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Şanslıyız, Onurluyuz,

Gururluyuz!

Şanslıyız, Onurluyuz,

Gururluyuz!
Böyle bir önderli¤e sahip oldu¤umuz için, böyle

bir önderin yönetiminde mücadele etti¤imiz
için, Day›’n›n yoldafl›, ö¤rencisi oldu¤umuz için,

lekesiz bir hayat›n tan›¤› oldu¤umuz için...
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Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmden 
Yana Olanlar›n Sesi



Mao ZEDUNG

20. Yüzy›l’a damgas›n›
vuran devrimci önder-
lerdendir. En büyük ese-
ri Çin Devrimi’yle sade-
ce Çin halk›n› kurtar-
makla kalmam›fl; halk
savafl›n›n teori ve prati-
¤ini miras b›rakarak

tüm sömürge halklar›n kurtulufl yolunu ayd›nlatm›flt›r.
9 Eylül 1976’da ölümsüzleflen Mao, sömürge halkla-
r›n kurtulufl savafllar›nda yaflamaya devam ediyor.

Agostinho NETO

Angola Halk Kurtulufl Hareketi
MPLA’n›n önderlerinden biriy-
di. fiair, t›p doktoru ve kurtu-
lufltan sonra Angola Halk Cum-
huriyeti'nin ilk devlet baflkan›
olan Agostinho Neto, 17 Eylül

1922'de Angola'n›n baflkenti Luanda'n›n Bengo Kö-
yü’nde do¤du, 10 Eylül 1979'da Moskova'da öldü.

Salvador ALLENDE

1908’de do¤du. 1937’de Sos-
yalist Parti’den milletvekili se-
çildi. 1970’de Halk Cephesi
(Unidad Popular) ad›na kat›l-
d›¤› baflkanl›k seçimlerini ka-
zand›. 11 Eylül 1973’te fii-

li’de yap›lan faflist darbeye karfl› silah elde direnerek
flehit düfltü.

Julius FUÇ‹K
Çekoslovakya Komünist Partisi
önderlerindendi. 8 Eylül
1943’de Nazi iflgalinde
tutuklanarak idam edildi. 

Diyarbak›r Ölüm Orucu fiehitleri 

7-17 Eylül 1982 Cuntan›n teslim alma dayatmas›na
karfl› 14 Temmuz 1982’de Diyarbak›r Hapishanesi’nde

bafllayan Ölüm Orucu’nda, Kemal Pir 7 Eylül'de,
Hayri Durmufl 13 Eylül'de, Akif Y›lmaz 15 Ey-
lül'de, Ali Çiçek 17 Eylül 1982'de flehit düfltüler.

YYiinnee sseenniinnlleeyyiizz
YYiinnee uummuuttlluuyyuuzz
HHeerr flfleeyyii ççaall››nnmm››flfl bbiirr hhaallkk››nn
HHeerr flfleeyyiinnii ggeerrii aallmmaakk iiççiinn
SSeenniinnlleeyyiizz,, uummuuttlluuyyuuzz

YYiinnee sseenniinnlleeyyiizz
YYiinnee yyüürrüüyyoorruuzz uummuuttllaa
‹‹flflççiinniinn eemmee¤¤ii,, kkööyyllüünnüünn aall››nntteerrii,,
BBeebbeelleerriinn ççaall››nnmm››flfl ggüüllüüflfllleerrii iiççiinn
HHaallkk››mm››zz››nn ççaall››nnmm››flfl ddüüflfllleerrii
YYaassaakkllaannmm››flfl ddiilllleerrii iiççiinn
EEzziilleenn ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn
ÖÖffkkeessiinnii ssüürreerreekk nnaammlluuyyaa
ÖÖnnüümmüüzzddee sseenn,, eelllleerrddee kk››zz››ll bbaayyrraakkllaarrllaa
yyüürrüüyyoorruuzz.. 

YYiinnee sseenniinnlleeyyiizz
YYiinnee uummuuttlluu,, yyiinnee kkaavvggaacc››yy››zz
YYiinnee dduuvvaarrllaarraa uummuudduu iiflfllliiyyoorruuzz
UUmmuuttssuuzz yyüürreekklleerree 

uummuudduu ttaaflfl››yyoorruuzz ssookkaakk ssookkaakk
MMeeyyddaannllaarrddaa ddöövvüüflflüüyyoorruuzz bbaarriikkaatt bbaarriikkaatt
DDaa¤¤llaarrddaa,, flfleehhiirrlleerrddee ççaatt››flfl››yyoorruuzz 

eevv eevv,, tteeppee tteeppee
KKuuflflaattmmaallaarrddaa oorraakk ççeekkiiççllii bbaayyrraa¤¤›› 

ddaallggaallaanndd››rr››yyoorruuzz

YYiinnee sseenniinnlleeyyiizz

YYiinnee uummuuttlluu,, 
yyeennii ddeessttaannllaarrddaayy››zz

YYiinnee eerriiyyeeccee¤¤iizz hhüüccrreelleerrddee
YYiinnee bbiirr ddiirreenniiflfl ttüürrkküüssüü

oollaaccaa¤¤››zz zziinnddaannllaarrddaa
GGüünn oollaaccaakk ddiirriilleeccee¤¤iizz aatt››ll››mmllaa
HHaallkk››nn ööffkkeessii,, aaddaalleettiinn sseessii oollaaccaa¤¤››zz
GGüünn oollaaccaakk,, yyeenneecceekk,, yyeenniilleeccee¤¤iizz
SSaa¤¤aa ssoollaa ssaavvrruullmmaaddaann
SSeennii iiççiimmiizzddee,, oommuuzzbbaaflfl››mm››zzddaa,, 

bbiilliinncciimmiizzddee yyaaflflaattaarraakk
DDeessttaannllaarr yyaarraattaarraakk yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz

YYiinnee sseenniinnlleeyysseekk
vvee yyiinnee uummuuttlluuyyssaakk

DDiilliimmiizzddee ssööyylleennmmiiflfl
BBiilliinncciimmiizzee kkaazz››nnmm››flflssaa zzaaffeerr
YYiinnee ööllüüyyoorrssaakk oo kk››zz››ll ggüünnlleerr uu¤¤rruunnaa
VVee ttoopprraa¤¤aa hheerr ddüüflflüüflflüümmüüzzddee 
""BBiizzee ööllüümm yyookk"" ddiiyyoorrssaakk
YYiinnee ssoossyyaalliizzmmddee ››ssrraarr eeddiiyyoorrssaakk
SSeenniinn öönnddeerrllii¤¤iinnddee yyüürrüüyyoorr
oolluuflfluummuuzzddaanndd››rr..     

YYiinnee vvee ddaaiimmaa sseenniinnlleeyyiizz
YYiinnee vvee ddaaiimmaa uummuuttlluuyyuuzz
AAnnaaddoolluu hhaallkkllaarr››nn››nn bbiirr hhaarreekkeettii vvaarrssaa
BBiirr uummuudduu vvaarrssaa
BBuu uummuuddaa sseenn hhaayyaatt vveerrddiinn.. 
SSeenniinn iizziinnddeenn yyüürrüüyyeecceekk hhaallkk››mm››zz
SSeenniinn öönnddeerrllii¤¤iinnddee vvuurruuflflaaccaakk ddeevvrriimmcciilleerr
SSeenniinn sseessiinnllee kkoonnuuflflaaccaakk uummuutt
SSeenniinnllee ddeevvrriimmee yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz......

Yine seninleyiz
GGüüllaayy KKAAVVAAKK  Hücre sald›r›s›na karfl› 2000-2007 büyük direniflinde,
Ümraniye Hapishanesi birinci Ölüm Orucu Ekibindeydi. 19 Aral›k Kat-
liam›’ndan sonra zorla müdahaleye maruz kald›. Bir süre sonra tahliye
edildi¤inde, tahliye rüflvetini reddederek direniflini sürdürdü. ‹hanet
karfl›s›nda kahramanl›¤›n yolunu seçerek, 77 EEyyllüüll 22000011’de Armutlu di-
renifl mahallesinde ölümsüzleflti Gülay, 1972’de Zonguldak-Ulus, Ki-
razc›k Köyü’nde do¤du. 1990’da Dev-Genç saflar›nda mücadeleye ka-
t›ld›. Dev-Genç’in kadrolar›ndan olan efli Erol Yalç›n’›n katledilmesi

sonras›nda da, mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1994’te tutsak düfltü ve mücadelesi-
ni tutsakl›k koflullar›nda sürdürdü.

HHaammiiddee ÖÖZZTTÜÜRRKK 1970’de Antakya’da do¤du. 1990’da mücadeleye ka-
t›ld›. Mücadele içinde kardeflini flehit verdi. Daha büyük bir h›rsla sa-
r›ld› mücadeleye. Akdeniz çap›nda görevler üstlendi. 1996’da ‹stan-
bul’da tutukland›. ‘96 Ölüm Orucunda 3. Ekip’te görev ald› 2000 Ölüm
Orucu direniflinde de bafl›ndan beri gönüllüler içindeydi. 19 Aral›k
2000’de, Bayrampafla C-1 ko¤uflunda, 6 yoldafl›n›n diri diri yak›lmas›-
na tan›k oldu. Katliam sonras› götürüldü¤ü Bak›rköy Kad›n ve Çocuk
Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekip’inde direnifle bafllayan Hamide Öz-

türk, 1100 EEyyllüüll 22000022’de bir onur abidesi olarak ölümsüzleflti. 

UU¤¤uurr BBÜÜLLBBÜÜLL 1976’da Kastamonu-‹nebolu’da do¤du. 1996’da müca-
dele saflar›na kat›ld›. ‹flkenceler ve tutsakl›klar yaflad›. 19 Aral›k 2000
katliam›nda Bart›n Hapishanesi’ndeydi. Yaraland› ve Sincan F Tipi’ne
sevkedildi. Ölüm Orucu gönüllüsüydü. Direnifl sürecinde tahliye edil-
di. Tahliye edilmesinin ard›ndan, 1100 EEyyllüüll 22000011’de ‹stanbul Gümüflsu-
yu’nda Çevik Kuvvete yönelik gerçeklefltirdi¤i feda eyleminde öfkenin
ve adaletin temsilcisi olarak ölümsüzleflti. 

FFiilliizz ÜÜNNAALL,, YYeenneerr TTÜÜRRKKEERR  Filiz, 1974 y›l›nda Tokat
Turhal ilçesi Çerçi Köyü’nde do¤du, 1997 Haziran’›n-
da gerillaya kat›ld›. Yener, 1973 y›l›nda Ordu’nun Me-
sudiye ilçesinde do¤du. 1998 Haziran’›nda gerillaya
kat›ld›. Tokat’ta gerilla faaliyeti yürütürken, Niksar-
Refladiye aras›ndaki k›rsal alanda oligarflinin askeri
güçleriyle ç›kan çat›flmada, 99 EEyyllüüll 11999988’de flehit
düfltüler.Çat›flmada Filiz Ünal vurulup flehit düfler-

ken, Yener Türker’den çat›flma sonras› haber al›namad›. Araflt›rmalar sonucunda oligarfli-
nin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu¤u veya Kelkit ›rma¤›nda bo¤uldu¤u sonucuna var›ld›.

YAfiIYORLAR
5 EEylül-11 EEylül

DDuurrssuunn IIfifiIIKK
77 EEyyllüüll
11999911’de Hol-
landa’da fa-
flistler tara-
f›ndan katle-
dildi.

VVeeddaatt ‹‹NNAANN 
Mücadele okuru bir ö¤ret-
mendi. 1111 EEyyllüüll 11999944’de
Dersim Mazgirt, Dar›kent
beldesinde, Kürt milliyetçi-
leri taraf›ndan öldürüldü. 

SSeehheerr fifiAAHH‹‹NN TÖDEF’liydi.
‹stanbul Mimar Sinan Üni-
versitesi’nde TÖDEF’in or-
ganizasyonuyla yürütülen
rehberlik ve dayan›flma ça-
l›flmalar› içinde yeral›yordu.
Bu çal›flmay› sürdürürken,
çal›flmaya sald›ran polisler

taraf›ndan üniversitenin üçüncü kat›ndan afla-
¤› at›ld›. Befl gün komada kald›ktan sonra 88
EEyyllüüll 11999911’de flehit düfltü.

ZZeeyynneepp EEssrraa
BBOOLLAAYYIIRR
‹YÖ-DER

üyesiydi. Mü-
cadelede he-
nüz çok yeni
oldu¤u bir sü-
reçte 88 EEyyllüüll

11999900’da Bursa’da geçirdi¤i bir
trafik kazas› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.
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Yozlaflmaya Karfl›
Mücadele Ettikleri ‹çin
Yarg›lananlar›n
Yan›nda Olal›m! 

TTaarriihh:: 2 Eylül: YYeerr:: ‹st.
Befliktafl 13. ACM SSaaaatt:: 10.00 SSaaaatt 12.30’da Temel
Haklar Federasyonu taraf›ndan Befliktafl ACM önünde
bir bas›n aç›klamas› yap›lacak.

Grup Yorum
Harbiye’de
6 EEylül'de, Cumartesi
saat 20.30'da, orada,
Harbiye'de olaca¤›z.
Tedari¤inizi haz›rla-
y›n, koyun s›rt çanta-
lar›n›za umutlar›n›-
z›, gelece¤e dair düfl-
lerinizi ve siz de kat›-
l›n bu yolculu¤a...

BBeekklliiyyoorruuzz.... GGGRRRUUUPPP   YYYOOORRRUUUMMM

Keyfi tutukla-
malara dur
demek için
orada olal›m!
Tarih: 5 Eylül
Saat: 10.30 
Yer: Ankara 11. ACM 

‹stanbul TTAYAD’›n
2. OOla¤an
Genel KKurulu
Yer: LLa BBella
Dü¤ün SSalonu
Rumeli CCad.
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Osmanbey-‹ST.
7 EEylül PPazar
14.00-18.00

““TTuuttssaakk KKaarriikkaattüürrlleerr
SSeerrggiissii”” Tecrite Karfl›
Olan Tüm Dostlar›m›z›
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Pirsultan Abdal Kültür

Derneği Sarıyer Şubesi 



Bir k›z›l bayrak deniziydi Gazi o
gün. KK››zz››ll bbaayyrraakk,, herhangi bir

simge de¤il, sosyalizmin en yal›n,
en enternasyonal simgesidir. K›z›l
bayrak dünyan›n tüm dillerinde ve
tüm k›talar›nda, tek kelimeyle ddeevv--
rriimm’dir. Ve Day›’ya en yak›flan da
odur. Burjuva bas›n yay›n organlar›,
son derece bilinçli s›n›fsal bir ter-
cihle, Day›’n›n cenazesine iliflkin
haberlerinde onlarca küçük, önem-
siz ayr›nt›y› bafll›klar›na tafl›rken,
k›z›l bayrak denizini, o cenaze töre-
ninde somutlaflan devrim kararl›l›¤›
ve sosyalizm özlemini görmezden
geldiler. 

Day› devrim iddias› ve iktidar
hedefini kendinde somutlayan

bir devrimci önderdir. Devrimci Yol
tasfiyecili¤ine karfl› “eski”lerin oto-
ritesine boyun e¤meyen tavr›n›n,
cüretli siyasal ç›k›fllar›n›n ve inisi-
yatifinin temelinde de bu vard›. ‹n-
karc›, tasfiyeci kadrolara as›l itiraz›
iki noktadayd›; onlar› Partiyi gecik-
tirmek ve PASS’yi uygulamaya ge-
çifli engellemekle elefltiriyordu. Par-
ti, iktidar içindi. Partisiz iktidar al-
ternatifi olunamazd›. PASS, oligar-
flik iktidar› alafla¤› etmenin temel
yoluydu. Türkiye devrimi o süreç-
ten bu yana bir çok aflamadan geçti,
ilerledi, geriledi; iniflli ç›k›fll› bu sü-
reçler boyunca Day› hep devrimci
hareketin bafl›ndayd›. Objektif ve
subjektif koflullar ne olursa olsun,
hiçbir dönem, hiçbir aflamada ikti-
dar ufkunun kararmas›na izin ver-
medi. D›flar›da mücadelenin alabil-
di¤ine geriledi¤i koflullarda kadro-
lara sunulan perspektifler bile, dev-
rim iddias›n› tafl›yor, iktidar hedefi-
ni gösteriyordu. Marksist-Leninist
bir devrim çizgisi böyle flekillenme-
liydi ve Marksist-Leninist bir ön-
derli¤in görevi, koflullar ne olursa
olsun, hareketin bu do¤rultusunu
korumakt›. Çok sade bir flekilde di-

yebiliriz ki, Day›, devrim ve iktidar
hedefinin sigortas›yd›. Bu iddiay›,
bu perspektifi kendisiyle s›n›rl› tut-
may›p, tüm kadrolara benimsetmek
de, onun önderlik yaflam› boyunca
de¤iflmez amaçlar›ndan biri oldu.
Devrimci hareketin yaz›l› metinleri-
nin de tan›kl›k etti¤i gibi, durmaks›-
z›n, b›kmaks›z›n iktidar perspekti-
finden söz etti.   

TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmee ggeebbeeddiirr.. Da-
y›’n›n çok net bir biçimde dile

getirdi¤i tesbitlerden biridir bu. 16
Kas›m 1996’da Halk ‹çin Kurtulufl
dergisinde yay›nlanan bir yaz›s›nda
flöyle diyordu: “ TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmee
ggeebbeeddiirr.. Bu gerçe¤i flu veya bu teo-
rik gerekçeyle reddetmek, burun k›-
v›rmak, kitleleri tan›mayan ve mev-
cut durumu göremeyenlerin iflidir.
Devrim yolu önündeki engelleri kal-
d›rmak, bu süreci h›zland›rmak bi-
zim elimizdedir... ‹kkttiiddaarr bbiilliinncciimmiizz
her zamankinden çok daha güçlü
olmak zorundad›r. ‹‹kkttiiddaarr bbiilliinnccii--
mmiizziinn ggüüççllüü oollmmaass››,, hergün varl›¤›-
m›za kasteden, pervas›zca irili ufak-
l› darbeler indiren, imha eden düfl-
man cephesini daraltmak ve halk
cephesini geniflletip güçlendirecek
perspektifler ve taktiklerle savafl-
may› ö¤renmek demektir.”

Yak›n devrim
hayali bize

uzakt›r; ama devri-
mi uzakta, adeta im-
kans›z ve belirsiz
bir gelece¤e ertele-

yen bir yaklafl›m içinde de olmad›k
hiç. Büyük devrimci geliflmeler ta-
rihsel bir ihtimal olarak hep yan›ba-
fl›m›zdad›r. Kitlelerin hareketi,
planlara s›¤maz. Day›’n›n bu nokta-
da temel hareket noktas›, bu ve ben-
zeri geliflmelere haz›r olmak gerek-
ti¤idir. Hareketin kadrolar›na bunu
ö¤retmifltir. Bir Gazi ayaklanmas›n-
da e¤er hareket hiçbir tereddüt duy-
madan sürece politikalar›yla müda-
hale edebildiyse, iflte bu bak›fl aç›s›-
n›n sonucudur. Devrim bir düfl de-
¤il, gerçekleflebilir bir hedeftir. Tari-
hin belli anlar›nda devrim, ummad›-
¤›m›z, beklemedi¤imiz kadar yak›-
n›m›za gelir. ‹flte bir önderlik, o an-
larda çap›n› ve niteli¤ini belli eder.
Tarihte, o an› de¤erlendiremeyen, o
an›n gereklerini yapamay›p, iktidar›
elinden kaç›ran bir çok öndere tan›k
olunmufltur. Day› öyle bir tarihsel
an› yaflayamad›. Fakat hareketin
ggüüççllüü bbiirr iikkttiiddaarr ppeerrssppeekkttiiffiiyyllee
donanmas›, bunun ideolojik politik
çizgimiz içinde belirleyici bir kültü-
re dönüflmesi için ony›llard›r b›k-
mayan bir u¤rafl verdi. 

Day›, böylesine güçlü bir iktidar
iddias› ve perspektifini tafl›d›¤›

için, devrim demekti bizim için.  

“Türkiye devrime gebedir” tesbi-
tini yapan Day›, nesnelli¤in orta-

ya ç›karabilece¤i olumsuzluklar ko-
nusunda kadrolar› ve solu uyarmak-
tan da geri durmuyordu: Yine ayn›
yaz›da flöyle diyordu mesela: “Biz...
devrim cephesini de gelifltirecek
yöntemleri ustal›kla kulland›¤›m›z-
da muhalefet cephesi h›zla gelifle-
cek ve büyük bir güç olacakt›r. ...
Ama biz devrimciler, do¤ru politi-
kalarla mücadele etmezsek, düzenin
de¤iflmesinden yana olan bütün ke-
simleri... bir biçimde halk muhale-
fetine kanalize etmezsek, düflman
cephesi istikrars›z da olsa çeflitli bi-
çimlerde, belirli statükolar› koruya-
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Emek verilmeden, bedel
ödenmeden baflar›l-

m›fl bir devrim yoktur ta-
rihte. Bu yüzden Day›, kitlelerin
örgütlenmesinde olsun, kadrolafl-
ma konusuda olsun “olmuyor”,
“bu koflullarda yap›lamaz” türün-
den itirazlar› hiçbir zaman kabul
etmeyen tavr›yla, devrim iddias›
ve iktidar perspektifine sahip
olanlar›n bu tür gerekçelere sar›-
lamayaca¤›n› ortaya koyuyordu. 

Day› Devrimdir!



rak yaflayacak ve iktidar›n› sürdür-
meye, halka karfl› savaflmaya de-
vam edecektir.”

Devrim kuflkusuz do¤ru bir stra-
teji, ona ba¤l› olarak do¤ru bir

çal›flma tarz›, do¤ru bir örgüt anla-
y›fl› demektir. Fakat bunlarla birlik-
te, devrim büyük bir emek iflidir.
Emek harcayarak, gerekti¤inde i¤-
neyle kuyu kazar gibi, gerekti¤inde
büyük nehirler halinde ak›fllarla kit-
leleri örgütlemektir. Day›’n›n s›k
s›k “Örgütleyeceksiniz! ‹fliniz bu-
dur, devrimcilik örgütlemektir” de-
mesi bundand›. Emek verilmeden,
bedel ödenmeden baflar›lm›fl bir
devrim yoktur tarihte. Bu yüzden
Day›, kitlelerin örgütlenmesinde ol-
sun, kadrolaflma konusuda olsun
“olmuyor”, “bu koflullarda yap›la-
maz” türünden itirazlar› hiçbir za-
man kabul etmeyen tavr›yla, devrim
iddias› ve iktidar perspektifine sa-
hip olanlar›n bu tür gerekçelere sa-
r›lamayaca¤›n› ortaya koyuyordu. 

Devrim, insanl›k tarihinin en gü-
zel eylemidir. Toplumlar, çürü-

yen ve yefleren yanlar› birlikte içe-
rirler. Toplumlar›n bir yan› ölürken,
bir yan› yeni gelifleni temsil eder.
Çürüyen, ço¤u kez uzun bir tarih di-
limi boyunca, toplumdaki egemen
s›n›flard›r. Bu hakimiyet, toplumu
da çürütür. Devrimler, iflte bu nokta-
da çürümeye tarihin ve s›n›f müca-
delesinin vurdu¤u neflterdir. S›n›flar
mücadelesinin geriledi¤i, veya eko-
nomik, sosyal çeflitli nedenlerle top-
lumsal çürümenin h›zland›¤› dö-
nemlerde, solda umutsuzluk, iddi-
as›zl›k da boy verir. Oysa tam tersi-
ne, böylesi dönemler, iddiam›z› bü-
yütmemiz gereken dönemlerdir.
Çünkü böylesi dönemler, devrimin
neflterine her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyuldu¤unu gösterir;
ve devrimciler bu ihtiyaca kay›ts›z
kalamazlar. Devrimci hareketin ik-
tidar perspektifinin pekiflmesi, bu
seyri izlemifltir. Mücadelenin en ge-
ri oldu¤u cunta y›llar›, devrimci ha-
reketin önderli¤inin e¤itimi ve yön-
lendirmesiyle iktidar perspektifini
güçlendirdi¤i dönemler olmufltur.

Bu iddiaya sahip olmayanlar, “yap-
ra¤›n bile k›p›rdamad›¤›” dönem-
lerde büyük destanlar yazamazlard›
kuflkusuz. Bu iddiaya sahip olama-
yanlar, tüm dünyada tersine gelifl-
meler olurken, o siyasi cüreti de
gösteremezlerdi.  

Devrimci hareketin önderli¤inde
ve politikalar›nda somutlanan

ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmm kkaarraarrll››ll››¤¤››,,
oligarflinin temsilcilerine “dünyan›n
her taraf›nda bunlar yok olurken,
bizde hala eski fleylerinde ›srar edi-
yorlar” dedirten kararl›l›kt›r. 1990
At›l›m›’n› düflünün tekrar; bir çok
ülkede, ulusal ve sosyal kurtulufl ha-
reketleri, silahl› mücadeleyi terke-
der, ateflkes’ler yaparken, dünyan›n
Türkiye sinde Day›, hapishaneden
özgürlük eylemiyle ç›km›fl ve  cüret-
li bir biçimde silahl› mücadeleyi ör-
gütlemeye çal›flmaktad›r. Day›’n›n
dünya çap›nda oynad›¤› rolü gör-
mek için bu somutlu¤u gözünüzün
önünde canland›rman›z yeterlidir.
Emperyalist karfl›-devrim rüzgarla-
r›n›n ulusal, sosyal kurtulufl hareket-
lerini, ilerici hareketleri önüne kat›p
sürüklemesinin önünde örülen bari-
katta, devrimci hareketin bu dönem-
deki at›l›m karar› ve mücadelesi, bu
mücadelede de Day›’n›n varl›¤› ve
iradesi son derece belirleyici bir rol
oynam›flt›r. 16-17 Nisan’› düflünün
tekrar; bir çok ülkede ve hatta ülke-
mizde de kimi örgütler, amblemle-
rindeki orak çekiçleri atarken, dev-
rimci hareket, kadrolar›n›n savaflç›-
lar›n›n bulundu¤u her üsde orak çe-
kiçli bayra¤› dalgaland›rmay› bir ge-
lenek haline getirmektedir.  

Gerek 12 Eylül sonras› faflist te-
rör karfl›s›nda direnemeyip tes-

limiyete savrulanlar›n, gerekse de
emperyalist kuflatma karfl›s›nda dü-
zen içileflenlerin iillkk kkaayybbeettttiikklleerrii
ne silahlar›, ne de orak çekiçli amb-
lemleri, ne stratejileriydi; ilk kay-
bettikleri iikkttiiddaarr iiddddiiaass›› oldu. Ola-
bilirli¤ine inançlar›n› kaybettikleri
için veya olmas› için gerekeni yapa-
cak cürete art›k sahip olamad›klar›
için ddeevvrriimmddeenn vazgeçtiler. Dev-
rimden ve iktidar iddias›ndan vaz-
geçenin ondan sonra, silahtan, orak
çekiçten, stratejiden ve hatta örgüt-
ten vazgeçmesi do¤ald›r. Devrim ve
iktidar iddias› olmayan›n, bir örgü-
te, silaha, bir s›n›f› temsil eden orak
çekice ihtiyac› da kalmayacakt›r.
Nitekim süreçler hep böyle gelifl-
mifltir. Devrim iddias›ndan, iktidar
hedefinden vazgeçenler, ad›m ad›m
herfleyi tasfiye etmifl ve etmeye de-
vam etmektedirler. 

Bir hareket, herhangi bir aflama-
da bir çok fleyini kaybedebilir;

kadrolar›n›, savaflç›lar›n› kaybede-
bilir, tüm maddi imkanlar›n› kaybe-
debilir, hatta öyle olabilir ki, örgüt-
lü¤ü bile büyük ölçüde da¤›labilir;
fakat o hareketin kadrolar›, yöneti-
mi, devrim iddias›n› ve iktidar he-
defini kaybetmemifllerse, bunlar›n
hepsi yeniden yarat›l›r. Tersinden,
devrim iddias› ve iktidar hedefi ol-
mayanlar, belli bir an için ne kadar
büyük bir güce ve imkanlara sahip
olurlarsa olsunlar, bu güç, sadece
düzen içi baz› manevralar yapabil-
mek bak›m›ndan bir anlam tafl›r, da-
ha fazlas› de¤il. 

Day›’dan bize kalan miras›n en
belirleyici parçalar›ndan biri

iflte budur: devrim iddias› ve iktidar
hedefi! Bu iddia, bu perspektif,
devrim yürüyüflümüzün hiç rotas›n-
dan sapmadan devam etmesinin pu-
sulas› ve güvencesidir. ‹ddiam›z›
asla kaybetmeyecek, hedefimizden
asla flaflmayaca¤›z. Böyle ö¤rendik,
böyle sürdürece¤iz. Önderimize ve
halk›m›za sözümüzdür. Sözümüz
devrim sözüdür.  
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Day›’dan bize kalan
miras›n en belirleyici

parçalar›ndan biri iflte
budur: devrim iddias› ve iktidar
hedefi! Bu iddia, bu perspektif,
devrim yürüyüflümüzün hiç ro-
tas›ndan sapmadan devam et-
mesinin pusulas› ve güvencesi-
dir. ‹ddiam›z› asla kaybetmeye-
cek, hedefimizden asla flaflma-
yaca¤›z.



Cepheliler, yaflam›n› bu ihtiyar
dünyaya güzellikler resmetmeye
adayan Önderleri Dursun Karatafl’›,
ülkede ve Avrupa’n›n dört bir ya-
n›nda yapt›klar› anma toplant›lar›y-
la, duvar yaz›lamalar›yla, ast›klar›
pankartlarla ve duvarlar› Önderleri-
nin zaferi gösteren resimleriyle do-
natarak an›yorlar.

Herkes duymal›, herkes tan›mal›
Dursun Karatafl’›. Herkes O’nun za-

feri gösteren parma¤›nda, Kurtu-
lufl’a yürümenin coflkusunu yafla-
mal›. Anadolu’nun yoksul ve ezil-
mifl halk› için atan bir yürekti o; so-
kaklar› dolduran insanlar, oyun oy-
nayan çocuklar herkes onun görün-
tüleriyle karfl›laflmal›. Oligarflinin
hakk›nda fermanlar ç›kartt›¤›, ze-
hirli oklar›na hedef yapt›¤› bu bü-
yük insan›, ellerine ald›klar› dergi-
lerde, okuduklar› bildirilerde, bak-
t›klar› her yerde görmeliler.

Bunun için her do¤an gün so-
kaklardayd› Cepheliler.

CCeepphheelliilleerr ÖÖnnddeerrlleerriinnii
SSeellaammll››yyoorrllaarr

Cepheliler 11 A¤ustos’ta flehit
düflen DHKP-C Önderi Dursun Ka-
ratafl’›n resimlerini yoksul halk›n
yaflad›¤› mahallelerin duvarlar›na
nakflediyorlar.

21 A¤ustos Perflembe gecesi AAllii--
bbeeyykkööyy Karadolap Mahallesi, Saya-
yokuflu, Binevler, bölgelerinde flab-
lonlu yaz›lamalar yap›ld›. Fularl› ve
maskeli Cepheliler, üzerinde Dur-
sun Karatafl’›n resminin çizili oldu-
¤u ve “Yaflas›n Önderimiz Dursun
Karatafl” yaz›l› flablonlarla mahalle-
lerin de¤iflik bölgelerine 45 yaz›la-
ma yapt›lar.

OOkkmmeeyyddaann›› sokaklar›na da 21
A¤ustos günü 30 yaz›lama yap›ld›. 

Cepheliler 20-21A¤ustos gecesi
ise NNuurrtteeppee Çayan Mahallesi’nde
50 adet flablonlu yaz›lama yapt›lar.

Cepheliler 22 A¤ustos günü ise
GGüüllssuuyyuu son durak ve çevresi, Din-
ler Sokak, Nurettin Sözen Park› ve
çevresine yapt›klar› 20 yaz›lamayla
Önderlerini selamlad›.

23 A¤ustos gecesi ise yüzleri fu-
larl› ve maskeli Cepheliler, yoksul
halk›n yaflad›¤› BBaa¤¤cc››llaarr-Yenima-

halle’de yaz›lama ve flablonlar
yapt›lar. 

‹‹kkiitteellllii’’de de Atatürk mahallesi
Birinci, ‹kinci, Üçüncü ve Dördün-
cü sokaklarda Cepheliler taraf›ndan
20 yere “Yaflas›n önderimiz Dursun
Karatafl” yaz›lamalar› yap›larak
Dursun Karatafl selamland›. 

22 a¤ustos günü SSaarr››ggaazzii de-
mokrasi caddesi sokaklar›na 13 adet
Dursun Karatafl’›n resimlerinin ol-
du¤u yaz›lamalar yap›ld›. 

24 A¤ustos günü ise EEsseennlleerr
Nam›k Kemal Mahallesi’nde Cep-
heliler 20 ayr› yere “Yaflas›n Önde-
rimiz Dursun Karatafl” slogan› ve
önderli¤in portrelerinin oldu¤u
flablonlar yap›ld›. 

27 A¤ustos tarihinde EEsseennyyuurrtt
Talatpafla ve Fetih mahallerinde 20
adet yaz›lama yap›ld›. 

ÇÇaa¤¤llaayyaann’da da bir çok yerde
duvara Day›n›n silüeti bas›ld›. 

25 A¤ustos günü SSaarr››ggaazzii De-
mokrasi Caddesi üzerinde 6 yere
Day›n›n resminin oldu¤u flablonlar
yap›ld›.  

28 A¤ustos günü YYeenniibboossnnaa
Zafer Mahallesinde 12 adet “Yafla-
s›n Önderimiz Dursun Karatafl” ya-
z›lamas› yap›ld›.

Yaz›lama vve PPankartl› 
Selam

Seninleyiz, 
Yolunday›z

Avrupa’da Cepheliler, cadde ve so-
kaklar› önderlerinin resimleri ve
pankartlarla donatmaya devam etti-
ler. Çeflitli ülkelerde, bir çok bölge-
de yüzlerce kifli Önderlerini anmak
için topland›. As›lan pankartlar ve
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‘Yoldafl Seni Anaca¤›z
Her Do¤an Gün Anaca¤›z’

Esenler

Esenyurt

Nurtepe



meflaleli yürüyüflle devrimimizin
Önderi selamland›.

AA ll mm aa nn yy aa ;; DD uu ii ss bb uu rr gg ,,
NNuurrnnbbeerrgg,, KKööllnn,, WWuuppppeerrttaall,,
HHaammbbuurrgg,, FFrraannkkffuurrtt

‹‹nnggiilltteerree;; LLoonnddrraa
BBeellççiikkaa;; LLiieeggee
FFrraannssaa;; PPaarriiss’’ttee AAnnmmaallaarr
Avrupa’n›n dört bir yan›nda yüz-

lerce Cepheli Önderlerini anmak
için topland›.

Özenle haz›rlanm›fl salonlarda,
tören için toplanan kitleyi, Day›m›-
z›n, gülümseyen, zaferi gösteren,
mahkeme kürsülerinde oligarfliyi
yarg›layan resimleri, ““DDeevvrriimmee OOnn--
ssuuzz AAmmaa OOnnuunnllaa YYüürrüüyyoorruuzz””,,
““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl UUmmuudduunn AAdd››dd››rr””
““AAdd›› aanndd››mm››zz,, mmiirraass››mm››zz,, bbaayyrraa¤¤››--
mm››zzdd››rr””,, ““KKllaavvuuzzuummuuzz,, DDaayy››mm››zz
YYoolluummuuzzuu AAyydd››nnllaatt››yyoorr..”” ““SSeenniinnllee--
yyiizz,, YYoolluunnddaayy››zz””,, ““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl
ÖÖllüümmssüüzzddüürr”” yaz›l› pankartlar kar-
fl›l›yordu.

Day›n›n devrim için mücadele-
den ibaret yaflam›n›n anlat›ld›¤›, si-
nevizyon gösterilerinin yap›ld›¤›,
Önderli¤e Türkiye halklar› ad›na,
“bize kazand›rd›¤›n her fley için te-
flekkür ediyoruz” denilen anmalar-
da, coflku, hüzün bir arada yafland›.

KKööllnn’deki anma 24 A¤ustos’ta

yap›ld›. 11 yafl›ndaki Hüseyin’in de
70’li yafllar›ndakilerin de Day›’s›yd›
O. Hüseyin, Day›’s›n› okudu¤u bir
fliirle and›. Halk Cephesi ad›na ya-
p›lan konuflmada; Day›, ““yyeennii iinnssaa--
nn››nn vvee yyeennii ddeevvrriimmccii yyaaflflaamm››nn yyaa--
rraatt››cc››ss››”” olarak tan›mland›, “u¤runa
can›n› verdi¤i ideallerini yerine ge-
tirmek” için söz verildi. TK‹P,
MKP, TKP/ML, MLKP ve MLSPB
de anmaya kat›ld›lar.

DDuuiissbbuurrgg’daki anma Anadolu
E¤itim ve Kültür Merkezi’nde yine
24 A¤ustos’ta yap›ld›. Grup Umuda

7

Dursun Karatafl, 22 A¤us-
tos’ta Almanya Köln’de; en ka-
labal›k semtlerde as›lan ‘‘DDuurr--
ssuunn KKaarraattaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr!!,,
ÖÖnnddeerr YYoollddaaflfl DDuurrssuunn KKaarraa--
ttaaflfl!!’’ yaz›l› pankartlardayd›.
Yine Köln’ün de¤iflik semtle-
rinde, 24 A¤ustos’ta da, Day›’-
m›z›n resminin alt›nda “Dur-
sun Karatafl Ölümsüzdür” ya-
z›lar› yeralan, 1 metreye 2 met-
re büyüklü¤ündeki  flablonlarla
duvarlara Önderli¤in resmi ya-
p›ld›.

A l m a n y a ’ d a
pankart as›lan yer-
lerden birisi de Du-
isburg’un semtleri
oldu.  Buralarda
as›lan pankartlarda,
Önderlik ““ÖÖnnddeerree

SSeellaamm SSaavvaaflflaa DDeevvaamm
DDHHKKCC”” imzal› yaz›larla se-
lamland›. Pankartlar uzun süre
as›l› kald›.

‹ngiltere’nin baflkenti Lon-
dra’da 21 A¤ustos’ta flehrin
farkl› yerlerine as›lan pankart-
lar saatlerce as›l› kal›rken,
Dursun Karatafl’›n ölümsüzlü-
¤ü vurguland›.

21 A¤ustos’ta Avustur-
ya’n›n baflkenti Viyana’da fleh-
rin 6 farkl› yerinde, en ifllek
caddelerde as›lan pankartlar-
da ise, DDHHKKCC imzal› olarak
““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl ÖÖllüümmssüüzz--
ddüürr”” yaz›yordu. 

Belçika’n›n Liege flehrin-
de 24 A¤ustos’ta meydana ge-
len halk› uzun süre as›l› kalan
‘‘DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl ÖÖllüümmssüüzz--
ddüürr’’ pankart› karfl›lad›. 

Pankart ve Duvarlarda 
‘Dursun Karataş ‘Dursun Karataş 
Ölümsüzdür’  Ölümsüzdür’  Almanya’n›n Hamburg kentinin sokaklar›,

23 A¤ustos’ta Dursun Karatafl an›s›na yap›lan
yürüyüflün meflaleleri ile ayd›nlat›ld›. Ya¤an
ya¤mura ald›rmadan meflalelerle yürüyen Cep-
heliler, hep bir a¤›zdan en çok sevdikleri slogan-
lardan olan ““ÖÖnnddeerr YYoollddaaflfl DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl””
slogan›n› hayk›rd›lar.

70 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflün en önünde,
klavuzumuz, karanl›kta ›fl›¤›m›z Önder yoldafl›-
m›z, Day›m›z vard›. Ard›nda ise k›z›l bayraklar
ve ‘‘DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr--HHaallkk CCeepphhee--
ssii’’ pankart› ile Önderli¤in resimlerinin bulundu-
¤u dövizler tafl›nd›.

Yürüyüfl boyunca,
““CCüürreett ‹‹ssyyaann SSaavvaaflfl,, YYaa--
flflaass››nn ÖÖnnddeerriimmiizz DDuurrssuunn
KKaarraattaaflfl””,, ““KKaahhrraammaannllaarr
ÖÖllmmeezz HHaallkk YYeenniillmmeezz””,,
““MMaahhiirr HHüüsseeyyiinn UUllaaflfl,,
KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl””,,
““YYaaflflaass››nn DDeevvrriimmccii DDaayyaa--
nn››flflmmaa”” sloganlar› ile so-
kaklar inletildi. Devrim
and› içilerek bitirilen yü-
rüyüflte, Cephenin dostla-
r› da yer ald›lar.Viyana

Hamburg

Dortmund Liege

Karanl›kta Meflalemiz 
Olmaya Devam Edecek



Yürüyüfl’un türküleri ve fliirler eflli-
¤inde yap›lan anmada, ““HHaayyaatt›› bboo--
yyuunnccaa üüllkkeessiinnii vvee hhaallkk››nn›› ççookk sseevv--
ddii.. BBiizz ddee oonnuu ççookk sseevvddiikk..”” denil-
di. Önderli¤in flehitli¤i ile ilgili par-
ti aç›klamas›n›n okundu¤u anmada,
ayr›ca YET-KOM Eyalet Yürütme-
si, MKP NRW örgütü ve Duisburg
Partizan taraftarlar›n›n mesajlar›na
yer verildi.

NNüürrnnbbeerrgg’’ttee 23 A¤ustos’ta an-
ma için gelen kitleyi, etraf› k›z›l ka-
ranfillerle süslenmifl ve yanan
mumlar›n ortas›nda Day›’n›n resmi
karfl›lad›. Parti aç›klamas›, Day›’n›n
mahkemede oligarfliyi yarg›lad›¤›

görüntülerin izlendi¤i an-
mada, Nürnberg MLKP ve
MKP taraftarlar›n›n mesaj-
lar› da okundu.

