikleri bir olayd›r.
Ve e¤er, ülkemizde kontrgerilla
soruﬂturulacaksa, yarg›lanacaksa,
mutlaka ama mutlaka aç›lmas› gereken dosyalardan biri de 6-7 Eylül
ya¤ma ve katliam›d›r.
Partilerin, 6-7 Eylül karﬂ›s›ndaki
tavr›, onlar›n kontrgerilla karﬂ›s›ndaki tav›rlar›n›n “turnusolu” gibi
ele al›nabilir pekala. Kontrgerillaya
karﬂ› olmakta samimi mi, tutarl› m›d›rlar, ölçülerden biri bu olaydaki
tav›rd›r.
6-7 Eylül 1955’ti tarih.

NE O LMUﬁTU?
- Türkiye K›br›s sorununun uluslararas› platforma taﬂ›nmas›na karﬂ›
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AKP ‹ktidar›; 6-7 Eylül dosyas›n›
açabilir misiniz?..
Ergenekon Savc›lar›; 6-7 Eylül’ü
soruﬂturabilir misiniz?..
olmas›na ra¤men, 29 A¤ustos
1955’te K›br›s sorununu görüﬂmek
üzere Londra Konferans› topland›.
- 5 Eylül 1955’te Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba at›ld›.
- E k s p res gazetesi ayn› gün özel
say›s›nda “Atam›z›n evine bom b a ! ” manﬂetiyle k›ﬂk›rtman›n k›v›lc›m›n› çakt›.
- ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’da
ayn› saatlerde Rum, Ermeni, Yahudi
vatandaﬂlara ait ev ve iﬂyerlerine
karﬂ› sald›r›lar baﬂlad›.
- ‹ki gün süren ya¤ma ve talanda, 73 kilise, 1 fabrika, 8 ayazma, 2
manast›r, 3584’ü Rum vatandaﬂlara
ait olmak üzere 5538 gayr› menkul
yak›l›p y›k›ld›, mallar›, eﬂyalar›,
ziynet eﬂyalar› ya¤maland›. 3 kiﬂi
öldürüldü, 30 kiﬂi yaraland›. 70.000
Rum yurttaﬂ Türkiye’yi terketmek
zorunda kald›.
Ya¤ma ve talan polisin ve jandarman›n gözleri önünde günlerce
sürdü. Mesela, yüzlerce kiﬂiden oluﬂan bir güruh, kay›klarla Büyükada’ya gidiyor, orada az›nl›klara ait
evleri yak›p y›k›yor ve ayn› kay›klarla geri dönüyor ve kimse onlara
müdahale etmiyordu.

NASIL OLMUﬁ,
K‹M YAPMIﬁTI?
Ya ¤ m a v e k a t l i a m › n a r d › n d a n
Baﬂbakan Adnan Menderes, Meclis
Baﬂkan› Refik Koraltan “6-7 Eylül
hadiselerini komünistler ç›karm›ﬂt›r. ” diye aﬂa¤›l›k YALANLAR
söylediler. DP milletvekili Mehmet

Özbek, “Bu hareket mülkiyeti tahrip ve ya¤ma hareketi oldu¤u için
komünistlerin yapt›¤› ortadad›r”
aç›klamas›yla ortak oluyordu yalanlara.
Ne tesadüftür ki, 6-7 Eylül günlerinde, ‹stanbul’da olan CIA Baﬂkan› Allen Dulles de, ya¤ma ve katliam›n ard›ndan “olaylar tamam›y la komünist takti¤i usülüne uy g u n ” aç›klamas›n› yapm›ﬂt›.
Bu yalanlar› takiben 50’ye yak›n
sosyalist ayd›n, iﬂçi tutukland›.
Yukar›daki demeçlerinin sahiplerinin hepsinin adi birer yalanc› olduklar› daha sonra bir bir kan›tland›.
1) Atatürk’ün Selanik’teki evini
bombalayanlardan biri Konsolosluk
görevlisi Hasan Uçar, di¤eri ise
MAH’›n (o zamanki M‹T’in) hizmetindeki bir ajan olan Oktay Engin
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. (Oktay Engin,
daha sonra Nevﬂehir Valisi oldu.)
2) Atatürk’ün Evinin bombalanmas›ndan Selanik Baﬂkonsolosu M.
Ali Balin, Yard›mc›s› M. Ali Tetikalp ve dolay›s›yla D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n da bilgisi vard›.
3) ‹çiﬂleri Bakan› Nam›k Gedik,
kendisine telefonla “burada felaket
olaylar var” diyen baz› alt düzey
yetkililere ﬂöyle diyordu: ‘Öyle mil li f el ak et fi lan d e¤ i l’ . Bu m ill i b i r
is y a n. G e nç l i¤ in mi lli k› ya m ›. ”
4) K›ﬂk›rtma yay›n›n› yapan
Ekspres gazetesinin yazar› DP’li
Mithat Perin’di ve Perin, ayn› zamanda MAH’›n hizmetindeydi.

5) Organizasyonu M‹T ve Özel

Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik
Kurulu) yapm›ﬂt›. Seferberlik Tetkik Kurulu’nun o zamanki Baﬂkan›
Albay Cemal Akbay’d›. Y›llar sonra
Em. Orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu,
aynen ﬂöyle diyecekti: “66-7 Eylül
de bi r Ö z e l H ar p i ﬂ i di r v e m uh te ﬂ e m bi r ö r gü t l en me yd i . ”

6)

Demokrat Parti do¤rudan
provokasyonun içindeydi. Ya¤ma
ve katliamdaki baﬂ k›ﬂk›rt›c›lardan
biri de “ K › b r › s T ü r k t ü r Cemiyeti”
adl› kuruluﬂtu. Bu kuruluﬂ, DP’nin
güdümündeydi. Cemiyetin Genel
Sekreteri Kamil Önal da MAH
mensubuydu.

Sonuç:
Aç›¤a ç›kan belge ve bilgilere
göre: M ‹ T iﬂin içindedir.
Ö z e l H a r p D a i resi ve ORDU
iﬂin içindedir.
D e m o k r a t P a r t i hükümeti iﬂin
içindedir.
‹ﬂbirlikçi bas›n iﬂin içindedir.
ﬁovenist ve dinci örgütlenmeler
iﬂin içindedir.
Polis iﬂin içindedir.
Ve i ﬂ b i r l i k ç i b u r j u v a z i iﬂin
içindedir.

ASLAN PAYI
BURJUVAZ‹YE
‹ﬂbirlikçi burjuvazi, 6-7 Eylül
ya¤ma ve katliam› sonras›nda ﬂaﬂ›lacak bir h›zla büyüdü. Kayna¤› belirsiz bir “sermaye birikimi” meydana ç›kt›. Kaynak belliydi asl›nda.
Onbinlerce Rum’un, Ermeni’nin
sürülmesiyle piyasa “Türkleﬂtirilmiﬂ”, dahas› sürülenlerin de¤erli
gayrimenkullerine ticaret burjuvazisi taraf›ndan el konulmuﬂtu.

Gitti¤i yer, devlettir!
Gidemezler!
‹ﬂin içinde olanlar›n listesi ortada. Suç aç›k, suçlular aç›k. Ama
hiçbir ﬂey yapamazlar. Kontrgerilla
dosyas›n› açmak, iﬂte bu dosyalar›
açmakt›r.
Kontrgerilla dosyas›n› açmak,

orduyu, polisi, M‹T’i, iﬂbirlikçi hükümetleri, ya¤mac› burjuvaziyi SANIK sandalyesine oturtmakt›r.
‹ﬂte bu yüzden, ülkemizde hiçbir
iktidar, kontrgerilla söz konusu oldu¤unda “ggitti¤i yere k a d a r ” gidemiyor, gidemez; “gidece¤im” dese
de yapamaz!
O zaman, daha 1955’de
TBMM’de 6-7 Eylül olaylar›n›n
araﬂt›r›lmas› için bir “araﬂt›rma
önergesi” verildi ve fakat, tahmin
edilece¤i gibi, önerge ço¤unlu¤un
yani Demokrat Partililerin oylar› ile
reddedildi.
Bu sahne daha sonra da
TBMM’de onlarca kez yaﬂanmad›
m›? 1 May›s 1977’ler, Maraﬂlar
hakk›nda verilen önergeler, infazlar,
faili meçhuller, J‹TEM hakk›nda
verilen önergeler, linç sald›r›lar›,
Hrant Dink hakk›nda verilen önergeler, hep ‹ K T ‹ D A R D A K ‹ L E R
taraf›ndan reddedildi.
Soruﬂturma önergelerinin reddedilemedi¤i durumlarda da kurulan
“soruﬂturma
komisyonlar›”,
kontrgerillan›n rolünü örtbas etme
misyonunu üstlendiler.
6-7 Eylül olaylar›na iliﬂkin devletin ve iktidar›n rolünün belgeleri
de ilk olarak ortaya yine egemen s›n›flar aras› bir mücadele vesilesiyle
ç›km›ﬂt›. 27 May›s 1960 Darbesinden sonra yap›lan “Yass›ada Duruﬂmalar›”nda provokasyon devletin
resmi makamlar›nca da do¤rulanm›ﬂt›r. Hatta, yine iç çat›ﬂmalar›n›n
bir devam› olarak, Cumhurbaﬂkan›
Celal Bayar, Baﬂbakan Adnan Menderes, D›ﬂiﬂleri Bakan› F. Rüﬂtü
Zorlu, ‹çiﬂleri Bakan› Nam›k Gedik’in “6-7 Eylül olaylar›n› yaratmak amac›yla bu tertibin içinde olduklar›” iddias› ile 11 kiﬂi hakk›nda
dava da aç›lm›ﬂt›r.
Ama elbette aç›ld›¤› gibi de kapat›lm›ﬂt›r. Çünkü kontrgerilla üzerindeki “s›r perdesi”ni aralamak demek, aç›lacak gedikten D E V L ET ‹ N görünmesi demektir.
Y›llar sonra, bir general kalk›p
bu olay› Özel Harp olarak biz örgütledik dedi¤i halde, ona bile soru
sormayan, soruﬂturma açmayan,

yarg›lay›p ceza vermeyen bir devlet
gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›yay›z.
Çünkü devlet, kendini koruyor.
Çünkü kontrgerilla devlettir; dolay›s›yla Susurluk da, Ergenekon da
devlettir.

6-7 Eylül’ü
gerçekleﬂtirenlerin
ö¤rencileri i ktidard›r!
Az›nl›klara yönelik bu ya¤ma ve
katliam› örgütleyenlerden Sabri Yirmibeﬂo¤lu, Orgeneral rütbesine ve
M G K G e n e l S e k reterli¤i’ne kadar
yüksel(til)miﬂtir.
Bugün Ergenekon’dan tutuklu
bulunan Tolonlar, Eruygurlar, Veli
Küçük’ler onlar›n ö¤rencileridir.
Ve bugün ordu üst kademesini
oluﬂturan generaller de Tolonlar,
Eruygurlar, Veli Küçük’lerin ö¤rencisidir.
Beyinlerinin içinde halka bak›ﬂ
aç›lar› ve ülkeyi yönetme anlay›ﬂlar› ayn›d›r.
Bugün iktidarda bulunan Tayyip
Erdo¤anlar, Bülent Ar›nçlar, Abdullah Güller, Köksal Toptanlar da
Mendereslerin, Nam›k Gediklerin
ö¤rencileri ve izleyicileridir.
Kafalar›n›n içi az›nl›k halklara
karﬂ› olsun, sola karﬂ› olsun, ayn›
düﬂüncelerle doludur.
6-7 Eylül’den bu yana aradan 53
y›l geçti. Düﬂünün bir ülkenin en
büyük ﬂehrinin göbe¤inde böyle bir
ya¤ma ve katliam gerçekleﬂtiriliyor
ve bundan dolay› tek bir kiﬂi ceza
alm›yor. Bundan dolay›, tek bir resmi görevli, mesela “görevi ihmal”den bile, soruﬂturmaya u¤ram›yor.
Peki nas›l oluyor bu?
Nas›l oldu¤unun cevab›n› bize,
Susurluk soruﬂturmalar›, Ergenekon
soruﬂturmalar› veriyor.
Tüm bu soruﬂturmalar, devletin
ve onun kurumlar›n›n do¤rudan ve
resmi sorumlulu¤unu örtbas edecek
ﬂekilde aç›lm›ﬂ ve öyle sürdürülmüﬂtür. Dolay›s›yla da sonuçsuz
kalm›ﬂt›r. Ergenekon da ayn› çizgide devam eden bir soruﬂturmad›r.
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Ergenekon
Yarg›lanamaz!

‹ﬂkencelerden geçirilen yüzbinler, dara¤açlar›nda idam edilen devrimciler, yurtseverler, sokak ortalar›nda infaz edilenler, iﬂlerinden,
yurtlar›ndan sürgün edilenler, hapishanelere doldurulanlar... hepsinin rakamlar› var; görmüﬂ, okumuﬂsunuzdur, ama 12 Eylül tüm bu rakamlar›n ötesinde bir olgudur. Çünkü 12 Eylül, bir tarih olarak 12 Eylül 1980’de b a ﬂ l a y a n ve fakat, görünürde iﬂbaﬂ›ndan uzaklaﬂt›¤›
1983’te bitmeyen bir yönetimdir.
Cuntac› generaller, kenara çekilirken, halka karﬂ› politikalar›n kendileri iﬂbaﬂ›ndaym›ﬂcas›na sürdürülmesi için gereken düzenlemeleri yaparak çekilmiﬂlerdir.
12 Eylül görünürde gitmiﬂ ve fakat 12 Eylül sürmüﬂtür.
Bu yüzden, 12 Eylül yönetimi ﬂu
kadar kiﬂiyi gözalt›na ald› denilirken telaffuz edilen rakamlar do¤ru
ve fakat ayn› zamanda 12 Eylül’ün
sürdü¤ü gerçe¤ini yans›tmayan bir
ifade ediﬂtir.
Bir sindirme operasyonudur 12
Eylül. Topluma yeni bir ﬂekil verme
operasyonudur ve bu noktadaki tahribatlar› da, kuﬂku yok ki o rakamlar›n yaratt›¤› tahribattan daha az
önemli de¤ildir. ‹ﬂkenceler, infazlar,
esas›nda bu yeni ﬂekil verme operasyonunun bir parças›yd› zaten. 12
Eylül’ü yarg›lamak, ayn› zamanda
topluma verilmek istenen o ﬂekli
kültürel, politik, ideolojik her boyutuyla yarg›lay›p mahkum etmektir.
12 Eylül’e iliﬂkin bir baﬂka dikkat çekilmesi gereken yan ise, 12
Eylül’e bak›ld›¤›nda, onda yaln›z
tek bir ﬂeyi -zulmü- görmenin ve
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12 Eylül’e karﬂ› mücadele, sadece
“dünün hesab›n›” sormak de¤il;
12 Eylül’ü sürdüren oligarﬂiye, bugünkü
bask› ve zulme karﬂ› mücadele etmektir.
göstermenin yanl›ﬂl›¤›d›r.

12 Eylül’e bakt›¤›m›zda
yaln›z zulmü görmüyoruz
“Ve cellat uyand› yata¤›ndan bir
gece / tanr›m dedi bu ne zor bilmece / öldükçe ço¤al›yor adamlar /
ben tükenmekteyim öldürdükçe...”
Halk›n cellatl›¤›na soyunanlar
her gece uyand›klar›nda ayn› bilmeceyle karﬂ›laﬂt›lar. Halk› aç, yoksul,
umutsuz b›rakanlar›n, halk›n s›rt›na
Amerikan hançeri saplayanlar›n,
halk›n gecesini- gündüzünü karabasana çevirenlerin zulmü kar etmedi.
Ast›lar, kestiler, katlettiler lakin;
umudu tank paletlerinin alt›nda ezmeye güçleri yetmedi.
Zulmün köye, ﬂehire s›¤mad›¤›
12 Eylül karanl›¤›nda, iﬂ yoktu, ekmek yoktu, hak yoktu ve yasakt›
halka özgürlük istemek... Yasakt›
örgütlenmek, eylem yapmak yasakt›. Yasaklanm›ﬂt› kutsal bir emanet
gibi yüreklerde taﬂ›nan umut. Yasakt› maviye sevdal› yürekler. Yasakt› kitap, yasakt› insan, yasakt›
hayat.... Gülmek yasakt› bir halka.
Çünkü, “Gülme s›ras› bizde” diyordu patronlar, halk›n kan›yla beslenen asalaklar.
Onlar›n gülüﬂlerinin gölgesinde
tanklar yürüdü meydanlara, k›ﬂlalar
sokaklara boﬂald›, düdük sesleri
mermi sesleriyle kar›ﬂt›. Önce ç›¤l›klar koptu ard› ard›na, sonra a¤›tlar yükseldi gökyüzüne. Analar›n
kuca¤›, çocuklar›n kollar› boﬂ kald›
onlar güldükçe. Onlar güldükçe ço¤ald› ac›lar›m›z. Onlar güldükçe ço-

¤ald› mezarlar›m›z. Onlar vurdukça, bizdik vurulan birer beﬂer.
Vurulanlar›m›z›n öfkesiyle söyledik türkülerimizi cellatlar›n yüzlerine:
“Vur ulan köpek dölü
Vurdu¤un her bir ölü
Canlan›r çiçek açar
Her çiçekte bin tohum
Her tohumda vurdu¤un
Bin yi¤it do¤ar yaﬂar”
Direnme karar› al›nm›ﬂt›. Umut
direnecekti. Eylemler sürdürülecekti. Hem de gücünü en üst düzeyde
zorlayarak... Bunun bedeli büyük
olabilirdi; ama o gün onu göze almayan bir “umut”, umut olmay› hakedemezdi zaten.
“Amerikanc› Cunta 45 milyon
Halk› Teslim Alamaz” ﬂiar›yla direnen umut, iﬂkencede kan ter içinde,
ç›r›lç›plak sorguda. Ask›, falaka,
dönen manyeto, cellad›n kanl› elleri, kas›klara inen Amerikan postallar›, kana bulanm›ﬂ yüzlerden silemedi umudu. Umut özgürlük ateﬂinin aﬂk›yla zindanda direniﬂ türküsüydü ﬂimdi.
Teslimiyet dayat›l›yordu umuda.
Ölüm ya da teslim olmak.
Tercihler bu kadar aza inmiﬂti.
Umut olmaya devam etmek,
umudu yaﬂatmak, ölümü tercih edebilmeye ba¤l›yd›. Bunun için ölüme
yatt› umudun önderleri, kadrolar› ve
yi¤it militanlar›. ﬁehitler verdiler.
Dara¤ac›n›n önündeydi onlarcas› da.. Zulmün ejderha oldu¤u 12
Eylül cuntas’›nda “Asmayal›m da

besleyelim mi?” diyenlerin kurdu¤u
idam sehbalar›n›n karﬂ›s›nda umudun idaml›k savaﬂç›lar› yenilmezli¤in, boyun e¤mezli¤in yeni destanlar›n› yazacaklard›.
“Dara¤ac›na nas›l gitmeliydik?
‹dam gecesini tam bir zafer gecesine dönüﬂtürmek için neler yapmal›yd›k? Bir çok olas›l›k ve öneri
içinden en uygun buldu¤umuz ﬂey
ﬂuydu; idam sehbas›na atletlerimize
daha önceden çizece¤imiz örgütümüzün amblemleriyle ç›kacakt›k.
Bu atletlerin ayn› olmas›n› da kararlaﬂt›rd›k. K›rm›z› atletlerimize,
sar› renkte iﬂlenmiﬂ, y›ld›z içinde
orak çekiçten oluﬂan amblem...”
(Dara¤açlar›nda yap›lan siyaset,
Haziran Yay. syf:15)
Bu tercihleri yapabilenleri, açl›¤›n koynundaki ölüm yolculu¤unda
ya da dara¤ac›n›n gölgesinde bunlar› düﬂünebilenleri kim yenebilirdi
ki!
Umut ki, k›v›lc›m olan, ﬂimﬂek
olup karanl›klar› yarand›r; yay›l›r
dalga dalga, aﬂar mapus duvarlar›n›.
Kar›ﬂ›r hayat›n her an›na ve alan›na.
Kah s›rt›n› da¤lara yaslayan ﬂahanlar›n elinde mavzerdir, kah gecekondu sokaklar›n› tutuﬂturan isyan
ateﬂidir. ‹ﬂçinin dilinde “hakl›y›z
k a z a n a c a ¤ › z ” , gençli¤in dilinde
ba¤›ms›zl›k ﬂiar›d›r. Ve kavgaya bir
can verip, bin o¤ullu olan analar›n
al›nlar›nda parlayan k›z›l bantt›r

umut. Umut ki, serüvencilerin
ad›mlar›na yüklenen kurtuluﬂudur
halk›n.

