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hepsi bunlarda!

AKP-Do¤an HHolding
savafl›, 

ÇIKAR KKAVGASIDIR

DAYI
B‹Z‹Z
DAYI
B‹Z‹Z

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



19 Eylül -- 225 Eylül

Buca Hapishanesi’nde 21
Eylül 1995’de özgür tut-
saklara karfl› gerçeklefltiri-
len sald›r›da, direnifl destan›
yazarak flehit düfltüler.

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

riydi. Hareketin bölgede verdi¤i bütün görevlere koflturdu. 

U¤ur SARIASLAN, 1971 Kayseri do¤umluydu. ‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ saflar›nda görev ald›.

Yusuf BA⁄, 1970 Kayseri P›narbafl› do¤umluydu. Çerkez milliyetinden ve ‹zmir’in ilk DEV-
GENÇ’lilerindendi. Eylül 1993’de tutsak düfltü.

TTuurraann KKIILLIIÇÇ

Kand›ra 
F Tipi ÖÖzgür
Tutsaklar›

DDaayy››’’mm››zz›› UUmmuudduu--
mmuuzzuunn ssoonnssuuzzlluu¤¤uunnaa
kkaatttt››kk.. YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz aacc››--
nn››nn bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü kkeellii--
mmeelleerrllee iiffaaddee eettmmeekk
ççookk zzoorr.. ÖÖffkkeemmiizzii bbuu
ddöörrtt dduuvvaarr aarraass››nnaa ss››¤¤--
dd››rrmmaakk ddaa bbiirr oo kkaaddaarr zzoorr.. VVee aannccaakk,, ddeevvrriimmccii mmii--
rraass››yyllaa yyaaflflaammaayyaa,, yyooll ggöösstteerrmmeeyyee ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iinnii
bbiillmmeekk ggüüçç vveerriiyyoorr.. OOnnuu yyaaflflaattaaccaa¤¤››zz.. OOnnuunn SSeessiiyyllee
kkoonnuuflflmmaayyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..

OOnnuu yyaaflflaattmmaakk;; ddee¤¤eerrlleerriinnee bbaa¤¤ll›› kkaallmmaakktt››rr.. 

OOnnuu yyaaflflaattmmaakk;; iiddeeaalllleerriinnii iilleerrii ttaaflfl››mmaakktt››rr.. 

OOnnuu yyaaflflaattmmaakk;; ccüürreettiinnii kkuuflflaannmmaakktt››rr.. 

DDaayy›› yyaaflfl››yyoorr vvee hheepp yyaaflflaayyaaccaakk.. ÇÇüünnkküü oonnddaann
öö¤¤rreennddii¤¤iimmiizz ggiibbii,, eenn zzoorrlluu zzaammaannllaarrddaa ddaahhii
MMaarrkkssiizzmm--LLeenniinniizzmmiinn iillkkeelleerriinnddeenn ööddüünn vveerrmmeeyyee--
cceekk,, hhaallkkaa ggüüvveenneecceekk vvee uummuudduu bbüüyyüütteeccee¤¤iizz.. 

AAnn››ss›› aanndd››mm››zzdd››rr!! 

Gebze HHapishanesi
Özgür TTutsaklar›
Destanlar›n yyaz›ld›¤›, kkahramanl›klar›n

yarat›ld›¤› AAnadolu, bbir yyi¤idini ddaha aald›
ba¤r›na. 

Ac›m›z dda, ööfkemiz dde, ggururumuz dda bbüyük.
Tüm ddünya vve TTürkiye hhalklar›n›n,
yoldafllar›m›z›n, hhepimizin bbafl› ssa¤olsun. 

O, yyol ggösterenimiz, bbuz kk›ran›m›z. DDevrim
yürüyüflümüz oonun ööncülü¤ünde iiradesi, eeme¤i
ve ccüretiyle ssürecek. OOndan öö¤rendiklerimi-
zle uumudumuzu ddaha dda bbüyüterek ddaha
kararl›, ddaha ccoflkulu vve ddaha bbir iinatç›
yürüyece¤iz. 

O hhep yyan›m›zda, yyüre¤imizde, bbil-
incimizde oolacak. HHayat›n vve kkavgam›z›n
nabz› oonunla aatmaya ddevam eedecek. 

O'na vve kkahraman flflehitlerimize
sözümüz vvar. BBizlere bb›rakt›¤›
miras› bbüyütecek, kk›z›l bbayrak-
lar›m›z› AAnadolu'nun ddört bbir
yan›nda ddalgaland›raca¤›z. 

An›s› aan›m›zd›r. 

Kürkçüler 
Hapishanesi 
Özgür Tutsaklar›

Merhaba. SSelam
ve ssevgilerimizi iileti-
yor özlemle kkucakl›-
yoruz. 

11 AA¤ustos’ta bbir
atefl ddüfltü bba¤r›m›za, aac›lar›n een bbüyü¤ünü yyafla-
d›k. LLakin kkavgan›n uustas›n›n, öö¤retmenimizin bbiz-
lere bb›rakt›¤› mmücadele ddolu bbir hayat oonurlanma-
m›z›, gururlanmam›z› da bberaberinde ggetiriyor. NNe
mutlu kki bbugüne kkadar yolundan yyürüdük, ne mmut-
lu kki bbundan ssonra dda bb›rakt›¤› dde¤erlerle kk›lavu-
zumuz oolmaya ddevam eedecek. 

Kavgan›n uustas›, öö¤retmenimizi ssevgiyle aan›yor,
de¤erli aan›s› öönünde ssayg›yla ee¤iliyoruz. Tüm hhal-
k›m›za bbafl ssa¤l›¤› ddileklerimizi iiletiyoruz ..

Umut BBa¤l›l›kla.

K›r›klar 1 NNo’lu FF Tipi 

Özgür Tutsaklar›

Önderimizi kkaybetmenin aac›s› yyüre¤imizde.
Ama bbu kkay›p ssadece ffiziki bbir kay›p ooldu¤un-
dan, yüre¤imizde vve bbilincimizde ssürekli bbizim-
le oolmaya ddevam eediyor. KKayb›m›z›n bbüyüklü¤ü
tart›fl›lmaz aama bbizlere bb›rakt›¤› uumudun bbü-
yüklü¤ü de ööyle. BBundan ssonra ggörevimiz bbir
ad›m ddaha iileriye aatarak, hedefimizi vve uumudu-
muzu bbüyüterek, zaferi öönderimize hhalk›m›za

ve bbütün kkaranfil-
lerimize aarma¤an
etmektir. 

Bugün bbüyük
ailemizin hher ferdi

önüne kkoydu¤u hhe-
defi bbüyütmeli vve dda-

ha ffazla ssorumluluk
yüklenmelidir, ki ööyle
olacakt›r da. KKayb›m›-
z›n hhaberini aald›¤›m›z-

da bbunlar› ddüflündük.
Hayat ddevam eediyor, mmü-

cadele ddevam eediyor. BBizde
bu hhayat› oona llay›k oolarak

yaflamaya, umudu bbüyütmeye
devam eedece¤iz. 

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

19 Aral›k katliam›nda, Tekirda¤ F tipine
sevkedildikten sonra, 4. Ölüm Orucu

ekibi direniflçisi olarak aln›na k›z›l band›n› takt›. Direniflini sür-
dürürken, Küçükarmutlu’ya sald›r›ld›¤› ö¤renildi¤inde bedenini
tutuflturan üç tutsaktan biri ‹brahim Erler’di. 19 Eylül
2001’de ölümsüzleflti. 

‹‹bbrraahhiimm EERRLLEERR

Mardin’in Nusaybin ilçesinde do¤du.
Ortaokul y›llar›ndan itibaren devrimcile-
re sempati duymufltu. 

‹ktidar›n F tiplerini gündeme getirmesi
üzerine, TAYAD’l›lar›n mücadelesinde
yerald›. ‹zmir’de hücrelere karfl› müca-
delenin emekçisi oldu; ve nihayetinde bu
mücadelenin en ön cephesinde yer al-
maya karar vererek ‹zmir’de Ölüm Oru-
cu’na bafllad›. Daha sonra Ölüm Orucu-

’nu Küçükarmutlu’da direnifl evinde sürdürerek 20 Eylül
2001’de, 21 yafl›nda ölümsüzleflti.

AAbbddüüllbbaarrii
YYUUSSUUFFOO⁄⁄LLUU‹‹ YYuussuuff BBAA⁄⁄ UU¤¤uurr SSAARRIIAASSLLAANN

Ordu'nun Aybast›
ilçesinde faflist cun-
taya karfl› direnifli
örgütlemek için
da¤lardayd›lar.
Baflka bir örgütlen-
menin militanlar›n-
dan Feridun Ayd›nl›
ve Mehmet Kuru ile
birlikte 25 Eylül

1980'de jandarma pususunda flehit düfltüler.

VVeeddaatt ÖÖZZDDEEMM‹‹RR

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

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

yürütüyordu.

BBeeddiiii CCEENNGG‹‹ZZ

AAyydd››nn
YYAALLÇÇIINNKKAAYYAA

23 Eylül 1969’da ‹stanbul'da
Beyaz›t Meydan›nda katledildi.
Taylan Özgür’ün öldürülmesi, kont-
rgerillan›n ilk planl› cinayetlerin-
den birisiydi. Taylan, ODTÜ Sosya-
list Fikir Kulubü üyesiydi. Ameri-
kan elçisi Komer'in arabas›n›n›n
ODTÜ'de yak›lmas› eylemine
kat›lan devrimcilerden biriydi. TTaayyllaann ÖÖZZGGÜÜRR

1912'de Van'da
do¤du. Anadolu
türkülerinin güçlü
ve sosyalist sesi
oldu. Devletin
bask›lar›na maruz
kald›. 1952’de
TKP operasyonun-
da tutukland›. 5 y›l

tutsak kald›. Tutsakl›¤›ndan sonra da yafla-
m›, sürgünler bask›larla geçti. Susmad›, bo-
yun e¤medi. Kansere yakaland›. Cunta pa-
saport vermeyerek yurtd›fl›na tedaviye git-
mesini engelledi. 20 Eylül 1985’te
aram›zdan ayr›ld›.

Ruhi SSU

fiili’li Neruda, halklar›n
özgürlük savafl›n› iflle-
di¤i kavga fliirleriyle ta-
n›nd›. ‹spanya ‹ç Savafl›
bafllad›¤›nda, ‹span-
ya’da görevli bir diplo-
matt›. O, ülkeyi terket-
mek yerine, Franco fa-

flizmine karfl› savaflt›.

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

Pablo NNERUDA

Diyarbak›r Hapishanesi’nde Katledildiler

Mehmet ASLAN, Kadri DEM‹R, Edip DÖNEKÇ‹, M.Nimet ÇAKMAK, Erkan
Hakan PER‹fiAN, R›dvan BULUT, Hakk› TEK‹N, Mehmet Kadri GÜMÜfi,

Cemal ÇAM, Ahmet ÇEL‹K

Diyarbak›r Hapishanesi’nde 24 Eylül 1996’da, oligarflinin planl› bir flekilde gerçeklefltir-
di¤i sald›r›da, özel timler taraf›ndan demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler. 
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Ezilen dünya halklar›, ulusal
ve sosyal kurtulufl kavgas›na

at›ld›¤›ndan bu yana, say›s›z önde-
rini mücadelenin zorlu koflullar›nda
kaybetti. Kay›plar›n›n yaratt›¤› bofl-
luklar› doldurmak zaman alsa da,
ezilenler, flehit düflen önderlerini
bbaayyrraakkllaaflfltt››rraarraakk yürüyüflü devam
ettirmek gibi bir tarihsel gelenek
yaratt›lar. Bu tarihsel gelenek, lider-
lerle bafllay›p onlar›n ölümüyle bi-
ten eski ayaklanmalar döneminden,
proletaryan›n ve mazlum halklar›n
kesintisiz mücadelesi dönemine ge-
çilmesini de sa¤l›yordu. Türkiye
halklar›n›n s›n›flar mücadelesinde,
devrime yürüyüflünde yeni bir bay-
ra¤› var art›k: Day›. 

Day›’n›n yoklu¤u, Türkiye
halklar›, ülkemiz devrimi ve

devrimci hareket aç›s›ndan önemli,
büyük ve yeri doldurulamaz bir ka-
y›pt›r. Fakat buna ra¤men, flunu ce-
saretle ileri sürüyoruz ki; Day›’n›n
yoklu¤una ra¤men, devrim müca-
delesi kesintisiz sürecektir. Çünkü,
Mahir’den Day›’ya uzanan 38 y›ll›k
tarihimizde önderlerimiz taraf›ndan
bize büyük bir miras b›rak›ld›¤› gi-
bi, Türkiye devrimci hareketi, a¤›r
kay›plara ra¤men mücadelesini sü-
reklilefltirmekte büyük bir tarihsel
tecrübeye sahiptir. 

Burjuva idealist bak›fl aç›s›,
tarihin ve toplumlar›n gelifli-

mini tek tek kiflilerin belirleyi-
cili¤ine ba¤lad›¤› için, kifliler
onlara göre her fleydir. Toplum-
sal hareketler, kiflilerle birlikte
bafllar ve onlarla biter. Örgütler
de onlara göre, liderlerle var o-
lur, onlarla birlikte de yok olur.
Devrimci hareketleri de kendi
düzen partileri gibi san›rlar.
Gerçekten de bak›n, düzen par-
tileri, onlar› kuran, vareden li-
derleri öldü¤ünde, onlar da bi-

ter. Çünkü düzen partilerinde inanç
yoktur, ideoloji yoktur, belli kesim-
lerin ç›karlar› vard›r. Toplumsal ha-
reketleri ve devrimci örgütleri de
böyle sand›klar› için, tarih boyunca,
hep bu hareketlerin liderliklerine,
önderliklerine sald›rm›fllard›r. Ön-
derleri yok edersek, hareketi ve ör-
gütünü de yok ederiz planlar› yap-
m›fllard›r. 