24 A¤ustos’ta LLoonn--
ddrraa’daki anman›n yeri Ana-
dolu Halk Kültür Merke-
zi’ydi. Önderli¤in resimleri-
nin yan›nda, di¤er devrimci
önderlerin resimlerinin de
yer ald›¤› bir köfle yap›ld›. Day›’n›n
mücadele yaflam›ndan görüntüler
izlendi, fliirler okundu.  Anmada,
MKP merkez komite, MLKP Avru-
pa örgütlülü¤ü, Devrimci Yol ‹ngil-
tere örgütlülü¤ü ve TKP-ML’nin
mesajlar› da okundu. ‹ngiltere’de
yaflayan, yazar Ali Erdo¤an da duy-
gular›n›; Day›’n›n Mahirler’in yo-
lundan giden bir önder oldu¤unu
belirterek ifade etti.

24 A¤ustos’ta anma yap›lan yer-
lerden biri de WWuuppppeerrttaall’’ddii.. Da-
y›’n›n konuflmalarla, görüntülerle
anlat›ld›¤› anmada, ““3388 yy››ll››nn hheerr
aann››nn›› hhaallkkllaarraa aaddaamm››flfl bbiirr öönnddeerriinn
öö¤¤rreenncciilleerrii vvee ttaarraaffttaarrllaarr›› oollmmaann››nn
oonnuurr vveerriiccii oolldduu¤¤uu”” vurguland›.
Anmaya kat›lan TK‹P Temsilcisi de
Day›’n›n Türkiye devrimi için öne-
mini anlatan bir konuflma yapt›.

HHaammbbuurrgg’’ddaa 23 A¤ustos’ta
meflaleli yürüyüfl öncesinde yap›lan
anma, evler, esnaflar ve kahveler
dolafl›l›p ça¤r›lar yap›larak, afifller
as›l›p ve bildiriler da¤›t›larak örgüt-
lendi. Anadolu-Der Çocuk Korosu-
nun türkü ve marfllar söyledi¤i an-
mada;  Day›’n›n devrime adanm›fl
yaflam›, ““ssuu ggiibbii bbeerrrraakk””
sözleriyle tan›mland›. An-
mada; MKP, MLKP,
TKP/ML ve TK‹P taraftar-
lar›n›n mesajlar› da okundu.

BBeellççiikkaa’’nn››nnnn LLiieeggee fleh-
rinde 26 A¤ustos günü Halk
Cepheliler umudun ad›n›n
büyük mimar›n› and›lar.
Belçika Komunist Parti-
si’nin lokalinde yap›lan an-
mada Day›’y› anlatan bir
konuflma yap›l›rken, önde-
rin görüntülerinin oldu¤u si-

nevizyon gösterimi yap›ld›.

DDoorrttmmuunndd’’ddaa Dortmund Kültür
Merkezi’nde yap›lan bir anmayla
Dursun Karatafl selamland›. Day›
için haz›rlanan panonun bafl›nda,
ellerinde k›z›l bayraklarla iki
kiflinin nöbet tuttu¤u anmada
yap›lan konuflmada ‘Onun k›lavuz-
lu¤unda yolumuza devam edece¤iz’
denildi.

FFrraannkkffuurrtt BBoocckkeennhheeiimm’de 24
A¤ustos günü yap›lan anmada
Day›’n›n ö¤rencileri, yoldafllar› Da-
y›’n›n devrimci yaflam›n› anlatan ve
ondan ö¤rendiklerini dile getiren
konuflmalar yapt›lar. Anmaya
MLKP ve MKP örgütleri yaz›l› me-
sajla kat›l›rken, TK‹P ve Dersim
Kültür Derne¤i Rein-Main ad›na
anmaya kat›lan temsilciler de söz
ald›lar.

PPaarriiss’te yap›lan anmada da
Day›’n›n 38 y›ll›k devrimci yaflam›-
n› foto¤raf ve görüntülerle belgele-
yen gösterim yap›ld›. Sloganlarla
bitirilen sinevizyon gösteriminin
ard›ndan Day›’ya hitaben, O’nu
anlatan yaz›lar okundu. Anmaya
MKP Fransa Örgütlülü¤ü ve MLKP
Avrupa Örgütlenmeside kat›ld›. 
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Day›’n›n devrimci hareketin ön-
deri olarak s›n›flar mücadelesinde
belirleyici bir rol oynad›¤› ony›llar
boyunca, ülkemizde ve dünyada sa-
y›s›z alt üst olufllar yafland›. Day›,
bu ony›llar içinde güçlü devrim rüz-
garlar›na da tan›k oldu, karfl›-dev-
rim rüzgarlar›n›n ortal›¤› silip süpü-
rüflüne de. Kitlelerin devrim saflar›-
na ak›fl›n› da yaflad›, sessizli¤in ha-
kim oldu¤u y›llar› da. 

Olumlu veya olumsuz, hiçbir ge-
liflmenin, hareketin iradesini teslim
almas›na izin vermedi. SSüürreecciinn
yyöönnlleennddiirrddii¤¤ii de¤il, ssüürreeccii yyöönnlleenn--
ddiirreenn oldu. 

Bu ony›llar boyunca, dünya ve
ülkemiz halklar›n›, devrimini ilgi-
lendiren hiçbir konuda, Türkiye so-
lunda s›kça örne¤i görülen ““bbeekkllee--
ggöörr”” oportünizmine prim vermedi.
Halklar› ilgilendiren, devrimcilerin
sözünü söylemesi gereken yerde,
tav›rs›z, politikas›z kalmad›. Söyle-
necek söz eksik kalabilir, yap›lacak
eylem yetersiz olabilirdi; ama dev-
rimci hareket, tavr›n› o tarihsel anda
ortaya koymal›yd›. Türkiye solunda
iz b›rakan, ülkemiz ve dünya solu-
nun tav›rs›z oldu¤u anlarda yol aç›-
c› misyon yüklenen bir çok eylem
ve tav›r, bu anlay›fl›n sonucunda or-

taya ç›km›flt›r. 

38 y›ll›k devrimci yaflam›-
n›n ilk birkaç y›l› d›fl›nda he-
men tamam›nda, çeflitli konu-
larda politika belirlemek, tav›r
gelifltirmek durumunda oldu.
Onlarca y›l boyunca belirledi¤i
hiçbir politikadan dolay› “pifl-
manl›k” duymak, özelefltiri
yapmak zorunda kalmad›. Da-
y›’n›n devrimci yaflam›n›n
kuflkusuz en onur duyulacak,

en çok g›pta edilecek yanlar›ndan
biri de budur. 

Hayat›n ak›fl› içinde, herfley olup
bitmeden, do¤ruyu ortaya koymak-
t›r Day›’n›n özelli¤i. 

Türkiye solunda, bir çok kritik
dönüm noktas›nda tav›rs›z kalarak
veya yanl›fl tav›rlar gelifltirerek, 5
y›l sonra, 10 y›l sonra özelefltiriler
yap›lmas›n›n örne¤i çoktur. Fakat
bu özelefltirilerin ço¤u kez “günah
ç›karmadan” baflka bir anlam› da ol-
maz. 

Önderlik ve öncülük iddias›nda
olanlar, hayat›n ve mücadelenin
içinde, YYEERR‹‹NNDDEE ve ZZAAMMAANNIINN--
DDAA gösterirler do¤ruyu. Day›’n›n
prati¤i hep böyle flekillenmifltir. Ta-
v›r koymaktaki inisiyatif, cüret ve
dinamizm, tavr›n do¤ru politik
muhtevas›yla bütünleflir. OOrrttaall››kk nnee
kkaaddaarr ppuusslluu,, ggeelliiflflmmeelleerr nnee kkaaddaarr
kkaarrmmaaflfl››kk olursa olsun, saf›n› belir-
lemekte yanl›fll›k yapmaz devrimci
hareket. Bunu sa¤layan, sa¤lam bir
ideolojik zemin, cüret ve inisiyatif,
ve y›llara dayanan bir birikim ve
donan›m›n yön verdi¤i önderlik
sezgisidir. 

Sol, devrimci, sosyalist olmak,
halktan yana, bask›c› ve sömürücü

düzenlerin karfl›s›nda olmak, gelifl-
melere halklar›n ç›karlar› çerçeve-
sinde bakmak demektir.

Böyle bak›ld›¤›nda, devrimci ol-
man›n ve devrimci tavr›n k›staslar›
çok net ve yal›nd›r. Fakat, gerek
dünyadaki gerekse de ülkemizdeki
çeflitli geliflmelerde, sol, sosyalist
kimlik tafl›yan ya da kendilerini öy-
le tan›mlayan çeflitli kesimlerin al-
d›klar› tutumlar, bu netlikte olma-
m›flt›r. Çünkü bu yal›nl›kta bakma-

m›fllard›r olaylara. 

Hemen baz› örnek-
leri hat›rlatabiliriz; Fa-
flizme karfl› direnifller,
kontrgerillan›n bir tra-
fik kazas›nda aleni hale
geldi¤i Susurluk kazas›
süreci, Türkiye’nin
AB’ye üyeli¤ine iliflkin

politikalar, Sovyetler Birli¤i’nde
Gorbaçov’un Glasnost ve Prestroy-
ka (Aç›kl›k ve Yeniden Yap›lanma)
politikalar›n›n de¤erlendirilmesi,
Berlin duvar›n›n y›k›lmas›, Roman-
ya’daki Çavuflesku iktidar›n›n em-
peryalistler taraf›ndan devrilmesi,
‘‘KKöörrffeezz SSaavvaaflfl››’’nda Irak halklar›n›n
üzerine bombalar ya¤d›r›lmas›... ve
daha sayabilece¤imiz benzeri bir
çok olay; devrimci hareketle solun
tav›rlar›n›n birbirinden aayyrr››flfltt››¤¤››,
solun ya tav›r belirleyemedi¤i ya da
belirleyip yanl›fl saflarda yer ald›¤›
tarihsel olaylard›r. 

S›ralad›¤›m›z geliflmelerin ço¤u,
solun zaman›nda do¤ru tav›rlar be-
lirleyemeyip, y›llar sonra özelefltiri-
ler yapt›¤› geliflmelerdir. Ve bu ge-
liflmeler, devrimci hareket aç›s›ndan
ise, tarihinin onur duydu¤u sayfala-
r› aras›ndad›r. Devrimci hareketin
önderi, bu noktada çok net bir bak›fl
aç›s› ve övünülecek bir gelenek
oluflturmufltur. 

Mesela; birbirinden farkl› dö-
nemlere tekabül eden ama özü ayn›
olan Romanya ve Irak örneklerinde;
emperyalizm, sosyalist ülkeleri ve
halen emperyalizme teslim olmam›fl
küçük burjuva diktatörlükleri y›ka-
rak, kendi pazar alan›na kat›yor,

Day›; Politikada 
Netlik Ve Yal›nl›kt›r



emperyalist sisteme karfl› tüm di-
renmeleri tarihin derinliklerine
gömmek istiyordu. Bu emperyalist
komplo ve sald›r›lar karfl›s›nda dev-
rimcilerin saf› nettir. Elbette ideolo-
jik olarak net, devrimin ilkeleri, de-
¤erleri noktas›nda tutarl› olanlar
için geçerlidir bu netlik. Emperya-
lizm gerçe¤ini unutanlar, emperya-
lizmin sald›r›lar› üzerine pragmatik
hesaplar yapanlar veya sadece sal-
d›r› ortam›n› geçifltirmek anlay›fl›n-
da olanlar, elbette farkl› ve yanl›fl
saflara savrulacaklard›. 

YYaa eemmppeerryyaalliizzmmddeenn yyaannaa,, 
yyaa hhaallkkllaarrddaann...... 
Emperyalizm gerçe¤ine yal›n ve

net bak›lmad›¤›nda, savrulma kaç›-
n›lmazd›r. Do¤ru çizginin asgari ge-
reklerinden biri, bbuurrjjuuvvaazzii vvee pprroo--
lleettaarryyaa,, eemmppeerryyaalliizzmm vvee hhaallkkllaarr
saflaflmalar›n› hiçbir koflulda unut-
mamakt›r. Pragmatik hesaplardan
uzak durmak, teoride ve pratikte
ddeevvrriimmccii bbeerrrraakkll››kk,, bedeli ne olur-
sa olsun, do¤rular› savunan politik
cüret de do¤ru devrimci tav›r için
olmazsa olmaz koflullar aras›ndad›r. 

Devrimci hareketin yeri her ko-
flulda nettir; emperyalizmin karfl›-
s›nda olmak. HHeerr kkooflfluullddaa buna uy-
gun tav›r belirlenmifltir.

Emperyalizmin karfl›s›nda ol-
mak; dünyadaki saflaflman›n em-
peryalizmle halklar aras›nda oldu-
¤unu esas almakt›r. Bu da, dünyaya
Marksizm-Leninizm’in ›fl›¤›nda
bakmakla mümkündür.

Emperyalizmin karfl›s›nda ol-
mak; dünyadaki tüm kötülüklerin
merkezinin emperyalizm oldu¤u
gerçe¤ini bilmektir.

Emperyalizmin karfl›s›nda ol-
mak; halklar›n kurtuluflunun emper-
yalizme karfl› mücadelede oldu¤u
gerçe¤ini görmektir.

Bunlar› net olarak göremeyenler
veya görmek istemeyenler, emper-
yalizme karfl› politikalar›nda da net-
li¤e, yal›nl›¤a sahip olamam›fllard›r.

Day›, ne pahas›na olursa olsun,

emperyalizmin karfl›s›nda olunmas›
gerekti¤ini, ““KKöörrffeezz SSaavvaaflfl››”” süre-
cine iliflkin de¤erlendirmesinde
flöyle ifade eder; ““((......)) bbüüttüünn eemm--
ppeerryyaalliisstt ddüünnyyaann››nn iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn
vvee ssoolluunn ddüüflflmmaannll››¤¤››nn›› kkaazzaannmmaa
ppaahhaass››nnaa öözzggüüccüümmüüzzee ddaayyaannaarraakk,,
bbeeddeelllleerriinniinn aa¤¤››rrll››¤¤››nn›› ggöözzee aallaarraakk,,
OOrrttaaddoo¤¤uu hhaallkkllaarr››nn››nn yyaann››nnddaa yyeerr
aallmmaall›› vvee eemmppeerryyaalliizzmmee ddaarrbbeelleerr
vvuurrmmaall››yydd››kk..””

Herfleyin öözzüü buradad›r. Ezilen
halklar›n yan›nda olmak ve emper-
yalizme darbeler vurmak. Nitekim,
Day›’n›n önderli¤inde devrimci ha-
reket bunun gereklerini yerine getir-
mifltir de. Bedelleri a¤›r olmufltur
ama devrimcili¤in, sosyalist olma-
n›n temel ölçüleri de bu a¤›r bedel-
lerle gelece¤e miras olarak b›rak›l-
m›flt›r. 1990’lar›n bafllar›ndaki dün-
yada, sald›rgan emperyalizme dar-
beler vurulan birkaç ülkeden birisi-
nin Türkiye olmas› onuru kazand›-
r›lm›flt›r ülkemize. 

RRoommaannyyaa vvee ‘‘ddüünnyyaa 
dduurrdduukkççaa uunnuuttuullmmaayyaaccaakk’’
bbiirr öörrnneekk
Emperyalizm’in sosyalist siste-

me yönelik sald›r›lar› karfl›s›nda, re-
vizyonist, oportünist de olsalar, di-
renen sosyalist liderlerin ve sosya-
lizmin kazan›mlar›n›n sahiplenil-
mesinde de çok nettir Day›’n›n ge-
lifltirdi¤i tav›rlar. Day›, sosyalizme
yönelen sald›r›lar karfl›s›nda net ta-
v›r almayan kesimlerin devrimcilik,
solculuk anlay›fl›n› flöyle mahkum
ediyordu;

““DDüünnyyaa dduurrdduukkççaa uunnuuttuullmmaa--
yyaaccaakk,, ddeevvrriimmcciilliikk,, kkoommüünniissttlliikk
aadd››nnaa uuttaannççllaa aann››llaaccaakk bbiirr iibbrreett
ttaabblloossuuyyllaa kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaayydd››kk.. EEmm--
ppeerryyaalliissttlleerr,, yyeerrllii iiflflbbiirrlliikkççiilleerr,, ffaa--
flfliissttlleerr,, ssoossyyaall ddeemmookkrraattllaarr,, mmiillllii--
yyeettççiilleerr,, kkeennddiinnee MMaarrkkssiisstt--LLeennii--
nniisstt,, ssoossyyaalliisstt,, kkoommüünniisstt ddiiyyeennlleerr
tteekk cceepphheeddee bbiirrlleeflflmmiiflflttii.. BBuu cceepphhee--
nniinn hheeddeeffii,, eemmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr››yyaa
kkaarrflfl›› ddiirreennmmee ‘‘ssuuççuunnuu’’ iiflfllleeyyeenn
ÇÇaavvuuflfleesskkuu’’nnuunn,, yyaannll››flflll››kkllaarr›› ddaa
iiççiinnddee bbaarr››nndd››rraann ssoossyyaalliisstt iikkttiiddaa--
rr››yydd››.. ÇÇaavvuuflfleesskkuu--nnuunn vvee yyaannddaaflflllaa--
rr››nn››nn,, ööllüümmüü ggöözzee aallaarraakk ddiirreenniiflflii
ddee,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn,, bbeeyyiinnlleerriinnii tteess--
lliimm aalldd››¤¤›› ssoollccuullaarr››nn,, kkoommüünniissttllee--
rriinn aaddaalleett dduuyygguullaarr››nn›› oorrttaayyaa çç››--
kkaarrmmaayyaa yyeettmmeemmiiflflttii..”” (Kongre
Belgeleri-1)

Evet, asl›nda emperyalizmin Ro-
manya’da örgütledi¤i karfl›-devrim
sürecine tav›r almak için, Roman-
ya’daki geliflmelerin detaylar›n› bil-
mek bile gerekmiyordu. Çavuflesku
ve yan›ndakilerin, emperyalizmle
uzlaflmayarak yaflamlar› pahas›na
ortaya koyduklar› direnifli görmek
yeterliydi. Saflar bu yan›yla netti.
Nitekim, devrimci hareket tav›r al-
d›¤›nda, daha sonraki süreçte ortaya
ç›kacak olan komploculu¤a, karfl›-
devrimin yalanlar›na iliflkin kimi
bilgilere sahip de¤ildi. Çavuflesku-
lar’› katledenlerin sosyalizme sal-
d›rd›klar›, Çavufleskular’›n ise sos-
yalizmi savunmak için canlar›n›
verdikleri ortadayd›. 

Fakat, solun baz› kesimlerinin
hedeflerinde emperyalizm de¤il,
Çavuflesku iktidar›n›n yanl›fllar›
vard›. Kimisi, Çavuflesku iktidar›-
n›n, sosyalist ülkelerin birer birer
y›k›l›fl›ndan, geçmiflteki politik tes-
pitlerine kan›t(!) bulmaya çal›fl›yor-
du. Kimisi, beynini emperyalizmin
propagandalar›na teslim etmifl, ade-
ta halk ve emperyalizm saflaflma-
s›ndaki yerini unutmufl, karfl›-devri-
mi ““hhaallkk aayyaakkllaannmmaass››”” diye se-
laml›yordu. Bu kayg›lar›n ve sub-
jektivizmlerin öne ç›kt›¤› yerde, po-
litikada do¤ruluk söz konusu ola-
mazd›.
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Devrimci hareketin kayg›lar›
farkl›yd›. Devrimci hareketin önde-
ri, devrimcilerin kayg›lar›n›n ne ol-
mas› gerekti¤ini flöyle ifade ediyor-
du; ““bbüüttüünn ddüünnyyaann››nn ddüüflflmmaannll››¤¤››nn››
kkaazzaannmmaa ppaahhaass››nnaa bbiillee oollssaa,, pprroollee--
ttaarryyaann››nn,, hhaallkk››nn,, aaddaalleettiinn,, öözzggüürr--
llüü¤¤üünn,, ssoossyyaalliizzmmiinn ssaavvuunnuuccuussuu ooll--
mmaall››yydd››kk..””

Ayn› “Körfez Sald›r›s›” s›ras›n-
da oldu¤u gibi, ssoorruunnuunn öözzüü yine
buradad›r. Day›’n›n ortaya koydu¤u
bak›fl aç›s›, bütün dünyan›n düfl-
manl›¤› pahas›na, emperyalizmin
karfl›s›na dikilmek, halktan yana net
tav›r almak, sosyalizmi savunmak-
t›r. Nitekim, emperyalist sald›r›lar›n
her alanda yo¤unlaflt›¤› bu süreçte
devrimci hareketin emperyalizme
tavr›, salt ideolojik tespitler ile de
s›n›rl› de¤ildir. Emperyalizme karfl›
çeflitli devrimci fliddet eylemleri de,
emperyalizmin “Kara Listesi”ne ya-
z›lma, katliamlara maruz kalma pa-
has›na hayata geçirildi. Sürecin ge-
rektirdi¤i bedel ödenecek, fakat
sosyalizme yönelen sald›r›lar›n kar-
fl›s›nda durulacakt›.

Devrimci hareketin tarihinde,
emperyalizmle uzlaflma, emperya-
lizme “demokrasi savunuculu¤u”
gibi olmad›k misyonlar biçme ve
emperyalizmden halklar lehine bir
fley bekleme tavr› olmam›flt›r. Dev-
rimci hareketin stratejik çizgisi, ide-
olojisi ve önderli¤i net olmufltur bu
noktada. 

Emperyalizm, Irak halk›n›n üze-
rine bombalar ya¤d›r›yorsa, Afga-
nistan’›, Irak’› iflgal etmiflse, Yu-
goslavya’y› parçalam›flsa,
SSCB’nin da¤›lmas› sonras› ortaya
ç›kan tabloda halklar› birbiriyle ça-
t›flt›r›yor, “turuncu devrimler” ad›
alt›nda kendi iflbirlikçisi iktidarlar›
yönetime getiriyorsa; ddeevvrriimmccii ppoo--
lliittiikkaa,, mu¤lakl›¤a yer b›rakmaya-
cak flekilde emperyalizmin karfl›-
s›nda olmak, bu ülkelerdeki geçmifl
yönetimlerin yanl›fllar› ne olursa ol-
sun, emperyalist iflgalden halklar
lehine bir beklentiye girmemektir.
Devrimci hareketin tavr› da öyle ol-
mufltur.

Bu örnekleri eskilere de uzatabi-
liriz; Day›’n›n bu noktadaki netli¤i,
devrimcili¤e bak›fl›ndaki yal›nl›¤›
göstermesi aç›s›ndan K›br›s iflgali
karfl›s›ndaki tav›r ö¤reticidir örne-
¤in. 1974’te K›br›s’›n iflgal edildi¤i
süreçte, bu iflgal, ülkede “Bar›fl Ha-
rekat›” olarak sunulmufltur. O sü-
reçte, örne¤in T‹P’liler gibi, K›br›s
halk›n›n ç›karlar›n›n emperyalizmin
ve faflizmin himayesinde olamaya-
ca¤›n› söylemekte tereddüt yafla-
yanlar vard›. Bunlar, ülkemizdeki
flovenizmin tepkisiyle karfl›laflmak-
tan çekindikleri için, K›br›s sorunu-
nun halklar›n lehine çözümünü sa-
vunmaktan, Ecevit hükümetinin
K›br›s’› iflgaline tav›r almaktan ka-
ç›nm›fllard›.

Day› ve birlikte oldu¤u genç
devrimciler, o y›llardaki gençlikle-
rine, yetersizliklerine ra¤men,
THKP-C’nin teorik miras›n› sahip-
leniyor ve bu miras›n ›fl›¤›nda, her
türlü devrimci olmayan kayg›lardan
uzak; K›br›s halk›n›n ç›kar›na olan
çözümü ‘‘BBaa¤¤››mmss››zz BBiirrlleeflfliikk KK››bb--
rr››ss’’ fleklinde cüretle ortaya koyabil-
mifllerdi. 

Tav›r almamak için derin ve kar-
mafl›k teoriler yapanlar, asl›nda
Marksizm-Leninizm’in en temel,
evrensel ilke ve de¤erlerinden kaç›-
yorlard›. Day›, Körfez Savafl›’na
iliflkin bir de¤erlendirmesinde bu
“çokbilmiflli¤e” flu dersi verir: ““BBuu
eemmppeerryyaalliisstt vvaahhflfleettee vvee zzuullmmee ttaavv››rr
aallmmaakk iiççiinn,, MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt,, ssooss--
yyaalliisstt oollmmaakk ddaa ggeerreekkmmiiyyoorrdduu.. NNaa--
mmuusslluu oollmmaakk,, eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››
oollmmaakk,, hhaallkkllaarr››nn ddoossttuu oollmmaakk yyee--
tteerrlliiyyddii..”” 

Namuslu olmak, halklar›n dostu
olmak, halktan yana bir saf belirle-
mekti zaten. Halklar›n ac›lar›n›
içinde duyanlar, emperyalizmin sal-
d›r›lar› karfl›s›nda gözlerini kapata-
mazlard›. Devrimcilik en saf haliy-
le, dünyan›n neresinde olursa olsun,
halklar›n yaflad›klar› ac›lar› içinde
hissetmektir. Bilinir ki, dünyan›n
neresinde olursa olsun, halklar›n

yaflad›klar› ac›lar›n arkas›nda do¤-
rudan ya da dolayl› olarak emperya-
lizmin politikalar› vard›r. Dolay›-
s›yla, halklar›n ac›lar›n› içinde his-
sedenler, emperyalizmin sald›r›lar›
karfl›s›nda anti-emperyalist müca-
dele bayra¤›n› yükseltmekte de te-
reddüt etmezler.

Day›, tüm yaflam› boyunca, poli-
tikay› devrimci yal›nl›k içinde ele
alan bir önder oldu. Bu yal›nl›k,
kayna¤›n› her soruna ss››nn››ff ppeerrssppeekk--
ttiiffiinnddeenn bakmaktan alm›flt›r. S›n›f-
sal bakmak, s›n›fsal düflünmek,
do¤ru devrimci tavr›n kap›lar›n›
açan kilittir. Day›’n›n; reformizme,
revizyonizme ve oportünizme karfl›
ideolojik mücadelesinin en önemli
ögelerinden biridir bu da. S›n›fsal
bak›fl, temel ve bafl çeliflkilere ve bu
temeldeki saflaflmalara uygun dav-
ranmakt›r. Bu bak›fl aç›s›, devrimci
hareket aç›s›ndan ideolojik ve gele-
neksel bir tutum haline dönüflmüfl-
tür. Bu yüzden karfl› karfl›ya geldi¤i-
miz her sorunda DDaayy››’’ddaann öö¤¤rreennddii--
¤¤iimmiizz ööllççüülleerrllee önce bakar›z; kkiimm--
ddeenn yyaannaa,, burjuvaziden mi, prole-
taryadan m›? Bakar›z, kkiimmiinn ssaaff››nn--
ddaa,, emperyalizmin mi, halklar›n
m›? Ve sorar›z; kkiimmiinn iiflfliinnee yar›yor
veya yarayacak? 

Bunlar›n cevab›, bize do¤ru dev-
rimci tavr› da gösterir. 

KKoorrtteejj bbooyyuunnccaa yyüürrüürr--
kkeenn,, kkoorrtteejjiimmiizziinn mmuuhhttee--
flfleemm kk››zz››ll bbaayyrraakkll›› yyüürrüüyyüü--
flflüünnüünn ddoossttllaarr››mm››zzaa ggüüvveenn,,
ddüüflflmmaann››mm››zzaa kkoorrkkuu vveerrddii--
¤¤iinnii vvee öönnddeerriimmiizzee yyaakk››flflaa--
nn››nn ddaa bbuu oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünn--
ddüümm.. BBeenn ddee bbuu dduuyygguullaarr
iiççiinnddee ffiiiillii oollaarraakk kkoorrtteejjddee
ggüüvveennlliikk ggöörreevvii ttaalleepp eeddee--
rreekk ddeesstteekk oolldduumm.. 

15 bin yürekten
süzülüp gelenler:



fiansl›y›z; ““DDaayy›› bbiizziimm öönnddeerrii--
mmiizzddiirr”” derken, bu cümlenin her
kelimesini, her harfini aln›m›z dik,
onurla, gururla söyleyebildi¤imiz
için flansl›y›z. 

Onur duyuyoruz onun yoldafllar›
olmaktan.

Gururluyuz; yüre¤inde halk ve
vatan sevgisi olan, devrim ve sosya-
lizm için mücadele eden herkesin
g›pta edece¤i bir önderli¤e sahip ol-
du¤umuz için. 

Gazi’de önderlerinin tabutunu
omuzlamak için toplanan 15 bin ki-
flilik kitle içindeki her Partili’nin,
Cepheli’nin gözünde onur ve gurur
vard›. Bu, 38 y›ll›k destans› bir dev-
rimci yaflam›n orta¤›, yoldafl›, ö¤-
rencisi olman›n onuru ve gururuydu.

Bu onurun ve gururun ad›, DDaa--
yy››’yd›. 

Day›’n›n yoldafllar›, ö¤rencileri,
kadrolar›, “Böyle bir önderiniz ol-
du¤u için flansl›s›n›z” denildi¤ine
çok tan›k olmufllard› hesaps›z soh-
betlerde. 

Öyleydiler gerçekten. 

Düflünün ki, bir Cepheli, halk›n
huzurunda, sol içinde, ülkemiz s›-
n›flar mücadelesindeki hemen tüm

ilklerin ve geleneklerin yarat›c›s›
olma övüncünü tafl›r. Bu övünç, on-
y›llar boyunca, flehitlerimizle ve
Day›’m›zla birlikte kazan›lm›flt›r. 

fiansl›y›z; o bizim mücadelemi-
zin bilge, yetkin, öngörülü k›lavu-
zuydu. Mahirler’den devrald›¤›
bayra¤› 38 y›ld›r cüretle önümüzde
tafl›yan bayraktar›m›zd›. 

Bu bayra¤›n bir tek gün bile ye-
re düflürülmemifl olmas› gururu-
muzdur; böyle bir k›lavuzun ard›n-
da yürümek, her devrimci için bir
flanstan baflka nedir ki... 

Lekesiz bir yaflamd› onunki. 

Böyle oldu¤u içindir ki, ony›l-
lard›r durmaks›z›n sürdürülen kara-
lamalar, onda hiçbir iz b›rakamad›. 

Hemen herfleyi dediler ona, ama
asla “teslim olmufl” diyemediler.
Tarih, tek bir saniye bile onun bo-
yun e¤di¤ine tan›k olmad›. 

Kimse, onun tek bir gün bile dü-
zenle uzlaflma içinde bir yaflam›na
tan›k olmad›. 

Kimse bizim karfl›m›za geçip
ona dair yüzümüzü k›zartacak, bafl›-
m›z› yere e¤direcek bir tek örnek
veremeyece¤i için gurur duyuyoruz
onunla.

Düflünün ki, onu karalamak, onu
halk›n, devrimcilerin, yoldafllar›n›n
gözünde küçük düflürmek için mal-
zeme arayan burjuva bas›n yay›n›n
elinde, istediklerine sa¤layacak tek
bir kare resim, tek bir belge yoktu. 

Hemen herfleyi dediler ona, ama
kimse 38 y›ll›k devrimci yaflam›nda
halka bir an bile, bir nebze bile za-
rar verdi¤ini söyleyemedi. 

Lekesiz bir devrimci yaflama sa-
hip olmak, iflte buydu. 

Çok çeflitli nedenlerle örgütten
ayr› düflmüfl insanlar›n bile, o gün,
15  A¤ustos’ta onu u¤urlamak için
Gazi’de olmas›n›n bir anlam› olma-
l›yd› ve vard› da. 

Belki, sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤›
süreçte, o tart›flmay› Day› yürüt-
müfltü ve Day›, o tart›flmada ilkeler-
den, kurallardan hiç taviz vermeyen
bir tutumun temsilcisiydi. Ama
kimse, Day›’n›n adaletsizlik yapt›-
¤›n› iddia edemezdi. 

Day›, önder olarak bu hareketi
yönetti¤i ony›llar boyunca, çok az
insan›n örgütten ihraç edilmesi ka-
rar›n› vermifltir.  Çünkü Day› için bu
tür “ceza”lar, tüm yollar›n, ama tüm
yollar›n tamamen tükendi¤i noktada12

fiansl›y›z, Onurluyuz, Gururluyuz;

Böyle bir önderli¤e sahip oldu¤umuz için, böyle bir önderin yönetiminde 
mücadele etti¤imiz için, Day›’n›n yoldafl›, ö¤rencisi oldu¤umuz için, lekesiz bir 

hayat›n, pürüzsüz bir devrimcili¤in tan›¤› oldu¤umuz için...



ancak düflünülebilecek bir çözüm-
dü. O, atman›n, as›p kesmenin ko-
layc›l›¤›n›n de¤il, zor olan› baflar-
man›n simgesi oldu hep. Çünkü
onun ufku büyüktü; onun ufkunda
Türkiye devrimi vard›, dünyay›
Türkiye’den sarsmak vard›. 

Bizleri böyle büyük bir iddiaya
ortak etti¤i için flansl›y›z. 

Bizleri, hangi durumlarda ne ya-
p›lmas› gerekti¤inin do¤ru cevapla-
r›yla donatt›¤› için flansl›y›z. 

Karfl›m›za ç›kacak yeni sorunla-
r› çözmenin yöntemini ve tecrübesi-
ni ö¤retti¤i için flansl›y›z. 

Bizlere asla kolayc›l›¤a sapma-
mam›z gerekti¤ini kendi prati¤iyle
gösterdi¤i için flansl›y›z. 

Devrim yürüyüflümüz, hiçbir za-
man, asla kolay bir yürüyüfl olmad›.
Bu yürüyüflün tüm zorluklar›n› en
önde yürüyen k›lavuzumuz olarak
da hep o gö¤üsledi. Her koflulda
orada, en öndeydi o. Ve de her ko-
flulda her zaman devrime yürüdü¤ü-
müzden emin olduk. Bizi hiç yan›lt-
mad›¤›, hiç hayal k›r›kl›¤›na u¤rat-
mad›¤› için onur ve gurur duyuyo-
ruz onunla. Onun k›lavuzlu¤unda
yürümek bir flanst› ve yine ve hala
bir flanstt›r. 

Tarihimize, bir an bile bafl›m›z›
öne e¤meden, bir an bile yüzümüz
k›zarmadan, bir an bile biz bunlar›
nas›l yapm›fl›z demeden bakabildi-
¤imiz için flansl›y›z. 

Tüm dünyada, çok çok az siyasi
harekete nasip olur böyle bir fley.
Tarihe böyle bakabilmek ne güzel-
dir. Tarihte böyle yer alabilmek ne
güzel ve ne kadar gurur vericidir. 

fians›m›z, onurumuz, gururumuz
kadar büyük bir de sorumlulu¤u-
muz var. Bu onuru ve gururu tafl›-
mak, büyük ve a¤›r görevler de yük-
lüyor s›rt›m›za. Bu onura, bu gurura
tek bir leke dahi düflürmeden onun
gösterdi¤i yolda yürümeye devam
ederek omuzlayaca¤›z bu yükü.
Zafere lekesiz varaca¤›z. fians›m›z,
onurumuz, gururumuz, yani Day›-
m›z, ayn› zamanda zaferimizdir. 13

‘İşte Dayı Burada’

Day› için flehit düfltü¤ü Hollanda’da, Rotterdam’da düzen-
lenen u¤urlama töreninin görüntüleri ak›p gidiyor karfl›m›zda-
ki ekranda. O güne kadar duymad›¤›m›z, kulaklar›m›za ya-
banc› gelen bir slogan duyuyoruz: “‹flte Day› Burada.”

Görüntülere biraz daha dikkat edince farkediyoruz ki, slo-
gan› atarken herkesin sa¤ eellii yyüürree¤¤iinnddee.. Bunu farketmemiz-
le, ilk kez duydu¤umuz slogan›n anlam› da netlefliyor. 

O gün oradaki anma töreninde yap›lan konuflmada geçi-
yordu flu sat›rlar; ki okurlar›m›z geçen say›da aktard›¤›m›z bu
metni hat›rlayacakt›r:

“Day›’m›z› her and›¤›m›zda, bizler Day›’m›z›n nerede oldu¤unu göste-
rebilmeliyiz. ‹flte Day›’m›z burada diyebilmeliyiz. Çünkü onun yeri oras›d›r.

Oray› fethetmifltir. Yüreklerimizi fethetmifltir…”
Onu ay›rdeden yanlardan biriydi belki de bu; yüreklerimizi fethetmesi

yani... Gazi’deki k›z›l bayrak denizinin yan›s›ra akan sevgi, ba¤l›l›k ça¤la-
yan› da bunun ifadesiydi. O sadece do¤ru politikalar›, yerinde tarihsel in-
siyatifleriyle de¤il, bunlara paralel olarak yoldafllar›n›n yüreklerini fethet-
mesiyle farkl› bir önderdi. 

Day›’n›n devrimci harekete ve Türkiye soluna b›rakt›¤› miras, çok bü-
yük, zengin bir mirast›r. Ve bu anlamda “‹flte Day› burada” diyebilmek, bu-
nu binlerin, onbinlerin, yar›n yüzbinlerin ve milyonlar›n diyebilmesi, bü-
yük bir güçtür. Türkiye’yi ve dünyay› de¤ifltirecek kadar büyük bir güçtür.  

Onun miras›n› sürdürmek, kuflku yok ki, bunu diyebilmekten geçiyor. 

Day›’y› oraya –yüreklerimize– yerlefltirmek, hep orada tutabilmek, el-
bette o kadar kolay da de¤ildir. 

Bu söz, asla kuru bir söz, alt› bofl bir deyifl olarak kalmamal›d›r. 

“Day› burada” demek, onun cüretini, coflkusunu, heyecan›n› kendi öl-
çülerimiz içinde de olsa yaflatabilmek demektir. 

“Day› burada” demek, onun s›n›flar mücadelesindeki kesinli¤ini, yal›n-
l›¤›n› kendi prati¤imizde uygulamaya çal›flmak demektir. 

Bulundu¤umuz birimde, alanda, bu küçük bir birim bile olsa, Day›’n›n
çal›flma tarz›n› sürdürmeye çal›flmak demektir. 

K›sacas›, “Day› burada” diyorsak, bunu ete kemi¤e büründürmeli, ha-
yat›n içinde somutlamal› ve bizim oldu¤umuz yer yerde Day› da olmal›. 

Niyazi Ayd›n’›n  sözüydü hat›rlan›rsa; “Benim oldu¤um yerde Devrim-
ci  Sol da vard›r”. 

“‹flte Day› burada” sözünün anlam› da buna paraleldir asl›nda. “Benim
oldu¤um yerde Day› da vard›r” iddias›n› içerir bu söz de. Elimizi oraya,
yüre¤imizin üstüne koyup and içiyorsak, sözümüzün hakk›n› vermek için
de  elimizden gelen her fleyi yapmal›y›z.

E¤er devrime onsuz ama onunla yürüyeceksek; Day›, her yerde, her
mahallede, sokakta, her dernekte, her okulda, her fabrikada, her iflyerinde,
her eylemde bizimle birlikte olmal›. Day›, perspektifleriyle, talimatlar›yla,
yaratt›¤› örneklerle her kadronun tüm faaliyetlerinde bulunmal›.

Her devrimci, her Cepheli, emperyalizme ve oligarfliye hayat›n her
alan›nda göstermelidir ki; iflte Day› burada, onun oldu¤u yerdedir... 



D
ay›m›z’›, önderimizi
eminim tüm insanlar›-
m›z, taraftarlar›m›z, yol-

dafllar›m›z görmek ister. Onu tan›-
m›fl olmay› isteyen çok insan oldu-
¤unu tahmin edebiliyorum. Ben
flansl›lar›m›zdan birisi oldu¤umu
söylemeliyim. Önderimizi tan›m›fl
olman›n verdi¤i onuru anlatamam.
Yüksek sesle söyleyemiyoruz bunu
her zaman. ‹çimizde kal›yor genel-
likle. Ama bugün, Day›m›z’› son-
suzlu¤a u¤urlamam›z›n ard›ndan bir
yaz›yla bu onuru paylaflaca¤›m. Ne
kadar mutluyum ki Day›’y› tan›d›m. 

Bir çocu¤un sorumlulu¤unu alan
bir anne ve baba, çocuklar›n›n geli-
flimini an an takip eder. Ad›m atma-
s›na sevinirken öte yandan korkar
da, bir yere düflecek mi, yaralaya-
cak m› kendini diye... Sürekli peflin-
dedir, takiptedir. Çünkü o sorumlu-
dur, sevgi doludur, ö¤reticidir, ya-
n›nda olup yol gösterendir, yapabi-
lirsin diyendir, yüreklendirendir...

Day›m›z da, bir baba flefkati ve
bir önder disipliniyle takip etmifltir
yan›ndakileri... Yumuflak bir dille,
sab›rla, bazen tek bir kelimeyle ver-
mifltir derslerini. Herfleyin fark›nda-
d›r, gözünden hiçbir fley kaçmaz.
Öyle inceliklerin fark›ndad›r ve
bunlar› öyle zamanlarda söyler ki,
beni izliyormufl, biliyormufl diye
düflünür, ifllerinizi daha bir özenli
yapars›n›z. Bu durum sizi flevklen-
dirir. 

Day›’y› ilk gördü¤ümde tan›ya-
mam›flt›m. Sonradan tan›d›m.
Onunla konuflurken kendimi çok ra-
hat hissetmifltim. Çok dikkatli bir
dinleyiciydi. Karfl›s›ndakini dinler-
ken, tam olarak ona odaklan›r. Din-
lerken bir yandan da düflündü¤ünü,
anlat›lanlar› ölçüp biçti¤ini ifade-
sinden rahatl›kla anlars›n›z. Öylesi-
ne dinlemez yani. Sordu¤unuz en
küçük soruyu dahi özenle cevaplar.
Anlatt›klar›n›z› da sorularla detay-
land›r›r. Bu size güven verir.

Güven vermesinin yan›nda size

güvenir ve bunu hissedersiniz. Onu
ilk tan›d›¤›m günlerde, henüz belir-
lenmifl bir görevim yoktu. Benim
için bir görev düflünmüfl, "verin o
ifli ona, yapar" demifl. Çok büyük
olmasa da güven isteyen bir iflti. 