Zulmüyle, direniﬂiyle
hayat kesintisiz sürüyor
Umudun bayra¤› alt›nda o günden bu yana sürdürülen kavga, 12
Eylülle ve onun devamc›lar›yla sürdürülen bir kavga olageldi.
12 Eylül’den bu yana süren kavga, “Cunta 45 milyon halk› yenemeyecek” diyenlerin hakl› ç›kt›¤›n›n
kan›t› oldu.
12 Eylül öncesi bir nostaljiye
dönüﬂmedi bizim için hiç. Çünkü
devrim ve devrimcilik “12 Eylül
öncesindeki” safl›¤› ve durulu¤uyla
sürdürüldü.
Cuntaya karﬂ› mücadeleyi, 12
Eylül yönetiminin 1980-83 aras›nda
iﬂledi¤i suçlara karﬂ› mücadeleyle
s›n›rlama yüzeyselli¤ine ve r i y a k a r l › ¤ › n a düﬂülmedi...
Çünkü 12 Eylül sürüyordu.
Suçlar›na suç ekleyerek, faﬂizmi
her yeni yasayla, her yeni hükümetle daha da pekiﬂtirerek, 12 Eylül’ün
iﬂledi¤i suçlar› bile geride b›rakarak
sürüyordu üstelik.
1990’lar›n baﬂlar›ndaki infazlar,
12 Eylül yönetiminin 3 y›lda gerçekleﬂtirdi¤i infazlar› misli misli aﬂm›ﬂt›. Faili meçhullerin, kaybetmelerin 1980’lerin baﬂlar›ndaki rakam-

Polisin insan öldürmesi
soruﬂturma konusu de¤il
15 ﬁubat 2008’de ﬁ›rnak’›n Cizre ilçesinde yap›lan
gösterilerde, 16 yaﬂ›ndaki Yahya Menekﬂe isimli çocuk
panzer taraf›ndan ezilerek öldürülmüﬂtü. Menekﬂe için,
Malatya Adli T›p Kurumu taraf›ndan haz›rlanan otopsi
raporunda “ölümün araç alt›nda kalmas›na ba¤l› ola rak oluﬂabilecek nitelikte oldu¤u” belirtilmiﬂti.
Bunun üzerine Menekﬂe ailesi, suç duyurusunda bulundu, fakat Cizre Kaymakaml›¤›, olaya kar›ﬂt›klar› iddia edilen 7 polis için, s o r u ﬂ t u r m a a ç › l m a s › na i z i n v e rmedi. Ortada, panzerin ezerek öldürdü¤ü bir insan var,
fakat, bu ülkenin yetkili kiﬂileri, bu ölümün soruﬂturulmas›na bile gerek olmad›¤›n› söylüyorlar. Çünkü, bu ülkede polislerin, devletin öldürme özgürlü¤ü vard›r.

lar›yla, 1990’lar›n baﬂlar›ndaki rakamlar› k›yaslanamazd› bile.
Ama polisin, jandarman›n halka
karﬂ› “öldürme yetkisi!”yle donat›lmas›n›n yolu 12 Eylül’de aç›lm›ﬂt›
ve “sivil” iktidarlar, bu yetkiyi daha
da geniﬂletmiﬂlerdi.
‹nfaz mangalar›n›n oluﬂumu 12
Eylül’e uzan›yordu elbette ve ﬂimdi
daha da yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂlard›.
Dikkat çekmek istedi¤imiz budur iﬂte; 12 Eylül’ü anlat›r ve yarg›larken, 12 Eylül’ü eleﬂtirirken, bu,
bugündeki 12 Eylül’ün yok say›lmas›na dönüﬂmemelidir.
Çünkü bu bir kaç›ﬂt›r.
Çünkü bu oligarﬂinin icazet s›n›rlar›nda bir muhalefettir.
12 Eylül iﬂte bu yüzden ülkemizdeki s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan
“dün” demek de¤ildir.
Ne faﬂizmin suçlar› 1983’te
kalm›ﬂt›r, ne halk›n mücadelesi 12
Eylül öncesinde...
12 Eylülle halk›n aras›ndaki mücadele, ne rakamlara, ne s›radan
yarg›lamalara indirgenemeyecek bir
muhtevada sürüyor. Umut var oldukça, 12 Eylüller, ony›llar boyu
sürse de, t ü k e n e n cellatlar, ço¤alan
biz olaca¤›z. Onlar yok etmenin,
biz ise yeniden yaratman›n, do¤man›n ad›y›z. Onlar dünün, biz gelece¤in temsilcisiyiz. Geçmiﬂin hesab›n› sora sora yürüyece¤iz gelece¤e.

Polisin insan öldürmesine 1 y›l ceza
9 A¤ustos 2003’te U.T. isimli bir kiﬂi, kulland›¤›
traktörle bir kazaya neden olduktan sonra, traktörüyle olay yerinden kaçmaya çal›ﬂ›rken, kendisini izleyen polisler taraf›ndan s›rt›ndan vurularak öldürülmüﬂtü.
Tokat A¤›r Ceza Mahkemesi, U.T’yi silahla vurarak öldüren polise ‘ t a k s i r l e a d a m ö l d ü r m e ’ suçunu
iﬂledi¤i gerekçesiyle, sadece 1 y›l 1 ay 10 gün hapis
cezas› verdi. Dosyan›n temyiz incelemesini yapan
Yarg›tay 1. Ceza Dairesi, polisin öldürme kast› bulunmad›¤› gerekçesiyle, polis memuru H.A. ile ilgili
mahkeme karar›n› onaylad›.
Alenen, bir kiﬂiyi silahla vurarak öldüren polise
devletin uygun gördü¤ü ceza sadece 1 y›l. Halk›n can›n›n düzen için de¤eri bu kadard›r.
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KONTRGER‹LLA ‹ﬁ BAﬁINDA!
Zulmü sürdürenler,
kontrgerillay›
tasfiye edemez!
Devrimciler, aylard›r, AKP’nin
Ergenekon Davas›’n› kontrgerillaya/Gladio’ya karﬂ› bir politikaym›ﬂ
gibi göstermesinin bir aldatmaca oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yor.
Polisin estirdi¤i terör, bunu kan›tl›yor. Ergenekon davas›’n›n iddianamesi bunu kan›tl›yor.
‹ddianamede polis, M‹T, jandarma, TSK gibi kontrgerillan›n “ana
direkleri”, kontrgerillan›n d›ﬂ›nda
gösterilip, ony›llard›r halka kan
kusturan halk düﬂman› politikalar,
birkaç emekli subay›n iﬂiymiﬂ gibi
gösterilmeye çal›ﬂ›l›yor.
AKP aldatmacas›n›n en aç›k kan›t› hiç kuﬂku yok ki, kontrgerilla
politikalar›n›n infazlarla, psikolojik
savaﬂ›yla, komplolar›yla, cinayetleriyle sürüyor olmas›d›r. Kontrgerillaya bir tav›r olmad›¤›n›n en aç›k
kan›t›, polisin hala istedi¤i gibi
komplolar düzenleyip onlarca devrimciyi onlarca y›l hapislere att›rabilmesidir. “Polisin elini so¤utmama” politikas›n›n hala hem iktidar,
hem yarg› taraf›ndan aynen sürdürülmesidir.
Devrimciler, geçen hafta da gösterilerle, panellerle, bildirilerle bunlar› anlatmaya devam ettiler.

F e r h a t ’ › Vu r a n P o l i s
H a l a Tu t u k l a n m a d › !
Temel Haklar Federasyonu üyeleri 9 Eylül günü yapt›klar› eylemlerle Ferhat’› vuranlarla, Ferhat için
y›llarca hapis cezas› isteyenlerle
bar›ﬂmayacaklar›n› bir kez daha sokaklarda hayk›rd›lar.
Alibeyköy Cengiz Topel’de yap›lan eylemde halka Ferhat Ger-
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çek’in polis taraf›ndan yasal bir dergiyi
satarken vuruldu¤u ve herkesle bar›ﬂman›n a¤›zlarda sak›z haline getirildi¤i ﬂu günlerde, Ferhat’›n vurularak felç b›rak›ld›¤› davadan 15 y›l
hapis istemiyle yarg›land›¤› anlat›ld›. Bu dava katillerimizle bar›ﬂman›n imkans›zl›¤›n›n bir göstergesidir diyen Federasyon üyeleri “Adalet ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n” sloganlar›n› hayk›rd›.
“Adaletsiz bir dünyada bar›ﬂ hayaldir” diyen Federasyon üyeleri insanlar› sokakta, evde, karakolda
kurﬂunlayanlarla, iﬂçileri ölüme
mahkum eden patronlarla halka zulmedenlerle bar›ﬂmayaca¤›z dediler.
Ferhat’›n resminin bulundu¤u
dövizler de taﬂ›yan Federasyon üyelerinin eylemi halktan birçok insan
taraf›ndan ilgiyle izlendi. Eylemin
ard›ndan yapt›klar› toplu dergi sat›ﬂ›yla da kurﬂunlar›n ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesinin önünde engel olamayaca¤›n› bir kez daha gösterdiler.

Bursa’da Kontrgerilla
Paneli

mas›n›n düﬂünülemeyece¤i vurguland›.
Kontrgerillan›n tarihinin, yapt›¤›
katliamlar›n anlat›ld›¤› panelde
kontrgerilla elemanlar›n›n bizzat
Amerika taraf›ndan yetiﬂtirildi¤i ve
Amerika taraf›ndan ülkemizde yerleﬂtirildi¤i vurguland›. Panelde
HHB ad›na söz alan Oya Aslan Ergenekon davas›n›n bir umut olarak
görülmesinin do¤ru olmad›¤›n› vurgulayarak; “Ergenekon savc›s›n›n
derin Devleti bulduk yok edece¤iz
tespiti do¤ru de¤ildir. Ergenekon
kontrgerilla, faaliyetleri’nin tümünün ele al›n›p yarg›land›¤› bir giriﬂim de¤ildir. Ergenekon iddianamesi ve soruﬂturmas› bir kriz sonras›
ortaya ç›kt›. As›l sorun iktidar çat›ﬂmas›d›r. Bu çat›ﬂma kendi it dalaﬂ›n›n bize yans›malar› devrimcilere
çamur atma kiﬂilere yönelik iddialar
var. Biz ne yapaca¤›z hukuk cephesi olarak biz bu davaya müdahil olacak m›y›z? Biz bu davada taraf olmayaca¤›z. Biz ancak kontrgerilla’y› teﬂhir faaliyetinde yer alaca¤›z” dedi. ‹zleyicilerin sorular›yla
devam eden panelde, sinevizyon
gösterimi yap›ld›.

Elaz›¤'da Bildiri Da¤›t›m›
Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan 7 Eylül
günü Nilüfer Yerel Gündem 21
Evinde yap›lan panelde AKP’nin
demokrasi yalanlar›yla halk› kand›rmaya çal›ﬂt›¤›, AKP iktidar›n›n
da kontrgerilladan ba¤›ms›z olmad›¤› dile getirildi.
Halk›n Hukuk Bürosu ad›na Oya
Aslan, Halk Cephesi ad›na Ömer
Köse, Bursa Temel Haklar Derne¤i
ad›na Serkan ﬁenol’un kat›ld›¤› panelde kontrgerilla örgütlenmesinin
ülkemizde devletten ba¤›ms›z ol-

Halk Cepheliler 4 Eylül günü
merkez Hozat garaj› ve Hastaneler
Caddesi'nde
bildiri
da¤›t›m›
yapt›lar. "Genelkurmay ve AKP
kendi aralar›ndaki kavgada halk›
kendi yanlar›na çekmeye çal›ﬂ›yorlar. Halk›m›z bu oyunlara gelmeyelim. Bu kavga iﬂbirlikçi iktidarlar›n
kavgas›d›r” ﬂeklinde halka yönelik
duyurular›n yap›ld›¤› da¤›t›m
polisin bütün engelleme çabalar›na
provokasyon yaratma çabalar›na
ra¤men sürdü.

l uyu ö vm e , b il d ir i ve
aç›klamalar›n› yay›nlama” diyerek, hukuki bir kal›ba sokmaya çal›ﬂt›lar.
Fakat, olay hukuki

Üç Dergiye Peﬂpeﬂe Yay›n Durdurma

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizmin Sesi Susturulamaz!
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm isteyen her ses susturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Türkiye devriminin önderi
Dursun Karataﬂ’› halka anlatan, devrimci düﬂünceleri halka taﬂ›yan her
ses yasaklarla bo¤ulmak isteniyor.
- Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ dergisinin 17
A¤ustos 2008 tarihli 159. say›s›na;
- Emperyalizme ve Oligarﬂiye
karﬂ› Yürüyüﬂ dergisinin, 24 A¤ustos 2008 tarihli 1. say›s›na;
- Halk Gerçe¤i dergisinin, 31
A¤ustos 2008 tarihli 7. Say›s›na,
el konuldu ve hepsinin birer ay
süreyle yay›nlar› durduruldu!
Bu üç dergi hakk›ndaki toplatma
ve yay›n durdurma kararlar›, peﬂ peﬂe al›nd›lar. Her üç dergi hakk›ndaki
toplatma kararlar›n›n gerekçesi ayn›yd›: “ D u r s u n K a r a t a ﬂ ’ › a n l a tmak”. Bu gerekçeyi, “ t e r ö r ö r g ü t ü
p ro p a g a n d a s › y a p m a k , s u ç v e s u ç -

Okurlar›m›z!
To p l a t m a l a r a , y a y › n
d u r d u r m a l a r a v e r e c e ¤ i mi z
cevap, dergilerimizi daha
fa zla ki ﬂi ye ul aﬂt ›r mak t› r.
Dergilerimizin toplat›lmas›, yay›nlar›m›z›n durdurulmas› da, düﬂüncelerimizin, Day›m›z›n halka
ulaﬂmas›n›n önüne ç›kar›lan engellerden birisidir. Çünkü, dergimiz

için yaﬂam›ﬂ devrimci bir önderdir.
Oligarﬂik düzenin hoﬂuna gitmeyebilir ama bu gerçe¤i de¤iﬂtirmeye
yetmez.
Oligarﬂinin mahkemeleri bunlar›n yaz›lmamas› için ç›rp›nsalar da,
bu durum Dursun Karataﬂ’›n tüm
yaﬂam›n› halk› ve devrim için verdi¤i gerçe¤ini de¤iﬂtiremez.
Biz Dursun Karataﬂ gerçe¤ini
yal›n haliyle anlat›yoruz. Kitlelerin, bu büyük devrim önderini tan›mas› için yaz›yoruz. Fakat, Dursun
Karataﬂ’›n yaﬂam› ve mücadelesinin
en yal›n halinin bile bir övünç kayna¤› oldu¤unu oligarﬂinin hakimleri
de itiraf etmiﬂ oluyorlar.

de¤ildir. Söylenen aç›k olarak,
“ D ur s un Ka r a t a ﬂ’ › ya zm ay ac a ks›n›z”d›r.
Dursun Karataﬂ’› devrimciler
olarak bizler neden yazamayaca¤›z?
Oysa, Dursun Karataﬂ hakk›nda
burjuva bas›n yazabiliyor. Dursun
Karataﬂ hakk›nda, bilgiye belgeye
dayanmadan, kontrgerillan›n yalanlardan, uydurmalardan ibaret psikolojik savaﬂ haberlerini ve yorumlar›n› serbestçe yaz›yorlar.
Demek ki, Dursun Karataﬂ hakk›nda psikolojik savaﬂa hizmet edecek ﬂekilde yazmak, karalamak serbesttir.
Fakat, gerçekleri yazmak suç!
Gerçekleri yazan dergiler hakk›nda
hafta atlamadan, toplatma ve yay›n
durdurma kararlar› al›yorlar.
Dursun Karataﬂ hakk›nda tek kelime gerçeklerin d›ﬂ›nda yazd›¤›m›z
bir ﬂey yoktur. Dursun Karataﬂ, ülkemizin gerçe¤idir, halk› ve vatan›

Yarg›n›n, sömürücü egemen s›n›flar›n ç›karlar› için, “Dursun Karataﬂ’› yazmay›n!” dayatmas›nda
bulunmas› nafile bir çabad›r. H a y › r,
B A ﬁ A R A M AYA C A K L A R ! Bu
ülkenin devrimcileri ﬂu ya da bu biçimde Dursun Karataﬂ’› anlatmaya
devam edeceklerdir. Ta r i h y a z a nl a r › k i m t a r i h t e n s i l e b i l i r ? Hangi
savc›n›n, hangi hakimin gücü buna
yeter?

arac›l›¤›yla, halka taﬂ›d›¤›m›z,
devrim düﬂüncesidir.
Bu bir mücadeledir. Oligarﬂik düzen, devrimci düﬂüncelerimizin halka ulaﬂmas›n›, halk› bilinçlendirip, örgütlemesini engellemeye çal›ﬂmaktad›r. Bizler de, devrim
iddiam›z› sürdürebilmek için, tüm
engelleri aﬂarak, halka ulaﬂmak, bilinçlendirmek ve örgütlemek durumunday›z.
Bu, ayn› zamanda düzenin engelleme politikas›na verece¤imiz
cevab›m›zd›r.
E¤er üzerimizdeki bask›lar, her

zamankinden daha fazla ise, biz de
s›radan olanla, her zaman rutin olarak yapt›¤›m›zla yetinmeyece¤iz.
Klasik biçimlerle yetinmeyerek,
yeni biçimler bulaca¤›z. Düzen,
gerçekleri ve umudumuzu halka
ulaﬂt›rmam›z› engellemeye çal›ﬂ›yorsa, bizler de daha fazla emek,
fedakarl›k, yarat›c›l›kla gerçeklerin
ve umudun daha geniﬂ kesimlere
ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤layaca¤›z.
Yay›n durdurma kararlar›n›n
karﬂ›s›na “ d u r d u r a m a z s › n › z ! ” diye dikilmek, sesimizi daha geniﬂ
kesimlere ulaﬂt›rmakt›r.

Aç›kt›r ki, al›nan toplatma ve yay›n durdurma kararlar› hukuki de¤il,
politiktir. Oligarﬂik düzende bas›n
özgürlü¤ü, politik ç›karlar› devreye
girdi¤inde rafa kald›r›lmaktad›r. Yalan yazmak, psikolojik savaﬂa hizmet eden yay›nlar yapmak, “ b a s › n
ilkesi” kabul edilmektedir.
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Kimi zaman çevremizden
duyar›z;
“b ö y l e g e l m i ﬂ b ö y l e
gider” ya da örne¤in
“ bu h a lk ad am ol maz ” derler. Ya da
kimi özelliklerimiz için,
“ben böyleyim, de¤iﬂmem” dedi¤imiz olur. Bu yanl›ﬂ söylemlerin nedeni, olgulara “metafizik”
yöntemle bakmakt›r.
Çünkü metafizik yöntem ve
d ü ﬂü n m e t a r z›; olgular› de¤iﬂ mez kabul eder. Bunun yan›nda;
olgular› birbirinden kopararak
ele almak; gerçe¤e bilimsel yöntemlerle de¤il, salt düﬂünerek
ulaﬂ›laca¤›n›, gerçe¤in maddi de¤il düﬂünsel oldu¤unu söylemek;
k a r ﬂ › t l a r › n b ir li¤ i ilke si ni r e dd e t mek de metafizi¤in temel çizgilerindendir.
Metafizik, Yunanca kökenli
“ ötesi ” anlam›na gelen “ m e t a ”
do¤a bilimi ” anlam›na gelen
ve “d
“ fizik” ten gelir; ve “ fi zi kö te si ”
anlam›nda kullan›l›r.
Metafizi¤in antik ça¤daki ilk
savunucular›ndan K s e n o f a n e s
varl›¤›n temeli sayd›¤› Tanr›’y›
de¤iﬂmez olarak tan›mlad›. Ksenofanes, “de¤iﬂmezlik” düﬂüncesini ilk biçimlendirenlerdendir.
Par menides ise ; gerçe¤e deney
yöntemini kullanmadan, salt dü ﬂünce yoluyla ulaﬂ›laca¤›n› savundu. Di¤er metafizikçiler, Platon ve Aristoteles de metafizi¤in
bu temel özelliklerini de¤iﬂtirmeden korudular.
Metafizik yöntem, özellikle ortaça¤da dinin geliﬂiminin de yard›m›yla, toplum içinde etkin duruma geldi. Fakat, rönesansta
do¤a bilimlerinin geliﬂimiyle,
metafizi¤in bu etkinli¤i k›r›ld›.
*
M e t a f i z i k y ö n t e m e g ö r e; g er çek bilgiye ulaﬂman›n yolu, dü ﬂü nm ek ; g er çe ¤i n k en di s i d e dü ﬂ ü n c e d i r. Metafizikçi “ H e r ﬂ e y
tanr›dan gelir” der, fakat bunu
maddi verilerle kan›tlama ihtiyac› duymaz. O, düﬂüncenin kiﬂiyi
tanr› fikrine götürdü¤ünü söylemekle yetinir. Geliﬂmeleri, olaylar› “ fiz ik ö tesi” güçlerle aç›klar.

arada bulundu¤unu kabul
etmez.
Yine örne¤in metafizikçi, bir devlet ya demokrasi, ya diktatörlüktür der. Fakat, gerçekte
bir devlet hem demokrasi
hem de diktatörlük olabilir. Örne¤in, burjuva devlet, burjuvazi
için demokrasi iken, halka karﬂ›
diktatörlüktür. Sosyalist devlet
de, tersinden burjuvazi için diktatörlükken, halk için demokrasidir.