Day› flehit düfltü¤ünde, “Dur-
sun Karatafl art›k yok” gibi

sevinç ifade eden bafll›klar atmalar›
da kuflku yok ki ayn› beklentinin
ürünüydü. Fakat o beklenti, daha,
Day›’n›n Gazi’de k›z›l bayraklardan
oluflan bir nehir içinde karfl›land›¤›
an, sars›ld›. Day›’n›n, ertesi gün on-
befl bin yürekten oluflan bir insan ve
k›z›l bayrak denizi içinde u¤urlan-
mas›yla sevinçleri kelimenin tam
anlam›yla kursaklar›nda kald›.  

‹ki gün boyuca Gazi’de binler-
ce insan›n içtikleri andlar, s›ra-

dan de¤ildi. Verilen sözler, s›radan
de¤ildi. Andlardaki, sözlerdeki iç-
tenlik, güç, irade, coflku, onlar›n her
zamankilerden farkl› bir anlam› ol-
du¤unu göstermeye yetiyordu. fiu-
nu söyleyebiliriz ki, biz asl›nda 15
A¤ustos’ta Day›’y› u¤urlamad›k.
OO’’nnuu hhaayyaatt››mm››zz››nn ttaamm iiççiinnee ggeettii--
rriipp kkooyydduukk.. Her birimiz Day› ol-
maya aday olduk. O gün, büyük bir

aile, tek vücut olup “Day› Biziz” di-
ye ç›kt› s›n›flar mücadelesi arenas›-
na. 

Day› bbiizziizz!! Biz umuduz. Biz
alternatifiz. Biz bu ülkenin

vicdan›, onuru, namusuyuz. Biz
devrime akan bir ›rma¤›z. Biz Day›-
y›z. DDaayy››,, Gazi’deki binlerce yürek-
tir. Day›, hayat›n her alan›nda, oli-
garflinin her türlü bask›s›na, zulmü-
ne ra¤men sürdürülen ba¤›ms›zl›k
demokrasi sosyalizm mücadelesin-
dedir. Day› stratejidir, do¤rulu¤u
kan›tlanm›fl politikalard›r, yarat›l-
m›fl geleneklerdir. Day› örgüttür, ör-
güt kültürüdür, devrim coflkusu, he-
yecan›d›r. Day›, anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n›n en yüksekler-
de dalgaland›r›lmas›d›r. Day›, enter-
nasyonalizmdir. Day›, iktidar iddia-
s›, devrim hedefidir. 

Oligarfli Day›’n›n flehit düfl-
mesiyle, bunlar›n hiçbirin-

den kurtulmufl olmad› ve kurtula-
mayacak da. En özet haliyle söyler-
sek, anti-emperyalist, anti-oligarflik
mücadelemiz sürdü¤ü ve sürece¤i
için Day› biziz ve bu mücadele
kesintisiz oldu¤u için, egemen s›-
n›flar›n Day›’dan “kurtulmas›” hiç
mümkün olmayacakt›r. Mahir’i vur-
dular, durmad›k, Day›’y› flehit ver-
dik, durmayaca¤›z. Day›’n›n, Ma-
hirler’in mücadelesini kesintisizlefl-
tirmesinin tarihi tecrübesi var en
baflta önümüzde. 

Bu tarihsel tecrübe, Türkiye
devriminin gelifliminin nes-

nel özellikleri sonucunda oluflmufl-
tur. Daha devrimci hareketin olu-
flum halinde ortaya ç›k›fl›ndan bafl-
layarak oligarflinin tüm sald›r›lar›
“lider kadrolar›” yoketmeye yönel-

mifltir. Devrimci geliflim, hare-
ketin önder yönetici kadrolar›
yok edilerek engellenmeye çal›-
fl›lm›flt›r. ‹flte bu geliflim içinde,
Türkiye devrimci hareketi tarih-
sel rüfltünü, daha 1970’lerde,
K›z›ldere sonras›nda kan›tla-
m›flt›r. Reformizmden ve reviz-
yonizmden kopuflu gerçekleflti-
ren devrimci önderlerin fiziken
yok edilmesiyle, bu ihtilalci ko-
pufl sürecinin de yyaarr››mm kkaallaaccaa--

Day› Biziz
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Day› bir iddiad›r, 
bir bak›fl aç›s›d›r;

bu iddiay› tafl›d›¤›m›z, 
bu bak›fl aç›s›yla 
davrand›¤›m›zda 

Day› biziz. 



¤¤›› düflünülmüfltür. Egemen s›n›flar
kadar, solun çeflitli kesimlerinde de
hakim düflünce buydu. Fakat, dev-
rimci hareket, adeta küllerinden ye-
niden do¤du, K›z›ldere’de dökülen
kan›n, afifllerde, resimlerde Türkiye
halklar›n› kurtulufla götürecek dev-
rim yoluna dönüfltü¤ünün çizilmesi,
bofluna de¤ildi. Devrimci hareket
Çayanlar›n yolunda yürüyüflünü
sürdürerek, öönnddeerrllii¤¤iinnii,, kkaaddrroollaarr››--
nn›› yyeenniiddeenn yyaarraatttt››.. Oligarflinin ve
düzeniçi solun K›z›ldere’yle birlikte
devrim cephesinin tasfiye olaca-
¤› beklentilerine as›l büyük dar-
be, iflte o zaman vuruldu. Oli-
garfli ve tüm di¤er kesimler, Ma-
hirler’in yoklu¤unun devrim yü-
rüyüflünü durduramayaca¤›n›
gördüler. ‹flte o zaman, Türkiye
devrimi kkeessiinnttiissiizzlliikk ve yyeenniill--
mmeezzlliikk yolunda tarihsel bir ad›m
att›. 

Oligarfli, devrimci hareke-
tin önder, yönetici kad-

rolar›na sald›rmaktan vazgeç-
medi elbette. Devrimcilere yö-
nelik say›s›z operasyonun halka
““bbeeyyiinnlleerriinnii ddaa¤¤››tttt››kk”” diye aç›k-
lanmas›, birçok operasyonda yalan
yanl›fl “Türkiye sorumlusu, örgütün
beyin tak›m›” ele geçirildi gibi de-
magojilere baflvurmas› da hep bur-
juvazinin bu beklentileriyle bütün-
leflen psikolojik savafl›n›n bir parça-
s›yd›. Bu beklentilerin en üst nokta-
s› ise, defalarca tan›k olundu¤u gibi,
Dursun Karatafl’›n öldürülmesiydi.
Susurluk’tan bu yana aç›¤a ç›kan
belgeleri hat›rlay›n, kontrgerilla kaç
kez Day›’y› öldürmek için planlar
yapt›, operasyonlar düzenledi. Ha-
t›rlay›n, kan içiciler 16-17 Nisan’da
nas›l da “Day› orada m›, Day› ora-
da m›?” diye flevkle soruyorlard›.

Day›, Kurtulufl Grubu’nun
önderi olarak üstlendi¤i

misyonu, o günden 11 A¤ustos
2008’e kadar kesintisiz sürdürdü.
38 y›lda say›s›z alt üst olufl sürecin-
de devrimci hareketi ustal›¤›yla yö-
netti. Devrimin kesintisizli¤i neyi
gerektiriyorsa, onu yapt›, yap›lma-
s›na önderlik etti. Ve bugün geriye
bakt›¤›m›zda, 38 y›lda yarat›lan de-

¤erlerin ne kadar zengin, ne kadar
önemli ve ne kadar kkaall››cc›› bir karak-
ter tafl›d›¤›n› daha aç›k görmek
mümkündür. 

Day›’n›n önderli¤inde yarat›-
lan de¤erler, devrimci hare-

ketin onun önderli¤inde faflizmin
karfl›s›nda en afl›lmaz güç olmas›,
aç›k bir olguydu ve bunun için
oligarfli Day›’dan kurtulmay› bu
kadar çok istiyordu. Day›’y› arad›k-
lar› yerlerde hiçbir zaman bulama-

d›lar ve art›k Day›, onlar›n hiç ula-
flamayaca¤› bir yerde; Onbinlerin
yüreklerindedir. Onu oradan ç›kar-
maya da art›k hiçbir devletin gücü
yetmez. Kuflkumuz yok, yürekler-
deki Day› sevgisini, beyinlerdeki
Day›’n›n düflüncelerini söküp at-
mak için bildikleri tüm alçakça ve
insanl›k d›fl› yöntemlere baflvurma-
ya devam edecekler. Ama onu tafl›-
yan beyinler ve yürekler ço¤ald›k-
ça, bir açmaza saplan›p kalacaklar.
Binler, onbinler ve yüzbinler, “Da-
y› Biziz” dedikçe iyice çaresizlefle-
cekler. 

Day› biz isek, onlar›n çaresiz-
li¤ini büyütece¤iz. Devrim-

ciler, umuda gönül verenler; dev-
rimci hareketi büyüttü¤ümüz, bu
stratejiyi izledi¤imiz, yarat›lm›fl ge-
lenekleri, ony›llardan süzülüp gelen
kültürümüzü yaflat›p pekifltirdi¤i-
miz, Day›’n›n coflkusunu heyecan›-
n› sürdürebildi¤imizde, iflte o za-
man Day› biziz. 

Day› bir iddiad›r, bir bak›fl
aç›s›d›r; bu iddiay› tafl›d›¤›-

m›z, bu bak›fl aç›s›yla davrand›¤›-
m›zda Day› biziz. Day›, s›n›f müca-
delesinde, devrimcilikte, kal›n çiz-
gilere sahip olmakt›r. Uzlaflmaz ol-
makt›r. Kal›n çizgileri korudu¤u-
muz, uzlaflmazl›k çizgisinde direnifl
ve savafl› sürdürdü¤ümüzde Day›
biziz. Day›, her an›nda halk ve va-
tan sevgisiyle yaflamakt›r. Yoldaflla-
r›n›, örgütünü, devrimi düflünmek-
tir. Day›, 24 saatini devrime ver-

mektir. Bunu baflarabildi¤imiz-
de Day› biziz.  

Day›’n›n yoklu¤u fiziki
bir yokluktur. Ard›nda

ideolojik, politik bir boflluk b›-
rakmam›flt›r. ‹deolojisiyle, üret-
ti¤i politikalarla, yaratt›¤› gele-
neklerle hayat›n her alan›n› dol-
duran bir önderdi ve üretilmifl,
yarat›lm›fl hiçbir fley elbette, s›-
n›flar mücadelesinden silinme-
yecektir. Fakat bu böyle diye,
Day›’n›n yaflamas› ve yaflat›lma-
s›, gelece¤e tafl›nmas›, kkeennddiillii--
¤¤iinnddeennllii¤¤ee terkedilemez. Tam
tersine, Day›’y› gelece¤e tafl›-

mak, “Day› biziz” iddias›na sahip
olmak, son derece iradi olmay› ge-
rektirir. Day›’y› gelece¤e tafl›ma
misyonunu üstlenen, “Day› biziz”
iddias›na sahip ç›kan her insan›m›z,
iradi olmak durumundad›r. Day›’y›
gelece¤e tafl›mak, “Day› biziz” iddi-
as›n› kuflanmak, her zamankinden
daha fazla emek sarfetmek, daha
fazla sorumluluk üstlenmek, daha
planl›, daha disiplinli, daha özverili
olmakt›r. “Day› biziz” iddias›n› ne
kadar çok insan›m›z kuflan›r ve ken-
dilerini bu iddiaya uygun olarak ne
kadar iyi donat›rlarsa, devrim yürü-
yüflümüz o ölçüde h›z kazanacakt›r. 

Day›, Türkiye devriminde
hep varolacakt›r. 38 y›l bo-

yunca yaratt›¤› her fleyle varolmaya
devam edecektir. “Önderimiz...”
sloganlar›yla yürüyen ve yürüyecek
binlerle varolacakt›r. Day›, halk›m›-
z›n ve dünya halklar›n›n ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizm müca-
delesinin içinde varolacakt›r. K›sa-
cas› B‹Z’le varolacakt›r. 
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fiunu söyleyebiliriz ki, biz
asl›nda 15 A¤ustos’ta Day›’y› 
u¤urlamad›k. Onu hayat›m›z›n
tam içine getirip koyduk. Her

birimiz Day› olmaya aday
olduk. O gün, büyük bir aile,
tek vücut olup “Day› Biziz”
diye ç›kt› s›n›flar mücadelesi

arenas›na. 



Day›, Kongre’ye sundu¤u
raporun sonlar›na do¤ru söyle-
miflti yukar›daki sözleri. fiimdi
art›k Day› da, hep gurur duydu-

¤umuzu söyledi¤i tarihimizin bir
parças›d›r.  Fakat Day› ayn› zaman-
da gelece¤imizin de bir parças›d›r.
Çünkü, yine yukar›daki sözlerde
belirtildi¤i gibi, geçmiflimizden, ta-
rihimizden güç alarak yürüyece¤iz.
Dolay›s›yla bugüne kadar oldu¤u
gibi, bundan sonra da devrim yürü-
yüflümüzün her aflamas›nda, her
ad›m›nda Day› da bizimle olacak. 