Günlük yaflam›ndaki disiplini,
bitmeyen enerjisi, programl›l›¤›, ti-
tizli¤i, düzenli oluflu hep örnektir.
Sabah kalkar, masas›n›n bafl›na ge-
çer, bafllar çal›flmaya. Gecenin geç
saatlerine kadar çal›fl›r... Her zaman
düzenli ve temiz giyinir. Onu, ev ha-
li diye tabir edilen rahat giysiler
içinde göremezsiniz. Düzgün giyin-
mek de disiplinli çal›flmaya dahildir.

Sizinle çok ilgili de¤ildir gibi
görünür ama asl›nda tüm geliflim
döneminizi yak›ndan biliyordur, il-
gileniyordur. Küçük fleylere dahi
dikkat etmifltir. Mesela bir gün bir ifl
yap›yordum. Döndü bana dedi ki en
h›zl› sen yap›yorsun. Dakika tut-
mufl, baflka arkadafllarla k›yaslam›fl
ve en h›zl› benim yapt›¤›m› belirle-
mifl. Bunu yaparken mutlaka bir se-
bebi vard›r... 

Bir defas›nda bir yaz› üzerinde
düzeltme yapm›flt›m ve cümledeki
imla de¤iflikli¤i ile anlam›n› iki tür-
lü verebilece¤imizi söylemifl, han-
gisini vurgulamak istiyorsak ona
göre imla düzenlemesi yapmal›y›z
demifltim. Asl›nda basit bir uygula-
mayd›. Ama o küçük ayr›nt› için bi-
le "sen bu ifli biliyorsun" demiflti.
Day›’dan övgü almak çok güzeldir. 

Çok sab›rl›d›r. Bunu zaten 38
y›ll›k devrimci yaflam› süresince ya-
flad›klar›ndan, tarihimizden, gelifli-
mimizden anlam›fl›zd›r. Yenilen
darbeler, vurulan ketler kamç›lay›c›
olmufltur... Bu sabr› kifli olarak da
görürsünüz. Çocukluklar yapt›¤›m
bir dönemde tek bir olumsuz kelime
duymam›fl›md›r. Day›’n›n size k›z-
mas› size önem verdi¤ini gösterir.
K›zm›flt›r çünkü sizden beklemiyor-
dur, daha iyisini yapabilece¤inizi
biliyordur. Ama onun sabr›, suskun-
lu¤u, k›zmamas› bir cezad›r. Böyle

hissedersiniz. Keflke k›zsa, ba¤›rsa
dersiniz... Ve onun sabr› karfl›s›nda
siz teslim olursunuz...

O bir önderdir ama size karfl›
davran›fllar›, yak›nl›¤›, özeni bunu
sürekli hissettirmez size... Öte yan-
dan, a¤›rl›¤›n› bilirsiniz, hissedersi-
niz. 

Fiziki olarak ülke d›fl›ndad›r ama
beyin olarak ülkededir. Konuflmala-
r›n›z ülkedeymiflsiniz gibi yaflan›r,
öyle hissedersiniz. Çünkü o, bey-
ninde, yüre¤inde ülkesini tafl›mak-
tad›r 24 saat. Bunu çevresindekilere
de afl›lar.

Day›m›z’› tan›d›¤›n›zda, ““bbuu
hhaarreekkeettiinn iiççiinnddee iiyyii kkii vvaarr››mm”” diye
düflünürsünüz ve Cepheli olmay›
seçti¤iniz için kendinizle gurur du-
yars›n›z. Çünkü önderiniz gerçek
bir önderdir. U¤runa ölümü göze al-
d›¤›n›z örgütünüzün önderi sizin
ba¤l›l›¤›n›z›, güveninizi bofla ç›-
kartmaz, yan›ltmaz. Biz de ona,
onun miras›na lay›k olmaya çal›fla-
ca¤›z. Önderimiz, devrim koflusun-
da elimizdeki bayrak olacak! 

Gözün arkada kalmas›n!

YAfiASIN ÖNDER‹M‹Z DUR-
SUN KARATAfi!

DURSUN KARATAfi ÖLÜM-
SÜZDÜR!

14

Ö¤rencileri
Anlat›yor: “baba flefkati ve önder disiplini...”

Türkiye Solu’ndan Baflsa¤l›¤›
ve Dayan›flma Dilekleri:

"Merhaba dostlar. 

Önderiniz Dursun Karatafl’› yi-
tirmifl olmaktan dolay› duydu¤u-
nuz derin ac›y› paylafl›yoruz. 

Bütün bir ömrünü devrime ada-
m›fl, her türlü zorluk karfl›s›nda
devrimci kalmay› baflarm›fl olanlar
ölümsüzdür. Devrim davas› ancak
u¤runa yaflam›n› adam›fl savaflç›-
larla, önderlerle zafere ulaflt›r›l›r. 

Dursun Karatafl Ölümsüzdür! 

Devrimci Önderler Ölümsüzdür! 
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“O kadar diri, o kadar canl›, o kadar enerjikti ki...”
Ö¤rencileri
Anlat›yor:

O
nunla ilk karfl›laflmam
benim için çok beklen-
medik bir anda oldu.

Kald›¤›m›z yere gelece¤ini bilmi-
yordum. 1996 y›l›yd›. Tam eve giri-
yordum ki, benim arkamdan iki kifli
geldi. Gözlerime inananamad›m.
Biri O’ydu.

Bizler yoldafllar›m›z› gördü¤ü-
müzde, tüm yoldafll›k s›cakl›¤›, iç-
tenli¤i ve sevgisiyle birbirimizi se-
lamlar›z, hatta sar›l›r›z. Ama ben
öyle durakald›m. "fiimdi ne yap-
mam gerekiyor, imdad›ma yetifl"
dercesine, di¤er arkadafla bak›yo-
rum. Öyle ya, insan önderiyle her-
gün karfl›laflm›yor. Sonunda Day›
derdimi anlam›fl olmal› ki, "bu ....
mu?" sorusuyla selamlaflt› benimle. 

Day›’y› o güne kadar bir çok in-
san gibi ben de foto¤raflar›ndan ve
yaz›lardan tan›yordum. Elbette Da-
y› hakk›nda duyduklar›m da vard›.
Onunla birlikte kalan bir arkadafl-
dan dinlemifltim. Ve zaten onun an-
lat›mlar› beni flaflk›na çevirmifl, be-
nim kafamdaki önder profilini tuz
buz etmiflti. ‹nsan›n kafas›nda bir
tablo flekileniyordu elbette ama onu
karfl›mda gördü¤ümde flaflk›nl›¤›m
buna ra¤men çok büyüktü. Day› ne
kadar do¤ald›, ne kadar sade! Ne bi-
leyim, karfl›mda biraz da böyle as›k

suratl›, çok ciddi birini bekliyordum
herhalde. Ama hiç öyle de¤ilmifl. 

*

Bir keresine Day›’n›n elinde cet-
vel ve kurflun kalemle bir fleyler çiz-
di¤ini gördüm, "flu kadar metre be-
ze, flu kadar metre olsun” diye çi-
zimle ilgili ayr›nt›lar› söylüyordu.
Day› 1 May›s pankartlar›n›n ayr›nt›-
lar›n› belirliyormufl. Düflünebiliyor
musunuz? O bir örgütün önderi. Bu
örgütün bir sürü birimi, alan›, kad-
rosu var. ‹lgilenmesi gereken o ka-
dar fley varken, o herfleyle bizzat il-
gileniyor, pankart ölçüleri gibi bir
ayr›nt›y› bile atlam›yor. 

*

Neler söylemiyorlard› onunla il-
gili? Despot, diktatör... keflke onu bir
görebilselerdi, tan›yabilselerdi!
Onun bunlardan ne kadar uzak oldu-
¤unu görürlerdi. Zaten Day› da bu
konuyla ilgili flunu söylemiflti bir ke-
resine: "keflke dedikleri gibi despot
olsayd›k, diktatör olsayd›k. O zaman
ne darbe olurdu, ne baflka bir fley."

Day› ile karfl›laflt›¤›m›z dönem-
de devrimcilikte daha yeni say›labi-
lirdim. ‹llegal kültür ve yaflam›n ya-
banc›s›yd›m. Davran›fllar›mda lega-
litenin rahatl›¤›n› yans›t›yordum.
Bunlar›n yans›malar›ndan biri "gü-
rültülü" hareket etmem idi. Oysa il-
legalite bazen öyle koflullar› do¤u-
rabiliyordu ki, yeri geldi¤inde evde
oldu¤unu bile yans›tmaman gere-
kirdi. Bunun için adeta yumurta üs-
tünde yürürcesine hareket etmek
gerekiyordu. Bu konuda sorumlum
taraf›ndan bir çok kez ikaz edilmifl-
tim. 

Gürültülü hareket etmemin tek
sak›ncas› illegal yaflam›n içinde yer
almam de¤ildi. Day› çok az uyurdu.
Yat›nca uyumas› gerekiyor. Ancak
Day›’n›n uykusu hassas. Pald›r kül-
tür hareket etmemiz onun uyumas›-
na da engel olabiliyordu. Ama o yi-
ne e¤iterek elefltirirdi. 

*

Day›’ya çay götürmüfltüm. Bar-
daklar› b›rakt›¤›m gibi ç›k›yordum
ki, Day› beni durdurdu. Etrafa bak-
mam› istedi. Önce ne demek istedi-
¤ini anlamam›flt›m. Ama bak›nca
gördüm ki, orada bofl bardaklar ve
bofl tabaklar da vard›. Getiren götür-
memiflti anlafl›lan. Day› “gözlerin
radar gibi oday› taramal›, her ay-
r›nt›y› görmeli” dedi. 

Bofl kaplar benim arkamda kal›-
yordu. Kendimi savunaca¤›m ya,
"onlar›n arkamda oldu¤unu bu yüz-
den görmedi¤imi söylemifltim". 

Bu Day› için bir gerekçe de¤ildi:
"biz gerekti¤inde arkam›z› da görü-
rüz" demiflti bana. Bunlar›n bana
çok yarar› oldu. Gerçekten sadece
burnumun dibine de¤il, etrafa da
bakmay› al›flkanl›k haline getirdim. 

*

Day›’n›n fleker hastas› oldu¤unu
biliyordum. Çünkü yapt›¤›m ye-
meklerde bunu göz önünde bulun-
durmam gerekiyordu. Ama onun
kanser hastal›¤› hakk›nda benim bu-
lundu¤um ortamda pek söz edilme-
miflti. ... Ö¤rendi¤imde beni çok fla-
fl›rtt›. Day› kanser? Day› o kadar di-
ri, o kadar canl›, o kadar enerjikti,
sa¤l›kl› olan bizleri solda s›f›rda b›-
rak›yordu. Nas›l olurdu da, bu insa-
n›n böyle ciddi rahats›zl›¤› olabilir-
di? Biz bir nezle oldu¤umuz zaman
bile ne kadar m›zm›zlan›yoruz. Oy-
sa Day›’n›n böyle ciddi rahats›zl›k-
lar› vard› ve hiç anlafl›lm›yordu bile!

*

Bizler sevgimizi, özlemlerimizi,
umutlar›m›z› beynimizde ve kalbi-
mizde yaflat›yoruz. Devrimcileri
ölümsüz k›lan düflünceleridir. Biz-
ler ayn› düflünceleri paylaflt›kça,
kavgam›z›, devrim iddias›n› sürdür-
dükçe, Day› yaflamaya devam ede-
cektir. Dergide de yazd›¤› gibi,
ONU direnifllerde, barikatlarda, ey-
lemlerde, kitaplar›m›zda, yaz›lar›-
m›zda, görevimizin bafl›ndayken
görebilece¤iz, yaflatabilece¤iz.

Yaflas›n Devrimci Dostluk ve

Dayan›flma 

Mücadele BBirli¤i PPlatformu 

***

Dostlar 

Ömrünü devrim ve sosyalizm
mücadelesine adam›fl Dursun Ka-
ratafl’› ve ac›n›z› paylafl›yoruz ve
selaml›yoruz. 

Devrimci ‹‹flçi 

Partisi GGiriflimi



AKP iktidar›, kontrgerillay› yar-
g›lad›¤› yalanlar›yla halk› aldatmay›
sürdürüyor. Hlak Cepheliler de yü-
rüttükleri çal›flmalarla AKP’nin ya-
lanlar›n› teflhir etmeye ve Kontrge-
rilla Devlettir demeye devam ediyor-
lar.

AAnnkkaarraa:: DDeevvlleett KKeennddiissiinnii
YYaarrgg››llaayyaammaazz!!

Ankara Halk Cephesi 26 A¤ustos
günü Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar›
An›t› önünde yapt›¤› eylemle ‘AKP
Yalan Söylüyor Kontrgerilla Görevi
Bafl›nda’ pankart› açarak AKP’nin
yalanlar›n› ve ikiyüzlülü¤ünü teflhir
etti. 

Eylemde Halk Cephesi ad›na ba-
s›n aç›klamas›n› okuyan Hakan Y›l-
maz AKP’nin de Ergenekoncu-
lar’›nda kontrgerillan›n bir parças›
oldu¤unu ve kontrgerillan›n bu ülke
tarihinin kanl› bir parças› oldu¤unu
söyledi. Eylemde “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

EErrggeenneekkoonn’’ddaann DDeemmookkrraassii
BBeekklleeyyeennlleerr YYaann››ll››yyoorr!!

Halk Cephesi Antalya Temsilcili-
¤i taraf›ndan 24 A¤ustos günü An-
talya E¤itim-Sen fiubesi’nde “AKP
Yalan Söylüyor Kontrgerilla Görevi
Bafl›nda” konulu panel düzenlendi.
Kontrgerilla politikas› ve ülkemizde

uygulan›fl› üzerine tart›flmalar›n ya-
p›ld›¤› panelde Halk Cephesi Antal-
ya Temsilcili¤i ad›na Sema Koç,
TAYAD’l› Aileler ad›na Mehmet Ali
U¤urlu, Halk›n Hukuk Bürosu ad›na
Av. Ebru Timtik konuflma yapt›lar. 

Halk Cephesi ad›na yap›lan ko-
nuflmada kontrgerillan›n do¤ru ta-
n›mlanmas›n›n önemine ve kontrge-
rillaya karfl› nas›l mücadele edilme-
si gerekti¤ine de¤inilirken Halk›n
Hukuk Bürosu ad›na kat›lan Ebru
Timtik ise konuflmas›n›n bafl›nda
yap›lan Ergenekon Operasyonu ve
bu operasyonun sonuçlar› üzerine
görüfllerini dile getirdi. Ergenekon
Operasyonu’ndan demokrasi bekle-
yenlerin büyük hayal k›r›kl›¤›na u¤-
rayaca¤›n›, demokrasi beklentisine
girmenin yanl›fl oldu¤unu söyledi.
Panelin ikinci bölümünde ise soru-
larla beraber yo¤un tart›flmalar ya-
fland›.

AAnnkkaarraa’’ddaa PPaanneell 
Halk Cephesi Ankara Temsilcili-

¤i de 24 A¤ustos’ta BES 1 No’lu
fiube’de Kontrgerilla konulu bir pa-
nel gerçeklefltirdi. 

Halk Cephesi temsilcisi Hakan
Y›lmaz’›n konuflmas›yla bafllayan
panelde ülkemizde kontrgerillan›n
yapt›¤› katliamlar›n resimlerinden
oluflan sinevizyon gösterimi yap›ld›.
ÇHD Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Selçuk Koza¤açl› da panelde yapt›¤›
konuflmada “Ergenekon davas›nda
olunacak bir taraf yoktur, Ergene-
kon davas›nda yap›labilecek taraf
vard›r. Bunlara karfl› bir Halk Cep-
hesi bir muhalefet cephesi oluflturul-
mal›d›r” dedi. 

KESK Örgütlenme Sekreteri Ak-
man fiimflek de panelde yapt›¤› ko-
nuflmada kontrgerillan›n katliamla-
r›n› anlatarak örgütlenme ça¤r›s›
yapt›.

SSaammssuunn:: AAKKPP YYaallaann
SSööyyllüüyyoorr

Samsun Halk Cephesi’nin  27
A¤ustos günü Samsun Emekli-
Sen’de düzenledi¤i panelde Karade-
niz Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i Baflkan› Mehmet Baflba¤ ve
Mehmet To¤an konuflmac› olarak
kat›ld›lar.  Kontrgerillan›n ülkemiz-
deki örgütlülü¤ü ve flu anda yaflanan
sürecin de¤erlendirildi¤i panelde
kontrgerillan›n devletten ayr› bir ya-
p› olmad›¤› devletin kendisi oldu¤u-
nu vurgulad›. Halk Cephesi ad›na
konuflan Günay Özarslan ise  “bu
yaflananlar›n AKP ve Genelkurmay
aras›nda yaflanan ‘iktidarda daha
fazla söz sahibi’ olma savafl› oldu¤u,
as›l olarak her iki gücün de halk›n
karfl›s›nda olduklar›, emperyalizmin
iflbirlikçisi olduklar›n› vurgulad›. 

*** 

MMaallaattyyaa......
24 A¤ustos günü Malatya Halk

Cepheliler taraf›ndan Emeksiz ve
Yeflilyurt Caddesi’nde yap›lan  bil-
diri da¤›t›mlar›nda yaklafl›k 800 ta-
ne bildiri halka ulaflt›r›ld›. Ayr›ca
haftan›n de¤iflik günlerinde flehir
merkezinde ve Cemal Gürsel, Pa-
flaköflkü Zaviye Mahalleleri’nde 10
bin adet kufllama yap›ld›. 

Bildiriler, Paneller, Kufllamalar...

KONTRGER‹LLANIN DEVLET 
OLDU⁄U HAYKIRILIYOR!

“Ergenekon davasında
olunacak bir taraf
yoktur, Ergenekon

davasında yapılabilecek
taraf vardır. Bunlara

karşı bir Halk Cephesi
bir muhalefet cephesi

oluşturulmalıdır.”

Samsun
12

Ankara



‹‹zzmmiirr ...... 
AKP’nin yalanlar› ‹zmir- Buca

Kuruçeflme Mahallesi’nde ve
Do¤ançay Mahallesinde bildiri da-
¤›t›mlar›yla teflhir edildi. 25 A¤ustos
günü Kuruçeflme’de 27 A¤ustos
günü de Do¤ançay’da Halk Cepheli-
ler AKP’nin Ergenekon operasyo-
nuyla demokrat görünerek halk› al-
datt›¤›n› anlatt›lar. 

DDeerrssiimm......
Dersim’ de Halk Cepheliler, 26

A¤ustos günü Hastane Caddesi, Sa-
nat Soka¤› ve Cumhuriyet Caddesi
üzerinde Halk Cephesi yaz›l› önlük-
lerle ve  megafonla yapt›klar› duyu-
rularla kontrgerillay› teflhir ettiler.
45 dakika süren bildiri da¤›t›m›nda
yaklafl›k 400 bildiri halka ulaflt›r›ld›. 

AAddaannaa......
22 A¤ustos günü fiakirpafla’da

27 A¤ustos günü de Akdeniz ve Gü-
neflli mahallelerinde Halk Cepheli-
ler taraf›ndan yap›lan bildiri da¤›t›-
m›nda 300 adet bildiri halka ulaflt›-
r›ld›. 23 A¤ustos günü  de fiakirpafla

ve Denizli mahallelerinde yap›lan
“Kontrgerilla Devlettir!  Ba¤›ms›z-
l›k demokrasi mücadelesini yüksel-
telim!” yaz›l› binlerce kufllamayla
da halka gerçekler ulaflt›r›ld›. 

GGeemmlliikk......
18 A¤ustos günü Hamidiye Ma-

hallesi Mezbaha bölgesinde Gemlik
Halk Cepheliler’in da¤›tt›¤› "AKP
yalan söylüyor kontrgerilla görevi
bafl›nda" bafll›kl› bildirilerin halka
ulaflt›r›lmas›ndan rahats›z olan po-
lis, Mezbaha bölgesinde halka tedit-
ler savurarak halk› tedirgin etmeye
çal›flt›. Mahalle halk›na bildirileri
kimlerin da¤›tt›¤›n› soran, halktan
ajanl›k yapmas›n› isteyen polis iste-
di¤i cevab› alamay›nca mahalleden
çekip gitti. Halk Cepheliler 18
A¤ustos günü Hamidiye ve Eflef
Dinçer mahallelerinde yaklafl›k 400
bildiri da¤›tarak yüzlerce kufllama

yapt›lar. 

GGeemmlliikk PPoolliissiinnddeenn SSaannssüürr
Gemlik Temel Haklar 16

A¤ustos günü dernek binas›nda
AKP nin Ergenekon Operasyonu ile
ilgili bir bas›n toplant›s› düzenle-
miflti. Bas›n toplant›s›ndan iki gün
sonra Gemlik Körfez Gazetesi’nden
bas›n toplant›lar›n›n haberinin oldu-
¤u say›y› isteyen Dernek Baflkan›
Tuncel Ayaz, Gemlik Emniyeti’nin
gazeteye gidip Temel Haklar’›n
aç›klamas›n›n yay›nlanmas›n› ya-
saklad›¤›n› ö¤rendi. 

Gazeteye giderek Ergenekon da-
vas›yla ilgili yay›n yasa¤› oldu¤unu
iddia eden Gemlik Emniyeti haberin
yay›nlanmas›n› engellemekle kal-
may›p gazete yetkililerine haberin
yay›nlanmayaca¤›na dair bir belge
de imzalatt›. Her hangi bir mahkeme
karar› göstermek gere¤i bile duyma-
yan polisin daha önce de Temel
Haklar’›n aç›klamalar›na kat›lma-
malar› için gazetecileri tehdit etti¤i
bildirildi. 

7 Ekim 2007’de polisler taraf›n-
dan s›rt›ndan vurularak sakat b›ra-
k›lan Ferhat Gerçek hakk›nda 15
y›l 4 ay hapis istemiyle dava aç›l-
mas› ve Ferhat’› vuran polisin hala
tutuklanmamas› Temel Haklar Fe-
derasyonu taraf›ndan yap›lan ey-
lemlerle protesto ediliyor. Haftalar-
d›r aral›ks›z devam eden protesto
eylemleri bu hafta da sürdü. 

24 A¤ustos 2008 günü 1 May›s
Mahallesi, 3001. caddede bir araya
gelen Temel Haklar üyeleri “Fer-
hat’› vuran polis Halen Tutuklan-
mad›” pankart› açt›. "Adalet ‹stiyo-
ruz!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
yap›lan bas›n aç›klamas›nda Fer-
hat’›n karfl› karfl›ya oldu¤u hukuk-

suzlu¤un kayna¤›-
n›n devletin polisin
elini so¤utmama
politikas›n›n bir
eseri oldu¤u vur-
guland›. Eylemin

ard›ndan yap›lan ve 1.5 saat süren
toplu dergi sat›fl›yla 87 Yürüyüfl
Dergisi halka ulaflt›r›ld›. 

Temel Haklar Federasyonu üye-
lerinin eylem yapt›¤› yerlerden biri
de Okmeydan› Hac›hüsrev Mahal-
lesi oldu. Yoksul Roman halk›n›n
yaflad›¤› Hac›hüsrev Mahallesi, ‹s-
tiklal Caddesi’nde bir araya gelen
Temel Haklar üyeleri, sivil polisle-
rin; “galiba burada aç›klama yapa-
caks›n›z, yapmazsan›z iyi olur. Bu-
rada ROMAN vatandafllar yafl›yor
problem yaflars›n›z” sözleriyle ifa-
de etti¤i, üstü kapal› tehdidiyle kar-
fl›laflt›lar. Temel Haklar üyeleri ise
yapt›klar› eylemle polisin tehditle-

rini bofla ç›kard›lar. Eylemin ard›n-
dan yap›lan dergi da¤›t›m›nda 30
dergi sat›ld›. 

24 A¤ustos günü Temel Haklar
üyelerinin adalet talebi bir kez de
Güvercintepe (Bayramtepe) Mey-
dan›’nda halka ulaflt›r›ld›. Eylemin
ard›ndan cadde sonundan bafllay›p
Sonevler’e kadar toplu dergi sat›fl›
yap›ld›. Yüksek sesle dergiden bafl-
l›klar okunarak yap›lan da¤›t›m s›-
ras›nda 42 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

“FERHAT ‹Ç‹N ADALET 
HALK ‹Ç‹N ADALETT‹R!” 

Bayramtepe
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AKP iktidar›n›n bas›n özgürlü-
¤ünden anlad›¤› kendi yandafl› bas›-
n›n istedi¤i gibi yazma özgürlü¤ü-
dür. Devrimci bas›n›n yazma özgür-
lü¤ü yok. Yine, Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl
dergisi için, toplatma ve 1 ay kapat-
ma karar› al›nd›.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosya-
lizm ‹çin Yürüyüfl dergisi ad›na Sa-
hibi ve Yaz›iflleri Müdürü HHaalliitt GGüü--
ddeennoo¤¤lluu taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada da, iktidar›n bu politikas› tefl-
hir edilerek, devrimin önderi Dur-
sun Karatafl’› yazd›klar› için dergi-
leri hakk›nda kapatma karar› al›nd›-
¤› belirtildi.

“Dursun Karatafl'› Yazmak Ya-
sak” bafll›kl› 25 A¤ustos 2008 tarih-
li aç›klamada flöyle dendi; “159. sa-
y›m›z toplat›ld› ve dergimizin bir ay
süreyle yay›n› durduruldu.

‹stanbul 11. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nin 21 A¤ustos 2008 tarihli
karar›nda; toplatma ve kapatmaya
gerekçe olarak ‘Yasad›fl› Örgüt Pro-
pagandas›’, ‘Terör örgütünün aç›k-
lamalar›n› yay›nlamak’ ve ‘suçu ve
suçluyu övmek’ gösterilmifltir.”

Aç›klamada bunlar›n bahaneler
oldu¤u belirtilerek, düzenin efendi-
lerinin as›l rahats›zl›¤›n›n, Dursun
Karatafl’la ilgili haberler ve yorum-
lar oldu¤una de¤inildi.

““ÖÖvvddüü¤¤üümmüüzz bbiirr ssuuçç vvee öövvddüü--

¤¤üümmüüzz bbiirr ssuuççlluu yyookkttuurr..”” denilen
aç›klamada, tersine Türkiye halkla-
r›n›n ç›karlar› do¤rultusunda yap›-
lan iyi, güzel, do¤ru fleylerin övül-
dü¤ü vurgulanarak, “Can›n›, haya-
t›n›, halk›n özgürlü¤ü, vatan›n ba-
¤›ms›zl›¤› için feda edenler övül-
müfltür” denildi.

Aç›klama flöyle devam ediyor;
“Suç mudur halk›n özgürlü¤ü, vata-
n›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele et-
mek?

Halk›n özgürlü¤ü, vatan›n ba-
¤›ms›zl›¤› için mücadele edene suç-
lu mu denir?

Kimilerinin hala at gözlükleriyle
bakt›klar› için “demokrat” sand›k-
lar› faflist AKP iktidar›, devrimi ve
devrimcili¤i yok etmek istemektedir.
Emperyalizme ba¤›ml›l›k pekifltik-
çe, sömürü ve talan›n boyutlar› art-
t›kça, yoksulluk ve açl›k büyüdükçe,
devrimcileri yok etmek onlar için
daha “zaruri” hale gelmektedir.

Devrimci bas›n yay›n organlar›-
na karfl› uygulanan toplatma, yay›n
durdurma kararlar›n›n as›l ve tek
nedeni budur.”

Aç›klamada, oligarflinin yapt›¤›
tan›m›n aksine, sömürü ve zulüm
düzenine karfl› olman›n, düzene
karfl› mücadele etmenin, ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizmi savun-
man›n suç olmad›¤› belirtilerek
flunlar söyleniyor:

“Bu düzende  devrimci bas›na
özgürlük yoktur, fakat halka karfl›,
devrime karfl›, gerici, ›rkç›, floven
her türlü yay›na s›n›rs›z özgürlük
vard›r. Emperyalizmden, sömürü ve
zulüm düzeninden yana olanlar öz-
gürdür. Düzene karfl› olanlar›n üze-
rinde ise her türlü bask› mevcuttur.

Dergimizi kapatmak, düzenin
çizdi¤i s›n›rlarda yay›n yapmay› da-
yatmakt›r.

As›l suçu iflleyenler, bize bu da-
yatmada bulunanlard›r. Ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi, sosyalizm isteyen
sesleri k›smaya çal›flmak, bunun
için dergi toplat›p, kapatmakt›r suç.
Suç, faflizmin k›l›c›n›, devrimci ba-
s›n üzerinde salland›rarak devrimci
düflüncelerin yaz›lmas›n›, anlat›l-
mas›n›, örgütlenmesini engelleme-
ye çal›flmakt›r.

Dursun Karatafl gibi devrimcile-
rin varl›¤›, onlara böylesine sahip
ç›k›lmas› aç›k ki emperyalizm iflbir-
likçilerini, sömürücüleri, zalimleri,
kontrgerillac›lar› rahats›z ediyor.

Fakat Dursun Karatafl bir ger-
çektir. Türkiye devriminin bir ger-
çe¤idir. Hiçbir toplatma ve yay›n
durdurma karar› bu gerçe¤i de¤iflti-
remez. Binlerce insan›n onu kucak-
lam›fl olmas› bir gerçektir; bizim
dergimiz de bunu yazm›flt›r; dergi-
mizin toplat›lmas› bu gerçe¤i de de-
¤ifltirmez.

Bask›larla, kapatma kararlar›yla
sesimizi bo¤acaklar›n› sananlar ya-
n›l›yorlar. Sadece kapatma kararlar›
de¤il, bask›n›n hangi türü uygula-
n›rsa uygulans›n, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm için yazmaya,
bu onurlu mücadelenin sesi solu¤u
olmaya devam edece¤iz.”

18

Ba¤›ms›zl›k DDemokrasi SSosyalizm ‹‹çin 
Yürüyüfl’ün YYay›n› 11 AAy DDurduruldu!!

Yürüyüflümüz Durdurulamaz!

Yürüyüfl dergisinin tan›t›m ve sat›fllar› Ankara’n›n
Mamak semtinde, ‹zmir’de, Antalya’da, Gebze’de,
Bursa’da, Adana’da, Malatya’da, Elaz›¤’da ve Anado-
lu’nun birçok yerinde bu hafta da devam etti. Dergi sa-
t›fllar›nda hayat›n› devrime adayan Dursun Karatafl’›n,

halk›n mücadelesine katt›klar›n›
anlatan, Yürüyüfl okurlar›n› halk
sahiplenerek evlerine davet etti.
Yürüyüfl önlükleriyle  kap› kap›
dolaflarak ve megafonla yap›lan
sesli anlat›mlarla dergilerini halka
tan›tan Yürüyüfl okurlar›, sat›fllar›-
na her hafta devam edeceklerini du-
yurdular. 

Yürüyüfl Sat›fllar›
Sürüyor...
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Bir yanda inkarc›lar vard›r, bir
yanda ise, THKP-C’yi karikatürlefl-
tirenler. Sa¤ ve sol sapman›n dev-
rimci çizgi üzerinde bu kadar bula-
n›kl›k ve tahribat yaratt›¤› bir ortam-
da, her yeni görüfl ve öneri, her yeni
pratik, yanl›fl de¤erlendirmelere ve
yorumlamalara aç›kt›. 

Ama devrimci bir önderlik, ne
derler, nas›l yorumlarlar subjektif
kayg›lar›yla de¤il, mücadelenin ihti-
yaçlar›yla hareket etmek durumun-
dayd›. 

1979 Eylülünde, devrimci hare-
ketin yay›n organ› olan Dev-Genç
dergisinin 4. say›s›nda flöyle bir bafl-
l›k görülür: “PART‹LEfiME SÜRE-
C‹, DE⁄‹fiEN fiARTLAR VE FA-
fi‹ZME KARfiI MÜCADELE”

Yaz›, “Partileflme sürecinin de¤i-
flik objektif ve subjektif koflullarda
yaflanmas› farkl› mücadele biçimleri
ve taktikler izlenmesini zorunlu k›-
lar.”  diye bafll›yordu. 

Hem inkarc› cepheden, hem
THKP-C’nin sol yorumcular›ndan
“siz de THKP-C’yi inkar ediyorsu-
nuz” itirazlar›n›n gelmesi ihtimal
dahilindeydi. ‹deolojik ve politik

olarak kendine güvenmeyen
bir önderlik, o günkü koflullar-
da bu tür bir politik tesbite cü-
ret edemezdi. Ama mesele ki-
min ne diyece¤i de¤il, devri-
min nas›l gelifltirilece¤iydi;
Day›’n›n tüm devrimci yafla-
m›nda da ölçüsü bu olmufltu.
1979’daki bu yaz›n›n deva-
m›ndaki sat›rlar, bu ölçüyü o
günden tüm netli¤iyle ortaya
koyuyordu zaten:

““fifiaarrttllaarr››nn ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii ggöörr--
mmeemmeekk,, ppoolliittiikkaaddaa kköörrllüükk vvee

ddooggmmaattiizzmmddiirr.. BBuu iissee kkiittlleelleerriinn ggeellii--
flfleenn mmüüccaaddeelleessiinnee sseeyyiirrccii kkaallmmaakk,,
oonnllaarr››nn iisstteekk vvee ttaalleepplleerriinniinn ggeerriissiinn--
ddee kkaallaarraakk,, önderlik sanat›n›n yiti-
rilmesi vvee ddeevvrriimmccii aatt››ll››mmllaarr›› ggeerr--
ççeekklleeflflttiirreemmeeyyeenn,, kkeennddii ççiizzddii¤¤ii ddaarr
ss››nn››rrllaarr iiççeerriissiinnddee kköörr eebbeecciilliikk ooyy--
nnaayyaann ççooccuukk ooyyuunnuunnddaann bbaaflflkkaa bbiirr--
flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..””

Teoride, politikadaki cüret, kay-
na¤›n› devrim iddias› ve iktidar pers-
pektifinden al›yordu. K›z›ldere’den
stratejik bir çizgiyi devralm›fllard›.
Ama bu “donmufl”, “dogmalaflt›r›l-
m›fl” bir strateji olamazd›. Marksist-
Leninistler hiçbir stratejiyi böyle ele
alamazlard›. Ki Politikleflmifl Askeri
Savafl Stratejisi’ni oluflturan Ma-
hir’in kendisi de s›k s›k Marksizm-
Leninizm’in bir do¤ma de¤il, ““eeyy--
lleemm kk››llaavvuuzzuu”” oldu¤unu s›k s›k tek-
rar eden bir önderdi. Dursun Karatafl
da bu anlay›fl›n sad›k bir uygulay›c›-
s› oldu hep. 

Aç›k ki, Mahirler’i savunmak,
onlar›n yaflad›¤› süreci taklit etmek,
o süreci flablonlaflt›rmak de¤ildi. Bu
nedenle cesaret ve sorumlulukla afla-
¤›daki tespitler yap›l›yordu:

“Bu sürecin örgütlülü¤ü ve mü-
cadele biçimi kendine özgü olmak
zorundad›r. Bu sürecin objektif ve
subjektif flartlar› bugünden farkl›-
d›r.... 71 öncesi ve bugün de¤iflen
flartlar› özetlersek:

- Türkiye devrimi yolunun aray›-
fl› de¤il, varolan THKP-C çizgisinin
günün flartlar›na uygun örgütlenifli-
dir. 

- Geçmiflte olmayan, faflist teröre
karfl› mücadele içerisinde partilefl-
mek-kadrolaflmak zorunday›z.” 

Day› için belirleyici olan müca-
delenin ihtiyaçlar›yd›. Marksist-Le-
ninist’ti, THKP-C’nin stratejik çiz-
gisinin sürdürücüsüydü; fakat haya-
t›n önüne ç›kard›¤› ihtiyaçlarda, bu
Lenin’de var m› yok mu, bu Ma-
hir’de var m› yok mu kal›plar› içinde
bakmad›.

1980 öncesinde devrimci hareke-
tin faflist teröre karfl› mücadele için-
de gelifltirdi¤i FTKSME’ler (Faflist
Teröre Karfl› Silahl› Mücadele Ekip-
leri) ve SDB’ler (Silahl› Devrimci
Birlikler) yoktu Mahir’de. Lenin’de
de yoktu, ama ihtiyaç buydu... Ma-
hir’de “partileflme süreci”nde bu tarz
bir askeri örgütlenme ve bu tarz bir
silahl› mücadele öngörülmemiflti. O
halde dogmatik davran›p “partilefl-
me sürecinde bunlar olmaz” denilip
mücadelenin ihtiyaçlar›na s›rt m›
çevrilecekti, yoksa, Marksist-Leni-
nist olarak somut durumun somut
tahlilinden yeni teoriler, politikalar
m› gelifltirilecekti? ‹kincisini yap-
mak, ancak kendine, ideolojisine,
yoldafllar›na, halk›na güvenen, idd--
ddiiaall›› öönnddeerrlleerriinn iiflflii olabilirdi. Day›
iflte bunu yapt› o süreçte ve Türkiye
solu için tamamen yeni olan bu ör-

Kal›plara 
hapsolmayan bbir
önderlik aanlay›fl›!

1989, Sa¤malc›lar Hapishanesi1989, Sa¤malc›lar Hapishanesi



gütlenmeleri gündeme getirdi. 

Elbette, önderlik sadece ““yyeennii
bbiirr flfleeyylleerr”” önermek de de¤ildir.
Herkes yeni bir fleyler önerebilir;
mesele o yenili¤in, Marksizm-Leni-
nizme, Türkiye devriminin ihtiyaçla-
r›na ne kadar denk düfltü¤üdür. 

Nitekim çok geçmeden de bu ör-
gütlenmelerin sürece denk düflen ör-
gütlenmeler oldu¤u görüldü. Bu ör-
gütlenmeler temelinde yürütülen an-
ti-faflist mücadeleyle faflist terörü
püskürtmekte büyük baflar›lar elde
edildi, yeni mevziler kazan›ld›. Tür-
kiye devriminin o günkü sürecine
damgas›n› vuran bu özgün devrimci
örgütlenmelerin ve anti-faflist müca-
dele anlay›fl›n›n mimar›, hiç kuflku-
suz Dursun Karatafl’t›. 

MMaahhiirr’’ddee oollmmaayyaabbiilliirrddii,, LLee--
nniinn’’ddee oollmmaayyaabbiilliirrddii,, aammaa DDaayy››’’ddaa
vvaarrdd››;; ççüünnkküü oollmmaass›› ggeerreekkiiyyoorrdduu::
FTKSME’ler gibi, SDB’ler gibi,
Ölüm Orucu da yoktu ne Lenin’de,
ne de Mahir’de. Hapishanelerin mü-
cadeledeki yerine iliflkin de 1980
sonras› koflullar› tarif eden bir teorik
tesbit bulamazd›n›z ustalarda. 12
Eylül cuntas›n›n karanl›¤› alt›ndaki
Türkiye s›n›flar mücadelesinde ha-
pishanelerin rolü alabildi¤ine art-
m›flt›. 

Oportünizm, mevcut koflullarda
cuntan›n sald›r›lar›n› nas›l etkisizlefl-
tirip halk›n mücadelesini gelifltirmek
için neler yap›labilece¤ine kafa yor-
mak yerine “hapishaneler merkez
mi de¤il mi?” tart›flmas› yap›yordu.
Tart›flma özü itibar›yla “kuflatma al-
t›ndaki ‹stanbul’da meleklerin cinsi-
yeti tart›flmas›”ndan  çok farkl› de-
¤ildi. Mesele, 12 Eylül koflullar›nda
hapishanedeki devrimci tutsaklar›n
görevlerini do¤ru belirlemekti.
“Merkez mi de¤il mi” tart›flmas›, da-
ha çok bu görevlerden yan çizmenin
arac› yap›l›yordu. 

Bu koflullarda Day›’n›n önderli-
¤indeki Devrimci Sol tutsaklar›, hiç-
bir kayg› duymadan, “hapishaneleri
merkez al›yorlar, d›flar›y› içeriden
yönetiyorlar” gibi spekülasyonlar›

da kaale almadan do¤ru devrimci
çizgiyi oluflturan ve hayata geçiren
oldular.

1984 Ölüm Orucu’nda da yafla-
nacakt› benzer bir durum. “Siyasi in-
tihar” demiflti örne¤in solun bir ke-
simi bu eyleme. Mücadeleyi flablon-
lara uydurmaya çal›flanlar gerçekten
de Ölüm Orucu’nun üzerine oturta-
bilecekleri bir flablon bulamazlard›
geçmiflte. Türkiye solunun tarihinde
böyle bir eylem yoktu. Ama Da-
y›’n›n önderli¤inde art›k olacakt›. 

ÖÖnnddeerrlliikk,, ddee¤¤iiflfleenn kkooflfluullllaarr›› ggöö--
rreebbiillmmeekk,, üürreettmmeekk,, kkeennddiinnii yyeenniillee--
mmeekkttiirr:: Ve bu belirleme, Day›’ya
aittir; o, kendi muhasebesini de bu
devrimci anlay›fl içinde yapar.
1983’te hareketin o güne kadar ki
mücadelesi üzerine bir de¤erlendir-
me yap›ld›. “Hareketimizin Geliflimi
ve Devrimci Mücadele” bafll›kl› bir
broflür olarak da yay›nlanan bu de-
¤erlendirme, o günden sonra neler
yap›laca¤›na dair öngörüler ve tes-
bitleri de içeriyordu. 

Bu çerçevede k›r ve flehir gerilla-
s› üzerine de baz› tesbitler yap›lm›fl-
t›. Gerilla savafl›na hangi alanda ve
nas›l bafllanaca¤› meselesine, Mahir-
ler’in dönemindeki gibi bak›lamaya-
ca¤› söyleniyordu. 