METAF‹Z‹K
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Bu güçlerin varl›¤›n›n bir kan›t›
yoktur, metafizikçinin hayal gücünün ürünüdür, ama buna inan›lmas›n› ister.
Metafizik yöntemi kullananlar
salt tanr› inanc› taﬂ›yanlar de¤ildir. Gerçek bilgiye ulaﬂmak için
maddi dayanaklara ihtiyaç duymayan tüm kesimlerin yöntemi
metafiziktir.
Metafizik yönteme göre; de ¤iﬂim de yoktur. Do¤a nas›l yarat›ld›ysa öyle giden bir dura¤anl›k içindedir.
Bu yanl›ﬂ düﬂünce yöntemi;
kitlelerde, sömürü düzenlerinin
de¤iﬂmeyece¤i ve dolay›s›yla sömürüsüz bir düzenin de mümkün
olmayaca¤› fikrini oluﬂturur. Metafizik düﬂünceye göre, adaletsizlik, kötülük, sömürü, zulüm
dünyan›n yarat›l›ﬂ›nda vard›r ve
sonsuza kadar da bunlar var olböyle gel maya devam edecek,“b
miﬂ böyle gidecektir”.
Kitleleri, sömürü düzenlerine,
adaletsizliklere, kötülüklere karﬂ›
mücadeleden al›koyan bu düﬂünce tarz›, sömürü düzenlerinin
de iﬂine gelir. Bu nedenle de, kitlelerde “kaderci” metafizik düﬂünceyi yayg›nlaﬂt›r›rlar.
Fakat gerçek, metafizikçinin
iddia etti¤i gibi de¤ildir. Bilimsel
yöntem, sömürü ve adaletsizliklerin yarat›l›ﬂ özelli¤i olmad›¤›n›,
toplumsal geliﬂimin belirli bir
aﬂamas›nda, maddi nedenlere
ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›n› ve
yine toplumsal geliﬂimin bir aﬂamas›nda ortadan kalkaca¤›n›
gösterir.
M e t a f i z i k y ö n t e m e g ö r e; kar ﬂ›tlar bir arada bulunamazlar. Bir
ﬂey ya öyledir, ya da böyledir.
Ayn› zamanda hem öyle, hem de
böyle olamaz. Örne¤in, bir insan
ya iyidir, ya kötüdür. Metafizikçi,
bir insan›n hem iyi özelliklerinin,
hem de kötü özelliklerinin bir

Bu nedenle de, metafizik düﬂüncenin savunucusu, bir devleti
tan›mlamak için, “Kimin için de mokra si? Ki min i çin d iktat ör lük?” sorular›n› sormaz ve sürekli yan›l›r. Örne¤in, burjuva demokrasilerinin, halka karﬂ› bask›c› uygulamalar›na, sömürge ülkelerde darbeler örgütlemelerine, faﬂist diktatörlükleri örgütleme ve desteklemelerine tutarl›
bir aç›klama getiremez.
Metafizik yöntem; olgular›
birbirinden kopararak ele al›r. Bir
olay›n onu çevreleyen koﬂullarla
ba¤›n› kurmaz, kendi baﬂ›na de¤erlendirir. Örne¤in; metafizikçi,
insan›n kiﬂilik özelliklerinin içinde yaﬂad›¤› toplumsal yaﬂamda
ﬂekillendi¤ini kabul etmez. ‹nsanlar›n, h›rs›z, katil, doland›r›c›,
yalanc› ya da tersine dürüst,
adaletli ve benzeri özellikleriyle
birlikte do¤duklar›n› ileri sürer.
Sosyalizm fikrine karﬂ› ç›karken de, bunu kan›t(!) olarak kullan›r. Der ki; adaletsizliklere, sömürüye, zulme son verecek sosyalist toplum kurulsa bile, insan
insan olarak kald›¤› sürece bu
sistem yürümez. Örne¤in, sosyalist toplumun kurulmas› mücadelesi içinde, yine sosyalist toplumda insan›n da de¤iﬂece¤ini,
yeni insan›n ﬂekillenece¤ini kabul etmez.
Ekonomiden, siyasete, e¤itimden kültüre her ﬂeyi sistemden kopararak ele al›r. Oysa, do¤adaki hiç bir olgu içinde bulundu¤u çevre koﬂullar›ndan ba¤›ms›z ele al›narak aç›klanamaz.

‹lker Baﬂbu¤,
Diyarbak›r’da
Yeni Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker
Baﬂbu¤’un, görevi devral›r almaz
yapt›¤› Diyarbak›r ve Van gezisinde
söyledikleri, burjuva bas›nda, “Baﬂbu¤’un yeni aç›l›m›” olarak de¤erlendirildi.
Peki, ortada gerçekten bir aç›l›m, öncekilerden farkl› bir politika
var m›?
Baﬂbu¤’un gezide söyledi¤i en
veciz söz “terörle mücadelenin sa d e c e a s k e r i y ön t e m l e r l e ç ö z ü l e me yece¤i”ydi, ve bu da, belki onlarca
burjuva politikac›s› ve onlarca general taraf›ndan onlarca kez söylenen bir sözden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Her biri, yeni birﬂey keﬂfediyormuﬂcas›na bunu tekrarlarlar, bundan dolay› alk›ﬂ al›rlar, fakat sonuçta, en iyi bildikleri yöntem olarak,
katliam politikas›n› sürdürürler.
Oligarﬂi, her yeni Genelkurmay
baﬂkan› ile, her yeni hükümet ile
halk›n sorunlar›na çözüm bulunaca¤› umutlar›n› tekrar yeﬂertmek, “ b u
f a r k l › ” dedirtmek ister. Bunun için
de oligarﬂinin sözcüleri teorisyenleri, görevi yeni devralan politikac›lar
ve generaller’in davran›ﬂlar›ndan,
konuﬂmalar›ndan olur olmaz çeﬂitli
anlamlar ç›kar›r, gerçeklerle ilgisi
olmayan yorumlarla halka sunarlar.
A d e t a , h a l k a p a z a r l a r l a r.
Baﬂbu¤ için yap›lan da bundan
ibarettir. Örne¤in, bu pazarlama politikas› gere¤i, Baﬂbu¤’un herhangi
bir politik veya pratik de¤eri olmayan “ Hem Diyarbak›r ’› hem de Di yarbak›rl›lar› seviyoruz” sözü bile
özel bir anlam içeriyormuﬂ gibi öne
ç›kar›larak verildi.
Peki Baﬂbu¤ bu sevgisini nas›l
gösterecek? Ne yapacak? Elbette,
Baﬂbu¤ da, kendisinden öncekiler
gibi, emperyalizmin ve oligarﬂinin
ç›karlar› çerçevesinde hareket edecektir. Kürt sorununa yaklaﬂ›m›n›
belirleyen de bu olacakt›r. Dolay›-

‘Yeni Aç›l›m’ De¤il,
80 Y›ll›k Politika
s›yla, 80 y›ld›r uygulanan politikalar›n uygulay›c›s› olmaktan baﬂka
bir ﬂey yapmayacakt›r. Nitekim,
Genelkurmay baﬂkan› seçilmesi de,
bu zamana kadar yapt›klar›yla emperyalizm ve oligarﬂiye verdi¤i güvenin d›ﬂ›nda düﬂünülemez.
Baﬂbu¤’un gezisinde de as›l vurgu, “ t e r ö r ü b i t i r m e ” üzerine olmuﬂtur. Kürt halk›n›n talepleri ve
mücadelesi yine “ t e r ö r ”dür. Ve,
kendisinden öncekiler gibi, Baﬂbu¤’un da derdi bu mücadelenin bitirilmesinden ibarettir.
Bunun için Baﬂbu¤, Diyarbak›r’daki patron örgütleri ve kimi
odalar›n temsilcileri ile bir toplant›
örgütledi. Burjuva bas›n›n, toplant›y› “Baﬂbu¤’un bir ilke daha imza
atmas›” ﬂeklinde vermesi bir çarp›tmad›r. Zira, Baﬂbu¤ bölgedeki infazlar›, iﬂkenceleri dile getirecek
kurumlar› dahi ça¤›rmad›¤› s›radan
bir toplant› düzenlemiﬂtir. Ve zaten,
amaç da Kürt halk›n›n sorunlar›n›
taleplerini dinlemek de¤ildi. Toplant›n›n gündemi, “da¤a ç›k›ﬂlar›
nas›l önleriz”di ve ça¤r›lanlar da bu
gündeme uygun olarak seçilmiﬂlerdir. Baﬂbu¤ bu örgütlere; “ Te r ö re
ka r ﬂ› yumr u¤unuz u ma sa ya vur u n ” dedi ve bunda “ i l k ” denecek
bir yan yoktur.
Baﬂbu¤’un Diyarbak›r 2. Taktik
Hava Kuvvet Komutanl›¤›’nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›ndaki konuﬂmas›n›n özü de ezmek, sindirmek, yoketmek’ten ibaretti. Bunun
için iﬂbirli¤i ça¤r›s› yap›yordu.

S o r u n u n Ad›: ‘Te r ö r ’
Çözüm: Ezmek, Yoketmek
Soru yal›nd›r, Kürt sorunu var
m› yok mu?
Buna iliﬂkin Baﬂbu¤’un cevab›nda da, oligarﬂinin cevab›nda da asl›nda bir belirsizlik yoktur. “ K ü r t

s o r u n u t e r ö r s o r u n u d u r ” söylemi
sürdürülmektedir. Baﬂbu¤ da bunu
ifade etmiﬂtir.
Buna ba¤l› soru; Kürt sorununun
çözümü nedir?
Baﬂbu¤’un Diyarbak›r’da bu soruya verdi¤i cevap; “ h a l k › n m ü c a delesini ezmek, yoketmek” olmuﬂtur. Bunda da bir yenilik yok.
Dolay›s›yla, ortada 80 y›ll›k
Kürt sorununu yok sayma, Kürt halk›n›n taleplerini terörle bast›rma politikas›ndan baﬂka bir ﬂey yoktur.
Oligarﬂi, Kürt sorununu “ t e r ö r ”
diye tan›mlamaktan ileriye bir ad›m
atm›ﬂ de¤ildir. Sorunun ismi “ t e r ö r ” diye tan›mland›¤› sürece de,
burjuva ölçüler içinde bile Kürt halk›n›n ulusal taleplerine dair bir geliﬂmeden söz etmek mümkün de¤ildir.
Oligarﬂinin Kürt sorununda tart›ﬂt›¤› tek ﬂey var: “ N e y a p a r s a k
Kürt halk›n›n mücadelesini bitir ebiliriz?”
Generaller’in de, düzen partilerinin de ikide bir gündeme getirdikleri “Do¤u, Güneydo¤u paketleri”nin, “aç›l›m”lar›n›n cevap arad›¤›
sadece bu sorudur.
Oligarﬂi Kürt halk›n›n yaﬂam›yla, ne ulusal, ne ekonomik sorunlar›yla ilgili de¤ildir. Bu sorunlar›n
“mücadeleye etkisi” ile ilgilidir.
‹ﬂsizlik, yoksulluk sorunu mu var?
Bunun “ d a ¤ a ç › k › ﬂ l a r a e t ki d e b ul u n m a s › ” boyutuyla ilgilidir. Hesab›n›, “acaba iﬂsizli¤i azaltsak, da ¤a ç›k›ﬂlar a z a l › r m › ? ” düﬂüncesi
üzerinden yapar. De¤ilse, iﬂsizli¤i,
açl›¤› gündemine bile almaz. (Bu
yaklaﬂ›m› elbette sadece Kürt halk›na iliﬂkin de de¤ildir; yoksulluk,
oligarﬂi için sadece “sosyal patlama
riski” yaratt›¤› ölçüde sorundur;
böyle bir risk olmad›¤› sürece, yoksullaﬂt›rma politikalar› sorunsuz,
tart›ﬂmas›z devam ettirilebilir.)
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tirdiklerinde iktidarlar›n› güvenceye
alabileceklerini düﬂünmektedirler.

Sözde Va t a n d a ﬂ ’ t a n Temiz
Vatandaﬂ’a; Kafa Ayn› Kafa
‹lker Baﬂbu¤
Van’da...
Kürtçe yay›n, e¤itim gibi sorunlar hep bu çerçevede ele al›nd›¤›
için de, “ a t › l a n a d › m l a r ” göz boyamaya yönelik olmaktan ileri gitmez.
Kürtçe yay›n› gündemlerine al›rlar,
daha yasal düzenlemeyi yapmadan,
nas›l etkisizleﬂtirilece¤i üzerine
yöntemler geliﬂtirirler.
Oligarﬂi halen 80 y›ll›k ›rkç›,
asimilasyoncu politikalar› sürdürmektedir. Kimi zaman iç veya d›ﬂ
kimi etkenler ve zorunluluklardan
dolay›, “Kürt realitesi”ni kabul
edip, Kürt sorununu, Kürt kimli¤ini
a¤›zlar›na almalar› yan›lt›c› olmamal›d›r. Onlar, f›rsat bulduklar›nda
yine beyinlerinin arkas›ndaki,
“ K ü r t l e r da¤ T ü r k l e r i d i r ” politikas›n› de¤iﬂik biçimlerde ifade ederek gündeme getirirler. Zira, ancak
“tek millet, tek bayrak, tek din ve
tek ideoloji”yi tüm halka kabul et-

Genelkurmay Baﬂkan› Baﬂbu¤,
Van’da kendisini alk›ﬂlayanlar için
ﬂöyle diyor: “Bugün Van’da görmüﬂ oldu¤um bu vatandaﬂlar, tem i z T ü r k v a t a nd a ﬂ l a r › d› r ”.
Peki, Baﬂbu¤’u alk›ﬂlamayanlar?
Onlar›n kim olduklar›n›, bir önceki
Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök, “ s ö z d e v a t a n d a ﬂ l a r ” ﬂeklinde
tan›mlam›ﬂt›. Görüldü¤ü gibi, Genelkurmay’›n halka bak›ﬂ›nda bir
de¤iﬂiklik yoktur. Baﬂbu¤’un “Di y a r b a k › r l › l a r › s e v i y o r u z ” sözlerinin riyakarl›¤› da burada daha net
görülmektedir. Onlar›n “sevdikleri”, kimli¤ini inkar etmiﬂ, katliamc›lar› alk›ﬂlayan, oligarﬂik devlete biat eden Kürtler’dir. Bunlar› kabul
etmeyenler, ya “sözde” vatandaﬂt›r,
ya “ k i r l i ” vatandaﬂ!
Irkç› faﬂist kafa, iﬂte halk› böyle
bölmektedir; “Sözde ve özde va t a n d a ﬂ l a r ” , “temiz ve kirli vatanda ﬂ l a r” . . . Bundan daha ala bir bölücülük olabilir mi?0
Kimli¤ine, kültürüne, haklar›na

TSK’ya göre halk ‘may›n eﬂe¤i’
ﬁ›rnak Tümen Komutan› Tümgeneral Ahmet Yavuz imzas›yla
geçti¤imiz günlerde yay›nlanan
“May›nl› sald›r›lara karﬂ› ivedi
önl em t a li ma t› ” baﬂl›kl› talimatta
bak›n ne yaz›yor: “S›k may›nla na n yo l l ar ›, do ¤ru da n de ¤i l , s iv i l
araç trafi¤ine aç›ld›ktan sonra
kul l an ›n ve böy l e b il i ne n a ra zi l e ri
de önce çobanlar ve göçerler kul lans›n, siz ondan sonra girersi ni z . . . ” .

34

kerlerine halk› “may›n eﬂe¤i” gibi
kullanma talimat› yay›nlam›ﬂt›r.
Bu talimat, TSK’n›n halka bak›ﬂ›n›n özetidir. ‹ﬂte, Kürt halk›na yönelik katliamlar yapan, köyleri yak›p y›kan, iﬂkencelerden geçiren,
d›ﬂk› yediren kafa, bu kafad›r. Bu
kafa halk› insan olarak görmez,
onun gözünde halk›n bir hayvan
kadar de¤eri yoktur.

“May›n eﬂe¤i” vard›r. May›nl›
arazilere sürülür, eﬂe¤in bast›¤›
yerlere basarak ilerlenir. E¤er may›na denk gelinirse, olan eﬂe¤e
olur, arkas›ndan giden kiﬂilere zarar gelmemiﬂ olur.

Oysa, burjuva bas›n, s›k s›k
TSK’n›n halk›n sorunlar›n› sahiplendi¤i üzerine haberler yapar. Bu
kafa yap›s›n›n, halk›n sorunlar›n›
sahiplenmesi mümkün müdür?
Mümkün olmad›¤› için, halkla bütünleﬂen TSK ﬂovlar›, göstermelik
olmaktan öteye gidemez.

ﬁ›rnak Tümen Komutan›, as-

San›lmamal›d›r ki, bu talimat›

sahip ç›kan halk› düﬂman görüyor.
Her türlü zulümle üzerine gidiyor.
“ Temiz T ü r k v a t a n d a ﬂ › ” olmay›
dayat›yor.
Ve ekliyor; “‹nan›yorum ki, biz
bu güçle terör örgütünün üstesin de n d a ha k ›s a s ü re de g e le c e¤ iz . ” .
Yola dizilip kendini alk›ﬂlayanlara da, Kürt halk›na karﬂ› kullan›lacak iﬂbirlikçiler gözüyle bak›yor.
‹ﬂte, burjuva bas›n›n “ i l k l e re
i m z a a t a n ” generalinin, Diyarbak›r
ve Van gezilerinde verdi¤i mesajlar,
söyledi¤i sözler ve “yeni aç›l›m›”
bunlardan ibarettir.
Evet, yeni Genelkurmay Baﬂkan›, göreve baﬂlar baﬂlamaz ilk olarak bu illere giderek, soruna verdi¤i
önemi göstermiﬂtir. Fakat, bu önem,
Kürt sorununa de¤il, Kürt sorununun b a s t › r › l m a s › n a verilen önemdir.
80 y›ld›r sonuç alamayan bu politikadan, Baﬂbu¤’un genelkurmay
baﬂkanl›¤›nda da bir sonuç alamayacaklar›n› görmek için beklemek
bile gereksizdir. Zira Kürt sorunu
bir gerçektir ve bu gerçek ortada
durdu¤u sürece, sorunun çözümü
için mücadele de olacakt›r.
veren kafa TSK içinde, bir ya da
bir kaç subayla s›n›rl›d›r. ‹ﬂbirlikçi
ordu, baﬂtan aﬂa¤›ya ayn› kafa yap›s› ile ﬂekillendirilmektedir. Böylesi bir talimat›n yay›nlanabilmesi
de bu gerçe¤in teyididir.
Halka yabanc›laﬂm›ﬂ ve düﬂmanlaﬂm›ﬂ bu kafa yap›s›n›n, halka ölümden baﬂka verebilece¤i bir
ﬂey olabilir mi?
San›lmas›n ki, bu, ordunun salt
Kürt halk›na yönelik bak›ﬂ›d›r. Irkç› ideolojiyle yetiﬂtiklerinden dolay›, Kürt halk›na düﬂmanl›klar›
daha fazlad›r. Fakat, s›n›fsal olarak
da tüm halka düﬂman bir ideolojiyle yetiﬂtikleri için, ülkenin neresinde olursa olsun halka bak›ﬂlar› ayn›d›r. Örne¤in, Karadeniz’den
Ege’ye iﬂçilerin, köylülerin, gecekondulular›n en küçük hak talepli
eylemlerine sald›r›rken, bu kafa
yap›s›yla hareket ederler.