Bu bizim için sadece bir temen-
ni de¤ildir; devrim yürüyüflümüzün
bundan sonraki her aflamas›nda bize
yol gösterecek olan stratejide, poli-
tikalarda, taktiklerde, örgüt ve mü-
cadele anlay›fl›nda, eylem ve direnifl
tarz›nda, geleneklerde Day›’n›n be-
lirleyici bir pay› oldu¤u için de böy-
ledir. 

Day›’n›n miras›n› gelece¤e tafl›-
mak, bize devredilenleri daha da
büyütüp gelifltirmek, bugün kendine
Cepheliyim diyen her devrimcinin
görevidir. Bunda hiçbir tart›flmaya
yer yoktur; 11 A¤ustos’tan bu yana
defalarca söyledi¤imiz ve binlerce
a¤›zdan tekrarlanan ““DDaayy›› hheepp bbii--
zziimmllee oollaaccaakk”” sözünün ilk karfl›l›¤›
budur. “Day›’n›n bizimle olmas›”
sözünün bofl, soyut bir söz haline
dönüflmemesi, bu miras› hakk›yla,
lay›k›yla omuzlamam›zdan, Da-
y›’n›n önderli¤inde flekillenen dire-
nifl ve savafl gelene¤ini gelece¤e ta-
fl›mam›zdan geçecektir. Her Cephe-
li, kendini bunu sa¤lamakla yüküm-
lü görmelidir. 

A¤›r bir sorumluluk üstlendik.
Day›’n›n miras›n› tafl›mak ve yaflat-
mak, a¤›r bir sorumluluktur. Fakat

bir yük, gönüllülük ve coflkuyla, he-
yecanla omuzlanm›flsa, onu tafl›mak
mümkün hale gelir. 

Day› bize dopdolu bir miras,
a¤›r bir sorumluluk b›rak›rken, bu
sorumlulu¤u omuzlayabilmemiz
için gücü nereden, nas›l alabilece¤i-
mizi de ö¤retti. Day›’n›n bize b›rak-
t›¤› miras›, bir hazine sand›¤›na
benzetirsek, o sand›¤› kald›rabile-
cek gücü de yine o sand›¤›n içinde
bulabiliriz. 

Day›’da esas olan-1
Savaflç›l›k
11 A¤ustos’tan bu yana birçok

yaz› içinde Day›’n›n çeflitli yönleri
anlat›lmaya çal›fl›l›yor. Sözkonusu
olan, 38 y›ll›k bir devrimci yaflam
–ki bunun büyük bir bölümü, dev-
rimci hareketin önderi olarak geç-
mifltir– oldu¤u için, Day›’n›n özel-
liklerini k›sa dergi yaz›lar› içine s›¤-
d›rmak da zordur elbette. Day›, ha-
yat›n her alan›nda iz b›rakand›r.
Türkiye solunu etkilemifl birçok po-
litikay› üreten, gelenekler yaratan-
d›r. Dolay›s›yla, hayat›n her alan›-
na, devrimci faaliyetin her yan›na
dair Day›’n›n sundu¤u perspektifler
vard›r. Bütün bunlar›n hepsi önemli,
de¤erlidir. Fakat önemli olan, Da-
y›’n›n her konudaki bak›fl aç›s›n›n
özünü oluflturan› yakalamakt›r. Bafl-
ka bir deyiflle; DDaayy››’’ddaa eessaass oollaann
nneeddiirr?? Her kadro, taraftar bunu so-
mutlamal› ve Day›’da esas olan› al-
mal›d›r. 

DDaayy›› hheerrflfleeyyddeenn öönnccee bbiirr ssaavvaaflfl--
çç››’yd›. Her kadronun, taraftar›n Da-
y›’da en baflta görmesi gereken bu-
dur. “Savaflç›”l›k, yaln›zca askeri an-
lam›yla ele al›nmamal›d›r; hay›r, Da-

Day› Tarihimiz 
ve Bugünümüzdür;

Gelece¤e 
Biz Tafl›yaca¤›z!

““GGeeççmmiiflfliimmiizzllee,, 
ttaarriihhiimmiizzllee hheepp 
gguurruurr dduuyydduukk...... 
GGeelleecceekk,, ggeeççmmiiflfl

üüzzeerriinnddee yyüükksseelliirr..
GGeeççmmiiflflii oollmmaayyaannllaarr,,

ggeelleeccee¤¤ii 
yyaaflflaayyaammaazzllaarr.. 

BBuu ggeeççmmiiflfliimmiizzee 
ddaayyaannaarraakk,, oonnddaann

ggüüçç aallaarraakk,, bbuu ggüüccüü......
bbüüyyüütteerreekk ddeevvrriimm 

yyüürrüüyyüüflflüünnüü 
ssüürrddüürreeccee¤¤iizz.. 

BBuu yyaann››yyllaa ggeeççmmiiflfl
vvee ggeelleecceekk bbiirr zziinncciirriinn

bbiirrbbiirriinnddeenn 
aayyrr››llmmaayyaann 

hhaallkkaallaarr›› ggiibbiiddiirr..””
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y›’n›n savafl› çok daha kapsaml›d›r.
Hayat›n istisnas›z her alan›nda ve is-
tisnas›z her an›nda sürdürülen bir sa-
vaflt›r. Bir ruh halidir. Devrimin önü-
ne ç›kan HEERR TTÜÜRRLLÜÜ EENNGGEELL--
LLEE,, sürekli bir savafl halidir.

Düzenin ve uzant›lar›n›n devri-
mimizin önüne ç›kard›¤› engeller,
kimse için s›r de¤ildir. Day›’da esas
olan, bu engellerle hiçbir koflul al-
t›nda uzlaflmamak ve onlarla savafl-
maktan bir an bile vazgeçmemektir.
Devrimin önündeki engeller, polisin
bask›s›ndan, teröründen, yasalar›n-
dan, hapishanelerinden
bafllar, kendi zaaflar›m›za
kadar uzan›r. Bu noktada
asla önemli olan oligarfli-
nin ç›kard›¤› engellerdir
diyemeyiz. Çünkü oligar-
flinin ç›kard›¤› engelleri afl-
mak için de, önce kendi-
mizdeki engelleri aflmam›z
gerekir. Day›, iflte bu an-
lamda çok yönlü bir savafl-
t›r. Emperyalist kuflatmaya
karfl› savaflt›r. Burjuva ide-
olojisine karfl› savaflt›r.
Soldaki sapmalara, refor-
mizme, revizyonizme ve
sola s›zd›r›lmaya çal›fl›lan
tüm di¤er çarp›kl›klara karfl› savafl-
t›r. Ve kendi içimizdeki tüm bireyci,
küçük-burjuva zaaf, al›flkanl›k ve
düflüncelere karfl› savaflt›r. Burada
hiç bitmeyecek bir savafltan söz edi-
yoruz. Day›’da esas olan, hiçbir ko-
flul alt›nda ve hiçbir nedenle bu sa-
vafltan yorulmamak, vazgeçmemek-
tir. Day›’yla ilgili anlat›mlarda en
çok dikkat çeken de bu yan› de¤il
mi zaten. Mütemadiyen bir savafl
hali; her an karfl›-devrime darbeler
vurmay› hedeflemek ve her an, dev-
rimi, devrimcili¤i gelifltirmek için
ad›mlar atmak... onun yaflam›n›n
özeti gibidir. 

Bu savafl›n herhangi bir boyutu-
nu ihmal edenler, önemsemeyenler,
herhangi bir cephesinde umutsuzlu-
¤a kap›lanlar, Day›’n›n miras›n›
omuzlamaya aday olamazlar. Çün-
kü, savafl›n ihmal ettikleri her yan›,
onlar›n bir yan›n› zay›flatacakt›r. 

Day›’da esas olan-2
Gerçekçilik
Day›’n›n cenazesinde toplanan

onbefl bin yürek, Day›’y› gelece¤e
tafl›yacak maddi gücün ifadesidir.
Day›’y› gelece¤e tafl›mak, devrimci
harekete gönül veren,  Day›’y› ön-
deri, ö¤retmeni bilen herkesin göre-
vidir. ‹flçiler, memurlar, gecekondu-
lular, liseli üniversiteli ö¤rencileri-
miz, ev kad›nlar›, hatta çocuklar›-
m›z, yafll›lar›m›z, hepsi Day›’y› ge-
lece¤e tafl›mak görevinin yerine ge-
tirilmesi için omuz vereceklerdir.

T›pk› 15 bin omuzun  Day›’n›n ta-
butunu omuzlamas› gibi, binlerce
insan›m›z, Day›’n›n miras›n› omuz-
lay›p gelece¤e tafl›yacakt›r. Bundan
flüphemiz yoktur. 

Day›’y› gelece¤e tafl›makta ön-
celikle yükümlü olanlar ise, elbette
kadrolard›r. Binlerin Day›’n›n mira-
s›yla sürdürece¤i büyük yürüyüflün
öncüsü, önderi, komutan› onlar ola-
cakt›r. Day›, 1990 bafl›nda at›l›m›n
haz›rl›¤› döneminde flöyle diyordu:
““aatt››ll››mm››nn vvee ggeelleeccee¤¤iimmiizziinn eessaass
uunnssuurruu kkaaddrroollaarrdd››rr..””

Bu tespitin öncesinde ise söyle-
di¤i fluydu:

“Cezaevlerinden, bütün alan ve
bölgelerden, yurtd›fl›na kadar he-
men tüm kadrolar›m›za kat›l›mc›l›k
anlay›fl›m›zla ssüürreeccii kkaavvrraattaarraakk,,
yyaappmmaallaarr›› ggeerreekkeennlleerrii,, kkeennddiilleerriinn--
ddeenn iisstteenneennlleerrii bbiilliinnccee çç››kkaarrttaarraakk......
at›l›m› daha güçlü, daha h›zl› yafla-
tabilir(iz).”

Bu sat›rlar, bugün önümüzde du-
ran görev aç›s›ndan da somut bir
bak›fl aç›s› sunuyor. Bu çerçevede
yapaca¤›m›z ilk ifl, süreci kavra-
mak, sürecin bizden ne bekledi¤ini
bilince ç›karmakt›r. 

Day›, her aflamada gerçekçidir.
‹htiyaçlar›m›z nelerdir, eldeki mal-
zeme nedir, bununla neler, nas›l ya-
p›labilir; örgütlülük ve mücadele,
bunu göre flekillenecektir. Sürecin
kadrolardan, militanlardan ilk bek-
ledi¤i, Day›’y› yaflatmak, onun mi-
ras›n› omuzlayacak güç ve iradeyi

göstermektir. Bu görevi
nas›l yerine getirebilece-
¤imizi somutlamak için
de yine “Day›’da esas ola-
n›” ortaya koyarak devam
edelim; Day›’da esas
olan; 24 saatimizi devrim-
cilefltirmektir. ‹ktidar id-
dias› ve perspektifini bir
an bile gözden kaç›rma-
makt›r. 

Kuflku yok ki, Da-
y›’n›n bize b›rakt›¤› mira-
s›n, bizzat yaflam›yla ya-
ratt›¤› örneklerin zengin-
li¤i gözönüne al›nd›¤›nda
mutlaka ve mutlaka bun-

lara eklenecek baflka fleyler vard›r.
Fakat sürecin ihtiyaçlar› aç›s›ndan
öncelik bunlardad›r.

““DDeevvrriimm iiççiinn ssaavvaaflflmmaayyaannaa ssooss--
yyaalliisstt ddeennmmeezz”” tan›m›, herkesin an-
layaca¤› aç›kl›kta ve kimsenin fark-
l› türde yorumlayamayaca¤› netlik-
tedir. Bu netlik sald›r› alt›ndad›r ül-
kemizde. Day› bu sald›r›ya karfl› en
büyük direniflin mimar›d›r. Örgütle-
mek, ülkemiz solunda adeta unutu-
lan, yabanc›laflan bir kavrama dö-
nüflmüfltür ve bu kavram, devrimci
mücadelede mutlaka ama mutlaka
hak etti¤i yeri almal›d›r. ‹lkesiz, ku-
rals›z, bir devrimcilik, disiplinsiz,
hedefsiz bir devrimci faaliyet müm-
kün de¤ildir ve her kim mümkün ol-
du¤unu iddia ediyorsa, ya ciddi bir
yan›lg› içindedir, ya da devrimcili¤e
karfl› bir sald›r› söz konusudur. ‹flte
bütün bu yanl›fll›klar, yan›lg›lar,
çarp›tmalar, dejenerasyonlar, bu sa-
vafl› yürütece¤imiz savafl alan›n› da
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tarif ediyor. Day› 38
y›ll›k devrimci yaflam›
boyunca bu savafl›n
içinde oldu. Böyle ol-
du¤u için de onun mi-
ras›, bu konuda son de-
rece zengindir. Bu sa-
vafl›n yöntemlerini, tec-
rübelerini tüm kadro ve
militanlar özümsemeli-
dir.  

Day›’y› gelece¤e ta-
fl›mak, kiflisel olarak
devrimcili¤imizi ve bir bütün olarak
da hayat›n  her alan›ndaki devrimci
faaliyetlerimizi gözden geçirmekle
bafllamal›d›r. NNaass››ll yyaaflfl››yyoorruuzz,, nnaass››ll
ddüüflflüünnüüyyoorruuzz,, nnaass››ll ççaall››flfl››yyoorruuzz,,
bunlar› Day›’n›n perspektifleri, tali-
matlar› ve ö¤ütleri çerçevesinde
gözden geçirmek, Day›’y› gelece¤e
tafl›maya bafllamak demektir.  