BBiirrlleeflfliikk DDeevvrriimmccii SSaavvaaflfl olarak
formüle edilen bu anlay›fl çerçeve-
sinde Mahir’in önce flehir gerillas›
tesbitinin ve savafl›n sürdürülmesin-
deki aflamalar›n yeniden flekillendi-
rilmesi öngörülüyordu. Konunun ay-
r›nt›s›na aktarmak gereksiz burada;
burada dikkat çekmek istedi¤imiz
Day›’n›n teoriye, stratejiye yaklafl›m
yöntemidir. ‹flte yukar›da belirtti¤i-
miz tesbitler yap›l›rken, broflürde flu-
na da iflaret ediliyordu:

“Belki de kimileri bizleri hemen
‘Siz THKP-C çizgisini terk ediyorsu-
nuz. Mahir Çayan önce flehir, sonra
k›r gerillas› dememifl miydi?’ diye
elefltirecektir. Ama bu tür maruzatla-
r›n günümüz koflullar›nda hiçbir
önemi yoktur. Bunlar›n temelinde ttee--
oorriiyyii ddooggmmaallaaflfltt››rraann,, s›n›f savafl›n›

ve kitleleri oolldduu¤¤uu yyeerrddee dduurrdduurrmmaa--
yyaa ççaall››flflaann,, 12 Mart'tan günümüze
dek yaflanan süreci yok sayan sakat
bir anlay›fl yatmaktad›r. Ki bu anla-
y›fl sahiplerinin de¤iflen koflullar›
görmesi, kitlelerin çeliflkilerini ve
ruh hallerini do¤ru tespit etmesi,
mücadele alanlar›n› do¤ru seçmesi
ve bu gibi konularda üürreettkkeenn vvee
kkeennddiinnii yyeenniilleeyyiiccii oolmas› beklene-
mez.”

Aktard›¤›m›z bu uzun al›nt›, as-
l›nda Day›’n›n kal›plar› reddeden ve
üretken, kendini yenileyen yaklafl›-
m›n›n da bir özetidir. 

12 Eylül cuntas›na karfl› uzun bir
dönem boyunca içeride ve d›flar›da
direnifl çizgisini hayata geçiren dev-
rimci hareket, 1985 y›l›n›n sonunda
ricat karar› ald›. Türkiye solunda o
güne kadar birçok siyasi hareket ri-
cat karar› alm›flt› ve solda ricat›n ele
al›n›fl›, siyasi arenadan tümüyle çe-
kilmek fleklindeydi. Ama devrimci
hareket bunu da farkl› flekillendire-
cekti. Konuya iliflkin o zamanki ya-
z›da flöyle deniyordu:

"...faaliyetimizin esas›n›, içe dö-
nük faaliyet oluflturacakt›r. Ancak
bundan hareketle, d›fla dönük faali-
yetimizi bütünüyle durduraca¤›m›z
yanl›fl anlay›fl› ç›kar›lmamal›d›r.
Ekonomik ve siyasal krizin ortaya
ç›kard›¤› sosyal geliflmelerin geri-
sinde kalmayacak ölçüde bir pratik
içinde yer al›nacakt›r.” (“Devrimci
Takti¤imiz: Ricat” aç›klamas›ndan)

DDaayy››’’nn››nn ssoonnrraakkii ddee¤¤eerrlleennddiirr--
mmeelleerriinnddee iiffaaddee eettttii¤¤ii ggiibbii;; “Ricata
geçmek, mücadeleyi tatil anlam›na
gelmiyordu elbet. Sorun, enerjimizi
esas olarak hangi noktada yo¤unlafl-20

““BBüüttüünn öönnddeerr yyoollddaaflflllaarr,, 
ccüürreettllii vvee cceessaarreettllii

oollmmaall››dd››rr...... MMüüccaaddeelleenniinn
oorrttaayyaa çç››kkaarrdd››¤¤›› ssoorruunnllaarr››nn,,

hheerr ttüürrllüü 
ddooggmmaaddaann vvee flfleemmaaddaann uuzzaakk,,

ççöözzüüllmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii...... 
bbiilliiyyoorrssuunnuuzz..””
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t›raca¤›m›z noktas›nda ele al›nmal›y-
d›. Daha önce direnme hatt› korunma-
ya çal›fl›l›rken nas›l toparlanmaya ça-
l›fl›lm›flsa bu kez de örgütsel inflaya gi-
riflilirken gücümüz oran›nda mücadele
içinde yer almaya devam edecektik.”

SSoolluu zzaayy››ffllaattaann flflaabblloonnccuulluukk;; öönn--
ddeerrllii¤¤ii ppeekkiiflflttiirreenn üürreettkkeennlliikk vvee yyaa--
rraatt››cc››ll››kk;; Hayat› ve mücadeleyi flab-
lonlara hapsetmeye kalk›flmak, s›n›f
mücadelesinin yükledi¤i görevleri ye-
rine getirememekle özdeflti. 90’lar›n
bafl›nda, yeni bir at›l›m›n efli¤inde Da-
y› bu bak›fl aç›s›n› bir kez daha flu fle-
kilde ortaya koyacakt›r:

“Koflullar› kavramam›fl, devrim
diye bir dertleri olmayan küçük bur-
juva ayd›nlar›n›n ddooggmmaattiikk ddüüflflüünnccee--
lleerriinnii bir kenara b›rak›p, demagojisi-
nin yap›laca¤›n› bile bile bu riskleri
göze al›p, do¤ru bildi¤imizde ›srar et-
meliydik. Hiçbir devrim hareketi bbiirr
bbaaflflkkaa ddeevvrriimmiinn öörrggüüttlleennmmee flfleekklliinnii
vvee iiflfllleerrllii¤¤iinnii ttaakklliitt eeddeerreekk ggeerrççeekklleeflflee--
mmeezz.. Çeflitli düflünceler ve baflkalar›-
n›n deneyleri ancak bizi ilerletti¤i,
her gün biraz daha devrime yaklaflt›r-
d›¤› koflullarda bir anlam ifade eder-
ler.” (Kongre Raporu, syf. 121) 

Day› demek, her koflulda devrimin
ç›karlar›n›n savunulmas› demektir...
Bu, bir teorik sorunda da, bir takti¤in
belirlenmesinde de, mesela disipline
iliflkin bir sorunda da böyleydi. Neyin
do¤ru, neyin yanl›fl, neyin gerekli ne-
yin gereksiz oldu¤una karar verirken
onun k›stas›, flflaabblloonnllaarraa uyup uyma-
d›¤› de¤il, devrimin yarar›na olup ol-
mad›¤›d›r. 

Denilebilir ki, ideolojik mücadele-
de, flablonculukla mücadeleye her za-
man özel bir önem verdi. Çünkü solun
çok çeflitli biçimlerdeki zay›fl›klar›-
n›n afl›lmas›nda flablonculu¤un ve
dogmatizmin afl›lmas›n›n önemli bir
yer tuttu¤u düflüncesindeydi. Solun
çeflitli kesimlerinin kendini küçümse-
mesinde, özgüvenlerinin ve ideolojik
ba¤›ms›zl›klar›n›n zay›flamas›nda,
SBKP’ci, AEP’ci, ÇKP’ci flabloncu-
luk ve ba¤›ml›l›¤›n büyük pay› oldu-
¤unu söylüyordu. 

Devam›nda da flunu vurgulamak-
tayd›: “Özgüvende ve ideolojik ba-
¤›ms›zl›kta do¤an zay›flama, iktidar
bilincindeki zay›flamay› ve sapmalara
karfl› mücadelede ilkesizli¤i ve duyar-
s›zl›¤› getirmifltir.” (Kongre Raporu,
syf. 234)

Yukar›daki örnekler üzerinden
özetlersek; niye faflist teröre karfl›
ekipler oluflturarak mücadele etmedi-
ler diye Mahirler suçlanamazd›. Ama
Mahirler’de yok diye, sürecin gerekli
k›ld›¤› örgütlenmeler de reddedile-
mezdi. Day›, bu noktada, Parti-Cephe
çizgisini hem büyük bir ssaaddaakkaattllaa,, ve
hem de büyük bir yyaarraatt››cc››ll››kkllaa uygu-
layan olmufltur. Tüm önderlik süre-
cinde dogmalardan, flablonculuktan
uzakt›r. Dogmatiklikle, flablonculukla
uzaktan yak›nda bir ba¤ kurulabilecek
hiçbir politikas› ve takti¤i yoktur...
Dünya halklar›n›n deneyimlerini red-
detmeyip onlardan en genifl flekilde
yararlanmak, ama asla onlar› ttaakklliitt
eettmmeemmeekk noktas›nda çok nettir. Dev-
rimci hareketin tüm kadrolar› bu bi-
linçle e¤itilmifltir ony›llar boyu. 

Day› için diyebilirizki iki ölçü var-
d›: BBiirriinncciissii, devrimi gelifltirip gelifl-
tirmedi¤i, iikkiinncciissii,, devrimci, sosyalist
ilkelere uyup uymad›¤›... Mahir, önce
flehir gerillas› demiflti, ama onu tekrar-
lamak, THKP-C’yi karikatürize et-
mekti; “birleflik devrimci savafl” anla-
y›fl› gelifltirildi... Ölüm Orucu yoktu
solun geçmiflinde... Lenin’de eylemli
ricat yoktu... Ama devrimci hareket
bunlar› uygulad›... HHaallkk öörrggüüttllüüllüükk--
lleerrii konusunda da son derece cüretli
oldu Day›. Halk›n ve solun birli¤i ko-
nusunda da ayn› flekilde flablonlar›n
de¤il, neyin sürece uygun oldu¤unun
peflindeydi hep. Bu yüzden birlikler-
de, örgütlenme modellerinde isimleri,
biçimleri de¤il, mmuuhhtteevvaayy›› öne ç›kar-
d› sürekli olarak. Muhteva; hhaallkk››nn
mmüüccaaddeelleessiinnii,, ddeevvrriimmii ggeelliiflflttiirrmmeekkttii..
Day›’n›n önderli¤inde geliflen “kal›p-
lara s›¤d›r›lamayan” mücadelenin red-
detmedi¤i tek “kal›p” buydu. Bu anla-
y›flla 38 y›l boyunca statükolar›n, flab-
lonlar›n d›fl›nda düflünen, üreten, yara-
tan, devrimin sorunlar› çözüp, devri-
min önünü açan bir önder oldu hep. 

SSoonn ggüünnee kkaaddaarr DDaayy››’’nn››nn
flfleehhiitt ddüüflflttüü¤¤üünnee iinnaannmmaa--
dd››mm.. ‹‹nnaann››llaaccaakk ggiibbii bbiirr dduu--
rruumm ddee¤¤iillddii.. DDaayy›› oonnccaa bbaass--
kk››llaarraa zzuullmmee kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››pp
hheepp zzaaffeerrllee aayyrr››lldd››¤¤›› iiççiinn
bbööyyllee ddüüflflüünnddüümm.. DDaayy›› GGaa--
zzii’’yyee ggeellddii¤¤ii zzaammaann iissee aannllaa--
tt››llmmaass›› iimmkkaannss››zz dduuyygguullaarr
iiççiinnddeeyyddiimm.. ÖÖnnddeerriimmiizz aarr--
tt››kk bbiizziimmllee bbeerraabbeerrddii.. DDaa--
yy››’’nn››nn ddeevvrriimm bbaayyrraa¤¤››nn›› ssoonn
aann››nnaa kkaaddaarr ttaaflfl››dd››¤¤››nn›› vvee
bbiizzlleerriinn ddee bbuu bbaayyrraa¤¤›› ssoonn--
ssuuzzaa ttaaflfl››mmaamm››zz ggeerreekkttii¤¤iinnii,,
hheerr ttüürrllüü bbaasskk››llaarraa,, ssiinnddiirr--
mmeelleerree kkaarrflfl›› dduurraarraakk öönnddee--
rriimmiizziinn ççiizzggiissiinnddee yyüürrüümmee--
yyee ddeevvaamm eettmmeemmiizz ggeerreekkttii--
¤¤iinnii ddüüflflüünnüüyyoorruumm.. 

******

DDaayy›› bbeenniimm iiççiinn öönncceelliikkllee
bbüüyyüükk bbiirr ggüüççttüü rr.. ÇÇookk zzoorrlluu
ddöönneemmlleerr ggeeççiirrddiikk.. DDeeffaallaarr--
ccaa bbiizziimm ööllüümmüümmüüzzüü iillaann
eettttiilleerr,, ““ööllddüülleerr””,, ““bbiittttiilleerr””
ddiiyyee sseevviinnçç çç››¤¤ll››kkllaarr›› aattaann--
llaarr oolldduu.. AAmmaa hheerr sseeffeerriinnddee
ddee ddüüflflmmaannllaarr››mm››zz››nn sseevviinnçç--
lleerriinnii kkuurrssaakkllaarr››nnddaa bb››rraakk--
tt››kk.. ÇÇüünnkküü ggeerreekkttii¤¤iinnddee hhaa--
rreekkeettii kküülllleerriinnddeenn yyeenniiddeenn
yyaarraattaabbiilleenn uussttaamm››zz,, DDaa--
yy››’’mm››zz hheepp bbaaflfl››mm››zzddaayydd››.. 

******

DDaayy›› bbaannaa ggöörree ddiirreenniiflflii
vvee ccüürreettii iiffaaddee eeddiiyyoorr.. ÖÖllüümm
OOrruuccuu’’nnddaa yyoollddaaflflllaarr››yyllaa
bbeerraabbeerr ÖÖllüümm OOrruuccuu ggöö--
nnüüllllüüssüü oolluuflfluu,, vvaattaann››nnaa hhaall--
kk››nnaa bbaa¤¤ll››ll››¤¤››,, ffeeddaakkaarrll››¤¤››
iiffaaddee eeddiiyyoorr.. 11999900’’llaarraa ggee--
lliinnddii¤¤iinnddee hheerrkkeessiinn ttaassffiiyyee--
cciillii¤¤ii kkaaççkk››nnll››¤¤›› sseeççttii¤¤ii yy››ll--
llaarrddaa,, oo ssaavvaaflfl›› yyüükksseelltteerreekk
ddüünnyyaa ssoolluunnddaa ddaahhaa bbüüyyüükk
yyaarraallaarr aaçç››llmmaass››nn›› eennggeellllee--
yyeenn bbiirr kkoommuuttaann›› iiffaaddee eeddii--
yyoorr.. SSoossyyaalliizzmmee bbaa¤¤ll››ll››¤¤›› iiffaa--
ddee eeddiiyyoorr.. 

15 bin yürekten
süzülüp gelenler:



SSiinnccaann KKaadd››nn HHaappiisshhaanneessii
ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››::
““ÖÖnnddeerrlliikk bbiirr öömmüürrllee ss››nn››rrll››
ddee¤¤iillddiirr......””

Öncelikle tüm halklar›n, halk›-
m›z›n bafl› sa¤olsun diyoruz.

Anlar vard›r, aniden çalar kap›-
n›. Hep haz›r›m dersin de hiç haz›r
de¤ilsindir haberin en karas›na.
Hep olas›l›kt›r da, sen olmazl›¤›na
s›¤›n›rs›n... ‹flte öyle bir an... Yine
yalan söylese diyorum televizyon,
radyo, gazete... Söylemedikleri
de¤il ya... Lakin onlar›n sesinde
bile bir farkl›l›k var. Belki onlar
da bu gerçekleflmez an›n flokunda-
lar veremiyorlar haberi öyle a¤›z-
lar› kulaklar›nda, gizli bir sayg›
var seslerinde...

Devrimciler ölür, devrimci ön-
derler de... Ömrün ömre, ömürlere
eklenmesiyle yürünür devrim yo-
lu... Önderler de  ölürler dedik
ama önderlik bir ömürle s›n›rl› de-
¤ildir... Halk unutmaz önderlerini
ve aç›lan yolda,yol açanlar ço¤al›r
bir bir, on on, yüz yüz ve milyon
milyon olur; halk önderiyle yürür
kaleleri   y›ka y›ka, sömürücünün
burçlar›na zaferin bayra¤›n› dike
dike...

Bir ömür ki... en zorlu zaman-
larda, y›ld›zlar söndü, bitti bu kav-
ga diyenlere inat, faflizmin karan-
l›¤›nda K›z›ldere’yi devrim yolun-
da y›ld›z seçendir. Yol buland›r, iz
sürendir.

Onunla büyür umut fidan›, kök
salar Anadolu'ya. Umut Boran
olur onunla, havalan›r adam›za,
umut karanfil olur onunla, donat›r
Anadolu'yu bir uçtan bir uca...

Y›ld›zlar ço¤al›r ortas›nda ka-
ranl›¤›n... Atefl geçitlerinde s›na-
n›r umut, kurflunlar alt›nda, zin-

danda, iflkencehanelerde ve s›na-
n›r koynunda yuvalanan y›lan›n
zehriyle. Ama o devrimdir tepe-
den t›rna¤a, devrimcidir, önderdir
yani Umut'tur. Umut halkt›r, hal-
k›n yenildi¤ini yok oldu¤unu ise
yazmaz hiçbir tarih kitab›. Ve böy-
le ço¤al›r bir ömür, ö¤renen, ö¤re-
ten, yol gösterendir. 

Ona olan sevgiye bir damla
gölge düflürmek için, onu karala-
mak için zorluyorlar kendilerini
ve anlat›yorlar onun "suç"lar›n›
bir bir. Anlatt›klar› halk›n adaleti-
nin sayfalar›, anlatt›klar› ömrünü
vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n kur-
tulufluna, sosyalizme adayan bir
halk›n içinden ç›kan halka adan-
m›fl bir kahramandan baflka bir
fley de¤il. 

Sevindi mi kargalar, akbabalar,
çakal sürüleri, aç y›rt›c›lar, kan
emiciler... Sevinmifllerdir... Ancak
umut nazl› bir fidan de¤il; nice f›r-
t›nalardan boranlardan ç›kt›. Ac›s›
büyük ama bafl› dik, gururlu, umut
kök sald› Anadolu'ya ve onsuz
ama onunla, onun gibi devam ede-
cek yürüyüfl...
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BBoolluu FF TTiippii’’nnddeenn::
““OO''nnuunnllaa oollaaccaa¤¤››zz,, 
ddaaiimmaa!!””

"Nas›ls›n›z?" diye çok gereksiz
bir soru sormayaca¤›z, zira hepi-
miz de ayn› duygular içindeyiz.
Biricik Day›'m›z›, and›m›z›, can
yoldafl›m›z› kaybettik!.. ‹yi günü-
müzde, kötü günümüzde, her da-
im ve her koflulda flah damar›m›z
kadar bize yak›nd› Day›m›z. fiim-22

Özgür Tutsaklar: ‘OOnnuunn
öö¤¤rreenncciilleerrii,, yyoollddaaflflllaarr››
oollmmaakkttaann gguurruurrlluuyyuuzz’’

GGöörrddüümm...... iiflflaarreett  
ppaarrmmaa¤¤››nn››nn iiflflaarreettiinnii

H›zla çarp›yor kalbim
Tan›m›yorum bu çarp›fl›

Çünkü evvelinde
hiç çarpmad› böyle

...
Ellerimi uzat›yorum tel örgü
Ellerimi uzat›yorum duvar

parmakl›k
Ve üzerimde bir avuç gökyüzü

Hay›r diyorum hay›r bugün
hapsemedemeyeceksin beni

Ve saat geldi
K›rm›z› ç›k›n›m›zda 19 y›ll›k

hasret
....

Y›k›l›yor duvar
bir bir k›r›yorum parmakl›klar›

‹flte s›k›l› yumru¤um
‹flte elimde al sancak

Sesim Gazi'de yank›lan›yor
Ve duyuyorum

Ak saçl›
Ak yazmal›

Al bantl› analar›
Vakitlerden bir akflam üstü

hava s›cak
bulutlar yüklü

Gözlerim bir avuç mavide
‹ndirmiyorum sol yumru¤umu

Gözlerimle gördüm
Öyle oradan k›z›l bir derya

içinde
iflaret parma¤›n›n iflaretini

Ve atefli gözlerinde
...

sana selam sana selam
sana selam bin selam
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diden özlemimiz dayan›lmaz.

... Dünya ve Anadolu halklar›
için büyük ve yeri asla doldurula-
maz bir kay›p! Dünya halklar›n›n ve
Anadolu halklar›n›n bafl› sa¤olsun!

Büyük ailemizin bafl›sa¤olsun.

... O, bir ölüp milyon kez do¤a-
cak bir tohumdur, Anadolu toprak-
lar›na düflen!... Bizlere b›rakt›¤› mi-
ras›n görkemi ve büyüklü¤ü, özle-
mimizi bin kez, milyon kez aflacak
derecededir! O'nun düflünce ve ide-
alleri her daim rehber olacak bize...
O'nu çok seviyoruz, bu sevgi, bu
ba¤l›l›k asla yok olmayacak! O, sol
yan›m›zda flah damar›m›z kadar ya-
k›n›m›zda olacak hep. 

... Televizyonlardan, gazeteler-
den cenaze törenini takip ettik, Da-
y›'m›za lay›k ve görkemliydi her-
fley... Orada olup dokunmay›, tabu-
tuna omuz vermeyi ne çok ister-
dik... Ama zaten ordayd›k! Yüre¤i-
mizle, tüm benli¤imizle, duygu ve
düflüncelerimizle... Ve hep O'nunla
olaca¤›z, daima!
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TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo''lluu FF TTiippii 
HHaappiisshhaanneessii 
ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››::
““IIflfl››¤¤››nn bbiizzddee kkaalldd››””

Bir y›ld›z olup kayd›n gökyü-
zünde, yüre¤imiz sende kald›. Bin-
lerce y›ld›z olup do¤dun bilincimiz-
de, ›fl›¤›n bizde kald›.

O an, sözler havada as›l› kald›.
Soluk al›p vermek zorlaflt›. Yürek
kab›na s›¤mad›... Sonra Bilge'nin
sesi yank›land›: "Haydi, kald›r›n
bafl›n›z›, kald›r›n ve ayn› inançla
yolunuza devam edin. Daha yapa-
cak çok iflimiz var." 

Bugüne kadar her fleyi ondan
beklemenin, o çözer, yol gösterir
demenin kolayc›l›¤› vard›.

Ama bundan sonra, o olsayd› na-
s›l düflünürdü, nas›l hareket ederdi,
nas›l davran›rd›, hangi yol ve yönte-
mi tercih ederdi, sonuca nas›l ulafl›r-
d›... demenin, düflünmenin, anlama-
n›n, kavramaya çal›flman›n, prati¤e
dökmenin zaman› olacak.

fiunu biliyoruz ki, gözleri hep

üzerimizde olacak. Hiç kuflkumuz
yok ki, sesi her zaman kulaklar›m›z-
da olacak. Ve bir kez daha söz veri-
yoruz ki, fiziki ayr›l›¤a ra¤men yü-
rüdü¤ümüz yolda k›lavuzumuz ola-
cak... An›s› önünde sayg›yla e¤ili-
yor, ömrünü adad›¤› özgür ve ba-
¤›ms›z Türkiye düflünü gerçek k›la-
ca¤›m›za and içiyoruz. 

KKaanndd››rraa 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››::
““OOnnuunn öö¤¤rreenncciilleerrii,, 
yyoollddaaflflllaarr›› oollmmaakkttaann 
gguurruurrlluuyyuuzz””

Merhaba 

Bugün her zamankinden daha
dar ve alçak geliyor tafl duvarlar, de-
mir parmakl›klar, jiletli teller... Dört
duvar ard›nda olman›n dayan›lmaz-
l›¤› her zamankinden daha a¤›r bu-
gün. 

Day›’m›z›n yaflam›n› yitirdi¤ine
dair iki gündür çeflitli yerlerden
okudu¤umuz haberlerin yap›lan
aç›klamayla do¤ruland›¤›n› ö¤ren-
dik... Ona iflkenceler yaparak y›llar-
ca tutsak ederek, topra¤›ndan ve
halk›ndan uzakta, sürgünde yaflam›-
n› yitirmesine neden olanlara; halk-
lar›m›za her türlü zulmü reva gören,
yoldafllar›m›z› katledenlere olan öf-
kemizi yüreklerimizde zaptedemi-
yoruz, iflte bu yüzden s›¤am›yoruz
bu yerlere... 

fiehitli¤i tarifi imkans›z bir ka-
y›p ve ac›d›r bizler için. Ve ancak,
Day›’m›z›n fiziki varl›¤›n›n ötesin-
de, önderlik etti¤i flanl› tarih, yarat-
t›¤› de¤erler ve ö¤rettikleriyle her
daim bizimle oldu¤unu bilmek güç
veriyor. 

En zorlu zamanlarda dahi Mark-
sist-Leninist de¤erlere ba¤l› kalma-
y›, halka güvenmeyi ve umudu bü-
yütmeyi ondan ö¤rendik. Onun ö¤-
rencileri, yoldafllar› olmaktan dola-
y› gururluyuz. 

Halklar›m›z›n ve bütün yoldaflla-
r›m›z›n.... bafl›m›z sa¤olsun! 

An›s› And›m›zd›r! 
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Özgür
Tutsaklar: 

DAYI, devrimdir. 
Ve halk›n ölümsüz

sinesinde 
Yaflamaya devam

edecektir... 
Emekçilere ö¤retti¤i 

"Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
kararl›l›¤›yla 

iflaret etti¤i hedefe; 
Ba¤›ms›z, demokratik,

sosyalist yar›nlara 
O'nun ayd›nlatt›¤› yoldan

ulaflaca¤›z... 
Ve and olsun ki, 
istedi¤i, ö¤retti¤i,

gösterdi¤i gibi 
Kazanaca¤›z. 

Hakl›y›z 
Kazanaca¤›z... 

Zafere yeminimizsin!

Kenetli dudaklar›m›z 
Sesini hayk›r›yoruz

Yutkunarak
bo¤azda dü¤ümlenen yumruyu

Hançeremizde
bafle¤mez bir miras

ödünsüz bir hayat ismin
ölümsüz

önderimizsin.

Yürekte
sanc›dan çok sen vars›n

Senin oldu¤un yerde
Ac›dan çok umut var.
Zafere yeminimizsin.

13 A¤ustos 2008 

‹nan GÖK

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi 



Bir önder, acele edemez; koflullar
olgunlaflmadan harekete geçemez.
Ve bir önder, harekete geçme an› gel-
di¤inde, o ç›k›fl› art›k geciktiremez.
Önder, o ttaarriihhsseell aann›› yakalayabilme-
si ve o tarihsel anda gereken tavr›
alabilmesiyle önder olur. 

1978 y›l›nda yaflanan ayr›fl-
ma iflte böyle bir tarihsel and›r
ve o tarihsel anda –ne daha er-
ken, ne daha geç–, o tarihsel tav-
r› koyan isim Dursun Karatafl ol-
du¤u için, tarihe önderlik s›fa-
t›yla geçecektir. 

1974’de hapishaneden ç›kan
“eski” kadrolar›n her biri potansiyeli
baflka bir yere çekifltirmiflti. Acilciler,
Halk›n Yolu,  KSD, MLSPB gibi
gruplar ç›kt› peflpefle. Kimi Parti-
Cephe çizgisini aç›kça inkar etmiflti,
kimi ise savunuyorum görünümü al-
t›nda o çizgiyle uzaktan yak›ndan il-
gisi olmayan bir prati¤i hayata geçi-
riyorlard›. 

Cephe çizgisinin tavizsiz savunu-
cular›, çeflitli gruplar›n ortaya ç›kt›¤›
bu aflamada siyasi arenada DEV-
GENÇ’liler olarak adland›r›lmaya
baflland›lar. Bu grup, eskilerin oraya
buraya çekifltirmesine ra¤men çizgi-
lerinden hiç sapmayarak THKP-
C’nin “sa¤” ve “sol” anlay›fllarla ele
al›n›p sapt›r›lmas›na karfl› duruyor ve
bunlar›n çevresinde Parti-Cephe çiz-
gisine ba¤l› bir oluflum giderek flekil-
leniyordu. 

Bu grup içinde yeralan ‹stan-
bul’daki genç devrimci militanlar,
Ankara’daki DEV-GENÇ’liler ve

onlar› yönlendiren
“eski” kadrolarla da
iliflki halindeydiler.
Fakat bu  iliflki daha
çok kendili¤inden
ve gevflekti, genç
Cepheli kadro ve
militanlar›n beklen-
tilerine cevap ver-
mekten uzakt›. 

O kadar ki, An-
kara’daki “eski”
kadrolar, THKP-C
çizgisine çeflitli ke-
simlerden yöneltilen
ideolojik sald›r›lara

cevap vermedikleri gibi, prati¤i de
örgütlemekten kaç›yorlard›. Hatta bu
ideolojik ve pratik hantall›¤›n sonu-
cunda, Ankara’da THKP-C’ye sem-
pati duyan oldukça genifl bir kesimin
oportünist saflara kaymas›n› önleye-
memifllerdi. 

Fakat tüm bunlara ra¤men, ‹stan-
bul’daki Dev-Gençliler, Ankara’daki
Dev-Genç kadrolar›na güvenlerini
korumak, Dev-Gençliler’in birli¤ini
sürdürmek istiyorlard›. Bu do¤rultu-
daki görüflme ve tart›flmalar sonu-
cunda “eski DEV-GENÇ örgütlen-
mesi gibi merkezi bir federasyonun
kurulmas› ve ideolojik birli¤in sa¤-
lanmas›” do¤rultusunda hemfikir
olundu. Bu iki noktada at›lacak
ad›mlara paralel olarak hareketin
ppaarrttiilleeflflmmeessii sa¤lanacakt›. Bu do¤-
rultudaki ad›mlardan biri olarak da
1975’te Devrimci Gençlik Dergisi ç›-
kar›lmaya baflland›. 

Dergide çok aç›k ifade edilmiflti:
““PPaarrttii ssoorruunnuu,, yyiinnee tteemmeell mmeesseellee--
mmiizzddiirr..”” Bu anlamda, süreç tüm
Dev-Gençliler taraf›ndan ““ppaarrttiilleeflfl--
mmee ssüürreeccii”” olarak adland›r›l›yordu. 

Fakat nas›l yaflanacakt› bu süreç?
“Partileflme süreci” tan›m›nda bir
hemfikirlik vard› ama sürecin Anka-

ra’da ve ‹stanbul’da yaflan›fl› farkl›y-
d›. 

AAnnttii--ffaaflfliisstt mmüüccaaddeelleenniinn 
mmiimmaarr›› vvee mmiilliittaann››
1975-78’lerde faflist iflgallere kar-

fl› mücadele öne ç›km›flt›. Faflist te-
rör, sol henüz örgütlenememiflken,
baz› okullar›, yurtlar› adeta iflgal et-
miflti. Sol böyle bir olguyla bu boyut-
larda ilk kez karfl› karfl›ya kal›yordu.
Sivil faflist terörün hem bu denli yay-
g›nl›¤›, hem de okullar›n, yurtlar›n
iflgal edilmesi olgusu yeniydi ve bu
duruma karfl› nas›l mücadele edilece-
¤i, solun o günkü en önemli sorunla-
r›ndan biriydi. Day›, iflte o günün
Türkiyesi’nde bu soruya verdi¤i ce-
vapla, bu konuda önerdi¤i ve önder-
lik etti¤i mücadele anlay›fl›yla öne
ç›kt›.  

1976 sonunda okullar aç›l›r-
ken, ‹YÖD iflgallere karfl› bir
mücadele program› önerdi tüm
gruplara. Bafllang›çta hemen
herkes bu öneriye kat›l›rken,
okullar aç›l›nca pratik teoriye
uymad›. Solun büyük bölümü
difle difl sürdürülecek bir anti-
faflist mücadeleye Buna ne ör-

gütsel olarak, ne düflünce olarak ha-
z›r de¤ildi. 

Dev-Genç bu görevi tek bafl›na
üstlendi. Bir çok yerde iflgaller k›r›l-
d›, okullara ve mahallelere yönelik
iflgal giriflimleri bofla ç›kart›ld›. Day›,
bu cüretli politikan›n mimar›yd› o
günkü koflullarda. Faflist terörün kar-
fl›s›na klasik kitle çal›flmas›yla de¤il,
militan bir mücadele anlay›fl›yla ç›k›-
labilece¤i anlay›fl›ndayd›, ki hayat bu
anlay›fl› do¤ruluyordu. Ayr›ca ekle-
yelim ki, Day›, bu politikan›n mmiimmaa--
rr›› oldu¤u kadar mmiilliittaann››yydd›› da.. Bel-
de silah, o okuldan bu okula kofluyor,
yoldafllar›yla birlikte kitlenin güven-
li¤ini al›yordu.   

Kitlenin güvenini kazanan Dev-
Genç, hemen tüm okullarda kurulan
derneklerin yönetimindeydi. Fakat
Day›’n›n ve di¤er Cepheli kadrolar›n
ufku okullarla s›n›rl› de¤ildi. Örgüt-
lenme Cephelilerin müdahaleleriyle
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k›sa sürede,  mahallelere, fabrikalara
yay›lmaya bafllad›. DEV-GENÇ ör-
gütlenmesi buna göre yeniden flekil-
lendi ve faflist teröre karfl› mücadele
daha yetkin ve bütünlüklü sürdürül-
meye baflland›. 

BBiirr;; Cephelilerin birli¤i, iikkii;; ira-
di bir örgütlenme sürecinin bafllat›l-
mas› ve üüçç;; ideolojik birli¤in sa¤lan-
mas›, halen en temel görevler olmay›
sürdürüyordu. Anadolu’nun çeflitli il-
lerinde Devrimci Gençlik örgütlen-
meleri vard›; 1976 Kas›m›’nda
‹YÖD, AYÖD (Ankara Yüksek Ö¤-
renim Derne¤i) ve EYÖD (Erzurum
Yüksek Ö¤renim Derne¤i)’ün kat›l›-
m›yla DDGGDDFF (Devrimci Gençlik
Dernekleri Federasyonu) kuruldu,
birçok ildeki dernekler de federasyo-
na kat›ld›. 

DGDF, Cepheli potansiyelin ör-
gütlenme talebine cevap veren bir ör-
gütlenme olarak k›sa sürede yayg›n-
laflt›. Fakat mevcut iliflkiler, Cepheli-
ler’in di¤er taleplerine cevap ver-
mekten uzakt›. 

Mesela, Devrimci Gençlik Dergi-
si’ni denetiminde bulunduran Ankara
hizbi, ideolojik birli¤i sa¤layacak bir
yay›n çizgisinden uzakta, genel geçer
konularda yaz›lar yay›nlay›p duru-
yordu. 

Süren pratik ise, THKP-C ideolo-
jisini kavrama noktas›nda bariz fark-
l›l›klar oldu¤una iflaret ediyordu. An-
ti-faflist mücadele anlay›fl›ndaki fark-
l›l›k aç›kt›. 

Teoride, anti-faflist mücadelede
"aktif savunma" çizgisi savunuluyor,
ancak Ankara grubu pratikte pasif,
edilgen bir savunma çizgisi uygulu-
yordu. Day›’n›n önderli¤indeki Cep-
heliler’in anlay›fl›n›n hayat buldu¤u
‹‹ssttaannbbuull,, BBuurrssaa,, TTeekkiirrddaa¤¤,, EEddiirrnnee,,
KKoonnyyaa gibi illerde faflist terörün kar-
fl›s›nda ciddi bir direnifl örgütlenip,
faflist teröre geri ad›m att›r›l›rken,
Ankara hizbinin sa¤c› anlay›fl›n›n et-
kili oldu¤u her yerde –baflta Ankara
olmak üzere– faflist terör karfl›s›n-
da gerilemeler yaflan›yordu. 

Day›’n›n deyifliyle “Görünüflte...
eskilerin önderlik etti¤i Ankara DG

Grubu ile birlikte olmam›za karfl›n,
özde Ankara ve ‹stanbul prati¤i ve
sorunlara yaklafl›m› farkl› biçimlerde
süregelmiflti.”

Bir tarafta “eski”ler vard›. Bir ta-
rafta ise Day›’n›n da içlerinde oldu¤u
“yeni”, “genç” kadrolar. 

Bir taraf –eskiler– burjuva ayak
oyunlar›na baflvururken, olgunluk
gösteren, Cepheliler’in birli¤ini gö-
zeten yine genç kadrolard›. Day›,
flöyle anlat›r bu dönemi:

“Bu grupla iliflkilerimizin baflla-
d›¤› günden itibaren hep kendi bildi-
¤ini dayatan, yukar›dan bakan, genç
kufla¤› küçümseyen, bürokrat, yasal-
c›, kendili¤indenci sa¤ çizgisi hemen
birçok konuda ve yaklafl›mda kendi-
sini göstermesine ra¤men, bizler ide-
olojik birli¤in belirli bir zaman ala-
ca¤›, farkl› düflüncelerin ve yakla-
fl›mlar›n zaman içerisinde giderile-
ce¤i anlay›fl›yla sa¤duyu ve olgunlu-
¤u bir kenara b›rakmadan mücadele
etmenin yolunu seçtik.” 

Fakat, genç Cepheliler’in bu ol-
gunlu¤u, fedakarl›klar›, devrimci po-
litikan›n burjuva politikac›l›¤›yla yer
de¤ifltirdi¤i, düzen özlemleriyle fle-
killenmifl bürokratlar›n duvarlar›na
çarparak etkisizlefliyordu. 

TTaarriihhii aann,, aadd››mm aadd››mm 
yyaakkllaaflfl››yyoorr::
‹stanbul grubu, uzun süre Ankara

ile aras›ndaki farkl›l›klar›n giderile-
bilece¤i düflüncesini korurken, Anka-
ra hizbi, ‹stanbul’dakileri "sol kafal›"
olarak de¤erlendirip, ttaassffiiyyee etmeye
çal›fl›yordu. 

11997777 y›l›n›n Nisan ay›nda daha
iradi, daha merkezi bir örgütlenme
amac›yla ç›kar›lan Devrimci Yol Bil-
dirgesi de sorunlar› çözmedi. Çünkü
Ankara ve ‹stanbul’daki örgütlülük-
lerin ""oorrttaakk oonnaayy››"" ile ç›kart›lmas›
kabul edilen Bildirge bile, daha bafl-
tan, Ankara hizbi taraf›ndan tart›flma-
lar henüz bitmeden oolldduu bbiittttiiyyee geti-
rilip yay›nlanm›flt›; geçmiflin de¤er-
lendirilmesi, ulusal sorun, öncü sava-
fl› gibi konularda farkl›l›klar ortada
duruyordu. 

1 May›s 1977’de Devrimci Yol
Dergisi’nin ilk say›s› ç›kt›. Sorun yi-
ne sürüyor, Devrimci Yol Dergisi,
THKP-C’nin tezlerini yazmaktan
tart›flmaktan alenen kaç›yor, genel
geçer teorik yaz›larla dergi sayfalar›
dolduruluyordu. 

Asl›nda mesele fluydu; THKP-C
tezlerini yazmaya, tart›flmaya giriflin-
ce inkarc›l›klar› aç›¤a ç›kacakt›. Y›l-
lar sonra DY’nin o günkü yönetici
kadrolar› flu itiraflarda bulunacaklar-
d›: "Bizim flu veya bu teorik konuda-
ki tercihimiz, di¤er siyasal ak›mlarla
ayr›m noktam›z› oluflturmad›. Baflka
bir fley de olsa giyilirdi.” (Taner Ak-
çam), "... Hiçbir zaman bafltan itiba-
ren.. flu flu flu görüfller bizim amentü-
müzdür, bunlar gerçekleflecektir diye
bir bak›fl aç›m›z olmad›." (Melih
Pekdemir)

O zamanlar ise, “siz THKP-C’yi
inkara yöneliyorsunuz" elefltirileri
karfl›s›nda öyle olmad›¤›n› kan›tla-
mak için k›rk dereden su getiriyorlar-
d›. Ama hayat, inkarc›l›¤› gizlenemez
hale getiriyordu yavafl yavafl. Ve bu
durumda Cepheliler art›k yeni bir ter-
cihle karfl› karfl›yayd›; art›k bir karar
vermeleri gerekiyordu.

Anti-faflist mücadelede savunulan
ppaassiiff ççiizzggii, örgütlenmede kkeennddiillii--
¤¤iinnddeenncciilliikk,, THKP-C tezlerine ilifl-
kin ssuusskkuunnlluukk, kadrolaflmadaki ssaa¤¤
bbaakk››flfl aç›s›, Cephe çizgisiyle, gelene-
¤iyle ba¤daflt›r›lamazd›. Cepheliler
bunlar› kabul etmeyecekti. Ankara
hizbinin inkarc›l›¤›yla yollar› ay›r-
mak art›k bir görevdi. 

Tarih, genç Cepheli kadrolar›, bu
ad›m› at›p atamayacaklar›na göre
yarg›layacakt›. Tarihin hükmünün
verilece¤i bu anda, tarih sahnesinde
genç Cepheliler’in önderi olarak
Dursun Karatafl vard›. Cepheliler’in
“Day›”s›, bu tarihsel an›n belirleyici-
si olacakt›. 

Day›’n›n tarihin o an›nda verece-
¤i karar, öylesine önemli ve belirleyi-
ciydi ki, “THKP-C ideolojisinin ya-
flat›l›p yaflat›lmamas›” bu kararla be-
lirlenmifl olacakt›. 

K›z›ldere’den bu yana içinde ol- 25



duklar› süreç, onlara bir çok fley ö¤-
retmiflti. Kararlar›n› bu birikimle ve-
receklerdi. 

Day› ve di¤er yönetici kadrolar,
fifiuubbaatt 11997788’de Ankara’ya giderek
son bir kez daha tart›fl›p sorunlara çö-
züm yolu aramaya çal›flt›lar. Bu tar-
t›flmalardan bir sonuç ç›kmamas›
üzerine “görevlerini ask›ya ald›kla-
r›n›” Ankara hizbine aç›klayarak ‹s-
tanbul’a döndüler. Ayn› ay içinde, ‹s-
tanbul’da mücadeleyi çekip çeviren
ö¤renci gençlik, mahalleler, iflçi kesi-
mi ve di¤er alanlardaki 4400 kkaaddrrooyyllaa
‹‹TTÜÜ--DDEERR llookkaalliinnddee bir toplant› ya-
p›ld›. Bu toplant›da tüm kadrolar Da-
y›’n›n THKP-C çizgisinin sürdürül-
mesi ve yaflat›lmas› karar›na kat›ld›k-
lar›n› aç›klarken, kendileri de derhal
görevlerini b›rakma önerisini günde-
me getirdiler. Day›, hayat›n her ala-
n›nda mücadeleyi omuzlayan bu kad-
rolar›n görevlerini ask›ya almalar›n›n
faflizme karfl› mücadelede yarataca¤›
zaaf nedeniyle buna karfl› ç›kt›; tasfi-
yecili¤e karfl› tav›r al›nacak, ama ay-
n› zamanda mücadele de sürecekti!