AKP-Do¤an
Medya Kavgas›

Bunlar, bas›n yay›n tekelleriyle
iktidarlar aras›ndaki iliﬂkilerin iki
yönüdür.
Bu çat›ﬂmada, her iki kesim de
çat›ﬂman›n temiz taraf› de¤ildir.
AKP iktidar›n›n yolsuzluklar›, doland›r›c›l›klar› ayyuka ç›km›ﬂ durumdad›r. Fakat, ayn› durum Do-

Bunun için y›llarca AKP iktidar›n› desteklemiﬂ; bugüne kadar
AKP’nin yolsuzluklar›n›, dolan d›r›c›l›klar›n› görmezden gelmiﬂ;
AKP’ye karﬂ› yaz›lar› nedeniyle,
uzun y›llard›r gazetelerinde yazarl›k yapan Emin Çölaﬂan’› iﬂten atm›ﬂt›r. O zaman, Ertu¤rul Özkök;

Çat›ﬂt›ran da Uzlaﬂt›ran da Ç›karlar›d›r
‹lke, kural, ahlak
yok; tehdit, ﬂantaj,
riyakarl›k var
“Deniz Feneri” doland›r›c›l›¤›na iliﬂkin davan›n, Almanya’da
baﬂlamas›ndan itibaren, AKP ile
Do¤an Holding aras›ndaki ç›kar
çat›ﬂmas›, davada aç›¤a ç›kan bilgi
ve belgeler üzerinden sürdürülüyor.
Baﬂta Do¤an Medya olmak üzere, AKP karﬂ›t› kesimler bu malzemeyi aralar›ndaki çat›ﬂmada kullanarak, AKP’yi teﬂhire yönelirken;
AKP de, bu doland›r›c›l›k içindeki
rollerini, karﬂ› sald›r› baﬂlatarak
örtmeye çal›ﬂ›yor.
Tehditler, ﬂantajlar ve kirli ç›kar
iliﬂkileri ortal›¤› kaplam›ﬂ durumda. Oysa, daha k›sa süre öncesine
kadar, Do¤an Holding de, AKP iktidar›n› destekleyenler aras›nda idi.
O zaman ç›kar iliﬂkileri, ittifak
halinde olmalar›n› sa¤l›yordu, bugün çat›ﬂmalar›n›n nedeni de yine
ç›karlar›d›r.
Uzlaﬂmalar›n› da, çat›ﬂmalar›n›
da maddi ç›karlar›n›n belirledi¤ini,
Hürriyet Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök, NTV’de
kat›ld›¤› bir programda ﬂöyle dile
getirdi; ‘Elbette biz bir ﬂirketiz.”
Evet, onlar gazete gibi görünseler, bas›n ilkelerinden, özgürlü¤ünden s›k s›k dem vursalar da bir “ﬂirket”ler; dolay›s›yla as›l amaçlar›
“kar”d›r ve karlar› için, gerekti¤inde uzlaﬂ›r gerekti¤inde de çat›ﬂ›r l a r.

¤an Holding için de geçerlidir. Onlar da, iktidarlarla iliﬂkilerini ve ellerindeki medya ve sermaye gücünü kullanarak soygun ve talan› sürdürürler. Her ç›kar ve maddi kazanç kap›s›n›, bu yollarla açarlar.
Oligarﬂinin dünyas›nda, yasalar,
kurallar temel de¤ildir. ‹ttifak halinde bu iliﬂkileri yürütürken, birbirlerinin aç›klar›n› da görmezler.
Fakat, bugün oldu¤u gibi, ittifak
da¤›l›p çat›ﬂma baﬂlad›¤›nda, ellerde biriktirilen malzemeler de ortaya ç›kar›lmakta ve çat›ﬂmada kullan›lmaktad›r.
Yani, AKP iktidar›n›n çizmeye
çal›ﬂt›¤›; ‘Do¤an Holding’in hor tumlar›n› kesti¤i için s ald›r›lara
maruz kalan dürüst iktidar ’ tablosu piﬂkince bir aldatmad›r. AKP,
Do¤an Holding’e ait POAﬁ’›n vergi borçlar›na yüzde 50 indirim yapmas› örne¤inde oldu¤u gibi, pekala
Do¤an Holding’in hortumlamalar›na arac›l›k yapm›ﬂt›r. Keza, iktidar
olanaklar›n› kullanarak hortumlar›n ucunun ba¤land›¤› tek holding
de Do¤an Holding de¤ildir. As›l
yüklüsünü, kendi yandaﬂ› tekellere
aktarm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, Do¤an
Holding’in AKP’yi hedef al›nmas›n›n nedeni, “temiz iktidar” olmas›
de¤il, rantlar›, kendi çevresine daha fazla ak›tmas›d›r.
Di¤er yandan, Do¤an Holding’in, kendisine atfetti¤i “doland›r›c›l›klara karﬂ› ç›kan, dürüst
sermaye ve bas›n özgürlü¤ünü savunan, ilkeli medya...” söylemlerinin de gerçekle ilgisi yoktur. Yürüttükleri kavga bu de¤erler için
de¤il, holding ç›karlar› içindir.

“Sonunda iﬂ, gazetenin kurumsal
k iml i¤i i le ç at ›ﬂma n okt as› na ge l di” diyordu. Demek ki, gazetenin
kurumsal kimli¤i AKP ile ç›kar
iliﬂkileri üzerine oturuyordu.
Bu yaﬂananlar, salt AKP iktidar›
ile Do¤an Holding iliﬂkilerini de¤il, oligarﬂik düzenin iﬂleyiﬂini
yans›tmaktad›r. Oligarﬂik düzende,
iktidarlarla bas›n yay›n tekelleri
her zaman ç›kar iliﬂkisi içinde olmuﬂlard›r. Ve ç›kar iliﬂkilerinin bozuldu¤u durumlarda da aralar›nda
çat›ﬂma baﬂlam›ﬂt›r.
Fakat, birbirlerine karﬂ› kulland›klar› malzemeler de ço¤unlukla
gerçektir. Bu nedenle, aralar›ndaki
çat›ﬂmalar ayn› zamanda, sistemin
ve egemenlerin doland›r›c›l›klar›n›n, yolsuzluklar›n›n belli ölçülerde de olsa halk›n gözü önüne serilmesine de vesile olmaktad›r.

Çat›ﬂman›n Gösterdikleri
Do¤an Holding ile AKP aras›ndaki çat›ﬂman›n gösterdiklerinin en
belli baﬂl› yanlar›n› ﬂöyle ifade
edebiliriz;
u Her iki kesimin eli birbirinden kirlidir.
D o ¤ a n M e d y a ; Deniz Feneri
yolsuzlu¤unun Tayyip Erdo¤an’a
kadar uzand›¤›n› yazd›.
Ta y y i p E r d o ¤ a n ; ‘Ayd›n Do¤an, Hilton’un önündeki devasa
yeﬂil alan›, rezidans yapmak üzere,
benden ricada bulundu’ aç›klamas›n› yapt›.
Ay d › n D o ¤ a n : Tayyip Erdo¤an’› yandaﬂ› holdingleri kay›r-
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makla suçlayarak; Ceyhan’a rafineri kurmak için yer istedi¤inde,
Erdo¤an’›n ‘Hay›r olmaz oray› bi zim Çal›k Grubu istiyor’ dedi¤ini
aç›klad›.
K a n a l 7 : Ayd›n Do¤an küçük
yat›r›mc›n›n 60 milyon dolar›n› kasas›na aktard› m›? Ka¤›t kaçakç›l›¤› yapt› m›? diye sorarken; Tayyip
E r d o ¤ a n d a , ‘RTÜK baﬂkan›n›
suçlu ilan etmenizin, ç›kar hesaplar›n›zla alakas› var m› yok mu?’ diye sorarak aç›klama istedi.
Biz aç›klayal›m, her ikisinin
yazd›klar›nda da, söylediklerinde
de belirleyici olan ç›kar hesaplar›d›r. Geçmiﬂte, ç›kar hesaplar› için
göz yumduklar›n›, bugün ç›kar hesaplar› için gündeme getiriyorlar.
Örne¤in, Kanal 7 televizyonu,
“ a r ﬂ i v l e r i n i t a r a y a r a k ( ! ) ” (demek
ki, Tv arﬂivlerinde kiﬂilerin telefon
kay›tlar› da varm›ﬂ!), 10 y›l önceki
telefon konuﬂmalar› aras›ndan, Ertu¤rul Özkök’ün ANAP yöneticilerinden Güneﬂ Taner’le telefon konuﬂma kayd›n› yay›nl›yor. Özkök,
Taner’den baﬂbakan Mesut Y›lmaz
ile görüﬂerek, ka¤›t al›m iﬂine arac›l›k yapmas›n› istiyor ve diyor ki;
“Bugün onun a¤z›ndan (Mesut
Y›l maz) ma nﬂet y apt ›m, da ha n e
y a p a y › m .”
Kirli iliﬂkiler böyle yürütülüyor,
ve eldeki bas›n gücü de böyle kullan›l›yor iﬂte.
ﬁimdilik aç›klad›klar›n›n bir
k›sm› bunlar olsa da, ellerindeki
malzemenin aç›klad›klar› ile s›n›rl›

olmad›¤› da aç›kt›r.
u H e r iki kesimin de ba s›n özgürlü¤ü ile ilgisi yok t u r. Bas›n, ç›kar iliﬂkilerinde kullan›lacak malzemedir.
Tayyip Erdo¤an; “ Bu n d a n s o n ra Say›n Do¤an grubu yazd›kça
ben de aç›klayaca¤›m.” sözleriyle,
Do¤an Medya’ya “ h a k k › m d a y a z m a y › n h a a ” diyerek, bas›n özgürlü¤üne “ s a y g › s › n › ” göstermiﬂtir.
Bas›n AKP yandaﬂ› de¤ilse, ﬂ a n t a j l a , tehditle susturulabilir.
Ertu¤rul Özkök’te, NTV’deki
konuﬂmas›nda, ‘Her gün do¤udan
ﬂ eh i t ha b er le r i g el i yo r y a zm › yo ruz...’ diyerek tehdit savuruyordu.
‹ﬂte bas›n özgürlü¤ü; anlaﬂ›rsak
yazmamaya devam, de¤ilse ‘yazar › m h a a ! ! ! ’ . Halk›n haber alma
özgürlü¤ü hakk›ym›ﬂ, objektif
gazetecilikmiﬂ, bunlar›n önemi
yok.
Do¤an Medya’n›n anlay›ﬂ›nda
bas›n özgürlü¤ü s›n›rlar› da, Do¤an
Holding’in ç›karlar›n›n izin verdi¤i
yere kadard›r. Yar›n AKP ile anlaﬂ›rlarsa, geçmiﬂte oldu¤u gibi, iktidarlar›n
istedi¤ini
yaz›p
istemedi¤ini
yazmayaca¤›na,
gerçeklere en koyu sansürü uygulayaca¤›na kuﬂku yoktur.
Di¤er yandan, AKP yandaﬂ›
islamc› bas›n da, çat›ﬂmada yerini
alm›ﬂt›r. Onlar›n bas›n ilkeleri de;
Deniz Feneri gibi bir doland›r›c›l›k
olay›n› haber bile yapmazken, sadece doland›r›c›l›¤a ismi bulaﬂan

kiﬂilerin karﬂ› aç›klamalar›n› yay›nlayacak kadar, ç›kar çat›ﬂmalar›na endekslenmiﬂtir.
Burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›,
t e k e l l e r i n s i l a h › durumundad›r.
Hemen hepsi bir holdinge ba¤l›d›r.
Bas›n olma özellikleri de¤il, ba¤l›
bulunduklar› holdinglerin ç›karlar›n›n savunuculu¤u belirleyici olmaktad›r. Ve bu zeminde birbirlerine eleﬂtiri getirecek durumda da
de¤iller, çünkü hepsi ayn› durumdad›r.
u

ﬁantaj ve tehditle
ç a r p › ﬂ › y o r l a r : Yasa, hukuk
önemsiz; Biri ülkenin baﬂbakan›,
di¤eri ülkenin en büyük medya tekeli, fakat her ikisinin de ellerindeki bilgiler, ﬂa n t aj v e t e hd i t malzemesi.
Tayyip Erdo¤an diyor ki; elimde
seninle ilgili gizli bilgiler var, hakk›mda yazd›klar›n› bir hafta içinde
de¤iﬂtirmezsen, bu bilgileri aç›klamaya devam edece¤im. Bütün kara
kapl› defterler ortaya ç›kacak.
Baﬂbakan’›n elindeki bilgi ve
belgeleri, yarg›ya taﬂ›mas› gerekmez mi? Baﬂbakan yasad›ﬂ›l›klar›
engellemekle görevli de¤il mi? Öyle olmuyor, baﬂbakan ﬂantaj için
kullan›yor.
Ertu¤rul Özkök, Do¤an Holding
ad›na cevap yaz›yor; bize de senin le i l g il i y o l s u z l u k d o s y al a r › g e li yor.
Nitekim, Do¤an Medya elindeki
yolsuzluk, doland›r›c›l›k dosyalar›-

mokrasi anlay›ﬂlar›na zarar
vermez.
Sivas’ta karikatür sergisi
açt›klar› için tutuklanan ö¤rencilerin arkadaﬂlar›, Hürriyet gazetesine bir dosya haz›rlayarak gitmiﬂlerdi.
Hürriyet’in tavr›, bu ö¤rencilerle görüﬂmemek, içeriye
almamak, ellerindeki dosyalara bile bakmamak olmuﬂtur. Ve demiﬂlerdir ki; “Siz hep devleti suçluyorsunuz, t utukl u is el er b i r n e d e n i v a r d › r. Boﬂ yere a d a m
tutuklanmaz”!
K›sacas›, kendi üzerlerinde bask› hissettiklerinde
demokrasiyi, haklar›, özgürlükleri hat›rlayan Özkök’ler, halk›n sorunlar›n› dile getirmesinden, demokratik taleplerinden zerre kadar hoﬂlanmazlar.

Özkök Demokrasiyi Hat›rlad›
Ertu¤rul Özkök diyor ki; “E¤er bu
ül k ed e d em okra si v ars a , b iz i m d e b unl a r›
söyleme hakk›m›z vard›r.”
Fakat, Özkök’ün demokrasi anlay›ﬂ› kendi
yazma hakk›yla s›n›rl›. Örne¤in, sömürü düzeninin karﬂ›s›nda olan bas›n›n yazma hakk›, her türlü
bask› kullan›larak engellendi¤inde, yok say›ld›¤›nda
Özkök’lerin akl›na demokrasi gelmez. Kimse, bunun
için tepki gösterdiklerini hat›rlayamaz.
Örne¤in, bu ülkede sadece bir karikatür sergisi açt›klar› için insanlar›n tutuklanmas›, Özkök’lerin de-
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n› yazm›ﬂ de¤ildir. Sayfalarca yazd›klar›,
AKP’lilerin soygun ve talanlar›na iliﬂkin
son “ d ö r t o l a y ”d›r. Öncekiler yok, ya
yazmad›lar, ya üzerinde durmayarak unutulmas›na hizmet ettiler.

Ö z k ö k : Birleﬂmeliyiz
Bir yandan çat›ﬂma sürerken, bir yandan da çat›ﬂmay› bitirme aray›ﬂlar› sürüyor. Örne¤in, Ertu¤rul Özkök, NTV’de
Do¤an Holding cephesinden AKP’ye uzlaﬂma ça¤r›s› yapt›: “Ekonomi durdu.
Çevremiz bu kadar sorunla kuﬂat›lm›ﬂ
(Kafkasya, Ortado¤u, Kürt Sorunu)
ik en , b ir leﬂ m e liy iz. ”
Özkök’ün a¤z›ndan dile gelen burjuvazinin s›n›fsal ç›karlar›d›r. Birleﬂmek
durumundalar. Çünkü, ülke içinde, ülke
d›ﬂ›nda burjuvazinin ç›karlar› çerçevesinde müdahale etmeleri gereken sorunlar
var.
Bu da oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n di¤er
bir yönüdür. Oligarﬂi içi kesimler, bir
yandan kiﬂisel-grupsal ç›karlar› çerçevesinde çat›ﬂmaya girerken, di¤er yandan
bu ç›karlar›n›n, sistemin genel ç›karlar›ndan, yani s›n›fsal ç›karlar›ndan ba¤›ms›z
olmad›¤›n› da bilirler. Sistemin zarar görmesinin, hepsinin ç›karlar›n›n zarar görmesi demek oldu¤u gerçe¤iyle hareket
ederler.
Özkök, AKP’ye sistemin tehlikeye
düﬂmemesi için, çat›ﬂmaya bir yerde son
vermek, uzlaﬂmak zorunda olduklar›n›
hat›rlatmaktad›r.
Özkök’ün bu sözlerinde, bir noktada
uzlaﬂt›klar›nda, Deniz Feneri doland›r›c›l›klar›n›n da, tüm di¤er yolsuzluklar›n da
üzerine sünger çekmeye haz›r olduklar›
mesaj› vard›r. O noktada, çat›ﬂmada güdülen ‘ u l v i a m a ç l a r ’ bir anda yok olacakt›r.
Burjuvazi, s›n›fsal ç›karlar› çerçevesinde, gerekti¤inde aralar›ndaki çeliﬂkileri yumuﬂatma, gözard› edebilme deneyimine sahiptir. Dönem dönem çat›ﬂarak,
dönem dönem uzlaﬂarak, yeni dengeler
oluﬂturarak iktidarlar›n› sürdürmek isterler. Bugün çat›ﬂ›yorlar; Yak›n zamana kadar, AKP iktidar›, Do¤an Holding’e ayr›cal›klar sa¤l›yor, Do¤an Holding Tayyip’e övgüler düzüyordu. Yar›n yine ayn›
duruma dönebilirler.

Bir ﬂo venist in beyn i ve
AKP’nin Kür t Politikas›
Gazeteci Nuriye Akman,
TRT Genel Müdürü ‹brahim
ﬁahin’e soruyor:
- “Kürtçe kanal› ne zaman
devreye sokuyorsunuz?
TRT Müdürü cevapl›yor:
- Kürtçe demeyelim ona.
Çok dilli kanal diyelim..
“Kürtçe”yi kelime olarak bile telaffuz edemeyen bir kafa,
Kürt sorununda “demokratik
ad›mlar” atabilir mi?
Yukar›da aktard›¤›m›z diyalog, gazeteci Nuriye Akman’›n,
TRT Genel Müdürü ‹brahim
ﬁahin’le yapt›¤› bir röportajdan
al›nm›ﬂt›. (8 Eylül 2008, Zaman)
Devam› da var.
TRT Genel
Müdürü’nün
aç›klamas›ndan anl›yoruz ki,
bir süre sonra yay›na baﬂlayacak olan Kürtçe televizyon, ‹stiklal Marﬂ›yla aç›l›p kapat›lacak. Tabii T ü r k ç e ‹stiklal
Marﬂ›. Kürt halk›na “ k a h r a m a n b i r › r k ” a tabi olmas›
dayat›lacak yine.
TRT müdürünün bunu savunmakta baﬂvurdu¤u demagojiler de, uygulamadaki bu ﬂovenist dayatma kadar vahim.
Okuyal›m:
T RT M üd ür ü : Kürt kökenli
vatandaﬂlar›n devletle bir problemi yok. Hatta ‹stiklal Marﬂ›yla aç›l›p kapat›lmas›n› istiyorlar bu kanal›n.
NA: Ne gerek var? Türk kanallar›n› ‹stiklal Marﬂ›’yla m›
aç›k kapat›yorsunuz ki?
T RT M ü d ü r ü : Bu benim
de¤il, Kürt kökenli vatandaﬂlar›n talebi. Ve o talep yerine gelecek. Nedeni ﬂu, onlar, biz asl›nda bu ülkeyi seviyoruz. ‹stiklal Marﬂ›’na, ülkenin bütünlü¤üne ba¤l›y›z. Ama kendi anla-

d›¤›m›z dilden de
bir yay›n› izlemek istiyoruz
diyorlar.
Bu sat›rlar,
T RT g e n e l
müdürünün de,
onu oraya atayan
AKP iktidar›n›n da,
Kürtçe TV yasas›n› ç›karanlar›nda beynini içini tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya seriyor.
Kürtçe televizyonu izleyenler, bu kafa yap›s›na göre, kendilerinin ülke bütünlü¤üne ba¤l› oldu¤unu kan›tlamak zorundad›r. Bunun için aç›l›ﬂta, kapan›ﬂta istiklal marﬂ›yla sürekli
kendilerine “Da¤ Türkü” olduklar› hat›rlat›lmal›d›r.
Kürt kökenli vatandaﬂlar›n
talebiymiﬂ. Nerede, kime sordun? ﬁuna düpedüz MGK’n›n,
M‹T’in, AKP’nin talimat› desene.
Gazeteci bir soru daha soruyor:
- Ekranda Kürtçe ö¤renimine dair bir program olabilir
mi?
- ﬁimdilik düﬂünmüyorum. O
zaman bizi eleﬂtirenlere hakl›l›k
vermiﬂ oluruz. Amac›m›z h a s bel
kader Kürt anne-babadan do¤muﬂ, Türkçe ö¤renememiﬂ insanlar›n bir ihtiyac›n› karﬂ›lamak.
‹fadeye bak›n; Ona göre,
dünyaya Kürt olarak gelmiﬂ olmak, kö t ü k a d e r.
San›r›z bu kadar› yeter o
beynin içini görmek için. O
beynin, baﬂka deyiﬂle AKP’nin
Kürt politikas›nda, Kürtçe yay›n, yar›m saat de olsa, 12 saate, hatta 24 saate de ç›kar›lsa, öz
de¤iﬂmiyor. Özde asimilasyon
ve Kürt kimli¤ini, ulusal haklar›n› yok saymak var!
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rek yok. OYSA:
Bu ülkede,

l Devrimci demokrat kurumlar,
yapt›klar› her afiﬂ için binlerce lira

salt bu nedenle gözalt›na al›n›r, tutuklan›r, ve yine salt bu nedenle,
haklar›nda b i n l e rce y›l hapis cezalar› istenir.
Buna benzer yüzlerce örnek ekle-