Day›’n›n miras›n›n e¤er Türkiye
halklar›n›n gelece¤i içinde bir rolü
olacaksa, –ki olaca¤› kesindir– o
miras› omuzlay›p sürdürecek birile-
ri de mutlaka olacakt›r. Tarihin nneess--
nneell yyaassaallaarr››nnddaann biridir bu. 

Day›n›n deyimiyle ““ddeevvrriimmee
ggeebbee”” bir ülkede, bu tarihsel do¤u-
mu gerçeklefltirme iddias› ve mis-
yona sahip bir örgütün insanlar›, bu
misyonu yerine getirebilmek için,
Day›’n›n miras›n› gelece¤e tafl›mak
zorundad›rlar. Bu mmiirraass›› ggeelleeccee¤¤ee
ttaaflfl››mmaakkllaa ddeevvrriimmii ggeelliiflflttiirrmmeekk,,
bbiirr vvee aayynn›› flfleeyyddiirr.. Day›’y› gelece-
¤e tafl›makta, yani devrimi gelifltir-
mekte ayak sürümek, kabul edile-
mez. Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
bafllam›fl bir tarihsel yürüyüfl, ya-
vafllayarak, h›zlanarak, devam ede-
cektir. Aç›kt›r ki bu misyonu üstle-
nemeyenler geride kalacak, üstlene-
bilenler öne ç›kacakt›r. 

Day›, Parti-Cephe stratejisini,
ssttrraatteejjiiyyee ssaaddaakkaatt vvee hheeddeefftteenn
flflaaflflmmaazzll››kkllaa,, cüretle, kararl›l›kla
uygulayand›r. Day›’n›n miras›n› ta-
rih içinde tafl›mak da iflte bunu yap-
makt›r. 

Ufkumuzu ve iddiam›z› büyüt-
meliyiz. Day›’y› gelece¤e tafl›mak
bir yan›yla da elbette budur. Da-
y›’n›n inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e karfl›

tarihi savafl›n› verdi¤i dönemde,
devrimci hareketin imzas›yla yay›n-
lanan ilk broflürleri, kitaplar› hat›rla-
y›n. Genç kadrolar›n tek sorunu
PASS’yi hayata geçirme sorunudur.
Tüm di¤er sorunlar, bunu hayata ge-
çirebilmenin önündeki engeller ola-
rak önemli ve gündemdedir. Elbette
önlerindeki küçük sorunlar› çöze-
meyenlerin büyük sorunlar› çözme-
leri, halk›n kurtulufl savafl›n› gelifltir-
mek için gerekli küçük ad›mlar› ata-
mayanlar›n büyük ad›mlar› atama-
yacaklar› bir do¤rudur. Ama burada
vurgulamak istedi¤imiz, en küçük
ad›mlar› atarken bile asla büyük yü-
rüyüflümüzü, büyük hedeflerimizi
unutmamam›z gerekti¤idir. Da-
y›’n›n cunta y›llar›nda bir yandan
hayat›n o gün için dayatt›¤› direnifl-
leri örgütleyip, onlarda destanlar ya-
z›lmas›na önderlik ederken, ayn› sü-
reçlerde, halk›n kurtuluflunun strate-
jik sorunlar› ve çözümlerine de kafa
yordu¤unu görürüz.  

Devrim iddias› ve iktidar pers-
pektifi olmaks›z›n da çeflitli baflar›-
lar elde edilebilir s›n›flar mücadele-
sinde. Ama bu baflar›lar, hiçbir yere
götürmez. Bu yüzden, Day›n›n dev-
rimci çizgisinde k›sa vadeli, gelip

geçici baflar›lar de¤il,
stratejik hedef esas ol-
mufltur. 

Devrim iddias› ve ik-
tidar perspektifi aç›s›n-
dan Day›’y› gelece¤e ta-
fl›mak, her insan›m›z›n
““DDüünnyyaayy›› bbiirr kkeezz ddee
TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ssaarrssaaccaa--
¤¤››zz”” inanc› ve iddias›na
sahip olmas›d›r. Okulda,
fabrikada, iflyerinde, ge-
cekondu sokaklar›nda,

att›¤›m›z her ad›m, bu inanc› ve id-
diay› yans›tmal›d›r. Att›¤›m›z her
ad›ma bu inanç ve iddian›n coflkusu,
heyecan› damgas›n› vurmal›d›r. Ve
bilmeliyiz ki, iflte o zaman Day›’ya,
Day›’n›n devrimcilik tarz›na çok
daha fazla yaklaflm›fl oluruz. 

Day›’da esas olan-3
Örgüt vve DDevrim
fiimdi burada bir ara verip, geri-

ye, y›llar öncesinde bir an’a dönü-
yoruz. 1992 Eylül’ünün 13’ünü
gösteriyordu takvim. Hat›rlanaca¤›
gibi devrimci harekette darbe dü-
zenlenmiflti ve Day›, düne kadarki
yoldafllar› olan ihanet çetesi taraf›n-
dan tutsak edilmiflti. 

Day›’n›n bu tutsakl›k sürecinde
önemli bir olay var; Day›, bir süre
sonra darbeciler taraf›ndan tutsak
edildi¤i yerden firar ediyor. Hareke-
tin merkez üssü olarak düzenlenen
bir yerden kaçmak durumunda kala-
bilece¤ini kuflku yok ki o güne kadar
hiç akl›na getirmemiflti ve sadece onu
böyle bir fley yapmak  zorunda brak-
malar› bile, darbeci çeteye karfl› s›n›r-
s›z bir öfke duymas› için yeterliydi. 

Elbette öfke duyuyordu, fakat,
ilginçtir, Day› bu firar›nda, sadece
yönetim kademesinde yeralan
birkaç arkadafl› darbeden haberdar
ettikten sonra merkez üsse, darbeci-
lerin yan›na geri döndü. Day›’y›,
Day›’n›n düflünce tarz›n› ve önce-
liklerini bilmeyenler için bu davra-
n›fl son derece flafl›rt›c›, anlafl›lmaz
gelebilir. Ama Day› için bunun çok
net bir gerekçesi vard›r. Day› için
esas olan öörrggüüttttüürr,, ddeevvrriimmddiirr.

Bayraklar
alt›nda kkarfl›lad›k oonu 

vatan›nda. BBir k›z›l bbayrak
denizi iiçinde öölümsüzlü¤e

u¤urlad›k. 

VVee bbiirr ddeenniizz oolluupp yyüürrüüyyoo--
rruuzz aarrkkaass››nnddaann..

YYüürrüüyyoorruuzz ddeevvrriimmee;;
ççüünnkküü bbiilliiyyoorruuzz kkii,, 

DDaayy››’’yy›› ggeelleeccee¤¤ee ttaaflfl››mmaakk,,
hheerr iinnssaann››mm››zz››nn ““DDüünnyyaayy››
bbiirr kkeezz ddee TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ssaarr--
ssaaccaa¤¤››zz”” iinnaanncc›› vvee iiddddiiaass››--

nnaa ssaahhiipp oollmmaass››dd››rr.. 
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O koflullarda “kiflisel güvenli¤i”
onun için hiç ama hiç önemli de¤il-
di. Esas olan örgüttü; çünkü örgüt
devrim demekti. ““DDeevvrriimmccii SSooll bbee--
nniimm öözzggüürrllüü¤¤üümmddüürr”” derken kas-
tetti¤i buydu iflte. E¤er örgüt zarar
görecekse, onun kiflisel özgürlü¤ü-
nün hiç anlam› yoktu. 

Day›’y› gelece¤e tafl›mak, iflte
bu düflünce tarz›n› tafl›makt›r. ““DDeevv--
rriimmccii hhaarreekkeett,, bbeenniimm öözzggüürrllüü¤¤üümm,,
öö¤¤rreettmmeenniimm,, ggeecceemm ggüünnddüüzzüümm,, yyaa--
flflaamm››mm”” diyebilmektir. 

Öfkemizi, sevgimizi, duygular›-
m›z›, özlemlerimizi devrim ve ör-
gütle bütünlefltirebilmektir. 

Bizim yaflam›m›z, düflünceleri-
miz, yöntemlerimiz ve bütün olarak
mücadelemiz, öörrggüüttüünn,, ddeevvrriimmiinn,,
hhaallkk››nn ggeelleeccee¤¤iinnii belirleyecekse,
kimsenin bu savaflta zay›fl›¤a, gele-
ce¤i belirsizlefltiren uzlaflmalara
hakk› yoktur. Bu savafl, Cepheden
sürdürülmelidir. 

Öncelikle düflüncemizde ve pra-
ti¤imizde, ggeelleeccee¤¤ii,, ssooyyuutt bir fley
olmaktan ç›karmal›y›z. Gelecek as-
l›nda dünde bafllam›fl ve bugünde
devam etmekte olan bir tarihselli¤in
bundan sonraki aflamas›d›r. Gele-
cek, bugünden ad›m ad›m infla etti-
¤imizden baflka bir fley de¤ildir. Ge-
lecek biz onu bugün nas›l flekillen-
dirmeye bafllam›flsak, öyle olacak-
t›r. 1970’lerden bu yana flekillendi-
riyoruz gelece¤imizi. Ve böyle ol-
du¤u için, gelecek aç›s›ndan sa¤lam
bir temelimiz var. Bize gelece¤i
gösteren güçlü bir ›fl›¤›m›z, flaflmaz
k›lavuzlar›m›z var. 

Day›, geçmifle yönelik de-
¤erlendirmelerinde “THKP-C,
bizi ggeelleeccee¤¤ee ttaaflfl››yyaann güç ol-
mufltur.” diyordu. 30 Mart
1994’de yeniden infla edilen ör-
gütlülük de bizi gelece¤e tafl›-
yan güç olacakt›r. Day› iflte
umudun ad›n›n öncülü¤ündeki
bu gelece¤in k›lavuzudur. 

Gelece¤i nas›l kuraca¤›z,
miras› nas›l tafl›yaca¤›z, bunlar
her insan›m›z›n kafas›nda net
olmal›. Basit, somut sorulardan
stratejik hedefe ulaflan bir bak›fl
aç›s›na sahip olmal›y›z. Tekrar

somutlarsak;

Bir devrimci ne yapar, nas›l ya-
flar, onun asli görevi nedir?... Her-
hangi bir çal›flma alan›ndaki bir ör-
gütlenme, ne yapar, nas›l faaliyet
yürütür, asli görevi nedir?... Bir yö-
netici ne yapar, nas›l yaflar, asli gö-
revi nedir? ‹flte birkaç soru. 

Ve iflte bu sorular›n cevaplar›n-
da, Day›’ya gelece¤i tafl›man›n

gerekleri vard›r. Bu sorular›n cevap-
lar›nda stratejik hedefimiz vard›r. 

Her alanda devrimcili¤i, devrim-
ci örgütlenmeyi, hayat›n, mücadele-
nin bugünkü ihtiyaçlar›na göre ye-
niden flekillendirmeliyiz. Day› dev-
rimcilik üzerine birçok fley söyle-
mifltir elbette; fakat onun bu konuda
en s›k vurgulad›¤› ve hepsinin özü
gördü¤ü tan›m› fludur: DDeevvrriimmcciilliikk
öörrggüüttlleemmeekkttiirr.. Bu tan›m› bir ad›m
ileri götürüp, özel koflullar d›fl›nda,
örgütlemeyen, devrimcilik yapm›-
yordur diyecek kadar köfleli bir
“eessaass”t›r bu. Örgütlemek nedir pe-
ki; örgütlemek emektir. Örgütlemek
devrimci anlam› ve dinamizmiyle
kitle çal›flmas›d›r. Örgütlemek, bu-
lundu¤umuz yerde burjuva ideoloji-
sine, demagojilerine karfl› bitmek
ve b›kmak bilmeyen bir ideolojik
mücadeledir. ‹flte örgütlemenin bu
ayr›nt›lar›na girdi¤imizde, devrim-
cili¤in neden örgütlemek oldu¤u ve
örgütleme yapmayan›n neden dev-
rimcilik yapm›fl say›lmayaca¤› da
ortaya ç›kar. 

Devrimci hareketin görevi, dev-
rim yapmakt›r. Bunun için yürüyü-
flümüzün ad›, devrim yürüyüflüdür.
Bu yürüyüflü, dün oldu¤u gibi, bu-
gün ve yar›n da Day›’n›n k›lavuzlu-
¤unda sürdürece¤iz. Tüm insanlar›-
m›z›n kafas›nda net olmal›d›r ki,
DDaayy››’’nn››nn mmiirraass››nn›› ggeelleeccee¤¤ee ttaaflfl››--
mmaakk,, ddeevvrriimmii bbüüyyüüttmmeekkttiirr.. SSoo--
mmuutt,, ggüünncceell vvee ssttrraatteejjiikk ggöörreevviimmiizz
ddee bbuudduurr.. 

12 EEylül’ün kkaranl›¤›n-
dan çç›k›l›rken, DDay›’yla
tan›flan bbir Dev-Gençli

onu flflöyle ttarif eediyordu:
““OO,, kkaarraa ddeerryyaallaarrddaakkii 

ffeenneerrddii  vvee oonnuunn ››flfl››¤¤››yyllaa
yyüürrüüyyoorrdduu hheerrkkeess,, iiççeerrddee

ddee dd››flflaarr››ddaa ddaa......””
Dev-Gençli’nin ddedi¤i
gibi, ççok kkaranl›klar›

ayd›nlatt›k, ççok eengelleri
aflt›k oonunla. YYükümüzü
çok ttafl›d›. fifiimdi ttafl›ma

s›ras› bbizde.