Ankara hizbiyle bu tart›flmalar›n
sürdü¤ü dönemdeki bir olay son  de-
rece ilginçtir. Ankara hizbi, silahl›
mücadele anlam›nda hiçbir fley yap-
m›yordu ama ‹stanbul’daki militan
prati¤in yaratt›¤› sempatiyi istismar
etmekten de geri kalm›yordu. Anado-
lu‘daki DY sempatizanlar›, bu ne-
denle DY’nin silahl› mücadeleyi,
THKP-C’yi savundu¤undan pek
“flüphe” duymuyorlard›. Fakat 1978
fiubat›’nda önder kadrolar›n görevle-
rini ask›ya almalar›na ba¤l› olarak 19
fiubat kampanyas›nda önceden plan-

lanan askeri eylemlerin durdurulma-
s›yla Türkiye bir sessizli¤e büründü.
Bu sessizlik, asl›nda Ankara hizbinin
inkarc›l›¤›n›n ve pasifizminin, ve öte
yandan da Day›’n›n önderlikteki cü-
retinin bir  göstergesiydi. Öyle ya,
ortada güçlü bir örgütlülük yoktu
ama silahl› mücadeleyi yükseltmeye
cüret etmiflti genç Cephe kadrolar›.
Önderlik de bu de¤il miydi; ancak
herfleyi mükemmel olarak haz›r bul-
du¤unda harekete geçme anlay›fl›nda
bir önderlik olabilir miydi? 

DDaayy››’’nn››nn ssaabbrr››,, cciiddddiiyyeettii 
vvee ddiissiipplliinniiyyllee flfleekkiilllleenneenn 
bbiirr aayyrr››ll››kk
Sonuçta, karar verildi, o tarihsel

inisiyatif ortaya konuldu ve tasfiyeci-
lerle ayr›l›k ilan edildi; Cepheliler ar-
t›k mücadeleyi Devrimci Sol ad› al-
t›nda sürdüreceklerdi. 

Devrimci Sol ayr›l›¤›, Türkiye so-
lunda bir çok yönden ilk’tir ve örnek-
tir. Ayr›l›¤›n böyle flekillenmesinde
Day›’n›n önderlik tarz›n›n ay›rdedici
yanlar›n› görebilirsiniz. 

“Bütün dezavantajlara, katlan›l-
mas› zor durumlara karfl›n, gösteril-
mesi gereken sab›r ve esnekli¤in aza-
misi gösterilmifl; sürecin tümünde
örgütsel disiplin ve mücadelenin ge-
rekleri ihlal edilmemifl; hep ilkeli ve
aç›k olunmufl; ve kimsenin art›k ‘flu
da yap›lsayd›’... diyece¤i birfleyin
kalmad›¤› noktada; do¤ru anda ve
asla komplolara-kumpaslara baflvur-
madan tamamen devrimci bir tarzda
ayr›l›k gündeme getirilmifltir. ”

Ayr›l›k döneminde çeflitli çevreler,
"temel görüfllerde farkl›l›klar yok" di-
yebiliyordu. Ama ayr›l›¤›n üzerinden
6 ay bile geçmeden bu görüfller de¤ifl-
ti; apaç›k flekilde iki farkl› çizgi vard›
ortada. Nitekim, sonra geçen tüm za-
manlar, ayr›l›¤›n ne kadar köklü, zo-
runlu oldu¤unu göstermenin ötesinde,
Türkiye devriminin önünün aç›lmas›
aç›s›ndan da ne kadar hayati ve yerin-
de oldu¤unu kan›tlad›. Türkiye halk-
lar›n›n, devrimcilerinin Day›’ya ön-
derlik s›fat›n› bir daha hhiiçç ddee¤¤iiflflmmee--
mmeecceessiinnee vermesinin dönüm noktas›
da zaten bu devrimci ayr›l›kt›r. 

Day›’n›n ilkelerin, sabr›n, tek ba-
fl›na kalma koflullar›ndaki kararl›l›¤›-
n›n adeta simgesi olmas› da yine bu
döneme uzan›r. 

Devrimci hareketin ayr›l›¤›n›n
kitleselli¤i ve sars›c› gücü karfl›s›nda
inkarc›, tasfiyeci DY, provokasyon-
lardan, silahl› sald›r›lardan medet
umdu. Soldaki baz› gruplar›n da des-
te¤iyle devrimci hareketi hiçbir plat-
forma ald›rmamaya u¤raflt›lar. ""SSii--
yyaasseett yyaassaa¤¤››"" koymaya kalkt›lar.
Ama tarihin ak›fl›na engel olamad›
bunlar›n hiçbiri. Day›’n›n önderli¤in-
deki devrimci kadrolar, ilkelerden
vazgeçmeksizin, sol içi fliddetin, pro-
vokasyonlar›n girdab›na düflmeksi-
zin kararl›l›kla, sab›rla yeni bir hare-
keti örgütlemeye devam ettiler. 

YYeennii bbiirr öönnddeerrlliikk,, yyeennii bbiirr öörr--
ggüüttlleennmmeeyyllee bbiirrlliikkttee flfleekkiilllleenniiyyoorr--
dduu.. Devrimci hareketin ideolojik, ör-
gütsel, siyasi oluflumuna yön veren
önder kadrolar biraraya gelerek, ay-
r›flma, netleflme ve yeniden örgütlen-
me sorununa müdahale ettiler. Bu sü-
reç bir yandan örgütlenme, bir yan-
dan da hareketin önderli¤inin netlefl-
mesi sürecidir. Devrimci Sol önderli-
¤inin politikalar›yla, pratik, örgütsel
müdahaleleriyle, kadrolarla kaynafl-
mas›yla belirginleflti¤i, kendili¤in-
denci süreçte öne ç›km›fl çeflitli un-
surlar›n yetersizliklerine, sa¤l›ks›z-
l›klar›na karfl›, önderli¤in hareketin
güvencesi olarak tarihsel bir misyon
yüklendi¤i bir süreçtir. 

‘78 sonunda yap›lan ve “Devrim-
ci Sol’un kurulufl toplant›s›” olarak
da adland›r›labilecek olan toplant›,
bu sürecin flekillenmesinde belirleyi-
ci bir öneme sahiptir. Bu toplant›da
belirlenen 2200 AArraall››kk KKaarraarrllaarr››,, ha-
reketin geliflimini belirleyen kararlar
olmufltur. O toplant›da Devrimci Sol
önderinin kendi el yaz›s›yla tuttu¤u
notlar, bu kararlar›n önemini ortaya
koyar: 

"THKP/C’nin bir dizi gruba bö-
lündü¤ü bir ortamda bbiirr ssiiyyaassii hhaarree--
kkeettiinn öörrggüüttlleennmmeessii sorunuyla baflba-
flay›z. Gerçek bir partinin oluflmas›
öncelikle kadro sorunudur. ... kadro-
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Dev-Genç 1960’lar›n sonlar›ndan bugüne
uzanan bir tarihtir. Ve diyebiliriz ki,
73-74’lerden itibaren de Day›’n›n
tarihiyle özdefl bir tarihtir. Dev-Genç’in
her biriminde, her örgütlenmesinde, her
eyleminde onun eme¤i vard›r. 



lar olmad›kça, önümüzde ne kadar
Marksist-Leninist teori olursa olsun
bir fley ifade etmez... acil sorun kad-
ro sorunudur.”

Day›, süreci somut, nesnel ve hiç-
bir abartmaya yer vermeden de¤er-
lendirmekte, devrimci bir hareketin
bu nesnel ortamdan ve mevcut kadro
malzemesinden ç›kar›laca¤› öngörü-
süyle hareket etmektedir. Ne nneessnneell--

llii¤¤ee tteesslliimm oollmmaa vard›r bu tav›rda, ne
de mmüükkeemmmmeelliiyyeettççiilliikk;; ama dev-
rimci bir hareketi örgütleme, parti-
leflme ve PASS’yi hayata geçirme id-
dias› aç›k ve kesindir. Önce örgütle-
nelim diyenler, o süreçte hep hayat›n
gerisinde kald›lar.  Örgütlenmeyi kü-
çümseyip, bir kaç eylemle büyük so-
nuçlar alma hayali kuranlar da k›sa
sürede yok oldular. Geriye, do¤ru
devrimci önderlikle flekillenen dev-

rimci hareket kald›; devrimci bir ör-
güt, tüm eksik zaaf ve yetersizlikleri-
ne karfl›n, faflizme karfl› savafl içinde
kurulacak, geliflecek, güçlenecekti.
Önderlik bunu öngörmüfl, uygulam›fl
ve tarih böyle yaz›lm›flt›...

NNoott: ‹YÖKD’ün kuruluflunun tarihi,
dizimizin ilk bölümünde 1975 Kas›m

olarak geçmifltir; do¤rusu 1973 Kas›m
olacakt›r, düzeltir özür dileriz. 27

Kapitalizmde iki temel s›n›f var-
d›r: Burjuvazi ,proleterya. 

Yapt›klar›m›zla yaflad›klar›m›zla
ya burjuvaziden yanay›zd›r, ya
proleteryadan.

BBuurrjjuuvvaazzii KAT‹LD‹R!
HIRSIZDIR! AHLAKSIZDIR!
OBURDUR!
HER fiEY‹ KAR ‹Ç‹ND‹R! 
PPrroolleettaarryyaa YARATANDIR!
D‹RENEND‹R! 
ONURLUDUR! HAKLIDIR!
HER fiEY‹ ‹NSAN ‹Ç‹ND‹R!
Hem burjuvaziden hem prole-

taryadan yana olmak MÜMKÜN
DE⁄‹LD‹R. Ya birisi ya di¤eri, ter-
cih budur ve çok nettir. 

Tüm sevdiklerimizin katlinin
buyru¤unu verendir burjuvazi, kat-
ledendir.  ‹flkencede, da¤da flehir-
de, depremde, hapisanelerde, kat-
ledilenlerimizin katilidir. 

Kendine ara yol arayanlar tek-
rar düflünmelidir. Ara yol yoktur!

Mesela, zay›fl›klar›n› inanc›m›
yitirdim diye ifade edenler, tekrar
düflünmelidir. Sosyalizme olan
inanc›n› yitirmek böyle aç›klana-
maz. Peki ne de¤iflti, emperyalizm
insanc›llaflt› m›, sömürü sona m›
erdi, kapitalizm açl›¤› ortadan m›
kald›rd›, e¤itim, sa¤l›k, konut so-
rununu mu çözdü kapitalizm?

Bu inanç bitti, sosyalizme olan
inanç bitti, peki yerine ne gelir?
Boflluk olamaz. Hiçbir fley boflluk-

ta kalamaz mutlaka
yerine baflka bir inanç
gelecektir. Kapitalizm
gelecek, burjuvazinin
kurallar› gelecektir.
Bize inanmayanlar

burjuvaziye inan›yor demektir. ‹flin
gerçe¤i budur. Çünkü baflka yol
yoktur. Ara yol yoktur. Aç›k veya
örtülü, gönüllü veya gönülsüz far-
ketmez; art›k katillerine, katilleri-
mize hizmet edilecek demektir. 

Bu gerçe¤i unutturmak için de
bol bol gözyafl› veya utangaçça
yere bakmalar... Geçin bunlar›! 

A¤layarak kazan›lacak hiç bir
fley olmaz gidilen batakl›kta.

A¤layarak ikna edece¤iniz tek
bir konu yoktur bizi. 

Gerçekler merhametten daha
güçlüdür. 

Gerçek fludur, devrimle düzen
aras›nda ara yol arayanlar zavall›-
d›r ve örtülü veya aç›k katillerimi-
ze hizmet ederler; saflar›m›zda dü-
zeni, kapitalizmi yaflatmak isterler. 

Gerçek fludur, ZAL‹MDEN
BESLENENLER MAZLUM OLA-
MAZ. ‹deolojik g›dan›z› kapitalizm-
den ald›¤›n›z sürece mazlum ola-
mazs›n›z. Siz de katilsiniz, siz de
h›rs›zs›n›z, siz de ahlaks›zs›n›d›r. Ve
masum de¤ilsiniz. Hiç masum de-
¤ilsiniz, ne iki damla gözyafl›, ne
utangaç roller, kimseyi masumlafl-

t›rmaz...
Korku mu? Elbette korkuyu bil-

meyen cesaretin de¤erini anlaya-
maz. Sorun korkuya teslim olma-
makta. 

SUÇLUSUNUZ!  
Bilmek, bildi¤i halde hayat›n,

devrimin görevlerini yapmamak
suçtur. ARTIK SUÇLUSUNUZ 

Biz e¤itimin sonsuz gücüne ina-
n›r›z. Herkes yeniden e¤itilebilir. 

Koflullar zordur, bu zorluklara
dayanmak için sürekli dövüflmek
gerekir. 

Daha çok iflimiz var
Yanl›fl ad›mlara,
Yalpalamalara, 
Kesintilere ra¤men,
katillerimize de¤il devrime hiz-

met etmek esas olmal›d›r. 
Ara yol yoktur. 
Ya devrimden yanas›nd›r, ya

düzenden.
Bir aya¤› devrimde bir aya¤›

düzende yaflanamaz. 
Hayat buna izin vermez. 
Devrimcilik bir süreç iflidir. Ya-

flam›n› devrimcilefltirmeyenler,
burjuvazi karfl›s›nda kolayca çözü-
lüverirler. 

Ama örgütlü yap›ya güven ve
de¤iflime inanmak yeterlidir. 

"...Biz devrimciler yan›labiliriz
yanl›fl fleyler söyleyebiliriz, ama
asla yalan söylemeyiz..." demifl ya
CHE, iflte böyle, örgüte güven ve
de¤iflime olan inanç en temel, en
bilimsel oland›r. Ve henüz yalan-
lanmam›fl bilimsel bir gerçektir bu. 

GER‹S‹ KAVGANIN SÜREKL‹-
L‹⁄‹NDED‹R. 

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

AARRAA YYOOLL
YYOOKKTTUURR 



Hat›rlanaca¤› gibi, 9 Ocak
1996’da bir gökdelenin 25. kat›nda
s›k›lan kurflunlar, Türkiye’yi sarsm›fl-
t›. Eylemde SSaabbaanncc›› HHoollddiinngg’’iinn ssaa--
hhiipplleerriinnddeenn ÖÖZZDDEEMM‹‹RR SSAABBAANN--
CCII,, TTooyyoottaa--SSaa GGeenneell MMüüddüürrüü HHAA--
LLUUKK GGÖÖRRGGÜÜNN vvee SSaakk››pp SSaabbaann--
cc››’’nn››nn SSeekkrreetteerrii NN‹‹LLGGÜÜNN HHAASSEE--
FFEE,, devrimciler taraf›ndan öldürül-
müfltü. Asl›nda eylemi “hat›rlatma-
ya” da gerek yok belki; çünkü bu ey-
lem hemen hiç unutulmad›; oligarfli-
nin en büyük haz›ms›zl›klar›ndan biri
olarak çeflitli vesilelerle s›k s›k gün-
deme getirildi. Yaklafl›k 12 y›ld›r üze-
rinde say›s›z spekülasyon üretildi.
Eylem, son olarak “Ergenekon Dava-
s›” kapsam›nda da s›k s›k gündeme
geldi ve gelmeye devam ediyor. 

Denilebilir ki, ülkemizde hiçbir
devrimci eyleme karfl› bu kadar kap-
saml›, boyutlu ve uzun süreli bir psi-
kolojik savafl yürütülmemifltir; sade-
ce buna bakarak da tekelci burjuvazi-
nin haz›ms›zl›¤›n›n büyüklü¤ü ve de-
rinli¤i anlafl›labilir. 

Burjuvazi, haz›ms›zl›¤›n›, eyle-
min niteli¤ini, amac›n›, eylemi ya-

panlar›n kimli¤ini bulan-
d›rarak dindirmeye çal›-
fl›rken, s›n›flar mücadele-
sine burjuvazinin gözün-
den bakanlar ve kontrge-
rillan›n psikolojik savafl
uzmanlar› da bu noktada
burjuvazinin yard›m›na
kofltular.  

Sabanc› Eylemi kita-
b›, bu eyleme iliflkin dev-
rimci hareket taraf›ndan
yap›lan aç›klamalardan,

bu konuya iliflkin spekülasyonlar,
komplo teorileri ve bunlara verilen
cevaplardan oluflan bir derlemedir.
Kitap, 1996 y›l›n›n Ocak ay›ndan
2008 Temmuz’una kadar, KKuurrttuulluuflfl,,
VVaattaann,, EEkkmmeekk vvee AAddaalleett ve YYüürrüü--
yyüüflfl dergilerinde Sabanc› eylemi üze-
rine yay›nlanan yaz›lardan oluflmak-
tad›r. 

Kitapta ayr›ca Sabanc› Davas›’n›n
aflamalar›na, Fehriye Erdal, Mustafa
Duyar ve ‹smail Akkol’un çeflitli za-
manlardaki aç›klamalar›na, tekelci
burjuvaziye iliflkin çeflitli inceleme
ve yorum yaz›lar›na da yer verilmifl-
tir. 

Sabanc› Eylemi kitab›, internet
üzerinde hhttttpp::////wwwwww..oozzgguurrlluukk..oorrgg
adresinde okuyucuya sunuldu. Sa-
banc› Eylemi, oldukça hacimli bir ki-
tap: 665555 sayfa. 

*

Kitab›n önsözünde flöyle deniyor:
“Kitapta yer alan yaz›lar, yay›nland›-
¤› ttaarriihh ss››rraass››nnaa ggöörree dizilmifltir; bu
tarih s›ras› içinde onlar› okudu¤u-
nuzda, komplo teorisyenlerinin se-

naryolar›n›n üç befl ayda bir nas›l
bofla ç›kt›¤›n›, onlar›n ise, özür dile-
mek, özelefltiri yapmak yerine, hemen
yeni senaryolar yazmaya bafllad›¤›n›
göreceksiniz. 

Dolay›s›yla, bu komplo teorileri-
ne yaslanarak tahliller, politik belir-
lemeler yapanlar›n tahlilleri ve poli-
tikalar› da, bu teorilerle birlikte çök-
müfltür. Bu anlamdad›r ki, Sabanc›
Eylemi kitab› boyunca, sol ad›na, ay-
d›nlar ad›na sergilenen tteeoorriikk bbiirr ssee--
ffaalleettee de tan›k olacaks›n›z.”

Sabanc› Eylemi’ni okudu¤unuz-
da, sadece bu teorik sefalete de¤il,
““üüçç kkeessiimmiinn bbeeyynniinniinn iiççiinnii”” de gö-
receksiniz deniyor öönnssöözz’de. 

Peki kimdir bu “üç kesim”; onlar›
da aktaral›m:

BBiirriinnccii kkeessiimm:: TTeekkeellccii bbuurrjjuuvvaa--
zzii.. ‹lk kez bedel ödemifl olmalar›n›n
burjuvazide yaratt›¤›, telafla, pani¤e,
hezeyana tan›k olacaks›n›z. Ayn› bur-
juvazinin s›n›f bilinciyle, devrimci bir
eyleme karfl› yürüttü¤ü psikolojik sa-
vafl› göreceksiniz. 

‹‹kkiinnccii kkeessiimm:: KKoommpplloo tteeoorriiss--
yyeennlleerrii.. Onlar burjuvazi ad›na, eyle-
min ortaya ç›kard›¤› gerçeklerin üs-
tünü örtmekle, devrim mücadelesinin
amaçlar›n›, hedeflerini bulan›klaflt›r-
makla görevlilerdi ve görevlerini ye-
rine getiriyorlard›. Kimisi bunu... ga-
zete köflelerinde, kimisi televizyon ek-
ranlar›nda, kimisi ise “profesör”,
“uzman bürokrat” gibi s›fatlarla ya-
p›yordu. 

ÜÜççüünnccüüssüü: ‹lerici, demokrat ve
sosyalist olma iddias›n› tafl›yan ve fa-
kat, beyinlerini burjuvaziye açm›fl,28

Komplo teorilerinin iç yüzünü anlat›yor.
Tekellerin yönetimdeki rollerini, suçlar›n›
anlat›yor... Devrimci eylem nedir, ne
de¤ildir; ortaya koyuyor.

B‹R KK‹TAP

hhttttpp::////wwwwww..oozzgguurrlluukk..oorrgg’da



daha ileri boyutta tamamen burjuva
ideolojisinin tahakkümü alt›na gir-
mifl, onun düflünme biçimiyle düflün-
meye bafllam›fl kesimlerdir. 

Bu kesimlerin beyninin içini gör-
mek isteyen herkes için Sabanc› Ey-
lemi kitab›, baflvurulmas› gereken
kaynaklardan biridir. 

*

Bu eylem birçok bak›mdan bir
ilk’ti ülkemizde. O güne kadar pek
çok kifli can vermiflti s›n›flar mücade-
lesinde, ama düzenin as›l sahipleri
olan tekelci burjuvalar hiç “kay›p”
vermemiflti. Bu eylemle, kan, ilk kez
onlar›n gökdelenlerinin içinde akt›.

Eylemle, sömürünün, zulmün as›l
sorumlusu iflte bunlard›r deniyordu.
O andan itibaren ortal›¤› kaplayan se-
naryolar, komplo teorileri ise, esas
olarak gösterilen bu gerçe¤in görül-
mesini engellemek istiyordu. Senar-
yolar, tekellerin sömürü ve zulümde-
ki rolünü perdelemek isterken, ayn›
zamanda devrimci harekete, devrimci
hareketin kadrolar›na, savaflç›lar›na,
yöneticilerine karfl› da flaibeler yarat-

may› hedefliyordu. Eylemin EErrggeennee--
kkoonn gibi bir kontrgerilla örgütlenme-
siyLe iliflkilendirilmeye çal›fl›lmas›-
n›n amac› da budur zaten.   

Türkiye’yi sarsan, siyasi gerçek-
leri böylesine apaç›k gösteren bir ey-
lemi karartmak için burjuvazinin tüm
kesimleri ve tüm kurumlar›, o günden
bu yana seferberdir; son olarak
AKP’nin savc›s› ZZeekkeerriiyyaa ÖÖzz de bu
kervana kat›lm›flt›r.  

Savc›lar›n eylemi karartmak için
gösterdikleri bu cansiperane ve fakat
beyhude gayrete bak›ld›¤›nda rahat-
l›kla denilebilir ki, bu kadar y›ld›r bu
kadar çok komplo teorisi ve senaryo
ortaya atm›fl olmalar›na ra¤men, de-
mek ki bu devrimci eylemi karartma-
y› baflaramam›fllard›r. 

Kitab›n önsözünde de bu duruma
dikkat çekiliyor ve flöyle deniyor:
“Sabanc› Kim? Sabanc›’y› vuran
kim?... S›n›flar mücadelesinin bütü-
nünün anlafl›lmas›n› sa¤layacak ka-
dar derinlikli ve kapsaml› iki sorudur
bu. Ve iflte bu kitap, ayn› zamanda bu
iki sorunun cevab›d›r. 

Ne kadar karartma yap›l›rsa ya-
p›ls›n, eylemin s›n›fsal boyutlar›
unutturulamad›. Bu da eylemin siya-
sal gücüydü.”

Sabanc› Eylemi kitab›nda, iflte bu
gücü de göreceksiniz. 

Kitapta Sabanc› Center’deki eyle-
me dair bir de benzetme yap›l›yor:
“O kurflunlar, konuflan kurflunlard›.
... Gerçe¤i bu kadar güçlü ve bu ka-
dar net gösterdi¤i için, burjuvazi el-
birli¤iyle kurflunlar›n sesini bo¤maya
yöneldi. Bu kitaptaki yaz›lar, iflte bu-
nun sonucu ortaya ç›kt›.”

K›sacas›, konuflan kurflunlar, kur-
flunlar›n sesini bo¤mak isteyen
komplo teorileri, eylemin gösterdik-
lerini perdelemek isteyen senaryolar,
Sabanc› Eylemi kitab›nda.
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““‹‹nnaann››yyoorruuzz kkii,, bbuu kkiittaabb››
ookkuuyyaann hheerrkkeess,, tteekk bbiirr eeyylleemm
ççeerrççeevveessiinnddee üüllkkeemmiizz ss››nn››ffllaarr

mmüüccaaddeelleessiinnee ddaaiirr bbiirrççookk
ggeerrççee¤¤ii ggöörrmmüüflfl,, bbuu 

mmüüccaaddeelleeddee yyeerr aallaann ççeeflfliittllii
kkeessiimmlleerrii ddaahhaa yyaakk››nnddaann 

ttaann››mm››flfl oollaaccaakktt››rr..””

Zaman ve Va-
kit Gazeteleri,
Cumhuriyet Ga-

zetesi’nde Dursun Karatafl’›n aile-
sinin bir ilan›n›n  yay›nlanmas›n›
vesile yap›p hheezzeeyyaann halinde,
devrimci harekete ve önderine
sald›r›yorlar. 

Zaman, ““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl''››nn
ttaazziiyyee tteeflfleekkkküürrüünnüü ssaaddeeccee
CCuummhhuurr iiyyeett yyaayy››nnllaadd››”” diye
bafll›k att›¤› haberinde, Karatafl’la
ilgili bir ilan›n neden yay›nlanma-
mas› gerekti¤ini; O’nun önderli-
¤indeki devrimci hareketin gene-
rallere, kontrgerillac›lara ve tekel-
cilere yönelik eylemlerini sayarak
aç›kl›yor. Sayd›klar›n›n ortak
özelli¤i ne; halk› sömürmeleri ve
halka zulmetmeleri. Kontrgerilla-

c›lar›n, halk düflmanlar›n›n, sö-
mürücülerin öldürülmeleri Fethul-
lahç› Zaman’›n içine dert olmufl.
Kuflkusuz bunda bir terslik yok.
Bugün, politika gere¤i ““EErrggeennee-
kkoonn’’aa kkaarrflfl››”” gibi görünseler de,
kontrgerilla onlar›n karfl› oldukla-
r›, hatta yabanc›s› olduklar› bir ör-
gütlenme de¤ildir. Güya “kavgal›”
olduklar› generalleri devrimciler
karfl›s›nda nas›l da sahiplenip sa-
vunmaktalar. Tarihleri boyunca flu
veya bu flekilde içiçe olmufllard›r
onlarla. Ayn› flekilde, ikide bir “la-
iklikleri”nden flikayetçi olsalar da
tekelci burjuvaziyle de hep içiçe,
diz dizedirler.  

VVaakkiitt Gazetesi’nin s›k›nt›s› da
Zaman’la ayn›. Onlar da, söz ko-
nusu ilan› vesile yaparak, devrim-

ci hareketin önderine sald›r›yorlar.

‹slamc› Zaman ve Vakit’in dev-
rimcilere düflmanl›klar› yeni de¤il.
Y›llard›r her f›rsatta, devrimcilere
düflmanl›klar›n› kusuyorlar. Heze-
yanlar›n›n merkezinde tarihi ko-
münizm düflmanl›klar› vard›r. 

VVaakkiitt yazar› HHaassaann KKaayyaa,, bu
düflmanl›¤›, ““TTeehhlliikkee’’nniinn GGeerrççeekk
RReennggii:: KK››zz››ll”” bafll›¤›yla ifade edi-
yor. Ve, bu iddias›na kan›t olarak
devrimci hareketin eylemlerinden
uzun bir listeyi yaz›s›na ekliyor.
Halka karfl› savafl›n kurmaylar›
olan generallere yönelik eylemler
onu da ziyadesiyle üzmüfl anlafl›-
lan. Her iki gazetenin ayn› çerçe-
vedeki yay›nlar›ndan flu gerçek
ortaya ç›k›yor; ‹ki gazete de halk
düflman›d›r, kan›t› da, tekellerden,
kontrgerilladan, halka karfl› sava-
fl›n kurmay› generallerden yana
saf tutmalar›, devrime ve devrimci
önderlere düflmanl›klar›d›r.

Halk düflmanlar›na dost, 
devrimcilere düflmand›rlar!



1 Eylül’de ana s›n›f› ve ilkö¤re-
tim birinci s›n›f, 8 Eylül’de de ilk ve
ortaö¤retim ö¤rencileri okula bafll›-
yorlar. ‹lkö¤retim okullar›nda 10
milyon 870 bin, liselerde 3 milyon
245 bin olmak üzere toplam 1144 mmiill--
yyoonn 115 bin ö¤renci, 600 bine yak›n
ö¤retmen ders bafl› yapacak.

Görüldü¤ü gibi, ülkemizde e¤i-
tim ça¤›nda büyük bir nüfus var. Bu
büyük ve genç nüfusun nas›l e¤itil-
di¤i, nereye yönlendirildi¤i öncelik-
le halk› ilgilendiren bir konudur.

Okullar›n çocuklar›m›z›n kifli-
liklerini, düflünce yap›lar›n› flekil-
lendirmede belirleyici bir öneminin
oldu¤u aç›kt›r. Devlet, halk›n elin-
den çocuklar›n› al›yor ve belirledi¤i
çerçevede e¤itiyor. Peki, milyonlar-
ca genç ve çocu¤umuz nas›l e¤itile-
cekler? Okullarda nas›l bir kiflilik
edinecekler? Nas›l bir düflünce ya-
p›s›na sahip olacaklar? Mevcut e¤i-
tim sistemi içinde, çocuklar›m›za ne
ö¤retilecek? 

““AA¤¤aaçç yyaaflflkkeenn ee¤¤iilliirr”” sözü bili-
nir. Çocuklar›m›z, gençlerimiz bu
e¤itim sistemi ile hangi yana e¤ile-
cekler?

Okullarda gerici, faflist kadrolafl-
man›n egemen oldu¤u ve bu kadro-
lar›n iktidardan ald›klar› güçle per-
vas›zlaflt›klar›, okul müfredatlar›n›n
gerici e¤itim anlay›fl›na göre düzen-
lendi¤i, gerici ve flovenist propa-
ganda ve ö¤rencilere bask› uygula-
man›n serbest oldu¤u, ama ilerici
düflüncelerin yasakland›¤› bir dö-
nemde, okullarda çocuklar›m›za ne
ö¤retilece¤i asl›nda cevab› belirsiz
bir soru de¤ildir.

Cevaplar›, kimi özelliklerini
vurgulad›¤›m›z e¤itim sisteminde
vard›r. Bu e¤itim sisteminin, bilim-
sel düflünen, ilerici, vatan›n› ve hal-

k›n› seven,
halk› için dü-
flünen üreten
kiflilikler ve
beyinler ye-
tifltirmeyece-
¤i aç›kt›r.

Bu e¤itim
sistemi, ço-
cuklar›m›z›n
ve gençleri-
mizin beyin-
lerine gerici,
anti bilimsel
düflünce le r i
yer lefl t i rmeye
çal›flacakt›r.

GGeerriiccii KKaaddrroollaaflflmmaa,,
GGeerriiccii MMüüffrreeddaattllaa EE¤¤iittiimm
Gerici, faflist e¤itim; bu çerçeve-

de düzenlenmifl e¤itim müfredat›y-
la, bask›c›, bilimsellikten ve pratik-
ten uzak e¤itim anlay›fl›yla hayata
geçirilmektedir.

AKP’nin yapt›¤› düzenlemelerle
daha da  gericilefltirilen, asimilasyo-

na göre düzen-
lenmifl ve ül-
kemizdeki
farkl› kim-
lik ve kül-
türleri, fark-
l› inançlar›
yok sayan,
g e n c e c i k
bey in l e r i ,
dini ö¤reti-
lere göre fle-
killendiren,
o l i g a r fl i k
düzenin ih-
t i y a ç l a r ›
çerçevesin-
de flekillen-
dirilmifl bir
e¤itim anla-
y›fl›n›n ö¤-

rencilere ve-
rece¤i e¤itimin

hedefi, ö¤rencileri halka yararl› ola-
cak flekilde yetifltirmek de¤il, tekel-
lerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ola-
cakt›r.

Okullara gönderdi¤imiz çocuk-
lar›m›za, sünni islam inanc›na göre
flekillenmesi, ›rkç› faflist politikalar-
la düflünmesi dayat›lmaktad›r. Ör-
ne¤in, Alevi çocuklar›na, inançlar›-
n› de¤ifltirmesi için çeflitli bask›lar
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Gencecik fidanlar›n›z,
ne yana e¤ilecek,
nas›l e¤itilecek?

YYeni  E¤i t imeni  E¤i t im
Dönemi Bafllad›Dönemi Bafllad›

Oligarflik düzenin e¤itim siste-
minin sizlere verebilece¤i bir gele-
cek yoktur.

Düzenin e¤itim dedi¤i, gençli¤i
düzene hizmet eden köleler haline
getirmektir. E¤itim dedikleri, te-
kellerin ihtiyaçlar› kadar köle ye-
tifltirmek, ihtiyaçlar›n›n fazlas›n›
ise iflsizler ordusunun içine gön-
dermekten ibarettir.

Halktan yana düflünmenizi en-

gelleyen, sizleri bask›
ile sindirmeye çal›flan;

Yoksullara okullar›n
kap›lar›n› kapatan;

E¤itim kurumu de-
¤il, ticarethane gibi ça-

l›flan;

Bilime, gençli¤e ve halka düfl-
man bu e¤itim sistemine mahkum
edilmeyi kabul etmeyin!

Bu e¤itim sistemi mutlak de¤il-
dir. Halk için e¤itim, mücadele ile
getirilebilir. Bunun için örgütlen-
mek gerekir. Düzenin bask›s›na
boyun e¤meyin, örgütlenin ve bu
e¤itim sistemine karfl› mücadele
edin.

Gençlerimiz! 
Beyinlerinizi bu e¤itim 
sistemine teslim etmeyin!..



uyguland›¤› bas›na da yans›yan ör-
nekleriyle bildi¤imiz gerçeklerdir.
Okullardaki gerici, faflist ö¤retim
üyeleri ve bu ö¤retim üyelerinin
yetkili konumlarda görevlendiril-
meleri, yaz›l› müfredatlar›n da öte-
sinde tüm derslerin ›rkç› ve gerici
kafa yap›s›yla flekillendirilmesini
sa¤l›yor.

Bunun karfl›s›nda ilerici düflün-
celer okullardan özenle ay›klan›yor,
tasfiye ediliyor. ‹lerici ö¤retim üye-
leri üzerinde, 12 Eylül’de bafllat›lan
tasfiye, sürgün, sindirme politikas›
sürdürülerek, etkisizlefltirmeye, dü-
zenin çizdi¤i s›n›rlarda hareket et-
meye zorlan›yorlar.

Ö¤rencilerin, okula ne kadar pa-
ra yat›rd›klar›na göre s›n›fland›r›ld›-
¤›, haraç vermeyen ö¤rencilerin çe-
flitli biçimlerde cezaland›r›ld›¤› e¤i-
tim sistemine çocuklar›n› emanet
ederken, halk›n gönlünün rahat ol-
mas› mümkün de¤ildir.

Sadece tek bir çocu¤un okul
masraf›; gidece¤i s›n›fa göre, 490
YTL ile 2213 YTL aras›nda de¤ifl-
mektedir. ‹nsanlar›m›z›n ço¤unun
açl›k, yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ya-
flad›¤› düflünüldü¤ünde, bu yükün
a¤›rl›¤› aç›kt›r.

Fakat, halka bu bedel ödetilir-
ken, bunun karfl›l›¤›nda verilen bi-

limsel ve halktan yana bir e¤itim de
yoktur. Bilim yuvalar› olmas› gere-
ken okullar, gerici faflist e¤itimin
kurumlar› haline getirilmifl, bilim
ö¤renmek için gidilen okullarda,
gencecik beyinlere bilime, gerçe¤e
düflmanl›k tohumlar› ekilmeye çal›-
fl›lmaktad›r.

Bunun ad›na e¤itimden çok, ço-
cuklar›m›z›n ve gençlerimizin düze-
nin ç›karlar› çerçevesinde bir kal›ba
sokulmas› denilebilir.

BBaasskk››cc››,, YYaassaakkçç›› EE¤¤iittiimm
Ö¤rencilerin gerici, faflist e¤itim

anlay›fl›yla flekillendirilmesi, sadece
e¤itim müfredatlar› ve ö¤rencilere
aktar›lan bilgilerle s›n›rl› de¤ildir.

‹lerici ö¤rencilerin demokratik,
düzene muhalif en küçük eylemleri
ve faaliyetleri; soruflturmalar, okul-
dan atmaya kadar çeflitli düzeylerde
verilen cezalar, gözalt› ve tutuklama
politikalar›yla karfl›laflmaktad›r.
Bunlar›n yan›nda, polislerle iflbirli-
¤i halinde faflistlerin sald›r›lar› da
kullan›lmaktad›r.

Dayat›lan, ilerici düflüncelerden
uzak durmakt›r. Faflizme ve gericili-
¤e teslim olmakt›r. Halk›n›, vatan›n›
düflünmeyen ve sevmeyen, kendin-
den baflkas›n› düflünmeyen, bireyci

ve bencil, ahlaki de¤erleri tahrip
edilmifl, yozlaflm›fl bir gençlik tipi,
tüm ö¤rencilerimize e¤itim kurumu
ad› tafl›yan okullarda empoze edil-
mektedir.

Okul yönetimleri adeta e¤itimci
de¤il, bir polis, bir M‹T eleman› gi-
bi çal›flmaktad›rlar. Ö¤renciler hak-
k›nda çeflitli biçimlerde istihbarat
çal›flmalar› yapan okul yönetimleri-
nin oldu¤u e¤itim sisteminde, hal-
k›n yarar›na bir e¤itim yap›lmas› da
sözkonusu olmamaktad›r.

Oysa, baflar›l› bir e¤itim, ancak
demokratik kurumlarda yap›labilir.
E¤itimin bütün unsurlar›n›n, ö¤ren-
cilerin ve ö¤retim üyelerinin, çal›-
flanlar›n örgütlü olduklar›, e¤itimin
her sürecine kat›labildikleri, düflün-
cenin, bilimin üzerindeki gerici, fa-
flist bask›lar›n kald›r›ld›¤› okullarda
halk›n yarar›na bir e¤itim yap›labilir.

Bugüne kadar gelen iktidarlar,
verdikleri sözlerin aksine e¤itim ku-
rumlar›nda bask›y› daha da katmer-
lendirmekten baflka bir fley yapma-
d›lar. AKP iktidar› da, verdi¤i de-
mokratikleflme sözlerinin aksine,
bask›y› kendi politikalar› do¤rultu-
sunda örgütlemekten baflka bir fley
yapmad›. YÖK’ü kald›rma sözü
verdi, YÖK’ü AKP’lilefltirdi.

E¤itimdeki sorunun özü, e¤iti-
min halk için mi, yoksa tekeller için
mi olaca¤›d›r. AKP’nin e¤itim poli-
tikas›nda da, bu sorunun cevab›, net
olarak ““tteekkeelllleerr iiççiinn ee¤¤iittiimm”” flek-
linde verilmifltir. Dolay›s›yla da tüm
düzenlemeler buna göre yap›lm›flt›r
ve yap›lmaktad›r.

Durum bu iken, okullar›n aç›l-
mas›n›n anlam›, yeni bir e¤itim dö-
neminin bafllamas› de¤ildir. 

Düzenin bu e¤itim politikas›na
teslim olmay› reddeden ö¤renciler
için bafllayan, yeni bir mücadele dö-
nemidir. Halk için bilim, halk için
e¤itim talebiyle mücadeleyi örgüt-
lemek için bafllayan yeni bir dö-
nemdir. Gençli¤i örgütlemek, düze-
nin e¤itim politikas›n›n karfl›s›nda
mücadeleye katmak için yeni bir
dönemdir.
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Ö¤retmenlerimiz, gençlik, bu ül-
kenin ve halk›n da gelece¤ini belir-
leyecek güçlerdendir. Bu demektir
ki, halk›n gelece¤i sizlerin ellerinde
flekillenmektedir. Çocuklar›m›z› ve
gençlerimizi ilerici, vatansever, hal-
ka yararl› kifliler olarak yetifltirmek,
sizlere en de¤erli varl›klar›, çocuk-
lar›n› emanet eden halk›m›za karfl›
sorumlulu¤unuzun gere¤idir.

Ö¤retmenlerimizin görevi; her
fleyden önce ilerici, vatansever ço-
cuklar yetifltirmek olmal›d›r.

Ö¤retmenlerimiz
düzenin gerici, faflist
dayatmalar›na teslim
olmad›¤›nda, düzenin
zulüm politikalar›n›
hayata geçirmesi de

bir o kadar zorlaflacakt›r.

Ö¤retmenlerimizin tek görevi
önlerine konan müfredat› uygula-
mak olamaz. Düzenin bu dayatma-
s›na karfl› ç›kmak, halktan, emek-
ten, bilimden yana bir ö¤retmen ol-
man›n gere¤idir.

Elbette, bunu yaparken, düzenin
sald›r›lar›na da u¤rayacak, bedel de
ödeyeceksiniz. Fakat, genç beyinle-
rin çürütülmesini engellemek, her
türlü bedeli göze almaya de¤erdir.

Ö¤retmenlerimiz! 
Düzenin gerici, faflist 
müfredat›na teslim olmay›n!



‹zmir’de halka alenen zehirli su
veriliyor. Daha önce yüksek derece-
de arsenik içerdi¤i için kapat›lan ku-
yular, ‹zmir’e su verilen Tahtal› ba-
raj›ndaki su seviyesinin, kullan›la-
mayacak kadar düflmesi üzerine ye-
niden devreye sokuldu. 

Standart de¤eri litrede 10 mik-
rogram olan arsenik, bir ay önce ka-
pat›lan Göksu kuyusunda 59 mik-
rogram, Sar›k›z kuyusunda ise 32
mikrograma kadar ç›k›yor. Ve kentin
su ihtiyac›n›n yaklafl›k yüzde 40’› da
bbuu kkuuyyuullaarrddaann karfl›lan›yor. 

Bu apaç›k bir kitle katliam› giri-
flimidir. Bu insanlar›, kanser ve di¤er
tür say›s›z hastal›¤a mahkum etmek-
tir. Cinayettir. 

Ve daha vahim olan›, katliam, ci-
nayet, ad›na ne derseniz deyin, ale-

nen yap›lmakta; tek bir kurum ç›k›p
“sen halka nas›l arsenikli su içirir-
sin?” diye belediyenin yakas›na ya-
p›flmamaktad›r. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan 25 A¤ustos’ta bu durum
halka aç›klanarak, ““ssiizzee aarrsseenniikkllii ssuu
vveerreeccee¤¤iizz”” dendikten sonra, flu söy-
lendi: ““VVaattaannddaaflflllaarr››mm››zz mmuusslluukkttaann
aakkaann ssuuyyuu iiççmmeessiinn,, yyeemmeekk ppiiflfliirrmmee--
ssiinn..””