Din doland›r›c›lar›na himaye
Devrimci, demokratik kurumlara kuﬂatma
Almanya’da süren Deniz Feneri
davas›nda yeni bilgi ve belgeler ortaya ç›kmaya devam ediyor. Ç›kan
her belge, dinin halk› doland›rmak
için nas›l kullan›ld›¤›n› gösteriyor.
Soygunun belgeleri örtbas edilecek gibi de¤il, ama ediyorlar.
Deniz Feneri yöneticileri, Almanya’dakiyle Türkiye’deki ayr› diye herkesi aptal yerine koyan bir savunma yap›yorlar. Gerçekleri aray›p
bulmakla görevli ‹çiﬂleri ve Adalet
Bakanl›klar› ise, Deniz Feneri’ni aklamakta onlardan geri kalm›yorlar.
Adalet Bakan›, geçen hafta yapt›¤›
aç›klamada, “yap›lan denetimlerde
bir suç unsuruna rastlanmad›¤›n›
aç›klad›.
‹lginçti; Deniz Feneri Derne¤i’ni
denetlemekle sorumlu konumda
olan ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Dernekler
D a i resi Baﬂkan› ﬁentürk Uzun, bu
derne¤in 4 Eylül’de verdi¤i iftar yeme¤ine ve yurtd›ﬂ› gezilerine kat›l›yordu.
Bu iliﬂkiler varken, elbette suç
unsuruna rastlanmayacak(!). Bu durumda, Deniz Feneri’nin denetimlerden neden sorunsuz geçti¤ine iliﬂkin, baﬂka araﬂt›rma yapmaya da ge-

para cezas› öderler.

l 8 Mart’ta Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinliklerine kat›lan demokratik kurumlar›n üyelerine aylarca hapis cezas› verilir.

l Bas›n aç›klamas› yapan dernek
üyelerine örgüt üyeli¤i propagandas›ndan davalar aç›l›r, y›llarca hapis
cezalar› istenir.

l Polisin “denetim” mekanizmalar›
çok s›k›(!) çal›ﬂ›r. Gençlik derne¤i
üyelerinin Anadolu’nun en ücra kasabas›ndaki ailelerine kadar gidilip,
aileler tehdit edilir.

l En küçük bir demokratik hak kullan›m›nda, okuldan uzaklaﬂt›rmayla
baﬂlayan cezalar okuldan, yurttan atmaya kadar uzan›r.
l Tutsaklara yönelik bask›lara karﬂ› ç›kan TAYAD’l›lar›n att›¤› her
ad›m denetlenir, demokratik hakk›n›
kullanan 50-60 yaﬂ›ndaki analar
coplan›r.

l Fuhuﬂa, uyuﬂturucuya yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri ve
üyelerine karﬂ› “büyük operasyon”lar düzenlenir; onlarca üyesi

Bak›n ﬂu içiçeliklere
u Tayyip’in o¤lu Bilal Erdo¤an
ile,
Kanal 7’nin sahibi ve milyonlarca Euro’nun aktar›ld›¤› isim
olan Zekeriya Karaman’›n o¤lu
BACANAK’lar.
Bir örnek daha:
u Deniz Feneri davas› san›¤›
M e h m e t G ü r han,
RTÜK Baﬂkan› Zahid Akman
Erdo¤an’›n baﬂdan›ﬂman› Meh -
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met A kif Beki
Türkiye Deniz Feneri Derne¤i
Baﬂkan› Engin Y›lmaz
Kanal 7 Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya Karaman
Yeni Dünya ‹letiﬂim Aﬁ’nin yön e t i m k u r ul u n d a B ‹ R L ‹ K T E y e r a l › yorlar.
‹çiçelikler bitmiyor.
u Yeni Dünya ‹letiﬂim Aﬁ.
1993’te kurulmuﬂ; o zamanki yö-

yebiliriz listeye.
Her anlar›, her ad›mlar› denetlenir devrimci demokratik kurumlar›n.
Her faaliyetlerinde bir “suç unsuru”
bulunur. Suçlamalar için en küçük
bir gerekçe yokken, yarat›l›r.
Ülkemizdeki devrimci demokratik kurumlar, iﬂte bu bask›lar alt›nda
adeta faaliyetlerini yürütemez hale
getirilmeye çal›ﬂ›l›rken,
Deniz Fenerleri cirit atarlar her
yerde. Tarikatlar›n kurdu¤u vak›flar,
dernekler cirit atar.
Onlara kimse niye afiﬂ ast›¤›n›,
niye defterlerini düzgün tutmad›¤›n›,
niye insanlar›n inançlar›yla oynay›p
paralar›n› toplad›¤›n› sormaz. Tablo
ortadad›r; Sömürüye, soyguna, ﬂovenizme, gericili¤e, iktidara hizmet
eden derneklere ta m se rbes tl i k tan›n›rken, devrimci, demokratik kurumlar, yasalarla, yasaklarla, bürokrasiyle, polis terörüyle t a m b i r k u ﬂ a t m a alt›na al›nm›ﬂt›r.
Bir yanda, tam serbestlik, bir
yanda tam kuﬂatma! Serbestlik ki me, kuﬂatma kime, bak›n, iktidar›n
niteli¤ini görün.

Soygunun mekanizmas›
netim kurulu baﬂkan› Recai Kutan, baﬂkan yard›mc›s› da Kombassan Holding Baﬂkan› Haﬂim
Bayram imiﬂ.
Bunlar nas›l iliﬂkiler, bunlar nas›l bir ç›kar çark›?
u RTÜK Baﬂkan› Zahid Ak man ve Kanal 7 Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Zekeriya Karaman,
Nehir Medya Yay›nc›l›k adl› bir
baﬂka ﬂirkette daha ortaklar. Bu
ﬂirketin bir yöneticisi daha var:
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay.

Deniz Feneri ismiyle kurulan
dernek, muhtaca “ y a r d › m ” ad› alt›nda; 2002-2007 aras›nda yaklaﬂ›k
olarak 42 milyon euro para toplam›ﬂ, fakat toplanan bu paralar yard›m için kullan›lmam›ﬂt›r.
Davan›n soruﬂturmas›nda görev
alan Baﬂkomiser mahkemede aç›kl›yor:
‘Paran›n yaklaﬂ›k 7 milyon Euro’su ‹stanbul’daki Deniz Feneri’ne gönderildi.’
‘Toplanan para ile resmi muhasebe aras›ndaki aç›k 25 milyon euroyu geçiyor. Bu paran›n bir k›sm›n› san›klar zimmete geçirdi, önemli
bir k›sm› da Türkiye’ye gönderildi.’
‘Etiyopya’ya gönderildi¤i öne
sürülen toplam 730 bin euro’nun
Ömer ‹smail adl› Etiyopyal› taraf›ndan al›n›p, tekrar Almanya’ya geri
getirildi¤ini belirledik.’
K›sacas›, sahtekarl›k bu kadar
aleni. Allah’›n ad›n› kullanarak topluyorlar, sonra bin bir türlü hile ile
bunlar› ceplerine indiriyorlar.
Sahtekarl›klar›n örnekleri bolca
var. Örne¤in, Deniz Feneri, toplad›klar› paralar›n Irak, Azerbaycan,
Pakistan, Nijerya, Mali, Etiopya,
Yemen, ve Türkiye’de “kurbanl›k
koyun ve s›¤›r al›m›” için kullan›ld›¤›n› iddia ediyor.
Oysa davan›n iddianamesinde,
“Ne kadar koyun ve s›¤›r al›nd›¤› na, b unlar›n kesilip da¤›t›ld›¤›na
iliﬂin hiçbir belge yoktur.” deniyor.
Yine, ‹ s t a n b u l E m i n ö n ü ’ n d e k i
S ü l e y m a n i y e M u h t a r l › ¤›’na 140
ton yard›m yap›lm›ﬂ gösteriliyor.
Fakat, ismi verilen mahallenin
muhtar›, herhangi bir yard›m›n söz
konusu olmad›¤›n› aç›kl›yor.
Dini kullanarak aldatmak iﬂte
böyle oluyor. Aldatarak, halk›n oylar›n› al›yorlar, aldatarak paras›n›
al›yorlar. Halka, öbür dünyay› ö¤ütlüyorlar, kendileri bu dünyada küplerini doldurmak için, her türlü dalavereyi çeviriyorlar. Soyuyorlar ve
soyarken dillerinden ‘Allah r›zas›’
kelimesini düﬂürmüyorlar.
Deniz Feneri davas›n›n iddianamesinde; paralar›n akt›¤› adreslerden birisinin de Tayyip Erdo¤an oldu¤u belirtiliyor. Davan›n san›kla-

r›ndan Mehmet Gürhan ifadesinde;
Firdevsi Ermiﬂ isimli kiﬂiden, Tayyip Erdo¤an’a iletilmek üzere para
ald›¤›n› itiraf ediyor.
Fakat, para ortada yok. Tayyip
Erdo¤an, paray› ald›¤›n› da Mehmet
Gürhan’› tan›d›¤›n› da inkar etti. Fakat yalan›n ömrü k›sa oldu ve Tayyip Erdo¤an’›n Gürhan denen kiﬂi
ile y a n y a n a resimleri yay›nland›.
Bu sefer davan›n aç›lmas›ndan günler sonra, Mehmet Gürhan, mahkemede ifade de¤iﬂtirerek, Tayyip Erdo¤an’› kurtarmaya çal›ﬂt›.
Sadece Tayyip Erdo¤an’›n kendi
ismi yok, ayn› zamanda D›ﬂ Politika
Baﬂdan›ﬂman› Ahmet Davuto¤lu’nun ad› da, kendisine Deniz Feneri’nden para gönderilenler içinde
geçiyor.
Deniz Feneri’nden aktar›lan paralar›n, nerelerde kullan›ld›¤›n› da
yine AKP’lilerin a¤z›ndan aktaral›m. AKP MKYK üyesi Ayﬂe Böhürler, bundan tüm üç y›l önce;
“Pek çok yerde AKP’liler sebepsiz
yere zenginleﬂiyor. Halk bu zeng i n l e ﬂ m e n i n f a r k › n d a . ” diyordu.
Demek ki, açlara, fakire verece¤iz
diye toplanan yard›mlar da, bu zengi nle ﬂmeni n ka yna kla r› içinde. Elbette, zenginleﬂmenin Deniz Feneri
d›ﬂ›ndaki kaynaklar› da daha temiz
de¤il.
Bas›na yans›yan yeni bir bilgide
ise, Deniz Feneri ﬂirketi bünyesindeki Atlas Pazarlama taraf›ndan, 1
milyon Euro’ya sat›n al›nan Atlas
Lain Gemisi’nin y ü z d e 4 0 ’ › n › n
Tayyip’in o¤lu Bilal Erdo¤an’a
ait oldu¤u yaz›yor.
Bilal Erdo¤an, gemiye ortak olmak için 400 bin Euro vermiﬂ; peki
bu paray› nereden bulmuﬂ? Bunun
cevab›n› da, Deniz Feneri’nin henüz ayd›nlat›lmam›ﬂ trafi¤inde aramak için yeterince neden var.
Dinin halk› doland›rman›n arac›
olarak kullan›lmas›n›n AKP ile baﬂlamad›¤›n› ve onlarla s›n›rl› olmad›¤›n› da hat›rlatmak gerekir. Örne¤in, RP’nin kasas› Süleyman Mercümek taraf›ndan, Bosna için
“müslüman kardeﬂlerimize yard › m ” diye toplanan paralar›n yok
edildi¤i de bilinir. Ki o zaman da o

partinin yönetiminde AKP’nin bugünkü bir çok yöneticisi bulunuyordu.

Doland›r›c›lara
Üstün hizmet madalyas›
Peki bunlar› denetleyen yok mu?
Nas›l oluyor da, bu kadar rahat halk› doland›r›yorlar?
Akla gelen ilk soru bu ve asl›nda, cevap belli. Deniz Feneri’ni denetleme konumunda olan, AKP, Deniz Feneri’nden beslenen durumdad›r. Bu durumda denetlenmemeleri
de, ellerinde doland›r›c›l›¤›n kiri ne ra¤men, denetimlerden “ a l › n l a r›n›n ak›yla” ç›kmalar› da ﬂaﬂ›rt›c›
de¤il.
De¤ilse, bu sistemde denetleme
kurumlar›ndan bol bir ﬂey yoktur.
Örne¤in, devrimci, demokratik kurumlar, bir defteri eksik tutsalar,
hatta bir yönetim kurulu üyesinin
imzas› yerinden biraz kaym›ﬂ olsa,
muhasebelerinde kuruﬂ aç›k olsa,
milyarlarca liral›k para cezalar› kesilir. Adeta, yasalar, kanunlar devrimci demokratik kurumlara nefes
ald›rmamak için yap›lm›ﬂt›r.
Öyle ki, dernekler, en s›radan
eksikliklerden, hatalardan dolay›
sürüm sürüm süründürülebilir.
Fakat, devrimci demokratik kurumlara karﬂ› pervas›zca kullan›lan
bu yasalar, doland›r›c›lara karﬂ› kullan›lmaz. Sömürüye, soyguna, ﬂovenizme, gericili¤e hizmet eden
derneklerin önünde bir engel yok.
“ D en iz fen eri de rne kl e rin i n” milyon dolarl›k doland›r›c›l›klar› da
denetleyicilerin gözlerine batm›yor.
Batm›yor, çünkü yasalar› uygulamakla sorumlu kurumlar›n baﬂ›nda, Deniz Feneri’nin aç›l›ﬂ›n› yapanlar, s›n›rs›zca yetki verenler, yani AKP iktidar› oturuyor.
Deniz Feneri, AKP ’yi besli yor;
A K P, D e n i z F e n e r i ’ n i k o r u y u p
kolluyor.
Örne¤in, Bülent Ar›nç taraf›ndan,, Deniz Feneri’ne “ de vl e t üs t ün
h i z m e t m a d a l y a s › ” verilmiﬂti.
Ar›nç taraf›ndan madalya tak›lan
doland›r›c›l›¤a, denetleme kurumlar› taraf›ndan neden denetlenmedi¤i-
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ni sormaya gerek yok.
Yine, bas›nda yaz›lanlar, Kanal
7’nin bizzat Tayip Erdo¤an’›n çabalar›yla kuruldu¤unu aç›¤a ç›kar›yor.
Ta y y i p E r d o ¤ a n, Kanal 7’nin sahibi
gözüken Z e k e r i y a K a r a m a n ve
RTÜK Baﬂkan› Z a h i d A k m a n ’›n
birlikte kat›ld›¤› toplant›lar, çark
hakk›nda az çok fikir veriyor.
AKP’nin Deniz Feneri hamili¤i
bunlarla da s›n›rl› de¤il. Yeni Kurtuluﬂ Dergisi’nin, geçen haftaki say›s›ndan hat›rlatal›m.
Deniz Feneri; 20 Aral›k 2004’te
Bakanlar Kurulu karar› ile, “ k a m u
y a r a r › n a ç a l › ﬂ a n d e r n e k l e r ” statüsüne sokuldu.
Derne¤e, 12 May›s 2005’te yine

Bakanlar Kurulu karar› ile, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›, Valilikler ve emniyetten
izin almadan maddi yard›m toplama
hakk› tan›nd›.
AKP’nin bu doland›r›c›l›¤› sahiplenmesi öyle aleni ki; Alman savc›;
Türkiye hükümetinin, soruﬂturman›n
derinleﬂtirilmemesi, baz› tutuklamalar›n gerçekleﬂtirilmemesi için bask›
yapt›¤›n› aç›klad›.
Bitmiyor, RTÜK Baﬂkan› Zahid
Akman’›n Almanya’daki ikametgah
adresinin, davan›n tutuklu san›klar›ndan Merhem Gürhan’›n evi oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Akman; bu iliﬂkisi bilindi¤i için, AKP taraf›ndan 2 ay önce
koruma z›rh›na büründürüldü.
TBMM’den h›zla geçirilen bir yasayfak Mahallesi ve
Alt›nova’n›n Sinan Mahallesi’nde de Halk
Gerçe¤i Dergisi
yap›lan toplu sat›ﬂlarla halka
ulaﬂt›r›ld›. Dergi sat›ﬂ›nda dergi
okurlar› her hafta halka gerçekleri
ulaﬂt›rmaya devam edeceklerini
duyurdular.
A n k a r a ’ n › n Te k m e z a r Ma h a l l esi'nd e de Halk Gerçe¤i Dergisi’nin
tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Dergi okurlar› AKP iktidar›n›n gerçekleri halka
anlatmaya çal›ﬂan devrimci bas›na
yönelik bask› ve sansürünü insanlara
anlatarak teﬂhir ettiler.
10 Eylül Çarﬂamba günü
M a l a t y a ’ n › n Paﬂa Köﬂkü ve Cem al
Gürsel
M a h a l l e l e r i ’n d e
Yeni
Kurtuluﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ› ve tan›t›m›
yap›ld›. Dergi sat›ﬂ›n› engellemek
isteyen polis kimlik kontrolü yap›p
halk› tedirgin etmeye çal›ﬂt›. Polisin bu
keyfiyetine ra¤men yap›lan dergi sat›ﬂ›
yaklaﬂ›k 3 saat sürdü.
10 Eylül günü Yeni Kurtuluﬂ
Dergisi’nin A d a n a ’ n › n M e y d a n
Mahallesi ve K›br›s Caddesinde
yap›lan toplu sat›ﬂ› yaklaﬂ›k 2 saat
sürdü.
Elaz›¤ merkez Hozat garaj› ve
H a s t a n e l e r C a d d e s i ’n d e de Yeni
Kurtuluﬂ Dergisi okurlar› derginin
toplu sat›ﬂ›n› yapt›lar. Sat›ﬂta 42 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.

Hakl›n›n Sesi Halka
Ulaﬂmaya Devam Ediyor
Halk Gerçe¤i Dergisi geçti¤imiz
hafta ‹stanbul ve Türkiye’nin çeﬂitli
illerinde okuyucular›yla buluﬂtu.
‹stanbu l Gazi Maha llesi’nde 5
Eylül günü yap›lan dergi da¤›t›m›nda,
megafonlarla halka derginin içeri¤i
anlat›ld›. “Day› devrimdir” denilen
sat›ﬂta yaklaﬂ›k 150 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Gaz’de 11 Eylül günü yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda ise megafonla dergiden baﬂl›klar, paragraflar okundu.
‹ z m i r Gültepe Mahallesi sokaklar› ve Pazar yerinde 6 Eylül günü dergi
sat›ﬂ› ve tan›t›m› yap›ld›. Dursun Karataﬂ'›n anlat›ld›¤› dergi sat›ﬂ›nda halk,
Halk Gerçe¤i tan›t›m› ve sat›ﬂ› yapanlar› iftar yeme¤ine davet etti.
B u r s a ’ n › n Teleferik, Va t a n v e
P a n a y › r m a h a l l e l e ri n d e 5 Eylül günü yap›lan dergi sat›ﬂ›nda ise AKP
iktidar›n›n alevi bezirganl›¤› yapt›¤›
halka anlat›ld›. Mahallede yap›lan Cemevinin temel atma törenine gelen
AKP milletvekillerinin seçim yat›r›m›
yapt›klar›n› halka anlatan dergi
okurlar›, halka AKP’ye karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yapt›lar. 9 Eylül
günü yap›lan dergi sat›ﬂ›nda da
mahalle halk›, dergi okurlar›n› evlerine davet ederken Day›’n›n çok büyük
bir devrimci oldu¤unu söylediler.
5-6 Eylül günleri A n t a l y a’n›n ﬁa-
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6 May ›s 2 0 07 ’d e Y ü r ü y ü ﬂ D e r g i s i ’ n d e
sorduk biz bu soruyu.
Soygun alenileﬂmiﬂti; a m a s o y g u n d a n
“ n e m a l a n a n ” i k t i d a r elbette gözlerini
kapatmaya devam edecekti.

la RTÜK Baﬂkan› ve üyelerinin soruﬂturulmas›, do¤rudan Baﬂbakan›n
iznine ba¤land›. Demek ki, “iﬂ”in
patlayaca¤›n› biliyorlarm›ﬂ ve önlemlerini iki ay öncesinden alm›ﬂlar.
Tablo çarp›c› olarak ortada duruyor. Karart›lamaz, yok say›lamaz.