Cepheli-
ler flehit dü-
flen önderle-
rini selamla-
maya devam
ediyor. 

6 Ey-
lül’de Sar›gazi Demokrasi caddesi
sokaklar›na cepheliler taraf›ndan
yap›lan “Cüret Direnifl Savafl Yafla-
s›n Önderimiz Dursun Karatafl”,
“Önder Yoldafl Dursun Karatafl” ve
“DHKC” yaz›lamalar›yla Dursun
Karatafl selamland›. 
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Sokakta, voltada, patikada
yürürken biz, kirli bir sevinçle
kurdular “O art›k yok” cümlesini.
Duyduk ve duyulur da durulur
mu misali bir ad›m daha att›k.
“Art›k yok” denilenin umutla va-
roluflunun kesintisiz yolunda bir
ad›m daha... Ki o cümleye yükle-
nen bütün anlamlar› ezercesine
ad›m atarken, sald›k avaz›m›z›
soka¤a: ““BBiizzee ööllüümm yyookk!!”” Sald›k
avaz›m›z› doruklarda: ““........
ÖÖllüümmssüüzzddüürr!!....”” Sald›k avaz›m›z›
volta da: Day› yafl›yor... Elimizi
gö¤sümüze koyup hayk›rd›k: Da-
y› iflte burada. 

Hep bu cümleyi kurmay› arzu-
lam›flt›n›z, de¤il mi; “o yok”

Ve flimdi, nas›l da baya¤› bir
flehvetle “art›k yok” diyorsunuz.
Ama yine yan›l›yorsunuz. Tabiat›-
n›za uygun kaç›n›lmaz bir yan›lg›
sizinkisi. Yüzlerce y›l önce, Mese-
la ad›m›za Babek denirken, hay-
k›rm›flt›k yüzünüze: “... Ve zalim
hükümdar ki beni öldürüyor, o
da anlam›yor ki, ööllüümmüü iillee öözz--
ggüürrllüükk ffeeddaaiissii bbüüssbbüüttüünn yyookk ooll--
mmuuyyoorr..”” 

Çaresizlik sizinkisi. Öyle ya,
ne zaman “art›k yok” makam›n-
dan sevinmeye kalksan›z, kursa-
¤›n›zda kald› hep o kirli arzunuz.
Mesela, Nesimi’nin derisini yüz-
dürüp öldürdünüz de ne oldu?
Yüzülmüfl derisini s›rt›na alan Ne-
simi, Halep’in on iki kap›s›ndan
ç›k›p kar›flt› hakikatin ve halk›n
içine.. Bugüne tafl›nan bu rivaye-
tin bir manas› olmal› elbet. O da
fludur ki; hhaallkk iiççiinn yyaaflflaayyaannllaarr
hhaallkk››nn iiççiinnddee yyaaflflaarrllaarr......

Bak›n, hala soruyor Pir Sultan:
“Bu kaç›nc› ölmem?” diye. Evet,
bu kaç›nc› ölmemiz? Hem bu bir
soru de¤il, hem de cevab› siz de
de¤il. Ki “Bu kaç›nc› ölmem” di-

yebilen bir ööllüümmssüüzzllüükk halidir ya-
flanan. “Pir Sultan ölür ölür diri-
lir” diye söylenen türküler, bu
gerçe¤in kkaaffaann››zzaa vvuurruullmmaass››dd››rr
asl›nda...

“... Art›k yok” deyifliniz yeni
de¤il elbette. Che’den sonra da
bu cümleyi kurdunuz siz. Karfl›l›-
¤›n› da önce Fidel’den, sonra da
dünya halklar›ndan ald›n›z. O za-
man flöyle demiflti Fidel: “... ‹flte
bu nedenle, yoldafllar›m, ggeelleeccee--
¤¤ee umutla bakmal›y›z. Che’nin
örne¤ine, her zaman esinlenmek
için bakmal›y›z, mücadelede esin
için, dayan›kl›l›kta esin için, düfl-
manla uzlaflmazl›kta esin için,
enternasyonalist duygularda
esin için bakmal›y›z bu örne¤e...”

Yürüyoruz voltada, sokakta,
patikada. Ulafl›yoruz o kerpiç köy
evine. Hayk›r›rken hayat›n Ma-
hir’i duyuyoruz tereddütsüz sesi-
ni: “Biz buraya dönmeye de¤il,
ölmeye geldik”! Sonras› malum. 

Kanlar içindeydi Mahir ve yol-
dafllar›. Katletmifltiniz Parti-Cep-
heliler’i. Nas›l da sevinmifltiniz.
Öyle ya, saraylar›n›z›n temeline
yönelen tehlikeyi bertaraf etti¤ini-
zi san›yordunuz. Ne tarihsel bir
yan›lg›! K›z›ldere’yi mezar› san›-
yordunuz Mahirler’in. Lakin, bir
manifestonun do¤ufluna tan›kt›
art›k K›z›ldere. Umutsuzlu¤u de¤il,
umudu anlatan bir kelimeydi art›k
o. Salt dökülen kan› de¤il, gidile-
cek yolu gösteren bir kelimeydi.. 

“K›z›ldere Manifestosu Yolun-
da ‹leri” diyecekti tarih içinde ka-
rarl› bir ses. O umutlu sesi tafl›-
yand› art›k DDaayy››. Ve yürüdü ve
yürüyoruz patikada, sokakta,
voltada...

Siz hala “... art›k yok” diye se-
vinmeye devam edebilirsiniz. Ve
fakat, cümle kimsesizlerin, cümle

mazlumlar›n Day›s›, baksan›za
ne diyor surat›n›za: “... Biz özgür-
lü¤ü kazanma savafl›n›n içinde
olaca¤›z.” 

Bak›n nas›l da k›rm›z› k›rm›z›
dalgalan›yor o nehir. En umutlu
haliyle halk, nas›lda yürüyor tari-
hin o ana caddesinde. Omuzla-
r›nda umudu, tarihi, gelece¤i...

Küçük bir çocu¤un elinde bo-
yundan büyük bir Day› dalgalan›-
yor. Bir delikanl› “umudun ad›..”
diye hayk›r›yor. Bir genç k›z “Ön-
der yoldafl...” diye devam ettiri-
yor sloganlar›. 

Yumru¤una bin selam yükle-
yip kald›r›yor flimdi bir ana. fiura-
da bir iflçi, bir iflsiz, flurada ö¤ren-
ci, memur, sanatç›, esnaf ve ev
kad›nlar›... Ard›s›ra yürüyoruz bir
buzk›ran›n. Yürüyoruz dalgalar
gibi Gazi’de ve voltada, patikada,
sokakta...

Che’nin ard›ndan o ö¤renci
çocu¤un yazd›klar› geliyor akl›-
ma. “... Art›k yok” diyenlere inat,
içimde büyüyor sesi; ““YYoollddaaflfl
CChhee’’yyii yyookkeeddeebbiillmmeekk iiççiinn,, bbiizzii
bbiizz yyookkssuullllaarr››nn ttüümmüünnüü yyookk eett--
mmeelleerrii ggeerreekkiirr;; bbuu iissee oollaannaakkss››zz--
dd››rr......”” Ki Day›lar›n› yok etmek
için de cümle kimsesizleri, cümle
mazlumlar›, emekçileri, hakk›
yenmiflleri yok etmeleri gerekir,
bu da imkans›zd›r elbette. Bir
ad›m daha at›yorum flimdi pati-
kada, voltada, sokakta...

“.... Ölüm do¤al bir olayd›r,
böyle bir dünyada bafl e¤meden
ölmeyi bilmektir önemli olan” de-
yifli geliyor flimdi akl›ma. Ki “...
bütün korkulardan uzak/ Bir
sevdad›r böylesine yaflamak” di-
yen flair hakl›d›r. ‹flte o büyük
sevdas› yadigar, an›s› umudu-
muzdur. Ol sebepten, oligarfli tit-
remeye devam edebilir, çünkü
gürül gürül geliyor Day›. Ve yürü-
yoruz sokakta, patikada, voltada.
Yürüyoruz ard›s›ra... Yürüyoruz
binlerce Day›. 

‘... art›k yok’ diye sevinmifltiniz de¤il mi?
Ne büyük, ne vahim yan›lg›!
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En güzel zaman›m orada, onun
yan›nda geçti. Devrim hayallerimi
gerçeklefltirecek önderimdi, ama
ayn› zamanda babamd›. Hep baba
dememek için kendimi zor tuttu-
¤um, ya da birlikte bir yere gitti¤i-
mizde baban m› diye sorduklar›nda
gururla evet dedi¤im babamd›n›z.
Otoriter, yol gösterici ama evlatlar›-
n› çok seven bir babayd›n›z. Bana
annemden babamdan daha fazla
emek verendiniz. 

Day›’y› ilk gördü¤üm zaman
darbe dönemiydi. Darbeciler üç gün
üç gece darbeyi anlatm›fllard›. Ya-
fl›m küçüktü, kavramakta güçlük
çekiyordum. Nas›l bir insan hem bir
örgütü kurup hem de imhas›na gö-
türebilirdi? Bunda bir tuhafl›k var-
d›. Oradan ayr›ld›m ve darbecilerin
denetiminden ç›kt›k. Bir kaç gün
sonra da Day›’y› görmeye gidece¤i-
mizi söylediler. Üç kifli yola ç›kt›k.
Yol boyunca heyecan vard› içimde.
Nas›l bir insand›? Biz nas›l karfl›la-
nacakt›k?

‹çeriye girdik. Day› salonda kol-
tukta oturuyordu. Bizi görünce aya-
¤a kalkt›, selamlad›. Üzerinde bir
kadife pantolon vard›, bir de kareli
bir gömlek. Babacan, sevgiyle ba-
kan bir insan. Sabaha kadar konufl-
tu. Anlay›p anlamad›¤›m›z› defalar-
ca sordu. A¤z› kuruyana kadar an-
latt›. Ben daha çocuk yafllarda say›-
l›rd›m. Beni hiç ay›rt etmedi. Ayr›ca
hepimizi de tan›yordu. Ailemi bile
tan›yordu. Ne kadar flafl›rm›flt›m. (ki
daha sonra Day›’n›n taraftarlar›na
kadar bu hareketin içinde birçok
kifliyi ayr›nt›lar›yla tan›d›¤›na tan›k
oldum defalarca.)

Sabah olmufltu, Day› “herkese
darbecili¤in yanl›fll›¤› anlat›lmal›”
dedi. Yan›m›zdaki arkadafllardan bi-
ri “bölgeler darbecilerin denetimin-
de, insanlar› grup grup al›p anlat›-
yorlar” dedi. Day› bunun üzerine
flöyle söyledi: "Darbecilik anlat›l-
mal›, insanlar ikna edilmeli. ‹kna

edilemiyorsa ben dernek dernek, ev
ev dolafl›r anlat›r›m." Day› ne kadar
cesur, ne kadar kendine güvenliydi.
Oysa darbeciler bu ifli ne kadar sin-
sice yapm›fllard›. Aradaki fark› an-
layabilmifltim. O an kendime söz
verdim. Son nefesime kadar Da-
y›’n›n yan›nda olacakt›m. Devrim-
cilik buydu. Hayallerimin y›k›lma-
s›na izin vermeyecektim. 

Bu süreçte yaflanan zorluklar›n
bir ço¤una tan›k oldum. Paras›zl›k,
evsizlik, insans›zl›k. Gördü¤üm sü-
reç 93’ün bafl›yd›. 

93 Eylül'ünde bir süreli¤ine Da-
y›’n›n oldu¤u tarafa geçmem söy-
lendi. Hayalim gerçek olmufltu. Da-
y›’n›n yan›nda olacakt›m. Ne büyük
bir flanst›... Ama kendimi lay›k gör-
müyordum. Ben kimdim ki, hayat›
bile tan›mayan, hiçbir tecrübesi ol-
mayan bir gençtim. Yaflama, dev-
rimcili¤e dair ö¤rencilik dönemim
burada bafllad› iflte. Yan›mda gider-
ken bir çok olumsuzluk götürüyor-
dum. Tek emin oldu¤um devrimcili-
¤im ve Day›’y› hayat›m pahas›na
koruyaca¤›md›.

Türkçem bile çok kötü idi. Bir
çok kelimeyi anlam›yordum. Bir
not iletti¤inde önce bana anlamad›-
¤›m kelimeleri anlat›yordu. Anlad›n
m› diyordu. Anlad›m cevab›ndan
sonra tekrar et diyordu. Hep anlad›-
¤›mdan emin olduktan sonra bana
ifli yapt›rd›.

Buna ra¤men yanl›fl yap›yordum.
Day› "beynini kullan, ifli sahiplen,
e¤er beynini kullan›r ifli sahiplenir-
sen yanl›fllar›n azal›r" derdi.

Bu süreç darbecilerin sald›rd›¤›
bir süreçti. Ve Day› bu olaylar›n en
yo¤un yafland›¤› bir bölgede kal›-
yordu. Ayn› süreçte örgütsel ifller de
devam ediyor, Day› telefona kendi-
si ç›k›yordu. Yan›nda birlikte ç›k›-
yordum. Üzerimizde bir tane toplu
tabanca. Her an darbecilerden birisi
tan›y›p atefl edebilirdi. Bunu bazen
konufluyordum Day› ile, biz ç›ksak

diye. Olmaz, ifller yürümek zorun-
da, kendi hayat›m›z diye ifller dura-
maz diyordu. Ve Day›’n›n yan›nda
güvenli¤ini alan onlarca insan yok-
tu. Ama Day› o kadar güven veri-
yordu ki bu güven içinde akl›ma
baflka fley olur diye gelmiyordu.
“Peki atefl açarlarsa ne yapacak-
s›n?” diye sormufltu. Üzerinize at-
layaca¤›m diyordum. Day›’n›n bana
güvenmesi bu duyguyu vermesi ye-
tiyordu. 