Peki, yoksul halk nereden içme
ve yemek için su ihtiyac›n› karfl›la-
s›n? Önerilen çözüm, damacana su
kullan›m›! Halk›n damacana su kul-
lanabilmesi için de, belediye arse-
nikli su için göstermelik bir ücret
alacakm›fl. Ama, halk, musluk suyu
için bir ayda ödedi¤i parayla ancak
3-4 damacana su alabiliyor. Dolay›-

s›yla, musluktan akan sudan para
al›nmamas› sorunu çözmeye yetmi-
yor. Ald›klar› ücretleri suya yat›r-
mak zorunda b›rak›lan insanlar,
““AAyyllaarrccaa ddaammaaccaannaa ssuu kkuullllaann››rr--
ssaakk,, aaçç kkaall››rr››zz”” diyor. Çaresiz kal-
d›klar›nda mecburen arsenikli suyu
içeceklerini söylüyorlar. Halk susuz
ve çaresiz b›rak›larak, apaç›k bir kkiitt--
llee kkaattlliiaamm››nnaa zemin haz›rlanm›fl
oluyor.

Halk›n yaflam›n› tehdit eden bu
tablo; kuflku yok ki, ‹zmir Belediye-
si ve iktidar taraf›ndan da görülmek-
tedir. Fakat, önlem almay› düflünmü-
yorlar bile. Halka içme suyu temin
etmek görevlerini yerine getirmiyor-
lar. Halka musluklardan akan su içil-
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T a r › m
ilaç lar ›n ›n
kansere ne-
den olma-
s›ndan dola-
y›, ülkemiz-
den ihraç
edilen tar›m ürünleri geri çevriliyor.

25 A¤ustos günkü Hürriyet’te is-
mi verilmeyen üst düzey bir devlet
yetkilisinin sözleri aktar›l›yor; ““NNee
yyaappssaakk öönnlleeyyeemmiiyyoorruuzz...... TTaarr››mm
iillaaççllaarr›› rreessmmeenn zzeehhiirr yyaayy››yyoorr,, kkaann--
sseerroojjeenn yyaayy››yyoorr..””

Tar›m Bakan› Mehdi Eker, bu
duruma önlem ald›klar›n› aç›klad›;
art›k ihraç edilecek sebze ve mey-
veler, özel tar›m bölgelerinde yetifl-
tirilecek. Devletin kontrolünde ola-
cak. Bu uygulamaya da ““GGüüvveennllii
ççiiffttççii”” ad› verilmifl.

Böylece ihraç edilecek sebzenin,
meyvenin kanserojen içermesi en-
gellenmifl olacak. Peki iç tüketimde
kullan›lacak sebzeler meyveler ne
olacak? Onlar için önlem almaya
gerek yok mu?

AKP’nin mant›¤›nda halk›n tü-
ketimi için üretilen tar›m ürünleri-
nin kanserojen içermesinde bir sa-
k›nca yok. Onun için de, buna yöne-
lik önlem al›nm›yor.

Ülkemizdeki iktidarlar halka ze-
hir yedirip içirmeye al›fl›kt›rlar.
Çayda afl›r› düzeyde radyasyon ol-
du¤u biline biline, halka bu çay› içi-
rirler, kufl gripli tavuk eti yedirirler,
her türlü pisli¤in kar›flt›¤›, zehirli
madde içeren sular› gizli ya da aç›k-
tan içirirler... örnekleri saymakla
bitmez.

Önemli olan, tekellere çal›flan
ekonominin ““zzaarraarr ggöörrmmeemmee--
ssii””dir. Önemli olan, yönetemedikle-
rini gizlemek, sorunlar›n üzerini
örtmektir. Halk kendisine reva gö-
rülen bu uygulamaya tepki göster-
medi¤i sürece, halk› demagojilerle,

yalanlarla kand›rmay› baflard›klar›
sürece tüm halk zehirlense zerre ka-
dar umursamazlar.

AKP iktidar› ise, kendini halk›n
temsilcisi gösterip, halka de¤er ver-
meyen iktidarlar›n bafl›nda geleni-
dir. ‹hraç edilen mal›n temiz olmas›
için önlem al›r, halka zehirli mal›
yedirir, ama ümmetçili¤i, millili¤i
de dillerinden düflürmezler. Gerçek-
te, ne ““mmiilllleettee”” ne de ““üümmmmeettee””
verdikleri bir de¤er yoktur, tek de-
¤er verdikleri kendi yedikleridir,
rantlar›d›r. 

Halka Reva Görülen
‹zmirlilere zehirli su içiriliyor!

‹hracata temiz, 
halka zehirli! 22
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mez diyorlar, fakat halk›n içme suyu
giderini karfl›lamay› düflünmüyorlar.
Bu durumda yapt›klar› uyar›, sorum-
lulu¤u üzerlerinden atma çabas›ndan
öte bir anlam tafl›m›yor.

Damacana suyunu alamayacak
olan nas›l olsa yoksullard›r. Yoksul-
san zehirlenebilir, hatta ölebilirsin.
Bunu görmezler bile.

Neden bir kentin musluklar›ndan
arsenikli su ak›t›l›yor? Neden insan-
lar sa¤l›kl› içme suyu bulamaz hale
getiriliyor? Bunun yaflanmas›n›n ne-
deni, ya¤mur ya¤mamas› veya su
k›tl›¤› de¤ildir. Neden; halk›n yafla-
m›na, can›na de¤er vermemek, bu
nedenle de önlem almamakt›r.
AKP’si CHP’si farketmiyor, egemen
s›n›flar›n temsilcileri halk›n can›n›,
sa¤l›¤›n› düflünmüyorlar.

Örne¤in, belediye aç›kl›yor;
““iihhaalleessii yyaapp››llaann GGöökkssuu--SSaarr››kk››zz
AArr››ttmmaa TTeessiissii 44 aayyddaa ttaammaammllaannaa--
ccaakk.. ‹‹hhaalleessii hheennüüzz yyaapp››llmmaayyaann......
ÇÇaavvuuflflkkööyy kkuuyyuullaarr›› aarr››ttmmaa ssiisstteemmii

eenn ggeeçç 77 aayyddaa ddeevvrreeyyee ggiirreecceekk..””

Demek ki, belediye yat›r›m yap-
t›¤›nda sorun çözümsüz de¤ilmifl.
Halk›n susuz kalaca¤› çok daha ön-
cesinden biliniyor olmas›na karfl›n,
halk arsenikli su içmeye mahkum
edilene kadar ad›m at›lmam›fl. Fakat,
halen aylard›r neden bu yat›r›m›n
yap›lmad›¤›n›n hesab› verilmiyor.
fiimdi yap›lan yat›r›m›n da, ne kadar
kal›c› bir çözüm içerdi¤i tart›fl›l›r.
Çünkü, amaçlar› halk›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak de¤il, durumu kurtar-
makt›r.

Halka gizlice arsenikli su içiren
Melih Gökçek örne¤i, ‹zmir örne¤i
tekil örnekler de de¤ildir. Ayn› du-
rum, ‹zmir d›fl›ndaki belediyeler için
de geçerlidir. 

Bu sadece su boyutuyla yaflanan-
d›r. Fakat, sadece içirdikleri su ile
de¤il, yedi¤imiz yiyecekten, içinde
yaflad›¤›m›z çevreye, soludu¤umuz
havaya kadar her yerde zehirliyorlar.

Belediyecilik, ülke yönetimi den-
di¤inde ak›llar›na ya¤ma ve talan
geldi¤i için, halk›n ihtiyaçlar›na ya-
t›r›m yapmay› düflünmüyorlar. Halk
için yap›lacak yat›r›m›, fuzuli görü-
yorlar.

Onlarca insan›n yaflam›n› yitir-
mesine neden olan yollarda, bir üst
geçit yapt›rmay› bile gereksiz görü-
yorlar. ‹flyerlerinde iflçilerin canlar›-
n› kurtaracak can güvenli¤i önlemle-
rini almay› gereksiz görüyorlar. Çü-
rümüfl binalara insanlar› dolduruyor-
lar. Zehirli at›klar› ar›tmaya para
harcamamak için, halk›n yaflam
alanlar›na sal›yorlar.

Halk›n tepkisi olmad›¤› sürece
bu yönetim anlay›fl›nda bir sorun
görmüyorlar. Halk›n tepki gösterme-
si, hak aramas› durumunda ise, dev-
reye bask› ve zoru sokuyorlar. Hal-
k›n sorunlar›n› çözerek, ihtiyaçlar›n›
karfl›layarak de¤il, bask› ile sindire-
rek yönetiyorlar. Halka reva gördük-
leri yaflam budur.
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Ü l k e -
mizde 20
milyon kifli,
kanalizas-
y o n s u z ,
s a ¤ l › k s › z
koflullarda

yafl›yor; 33 bbiinn 6600 kkööyy vvee mmeezzrraaddaa
ssaa¤¤ll››kkll›› iiççmmee ssuuyyuu bbuulluunnmmuuyyoorr;;
Her y›l do¤aya 500 bin ton tehlikeli
at›k b›rak›larak halk zehirleniyor;
BBeelleeddiiyyeelleerriinn yyüüzzddee 8800’’ii aatt››kkssuu
aarr››ttmmaa hhiizzmmeettii vveerrmmiiyyoorr..

Yukar›da sayd›klar›m›z, halk›n
sa¤l›ks›z koflullarda yaflamak zo-
runda b›rak›ld›¤›n› gösteren
örneklerden sadece bir kaç bafll›kt›r.
Fakat, bu kadar› da AKP iktidar›n›n
halka reva gördü¤ü yaflam› anlat-
maya yeterlidir.

Bu sorunlar sürekli gündemde-
dir ve çözümü için iktidar›n att›¤›
bir ad›m yoktur. Çünkü, halk›n sa¤-
l›¤›n›n tehdit ediliyor oluflunu da,
çevre katliam›n› da önemsemezler.
Önemli olan, tekellere daha çok ka-
zand›rs›nlar, kendi ceplerini daha
çok  doldurabilsinler.

Fakat, Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an bu tablo ortada dururken, ç›k›p
kendisini ““ççeevvrreecciinniinn ddaanniisskkaass››””
ilan ediyor. Halk›n yaflam alanlar›n›
zehirleyen bir ““ççeevvrreeccii””! Ormanla-
r›, nehirleri, gölleri rant için yok
eden, satan peflkefl çeken bir ““ççeevv--
rreeccii ddaanniisskkaass››””!!

Bal›k çiftliklerinin rant› için, k›-
y›lardaki 50 koyun 40’›n›n kullan›-
lamaz hale getirilmesinden sorumlu
bir ““ççeevvrreeccii””!!

‘‘ÇÇeevvrreecciilleerr bbooflfl vvaakkiitt ddee¤¤eerrlleenn--
ddiirriiyyoorr’’ diyerek afla¤›layan, çevre-

cilerin pro-
testo eylem-
lerine polisi
s a l d › r t a n ,
eylemcileri

gözalt›na ald›ran bir ““ççeevvrreeccii””!!

Oligarflik düzende halk›n her-
hangi bir sorununa çözüm üretilme-
di¤i gibi, yaflam alanlar› rant için
tahrip edilir, sat›l›r, yak›l›p y›k›l›r.
AKP iktidar› dönemi ise, bunun en
yo¤un yafland›¤› dönemlerdendir.

Fakat AKP iktidar›n›n özelli¤i
salt halk› bu tabloya mahkum et-
mekle s›n›rl› de¤il, o ayn› zamanda
halk›n bu tabloya tevekkül göster-
mesini istiyor. Tepki göstereni, hak-
k›n› isteyeni, rantlar›na, peflkeflleri-
ne karfl› ç›kan› bask›yla, afla¤›laya-
rak, yok sayarak, tepkileri ciddiye
almayarak susturmaya, sindirmeye
çal›fl›yor.

Ormanlar yak›ls›n sesinizi ç›kar-
may›n, içme suyu bulamasan›z da
susun oturun, yaflad›¤›n›z yerlerin
her yan›ndan zehir aksa da tepki
göstermeyin diyor.

20 milyon kifli 
kanalizasyonsuz!33



Diyalektik-materyalist bak›fl aç›-
s›n›n toplumlar tarihine uygulanma-
s›na kadar, toplumsal geliflimin ne-
denleri, geliflimi belirleyen ve etki-
leyen dinamikleri bilinmiyordu.

Burjuva ve idealist tarihçiler,
toplumlar›n geliflimini, tanr›n›n be-
lirledi¤i bir süreç olarak ya da tesa-
düflerle, bireysel kahramanl›klarla
‘aç›kl›yorlard›’. Devletlerin, impa-
ratorluklar›n kurulmas› ve y›k›lma-
s›, savafllar›n ç›kmas›, padiflahlar›n,
krallar›n iyilik ve kötülükleri, bafla-
r› ve baflar›s›zl›klar›yla, bilimsel ge-
liflmeler ve yeni bulufllar ise, daha
çok tesadüflerle izah edildi.

Oysa, toplumsal geliflimi böyle
izah etmek yanl›flt›. Geliflimin çok
daha net, belirleyici nedenleri,
geliflime yön veren ttoopplluummssaall
yyaassaallaarr vard›. Ve bu nedenler ancak
tarihe, toplumlar›n geliflimine bi-
limsel yöntemle bakarak aç›klana-
bilirdi.

Bu tarihsel görevi yerine getirme
onuru da Marksizmin oldu. ‹flte, di-
yalektik ve materyalist bak›fl aç›s›
ile, toplumsal geliflmenin temel ya-
salar›n› ortaya koyan bilime ‘‘TTaarriihh--
sseell MMaatteerryyaalliizzmm’’ denir.

MMaarrkkss vvee EEnnggeellss,, ttaarriihhsseell mmaa--
tteerryyaalliizzmmllee;; s›n›fl› toplumlar›n na-
s›l olufltu¤unu, mmüüllkkiiyyeett iilliiflflkkiilleerrii--
nniinn ss››rrrr››nn››,, neden toplumun bir ke-
siminin mülksüz, baz›lar›n›n ise
mülkiyet ve servetlerin sahibi oldu-
¤unu, ddeevvlleett,, hhuukkuukk,, ddiinn,, aahhllaakk,,
kküüllttüürr ggiibbii kkuurruummllaarr››nn nnaass››ll oolluuflfl--
ttuu¤¤uunnuu,, savafllar›n nedenlerini ve
s›n›f savafl›m›n›n zorunlulu¤unu,
ttoopplluummssaall--eekkoonnoommiikk oolluuflfluummllaa--
rr››nn,, ssoossyyaall ggeelliiflflmmeelleerriinn nneeddeennlleerrii--

nnii tüm yönleriyle aç›klad›lar. Kapi-
talizmin geliflme yasalar›n›, içinde
tafl›d›¤› ve onun da daha ileri bir
toplumsal yap›ya dönüflümüne ne-

den olacak çeliflkilerini ortaya
koydular.

BBuunnaa ggöörree;;

Diyalektik-Materyalist bak›fl
aç›s›yla toplumlar tarihine bak›ld›-
¤›nda flunlar ortaya ç›kar;

** Toplumlar, günümüze gelene
kadar bir geliflim ve de¤iflim süre-
ci yaflam›flt›r. Burada da durmaya-

cak, geliflim devam edecektir.

** Toplumsal geliflimin yasalar›
bilinebilir ve aç›klanabilir.

** Toplumsal geliflim, içinde bu-
lunulan maddi yaflam koflullar›ndan
ba¤›ms›z de¤il, tersine do¤rudan
ba¤l›d›r.

** Toplumsal geliflim, nicel biri-
kimlerin nitel dönüflümler yaratma-
s›yla meydana gelmifltir.

** Toplumsal geliflim, toplumlar
içinde var olan çeliflkilerin, çat›fl-
malara dönüflmesi ve bu çat›flmalar-
dan daha ileri toplum biçimlerinin
ortaya ç›kmas› yoluyla olur.

TToopplluummuunn mmaaddddii yyaaflflaamm kkoo--
flfluullllaarr›› iiççiinnddee co¤rafi koflullar, nü-
fus yo¤unlu¤u, üü rreettiimm bbiiççiimmii ve
benzeri say›labilir.

Bunlar›n her biri de, toplumsal
geliflimi etkiler. Fakat hepsi toplum-
sal geliflimi ayn› düzeyde etkile-
mez. Örne¤in, co¤rafi koflullar çok
çok yavafl de¤iflirken, toplumlar›n
de¤iflimi çok daha h›zl›d›r.  Ülkele-
rin nüfus yo¤unluklar› ile geliflimle-
ri aras›nda do¤ru bir orant›n›n ol-
mamas›, örne¤in ayn› nüfus yo¤un-
lu¤undaki ülkelerin farkl› geliflim
düzeyinde olmalar›, nüfus yo¤un-
luklar›n›n etkisinin de belirleyici ol-
mad›¤›n› gösterir. ÜÜrreettiimm bbiiççiimmii--
nin ise di¤erlerinden farkl› olarak
belirleyici rolü vard›r.

BBuunnaa ggöörree ttoopplluummssaall ggeellii--
flfliimmiinn yyaassaallaarr›› mmaaddddeelleerr hhaa--
lliinnddee flflööyyllee ss››rraallaannaabbiilliirr::

11- Toplumlar›n geliflimindeki
belirleyici güç, insanlar›n yaflamla-

r›n› sürdürebilmek için gerekli
ürünleri elde edifl biçimi, yani üü rree--
ttiimm bbiiççiimmiidir. Üretim biçimini be-
lirleyen olgular, üretici güçler ve
üretim iliflkileridir. ÜÜrreettiiccii ggüüççlleerr;
üretim aletleri, üretim deneyimi ve
üretimde rol alan insand›r. ÜÜrreettiimm
iilliiflflkkiilleerrii ise, üretimde ve tüketimde
insanlar›n birbirleriyle kurduklar›
iliflkilerdir.

22- Bir toplumda üretim biçimi,
toplumun sosyal, politik yap›s›n› da
belirler. Yani alt yap› (üretim biçi-
mi), üst yap›y› (hukuk, politika, sos-
yo-kültürel yaflam) belirler. 

33- Üretim biçimindeki de¤iflik-
lik, üretici güçlerin geliflmesi ve
üretim iliflkileriyle aras›ndaki uyu-
mun bozulmas› sonucu olur.

Toplumlar tarihinde üretim biçi-
mine göre 55 ttoopplluumm bbiiççiimmii var ol-
mufltur. Bunlar;

aa-- ‹‹llkkeell kkoommüünnaall ttoopplluumm:: Üre-
tim araçlar› toplumun ortak mülki-
yetindedir. Üretim ve paylafl›m ilifl-
kisi toplumsald›r, sömürü yoktur.

bb-- KKöölleeccii ttoopplluumm:: Üretim araç-
lar› köle sahiplerinin özel mülkiye-
tindedir. Üretim ve paylafl›m iliflkisi
köle eme¤inin sömürüsüne dayal›-
d›r. Köleler köle sahiplerinin al›n›r
sat›l›r mal›d›r.

cc-- FFeeooddaall ttoopplluumm:: Üretim araç-
lar› feodal beylere aittir. Köle eme-
¤i, yerini serf eme¤inin sömürüsüne
b›rak›r.

dd--  KKaappiittaalliisstt ttoopplluumm:: Üretim
araçlar› burjuvazinin özel mülkiye-
tindedir. Üretim iflçi s›n›f›n›n eme-
¤inin sömürüsüne dayal›d›r. 

ee-- SSoossyyaalliisstt ttoopplluumm:: Üretim
araçlar›n›n mülkiyeti toplumsald›r.
Emek sömürüsü ortadan kalkm›flt›r,
herkes eme¤ine göre, giderek  de ih-
tiyac›na göre üretimden pay al›r.
Üretim iliflkileriyle üretici güçler
aras›nda tam bir uyum vard›r.

44-Yeni üretim güçleri ve ona
ba¤l› olarak yeni üretim iliflkisi, or-
taya ç›kmak için eskinin yokolmas›-
n› beklemez, eskinin içinde do¤ar
geliflir ve eskinin yerini al›r.

TAR‹HSEL
MATERYAL‹ZM

ÖÖğğrenelimrenelim
ÖğÖğretelimretelim
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Bar›fl, insanl›¤›n en büyük öz-
lemlerinden biridir ve bu yüzden de
en çok istismar edilen özlemlerin
bafl›nda gelir. Ayn› nedenle, 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü de, riyakarl›kla-
r›n, aldatman›n doru¤a ç›kt›¤› bir
gün halini alm›flt›r ony›llard›r.

Irak’ta, Afganistan’da, Filis-
tin’de emperyalizmin aç›k iflgali sü-
rerken, soruyoruz, kim, kiminle, na-
s›l bar›flacak?

Soruyoruz, yeryüzünün büyük
bölümü, faflizmle yönetilirken han-
gi hakla, hangi nedenle bar›fl›lacak?

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü, öyle-
sine bir öneriyle ortaya ç›km›fl bir
gün de¤il, 50 milyon ölü var o gü-
nün arkas›nda. Ve iflte bak›n, insan-
l›¤›n en büyük y›k›mlar›ndan biri
vesilesiyle benimsenen Bar›fl Gü-
nü’nde nas›l bir çarp›tma var!?

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›,
Nazi ordular›n›n 1 Eylül 1939'da
Polonya'ya sald›rmas›yla bafllad›. 

Nazi Almanyas›’n›n teslim oldu-
¤u tarih olan 8 May›s 1945'e kadar,
50 milyon insan öldü bu savaflta. 22
milyonu Sovyet yurttafl›yd›. 

Bugün halklar›n kurtuluflu u¤ru-
na savaflmakta kaçanlar, "her türlü
fliddete karfl› olma" ad›na burjuva-
zinin masallar›n› söyleyenler, bir
çok fleyi çarp›tt›klar› gibi, 1 Eylül'ü
de çarp›t›p bu burjuva masala uy-
durmaya çal›fl›yorlar. 

1 Eylül dünya halklar›na yönel-
mifl faflist bir sald›r›, kan, katliam,
y›k›m ve kitlesel ölümler demekti. 1
Eylül kapitalist sömürü düzeninin
emekçileri tüm dünyada kölelefltir-
me sald›r›s›yd›. 1 Eylül emperyaliz-
min dünya halklar›na dayatt›¤› bir

teslimiyetti. Dünya halklar›n›n tüm
bunlara teslim olmay›p direnmesi
ise, 1 Eylül’ü ortaya ç›kard›. 1 Eylül
dünya halklar›n›n faflizme karfl› za-
ferine giden yol demekti. 

50 milyon insan›n öldü¤ü, sade-
ce Sovyetler’de 92 milyon kiflinin
evsiz kald›¤›, binlerce flehrin bom-
balar alt›nda oturulamaz hale geldi-
¤i bir savaflt› sözünü etti¤imiz. Sa-
vafl çok büyük y›k›mlar yaratm›fl,
halklar›n bar›fl özlemleri de bu y›-
k›m içinde büyümüfltü. 

Fakat, bu savafl›n y›k›mlar›n›n
büyüklü¤üne, yaratt›¤› tahribata,
milyonlarca ölüme ra¤men, hemen
hhiiççbbiirr üüllkkee,, hhiiççbbiirr ssiiyyaassii ggüüçç,, HHiitt--
lleerr''llee bbaarr››flflttaann ssöözzeettmmeeddii.. Di¤er
emperyalistler bile bu koflullarda
Hitler Almanyas›'yla bar›fltan söze-
decek cesareti bulamad›lar kendile-
rinde.  

Bar›fltan söz edilen noktada, bu
bar›fl, ffaaflfliizzmmiinn aalltteeddiillddii¤¤ii,, Hitler'in
yok edildi¤i bir bar›flt›. Halklar›n is-
tedi¤i, özledi¤i bar›fl, savaflarak, fa-
flizmi alt ederek kazan›ld›. 

*

Dünyay› kas›p kavuran faflizm-
den kurtularak bar›fla ulaflmak için
ödenen bedeller, savafl›n bitiminden
sonra 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü'nü
yaratt›. Büyük y›k›m›n, halklar›n k›-
r›m›n›n bafllad›¤› gün, insanl›k için
yeni bir idealin simgesine dönüfltü-
rüldü. 

Halklar›n ulusal ve evrensel ka-
zan›mlar›n›n, de¤erlerinin içini bo-
flaltan, onlar› de¤ersizlefltiren burju-
vazi, bar›fl›n da içini boflaltmaktan
geri durmayacakt› elbette. 

1 Eylül'ün üzerinden ony›llar
geçtikten sonra, bar›fl›n içi, "her tür-
lü fliddete, her türlü savafla karfl› ol-
ma" gibi bir içerikle doldurulmaya
çal›fl›ld›. Burjuvazinin bu konuda
solun çeflitli kesimlerinden de des-
tek buldu¤unu vurgulamak laz›m. 

Oysa bu içerik, halklar›n Hitler
faflizmine karfl› direniflinin ve ka-

zand›¤› zaferin inkar›d›r. 

Neden? Çünkü, düflünelim ki;
e¤er halklar o zaman da "her türlü
fliddete, her türlü savafla" karfl› ol-
sayd›lar; Hitler faflizminin tüm dün-
yaya egemen olmas› nas›l önlenebi-
lirdi? 

Emperyalizmin hükmetmeye de-
vam etti¤i, ülkelerin iflgal edilip-
halklar›n katledildi¤i, emekçilerin
yoksullu¤a, açl›¤a mahkum edile-
bildi¤i ve faflizmin, terörle mücade-
le ad›na bask› yöntemlerinin perva-
s›zca uyguland›¤› bir dünyada "sa-
vafls›z bir dünya" istemek, egemen-
lerin de¤irmenine bilinçli su tafl›-
mak de¤ilse, bofl hayalciliktir. 

Dünya halklar›, Hitler faflizmini
ve emperyalist yay›lmac›l›¤›n› arat-
mayan bir ça¤› yafl›yor. 

Dün Hitlerler’le bar›flmayan
dünya halklar›, bugün de bar›flma-
yacak, bar›flmamal›. 

Bar›fl›n dünya halklar›na zulme-
denlerle bar›flmak olmad›¤› bilin-
melidir. 11 EEyyllüüll’’üünn ssiimmggeelleeddii¤¤ii ba-
r›fl, böyle bir bar›fl de¤ildir. 1 Ey-
lül’ün tarihsel anlam›, katliamc›lar-
la bar›flmay› öngörmez. 

Bar›fl isteyenin savafla haz›r ol-
mas› gerekti¤i, dünyan›n hemen bir
çok dilinde bir özdeyifle dönüflmüfl-
tür. Böyle olmas› bofluna de¤ildir;
tarihi bir tecrübedir söz konusu
olan... Yaflad›¤›m›z ülkeye bir ba-
k›n; onbinlerce ölümüz var geride;
19 Aral›k'›n katilleri ile bar›flabilir
miyiz? Ya, binlerce infaz›n, kay›b›n
failleriyle? Marafl’›n, Sivas’›n, Ga-
zi’nin katilleri ile bar›flabilir miyiz?
Evimizi y›kanlarla, tersanelerde öl-
dürenlerle bar›flabilir miyiz? 

Hiçbiriyle bar›flmayaca¤›z!

‹nsanl›¤›n bar›fl özlemi, sosya-
lizm özlemiyle birlikte büyüyüp
maddi bir güce dönüflecektir. 1 Ey-
lül bar›fl günü nas›l ki, Hitler fafliz-
mine karfl› çok büyük bedeller öde-
nerek kazan›lm›flsa, bugün de böyle
olacak.

Katillerle Bar›flmayaca¤›z!



u 10 bbin 8886 iflkence zzanl›s›n-
dan, ssadece 4’üne aayl›k kkesme
ve 1’ine kk›nama cezas› vverildi.

u ‹flkence mma¤durlar›ndan;
direnme ssuçu iiflledikleri iiçin
1772’si ggözalt›na aal›nd›, 1170’i
tutukland›

Nedir bu rakamlar›n gösterdi¤i:
“‹flkenceciye yüzde yüz tolerans, di-
renenlere s›f›r tolerans!” 

Bu rakamlar, “AKP demokrasi-
si” alt›ndaki zulmün rakamlar›d›r. 

Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin’in, DTP milletvekili Ayla Akad
Ata’n›n iflkenceyle ilgili soru öner-
gesine verdi¤i cevap iflte bu gerçe¤i
tescil ediyor. Bak›n zulmün ve ifl-
kencenin rakamlar›na:

TTCCKK’’nn››nn iiflflkkeennccee vvee ““ggeerree¤¤iinn--
ddeenn ffaazzllaa kkuuvvvveett kkuullllaannmmaa”” ssuuçç--
llaarr››nnaa iilliiflflkkiinn mmaaddddeelleerriinnddeenn,,
22000066 vvee 22000077 yy››llllaarr››nnddaa;;

u 44 bbiinn 666622 soruflturma aç›ld›;
1100 bbiinn 888866 ppoolliiss,, jjaannddaarrmmaa ve di-
¤er ‘kamu görevlisi’ suçland›.

u ‹‹flflkkeennccee ggöörreennlleerriinn ssaayy››ss››,,
480’i 18 yafl›ndan küçük, 553’ü ka-
d›n olmak üzere, 77 bbiinn 330011’’ddii..

u Tamamlanan 33 bbiinn 996699 so-
ruflturmadan 22 bbiinn 664444’’üünnddee,, 66 bbiinn
339977 iflkence zanl›s› ile ilgili kovufl-
turmaya yer olmad›¤› karar› verildi.

u Sadece 614 soruflturmada,
1223 zanl› ile ilgili kamu davas›
aç›lmas› karar› al›nd›.

Bu kadar iflkence ma¤duru ve ifl-
kence zanl›s› varken, bir de vveerriilleenn
cceezzaallaarraa bbaakkaall››mm::

u Sadece 44 iiflflkkeenncceeccii aayyll››kk
kkeessmmee,, vvee 11’’ii kk››nnaammaa cezas› ald›.

Bunun karfl›l›¤›nda iflkenceye
u¤rayanlar cezaland›r›ld›. Adalet
Bakan› fiahin’in verdi¤i bilgilere
göre; 2006-2008 y›llar› aras›nda
““kkaammuu ggöörreevvlliissiinnee ddiirreennmmee ssuu--
ççuu””nnddaann 7 bin 491 dava aç›ld›,
11777722 kkiiflflii ggöözzaalltt››nnaa aall››nndd››,, 117700 kkiiflflii
ttuuttuukkllaanndd››..

Bu rakamlar AKP iktidar›n›n
resmi rakamlar›d›r. Ki, içinde suç
duyurusunda bulunulmayan iflkence
olaylar› eksiktir. Bu rakamlara ra¤-
men, AKP iktidar› ““iiflflkkeenncceeyyee ss››ff››rr
ttoolleerraannss”” palavras› at›yor. 

““SS››ff››rr ttoolleerraannss””››nn iflkenceye
karfl› direnenlere uyguland›¤›n› gös-
teriyor rakamlar. ‹flkence ma¤durla-
r›n›n say›s›yla, “iflkenceye direnme

suçu” iflledikleri için haklar›nda so-
ruflturma aç›lanlar›n say›s› birbirine
hemen hemen eflit; bu da tesadüfi
olmasa gerek; Rutin uygulamad›r;
polis hem iflkence yapar, hem ““ppoollii--
ssee mmuukkaavveemmeetttteenn”” suç duyurusun-
da bulunur.

Zulmün bu rakamlar›, ayn› za-
manda ““ddeemmookkrraassii ssaavvuunnuuccuussuu””
AB’nin bilgisi dahilindedir. Onlar
da; buna ra¤men AKP’nin “demok-
ratikleflme ad›mlar› att›¤›” yalan›y-
la suç ortakl›¤› yap›yorlar.

AKP’ye “demokrasi savunucu-
su” payesi biçenlerin de, bu rakam-
lara bakmalar›nda fayda vard›r.
AKP’de demokratikleflme ad›na bir
fley bulmalar› pek mümkün de¤ildir,
fakat iflkencecilik, katliamc›l›k poli-
tikalar›ndan istemedikleri kadar bu-
labilirler.
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‹flkence Ülkesinde;
‹flkencecilere De¤il, 
Ma¤durlara Ceza!

‘Numaral› KASK’ numaras› -
AKP’nin halk›n gözünü boyaya-
rak polis terörünü sürdürme po-
litikas›n›n bir örne¤i de polislere
“NUMARALI KASK” uygula-
mas›n›n baz› illerde bafllat›lmas›
oldu. ‹flkenceyle mücadele et-
mek istiyorsan, iflkencecileri ce-
zaland›rmakla baflla!

25 A¤ustos’ta Sivas’ta dur ihtar›-
na uymad›¤› gerekçesi ile, polis tara-
f›ndan kurflunlanan arac›n sürücüsü,
Turan Özdemir gö¤sünden vurularak
öldü. Araçta bulunan di¤er iki kifli
gözalt›na al›nd›.

Polis, araçta “bomba bulundu¤u”
flüphesi tafl›nd›¤› aç›klamas› yapt›,
araçtan herhangi bir fley ç›kmad›. Bu

sefer de infaz, Hüseyin Turan’›n
uyuflturucudan sab›kal› bir kifli oldu-
¤u iddia edilerek meflrulaflt›r›lmak is-
tendi.

Turan Özdemir, 2008 y›l› içinde
polisin kurflunlar›yla can veren 13. ki-
fli oldu. Yine bir çok kifli de polis kur-
flunuyla yaraland›. Fakat, ““ppoolliissiinn eellii-
nnii ssoo¤¤uuttmmaammaa ppoolliittiikkaass››””na uygun

olarak katil polisler cezalan-
d›r›lmad› ve katletmeye de-
vam ediyorlar. Yasalar polise
öldürme özgürlü¤ü tan›yor,

mahkemeler katilleri tutuklam›yor,
cezaland›rm›yor. Sivas’taki son infaz-
da da durum de¤iflmedi. Çünkü, in-
fazc›s›, iflkencecisi AKP’nin, düzenin
yarg›s›n›n korumas› alt›nda çal›fl›yor-
lar. Katlederek, öldürerek, “huzur ve
güven ortam›” yarat›yorlar. Halk, öl-
dürülerek huzur bulamayaca¤›na gö-
re, bu infazlar kimin huzuru için!

Elleri So¤umadan Yine Vurdular
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‹‹sstteeyyeennee DDaannssöözz AAsseennaa,, iissttee--
yyeennee ÇÇaa¤¤llaayyaannll›› ‹‹ssmmaaiill HHooccaa......
MMeehhtteerraann ççaallaaccaakk,, HHüünneerr CCooflfl--
kkuunneerr ssööyylleeyyeecceekk...... mmeevvlliitt ddee vvaarr,,
sseemmaahh ddaa...... YYookkssuullllaarr bbiirr llookkmmaa
bbiirr hh››rrkkaa ddiiyyeecceekk,, ““eekkaabbiirr”” ssttaadd--
llaarrddaa,, ssaarraayyllaarrddaa ddüü¤¤üünnlleerr yyaappaa--
ccaakk...... TTüürrbbaannll›› ssoossyyeettee,, ssaahhnneeddee
ddeekkoollttee ssaannaattçç››llaarrllaa kkaarrflfl››ll››kkll›› ggöö--
bbeekk aattaaccaakk,, ttüürrbbaann yyaassaakkllaarr›› vvee
iissttiissmmaarr›› ssüürreecceekk...... 

Bursa’da bir “ifladam›” o¤luna
stadyumda sünnet dü¤ünü yapt›. ye-
ni geliflen islamc› sermayeden olduk-
lar› belli olan tesettürlü aile, sünnet
dü¤ünü için stadyuma helikopterle
geldi. 

‹slamc› kapitalistler, lüks ve sefa-
hatta s›n›r tan›m›yorlar art›k.

Dü¤ünde paralar saç›l›yor. Bu arada
haberden ö¤reniyoruz ki, bu bafl› tür-
banl› mutaass›p aile, bu “bir lokma
bir h›rka” diyen Peygamber’e inan-
d›klar›n› söyleyen bu aile, tam yedi
dönümlük bir evde, içinde yüzme ha-
vuzu, tenis kortu olan lüks bir villada
oturuyormufl. Türbanl› aile, sahnede
dekolte giysili sanatç›larla karfl›l›kl›
göbek at›yor. 

‹slamc› kapitalistin, o¤lunun sün-
net dü¤ünü için gazetelere verdi¤i
ilan, nas›l bir kültürle, nas›l bir istis-
marc›l›kla karfl› karfl›ya olundu¤unu
çok aç›k gösteriyor: 

“22 A¤ustos cuma günü mmeevvlliitt ile
bafllayacak olan sünnet cemiyetimiz
sseemmaahh gösterisi ile son bulacakt›r.

Siz de¤erli misafirlerimizi de¤erli
sanatç›lar›m›zdan HHüünneerr CCooflflkkuunneerr,,
MMiinnee KKooflflaann,, VVaahhddeett VVuurraall ve DDaann--
ssöözz AAsseennaa’’nn››nn renklendirece¤i sün-
net dü¤ünümüze bekliyoruz. 

Eflsiz havai fiflek gösterimiz de siz
misafirlerimize unutulmaz dakikalar
yaflatacakt›r. 

Pazar günü dostlar›m›z mmeehhtteerraann

gösterisini izlemeye tavuklu pilav ve
ayran ikram›m›za davetlidir. 

Not: Ankara Kocatepe Cami-
i Hocas› MMeeflflhhuurr ÇÇaa¤¤llaayyaannll›› ‹‹ssmmaaiill
CCooflflaarr HHooccaamm››zz da kuran› kerim zi-
yafeti verecektir. Tüm dostlar›m›za
duyurulur. 

Kayapal› Emlak ‹nfl. Dan›flmanl›k
Hizmetleri 

Pembe-‹smail Dengiz”
Bursa’n›n “ünlü emlakç›s›” oldu-

¤u belirtilen islamc› asalak kapitalist
‹smail Dengiz, “benim AKP milletve-
killerinden neyim eksik” diye düflün-
müfl olacak ki, önümüzdeki dönem
milletvekili seçilmeyi planl›yormufl.
Sünnet dü¤ününde tavuklu pilav da-
¤›tmas› da siyaset yat›r›m› yani!

Dengiz’in gerçekten de AKP mil-
letvekillerinden eksi¤i yok. 

Dengiz, bir süre önce sahtecilik-
ten hapis de yatm›fl. Daha ne olsun. 

O¤luna üç gün üç gece sünnet dü-
¤ünü yapan Osman Dengiz, geçen
sene ne kadar vergi vermifl pekala
derseniz; geçen y›l 8 bin 500 YTL
kazanç bildirip sadece 1325 YTL
vergi ödemifl. Üstelik de sahtecilik-
ten sab›kal›. 

Sistem böyle. Sistemin “ifladam-
lar›” böyle. Sistemin islamc› sermay-
esi böyle... 

Tesettürlü burjuvazide her
yol mübah!

Antalya’n›n Serik ilçesine ba¤l› Z›r-
lankaya köylüleri, köylerine aç›lmak
istenen tafl oca¤›na karfl› Antalya K›fl-
lahan Meydan›’nda 26 A¤ustos günü
eylem yapt›lar. Yaklafl›k bir y›ld›r Z›r-
lankaya Köyü yak›nlar›nda bulunan
ve köylüler taraf›ndan a¤açland›r›lan
bölgede tafl oca¤› aç›lmak isteniyor.
Yasada yap›lan düzenleme ile tafl
ocaklar› maden oca¤› kapsam›na al›n-
d›. Bunun sonucu ise art›k Çevresel
Etki De¤erlendirme (ÇED) Raporu’na
gerek duymadan istenen her yerde tafl-
kum oca¤› aç›labiliyor. Bu yasa dü-
zenlenmesiyle ile insan hayat› ve do-
¤ay› olumsuz etkileyen bu ocaklar›n

önündeki engeller de kald›-
r›lm›fl oldu. 

Ülkemizde birçok yerde
bulunan ve yenilerinin aç›lmas› h›zla-
nan tafl-kum ocaklar›n›n biri de Z›r-
lankaya Köyü’nde aç›lmak isteniyor.
2007’den günümüze mücadeleleri sü-
ren Z›rlankaya köylüleri yapt›klar›
aç›klama ile “topra¤›na, vatan›na sa-
hip ç›k” ça¤r›s› yapt›lar. Topra¤›n Sesi
Gazetesi okurlar›n›n da pankart açarak
destek verdikleri eyleme birçok de-
mokratik kurum destek verirken, Z›r-
lankaya köylülerinin “destek olun bi-
ze, yard›m edin” ça¤r›lar› ile eylem
sona erdi.

*

‹‹ssttaannbbuull SSaarr››yyeerr’’ddee Maden Ma-

h a l l e s i
D e r e i ç i
sakinleri,
S a r › y e r
Belediyesi
ö n ü n d e
yapt›klar›
eylemle mahallelerine 26 y›ld›r içme
suyu ba¤lanmamas›n› protesto ettiler.
27 A¤ustos günü yap›lan eylemde,
“Halk›n Sa¤l›k, Su Hakk› Var”, “Site-
lere Su Akar, Garibanlar Ona Bakar”
yaz›l› dövizler tafl›nd›. 

*

fifi››rrnnaakk’’ttaa da 27 A¤ustos günü ya-
p›lan bir eylemle, Toptepe (Avgama-
siya)’de kurulmak istenen termik san-
tral protesto edildi. 

“Tafl Oca¤› ‹stemiyoruz”



AKP iktidar›, AB’ye Uyum Ulu-
sal Program›’n›n üçüncüsünü haz›r-
lad›klar›n› aç›klad›. Ulusal Progra-
m›n önceki aflamas› 19 Mart
2001’de Mesut Y›lmaz’›n aç›klad›-
¤› ““TTüürrkkiiyyee uulluussaall pprrooggrraamm››””yd›.

‹çeri¤i iflbirlikçilik olan, haz›rla-
n›fl amac› zaten ““AABB’’yyee uuyyuumm”” di-
ye gerekçelendirilen bu programlar-
da ““uulluussaall”” ad›, emperyalizme tabi
olmay› gizlemek için özellikle ter-
cih ediliyor olmal›. 