Halk Gerçe¤i
Susturulamaz!
Halk Gerçe¤i'nin 7. Say›s›na el koyuldu ve 1 ay süreyle yay›n› durduruldu!
(...)
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde halka yol gösteren
devrimci önderleri, halk›n öncüsü, Dursun KARATAﬁ'› yazmak “terör örgütü
propagandas› yapmak” de¤ildir.
Dursun KARATAﬁ, halk› ve vatan›
için mücadele etmiﬂ ve bu u¤urda ﬂehit
düﬂmüﬂtür. Ve Gazi'de 15 bin kiﬂi O'nu
sahiplenmiﬂtir. ‹ﬂte bu apaç›k bir gerçektir.
Biz gerçekleri yaz›yoruz ve bu suçsa e¤er bu suçu iﬂlemek bizim için
onurdur.
(...)
Emperyalizmin iﬂbirlikçi Oligarﬂisi
halk› kan›n› emercesine sömürmekte,
zam, zulum, iﬂkenceyle yönetmektedir,
bu gerçektir!
Ve bizim bu gerçekleri görmezden
gelip burjuva bas›n›n yapt›¤› asparagas
haberleri sayfalar›m›za taﬂ›mam›z›
kimse bekleyemez.
Bizim sayfalar›m›z oligarﬂinin propagandas›na araç de¤ildir. Sayfalaram›zda, halk›n hakl› ve meﬂru taleplerinden, gerçeklerden baﬂka bir ﬂey bulamazs›n›z.
(...)
Yay›n›m›z durdurulsa da, halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyece¤iz.
04.09.2008
HALK GERÇE⁄‹ DERG‹S‹

Devrimcileri Engelle, Tarikatlar›n Önünü Aç
Okullar aç›l›rken
AKP’nin
polisi de
iﬂbaﬂ›ndayd›.
Bal›kesir
Emniyet
Müdürlü¤ü, ö¤rencilere ve velilerine, “Ya r›nlar›m›z ‹çin Teröre Hay›r ’’ diye
bir broﬂür da¤›tt›. Avc›lar’da gençlik dergisi sat›ﬂ› yapan iki ö¤renci
dövülerek gözalt›na al›nd›. Devam›n›n gelece¤i de aç›k.
Hedef, ö¤renci gençli¤in devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂmas›n›,
haklar› için örgütlenmesi ve mücadelesini engellemek. Gençlik, devrimci olmas›n, mücadele etmesin,
tarikatlar›n eline düﬂebilir, sistemin
ç›karlar› için kullan›labilir.
Örne¤in, Emniyet Müdürlü¤ü’nün da¤›tt›¤› broﬂürde deniliyor
ki; “Terör örgütleri, ekonomik s› k›nt›days a burs ya da kalacak yer
temini gib i konu larda y ard ›m sa¤ lama bahanesiyle ö¤rencilerle s› cak diyaloglar geliﬂtirir.”
Bunun yap›l›p yap›lmad›¤›, devrimci demokrat ö¤rencilerin buna
olanaklar›n›n olup olmad›¤› ayr› bir
konudur; fakat böyle bir ﬂey, sadece
devrimciler yapt›¤›nda suç ve mutlaka engellenmesi gereken bir ﬂeydir. De¤ilse, tarikatlar, üniversitelerin önüne masa kurup ev, yurt, yemek karﬂ›l›¤›nda örgütlenme yap›yorlar. Dahas›, bunu bir politika halinde uygulamaktad›rlar. Ve elbette,
polisin onlar›n bu faaliyetlerinden
bir rahats›zl›¤› yoktur.
Devrimci demokrat gençli¤in
elinde yurtlar, burs verecek maddi
güç yoktur, fakat haklar› için örgütlenme ve mücadele bilinci, birikimi
vard›r. Hakl› bir mücadeleyi sürdürme onuru vard›r. Bunlar da, gençli¤in devrimci demokrat saflarda yer
almas› için temel nedenlerdir. Yeter

ki, bunu gençli¤e anlatabilelim. Elbette, devrimci ö¤renciler, gençli¤i
dincili¤in, ﬂovenizmin, yozlaﬂman›n kollar›na teslim etmeyecektir.

K a y › t l a r Baﬂlad›
Bal›kesir Emniyeti
Boﬂ Durur m u ?
Bal›kesir Dursunbey’deki Dursunbey Meslek Yüksek Okulu’na
kay›t yapt›rmak için giden ö¤renciler (ve velileri) kay›t masas›nda Bal›kesir Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan
bast›r›lm›ﬂ
broﬂürlerle
karﬂ›laﬂ›yor, bu broﬂürlerde “Yar›nlar›m›z ‹çin Teröre Hay›r” yaz›yor.
Egemenler y›llard›r ayn› nakarat› tekrarl›yor. Terör ve terörist.
Aman uzak durun. Kim terörist?
Hakk›n› arayan ö¤renci, örgütlenmeye çal›ﬂan ö¤renci. Emperyalizme karﬂ› ç›kan, faﬂizme karﬂ› ç›kan
ö¤renci. Uzak durulmas› istenen
bunlar. Oysa gerçek terörist e¤itim
hakk›m›z› elimizden alanlard›r.

Hacettepe ve ODTÜ’de
Gençlik Ça¤r›s›
Yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas›yla birlikte, Hacettepe ve Ortado¤u Teknik Üniversitesi’ni kazanan ö¤rencileri, Ankara Gençlik
Derne¤i çal›ﬂanlar› karﬂ›lad›.
1 - 4 Eylül tarihleri aras›nda
Gençlik Dernekli Ö¤renciler açt›klar› masalarla Ankara Gençlik Derne¤i’nin tan›t›m›n› yapt›lar. 1000
adet tan›t›m broﬂürü da¤›tan Ankara
Gençlik Dernekli ö¤renciler e¤itim
sisteminin çarp›kl›¤›n›, sistemin ezbere dayal›, bilimsellikten uzak,
sormayan, sorgulamayan bireyler
yaratmak istedi¤ini, paras› olmayan›n okuyamad›¤›n› ve ö¤rencilik
yaﬂant›s›nda bar›nma, beslenme gibi birçok sorunla karﬂ›laﬂacaklar›n›
anlatt›lar. Ö¤rencileri Gençlik Dernekleri çat›s› alt›nda birleﬂmeye davet ettiler.

G e n ç l i k G e l e c e k t i r Dergisi
Sat›ﬂ›na Gözalt›
Avc ›la r ’da
Ülkemizde
Gençlik Gelecektir sat›ﬂ›n›
yapan Gençlik
Federasyonu
üyesi
Hakan
Karabey ve Sevinç Bozda¤
isimli iki ö¤renci polis taraf›ndan darp edilerek gözalt›na
al›nd›.
Avc›lar
Marmara Caddesi’nde dergi
sat›ﬂ›
yapan
Gençlik Federasyonu üyesi Hakan Karabey polisin tekme ve hakaretlerine maruz
kald›. Buna müdahale eden Sevinç
Bozda¤’da sald›r›ya u¤rad›. Sald›r›y› sloganlarla teﬂhir etmeye baﬂlayan ö¤rencileri Avc›lar halk› sahiplendi. Ö¤rencilerin gözalt›na al›nmas›n› engellemeye çal›ﬂan bir kad›n ve bir genç de polis taraf›ndan
dövüldü.
Avc›lar Merkez Karakolu’na götürülen Gençlik Federasyonlu ö¤renciler burada da polisin tehdit ve
ﬂiddetine maruz kald›. Sald›r›lara
direnen Hakan Karabey ve Sevinç
Bozda¤ 62 YTL para cezas› kesildikten sonra serbest b›rak›ld›lar.
Gençlik Federasyonu hukuksuz
gözalt› ile ilgili yapt›¤› aç›klamada;
“AKP hükümeti gerçeklere tahammül edemiyor. AKP ancak yalanlarla, demagoji ile ayakta kalabilir.
Ülkemizde Gençlik Gelecektir
dergisi halk›m›z›n ve gençli¤in
sorunlar›na çözüm üretmek için
faaliyet yürütür. AKP’nin tahammülsüzlü¤ü de bundand›r.” diyerek
AKP polisinin sald›rganl›¤›n› teﬂhir
etti.
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Yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›
daha baﬂlad›. Milyonlarca
ö¤renci ders baﬂ› yapt›.
Okullar yine sorunlarla, s›k›nt›larla aç›ld›. Çürük binalar, bak›m onar›m olana¤›ndan yoksun okullar, bu
binalarda s›k›ﬂ t›k›ﬂ dersliklerde okumak zorunda kalan milyonlarca ö¤renci.
Zorla ba¤›ﬂ yapt›rmak zorunda b›rak›lan, yoksa kay›t yapmama tehdidiyle karﬂ›
karﬂ›ya b›rak›lan ö¤renci ve veliler... Her y›l de¤iﬂen müfredat
ve ders sistemleri... Ödeneksiz
b›rak›lan, yat›r›m yap›lmayan
okullar. Paral› hale getirilen, paras› olan›n okuyabildi¤i olmayan›n okulun yüzünü göremedi¤i,
e¤itim hakk›ndan mahrum b›rak›ld›¤› bir sistem... Gerici, faﬂist,
bilimsellikten uzak, ezberci bir
e¤itim sistemi...

Devrimci Memur
Hareketi:

E⁄‹T‹M HAKKI
ÖRGÜTLENMEYLE
KAZANILACAK

Bu tabloyu biz ortaya koymuyoruz. Düzenin kendi kurumlar›,
bas›n› seriyor ortaya e¤itimin
çarp›k yüzünü...
Ö¤renciye bir ﬂey vermeyen,
dahas› e¤itimi bir hak olmaktan
ç›karan, bilimselli¤e düﬂman bu
sistem e¤itimcisine ne verecek?
Ne veriyor? Bu noktada da tablo
korkunç, vahim...
Hakk›n› arayamayan, hakk›n›
arad›¤› için sürgün edilen, hakk›nda soruﬂturma aç›lan, tehditle

karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lan e¤itimci.
Örgütsüzleﬂtirme dayatmas›yla
karﬂ› karﬂ›ya olan, illa da örgütlü
olacaksa Memur-Sen gibi, E¤itim-‹ﬂ gibi devlet güdümlü sendikalarca yönlendirilen onbinlerce,
yüzbinlerce e¤itimci. Kadrolu s›fat›ndan ç›kar›lan, hiçbir güvenceleri olmayan ve say›lar› giderek artan sözleﬂmeli ö¤retmenler...
Hakk›n› arayamayan, örgütsüzleﬂtirilmiﬂ e¤itimci, düzene
teslim olmuﬂ e¤itimcidir. Düzenin istedi¤i yola girmiﬂ bir e¤itimcidir. O idealindeki gibi e¤itemez. O, önüne konulan müfredat› vermekle yetinen bir e¤itmendir!
E¤itimci sadece daha iyi yaﬂam koﬂulu için, daha fazla ücret, daha iyi çal›ﬂma koﬂullar›
için de¤il, e¤itimin gere¤ini, özünü yerine getirmek için mücadele etmek, bunun için örgütlenmek zorundad›r.

8
Eylül’de E¤itim-Sen
üyeleri,
AKP hükümetinin e¤itim politikalar›n›, ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne yapt›klar› yürüyüﬂle protesto ettiler.
Ö¤renci ve velilerin de destek verdi¤i eylemde, E¤itim-Sen üyeleri, k›z çocuklar›n›n okula
gitmelerini sa¤layacak ad›mlar at›lmad›¤›n›,
e¤itimin ticarileﬂtirildi¤ini ve bütçeden e¤itime
ayr›lan pay›n azald›¤›n› belirterek, “ e ﬂ i t , p a r a s›z ve bilimsel e¤itim” talebinde bulundular.
E¤itim-Sen üyeleri ayr›ca, atamas› yap›lmayan ö¤retmenlerin say›s›ndaki art›ﬂa da de¤inerek, hükümetin istihdam sorununu da çözmedi¤ini belirtti.

AKP’nin E¤itim
Politikas›
Protesto Edildi
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E¤itimin özü nedir? E¤itimin
özü, halk›n›, ülkesini seven,
bilgili, birikimli, güvenli kuﬂaklar yetiﬂtirmektir. E¤itimin özü, halk›n, ülkenin sorunlar›na duyarl› olmak,
halk›n sorunlar›n› çözmek,
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakt›r.

E¤itimin özünden uzaklaﬂan e¤itim emekçisi,
emekçi olmaktan ç›km›ﬂ,
sadece daha iyi koﬂullar arayan,
en iyi durumda dahi sadece kendisi için mücadele eden bireyler
haline gelmiﬂtir. Böyleleri bütün
iddialar›n›, heyecanlar›n›, emekçilikleri d›ﬂ›nda e¤itimciliklerini
de kaybetmiﬂler, yozlaﬂm›ﬂlard›r.
Halk için, halk›n ç›karlar› temelinde hareket eden e¤itim
emekçisi iddial›d›r, sorumludur,
örgütlüdür, örgütçüdür, mücadelecidir.
Mevcut düzen, milyonlar› e¤itim hakk›ndan mahrum b›rak›rken, e¤itimi de al›n›p sat›lan bir
de¤er haline getiriyor, k›sacas›
ona kendi özünü veriyor; e¤itime
kendine uygun “ticari”, “kar getiren” bir öz kazand›r›yor. Ve e¤itimcileri de ayn› kal›ba girmeye
zorluyor. E¤itim emekçileri bu
kal›b› reddetmelidir. E¤itim hakk› için, halk için e¤itim ‹çin daha
fazla örgütlenmeli ve mücadele
etmelidir.

737 bin çocuk okula gidemedi!
Sözde ilkö¤retim zorunlu ve devletin yükümlülü¤ü alt›nda. Fakat, tablo devletin bu yükümlülü¤ünü yerine getirmedi¤ini gösteriyor. Sabanc› Üniversitesi’nin yapt›¤› araﬂt›rmaya göre;
* 6-14 yaﬂ aras›ndaki (yani ilk ö¤retim ça¤›ndaki) her 10 çocuktan biri okula gidemiyor ve bu durumda olan her 5 çocuktan 1’i
nedenin yoksulluk oldu¤unu belirtiyor.
- 737 bin 614 çocuk okula gidemiyor. Bunlar›n yüzde 70’i k›z.
* 6-14 yaﬂ aras›nda okula gidemeyen her 5 çocuktan 3’ü k›z.
* ‹lkö¤retim ça¤›ndaki engelli çocuklar›n büyük bir bölümünün
e¤itim hakk› sa¤lanm›yor. 25 bin iﬂitme engelli çocuktan sadece 6
binden az› okula devam ediyor.
* ‹lkö¤retim ça¤›ndaki 78 bin çocuk ücret karﬂ›l›¤› tar›m sektöründe çal›ﬂ›yor.
* Okul öncesi e¤itime her 4 çocuktan sadece biri ulaﬂabiliyor
ve okullaﬂma oranlar› iller aras›nda büyük farkl›l›k gösteriyor.

SSGSS Yasas› 1 Ekim’de Uygulamaya Giriyor

Boyun E¤meyelim, Mücadeleyi Yükseltelim

1 Ekim’den itibaren emekçiler
için hayat biraz daha zorlaﬂacak.
Çünkü, 1 Ekim’den itibaren Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SSGSS) yasas› yürürlü¤e girecek.
Emeklilikten, sa¤l›¤a, emzirme
ödeneklerinden, do¤um iznine kadar bir dizi hak gasp› da uygulamaya girmiﬂ olacak.
SSGSS, AKP iktidar› taraf›ndan
gündeme getirildi¤inde çeﬂitli tepkilerle karﬂ›land›. Fakat, çok çeﬂitli

nedenlerle tepkilerin yasan›n geri
çekilmesini sa¤layacak düzeyde
olamamas› sonucunda yasa meclisten geçti ve uygulanma aﬂamas›na
kadar geldi.
Bu durum yasaya karﬂ› mücadelenin bitti¤i anlam›na gelmemelidir.
Emekçiler, ﬂimdi tüm güçleriyle yasan›n çeﬂitli alanlardaki uygulamalar›na karﬂ› direniﬂi örgütlemelidirler.
Hak gasplar› içeren söz konusu
yasa yürürlükte oldu¤u sürece, ona
karﬂ› mücadele de gündemde olacakt›r.
Unutulmamas› gerekir ki;
Püskürtülemeyen her sald›r›,
emekçilerin hayat›n› biraz daha zorlaﬂt›r›r. SSGSS de, emekçilerin hayatlar›n› zorlaﬂt›racakt›r.
Yine, püskürtülemeyen her sald›r› yeni hak gasplar›n› gündeme
getirir. Çünkü oligarﬂiyi cesaretlendirir. SSGSS’ye geri ad›m att›r›lma-

F›nd›k Üreticisi, F›nd›¤›na,
Al›nterine Sahip Ç›k›yor
Giresun’un Buluncak ‹lçesin’de f›nd›k üreticileri bir
miting yaparak AKP’yi
protesto ettiler. 9 Eylül’de
yap›lan ve yaklaﬂ›k 2 bin
kiﬂinin kat›ld›¤› mitingde,
“F›nd›¤›m›za ve al›nterimize sahip ç›kal›m”, AKP;
sonun f›nd›k gibi olsun”
yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Sakarya’n›n Kocaeli ilçesinde de, 7 Eylül günü yüzlerce f›nd›k üreticisi, AKP
iktidar›na karﬂ› sloganlar atarak yürüyüﬂ yapt›. AKP’nin
aç›klad›¤› f›nd›k taban fiyatlar›n› ve f›nd›klar›n›n TMO
taraf›ndan sat›n al›nmamas›n› protesto eden f›nd›k üreticileri, AKP ilçe binas›na da yumurta att›lar. F›nd›k
üreticilerinin tepkilerinden rahats›zl›k duyan AKP iktidar›n›n yöntemi, yine f›nd›k üreticilerinin üzerine polis
salmak oldu, polis 29 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Yine 7
Eylül’de Limandere Beldesi’nde de f›nd›k üreticileri
AKP aleyhine sloganlarla yürüyüﬂ yapt›lar.

d›¤›nda, bilinmelidir ki, bunu yeni
sald›r›lar izleyecektir.
Bu nedenle, SSGSS’ye karﬂ›
mücadele, ayn› zamanda gündeme
gelebilecek yeni hak gasplar›na karﬂ› mücadeledir.
Bu mücadelede hedef, salt protesto etmek olmamal›d›r. Amaç çok
daha geniﬂtir. Örne¤in, kitleleri
AKP iktidar›n›n emekçilere düﬂman
politikalar› hakk›nda bilinçlendirmek, örgütlemek bu mücadelenin
hedefleri içindedir. Kitle çal›ﬂmas›
yürütmek, bilinçlendirmek, örgütlenmek daha etkili ve sonuç al›c› bir
mücadelenin önünü de açacakt›r.
Sorun, bugün için gündemde
olan, uygulamaya geçecek olan bir
hak gasp›na karﬂ› emekçilerin mücadelesini, tepkilerini örgütleme sorunudur. Örgütlendikçe, mücadelemizin boyutunu geliﬂtirdikçe, sald›r›lar› püskürtebilmek de mümkün
olacakt›r.

ÇAPA ‹ﬁÇ‹LER‹ D‹REN‹YOR
Çapa T›p Fakültesi’nde Belediye-‹ﬂ 5 Nolu ﬁube’de
sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan temizlik iﬂçileri Tünel’den Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyerek sendikal
haklar›n›n tan›nmas›n› ve iﬂe geri al›nmalar›n› istediler.
1 Ekim 2007 tarihinden bu yana direnen Çapa temizlik iﬂçileri 10 Eylül günü Taksim Tünel’e “Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z Engellenemez, Bilim Yuvalar›nda Kölelik
Çal›ﬂma Koﬂullar›na Hay›r, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” pankartlar›yla ve “At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” sloganlar›yla geldiler. ‹ﬂçilerin Galatasaray Lisesi’ne do¤ru
yürüyüﬂü polis ve sendika yöneticileri taraf›ndan engellendi.
‹ﬂçiler Sendikan›n geri tutumu ve polisin sald›rganl›¤› nedeniyle pankarts›z ve slogans›z bir ﬂekilde Galatasaray Lisesi’ne kadar yürürken bile polis ellerinde tuttuklar› dövizleri almaya çal›ﬂt›. Sendika yöneticileri de iﬂçilerin dövizleri indirmesini istedi. Polisin tacizleri ve sald›rgan tutumuna ra¤men Galatasaray Lisesi’ne önüne
genlen iﬂçiler, lise önünde yap›lan aç›klamalardan sonra
sloganlar atarak taleplerini bir kez daha hayk›rd›lar.
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sinde 100’ü aﬂk›n insan ölürken, Küba kay›p vermedi.
*
7-10 Eylül günlerinde bölgeyi vuran Ik e Ka s› rgas › ’n da ise Küba’da 1

Felaketi, kas›rga m›,
kapitalizm mi
getiriyor?