Day›’n›n h›z›n› da anlatmak isti-
yorum. fiimdiye kadar Day› kadar
pratik ve h›zl› bir insan görmedim.
D›flar› m› ç›k›lacak, bir bakars›n›z
Day› d›flarda. Evin terkedilmesi mi
gerekiyor, hemen Day› eflyalar›n›
toplam›flt›r. ‹lk dönemler h›z›na ye-
tiflmek çok zor oldu. Sonra h›z›na
al›flt›rd› bizi de. 

Bir güvenlik aksamas› vb. oldu-
¤unda o kifliye pek k›zmazd›, hep
kendisi “boflluk b›rakt›k, anlatama-
d›m” derdi. 

Bir dönem ben baflka bir yerde
kalmaya bafllad›m. Bu süreçte ö¤-
retmenim bana hayat›n baflka bir
sayfas›n› ö¤retmeye bafllad›. Yapt›-
¤›n ifli severek yapacaks›n. Sahiple-
neceksin. Bin defa yap›yor da olsan,
heyecan›n› tafl›maya devam edecek-
sin. Her gün birbirinin tekrar› olma-
mal›. Bir güne bir çok ifl s›¤d›rabil-
melisin derdi. 

Bir çok iflin yan›nda, bir örgüt
yönetirken, yan›ndaki çocu¤u da
büyütüyordu. Yemek yapmas›n› bil-
miyordum. Denemeler yap›yordum.
Kimi zaman az pifliyor, kimi zaman
lapa oluyordu. Hiçbir zaman yeme-
mezlik yapmad›, niye böyle deme-
di. Ö¤retmenim ö¤retmeye devam
ediyordu, bunu da ö¤renmelisin, ha-
yatta hiçbir fley gereksiz de¤ildir,
bir gün gelir ihtiyac›n olur diyordu. 

Day› çok az uyuyordu. Ben uy-
kusuzlu¤a zaman oluyor dayanam›-
yordum. K›zmadan anlat›yordu.
Bak sana neler güveniyoruz, 6 saat
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Ö¤rencileri
Anlat›yor:

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



uyusan da olur diyordu, ama yine de
beni erken yat›rmaya da çal›fl›yor-
du... Devrimcilik diye kafamda fle-
killenen baflka bir yanl›fll›k, da¤›n›k
giyinme, kendine sahip ç›kmama
vb. fleyler vard›. Day› bana kendisi
gidip al›fl verifl yap›yordu. Kendini-
ze bakmal›s›n›z temiz olmal›s›n›z
derdi. Al›fl verifl yaparken flunu giy-
sen flunu alsan daha iyi olur diye
yönlendirirdi ama be¤endi¤im fley
de gözünden kaçmaz benim be¤en-
di¤imi al›rd›. Hiçbir fley gözünden
kaçmazd›. Hasta oldu¤umda hemen
fark ederdi. 

Ö¤retmenim hhayat›n ssayfa-
lar›n› bbana aaçmaya ddevam eedi-
yordu...

Bu süreçte kurumsallaflma ola-
rak bir ekip oluflturmaya çal›fl›yor-
du. Bu ekip içinde, faaliyet bile yü-
rütmeyen halktan insanlar da vard›.
Ama ben olay› kavrayam›yordum.
Bu iflleri kadrolar yapmal›yd› diye
düflünüyordum. 

Bu düflüncemi söyledim. Ö¤ret-
menim hayat›n sayfalar›n› bana ö¤-
retmeye devam ediyordu. Halka gü-
veneceksin. Halka güvenmezsen
devrimi gerçeklefltiremezsin, gü-
venmezsen ilerleyemezsin. Evet
Day› diyorsa do¤rudur diye düflünü-
yordum. Ki hayat bunu defalarca
gösterdi. O zaman da halktan, taraf-
tar düzeyinde insanlar›n ne kadar
çok sorun çözdü¤üne, söyleneni
yapt›¤›na tan›k oldum. 

Day›’da insanlara güven bofl bir
güven de¤ildi. ‹nsanlar› çok iyi tan›-
yordu. Ama buna ra¤men hiç ön
yarg›l› de¤ildi. Bunu nas›l baflar›-
yordu. Bunu hala da düflünüyorum.
Bu kadar sevgi ve güven, ama ayn›
zamanda insanlar›n s›n›rlar›n› bilip
zorlamak. ‹kna etmek. Korkular›n›
anlamak ve bu korkular› gidermeye
çal›flmak. 

Örne¤in bir olay yaflanm›flt›. Bir
taraftardan bir fley istenmiflti. Ama o
çok korkuyordu. Day› onun korku-
suyla bafl etmesini ö¤retti. Sihirli bir
de¤nek de¤ildi dokundurdu¤u. Is-
rarla anlatt›. ‹htiyaçlar›, taraftarlar›n
da görevlerinin oldu¤unu anlatt›. Ve

bu kifli ikna oldu. Sonradan da bir
çok iflimizi yapt›. Bu flekilde bir çok
olaya tan›k oluyordum.

Sabr›na tan›k oluyordum. Bit-
meyen bir sab›r ve enerji. ‹nsanlara
karfl› sabr› bitmiyordu Day›’n›n.
Aya¤a kald›rma, yeniden sürece
katma özen ve sab›r, hep bunlar›
gördüm Day›’da. 

Bir dönem de Day›’n›n sadece
sesini duyabiliyordum. Bize bir çok
fley emanet etmiflti. Yapabilece¤imi-
zi, kendimize güvenmemizi söyle-
miflti. ‹fli sahiplenin, kafan›z› çal›fl-
t›r›n demiflti. Bu süreçte telefonda
dakikalarca anlatarak hep ö¤retme-
ye çal›flt›. Hissetmeyi, duygular›m›-
z› kontrol alt›nda tutmam›z› ö¤retti.
Savafl ve örgüt gerçe¤ini bu süreçte
ö¤reniyordum. Ö¤retmenim hayal
dünyas›ndan beni yavafl yavafl ç›ka-
r›p gerçekleri gösteriyordu. Yafl› kü-
çük kald›rabilir mi diye düflünmü-
yor, güveniyordu. Bazen yorgun bir
ses olsa, konuflturur moral verirdi.
Bazen de üzüntülü bir ses oldu¤un-
da yine anlamaya çal›fl›rd›. Yanl›fl
anlad›¤›m bir fley oldu¤unda sor-
mam gerekti¤ini, sormaktan kork-
mamam gerekti¤ini anlat›rd›. 

Karar vermemiz gerekti¤inde de
hep güvendi. Yanl›fl da yapsak, neyi
nas›l yapaca¤›m›z› anlatt›. Bir olay-
da, biriyle ilgili “yalan söylüyor”
demifltim. O zaman k›zm›flt›. Bu ka-
dar rahat bu tür sonuçlara varma-
mam gerekti¤ini, bazen mant›ks›z
gelen fleylerin de olabilece¤ini an-
latm›flt›. Çok sonra ö¤rendim ki Da-
y› benim söyledi¤imi dikkate alm›fl.
Söyledi¤imi, anlatt›¤›m› saçma da
olsa hep dinledi. Yeri geldi k›zd›,
yeri geldi hiç yorum yapmad›. Ama
ben hep flunu bildim, söylediklerimi
dikkatle dinledi. Beni anlamaya ça-
l›flt› ve anlad›. 

‹nsanlara karfl› önyarg›larla bak-
mamak gerekti¤ini, içimizde temiz-

lik ve safl›¤›m›z› korumam›z gerek-
ti¤ini anlatt› hep. Bu süreç benim
aç›mdam ö¤reticiydi. Güven, dev-
rimcilik, s›n›rs›z sevgi bunlar› yafl›-
yordum. Hiçbir fley dolambaçl› de-
¤ildi. Hiçbir anlat›m dolayl› de¤ildi.
Hep net ve anlayaca¤›m flekilde idi.
Karmafl›k olan bir fley yoktu. 

Keflke diyordum herkes Day›’y›
tan›yabilse, nas›l yaflad›¤›n›, nas›l
bir insan oldu¤unu görebilse... Yafl›-
yordum ve görüyordum. Her geçen
gün hayranl›¤›m ve sevgim art›yor-
du. 

Day› Fransa’daki tutsakl›¤›ndan
ç›kt›ktan hemen sonra görevlerinin
bafl›ndayd›. Belli bir süre bir çok
tart›flma yafland› benim aç›mdan.
H›rç›nl›klar›m›n, ukalal›klar›m›n
daha da törpülendi¤i bir sürece gir-
dim. Bana bunlar›n hiçbir a¤›r gel-
miyordu. Devrimcili¤i ö¤renmeliy-
dim. Çok cezalar ald›m. K›z›ld›.
Özellikle belirtmek istedi¤im fley
k›zd›¤›nda, ne olursa olsun Da-
y›’n›n gözlerinde hiç öfke görme-
dim. Hep sevgi ve üzülme gördüm.
“K›z›yorum ama buna beni mecbur
b›rakt›n, yoksa anlamayacaks›n”
duygusunu hissetim. 

Art›k çocuk de¤ilsin, kocaman
oldun, bunlar› art›k yapmamal›s›n
diye defalarca söylemifltir. Art›k ço-
cuk olmad›¤›ma göre hatalar›m›n
bedelini de gerekti¤i gibi ödeyecek-
tim. Orada yap›lan bir çok hatan›n
telafisi yoktu. Yoldafllar›m›z›n ha-
yat› söz konusu idi. Bunun a¤›rl›¤›-
n› hissetmemizi istiyordu. 

Anlat›l›yordu ›srarla, yapamaz-
san çeker gidersin diye. Nas›l korku
yafl›yordum. Ya beni gönderirlerse
diye. En çok korktu¤um fley buydu. 

Ayr›ld›¤›m döneme kadar bir
çok olaya, Day›’n›n insanl›¤›na ta-
n›k oldum. Bu kadar sevgi dolu bir
insan nas›l oluyordu da hiçbir fley-
den etkilenmiyordu. Her koflulda,
sokakta da kalsa günün gecenin her
saati çal›fl›yordu. Çok zorluklar ya-
flam›flt› Day›, benim tan›k oldukla-
r›m sadece bir k›sm› idi. Tüm bun-
lara nas›l dayan›yordu Day›. Bir da¤
gibi hiçbir fley zarar vermiyordu
Day›’ya. Hiçbir zorluk onun için
zor de¤ildi. Böyle bir insan›n yan›n-
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Sabr›na tan›k oluyor-
dum. Bitmeyen bir sab›r
ve enerji. ‹nsanlara kar-
fl› sabr› bitmiyordu Da-
y›’n›n. Aya¤a kald›rma,
yeniden sürece katma

özen ve sab›r, hep bun-
lar› gördüm Day›’da. 



da olup da güçsüz olmak müm-
kün de¤ildi. Ama ben Day›’n›n
yüzüne bakmaktan kendimi hiç
alamad›m. Hep yüzüne bakt›m. O
yüzde hep heyecan, yaflam sevin-
ci, güven ve sevgi görüyordum. 

Çevresindeki insanlara ilgi ve
alakas› o kadar yo¤unluk içinde
bile hiç azalmad›. Duygusal inifl
ç›k›fllar›m›z bile hep onun bilgisi
dahilinde oldu. 

Day› yaflam›n içindeydi. Herfleyi
bilir, bilmedi¤ini de ö¤renirdi. E¤er
gelen bilgileri yetersiz görüyorsa ç›-
kar bizzat kendisi araflt›r›rd›. Gerek-
ti¤inde d›flar› ç›k›p saatlerce gerilla
için hangi giysinin, hangi ayakkab›-
n›n ne kadar iyi oldu¤unu araflt›r›r-
d›. Gerilla için giysileri, çad›rlar›,
s›rt çantalar› hepsinin bütün ayr›nt›-
lar›n› bilirdi. Nerde bulunur bunlar›
takip ederdi. Silahlar ile ilgili dergi-
ler toplan›r bunlar çevirtilirdi. Onlar
da¤da savaflan yoldafllar›m›zd›, en
iyisine lay›kt›lar, bu sözü çok duy-
dum Day›’dan.

““bbeeyyiinnlleerriinniizziinn yyookk oollmmaass››nnaa
iizziinn vveerrmmeeyyiinn ddeerrddii””

Eme¤i olmayan hiçbir eyleme
tan›k olmad›m. Benim birlikte yafla-
d›¤›m süreçte her fleyi en ince ayr›n-
t›lar›na kadar örgütledi, denetledi.
Ben yapt›¤›m ifl gere¤i bunlara ta-
n›k olabiliyordum. Hangi sokaktan
girilecek nereye ç›k›lacak. Alterna-
tif ç›k›fl› var m›? Bütün bunlar› Da-
y› ezbere bilirdi. Ülkenin ayr›nt›l›
haritalar›, krokileri Day›’da mev-
cuttu. Ve bunlar› Day› incelerdi.