2001’deki “ulusal program”›n
aç›klanmas›ndan sonra, Türkiye ifl-
kenceler, infazlar, katliamlar ülkesi
olmaktan ç›kmad›, fakat daha fazla
ya¤malanan, talan edilen, halk› da-
ha fazla aç b›rak›lan, yoksullar›n›n
say›s› daha da artan ve bir avuç te-
kelcinin sermayelerini bir kaç kat
art›rd›¤› bir ülke oldu.

Bugüne kadar AB’ye uyum çer-
çevesinde; demokratikleflme ad› al-
t›nda yap›lan düzenlemeler, göster-
melik olmaktan öteye gitmedi.
DGM’lerin sadece tabelalar›n›n de-
¤ifltirilip, iflleyifl ve içeri¤inin oldu-
¤u gibi korunmas› örne¤inde oldu-
¤u gibi, kimi maddelerde ise adeta
halkla alay edildi.

Fakat, emperyalist ve iflbirlikçi
tekellerin ya¤ma ve talan›n›, sömü-
rüyü dizginsizce art›ran “AB’ye
uyum maddeleri” meclisten h›zla
geçirilip yasalaflt›r›ld› ve uygulama-
ya konuldu.

Üçüncü ulusal program da farkl›
olmayacakt›r.

Aç›klamaya göre; söz konusu
ulusal program çerçevesinde 113311

yyaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii yap›lmas› planlan›-
yor. Taslak halindeki program›n ey-
lül ay›nda kesinleflerek bir takvime
ba¤lanaca¤› belirtiliyor. 

Program tasla¤›nda; toplant›
gösteri ve yürüyüfller kanununda
yeni düzenlemeler, Kürtçe yay›nda
varolan saat s›n›rlamas›n›n kald›r›l-
mas›, dernekler yasas›, grev, toplu
sözleflme ve lokavt ile sendikalar
yasalar› ve benzeri yasalarda hak ve
özgürlüklere iliflkin düzenlemeler
yap›lmas› ve baflta özellefltirme ol-
mak üzere AB’nin dayatt›¤› ekono-
mik düzenlemeler bulunuyor.

SSaattmmaayyaa DDeevvaamm EEddeenn
‘‘UUlluussaall PPrrooggrraamm!!’’

Ad› yine ulusal program, fakat
ülke içinde ne var ne yok, hepsini
sat›fla ç›kar›yor, devletin denetimin-
deki iflletmelerin hepsinin parça
parça, emperyalist tekellere yok pa-
has›na verilmesi planlan›yor.

““UUlluussaall PPrrooggrraamm”” tasla¤›nda
““ddeevvlleettiinn kk››ssmmeenn ççeekkiilleeccee¤¤ii aallaann--
llaarr”” olarak flunlar say›l›yor: Su fle-
bekesi, kkaannaalliizzaassyyoonn aallttyyaapp››ss››,,
Sa¤l›k, EE¤¤iittiimm,, Savunma, RRaaddyyoo--
tteelleevviizzyyoonn yyaayy››nncc››ll››¤¤››,, Do¤algaz
piyasas›, KKöömmüürr vvee ddii¤¤eerr mmaaddeenn
iiflfllleettmmeecciillii¤¤ii.

““DDeevvlleettiinn ttaammaammeenn ççeekkiilleeccee¤¤ii
aallaannllaarr”” kapsam›nda ise; BBaannkkaacc››--
ll››kk, Hava ve deniz ulafl›m› ile loko-
motif ve vagon üretimi, EEtt--bbaall››kk
üürrüünnlleerrii ppiiyyaassaass››, fieker, tütün ve
çay ürünlerinin ifllenmesi, PPeettrroo--
kkiimmyyaa ssaannaayyii, Malzeme al›m›,
EElleekkttrriikk ddaa¤¤››tt››mm vvee ttooppttaann ttiiccaarree--
ttii,, Telekomünikasyon, TTuurriizzmm bu-
lunuyor.

Tekeller için bundan daha iyisini
kim yapabilirdi? Elleri iflbirlikçi
programlar haz›rlamakta, iflbirlikçi,
uflak yasalar› imzalamakta tereddüt
yaflam›yor, fakat dilleri bunun ad›-
n›n iflbirlikçilik, uflakl›k oldu¤unu
söylemeye varm›yor.

““BBaabbaallaarr ggiibbii ssaattaarr››mm””, ““ssaatt ssaatt
bbiittmmiiyyoorr”” diyen bir Maliye Baka-
n›’n›n, ““BBeenn üüllkkeemmii ppaazzaarrllaammaakkllaa

mmüükkeelllleeffiimm”” diyen bir Baflbakan’›n
mimar› oldu¤u program›n içinde
ulusall›k aramak da, zaten fazlas›y-
la safl›k olurdu.

PP rrooggrraamm››nn ““UUyygguullaannmmaayyaa--
ccaakk HHaakkllaarr”” BBööllüümmüü 

Program tasla¤›nda, demokratik
haklara iliflkin düzenlemeler as›l
olarak göz boyama amac› tafl›mak-
tad›r. Ve bu yeni bir gündem de¤il-
dir. Her iktidar, de¤iflik düzeylerde
demokratikleflme manevralar›na
baflvurmufltur.

Fakat, hepsi de demokratikleflme
söylemleriyle yaratt›klar› hava ve
deste¤i, bask›y› daha da pervas›z-
laflt›rmakta kullanm›fllard›r.

AKP’nin program› gündeme ge-
tirmedeki zamanlamas› da, parti ka-
patma davas› sürecinde kendilerine
destek veren AB ve AB’ci kesimle-
rin beklentilerine cevap verme ve
desteklerini devam ettirme amac› da
tafl›d›klar›n› gösteriyor. Bu yan›yla,
söz konusu taslak demokratiklefl-
meye de¤il ama demokratikleflme
demagojisinin ömrünü uzatmaya da
hizmet edecektir.

Ka¤›t üzerinde tan›nan haklar
da, geçmiflte oldu¤u gibi pratikte
uygulanmayacak, çeflitli biçimlerde
etkisizlefltirilecektir.

Yaflad›klar›ndan, geçmiflten ders
almayarak, halen demokratikleflme
umutlar›n› AB’ye uyum yasalar›na
ve AKP’ye ba¤layanlar, bir kez da-
ha hayal k›r›kl›¤› yaflayacaklard›r.
Sistemin halk üzerindeki otoritesi-
nin as›l dayana¤› olan bask› ve ya-
sak politikas›ndan, AB ile iliflkiler
çerçevesinde de¤iflime gidece¤ini
sananlar› bekleyen, yan›lg›lar›n tek-
rarlanmas›d›r.

AB’ye uyum yasalar›, iflbirlikçi
programlar sadece halk›n daha fazla
yoksullaflmas›na, daha fazla sömü-
rüye hizmet ederler. Demokrat, ile-
rici güçler, iflbirlikçi AKP iktidar›na
destek vererek, halka karfl› politika-
lar›n›n sorumlulu¤una ortak olma-
mal›d›rlar.
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Amerikan iflbirlikçisi Gürcis-
tan’›n, Güney Osetya’y› iflgali ile
bafllayan çat›flma, ABD ve AB em-
peryalistleri ile Rusya emperyaliz-
mi aras›nda karfl›l›kl› hamlelerle sü-
rüyor.

Amerika, 22 Temmuz’da bo¤az-
lar› kullanarak Karadeniz’e “insani
yard›m” görünümü alt›nda savafl
gemileri gönderirken, Rusya da,
Güney Osetya ve Abhazya’n›n ba-
¤›ms›zl›¤›n› tan›d›¤›n› aç›klad›.

Kafkasya üzerinde emperyalist
ç›karlar çat›fl›rken, Türkiye’nin yeri
yine flaflmaz bir flekilde AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn yyaann›› oldu. Türki-
ye, Amerikan politikalar› do¤rultu-
sunda daha önce de Gürcistan ordu-
sunu e¤itme ve askeri malzeme te-
mininde görev üstlenmiflti. 

Türkiye geçen hafta da bo¤azla-
r›n kullan›m›n› düzenleyen ““MMoonn--
ttrröö SSöözzlleeflflmmeessii””ni yok sayarak,
Amerika’n›n savafl gemilerini bo-

¤azlardan Karadeniz’e geçirmesine
izin vererek, Amerikan’n›n Kafkas
planlar›na tabi olmaya devam ede-
ce¤ini gösterdi. Oligarflik düzen,
Türkiye’yi bir kez daha, emperya-
list politikalar›n hizmetine sokmufl-
tur. Amerika’n›n savafl gemilerine
“insani yard›m malzemesi” tafl›yan
gemiler süsü verilmesi, gerçe¤in
üzerini örtmeye yetmiyor.

Amerika’n›n insani yard›mlar›,
Afganistan’dan, Irak’tan biliniyor.
Oralara giderken de, emperyalizm,
““ddeemmookkrraassii”” götürüyor, halk› dik-
tatörlüklerden kurtar›p insan hakla-
r›n› tesis ediyordu. 

Gürcistan’a gönderdi¤i savafl ge-
mileri de, en fazla Afganistan’daki,
Irak’taki kadar insani amaçl›d›r. 

Amerikan gemilerinin uluslara-
ras› anlaflmalar hiçe say›larak, bo-
¤azlardan Karadeniz’e geçifliyle;
ülkemizdeki iflbirlikçi AKP iktidar›-
n›n uluslararas› yasalarla belirlen-

mifl haklar›n›, bo¤azlar›n›, s›n›rlar›-
n›, gümrüklerini bile savunamaya-
cak durumda oldu¤u da görüldü.  

Bu iflbirlikçilik gerçe¤i, Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an’›n, Kafkasya
‹stikrar ve ‹flbirli¤i Platformu öneri-
si ile emperyalizmden ba¤›ms›z bü-
yük politika yapan ülke görüntüsü
yaratmaya çal›flmas›yla gizlenmek
istendi. Fakat, tüm dünya biliyor ki,
Türkiye oligarflisi ve hükümetleri,
uluslararas› iliflkilerde emperya-
lizmden ba¤›ms›z politika gelifltire-
mez. Bu nedenle de Erdo¤an’›n
önerisi ciddiye al›nmad›.

Türkiye, Amerika ile sömürgeci-
lik iliflkilerinin gelifltirildi¤i
1950’lerden günümüze bölgesel
paktlar›n mimar› de¤il, kullan›lan
bir üyesi olmufltur hep. Bugün de
durum farkl› de¤ildir. AKP iktidar›,
Amerika’n›n Kafkas planlar›nda da
ABD’nin ufla¤›d›r. 

Amerikan Savafl Gemileri Karadeniz’de

AKP Amerika’ya Hay›r Diyemez!
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TAYAD’l› Aileler tarf›ndan ger-
çeklefltirilen “Tutsak Karikatürler”
sergisi 28 A¤ustos günü Bak›r-
köy’de aç›ld›. 

Sergilenen karikatürler tecrit
hücrelerinde çizilen, sansürü, “di-
siplin kurulu” engellerini afla afla d›-
flar›ya gelen karikatürler. 

Serginin aç›l›fl›nda TAYAD’l›
Aileler ad›na bir konuflma yapan
Mehmet Güvel, egemenlerin y›llar
boyunca devrimcileri teslim almaya
çal›flt›¤›n›, ama bir türlü baflarama-
d›¤›n›, en son F tipi hapishanelerle
devrimcileri tecrit ederek bunu de-

nedi¤ini belirtti. 
Tecritte kalan bir insanda bir

sürü psikolojik ve fiziki rahats›z-
l›k olufltu¤unu, bu flekilde devrim-

cilerin beyinlerinin teslim al›nmaya
çal›fl›ld›¤›n› söyleyen  Güvel, tecri-
te karfl› Ölüm Oruçlar›’nda 122 in-
san›n hayat›n› kaybetmesinin ard›n-
dan Adalet Bakanl›¤›’n›n tecritin
kald›r›lmas› yönünde bir ad›m att›-
¤›n› ve bu ad›mla Ölüm Oruçlar›’na
ara verildi¤ini söyledi. “Ancak 2 se-
ne geçmesine ra¤men hala genelge
uygulanm›yor” diyen Güvel, tecrite
karfl› direniflin sürdü¤ünü, bu dire-
niflin içindeki tutsaklar›n böylesi
karikatürleri çizdi¤ini anlatt›. Ar-
d›ndan okunan bas›n aç›klamas›n-

da; “Bak›n ve görün, insan›n büyük
yarat›c› gücünü, vatan ve halk sev-
gisini görün. Olmazlar›n nas›l olur
yap›ld›¤›n› görün” denilerek sergiye
gelenlere karikatürler gösterildi.
114 karikatürün sergilendi¤i karika-
tür sergisin 3 Eylül tarihine kadar
aç›k oldu¤u belirtildi. 

SSeerrggii SSaaaattlleerrii:: 1100::0000--2200::0000
SSeerrggii AAddrreessii:: BBAASSAADD ((BBaakk››rrkkööyyllüü
SSaannaattçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii // SSeerrggii SSaalloonnuu))
‹‹ssttaannbbuull CCaaddddeessii NNoo::3388 ((BBaakk››rrkkööyy
VVeerrggii DDaaiirreessii YYaann››))   BBaakk››rrkkööyy //
‹‹ssttaannbbuull  

““TTUUTTSSAAKK KKAARR‹‹KKAATTÜÜRRLLEERR””
SSEERRGG‹‹SS‹‹



TTuzla tersanelerinde son ölümle-
rin üzerinden yirmi gün geçti. 11
A¤ustos’ta  Gisan Tersanesi’nde fi-
likaya a¤›rl›k olarak kum torbas›
yerine 19 iflçi bindirilmifl ve halat›n
kopmas› sonucu batan filikada Em-
rah Varo¤lu, Ramazan Ergün ve Ra-
mazan Çetinkaya isimli üç iflçi ölür-
ken onalt› iflçi de yaralanm›flt›. 

Hemen tüm burjuva medya bir
kaç gün haber yapt›lar. YETER AR-
TIK diye verdiler haberlerini, gaze-
te bafll›klar›n›. Hükümet yetkilileri,
bakanlar, baflbakan, aç›klamalar
yapt›lar. Yine soruflturma bafllatt›lar,
müfettifller görevlendirdiler. “Çö-
zümler” sundular. Tersane patronla-
r› da konufltular. 

Bu sahne hep tekrarlan›r. Ölüm-
lerin oldu¤u günde tüm düzen yet-
kilileri, kurumlar›, medyas› olay›
sahiplenir görünür. Çözüm ar›yor
görünür. Ancak birkaç gün geride
kald›kça yine sorun küllenir. Yine
unutulur, dahas› unutturulur. ‹flte bir
kez daha yafland› bu durum. Ne za-
mana kadar, yeni ölümlere kadar! 

Yirmili günler geride kald›. Ne
oldu? Kim ne dedi, ne yapt›? Hat›r-
lamakta fayda var. 

AKP’nin Çal›flma Bakan› Faruk
Çelik’in bakanl›k koltu¤una otur-
mas›ndan bugüne kadar ssaaddeeccee
TTuuzzllaa’’ddaa otuzu aflk›n iflçi öldü. Fa-
ruk Çelik’in iflçi ölümlerine karfl›
çözümü tam bir demagojidir. Suçu,

suçluyu gizleme yaklafl›m›d›r. 11
A¤ustos’ta 3 iflçinin ölümünün ar-
d›ndan bakan Çelik “Tuzla’n›n tah-
liyesinden baflka ç›k›fl yolu yoktur.
Tuzla’dan belli say›da tersaneler
kalkmal›d›r ya da Tuzla kapat›lma-
l›d›r” aç›klamas›n› yapt›. Bakan,
sözlerinin devam›nda “Bu aflama-
dan sonra Tuzla’ya mutlaka neflter
ataca¤›z. Mühim olan Tuzla’n›n bu
flekilde an›l›yor olmas›ndan Tuz-
la’y› kurtarmak ve burada ölümle
burun buruna olan ortamdan iflçile-
rimizi uzaklaflt›rmak. Bunun Tuz-
la’n›n tahliyesinden baflka ç›k›fl yo-
lu yoktur” diyerek ne kadar radikal
oldu¤unu gösterdi! 

Faruk Çelik gerçekte biz emek-
çilerin öfkesini yat›flt›rmaya çal›fl›-
yor. Çelik’in aç›klamalar›na göre
suçlu Tuzla. Peki Tuzla’dan baflka
yere tafl›nd›¤›nda ölümlerimiz bite-
cek mi? BBiittmmeeyyeecceekk!! Anlay›fl de-
¤iflmedikçe ölümlerimiz bitmeye-
cektir. Sorun, düzenin kar etmeyi
herfleyin üzerinde görmesidir. ‹nsa-
na, emekçiye bir kum torbas› kadar
de¤er vermemektir. Bu anlay›fl öl-
dürmektedir bizleri. “Tuzla’y› bafl-
ka yere tafl›yaca¤›z” derken dahi
ölümlerimiz üzerinden rraanntt hheessaabb››
yapmaktad›r AKP’li bakan. 

Baflbakan Erdo¤an ise ölümlerin
ard›ndan yapt›¤› aç›klamayla ölüm-
lerin nedenini de ölümlerimize nas›l
bakt›¤›n› da itiraf etmiflti. Erdo¤an,
sektörün h›zl› bir geliflme göstere-

rek dünyada beflinci s›raya kadar
yükseldi¤ine dikkat çekerek,
“Ölümlü ifl kazalar› sektörün bafla-
r›s›na gölge düflürüyor” demiflti.
Sektör nas›l bu kadar h›zl› geliflmifl,
bu baflar›n›n s›rr› nedir acaba?
“S›r”, ööllüümmlleerriimmiizzddiirr.. Ucuz hayat-
lar›m›z üzerinden patronlar karlar›-
na kar kat›yorlar. Sektörde dünyada
bafla gürefliyorlar. Hayatlar›m›z bu
kadar ucuz oldu¤u için, bak›n Erdo-
¤an’› ölümlerimiz de ilgilendirmi-
yor. O, sektörün baflar›s›n› düflünü-
yor. Ölümlerimiz ise bu baflar›ya
gölge(!) yap›yor. O kadar. 

Tuzla’y› tafl›ma manevralar›yla,
ölümlerin oldu¤u tersaneleri üç befl
gün kapatarak, göstermelik sorufltur-
malar aç›p müfettifller görevlendire-
rek suçluyu gizleyemezler. San›lma-
s›n ki ölümler sadece Tuzla da ol-
maktad›r. Tersaneler kölece çal›flma
koflullar›n›n oldu¤u yerlerin bafl›nda
gelmektedir. AAsskkeerrii tteerrssaanneelleerrddee,,
AAmmbbaarrll››’’ddaa,, MMeerrssiinn’’ddee her gün
“kazalar” ve “sessiz ölümler” yaflan-
maktad›r. Bizim katilimiz kapitalist
düzendir. Katilimiz bu düzeni savu-
nan AKP’dir. Burjuva medyad›r. Gö-
zünü kar h›rs› bürümüfl patronlard›r. 

Onlar zamana b›rakarak ölümle-
rimizi unutturmaya çal›fl›yorlar.
Ölümlerimiz zamana yenilmemeli.
Öfkemizi bir dahaki ölümlere sakla-
mamal›, bizi katleden bu düzene ve
savunucular›na karfl› örgütlenmeli,
mücadele etmeliyiz. Bizi bu düzen
öldürüyor evet ama örgütsüz olma-
m›z, mücadeleden uzak olmam›z da
ölümlerimizi büyütüyor.

11 A¤ustos’taki ölümlerle ilgili
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤› ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü Ko-
misyonu, müfettifl ve inceleme rapor-
lar›n› tamamlad›. Rapora göre Gisan
Tersanesi’nin faaliyetlerinin 20 gün

süreyle durdurulmas›na ka-
rar verildi¤i aç›kland›.

Gisan Tersanesi’nde 11
A¤ustos’ta 3 iflçi ölmüfl, 16
iflçi de yaralanm›flt›. 

Komisyon raporunda oy çoklu-
¤uyla ifl yerinin “elektrik temas› ris-
ki, bas›nç art›fl›, bo¤ulma ve zehir-
lenme riski, tavan çökmesi riski ile
kimyasal parlay›c› ve patlay›c› mad-

delerin parlama ve patlama riski”
nedeniyle faaliyetlerinin 20 gün sü-
reyle durdurulmas› yönünde karar
ald›¤› belirtildi. 

Devrimci ‹flçi Hareketi’nden
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ÖLÜMLER‹M‹Z ZZAMANA
YEN‹LMEMEL‹! 

Tuzla’da Ölümlerin
Karfl›l›¤›: 20 gün Kapatma



Toplu görüflme oyununa alet ol-
mayan, AKP’nin figüran› olmay›
reddedip toplu görüflmelere kat›l-
mayan KESK’liler toplu görüflme-
lerin son günü olan 29 A¤ustos gü-
nüde alanlardayd›lar. Türkiye’nin
bir çok ilinde alanlara inen
KESK’liler yürüyüfl, aç›klama, si-
yah çelenk  eylemleriyle AKP’yi
protesto ettiler.

AANNKKAARRAA-- 26 A¤ustos günü
Ankara Ulus’taki Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlü¤ü önünde biraraya gelen
KESK’li emekçiler burada yapt›kla-
r› eylemle iktidardan toplu sözlefl-
me hakk›n› talep ettiler. Emekçiler
tafl›d›klar› dövizlerle de talepleri
hayk›rd›lar. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
toplu görüflmelerde hükümetin tek
tarafl› olarak ücretleri belirledi¤ini

belirterek, siyasi
iktidar›n 6 y›ld›r tercihini emekçi-
lerden yana yapmad›¤› ifade edildi.

28 A¤ustos günü de eylemdeydi
KESK’liler. Emekli Sand›¤› Genel
Müdürlü¤ü önünde toplanan
KESK’liler taleplerini bir kez daha
hayk›rd›lar. 29 A¤ustos’ta Baflba-
kanl›¤a yürüyece¤ini söyleyen
KESK’liler eyleme kat›l›m ça¤r›s›
yapt›lar. 

29 A¤ustos’ta Güvenpark’ta bi-
raraya gelen KESK’liler buradan
Baflbakanl›k binas›na do¤ru yürü-
yüfle geçtiler. Baflbakanl›k önünde
aç›klama yapan KESK Genel Bafl-
kan› Sami Evren görüflme sürecinin
toplu sözleflmenin çöküflü oldu¤unu
dile getirdi. Eylem mücadele ça¤r›-
s›yla sona erdi.

‹‹SSTTAANNBBUULL-- Emekçiler ayn›
gün Taksim Tramvay dura¤›nda bi-

raraya gelerek toplu görüflmeyi ve
AKP’yi protesto ederek taleplerini
hayk›rd›lar.

SSAAMMSSUUNN-- Samsun KESK, 21
A¤ustos günü Ankara’da devam
eden toplu görüflmeleri yapt›¤› ey-
lemle protesto etti. Yaklafl›k 60 kifli-
nin kat›ld›¤› eyleme Samsun E¤i-
tim-Sen’in önünden yürüyüflle bafl-
land›. Samsun AKP ‹l Baflkanl›¤›’na
yürüyen emekçiler burada yapt›kla-
r› aç›klamada toplu görüflme oyunu-
na alet olmamak için KESK’in o
masaya oturmad›¤›n› söylediler.
Eylemde s›k s›k “Emekçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z”, “Söz Yetki Karar
Çal›flanlara”, “IMF Defol Bu Mem-
leket Bizim” sloganlar› atan emek-
çiler AKP’nin kap›s›na siyah çelenk
b›rakarak eylemlerine son verdiler.
Eyleme Halk Cepheliler de destek
verdi.

41

GOP, Avc›lar, Manisa bölgelerin-
de elektirik sayac› okuma ihalesi
alan ÜNKA fiirketinin patronu ‹sma-
il KAYA'n›n Gazi Mahallesi’ne ve ifl-
çilere düflmanl›¤› iflçilerin tepkisine
neden oldu.

fiirket çal›flan› iflçiler yaflad›klar›
sorunlar› anlatt›lar. ‹flçiler ÜNKA
patronu ‹smail KAYA'n›n CHP döne-
minde ald›¤› ihalelerle bugünkü ko-
numuna geldi¤ini sosyal demokratl›-
¤›n› her f›rsatta vurgulad›¤›n› ve Ga-
zi Mahallesi’ne ve emekçilere düfl-

man oldu¤unu be-
lirttiler.

Hakk›n› arayan,
eme¤inin karfl›l›¤›n›
isteyen, kendilerine
hakaret edilmesine

karfl› ç›k›p insanca davran›lmas›n› is-
teyen iflçilere sald›r›yor ‹smail KA-
YA. "Gazi Mahallesi Zihniyeti" diye-
rek devrimci mücadeleyi, emekçileri,
Gazilileri, yoksul halk› küçümsüyor,
afla¤›l›yor.

Eme¤e düflman, Gazi Mahallesi’-
ne düflman, hakk›n› arayan iflçileri
"ayak tak›m›" gibi gören ve her sefe-
rinde maafllar›ndan kesinti ve iflten
atmakla tehdit eden ‹smail KAYA'y›
uyaran iflçiler, ÜNKA patronunu bu
tav›rlar›ndan vazgeçmeye ça¤›rd›lar.

‹flçiler araflt›r›ld›¤›nda görülece¤i
gibi ‹smail KAYA'n›n usulsüzlükleri-
ni flöyle s›ralad›lar:

-ihale flartlar›na uymama.
-çal›flmas› gerekenden fazla iflçi

çal›flt›rmak.
-iflçiyi istifaya zorlamak, istifa et-

miyorsa atmak.
-iflçileri kendi arkadafllar›n› sat-

maya zorlamak.
-keyfi gerekçelerle iflçilerinin ala-

caklar›ndan kesinti yapmak.
-faturalama makinalar›n›n siste-

me uygun olmamas›.

‹flçiler patron ‹smail Kaya'n›n Ga-
zi Mahallesi'yle bir kuyruk ac›s› ol-
du¤unu belirterek haklar›n› aramak-
tan vazgeçmeyeceklerini belirttiler.

Kamu Emekçileri
Toplu Sözleflme
Haklar›n› ‹stediler 

ÜNKA Patronu
Gazililere ve Emekçilere
Neden Düflman?



Kad›nlar’dan DESA ‹flçileriyle
Dayan›flma

DESA Direniflçileriyle Dayan›flma Kad›n Platformu, 23
A¤ustos günü Taksim’deki DESA sat›fl ma¤azas› önünde
yapt›¤› eylemle iflçilere destek verdi.

Platform ad›na konuflan Ceren Öztürk ise 53 gündür Se-
faköy’de direnen Emine Arslan ve 5 May›s’tan beri Düz-
ce’de direniflte olan 41 iflçinin yan›nda olduklar›n› ifade et-
ti.

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu kad›n üyeleri de dire-
niflteki DESA iflçisi Emine Arslan’a destek ziyaretinde bu-
lundu. 

KESK’li Kad›nlar:
“Üç Çocuk De¤il
Krefl ‹stiyoruz”

KESK ve KESK’e ba¤l›
sendikalar 27 A¤ustos günü
Ankara da Yüksel Caddesi’nde emekçi kad›nlar›n haklar›-
n›n gasbedilmesini protesto eden bir eylem gerçeklefltirdi. 

E¤itim-Sen 1 No’lu flubenin önünde toplanarak Yüksel
Caddesi’ne yürüyüfl yap›lan eylemde yaklafl›k 120 kifli
“Eflit ‹fle Eflit Ücret, ‹flyerinde Krefl ‹stiyoruz, Üreten Biziz
Yönetende Biz Olaca¤›z, Üç Çocuk De¤il Krefl ‹stiyoruz”
dövizlerini tafl›d›lar. 

Eylemde KESK Kad›n Sekreteri Songül Morsümbül ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada AKP hükümetinin sald›r›lar›
protesto edildi.

Kad›n Ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan› Nimet Çu-
bukçu’nun  ‘kad›nlar›n yönetimlerde yer almamas›n›’ elefl-
tirirken di¤er taraftan kamu emekçisi kad›nlar›n sorunlar›n›
iletmek istedikleri randevuyu geri çevirdi¤inin belirtildi¤i
aç›klamada KESK’li kad›nlar taleplerini s›ralad›lar. 

Malatya’da Y›k›ma
Karfl› Mücadele

Malatya'da kentsel dönüflüm projesi ad› alt›n-
da AKP'li belediye taraf›nda dokuz mahallede y›-
k›m gerçeklefltirilmek isteniyor. 

TOK‹ ve Belediye mahallelerdeki arsalar›
(üzerlerinde 60–70 y›ld›r evlerin bulundu¤u arsa-
lar) hazineye aitmifl gibi göstererek, de¤erlerinin
çok alt›nda fiyatlarla sat›n almaya halk› evlerin-
den ç›karmaya çal›fl›yor. Hazineye ait olmayan ve
tapular› verilen bu yerlerde yaflayan mahalle hal-
k› bunca seneden sonra iflgalci konuma sokulma-
ya çal›fl›l›yor. 

Malatya Temel Haklar Derne¤i üyeleri 24
A¤ustos günü y›k›m gerçeklefltirilmesi beklenen
mahallelerde dolaflarak mahalle halk›n›n sorunla-
r›yla ilgili bilgi ald›. Mahalle halk› üzerinden ka-
zan›lmak istenen rant›n anlat›ld›¤› sohbetlerde
büyük ço¤unlu¤u oylar›n› AKP'ye veren mahalle
halk›na AKP'nin soyguncu yüzü anlat›larak teflhir
edildi. 

Yap›lan sohbetlerde halk›n y›k›mlara karfl›
tepkili oldu¤u ve evlerinden ç›kmak istemedi¤i
gözlemlendi. Mahalle halk› gerek y›k›mlara karfl›
kurduklar› dernekleriyle, gerek verdikleri dilek-
çelerle, yapt›klar› eylemlerle mücadele ediyorlar. 

Mahalle halk› parayla sat›n al›namayacaklar›-
n› vurgularken  mahalle halk›ndan Bayram Ö¤üt
"buradaki evlere emek harcamayanlar ç›kmak is-
terler ama biz bu evleri s›rt›m›zda tafllar› tafl›ya-
rak yapt›k, tabi ki kabul etmeyiz ç›kmay›z evleri-
mizden, bizleri buralardan ç›kar›p zenginlere vil-
lalar yap›p satacaklar" diyerek tepkilerini dile ge-
tirdi. Temel Haklar üyeleri de mahalle halk›n›n
hak arama eylemlerinde yanlar›nda olacaklar›n›
söylediler. 

Bahçelievler Temel Haklar tara-
f›ndan düzenlenen ‘Gücümüz Birli¤i-
mizdir’ flenli¤i 24 A¤ustos günü der-
nek binas› önünde gerçeklefltirildi.

Dernek üyeleri taraf›ndan sunum
yap›lan flenlikte ilk olarak kime kar-
fl›, neden birlik olunmas› gerekti¤i-
nin anlat›ld›¤› bir konuflma yap›ld›. 

Dernek ad›na P›nar Kaya’n›n oku-
du¤u aç›klamada Bahçelievler Temel

Haklar’›n çal›flmalar› anlat›larak kar-
fl›lafl›lan bask›lara ra¤men mücadele-
nin sürdürülece¤i belirtildi.

Anadolu halklar›n›n ac›lar› ve di-
rengenlikleri büyük ustalar Naz›m
Hikmet ve Ahmet Arif'in fliirleriyle
dile getirildi. Yoksullu¤u konu alan
sinevizyon gösteriminin ard›ndan
“Tiyatro Meflale” taraf›ndan Marafl
isimli bir oyun sergilendi. 

Son olarak da Grup Yorum Koro-
su marfl ve türküleri kitleyle birlikte
söyledi. fienlik halaylar çekilerek ve
hep bir a¤›zdan Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z marfl›n›n söylenmesiyle sona erdi. 

Bahçelievler Temel Haklar’dan

“GÜCÜMÜZ B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R” fiENL‹⁄‹
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Gülsuyu Mahallesi’nde  Halk
Cephesi, Partizan, DHP, PD, Dev-
rimci Komünistler, Devrimci Du-
rufl, BDSP, Anadolu’da Yaflam Ko-
operatifi, SDP tarf›ndan “Yoksullu-
¤a Yozlaflmaya ve Y›k›mlara Karfl›
Mahallemize Sahip Ç›kal›m Gücü-
müz Birli¤imizdir” slogan›yla bir
festival düzenlendi. 

23 A¤ustos günü bafllayan festi-
valde Nurettin Sözen Park›’nda bir-
çok devrimci yap›n›n standlar› aç›-
l›rken Boran Haziran Yay›ncl›kta
festivale açt›¤› standla kat›ld›. Ma-
hir’in resminin oldu¤u “Mahir Hü-
seyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”
yaz›l› büyük bir pankart ve Halk
Cephesi yaz›l› pankart›n festival
alan›na as›ld›¤› görülürken 2 gün
süren festival yozlaflma, yoksulluk
ve y›k›mlar konusunda yap›lan bir

panelle bafl-
lad›. HHB
avukatlar›n-
dan Taylan
Tanay ve

DHP’den Taner Demir’in konuflma-
c› olarak yerald›¤› panelde devletin
yozlaflmay› yaymak için özel olarak
çabalad›¤›na dikkat çekildi. Semah
ekibiyle devam eden programda çe-
flitli sanatç›lar sahne al›rken Grup
Umut Ya¤muru’nun söyledi¤i marfl-
lar ve halay türküleriyle yaklafl›k
1000 kiflilik kitle büyük bir coflkuy-
la halaylar çekti, zafer iflaretleriyle
flark›lara efllik etti. 

Festivalin ikinci günü  ise Erge-
nekon Kontrgerilla ve Devlet Ger-
çe¤i konulu bir panel düzenlendi
HHB avukatlar›ndan Behiç Aflç›,
Partizan’dan Derya Aras SDP’den
ise Ulafl Bayraktaro¤lu’nun konufl-
mac› olarak yerald›¤› panelde ko-
nuflma yapan Behiç Aflç› “AKP Ge-
nel Kurmay CHP saflar›nda yeral-
mayal›m örgütlenelim, ba¤›ms›zl›k

demokrasi mücadelesini yükselte-
lim onlar›n kavgalar›na alet olma-
yal›m, kendi kavgam›z› büyütelim”
sözleriyle halka örgütlenme ça¤r›s›
yapt›. Panelin bitiminde festival
program› çeflitli müzik gruplar› ve
tiyatro gösterimleriyle sürdü. Grup
‹klim, ‹dil Tiyatro Atölyesi, Tuncay
Balc›, Tiyatro Gerçek, Grup Yorum
Korosu, Gülsuyu Temel Haklar
Folklor Ekibi ve Grup Munzur’un
sahne ald›¤› festivalin ikinci günün-
de 2500 kifli kat›ld›. 

GÜLSUYU’NDA FEST‹VAL 

B‹RL‹KTE GÜÇLÜYÜZ!

D e r -
sim’ in
Nazimiye
ilçesinde

her sene düzenlenen Düzgün Baba Anmas› bu sene de 22
A¤ustos Cuma günü bafllad›. Sabah›n erken saatlerinde
Düzgün Baba’ ya gelen halk niyazlar da¤›t›p, mumlar ya-
karak dualarda bulundular.

Düzgün Baba Da¤›na t›rman›larak Düzgün Baba’n›n
mezar›n›n ziyaret edildi¤i festivale yaklafl›k 400 kifli ka-
t›l›rken Temel Haklar konser meydan›nda stand açt›. Er-
tesi gün Pülümür’de yap›lacak olan bal festivaline kat›l-
mak üzere yola ç›kan Temel Haklar üyeleri polis engeliy-
le karfl›laflt›. Dersim polisi taraf›ndan gözalt›na al›nan 3
TemelHaklar üyesi keyfi bir flekilde saatlerce Nazimiye
‹lçe Emniyetinde tutuldular. 

PPüüllüümmüürr’’ddee BBaall FFeessttiivvaallii
Polisin engelleme çabalar›na ra¤men Temel Haklar

Bal Festivali’nde de stand›n› açt›. 23 A¤ustos günü yap›-
lan bal festivalinde aç›l›fl Arap K›z› Da¤›na ödüllü t›rma-
n›fl ile bafllarken, daha sonra en iyi bal seçme yar›flmas›
yap›ld›. Festival kapsam›nda yap›lan Fevzi Kurtulufl,
Abidin Biter, Arzu ve Hakk› Bulut konserlerine yaklafl›k
2000 kiflinin kat›ld›.

24 A¤ustos günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda bi-
raraya gelen Alevi Bektafli Federasyonu, Pir Sultan
Kültür Derne¤i, Koçgir Kültür Derne¤i ve Özgür
Demokratik Alevi Birli¤i üyeleri zorunlu din dersi-
nin kald›r›lmas›n› talep ettiler. "Zorunlu Din Dersi
‹nsan Haklar› ‹hlalidir" fleklinde pankart açan Alevi
örgütleri ad›na aç›klama yapan Alevi Bektafli Fede-
rasyonu Genel Baflkan› Ali Balk›z, zorunlu din der-
sinin 12 Eylül cuntas›n›n sonucu oldu¤unu vurgulla-
yarak “din derslerine Alevi e¤itimciler de kat›lmal›-
d›r" dedi. 

Alevi örgütleri,
okullar aç›lana ka-
dar her pazar kitle-
sel bir flekilde otur-
ma eylemi yapacak-
lar›n› aç›klad›.
Aç›klaman›n ard›n-
dan 15 dakika otur-
ma eylemi yap›ld›. 

Dersim’de 
Anma ve Festival

Zorunlu Din Dersi
Kald›r›ls›n!



Burjuva bas›n, e¤er haberinin,
yaz›s›n›n konusu devrimciler ise,
ahlaks›zl›kta, sorumsuzlukta, sald›r-
ganl›kta, suçlamakta s›n›r tan›maz. 

En basit gazetecilik kurallar›
(mesela taraflar›n görüfllerini birlik-
te yans›tmak) çi¤nenir. 

En basit hukuk kurallar›na (me-
sela, suçlanan›n savunma hakk› gi-
bi) bile riayet edilmez. 

Devrimcilerin nas›l olsa, tekzip
hakk› da yoktur. Çünkü düzenin
mahkemeleri onlara bu hakk› tan›-
maz. Sald›r›n›n önü aç›kt›r yani. 

Devrimcilere karfl› her türlü ifti-
ra, karalama, suçlama yaz›labilir
burjuva bas›n›n sayfalar›nda. 

Bunlar› yazanlar, elbette ne ay-
d›n olabilir, ne objektif, dürüst bir
gazeteci say›labilirler. Onlar›n yap-
t›¤› ifl, kkoonnttrrggeerriillllaa ggaazzeetteecciillii¤¤ii’dir.
Hukuksuz, adaletsiz, gazetecilik il-
kelerinin çi¤nendi¤i bu “gazeteci-
lik” türünü baflka türlü adland›rama-
y›z. Düzenin bas›n›nda bu durumu
daha da vahim hale getiren, kendile-
rini solcu, demokrat, ayd›n olarak
görenlerin de ayn› tarza pervas›zca
baflvurabilmeleridir. 

*

Son örnek Oral Çal›fllar. 

Çal›fllar, 25 A¤ustos 2008 tarihli
Sabah Gazetesi’nde yay›nlanan rö-
portaj›nda, devrimci harekete karfl›
pervas›zca sald›r›larda bulunuyor. 

Röportaj› yapan, AKP yalakal›-
¤›nda tüm düzen bas›n›n› geride b›-
rakan Sabah muhabiri Ecevit K›l›ç. 

E. K›l›ç: Sol örgütlerin iddiana-
mede [Ergenekon-bn] yer almas› il-
ginç de¤il mi? 

O. Çal›fllar: Sosyalistlerin çok
bulaflt›¤› kanaatinde de¤ilim. ‹flçi
Partisi var, onun d›fl›nda da yok.

E. K›l›ç: DHKP-C?.. 
O. Çal›fllar: Onlar›n ne kadar›

soldu, ne kadar› devletle iliflkiliydi
bilmiyoruz. Bunlar devlet kuvveti

miydi, devlet onlar› ne kadar yön-
lendirdi? Zaten flüphelerimiz vard›.
Ergenekon belki de bunlar›n netlefl-
mesi bak›m›ndan imkan yaratacak.
Ama sol hareket bunun d›fl›nda.

Sen kimsin ki, solun trafik polisi
gibi flu d›fl›nda, bu içinde diye hü-
kümler veriyorsun. Kimsin ki, bu
ülkede can bedeli kavga yürüten bir
devrimci hareket hakk›nda “flüphe”
ileri sürüyorsun? Kan›t›n ne?

*

Oral Çal›fllar, iihhbbaarrcc››,, kkaarrflfl››--
ddeevvrriimmccii AAyydd››nnll››kk gazetesinin ve
ayn› çizgideki ‹P’in eski yöneticile-
rindendir. Onun ddaa yyöönneettiimmiinnddee ol-
du¤u y›llarda Ayd›nl›k gazetesi, tüm
sol hareketleri isim isim oligarfliye
ihbar eden yaz› dizileriyle ünlüydü.
Oral Çal›fllar, sonraki y›llarda Ay-
d›nl›k’tan ayr›ld›; ama görülüyor ki,
zihniyeti oradan, o lanetlenmifl Ay-
d›nl›k gelene¤inden hiç ayr›lmam›fl.
‹hbarc›l›¤› adeta genetik hale dönüfl-
müfl Ayd›nl›k’la ayn› tarzda düflünü-
yor ve ayn› tarzda devrimcilere kar-
fl› flaibeler yarat›p düflmanl›k saç›-
yor.

Kontrgerillan›n devrimciler hak-
k›nda flaibeler yaratmaya, kendi pis-
liklerini devrimcilere bulaflt›rmaya
çal›flmalar› anlafl›l›rd›r; onlar›n s›n›f
ç›karlar›na ve karfl›-devrimci politi-
kalar›na uygundur. 

Peki kendini ayd›n olarak nite-
lendiren, sol oldu¤unu söyleyen biri
niye yapar bunu?.. SSoollaa kkaarrflfl›› flflaaiibbee
yyaarraattaann››nn ssoollccuulluu¤¤uunnddaann flflüüpphhee
eettmmeekk ggeerreekkiirr en baflta. 

Türkiye devrimci hareketi ony›l-
lard›r kontrgerillan›n hem infazlar›-
n›n, kaybetmelerinin, hem de psiko-
lojik savafl›n›n hedefidir. 