Gust a v Kas›rgas›’n›n
arkas›ndan I k e Kas›rgas› vurdu bölgeyi. Amerika, Latin Amerika,
Karayiplerde, peﬂ peﬂe ﬂiddetli kas›rgalar yaﬂan›yor. Bahamalar’da, Dominik’te, Haiti’de, ABD’de kurulan
setlere, al›nan önlemlere ra¤men bazen yüzlerce, bazen binlerce kiﬂinin
ölümüne yol açan kas›rgalar, Küba’da bir baﬂka sete çarp›yor.
Kas›rgalar›n bu bölgedeki ülkelerde yaﬂan›ﬂ›, karﬂ›lan›ﬂ› ise, pek gözlere çarpmayan, emperyalist iletiﬂim
mekanizmas› içinde göze çarpmas›
da zaten engellenen farkl›l›klar içeriyor.
Farkl›l›k, esas olarak “ K ü b a v e
di ¤erl eri” olarak ifade edilebilecek
bir farkl›l›kt›r.
Mutlak bir ölçü de¤ildir fakat,
Küba, bu kas›rgalarda hemen her zaman en az can kayb›n›n yaﬂand›¤›,
hatta bazen bölgedeki di¤er ülkelerde
yüzlerce kiﬂi ölürken tek bir kay›p bile verilmeyen bir ülkedir.
Elbette bu farkl›l›¤› yaratan bir
sosyo-ekonomik temel ve bir yönetim anlay›ﬂ› var. Çünkü diyor Fidel
Castro; “DEVR‹M KASIRGADAN
GÜÇLÜDÜR!”
Bu fark, bu yönetim ve anlay›ﬂ
fark›, kendini en aç›k biçimde kas›rgalara karﬂ› haz›rl›klar s›ras›nda gösteriyor.
*
A¤ustos sonu Eylül baﬂ›ndaki
Gustav Kas›rgas›’nda Küba’da 240
bin kiﬂi tahliye edilerek ülkenin korunakl› bölgelerine gönderildi.
Kas›rgada di¤er Karayipler ülke-
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milyon kiﬂi s›¤›naklara taﬂ›n›rken,
yerinden tahliye edilenlerin say›s› 2
milyona ulaﬂt›.
Halk›n can güvenli¤ini sa¤lamaya
yönelik bu dev operasyonlar, Küba
devletinin ve örgütlü halk›n›n organizasyonuyla sorunsuz gerçekleﬂtirildi.
2 milyon insan›n yerinden oynat›ld›¤›
bu dev tahliye operasyonunun, emperyalist ambargo alt›nda imkanlar›,
petrolü k›s›tl› bir ülkede yap›ld›¤›n›
hiç ak›ldan ç›karmay›n.
*
Ayn› günlerde Amerika Birleﬂik
Devletleri’nin çeﬂitli eyaletlerinden
ise günlerce uzun araç kuyruklar› görüntülerini izledik.
Bir eyalet valisi, halka özel araçlar›yla bölgeyi terketmeleri ça¤r›s›
yap›yor ve “kalmak isteyen hayat›n›n
en son hatas›n› yapm›ﬂ olabilir” diyordu.
Çünkü ABD’de devlet sadece kas›rgan›n gelece¤ini aç›kl›yor; isteyen
önlemini al›r, isteyen almaz.
Liberalizm ya; b›rak›n›z ölsünler
b›rak›n›z yaﬂas›nlar!
*
Kapitalizm, kas›rga felaketi karﬂ›s›nda yap›lan harcamalar›, insanlar›n
güvenli bölgelere ulaﬂ›m›n› aç›kça bir
ticaret ve kar unsuru haline getirmiﬂ
durumdad›r.
Bu yüzden kas›rga karﬂ›s›nda al›nacak önlemler de büyük ölçüde
“öözel teﬂebbüs”e b›rak›lm›ﬂt›r.
*

Hat›rlanacakt›r; 2005 A¤ustosunda meydana gelen ve ABD’nin Louisiana, New Orleans gibi eyaletlerini
vuran Katrina Kas›rgas›’nda 10 bine
yak›n insan ölmüﬂtü.
Neden? Çünkü, bu iki eyaletteki
yoksullar, ne bölgeyi terkedebilmiﬂ,
ne baﬂka önlemler alabilmiﬂlerdi.
Amerikan devleti ise k›l›n› bile k›p›rdatmam›ﬂt› onlar için.
*
Küba Devlet Baﬂkan› Raul Castro, Gustav Kas›rgas› s›ras›nda, kas›rgan›n en etkili olaca¤›n›n tahmin
edildi¤i Pinar del Rio'da al›nan önlemleri denetlerken, bölgenin yetkilileriyle görüﬂüyor ve al›nan önlemlere
itimad›n› ifade ediyordu.
Bu itimad, sisteme duyulan inanc›
ve parti kadrolar›na duyulan güveni
ortaya koyuyor.
Raul Castro, halk›n can güvenli¤i
için gerekenin yap›laca¤›ndan emin;
çünkü sistem zaten bunu esas alarak
kurulmuﬂtu.
*
Amerika’da sistem halka baﬂ›n›z›n çaresine bak›n diyor; Küba’da
halk, kendi örgütlülü¤üyle kendi önlemini al›yor.
Sorun zihniyet fark›d›r.
Zihniyet fark›n› do¤uran ise, sistem fark›d›r.
*
Sa¤l›k, e¤itim, kültür ve halk›n
can güvenli¤ine dair her ﬂey, kapitalist ülkelerde “gelir” kayna¤› olarak,
ticari bir sektör olarak görülürken;
Küba’da bu hizmetlerden ülkede yaﬂayan herkes ücretsiz yararlan›r.
Her aileye, koﬂullar›na, ihtiyac›na
göre konut tahsis edilir; bunun sonucudur ki, ne yoksul ülkelerde oldu¤u
gibi, ne de Amerika’da oldu¤u gibi,
sokaklarda yaﬂayanlar yoktur Küba’da.
Her ailenin sa¤l›kl› beslenmesi
bir h a k o l a r a k güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu hak, son derece etkili bir
biçimde uygulanmaktad›r da; kan›t;
ABD'de binde 12, Türkiye'de ise
binde 80 olan ç o c u k ö l ü m o r a n l a r ›
Küba’da binde 6'ya kadar düﬂürül-

müﬂtür.
*
Küba devleti, baﬂka bir deyiﬂle
Küba’daki devrimci halk iktidar›,
kendi s›n›f niteli¤ine uygun olarak
halk› kas›rgan›n önüne at›p, kendi baﬂ›na b›rakm›yor.
Küba’da sistem halk›n sa¤l›¤›n›
düﬂünen bir sistemdir; bunda Küba
için hiçbir ola¤anüstülük yoktur; yöneten halkt›r ve do¤all›kla halk kendi
sa¤l›¤› için gerekenleri yapmaktad›r.
Koruyucu hekimlikte oldukça büyük
mesafeler katetmiﬂ olan Küba’da, bunun sonucunda ortalama yaﬂam süresi 77'ye yükselmiﬂtir.
Küba, Latin Amerika ve di¤er yeni-sömürge ülkelere onbinlerce doktor göndermektedir. Bunlar enternasyonalist dayan›ﬂma çerçevesindedir
ve karﬂ›l›¤›nda bir ücret al›nmamaktad›r. Keza, çeﬂitli ülkelerden onbinlerce yoksul genç ö¤renciye ücretsiz
t›p e¤itimi verilmektedir.
*
Küba halk›, emperyalist ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle
birçok konuda s›k›nt›lar da yaﬂ›yor.
Baz› tüketim mallar› bulunmayabili-

yor. Ama Kübal›lar en az›ndan kas›rgayla yüzyüze brak›lmayacaklar›ndan emindir. Evsiz, aﬂs›z, sa¤l›ks›z,
e¤itimsiz b›rak›lmayacaklar›ndan
eminler.
Tüm emperyalist ve yeni-sömürge
ülkelerde yoksullaﬂma h›zla büyüyor
bilindi¤i gibi. Özellikle son yirmi y›lda çok büyük ölçülere ulaﬂt› yoksullaﬂma. Oysa, ayn› y›llar içinde tüm
emperyalist, kapitalist ülkelerde karlar, gelirler artt›. ‹ﬂte bir fark da bu;
Kübal›lar biliyorlar ki, ülkeleri zenginleﬂti¤inde onlar›n hayat› da zenginleﬂecektir. Devrimci iktidar alt›nda bunun örneklerini çok yaﬂam›ﬂlard›r.
O kadar y›ld›r kuﬂatma alt›nda
olan bir halk, bu dinamizmi, bu direnme gücünü nereden buluyor diye
merak ediyor burjuvazinin çeﬂitli kesimleri. Bu dinami¤in s›rr›, iktidar›n
niteli¤indedir; baﬂka de¤iﬂle halk›n
do¤rudan yönetime kat›lmas›ndad›r.
Halk›n “biz yönetiyoruz” diyebilmesidir. Fidel ﬂöyle diyordu; “savaﬂmak ve kazanmak isteyen bir halk›n
gücü muazzamd›r. ”
‹ﬂte Küba’da kas›rgaya karﬂ› direnen de, onun halk için do¤al bir afe-

te, felakete dönüﬂmesini engelleyen
de halk›n bu m u a z z a m g ü c ü d ü r.
*
Sos yal izmin d o¤ al v e d o¤ al o l m a y a n a f e t l e re karﬂ› savaﬂ›... Kas›rgalar, yeni-sömürgelerden Amerika’ya kadar birçok ülkede insanlar›
öldürüyor. En az veya hiç kay›p vermeyenlerin baﬂ›nda ise Küba geliyor.
Kas›rga sonras›nda da hasarlar›n h›zl› bir ﬂekilde giderilmesi sürecine Küba’n›n di¤er bölgelerinden t u g a y l a r
da kat›l›yor. Yaralar, halk›n dayan›ﬂmas› ve halk›n iktidar›yla sar›l›yor.
Kolektif bir halk örgütlülü¤ü ve
h a l k a g ö re ö r g ü t l e n m i ﬂ b i r d ev let ,
kimseyi kendi kaderiyle baﬂbaﬂa b›rakmadan önlem al›yor. Ve tüm dünyaya gösteriyor ki, do¤al olaylar›n felakete dönüﬂmesi engellenebilirdir.
Gösteriyor ki bunun için “teknoloji”
yetmez; bunun için teknolojiden de
önce gereken, bir halk iktidar›d›r. Küba gösteriyor ki, insanl›k, hem sel,
deprem, yang›n, kas›rga gibi do¤al
afetlerle, hem yoksulluk, açl›k gibi
do¤al olmayan afetlerle en etkili biçimde ancak sosyalizmle mücadele
edebilir.

“Zorunlu Din Dersine Hay›r”

Hiçbiriyle Bar›ﬂmayaca¤›z

Zorunlu din dersinin kald›r›lmas› için ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Malatya'da oturma eylemleri yapan Alevi
Dernekleri 7 Eylül günü Ankara Güvenpark’ta da bir
eylem gerçekleﬂtirdiler. 170 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
aç›klamay› okuyan PSAKD Baﬂkan› Fevzi Gümüﬂ
"Zorunlu Din Derslerine Hay›r" dediklerini, yine okullar›n aç›ld›¤›n› ve yine çocuklar›n›n okullarda devﬂirilmeye kalk›ﬂ›laca¤›n› anlatt›. Velileri dava açmaya
çal›ﬂan Gümüﬂ, din dersinin seçmeli olmas› istediklerini söyledi.

8 Eylül günü Ba¤c›lar Cemevi’nde, Ba¤c›lar Cemevi
Gençlik Komisyonu taraf›ndan, cemevi konferans salonunda 1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü ile ilgili etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte gerçekleﬂtirilen panele konuﬂmac› olarak tiyatrocu Mehmet Esato¤lu ve Serçeﬂme dergisi yaz›iﬂleri
müdürü Ahmet Koçak kat›ld›.
Esato¤lu konuﬂmas›nda bu sömürü düzeni varoldu¤u
müddetçe savaﬂlar›n bitmeyece¤ini ve bar›ﬂ›n olabilmesi
için emperyalizme karﬂ› tav›r almak gerekti¤ini, kurﬂun s›kaca¤›m›z tek düﬂman›n emperyalizm ve onun temsilcilerinin oldu¤unu dile getirirken Ahmet Koçak ise Alevilere sistem taraf›ndan bir savaﬂ aç›ld›¤›n› ve Osmanl›’dan bugüne
kadar Alevileri katledenlerle bar›ﬂ›lmamas› gerekti¤ini
söyledi.
Cemevi Gençlik Komisyonu ad›na yap›lan aç›klamada
ise; “Halklar›n istedi¤i özledi¤i bar›ﬂ savaﬂarak faﬂizmi alt
ederek kazan›lacakt›r. Maraﬂ'ta, Sivas'ta, Gazi'de bizi katledenlerle nas›l bar›ﬂaca¤›z? Hiçbiriyle bar›ﬂmayaca¤›z” denildi.
Sinevizyon, tiyatro gösterimi ve müzik dinletisininde
yer ald›¤› ekinli¤e 230 kiﬂi kat›ld›.

Yayl›ca Kültür-Sanat Festivali Yap›ld›
8. Yayl›ca Kültür Sanat Festivali 4–5 Eylül tarihleri
aras›nda Yayl›ca Sosyal Yard›mlaﬂma Ve Dayan›ﬂma
Derne¤i taraf›ndan yap›ld›. Yerel olarak gerçekleﬂtirilen
festivalde, tiyatro ve çeﬂitli oyunlar sergilendi, yerel
müzik gruplar› ve Suriyeli arap bir ﬂark›c›n›n verdi¤i
konserler sergilendi.
Yayl›ca halk›n›n kat›l›m›n›n yo¤un oldu¤u festivalde
Halk Cepheliler stant açarak kat›ld›lar.
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k›sa n otlar
Bay Yüzde 100!
Pakistan’da ad› “Bay yüzde 10” olarak
an›lan Ali Zerdari, devlet baﬂkan› olmuﬂ.
Ne var bunda?
Bizde ony›llard›r “Bay yüzde 100”ler iktidarda.

S›n›rlar hergün
daha aﬂa¤›
Hat›rlanaca¤›
gibi, memurlar›n
“toplu görüﬂme”
sürecinde TÜ‹K
(Türkiye ‹statistik Kurumu) taraf›ndan geçim
rakamlar›na iliﬂkin öyle rakamlar aç›klanm›ﬂt› ki, en gerici sendikalar bile aya¤a kalkt›.
TÜ‹K Baﬂkan Vekili, aç›klad›klar› bu asgari
ücret s›n›r›na geçen hafta ﬂöyle bir aç›klama getirdi:
“O hesap, ac›ndan ölmemek için gereken
s› n› rd›.”
Açl›k s›n›r›, yoksulluk s›n›r›n›n yan›na ﬂimdi
de “açl›ktan ölmeme s›n›r›!” eklendi.
Aferin AKP’ye.
Dünyada bu kategoriyi resmi olarak telaffuz
eden ilk iktidard›r san›r›z.

Ya HAVA da paral›
olursa!?
TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤, Türkiye’de su
sorununun çözülmesi için ﬂebeke suyunun özel sektöre aç›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Dikkat; sadece hava kald›
elimizde, sadece hava..
Bir tek o bedava bu günlerde, k›ymetini bilin. Yar›n ne olaca¤› belli olmaz, vahﬂi kapitalizm onu da özel sektöre isteyecektir önünde sonunda.
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Sen nerdesin onu söyle!
Yaﬂar Büyükan›t, giderayak yapt›¤› konuﬂmalarda bak›n ne cevherler yumurtluyor:
"- Küresel terörü besleyen ve üreten ne?..
Bugünkü dünyada 500 milyarderin malvarl›¤›n›n toplam de¤eri dünya nüfusunun yar›s›n›n malvarl›¤›n›n toplam›na eﬂit..."
Bak›n bak›n daha neler biliyor Büyükan›t:
- "Dünya Bankas› verilerine göre 1.1 milyar insan açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor..."
Sonra yine diyor ki:
"Bilgi ve iletiﬂim teknolojisi öyle bir duruma geldi ki art›k
hangi bilginin gerçek, hangisinin yalan oldu¤unu saptamak
çok güç..."
**
S O R U M U Z : P e k i s e n b u t a b l o n u n n e res i n d e s i n ?
500 milyarderin, yani baﬂka deyiﬂle 1.1 milyar insan› aç b›rakanlar›n bekçi köpe¤i de¤il misin?
Ne konuﬂup duruyorsun öyleyse?!

SÖZ
“Kötümser, rüzg ardan ﬂikayet eder. ‹yimser de ¤ i ﬂ m e s i n i u m a r. Lider yelken açar...”

Hukuk ve mafya
Yarg›tay Baﬂkan› Gerçeker: “Hukuk boﬂlu¤unu mafya doldurdu”.
Yani size gerek yok asl›nda.

Ö ¤ reneceksiniz!

Almanya: Nazilerin Yürüyüﬂü Protesto Edildi

Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin komutan› Petraeus, geçen hafta
Irak’taki son duruma iliﬂkin yapt›¤› de¤erlendirmede ﬂöyle dedi.
“ K a z a n › m l a r kal›c› de¤il, za f e r kazand›k diyemem...”
Ha ﬂunu bileydiniz.

Almanya'da, faaliyetlerine devlet taraf›ndan hoﬂgörü gösterilen ›rkç› NPD ve Neo-Naziler, 6 Eylül’de yabanc›lar›n yo¤un olarak yaﬂad›¤›
Dortmund ﬂehrinde, Alman polisinin korumas› alt›nda yürüyüﬂ yapt›lar.
Bir dönem 15-20 kiﬂilik gruplar› geçemeyen Naziler’in, bu yürüyüﬂte binin üzerinde bir kitle toplamalar›, devletin denetiminde örgütlenip,
büyütülmelerinin de sonucuydu.
Neo-Naziler’in yürüyüﬂünü engellemek isteyen 1500 kiﬂilik kitle
de, Nazilere karﬂ› bir yürüyüﬂ yapt›. Aralar›nda Halk Cephesi, Anadolu
Federasyonu ve birçok Türkiyeli kurumun da oldu¤u protesto yürüyüﬂünün sonunda, Dortmund Alte Sinagog önünde toplan›ld›.
Naziler’i korumak isteyen Alman polisi, Naziler’e karﬂ› yürüyüﬂ yapan kitleden 47 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Buna karﬂ›l›k, Neo-Naziler’den
gözalt›na al›nanlar›n say›s› sadece 6 kiﬂi idi.

Mesele
Ali Babacan “Deniz Feneri olay› basit
bir mesele” demiﬂ.
Tabii can›m, hatta “mesele” bile de¤il.
Halk›n inançlar›
istismar edilip soyulmuﬂsa, doland›r›c›l›kla elde
edilen paralar AKP ve yandaﬂlar›na aktar›lm›ﬂsa, ne var bunda
bu kadar büyütülecek, buna mesele denir mi?

ÜZÜNTÜ
Elektrik zamm› resmi gazetede
yay›nland›. Art›k yüzde 34 daha
zaml› elektri¤imiz oldu!
Zam sa¤ana¤›ndan, “neye ne
zaman ne kadar zam yap›lm›ﬂt›”
takip etmek sorun haline geldi¤inden, hesaplar toptan yap›l›yor.
Misal; “AKP’nin 2008’den itibaren elektri¤e yapt›¤› zam yüzde 65
oldu”.
Sanmay›n ki, AKP bu duruma
hiç üzülmüyor!. Bak›n, Z a f e r
Ça¤layan, elektirik zamlar›na
iliﬂkin “eski bir sanayici olarak
bu zamlar› savunmaktan üzülüyorum...” demiﬂ.
Ama, yanl›ﬂ anlamay›n, üzüntüsünün nedeni, sanayicilerin
kulland›¤› elektiri¤e de zam yapm›ﬂ olmalar›.
Mümkün olsayd› da zamlar›
sadece halk›n kulland›¤› elektirik
için yapsayd›n›z; s›n›fsal niteli¤inize daha uygun olurdu zaten.

Almanya: Yürüyüﬂümüz Durdurulamaz
Almanya Nöünkön’de Yürüyüﬂ ve Halk Gerçe¤i okurlar›, 3 ve 6
Eylül’de Yürüyüﬂ ve Halk Gerçe¤i dergilerinin kapaklar›ndan oluﬂturduklar› panolar›yla, sokaklarda dergi sat›ﬂ› ve tan›t›m› yapt›lar. Ayn› zamanda Halk Cephesi bildirileri da¤›tt›lar.
Yürüyüﬂ ve Halk Gerçe¤i okurlar›, yapt›klar› dergi tan›t›m ve sat›ﬂ›n›; devletin, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm düﬂüncelerinin,
Day›m›z›n yaﬂam› ve düﬂüncelerinin halka ulaﬂmas›n› engellemek için
arka arkaya toplatma karar› almas›na da verilen bir cevap olarak de¤erlendirdiler. Devrimci düﬂüncelerin halka ulaﬂt›r›lmas›n›n engellenemeyece¤ini söylediler.