96 Ölüm Orucu sürecinde tan›k
olduklar›m, Day› eylemin bafl›ndan
sonuna kadar bafl›ndayd›. Her flehit
haberi getirdi¤imde çekti¤i ac›ya ta-
n›k oldum. O da m› düfltü diyen se-
si. Haberi getirirken kendimi topar-
layarak gelmeye çal›fl›yordum.
Çünkü Day›’n›n hissettikleri yan›n-
da kendi duygular›m›n hafif kald›-
¤›n› düflünüyordum. Ve ben kendi-
minkini göstermekten utan›yordum.

Sa¤l›k durumlar›, kimin morali
ne durumda, bunlar›n hepsini takip
ediyordu. Görüflmeler, son zafer an›
Day›’n›n bilgisindeydi. Sevinci.
Gözlerindeki sevinç. O zaman Da-

y›’n›n sadece bir beyin ve kalpten
oldu¤una inand›m. Day›’n›n o ka-
dar büyük bir kalbi vard› ki, kalp
kafesi s›n›rlar› içerisinde olmas›
mümkün de¤ildi. Bu kadar hisseden
bir insan hiç a¤lamaz m› acaba diye
de düflünmüflümdür. Ben kendim
çok a¤lad›¤›m için ve a¤lad›¤›mdan
dolay› çok elefltirildi¤imden merak
ederdim. ‹çine a¤lamak diye bir fley
duymufltum. Day›’n›n gözyafllar›
içine ak›yordu. Ve yüzüne bakt›-
¤›mda görünmeyen gözyafllar› gör-
müfl gibi olurdum. 

Day› yan›nda kalan insanlara
sayg›l›yd›. Trafl olmadan, üstünü gi-
yinmeden kahvalt› masas›na otur-
du¤una tan›k olmad›m. Ben Day›’y›
y›llarca trafl olmam›fl bir halde hiç
görmedim. Masas›n› temizler, düze-
nini kurar ve kahvalt› masas›na ge-
lir. Bu süre o kadar h›zl›d›rki bir çay
demleme süresi kadar k›sad›r. ‹lk
defa gören bir insan› hayrete düflü-
recek bir h›zd›r bu. Day› yeme¤ini
de çok h›zl› yerdi. Bazen de “Day›
özel kahvalt› seans›” diyorduk, o
zamanlarda sohbet açard›, burada
bir çok konu üzerine anlat›rd›, din-
lerdi. Bu saatler hepimiz için en gü-
zel saatler olurdu. Sonra iflinin bafl›-
na geçerdi Day›. Sabahtan gece ya-
r›lar›na kadar. Bazen hiç uyumadan.
15 dakikal›k uykularla. ‹flte o zaman
Day›’n›n sadece bir beyinden olufl-
tu¤unu düflünmeden edemezsiniz.
Nas›l bir enerji diye hayret edersi-
niz. Day›’y› ben hiç bofl görmedim,
tan›k oldu¤um y›llar içerisinde. 

Çok okuyordu. sabah rutin bir
günse günlük gazeteleri okurdu.
Sonra ifle bafllard›. Haberleri kaç›r-
mazd›. Buna göre bir düzenek de
kurulmufltu. Önemli tart›flma prog-
ramlar›n› bizlere takip ettirir, not
tuttururdu. 

Day› bir iflte e¤er kafam›z› kul-

lanmam›flsak çok k›zard›. Örne-
¤in bir yerden bir bilgi al›nacak
ve ikinci soruyu sormadan gel-
miflsen niye akl›n› kullanm›yor-
sun derdi. Giden zaman, enerji
bunlar› anlat›rd›. Kendi eme¤ini-
ze sayg›n›z olsun, bu bilgi için flu
kadar yol gittiniz, flu kadar zaman
gitti ama sonuç yar›m geliyor di-

ye. Verdi¤i bir örnek vard›. Halk gi-
bi olacaks›n›z. Köyden ç›kan bir in-
san ihtiyaçlar›n› unutarak eve dön-
mez, e¤er dönerse onun hayat›n› et-
kiler derdi. E¤er bir ilaç alacaksa
ilac›n ad›n› bilmesi yetmez, kutusu-
nu da garanti olsun diye yan›nda
götürür. Okuma yazma bilmez, ala-
ca¤›n›n listesini yazmaz ama yine
unutmaz. Çünkü onun için yaflam-
sal öneme sahiptir. Siz de halk gibi
düflünün sahiplenin derdi.

Yok diye bir fleyi kabul etmeme-
miz gerekti¤ini, bu yoklar› ve s›n›r-
lar› düzenin çizdi¤ini, bu nedenle de
bunlar› ret etmemiz gerekti¤ini hep
anlatt›. Emperyalizm beyinleri yok
ediyor, beyinlerinizin yok olmas›na
izin vermeyin derdi.

Day› benim oldu¤um dönem
hastanede yatt›. Günlük gidip geli-
yordum. Not al›flveriflini yap›yor-
duk. Ameliyat oldu¤u günden sonra
hasta yata¤›nda bile trafl›n› oluyor-
du. Hastaneden ç›kt›ktan sonra pija-
mal› bile kimse Day›’y› görmedi.
Ameliyat oldu¤unu bilmeyen arka-
dafllar vard›. Ne bir a¤r›, ne bir be-
lirti, hiçbir fley hissetmedi kimse.
Oysa ciddi bir ameliyatt›, dinlene-
yim vb. hiç olmad› Day›’da. ‹fline
hep devam etti. Hastanede oldu¤u
süreçte de ifllerini devam ettiriyor-
du. 

Day›’n›n gençlere güvendi¤ini
kendi örne¤imde de olmak üzere ta-
rihimizde de gördüm. Yafl de¤ildi
sorun. Ya da e¤itim düzeyi, geldi¤i
konum. Herkesin yapabilece¤i bir
fleyler vard› olmal›yd›. Ö¤retmenim
bunu bir çok kere anlatt›. Anlatmak
de¤il bunu bize gösterdi de. 

Day› kiflili¤i ezilmifl bir insan
devrimcilik yapamaz derdi. Kiflilik-
leriniz güçlü olacak, gururlu ola-
caks›n›z ama küçük burjuva gururu
olmayacak bu diye anlat›rd›. Dev-
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Yok diye bir fleyi kabul
etmememiz gerekti¤ini, bu
yoklar› ve s›n›rlar› düzenin

çizdi¤ini, bu nedenle de
bunlar› ret etmemiz gerek-
ti¤ini hep anlatt›. Emperya-
lizm beyinleri yok ediyor,

beyinlerinizin yok olmas›na
izin vermeyin derdi.



rimci olman›n onuru ve gururunu

tafl›mal›s›n›z, tek de olsan›z bir dev-

rimci gibi yaflamal›s›n›z, kendinizi

ezdirmemelisiniz derdi. 

Yaflam› o kadar sade idiki Da-

y›’n›n. Yorum’un bir flark›s›ndaki

gibi ne bir adresi vard›, ne de yol-

dafllar›ndan ve halk›ndan baflka s›-

¤›nacak yeri. Ama Day› her tarafta

idi, dünyan›n her taraf›nda. Cesur

ve kendine güvenli bir önder olarak.

Hiçbir statüsü olmadan, her koflulda

nas›l devrimcilik yap›laca¤›n› ö¤-

retti bana. 

Day› yan›ndaki insan› sürükle-
yen birisiydi. Kayg›lar acabalar ka-
fada oluflmaz Day› onlar› derler to-
parlard›. Day› ile bir süre birlikte ol-
man›n a¤›rl›¤›n› ve gururunu hep
yaflad›m. Bunca emek bofla gitme-
meliydi. Kendimde hep bu sorumlu-
lu¤u hissettim. Her yapt›¤›m hatada
lay›k olmaman›n utanc›n› hissettim.

Day› sizi yazmak yetersiz. Ama
biliyorum ki benden çok daha iyi
anlatacak, size lay›k oldu¤u gibi an-
latacak yoldafllar›m var. Sizin evlat-
lar›n›z› ne kadar sevdi¤inizi ve
emek verdi¤inizi, devrim için sos-

yalizm için her an çal›flt›¤›n›z› çaba-
lad›¤›n›z› anlatacaklar.

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

14

Biz devrimciyiz. 
Devrimci olmak bir seçimdir.

Her seçim gibi baflka bir fleyden
vazgeçmektir. 

Devrimcilik düzenden vaz-
geçmektir. 

Devrimcilik burjuvazinin ya-
lanlar›na inanmaktan vazgeç-
mektir. 

Devrimcilik halka inan-
makt›r. 

Halk›n yarat›c›l›¤›na,
halk›n sabr›na, 
halk›n iradesine güven-

mektir. 
Devrimci halkt›r. 
Biz halk›z. 
““DDEEVVRR‹‹MM KK‹‹TTLLEELLEERR‹‹NN

EESSEERR‹‹DD‹‹RR”” diyor ya Lenin. 
Bu halka güvenin.
Bu halka güvenmek, kendi-

ne güvenmektir çünkü. 
Bu halk ne kadar ezilmiflse o

kadar öfkesi de vard›r;
Biz bu öfkeyi bulup ç›karta-

ca¤›z! 
Bu halk ne kadar y›k›lm›flsa,

o kadar uyan›fl›n gücüne de sa-
hiptir; 

Biz o devi uyand›raca¤›z!

Bu halk ne ka-
dar çok içli a¤›tlar
yakm›flsa, o kadar
da kararl›l›¤› var-
d›r;

Biz bu kararl›l›-
¤› büyütece¤iz. 

Bu halka güvenin. 
Bu, kof bir güven de¤ildir 
Bu, temelsiz bir güven asla

de¤ildir. 
GÜVENMEK tan›makt›r. 
Biz devrimciyiz. Önce kendi-

mizi tan›makla bafllamal›y›z.

Önce kendimize güvenmek-
le bafllamal›y›z. 

Güvenmek tan›makt›r. 
Kendimizi tan›yaca¤›z. 
Kendimizi tan›mak, halk› ta-

n›makt›r. 
Korkmay›n, cesur sorular

sorun kendinize. 
Sorular›n cevaplar› çok ba-

sittir. Karmafl›k hiçbir fley yok-
tur. 

Devrimin bir çok tan›m› var-
d›r elbette; biz h›rs›zlar›n, ahlak-

s›zlar›n halk›m›zdan çald›klar›-
n›, onlardan geri al›p halka ve-
rece¤iz. ‹flte bizim devrimimiz
budur. 

Biz, sa¤l›k, konut, e¤itim so-
rununu çözece¤iz. ‹flte bizim
devrimimiz budur. 

Yine Lenin ile bitirelim; "Uy-
gar Barbarl›k" adl› kitab›nda flu-
nu söylüyor:

"‹nsan nereye bakarsa bak-
s›n, ad›m bafl›nda, insanl›¤›n
derhal tamamen çözebilecek
durumda oldu¤u sorunlar› gö-
rür. Çözümü gerçekten çok ba-

sittir. Ama
k a p i t a l i z m
bunu engelli-
yor. O, da¤
gibi zengin-
likler biriktir-
di ve insan›
bu zenginli-
¤in kölesi

durumuna getirdi."
O ZAMAN GÖREV B‹Z‹M-

D‹R. 
BU HEMEN ÇÖZÜLEB‹LE-

CEK SORUNLARI ÇÖZMEK
‹Ç‹N, YIKACA⁄IZ BU DÜZEN‹. 

HALKIMIZA SA⁄LIK, KO-
NUT E⁄‹T‹M HAKKI ‹Ç‹N, 

KAP‹TAL‹ZMDEN B‹ZDEN
ÇALDIKLARINI GER‹ ALMAK
‹Ç‹N 

YIKACA⁄IZ BU DÜZEN‹. 
Baflka yolu yoktur. 

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

GGEELLEECCEE⁄⁄EE GGÜÜVVEENN‹‹MM‹‹ZZ 
TTAAMMDDIIRR;; ÇÇÜÜNNKKÜÜ OONNUU

BB‹‹ZZ KKUURRAACCAA⁄⁄IIZZ!!



Grup Yorum’un Harbiye konser-
leri her zaman özeldir. Fakat, bu se-
ne ki, Harbiye konseri her zaman-
kinden daha farkl›yd›. Haz›rl›¤›n-
dan, kitlenin coflkusuna, 5 bin kifli
kapasiteli konser alan›n› 8 bin kifli-
nin doldurmas›na kadar... Çünkü,
bu seneki konserde Day›m›z vard›...
Yoldafllar›na sesleniyordu; ““HHooflflççaa-
kkaall››nn DDoossttllaarr››mm BBeenniimm”” türküsü-
nün ezgileri aras›nda... Hakl›y›z
Kazanaca¤›z derken Grup Yorum,
bu slogan› tarihe yazan büyük usta-
n›n mahkeme salonundaki görüntü-
sü geçiyordu gözlerin önünden...

Büyük bir coflkuyla kitlenin hep
bir a¤›zdan Yorum flark›lar›n› ses-
lendirdi¤i konsere damgas›n› vurdu
Day›, binler
Day›’n›n ölüm-
süzlü¤ünü bir
kez daha hay-
k›rd›.

K o n s e r i n
bafllang›c›nda
uzun bir kuy-
ruk olufluyor
Harbiye önün-
de. Harbiye do-
luyor, biletler
bitiyor, izdi-
ham yaflana-
cak...Art›k ka-

p›lar sonuna kadar aç›l›yor ve ad›m
atacak yer b›rakm›yor kitle. 

6 Eylül akflam› Saat 20.30’da
bafllayacak olan konser kalabal›k
olmas› nedeniyle saat 20.50’de bafl-
larken 5 bin kiflilik konser alan›n›  8
bin kifli doldurdu. Konser bafllama-
dan alk›fllar yükseldi ve Grup Yo-
rum henüz sahneye ç›kmadan kitle-
sellik, coflku doru¤a ç›kt›. 