Devrimci mücadelenin ve dev-
rimci örgütlerin meflrulu¤unu yoket-
mek, halk nezdinde onlar› flaibeli
hale getirmek için ony›llard›r “d›fl
mihrak” demagojileri yap›lm›fl, dev-
rimciler ““MMoosskkooff uuflflaa¤¤››”” ya da “Av-

rupa destekli” göste-
rilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Susurluk’ta pislikle-
ri aç›¤a ç›kt›¤›nda, devrimcileri de
bu pisli¤e bulaflt›rmak için yüzlerce
yalan, spekülasyon ürettiler. fiimdi
EErrggeenneekkoonn’’ddaa ddaa benzer bir sald›-
r›yla karfl› karfl›yay›z.  

Ergenekon iddianamesindeki
devrimcilere düflmanl›k, karalama
amac› çok aç›kt›r. ‹ddianameyi ha-
z›rlayanlar›n devrimcilere düflman-
l›k konusunda VVeellii KKüüççüükklleerr’’ddeenn
ggeerrii kkaallmmaadd››¤¤›› da ortadad›r. Buna
ra¤men bu iddialar› ciddiye almak,
kontrgerillan›n psikolojik savafl›na
ortak olmaktan BAfiKA B‹R AN-
LAMA GELMEZ. Oral Çal›fllar gi-
bileri, düzenin her türlü etkisine ve
yönlendirmesine aç›k düflünce tarz-
lar›yla bu sald›r›ya alet oluyorlar. 

*

Zaten flüpheleniyormufl Oral Ça-
l›fllar? Sen kim, 39 y›ll›k onurlu bir
tarihin sahibi olan, bu tarihde 600’e
yak›n flehit veren bir hareketten flüp-
he etmek kim? 

Kimse yüzlerce militan› Ergene-
kon, yani düz ad›yla kontrgerilla ta-
raf›ndan katledilen, kaybedilen bir
devrimci hareket hakk›nda bu afla¤›-
l›k spekülasyonlar› yapamaz. Hele
bunu “sol” ad›na hiç yapamaz. 

Hikmet Sami Türk’lere, Ece-
vit’lere övgüler dizen, AKP’yi de-
mokrat ilan eden, her yaz›s›nda ye-
min billah devrimci direnifllere ne
kadar karfl› oldu¤unu söyleyen biri,
yerini, haddini bilmelidir. 

Ayd›n Do¤an’›n gazetesinde bir
köfle kapan, Amerikan emperyaliz-
mi taraf›ndan ““aakkrreeddiittee”” edilen bir
gazeteci, devrimci örgütler hakk›n-
da konuflurken haddini, yerini bil-
melidir. E¤er Ayd›n Do¤an’dan ald›-
¤›n›z paray› ‘haketmek!’ için dev-
rimcilere küfrediyorsan›z, o zaman
kendi kimli¤inizle, kiflili¤inizle ç›-
k›n halk›n karfl›s›na. Ç›k›n ki, biz de
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Kontrgerillan›n A¤z›yla Devrimci Harekete 
Sald›rmak, Ayd›n›n, Demokrat›n ‘‹fli’ Olamaz!



devrimci harekete bu karalamalar›
yapanlar›n, psikolojik harekat daire-
lerinde çal›flan kontrgerilla eleman-
lar›ndan farkl› olmad›¤›n› bilelim.
Hay›r, ‘‘ffaarrkkll››yy››zz’’ diyorsan›z, kont-
rgerilla a¤z›yla yaz›p konuflmay›
terkedin.

*

Oral Çal›fllar’› elefltiren, uyaran
devrimciler, hakl›  olarak flöyle di-
yorlard› ona: “... Oral Çal›fllar ve
benzeri ilerici, demokrat olma iddi-
as›nda olanlar›n bu iddialar›na say-
g› duyar, bu konuda atacaklar› en
küçük bir ad›ma de¤er veririz; an-
cak ifl, devrimci harekete aç›kça
kontrgerillan›n a¤z›yla sald›rmaya
var›nca, orada durun!

Orada art›k demokratl›¤›n d’sin-
den, ayd›n olman›n a’s›ndan söz bi-
le edilemez.  Orada karfl›m›zda yal-
n›zca düflman›n söylediklerini tek-
rarlayan bir a¤›z vard›r.” 

Ergenekon’la devrimciler aras›n-
da ba¤ kurmak, dün devrimcileri
“Moskof ufla¤›, Pekin ufla¤›” diye
suçlayan karfl›-devrimcilerin, faflist-
lerin söyleminin bugüne uyarlanma-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir. Ve dün
bir biçimde bu söylemlerin hedefle-
rinden biri olan Oral Çal›fllar, bugün
ayn› söylemi devrimcilere karfl› kul-

lanan biri durumuna düflmüfltür. 

Çal›fllar, kontrgerillan›n üretti¤i
yalan ve karalamalar› tekrarlayarak
Do¤an Holding patronlar›na ve dev-
lete daha çok güven verebilir;
AKP’nin “derin devletle hesaplaflt›-
¤›, gerçek demokrat oldu¤u” teori-
leriyle AKP iktidar›n›n da gözüne
girebilir. Böylelikle düzen içinde
yeni statüler kazanabilir, ama sol ol-
du¤u, ayd›n oldu¤u iddias›nda bulu-
namaz. 

Devrimci harekete karfl› iftira ve
karalama yapan baflkalar› da oldu.
Onlara hep flöyle denildi: ““EE¤¤eerr bbiirr
iiddddiiaann››zz vvaarrssaa,, bbuunnuu iissppaattllaammaall››ss››--
nn››zz.. ‹‹SSPPAATTLLAAMMAAYYAANN AALLÇÇAAKK--
TTIIRR..”” 

Oral Çal›fllar da ayn› sözlerin ve
s›fat›n muhatab›d›r. 

*

Kendini “ayd›n” diye niteleyen
biri, faflizmin savc›lar›n›n komplo
senaryolar›na nas›l bu kadar kolay
alet olabildi¤ini sorgulamal›. Erge-
nekon ‹ddianamesi, Veli Küçük ve
benzeri kontrgerillac›lar›n suçlar›-
n›n tamam›n› ortaya koymaktan ni-
ye özenle kaç›n›yor acaba? Oral Ça-
l›fllar’›n bu konuda bir fikri var m›?
Kaybedilen 600’ü aflk›n devrimci-
nin bir tekinin kaybedilmesi olay›-

n›n bile bu iddianamede yer alma-
mas› neden? Peki devrimcilere karfl›
gerçeklefltirilen yüzlerce infaz, “bin
operasyon” neden yok?..

Oral Çal›fllar, bunlar›n cevaplar›-
n› arayaca¤›na bak›n ne yap›yor:
““AAKKPP’’yyee öövvggüülleerr yyaa¤¤dd››rr››pp ddeevv--
rriimmcciilleerree kküüffrreeddiiyyoorr...... AAKKPP’’yyii ddee--
mmookkrraatt iillaann eeddiipp,, ddeevvrriimmcciilleerrii
““ddeevvlleett””llee iilliiflflkkiilleennddiirriiyyoorr..”” 

Bunun ayd›n olmakla, demokrat-
l›kla ilgisi olmad›¤› aç›k. Yüzlerce
flehit vermifl, 39 y›ld›r faflizmle difle
difl mücadele veren bir harekete kar-
fl› bu alçakça iftiralar› tekrarlamak
tek kelimeyle ALÇAKLI⁄A OR-
TAK OLMAKTIR. Devrimcilerin
bu noktada ona bir ça¤r›s› var: 

“Oral Çal›fllar, e¤er sorumlu bir
ayd›nsa, e¤er demokratsa, ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
mücadeleye bir nebze sayg›s› varsa,
bu mücadelede flehit düflenlere bir
sayg›s› varsa, devrimci hareketten
öözzüürr ddiilleemmeelliiddiirr.. 

Yok e¤er, kendini düzene kan›tla-
mak ve düzen içinde daha baflka sta-
tüler elde etmek için devrimcilere
bilinçli bir sald›r› içindeyse, o za-
man yolu aç›k olsun...”

O zaman yukar›daki s›fat, onun
kimli¤ine yap›fl›p kalacakt›r. 
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Mühendislik, Mi-
marl›k ve Planlamada
+ ‹VME 25 A¤ustos
tarihinde yapt›¤› aç›k-
lamayla TMMOB
Elektrik Mühendisleri
Odas› Denizli fiubesi
Bodrum ‹lçe Temsil-
cili¤i’nin bas›lmas›n›
protesto etti. Savc›l›k

karar›yla 19 A¤ustos günü bas›lan Temsilcilikte arama
yapan polisin temsilcilik evraklar›na el koydu¤u bildiril-
di.

Bu bask›n›n AKP’nin demokratik kurumlara yönelik
bask› ve sald›r›lar›n›n bir ifadesi oldu¤unu belirten + ‹V-
ME dergisi aç›klamas›nda mevcut TMMOB yönetiminin
sahip oldu¤u anlay›fl›n da bu bask›lara zemin sundu¤u be-
lirtildi. TMMOB yönetiminin bask› do¤uracak uygula-
malara gözyumdu¤u belirtilen aç›klamada “havuz” uygu-

lamas› da elefltirilerek flunlar ifade edildi:

“TMMOB Anadolu birimlerinde uygulanan gayri-res-
mi “havuz” uygulamas› uzunca bir süredir TMMOB içi
tart›flmalara neden olmaktad›r. Uygulaman›n özünde,
temsilcilik bölgesindeki mühendislik-mimarl›k hizmetle-
rinden do¤an rant›n, ayn› bölgede ifl yapan mühendis ve
mimarlar taraf›ndan paylafl›lmas›, bölge d›fl›ndan gelen-
lere ise bu ifllerin “kapt›r›lmamas›” bulunmaktad›r. Bu
paylafl›mda, TMMOB birimleri tar af›ndan yürütülen
mesleki denetim kapsam›ndaki proje vize uygulamas› bir
araç olarak kullan›lmaktad›r. Bölge d›fl›ndan gelen mü-
hendis ve mimarlar›n projeleri birimlerce vizelenmeye-
rek, rant›n bölge mühendis ve mimarlar›nca paylafl›lmas›
amaçlanmaktad›r.”

Devrimci, demokrat, yurtsever mühendislere, mimar-
lara ve planc›lara düflen görevi hat›rlatan + ‹VME müca-
dele tarihine yak›flan bir TMMOB’yi yeniden oluflturma
ça¤r›s› yapt›.

Devrimci Demokrat
Mühendislerin
TMMOB’a Ça¤r›s›
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Emperyalizm, tüm dün-
yada kamu hizmetlerini
özellefltirmeye, bu alanlar›
tekeller için kar kap›s› haline getir-
meye h›z vermifltir. E¤itim ve sa¤-
l›k da emperyalist tekellerin göz
koydu¤u sektörlerin bafl›nda geli-
yor. ‹nsanlar›n temel ihtiyaçlar›
kar malzemesi haline getirilmifltir. 

Tekellere göre her türlü e¤itim
ve geliflim kurslar› özel zevkleri-
mizi gelifltirmekten, üniversitede
akademik e¤itime, ifl e¤itiminden
haz›rl›k kurslar›na, s›nav sorular›-
n›n haz›rlanmas›ndan, sonuçlar›n
aç›klanmas›na kadar her fley kkaarr--
zzaarraarr hesab›yla iflleyecek, e¤itim
hizmeti mmüüflfltteerrii--flfliirrkkeett iliflkisiyle
yürüyecekti. 

Bu politika bir yeni sömürge
olan ülkemizde de yans›mas›n›
buldu. Ocak 1990’da devlet, ““öözz--
ggüünn üünniivveerrssiittee mmooddeellii”” ad›nda bir
uygulamadan bahsetmeye baflla-
d›. ““HHaallkk››nn yyöönneettiimmee kkaatt››llmmaass››””
söylemiyle, holding yöneticileri,
patronlar, üniversite yönetimine
getirilip üniversiteleri holdinglere
peflkefl çekmenin hesaplar› yap›l›-
yor, ““MMaallii ÖÖzzeerrkklliikk”” söylemiyle
e¤itimin tümden paral› hale geti-
rildi¤i bir model uygulanmak iste-
niyordu.

“Paral› e¤itime” geçifl h›zland›-
r›ld›. Ö¤rencilerden al›nan harç-
larla paral› e¤itime geçiflin önem-
li bir ad›m› at›lm›flt› zaten. Art›k
her ö¤renci; okudu¤u okul, devlet
okulu olmas›na ra¤men kay›t
yapt›r›rken para ödüyordu. ‹lk y›-
l›n hemen ard›ndan harçlara bü-
yük oranlarda zam yap›ld›. Üni-
versitelerin bütçeden ald›klar› pay
y›ldan y›la düflürüldü. Üniversite-
lerin mali yükü ö¤rencilerin ve ai-
lelerinin s›rt›na bindirildi.

Paran varsa okuyabilirsin, yok-
sa okuyamazs›n. Yemek parayla,
bar›nma imkan› parayla, kitap,
ders araç gereçleri parayla, k›sa-
cas› e¤itimin her aflamas› paray-
lad›r. Paras› olmayan birçok ö¤-
renci ise deftersiz, kitaps›z okulla-

r›na devam etmek zorunda kal-
maktad›r. E¤itimden çal›nan pa-
ralar, tekellere, IMF’ye, orduya ve
benzerlerine gitmektedir.

Har(a)çlara her y›l yüksek
oranlarda zam yap›l›r. Ders kitab›
ve araçlar›n›n fiyat› günden güne
artar. Yol paras›n› karfl›lamak so-
rundur. Yemek ücretleri keyfi bi-
çimde artt›r›l›r. Ö¤renci yurtlar›n-
da depozitolara, yurt ayl›klar›n-
dan yeme¤e kadar % 300’lere va-
ran zamlar yap›l›r. Sa¤l›k hizmet-
lerinin 1992’den itibaren ücretli
hale getirilmesiyle ö¤rencinin
sa¤l›¤› da paraya ba¤lanm›flt›r. 

Devlet e¤itime yüzde 2’lik gibi
çok cüzi bir pay ay›r›rken “e¤itime
katk› pay›” ad› alt›nda ö¤renci ai-
lelerini soymay› amaçlayan yeni
bir uygulama bafllatt›. Bu uygula-
ma devletin kendi anayasas›na da
ayk›r›yd›. Ama ne önemi var bu-
nun. Çocu¤unu okutmak isteyen
ö¤renci velisi bir anlamda bu ay-
k›r›, yasad›fl› duruma mahkum
ediliyordu. 

Elbette bu düzenlemeler burju-
vazi için yeterli de¤ildi. Onlar
do¤rudan kendi e¤itimlerini sat›p
büyük paralar kazanacaklar›, da-
ha fazla kar için araflt›rma-gelifl-
tirme faaliyetlerini yürütebilecek-
leri, kendi ihtiyaç duyduklar› kali-
fiye elemanlar› yetifltirebilecekleri
okullar istiyorlard›. AABBDD vvee AABB’’ddee
oolldduu¤¤uu ggiibbii…… 

Evet, okullar›m›z ABD ve AB
standartlar›na göre ayarlan›yor.
Ülkemizin pek çok büyük üniver-
sitesinde kurulan Teknokentler de
buna hizmet ediyor. HHeemm paras›z
olmas› gereken okullar›m›za yük-
sek fiyatlar ödeyerek girebiliyo-
ruz, hheemm ddee bu teknokentlerde
büyük tekellerin üüccrreettssiizz iiflflççiilleerrii
oluyoruz. 

Okula ad›m›m›z› att›¤›m›z an-
dan itibaren soyulmaya bafll›yo-
ruz. Küçük gibi görünen mebla¤-

lar, y›llar içinde ödenen büyük be-
dellere dönüflüyor. Böyle kan›ksa-
t›l›yor paral› e¤itim bizlere.

Bu sistem sadece ülkemizde
de¤il, kapitalizmin hükmünü sür-
dü¤ü tüm ülkelerde e¤itimi kar
arac› haline getirmifltir. 

AAllmmaannyyaa, paral› e¤itimde en
ön s›ralarda. Almanya'da üniver-
siteye giden iflçi çocuklar›n›n sa-
y›s› giderek azal›rken, zengin ço-
cuklar›n say›s› ise art›fl gösteriyor.
Yap›lan bir araflt›rmaya göre; zen-
gin ailelerin çocuklar›n›n üniversi-
te ö¤rencileri içindeki oran›
1982'de yüzde 17 iken, 2003'te
yüzde 37'ye ç›kt›. Ayn› süreçte en
düflük gelir grubundaki ailelerin
oran› ise yüzde 23'den yüzde
12'ye indi. (18 Ekim, Bas›n) 

2004’de birçok üniversitede
harçlar art›r›larak, üniversiteler
emekçi çocuklar›na daha fazla
kapat›ld›. Bu durum gençlerin bir
yandan okurken öte yandan çal›fl-
mak zorunda kalmalar›na neden
oluyor. Halen ö¤rencilerin yüzde
63'ü çal›fl›yor. 

Bu sistem Amerika’da da,
Fransa’da da böyle iflliyor. Paras›
olan okuyabiliyor. 

Her geçen gün biraz daha yok-
sullaflt›r›l›yoruz. Ve bizi yoksullafl-
t›ranlar, en temel hakk›m›z olan
e¤itimi de paral› hale getiriyorlar.
Ço¤umuz için okumak bir hayale
dönüflerek, lisede son buluyor. ‹yi
kötü bir üniversiteye girmeyi ba-
flarabilenlerimizse önüne ç›kan
“para” engeliyle okulunu bitire-
meden e¤itimine son vermek zo-
runda kal›yor. 

Koflullar her gün biraz daha
a¤›rlafl›yor. Ve biliyoruz ki kapita-
lizmin doyum noktas› yoktur. Hep
daha fazlas›n› ister. Bizler devrim-
ciler olarak diyoruz ki; egemenle-
rin paral› e¤itim sald›r›s›na karfl›
birleflelim ve demokratik halk üni-
versitelerini ve liselerini kural›m.

KAP‹TAL‹ZMDE OKULLARIN
ANAHTARI PARADIR

-- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu --

Gençli¤in
Kaleminden



HHAAFFTTAANNIINN YYAALLAANNII

“Tüyü bitmemifl yetimin hakk›n› yemedik ve
yedirmeyece¤iz. Aksi varsa, içimizde bar›nd›rma-
yaca¤›z.” Tayyip Erdo¤an

Taslaktan Al Haberi
AKP’nin AB’ye sunmak üzere haz›rlad›¤› “Ulu-
sal Program Tasla¤›”nda, iflsizli¤in artt›¤› ve
““iissttiihhddaamm››nn yyeetteerriinnccee aarrtt››rr››llaammaadd››¤¤››”” belirtili-
yor. Bunlar, halktan gizlenen ama emperyalis-
te itiraf edilen gerçekler.
Emperyalistlere yap›lan bu itirafla birlikte,
Tayyip ve üfürücü bakan› Unak›tan’›n ekono-
mi üzerine fliflirdikleri balonlar da patlam›fl ol-
du. Demek ki, AKP’nin ne yap›p ne yapmad›-
¤›n› ö¤renmek için, meydanlardaki palavrala-
r›na de¤il, emperyalistlere verdikleri raporlara
bakmak gerekiyor!

AAssaallaakk SSiisstteemm!!

Türkiye’nin Pekin’e giden 68 sporcusunun 11’i devflirme. Al›nan
tek alt›n madalya ve iki gümüfl de sonradan TC uyru¤una geçen spor-
culara ait... Madalyal› milli halterciler, golcü milli futbolcular... hepsi
baflka ülkelerde yetiflmifllerden olufluyor. Mesele onlar›n farkl› mil-
liyetlerden olmas› de¤il, iktidarlar›n asalak zihniyeti. 

Bu topraklar›n nesinde bozukluk var da, bir türlü madalya
kazanacak kadar “iyi” sporcu yetiflmiyor acaba?

Rakamlara bakal›m; 70 milyonluk ülkemizde kaç aktif sporcu
var? Yaklafl›k 1 milyon... Eski sosyalist ülkelerde aktif spor yapanla-
r›n nüfusa oran›, tüm nüfusun dörtte biri, beflte biridir en az.

Sporu rant arac› haline getirip, mafyac›lar› spor kulüplerinin
baflkanlar› yap›p; sonra da ülke ülke dolafl›p, devflirilecek sporcu
arayan iktidarlar oldukça, bozuklu¤u baflka yerde aramaya gerek
yok! Dökme suyla de¤irmen bu kadar dönebiliyor iflte...

“Her tarladan bbir tezek, 
her köyden bbir pezevenk”... 
Ergenekon’un en veciz tan›m›n›, operasyonda son olarak

tutuklananlardan emekli Albay Arif Do¤an yapm›fl: “Her tarladan
bir tezek, her köyden bir pezevenk gelmifl, oluflmufl Ergenekon...” 

Do¤ru tarife ne denir... Ergenekoncular’›n her türlü pisli¤in, hal-
ka karfl› her türlü katliamc›l›¤›n içinde olduklar›na kuflku yok.
KKeennddiissiinniinn hangi tarladan veya köyden oldu¤una aç›kl›k getirmemifl
ama, hakk›n› teslim etmek gerekir, iyi tan›mlam›fl. 

TTaayyyyiipp’’ee ggöörree aahhllaakk...... 

Tayyip diyor ki;““YYoollssuuzzlluu¤¤uunn nneeddeennii aahhllaakkii eerroozzyyoonn......””

Halbuki, yolsuzlu¤un kendisi de ahlaks›zl›k. 

Ama AKP zihniyetinde ahlaks›zl›k denilince, sadece kad›n erkek
iliflkileri anlafl›l›yor... Ki onda da neyi ahlaks›zl›k görüp görmedikle-
ri tart›flmal›, sübyanc›lar, tacizciler, tecavüzcüler, tarikat iliflkileri
içinde gizlenip korunuyor...

Soygun yapmak, doland›r›c›l›k, h›rs›zl›k, ihale yolsuzluklar›, be-
lediye meclisi kararlar›yla bir günde imar planlar›n› de¤ifltirip köfle
dönmek, bunlar AKP’ye göre ahlaks›zl›k de¤il... Emperyalist tekelle-
rin isteklerini yerine getirme karfl›l›¤›nda komisyonlar almak; efl,
dost, h›s›m, akrabaya ayr›cal›k tan›mak; bunlar ahlaks›zl›k say›lm›-
yor... Onlar için ahlak türbandan, tesettürden ibaret...

Sözün ÖÖzü: 

“Her yoldafl›m›z ideolojik donan›m› ve ideolojik
mücadeleyi, hayat›n hiçbir an›nda ihmal edemez.
‹hmal burjuvazinin beynimize girmesi demektir.

Aç›k kap› demektir. ‹deolojik donan›m, ne
istedi¤ini bilmek, direnifl ve örgütlenme; bir

devrimcinin yaflam biçimidir.”
DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl

K›sacas›...



Day›m›z› anlat›yoruz günlerdir.
Anlatmaya da devam edece¤iz. Onu
anlatmak dergiler, kitaplar doldura-
cak. Çünkü yaflam›, devrimci hare-
ketin tarihiyle, Türkiye devrim mü-
cadelesi tarihiyle o kadar içiçe ki,
Türkiye devriminin tüm meseleleri-
ni onun yaflam› etraf›nda tart›flmak,
tüm tarihi onun yaflam› etraf›nda ele
almak mümkün... 

Tarih sayfalar›m›z›n bu haftaki
bölümünde Day›’n›n yaflam›n› bu
kez de bir kronoloji fleklinde özetle-
yelim istedik. ‘Elbette gerek 12 Ey-
lül öncesi, gerekse de uzun sürgün
y›llar›nda yaflam›n›n hemen tama-
m›n›n illegalite koflullar›nda geçmifl
olmas› nedeniyle tam bir kronoloji
ç›karmak mümkün de¤ildir.)

- 2255 MMaarrtt 11995522 -- Elaz›¤’›n Kür-
demlik (Cevizdere) Köyü’nde do¤-
du. 

- 11997700 öönncceessii -- Devrimci düflün-
ceye sempati duymaya bafllad›. Lise
y›llar›nda devrimci bir grup ol-
uflturdular. 

- 11997700 - ‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’ni kazanarak ‹s-
tanbul’a geldi. Mücadelesini burada
bir THKP-C sempatizan› olarak
sürdürmeye bafllad›. 

- 11997733 KKaass››mm - ‹YÖKD’ün (‹s-
tanbul Yüksek Ö¤renim Kültür Der-
ne¤i’nin) kuruluflunda yer ald›. 

-- 11997744 -- Elaz›¤’da, K›br›s’›n ifl-
galini protesto etmek için yaz›lama
yapmaktan gözalt›na al›nd›.

-- 11997755 -- ‹stanbul’da DDaayy››’’nn››nn
öönnddeerrllii¤¤iinnddee Kurtulufl Grubu olufl-
turuldu. 

-- 22 AArraall››kk 11997755 - Kocamustafa-
pafla’da devrimci hareketin sokak
savafllar›n› ö¤rendi¤i ilk büyük ça-
t›flma yafland›. Dursun Karatafl, di-

reniflin içinde ve bafl›ndayd›.  

-- 11997777 NNiissaann - Ankara’daki
Dev-Gençliler’le yap›lan görüflme-
ler sonucunda DDeevvrriimmccii YYooll BBiillddiirr--
ggeessii’nin ç›kar›lmas› karar› al›nd›. 

-- 11997777 AA¤¤uussttooss - Birlikte müca-
dele ettikleri yoldafl› Sabahat Kara-
tafl’la evlendi.

-- fifiuubbaatt 11997788 -- Day›, sorunlara
çözüm bulmak için son bir kez daha
Ankara’dayd›. 

-- fifiuubbaatt 11997788 -- ‹TÜ-DER loka-
linde çeflitli alanlardan 40 kadronun
kat›ld›¤› bir toplant›ya öncülük etti.
Toplant›da kadrolar onun yan›nda
olduklar›n› aç›klad›lar. 

-- 11997788 NNiissaann -- Gözalt›na al›na-
rak tutukland›. 1978 1 May›s’›n›
tutsakl›kta geçirdi. 

-- 11997788 - DDeevvrriimmccii SSooll kuruldu.
Oluflturulan üç kiflilik Merkez Ko-
mitesi’nin siyasi sorumlusu O’ydu. 

-- 11997788 TTeemmmmuuzz--AA¤¤uussttooss - Dev-
rimci Gençlik Federasyonu kurul-
du. Devrimci hareketin yay›n orga-
n› olarak Dev-Genç dergisinin 1. sa-

y›s› Dursun Karatafl’›n denetiminde
yay›nland›.  

-- 11997788 AArraall››kk - S›k›yönetim ilan
edildi. Eylemlere devam karar› al›n-
d›. Örgütlenme onun yönetiminde
yeniden flekillendirildi.  

-- 1122 EEyyllüüll 11998800 -- Faflist cunta
yönetime el koydu. Dursun Karatafl,
kendisi kaleme ald›¤› “Amerikanc›
Faflist Cunta 45 Milyon Halk› Tes-
lim Alamaz” bafll›kl› bildiriyle hare-
ketin cuntaya karfl› direnifl karar›n›
aç›klad›.  

-- 3300 EEyyllüüll 11998800 -- 12 Eylül cun-
tas›n›n iflbafl›na gelmesinden k›sa
süre sonra gözalt›na al›n›p tutuklan-
d›.

-- 11998800--11998899 -- Tutsakl›k y›llar›
boyunca Davutpafla Askeri Hapis-
hanesi, Sultanahmet, Sa¤malc›lar
Özel Tip, Metris ve Sa¤malc›lar Ka-
pal› Hapishanelerinde tutuldu.
1982’den 1987’ye kadar defalarca
tek kiflilik hücrelerde tecrit edildi. 

-- 1133 NNiissaann 11998844 - Tek Tip Elbi-
se dayatmas›na karfl› bafllat›lan
Ölüm Orucu’nda, ilk Ölüm Orucu
ekibinde, yoldafllar›yla birlikte ölü-
me yatt›. 

KronolojiTTaarriihhTTaarriihh
SSaayyffaallaarr››SSaayyffaallaarr››
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- 1155 MMaarrtt 11998822 -- Dursun Kara-
tafl’›n “1 No’lu san›k” oldu¤u Dev-
rimci Sol Ana Davas› bafllad›. 

-2266 HHaazziirraann 11998844 - Dört flehidin
verildi¤i, Day› ve di¤er direniflçile-
rin ölüm s›n›r›nda oldu¤u günlerde
belli siyasi hedeflere var›lm›fl olma-
s› üzerine Ölüm Orucu bitirildi. 

--2277 EEkkiimm 11998888 -- Devrimci Sol
Ana Davas› savunmas› bafllad›. Sa-
vunma Metris Bafltabya duruflma
salonunda Dursun Karatafl’›n HAK-
LIYIZ KAZANACA⁄IZ sözleriyle
bafllad›. 

--11998899 EEkkiimm -- Sa¤malc›lar Ha-
pishanesinden gerçeklefltirilen bir
özgürlük eylemiyle tutsakl›¤›na son
verdi. S›cak mücadele içinde yeni-
den görevlerinin bafl›na geçti. Kad-
rolarla de¤erlendirmeler yap›ld›,
Türkiye solunda bir ilk gerçekleflti-
rilerek, kadrolardan önderli¤e iliflk-
kin onay al›nd› ve onun önderli¤in-
de, AAtt››ll››mm süreci bafllat›ld›. 

--11999900 MMaarrtt - Örgütlülü¤ü, mer-
kezi iflleyifli, kadrolarda üyelik so-
rumlulu¤unu yerine oturtmaya yö-
nelik olarak kararlar al›nd›. Karar-
lar, tarihimize ‘90 Mart Kararlar›
olarak geçti. 

--1122 TTeemmmmuuzz 11999911 -- ‹stanbul’da
devrimci hareketin merkezi kurum-
laflmalar›na yönelik bir operasyon
gerçeklefltirildi, 10 Devrimci Sol’cu
katledildi. Operasyonda Day› da
tehlikelerle yüzyüze kald›.

--11 KKaass››mm 11999911 - On y›l süren
1453 kiflilik Devrimci Sol Ana Da-
vas› Metris Bafltabya duruflma salo-
nunda karara ba¤land›. Oligarflinin

“ceza” verdi¤i tutsaklar aras›nda
Dursun Karatafl da vard› fakat art›k
o bu salonda yoktu. D›flar›da, gö-
revlerinin bafl›ndayd›. 

--DDaayy››,, örgütün ve kadrolar›n
onay›yla yurtd›fl›na ç›kt›. 

-1133 EEyyllüüll 11999922 - Yurtd›fl›ndaki
merkezi üsde, darbeci bir ihanet çe-
tesi, Dursun Karatafl’a alçakça sal-
d›r›p, onu tutsak ettiler. 

--55 EEkkiimm 11999922 -- Day› tutsak edil-
di¤i yerden pencere demirlerini ç›-
kararak ayr›ld›. K›sa süre sonra dar-
beciler taraf›ndan tekrar tutsak edil-
di ve kadrolar›n müdahalesiyle tek-
rar serbest b›rak›ld›; o tutsakl›k ko-
flullar›nda “Kirletilmenin Günlü¤ü”
ve “Bir Kara Mizah; Hareketimizde
Darbe” bafll›kl› tarihi yaz›lar›n› ka-
leme ald›. 

-1166 OOccaakk 11999933 - Tüm alanlar›n
imzalar›n›n bulundu¤u bir deklaras-
yonla darbecili¤in mahkum edildi¤i
ilan edilirken, önderli¤e ba¤l›l›k
aç›kland›. 

-DDaarrbbeecciilliikk altedildikten sonra
Parti kurulufl çal›flmalar› yeniden
bafllat›ld›. 

-3300 MMaarrtt 11999944’te Devrimci
Halk Kurtulufl Partisi Kurulufl Kon-
gresi topland›. Parti kuruldu; Dur-
sun Karatafl, DHKP Genel Sekreteri
olarak seçildi. 

--99 EEyyllüüll 11999944 -- Dursun Karatafl
Frans›z emperyalizmi taraf›ndan
tutsak edildi. Emperyalist haber
ajanslar›, oligarflinin televizyon ve
gazeteleri 11 Eylül’de bu haberi se-
vinç ç›¤l›klar›yla kamuoyuna du-

yurdular. DHKP-C Önderi’nin ser-
best b›rak›lmas› talebiyle bafllayan
eylemler, aylarca bir kampanya yo-
¤unlu¤uyla sürdürüldü. 

-- 3300 EEyyllüüll 11999944 -- Türkiye bir ey-
lemle sars›ld›. Eski Adalet Bakan›
Mehmet Topaç cezaland›r›ld› ve ey-
leme iliflkin aç›klamada Devrimci
Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi'nin
kuruldu¤u ilan edildi. 

-- EEkkiimm 11999944 -- Parti-Cepheli sü-
recin ilk kampanyas› fiili olarak
“DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl’’aa öözzggüürrllüükk!!”
kampanyas› oldu. 

--2266 OOccaakk 11999955 - Paris’te yap›lan
duruflmada Day› tahliye edildi. Ye-
niden yoldafllar›n›n aras›nda, Parti-
Cephe’sinin bafl›ndayd›.. 

--66 fifiuubbaatt 11999977 -- Frans›z emper-
yalizmi taraf›ndan g›yab›nda yap›-
lan duruflmada 4 y›l 3 ay hapis “ce-
zas›” verildi. 

--2266 EEyyllüüll 11999999'da, Belçika'n›n
Knokke kentinde düzenlenen bir
operasyon gerekçe gösterilerek g›-
yab›nda dava aç›ld›. 

--2288 fifiuubbaatt 22000066 -- Belçika'n›n
Bruges Ceza Mahkemesi, g›yab›nda
yarg›lad›¤› Dursun Karatafl'a 5 y›l
“hapis cezas›” verdi. 

--1111 AA¤¤uussttooss 22000088 -- Sabaha karfl›
05.00’te Hollanda’da flehit düfltü. 

--1144 AA¤¤uussttooss 22000088 - Sürgünden
vatan topra¤›na getirildi. 

--1155 AA¤¤uussttooss 22000088 -- Gazi’de
yoldafllar›n›n omuzlar›nda, yoksul
halk›n ellerinde topra¤a verildi.

Tarih onun için ““ööllüümmssüüzzddüürr””
hükmünü verdi.

11 EEyyllüüll 11999944 -- ‹zmir Gölcükler’de
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçe-
denlerin evleri y›k›lmak istendi.
Direniflte, yüzlerce kifli yaraland›
ve 8 kifli gözalt›na al›nd›. 

22 EEyyllüüll 11997777 -- ‹stanbul 11 MMaayy››ss
MMaahhaalllleessii''nnddee gecekondu y›k›mla-
r›na karfl› halk direndi, 6 kifli haya-
t›n› kaybetti. 

33--44 EEyyllüüll 11999966 -- ABD emperyaliz-
mi 6 y›lda Irak’a gerçeklefltirdi¤i
sald›r›lar›n yedincisini 3 Eylül sa-
bah› gerçeklefltirdi. Bombalamalar-
da pek çok yer havaya uçurulurken,
onlarca insan katledildi.

44 EEyyllüüll 11991199 -- Sivas Kongresi yap›l-
d›. Kongrede “manda ve himaye ka-
bul edilemez” karar› al›nd›.

44 EEyyüüll 11999900 -- Turan Dursun katledil-
di.

66--77 EEyyllüüll 11995555 oollaayyllaarr›› -- Kontrge-
rillan›n örgütledi¤i provokasyonla,
baflta ‹stanbul olmak üzere baz›
flehirlerde Rumlar’a, Ermeniler’e,
Yahudiler’e yönelik katliam ve
ya¤ma gerçeklefltirildi. 49



Kültür Bakanl›¤› bir film arflivi ha-
z›rlam›fl. Fakat, 1960 sonras› çekilen
hemen tüm filmlerin bulundu¤u, 6 bin
700 filmlik arflivde tek bir Y›lmaz Gü-
ney filmi yok. Kuflkusuz, 6 bin 700
film aras›nda bir tek Y›lmaz Güney fil-

mi bulunmamas› unutkanl›k olamaz.
Bu, Güney’den duyulan rahats›zl›¤›n
ifadesidir.

Y›lmaz Güney düflmanl›¤›n›n el-
bette nedeni var. Çünkü Y›lmaz Güney
bir devrimci. O, bu sömürü ve zulüm
düzeninin “zor” yoluyla y›k›lmas›n›
savunan biri. O ““eesskkiittiillmmiiflfl”” bir dev-
rimci de¤il. “Meflhur olunca sosyalist-
li¤ini eskide b›rakm›fl biri de de¤il.
Ömrünün sonuna kadar savunmufl dü-
flüncelerini. 

12 y›l›n› hapishanede 3.5 y›l›n› sür-
günde geçirdi¤i 47 y›ll›k yaflam›na,
111144 ffiillmmddee oyunculuk, 26 filmde yö-
netmenlik, 15 filmde yap›mc›l›k, 64
filmde senaristlik, bir filmin yazarl›¤›,
bir filmin de kurgusunu s›¤d›rm›fl bir
devrimci sanatç›. O, yapt›¤› filmlerle
tüm dünyada tan›nan ama Kültür Ba-
kanl›¤› taraf›ndan yok say›lan bir dev-
rimci sanatç›.

Düzen içinde istedi¤i her fleyi elde
edebilece¤i tüm imkanlara sahip; ama
o düzenle bütünleflmiyor. 

Düzen içinde statükosunu sa¤lam-

laflt›rmak için ““ddüüzzeenniinn ssaahhiipplleerriinnii
ffaazzllaa rraahhaattss››zz eettmmeemmeeyyee ççaall››flflmmaakk””
gibi bir “ak›ll› solcu” davran›fl› da gös-
termiyor. Sözünü, senaryosunu, filmini
e¤ip bükmüyor.

Ve iflte, Y›lmaz Güney’i bu neden-
lerle hiç sevmiyor düzen. 

Belki elefltiriler üzerine, yar›n ““eess--
kkii ssoollccuu”” Kültür Bakan› Ertu¤rul Gü-
nay’›n talimat›yla, Güney’in filmeleri
eklenecektir arflive. Fakat bu ortaya
ç›km›fl olan zihniyeti de¤ifltirmez.

Asl›nda faflist, gerici bakanlar›n
Y›lmaz Güney’in filmlerini arflive
koymamak için kaç nedeni varsa, Er-
tu¤rul Günay’›n ffaazzllaaddaann bir nedeni
daha var. Çünkü, devrimcili¤ini, solcu-
lu¤unu her koflulda sürdürmüfl insan-
lar, Günay gibi yanar dönerleri daha
fazla rahats›z eder.

Y›lmaz Güney, halk›n sanatç›s›d›r.
Kültür Bakanl›¤› arflivinde onun
filmlerine yer vermemekle yok edile-
meyecek kadar kökleflmifl bir sanatç›-
d›r. Ama bu arfliv, sahiplerinin kültüre
nas›l bakt›klar›n› gayet aç›k gösteriyor. 
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Kültür Bakanl›¤›, Y›lmaz
Güney’i Niye Yok Sayar?

Y›lmaz Güney - 1 Nisan 1937’de Adana Yenice
Köyü’nde do¤du. 20 yafl›ndayken yazd›¤› bir öyküde
komünizm propagandas› yapt›¤› gerekçesiyle hakk›n-
da dava aç›l›p ceza verildi. 1968’lerde yükselen dev-
rimci mücadele içinde bir devrimci sanatç› olarak yer
ald›. 1971’de Mahir Çayan ve arkadafllar›n› evinde

saklad›¤› için, 7 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. 47 y›ll›k
yaflam›n›n 12 y›l›n› hapishanelerde, 3,5 y›l›n› da yurt-
d›fl›nda sürgünde geçirdi. 9 Eylül 1984’te Paris’te
hayata gözlerini yumdu. “Çirkin Kral”, perdede ve

halk›n gönlünde yaflamaya devam ediyor. 

Yaz›han'da Kültür
ve Sanat Festivali 

Malatya’n›n Yaz›han ‹lçesi’nde bu y›l
dördüncüsü gerçeklefltirilen Yaz›han Kül-
tür ve Sanat Festivali 23 Temmuz günü
yap›ld›. Yaz›han ‹lçesi’nin kültürünü ko-
ruma ve dayan›flma amaçl› yap›lan festi-
valde festivalde resmi törenin ard›ndan
bir çok sanatç› sahne al›rken Cirit ve Tu¤-
ra(K›rbaç) gibi geleneksel oyunlar oynan-
d›.

Festivalde Malatya Temel Haklar’›n
açt›¤› standa polisin tahammül edemedi¤i
görüldü. Yürüyüfl, Tav›r dergisi, çeflitli ki-
taplar ve tutsak ürünlerinin oluflturdu¤u
standa gelen polis, yay›nlar› tek tek ince-
leyerek toplat›lmas› olup olmad›¤›n› kon-
trol etti. Dernek üyelerinin Yürüyüfl ön-
lükleriyle kitle içinde dergi tan›t›m› yapt›-
¤› festivale bin kifli kat›ld›.

26 A¤ustos 2002’de Ölüm
Orucu’nda flehit düflen Gülnihal
Y›lmaz, Bursa’da mezar› bafl›nda
düzenlenen bir etkinlikle  an›ld›.
24 A¤ustos günü, Hamitler Me-
zarl›¤›’nda, yap›lan anmada
Cemre Çilo¤lu aç›klamay› okudu.
Gülnihal Y›lmaz ve Fatma
Köse’nin kendi fliirlerinden seç-
meler okunurken Grup Yar›n’›n
da kat›l›m›yla söylenen türkülerle
anma sona erdi.

“…E¤er yeryüzünde anlaml›
ve güzel bir fley aranacaksa, iflte
en anlaml›s›; isyan…

Do¤al bir fley aran›yorsa, iflte
en do¤al olan›; Emperyalizme is-
yan etme hakk›!

E¤er yeryüzünde u¤runa her
fedakarl›¤›n yap›laca¤› bir ideal
aran›yorsa, iflte en do¤al olan›;
Emperyalizmin, bask›n›n, sömü-
rünün olmad›¤› bir dünya…

Emperyalizmden nefret etmek
ve asla boyun e¤memek için mil-
yonlarca nedenimiz var...”

((GGüüllnniihhaall YY››llmmaazz))

Gülnihal Y›lmaz
Bursa’da An›ld›