Almanya: Berlin’de Kemal Altun An›ld›
Kemal Altun, 12 Eylül Cuntas›’ndan
sonra yurt d›ﬂ›na ç›km›ﬂ, 1983’te Almanyan›n baﬂkenti Berlin’de tutuklanm›ﬂt›.
Türkiye’ye iadesi için yarg›lan›rken, 30
A¤ustos 1983’te duruﬂma salonunun penceresinden atlayarak ölümü seçmiﬂ ve Almanya’n›n siyasi mültecileri Türkiye’ye
iade politikas›n› protesto etmiﬂti.
Kemal Altun yoldaﬂ›m›z›n bu eylemi
Berlin’de büyük yank› uyand›rm›ﬂ, cenazesi 15 bini aﬂk›n bir kitleyle kald›r›lm›ﬂt›.
Berlin’deki Türkiye’li ve Almanlar ilerici
devrimciler taraf›ndan, Kemal Altun’un
an›s›na Berlin’in Kudam semtine, söz konusu mahkeme binas›n›n yak›n›na bir an›t
yap›lm›ﬂt›. Aradan y›llar geçmiﬂ olmas›na
karﬂ›n, siyasi mültecilerle ilgilenen kurumlar, halen her y›l an›t› ziyaret ederek
çiçekler b›rak›yorlar.
Berlin Halk Cephesi de, Kemal Altun’un 25. ölüm y›ldönümünde,
mezar›n› ve an›t› ziyaret ederek, yoldaﬂlar›n› and›lar.

47

Okunan savunman›n her sat›r›
bir balyoz gibi iniyordu düzenin tepesine. Mahkeme heyeti o balyozlar› kendi vücudunda hissediyordu.
En sonunda, ordunun en radikal biçimde suçland›¤› bölümde, Savunman›n okunmas›n› engellemeye
kalk›ﬂt›.
*
Oradan oraya savrulan yapraklar
gibi, durmadan cezaevi de¤iﬂtirmek
zorunda kalan devrimci tutsaklar,
her gittikleri hapishanede gasb edilen haklar›na kavuﬂabilmek için,
yeni direniﬂlere girmek zorunda kal›yorlard›. Sa¤malc›lar Hapishanesi'nden yaklaﬂ›k üç y›l önce Metris'e
sürgün edilen tutsaklar, 1988
Ekim'inde yeniden Sa¤malc›lar
Özel Tip Hapishanesi'ne sevk ediliyorlar. Ve ayn› günlerde de haklar›n› gasbetme amac›yla gündeme getirilen "1 A¤ustos Genelgesi"ne karﬂ› ülke çap›nda yükseltilen bir direniﬂi baﬂlat›yorlar.
Savunma'n›n okunmas›, yeni bir
açl›k grevi sürecinde devam edecek.
Kas›m ay›n›n so¤uk günlerinde, açl›¤›n etkisiyle üﬂüme bir kat daha
art›yor. Tutsaklar salonda kal›n kazaklar›n üzerine giydikleri paltolarla, montlarla oturuyorlar... Bir an
önce saatin 16.00 olmas›n›, duruﬂman›n bitmesini bekliyorlar. Ancak,
biraz sonra tutsaklar› canland›racak
bir geliﬂmeyle salon hareketleniyor.
Bugün Savunma'n›n ek bölümlerinden biri alan ' T C O r d u s u " ile ilgili de¤erlendirmeler okunuyor.
Baﬂl›k: " B a¤› ms›zl›k Sava ﬂ› Veren
Ordudan Ba¤›ms›zl›k Savaﬂlar›n›
Bo¤an Orduya."
Bölümün ilk alt baﬂl›¤›: "Kim
Kurtar›c› Kim Vatan Haini?"
Bölüm baﬂl›¤› okundu¤unda, bütün uykular› da¤›lan mahkemenin
asker yarg›çlar› ve albay baﬂkan›,
okunanlara kulak kabart›yorlar. Savunma'y› bu bölüme kadar kimi zaman sakince, kimi zaman k›zg›nl›kla veya kimi zaman uyuklayarak
dinleyen heyetin tüm üyeleri bugün
tetikte bekliyor. Sayfalar ilerledikçe
hepsinde bir huzursuzluk, tahammülsüzlük hakim olmaya baﬂl›yor.
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Bir savunma ‘savaﬂ›’ -2

‘Söyle ona a¤lamas›n,
Çünkü biz kazanaca¤›z!’
Ve bir an geliyor huzursuzluk had safhaya
ulaﬂ›yor, heyet kendi
aras›nda k›sa bir süre
f›s›ldaﬂ›yor.
Yarg›ç:
"Ara veriyoruz."
diyor.
Saat henüz 12.00
olmam›ﬂ. Tutsaklar
birbirlerine “Bu ne
aras›?" diye soruyorlar.
*
Ara k›sa sürüyor.
Aran›n ard›ndan okunan karar, biraz önceki sorunun da cevab›n› veriyor.
"Gere¤i düﬂünüldü: Bir k›s›m
san›klar taraf›ndan toplu savunma
ad› alt›nda bir bö1ümü okunan dilekçe, baﬂ›ndan bu yana çeﬂitli kurum ve kiﬂilere ve görevlilere hakaretleri ve di¤er bir k›s›m suçlar› içerir nitelikte oldu¤u, bunun sonunun
gelmeyece¤i ve savunma hudutlar›n› sürekli aﬂmakta oldu¤u kan›s›na
var›ld›¤›ndan, mezkur dilekçeyi haz›rlayanlar›n dilekçenin geri kalan
bölümünden bu tür k›s›mlar› ç › k a rm a l a r › için kendilerine i h t a r d a bulunulmas›na, gelecek celsede buna
devam etmeleri halinde mezkur dilekçenin al›n›p dosyaya konulmas›na ve bu haliyle o k u n m a s › n a m ü saade edilmemesine, bunu takiben
kiﬂisel savunmaya geçilmesine..."
karar verilmiﬂtir.
*
Yani sözün özü, mahkeme, savunmadan buna benzer bölümlerin
ç›kar›lmas›n› istiyor, ç›kar›lmadan
okunmas›nda ›srar edilirse, savunmay› okutmayaca¤› tehdidinde bulunuyordu.

*
Bu karardan sonraki duruﬂmaya
tutsaklar, operasyon haz›rl›klar›
içinde gittiler.

“Mahkeme günü, herkes operasyon elbiselerini giydi. Mahkemeden
zorla d›ﬂar›ya atmaya kalk›ﬂ›rlarsa,
yerlerde sürünecektik, elbiselerimiz
parçalanacakt›... Savunma'n›n kesilmesi durumunda protesto gösterisi yap›lacak, topluca marﬂ söylenecekti: "
Duruﬂma yarg›c› o güne her zaman oldu¤u gibi bir iki bürokratik
iﬂlemi tutanaklara geçirerek baﬂlad›.
Yaz›m iﬂleri bitince Day›'ya dönüp
sordu:
"Dursun Karataﬂ... Geçen duruﬂmadaki karar›m›z do¤rultusunda
savunman›zda hakaret niteli¤i taﬂ›yan yerleri ç›kard›n›z m›?"
Day›'y› kürsüye davet etmeden
sonuca ulaﬂmak isteyen Talip Orhan'›n acelecili¤inin aksine, Day›,
kürsüye çok sakin bir biçimde yürüdü. Gerek mahkeme heyeti, gerekse
izleyicilerimiz yan›t›m›z›n ne olaca¤›n› merak ediyorlard›. ‹ﬂin do¤ru-

su, yan›t›n ne olaca¤›n› bilmemize
karﬂ›n, biz bile heyecan içindeydik.
- “ Ç›karaca¤›m›z hiçbir ﬂey
yok" diyor Day›, yarg›c›n gözlerinin içine bakarak. Devam ediyor:
“ Biz gerçekleri dile getiriyoruz.
Tek tek kiﬂilerle, kurumlarla u¤raﬂmak diye bir derdimiz yoktur. Biz bu
düzeni eleﬂtiriyoruz ve y›kmak için
mücadele veriyoruz. Savunmam›zda
bu yüzden ç›kartaca¤›m›z hiçbir bölüm, tek bir kelime dahi yoktur."
Bir an için gazetecilerin flaﬂlar›
patl›yor, salonu deklanﬂör sesleri
dolduruyor. Mahkeme heyeti s›k›nt›l›.
*
Yarg›ç, Day›’n›n sözlerine verecek uygun bir cevap aramaya çal›ﬂ›yor olmal› ki, bir süre susuyor, etraf›na bak›yor. Ve sonra heyet baﬂka-

n›yla Day› aras›nda ﬂu konuﬂmalar
geliﬂiyor:
- Fakat Dursun Karataﬂ.... birine faﬂist derseniz bu da bir hakarettir.
- Hay›r, o kelime siyasal literatürde vard›r, t›pk› emperyalizm, yeni
sömürgecilik vb. gibi..
- Peki, tamam hakl›s›n›z, bu kelimenin bir bilimselli¤i olabilir. S‹Z
BURADA KEND‹N‹Z‹ SAVUNMAKTAN ÇOK BAﬁKALARINI
YARGILIYORSUNUZ.

Tabii yarg›layaca¤›z. Bu bizim
tarihsel görevimizdir. Düﬂüncelerimizi en geniﬂ ve aç›k biçimiyle ortaya koyaca¤›z. Neyi, niçin yapt›¤›m›z› halk›m›za aç›klayaca¤›z.
...
Yarg›ç sözlerinin arkas›n› getiremiyor. Bizlere dönen Day›, “ g e t i r i n
ﬂ u k i t a p l a r › ” diyor. O gün yan›m›zda getirdi¤imiz bütün kitaplar› kucaklay›p, Day›’n›n konuﬂtu¤u kürsünün üzerine y›¤›yoruz. (Bu sayfada gördü¤ünüz resim de iﬂte bu an›n
resmidir.)
Yarg›ç hemen soruyor:
- Dursun Karataﬂ, onlar da ne?
Ne iﬂi var onlar›n?
- Bunlar savunmam›zda söylediklerimizin belgeleridir. Söyledi¤imiz her sözle ilgili k›s›mlar iﬂaretlenmiﬂtir.
- Yani onlar›n tümünü okuyacak m›s›n›z?
- Madem hakaret
var deniyor ve bu bahaneyle savunmam›z
kesilmek isteniyor, öyleyse söylediklerimizin
gerçe¤i dile getirdi¤ini
ispat için okuyaca¤›z.
Yarg›ç kendini koltu¤a sal›veriyor. Bir
belay› dolam›ﬂt› baﬂ›na, kurtulmak istedikçe
daha bir dolan›yordu.
Bezgin gözlerle bir sa¤›na, bir soluna bak›p
ortaklar›ndan onay al›yor ve –bir kez daha–
“ara veriyoruz” dedikten sonra cüppesini ç›kararak odas›na yöneliyor.
*
Mahkeme tarihinin en uzun duruﬂma aras› oluyor bu. ‹ki buçuk saat sonra heyet salona dönüyor ve
duruﬂma yarg›c› karar› okuyor:
"Gere¤i düﬂünüldü... Savunman›n tutuklu san›klarca okunmas› na devam edilmesine kar ar ver il miﬂtir. "
*
Bir zafer bu. Küçük bir zafer,

ama tarihi. Bu mevzide kimbilir kaç›nc› irade savaﬂ›. Kazanan yine
Day›’n›n komutas›nda dövüﬂen özgür tutsaklar.
*
31 Mart 1989;
"Bugün Savunma'n›n son bölümü okunacak. Duruﬂma aras›nda
yabanc› konuklar, davan›n bir numaral› san›¤› durumundaki Day›'ya,
Devrimci Sol'un neyi savundu¤unu,
örgütün tarihini, di¤er sol gruplar›
nas›l de¤erlendirdi¤ini, Kürt sorununa bak›ﬂ›n›... vb. sordular. Gerçekten ö¤renmek, anlamak isteyerek dinlediler. Bolca foto¤raf çektiler. ...
Mahkeme aras› verilir verilmez,
tutuklular konuklar›yla konuﬂmaya
baﬂl›yorlar. Alman ZDF televizyon
ekibi kameralar›yla gelmiﬂ, Savunma okuyan tutukluyu ve salonu baﬂtan baﬂa görüntülüyordu. Biraz sonra içeriye 30-40 kiﬂilik bir bayan
grubu giriyor. TV ekibi ara verdi¤i
çekimine yeniden baﬂl›yor.
Gelenler, 1 A¤ustos genelgesini
protesto için Sultanahmet'te gösteri
yapan ve polis sald›r›s›na u¤rayan,
yerlerde coplanan, dövülen ama tutuklanmaktan kurtulanlar... TAYAD'l›, DEMKAD'l› aileler. Yeni
gelenlerin çekimini tamamlayan
ZDF ekibi, tutuklularla görüﬂmesini
sürdürüyor.
Bu arada jandarma binbaﬂ›s› görüﬂmeyi engellemek istiyor ve bas›nla tutuklular aras›na bariyerler
yerleﬂtiriyor. Day›, bariyerleri devirerek bir kenara atmaya baﬂlay›nca,
herkes an›nda harekete geçerek bariyerleri deviriyor. (Bu sayfadaki
ikinci foto¤raf da iﬂte bu an›n foto¤raf›d›r.)
Bu tav›r yabanc› konuklar›n
sempatisine yol aç›yor ve iç1erinden bir bayan avukat ellerini yumruk yaparak tutsaklar› "güzel" anlam›nda onayl›yor.
Binbaﬂ› ile tart›ﬂma uzuyor ama
binbaﬂ› bir süre sonra aradan çekilmek zorunda kal›yor. Tutsaklar›n
kararl›l›¤› yabanc› konuklara da
yans›yor ve onlar da bir ad›m geri-
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lemeden söyleﬂilerine devam ediyorlar.
Heyetin salondan ç›k›ﬂ›ndan
sonra, tutuklular tribünlerdeki izleyicilerle görüﬂmek üzere izleyicilere do¤ru gittiklerinde, üstlerine bir
anda karanfiller ya¤maya baﬂlad›.
Bu ödül, tutsaklar aç›s›ndan her ﬂeye de¤erdi. 12 Eylül y›llar› boyunca, içerde boﬂuna yat›lmad›¤›n›n bir
belgesi bu. Bir devrimcinin her koﬂulda mücadeleye katk›da bulunabilece¤i bundan daha güzel anlat›lamaz.
*
Bir önceki duruﬂmay› da izleyen
Hollandal› konuklar, bu kez ö¤leye
do¤ru yetiﬂebiliyorlar. Bu sabah
Sultanahmet'te gerçekleﬂtirilen kitle

gösterisinin çekimini yapm›ﬂlar.
Gösteri onlar› çok etkilemiﬂ. Heyecanla anlat›yorlar.
Konuklara geçen haftadan bu
yana izlenimlerini soruyor tutsaklar.
Mahkeme heyetinin gelmesi, konuﬂmay› yar›m b›rakt›r›yor. Yarg›çlar, konuklar› süzerek oturuyorlar.
Biraz sonra (mahkeme baﬂkan›) Talip Orhan harekete geçiyor:

"Bas›n›n görevi haber toplamak,
Bunu ö¤retecek de¤iliz tabii, Fakat
duruﬂmaya eyleme gelir gibi, gösterici gibi gelmesinler. Tercüman sözlerimi çevirip uyars›n onlar›, disiplini bozmas›nlar."
Yarg›ç geçen hafta yabanc› gazetecilerin zafer iﬂareti yapmalar›ndan
duydu¤u rahats›zl›¤a gönderme ya-

ABD: Boeing
Çal›ﬂanlar› Grevde!
ABD’li uçak tekeli Boeing’de çal›ﬂan iﬂçi ve
teknisyenler, toplu sözleﬂme görüﬂmelerinden
sonuç al›namay›nca 6 Eylül’de grev baﬂlatt›.
Washington eyaletinin Everett bölgesindeki
Boeing fabrikas›n›n giriﬂinde toplanan iﬂçiler,
grev karar›n› destekleyen pankartlar taﬂ›yarak,
gösteri yapt›lar.
Yaklaﬂ›k 27 bin Boeing çal›ﬂan›n› temsil eden
Uluslararas› Teknisyenler ve Havac›l›k ‹ﬂçileri
Sendikas›’n›n (IAMAW) karar› ile baﬂlayan grevin talebi, ücretler’e yüzde 13 art›ﬂ sa¤lanmas›.
Geçti¤imiz y›l 4,1 milyar dolar kar eden Boeing’e, grevin günlük maliyetinin yaklaﬂ›k 100
milyon dolar olmas› bekleniyor.
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de¤il.
Nazilerden devral›nan toplumu m u h b i r leﬂtirme, itirafç›laﬂt›rma, farkl› düﬂünceden, inançtan, milliyetten olanlara piﬂmanl›¤› ve asimilasyonu da y a t m a gelene¤i Almanya
devleti taraf›ndan çeﬂitli biçimlerde sürdürülmüﬂ.
Ve fakat, bu teklifi kabul
eden tek bir RAF üyesi ç›kmam›ﬂ. ‹ﬂte, bu da emperyalistlerin bask› ve terörleri kadar, milyon dolarlar›n›n da,
halk› için mücadele eden devrimcilerin iradesi karﬂ›s›nda
çaresizli¤inin göstergesidir.

Almanya: ‘Terörden
vazgeçene 1 milyon’
Almanya Anayasay› Koruma Dairesi, 1980’de K›z›l
Ordu Fraksiyonu (RAF) üyelerine, silahl› mücadeleyi b›rakmalar› karﬂ›l›¤›nda kiﬂi baﬂ›na 1 milyon dolar ve kendilerine yeni bir kimlik vermeyi
teklif etmiﬂ.
Bu da piﬂmanl›k dayatmas›n›n, ekonomik yöntemlerle
gündeme getirileni oluyor.
Özü, iﬂkenceyle, katlederek
piﬂmanl›k dayatmaktan farkl›

na
karar
verdi
ve
tazminat talebini reddetti.
Bosna-Hersek savaﬂ› s›ras›nda, 8
binden fazla kiﬂinin öldürüldü¤ü
Srebrenitsa’da, sözde Boﬂnak sivilleri korumakla görevli Hollanda askerleri, bu görevlerini yerine getirmeyi
b›rak›n, yard›m eden, k›ﬂk›rtan konumunda olmuﬂlard›. 11 Temmuz 1995
gününde ise, S›rp askerlerin bölgeye

Hollanda: Srebrenitsa Katliam›n›n
Sorumlulu¤undan Kurtulamaz!
Hollanda mahkemesi, Srebrenitsa katliam›n›n ma¤durlar›ndan iki
kiﬂinin açt›¤› tazminat davas›na iliﬂkin, 9 Eylül’de; Bosna-Hersek’teki
savaﬂ s›ras›nda, Srebrenitsa kentinde yaﬂanan katliamdan, bölgede
BM ad›na koruma görevi üstlenen
askerlerin dolay›s›yla Hollanda
devletinin sorumlu tutulamayaca¤›-

p›yor.
Duruﬂma bitti¤inde, konuklarla
son kez konuﬂuluyor. Mahkemenin
sonucunun ne olabilece¤ini soruyorlar. Tutsaklar onlara, çok say›da
idam ve müebbet verilece¤ini tahmin ettiklerini söylüyorlar... Konuklar u¤urlan›rken, Hollanda'daki
ve di¤er Avrupa ülkelerindeki ilerici-devrimcilere selam söyleniyor.
Onlar da, "Bir an önce özgürlü¤ünüze kavuﬂman›z› diliyoruz." diyerek ayr›l›yorlar.
Ç›k›ﬂ kap›s›nda tutsaklar cezaevi
arabalar›na binerken, konuklar›n
sözcüsü durumundaki genç k›z›n
a¤lad›¤› görülüyor. Bunu duyan Day› pencereye geliyor ve tercümana
ba¤›r›yor: "Söyle ona a¤lamas›n,
Çünkü biz kazanaca¤›z!"

gelmesiyle birlikte, bölgeden çekilmiﬂ ve katliama ortak olmuﬂlard›.
Hollanda devleti, iﬂine gelmedi¤inde, sorumlulu¤u BM’nin üzerine
atarak kendini aklamaya çal›ﬂ›yor.
Yar›n, ony›llar sonra, bir “özür” dilerler, olur biter, tazminat yine ödemezler elbette.
Hollanda mahkemesi, ülkesini
tazminat ödemekten kurtarabilir, fakat halklar›n gözünde katliamc› konumundan kurtaramaz.