Konser fiair Yazar Nihat Ber-
ham’›n okudu¤u fliirin ard›ndan
Grup Yorum’un kitleyi selamlaya-
rak Grup Yorum Korosu ve orkestra
ile Da¤lar Sözümüz Var flark›s›n›
söylemesiyle bafllad›.

‹lk flark›lar›n›n ard›ndan dinleyi-
cilerine seslenen Grup Yorum dinle-

yicilerine Merhaba! diyerek “Tam
23 y›l önce yola ç›kt›¤›m›zda, bu ül-
kede ba¤laman›n teline ezilen halk-
lar›n ah› için dokunman›n, türküle-
rimizi eflit özgür bir dünya özlemiy-
le yan›p tutuflan halklar›n dilinden
söylemenin, davullar›m›za açlar›n,
yoksullar›n, adalete hasret yürekle-
rin isyan ritimleriyle vurman›n be-
delinin ne kadar a¤›r olaca¤›n› bili-
yorduk. 

BBüüttüünn bbuunnllaarraa rraa¤¤mmeenn ggüüçç-
llüüyyddüükk;; ççüünnkküü ggüüccüümmüüzzüü bbiillggee-

lliikklleerriiyyllee,, sseevv-
ggiissiiyyllee,, eemmee-
¤¤iiyyllee,, vveeffaass››yyllaa,,
öönnggöörr üülleerr iiyyllee
bbiizzii aayyaakkttaa ttuu-
ttaann,, yyoolluummuuzzuu
kk aa rr aa rr tt mm aa yy aa
çç aa ll ›› flfl aa nn ll aa rr aa
kkaarrflfl›› ››flfl››¤¤››mm››zz
oollaann,, bbiizzii kkuurr-

ttuulluuflflaa ggööttüürrmmeeyyee aahhddeettmmiiflfl ““ddüünn-
yyaayyaa ggüüzzeelllliikklleerrii rreessmmeeddeenn”” uussttaa-
mm››zzddaann,, uussttaallaarr››mm››zzddaann bbüüyyüükk aaii-
lleemmiizzddeenn aall››yyoorruuzz..” sözleriyle se-
lamlad›.  

23 y›l olmufltu...23 y›ld›r yüzler-
ce binlerce konser verdi Grup
Yorum. 23 y›l onlar› yaflland›rmad›
tam tersine,  hergün yeniden do¤du-
lar, her gün daha dsa gençlefltiler.
Düzenin para karfl›l›¤›nda insanlar›
teslim almak için uygulad›¤› yoz
kültüre, sanata tokat at›yor Grup Yo-
rum 23 y›ld›r. Sosyalizmi türkülerin-
de savunuyor, halk›n müzi¤ini yap›-
yor, devrimci sanatç›l›¤› ö¤retiyor.

Büyük bir coflkuyla söyleniyor
Yorum flark›lar›.
Her zamankinden
daha farkl› bir öf-
keyle, coflkuyla ve
hep bir a¤›zdan
at›l›yor “Önder
Yoldafl Dursun
Karatafl, Öndere
Selam Savafla De-
vam Yaflas›n Dev-
rimci Halk Kurtu-
lufl Partisi Cephe-
si, Umudun Ad›
DHKP-C” slogan-
lar›. Yumruklar ay-

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

Hoflçakal›n Dostlar›m Benim
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n› anda s›k›l›yor...   
fiimdi veda zaman› diyor Yorum

üyeleri... “En büyük düflümüzdür
sosyalizm. Ve insana ait olmayan
hiçbir fleyin bar›namayaca¤› bu dü-
flümüzü gerçeklefltirmenin bir tek
yolu vard›r bu topraklarda. Yürüdük
bu yolda ve hala da yürüyoruz.
Çünkü bu yolu hiç sapmadan yürü-
tenlerimiz vard›. Herkes sinmifl su-
sarken sosyalizmin gücüyle zalim-
lere meydan okuyan, okutanlar var-
d›. Mahkeme kürsülerinde yarg›la-
nan de¤il yarg›layan, hakl›y›z kaza-
naca¤›z› beynimize ve yüre¤imize
kaz›yanlar vard›. O’na, büyük aile-
mize o kadar çok fley borçluyuz ki.
BBiizz ddiiyyeebbiilliiyyoorrssaakk ee¤¤eerr aa¤¤››zz ddoolluu-
ssuu  bbeenn yyookkssaa bbeeyynniimmiizzddee,, bbuuggüünn
bbuurr aaddaa bbiinnlleerrcceemmiizz bbiirr aarraayyaa ggee-
lleebbiilliiyyoorrssaakk  ee¤¤eerr,, OO’’nnaa,, oonnllaarr aa
ççookk flfleeyy bboorrççlluuyyuuzz.. Bize kocaman
bir miras b›rak›p giden ve bugün bir
kutup y›ld›z› gibi yolumuzu ayd›n-
latmaya devam eden bilge insana
çok fley borçluyuz. Ayd›nlatt›¤› bu
yolda yürümeye devam edece¤iz.

fifiiimmddii ssööyylleeyyeeccee¤¤iimmiizz flflaarrkk›› oonn-
ddaann bbiizzee bbiirr vveeddaa ttüürrkküüssüüddüürr..
HHooflflççaakkaall››nn ddoossttllaarr››mm !!” sözleriyle
dünyaya güzellikler resmeden bü-
yük ustaya ba¤l›l›klar›n› ezgilere
dökerek.

Konserin ikinci bölümü daha
18’inde umudu Okmeydan› sokak-
lar›nda hayk›ran Sibel Yalç›n’ a ya-
z›lan Sibel Yalç›n Destan› isimli
flark›yla bafll›yor. fiark› s›ras›nda
destan›n anlat›ld›¤› k›sa bir klip de
sunuluyor. 

Sibel Yalç›n’›n zulme meydan
okuyuflunu izliyor binlerce insan...
Okmeydan› sokaklar›nda “siz bizim
teslim oldu¤umuzu nerde gördü-
nüz!” hayk›r›fl›yla destan yazan 18
yafl›ndaki komutan Sibel’i büyük
bir coflkuyla, sloganlar ve öfkeyle
s›k›lan yumruklarla izliyor binlerce
insan... fiark›n›n ard›ndan Nihat
Berham’›n okudu¤u ‘Hayk›r Ac›n›
Ey Halk’ fliiri binlerce yüre¤in zul-
me olan öfkesini dillendiriyor. 

Her konserlerinde oldu¤u gibi
bu Harbiye konserinde de halklar›n
yenilmeyece¤ine olan inanc›n› bir
kez daha hayk›rd› Grup Yorum, Em
Ne B›nketi Ne, “Yenik De¤iliz”
flark›s›n›n ard›ndan yapt›¤› konufl-
mayla...

“Halklar Yenilmez! Halklar
Kürt’üm diyorsa, Arap’›m diyorsa;
halklar Vietnaml›’y›m, Irakl›’y›m,
Filistinli’yim diyebiliyorsa ilk ora-
da oluflur ulus bilinci, vatan bilinci.
Ve yay›l›r zalimin, zorban›n yüre¤i-

ne ilk korku. E¤er ki bir halk›n için-
de k›v›lc›m› tutuflturan tek bir kifli
bile varsa, bilin ki orada art›k veri-
lecek bir adalet, özgürlük mücade-
lesi de var.”

Konserde bir tiyatro gösterisi de
sunuldu Yorum dinleyicilerine. Bir
gökdelen ve gecekondunun savafl›
söylenen flark› eflli¤inde tiyatrocula-
r›n gösterisiyle anlat›ld›.  

Anadolu’nun halk türkülerini de
seslendiren Grup Yorum, birçok in-
san›n memleket havas›n› Harbi-
ye’ye tafl›rken konserin sonlar›na
do¤ru söylerdikleri “Hasta Siem-
pre” ile de Che Guevara’ya selam
gönderdiler...

Ve Grup Yorum binlerle ayn›
anda flark›lar›n› söyledi¤i Harbiye
konserinin sonunda dinleyicilerine
“Bundan tam 27 y›l önce yine bir
Eylül karanl›¤›nda, iflkencehaneler-
de ilk olarak a¤›zdan dökülen bu
cümle yine bir Eylül akflam›nda
Harbiye’de yank›lans›n. ‹lk olarak o
bilge insan›n a¤z›ndan dökülen bu
miras› daha da büyütelim. Hakl›y›z
Kazanaca¤›z!” sözleriyle veda
ediyor. Konser binlerce insan›n
coflkuyla s›k›l› yumruklarla söyle-
di¤i Hakl›y›z Kazanaca¤›z marfl› ve
Cemo flark›s›yla son buluyor.



‹dil Kültür Merkezi’nde ve ‹s-
tanbul’un dört bir yan›nda günler
geceler boyunca hummal› bir haz›r-
l›k vard›. 

Grup Yorum konsere haz›rlan›-
yor. Bir yandan tiyatro çal›flmalar›
sürüyor. FOSEM (Foto¤raf ve Sine-
ma Emekçileri)’liler Okmeydan›
sokaklar›nda film setleri kuruyor
kavgan›n 18 yafl›ndaki ustas› Ko-
mutan Sibel’in an›s›na bir klip çeki-
mi yap›yor. Klipte Okmeydan› halk›
bizzat rol al›yor; Okmeydan›’n›n
devrimcileri, eylemlerini ilk defa
klip için ““ rrooll iiccaabb››”” yap›yorlar. 

Çal›flmalar sadece konserin haz›r-
l›klar› ile s›n›rl› de¤il, kimisi sokakla-
r› bez pankartlar, afifller ile donat›r-
ken kimisi el ilan› da¤›t›yor, kimisi
ise kap› kap› dolaflarak bilet sat›yor. 

“Kocaman bir aileyiz” der ya
hep Yorum. ‹flte bütün bu haz›rl›kla-
r› yapanlar o kocaman ailenin bir
ferdi. El ele omuz omuza hiç bir
maddi ç›kar gözetmeden ellerinden
geleni yap›yorlar. Belki de bunlar o
klasik deyimle ““ppaarraann››nn ssaatt››nn aallaa--
mmaayyaaccaa¤¤››”” fleylerdir. Hep birlikte
tek yürek olmak... 

Biletler h›zla sat›l›yor, y›llar›n
tecrübesiyle konser salonunu doldu-
racak kalabal›k önceden tahmin edi-
lebiliyor. Harbiye’ye s›¤amamak
kayg›s› kapl›yor.

Yorum en güzel flark›lar›n› seç-
mifl Harbiye konseri için. Yeni al-
bümden de flark›lar söyleyecekler.
Çok yo¤un çal›flmalar› gerekiyor.
Vücutlar› isyan ediyor ve ayakta
kalmak için iradelerini zorluyorlar.

Aralarda f›rsat bulduk-
ça 15 dk’l›k kestirme-
ler... Çok heyecanl›lar;
“Hiç bu seneki gibi ol-
mam›flt›.” sözü heye-
canlar›n› art›r›yor.

HHaarrbbiiyyee HHaarrbbii--
yyee oollaall››......

Harbiye’ye ö¤len gibi gidiliyor.
Herkes görevlerinin bafl›nda...

Kap›daki kalabal›k gittikçe art›-
yor. Art›k yavafl yavafl al›nmaya
bafll›yor insanlar. Yüzlerce metre
uzunlu¤unda kuyruk olufluyor.
Konseri kaç›rma heyecan› ile büyük
bir stres yaflan›yor. 

““BBiilleett bbiittttii!!”” en çok korkulan
söz. ‹ki genç duvar›n dibine çökmüfl
eli aln›nda dokunsan a¤layacak.
““NNee ddeemmeekk bbiilleett bbiittttii aa¤¤bbii bbuu nnaass››ll
oolluurr......””,, ““YYuurrdd››flfl››nnddaann ggeelleennlleerr vvaarr,,
bbeenn oonnllaarraa nnee ddiiyyeeccee¤¤iimm??””

Ne yapaca¤›z bilmiyoruz. Her-
kesi içeri alaca¤›z kimse d›flarda
kalmayacak diyoruz.

Salon kapasitesinin çok üzerinde
t›kl›m t›kl›m doluyor, k›m›ldayacak
yer yok... ‹lk ezgiler alk›fllar duyul-
du¤unda heyecan dorukta. 

fiair Nihat Behram gecenin süp-
riz konu¤u. ““AAyyaakkllaannmmaa ççaa¤¤rr››ss››””
isimli fliirini okuyarak geceyi baflla-
t›yor. Ta ‹sviçre’den kalk›p gelmifl,
daveti geri çevirmemifl. fiiirinin bi-
timinde Grup Yorum’u sunuyor ve
sahneyi onlara b›rak›yor.

““DDaa¤¤llaarr ssöözzüümmüüzz vvaarr!!”” diyor
Yorum. Binlerce kifli alk›fllarla ritm
tutuyor. Konser alan›nda tek bir
merdiven bile gözükmüyor her yer-
de kum gibi insan... ‹nan›lmaz bir
kalabal›k. Güvenlik görevlisi gözle-
rini kocaman aç›yor ““HHiiçç bbuu kkaaddaarr
bbiirr kkaallaabbaall››kk ggöörrmmeeddiimm bbeenn......”” 

***
Coflkulu dinamik flark›lar kab›na

s›¤mayan dinleyicileri coflturuyor.
Elleri yüreklerinde onlarca insan

görmek mümkün...
En sevilen flark›lar›n› söylüyor

Yorum. Düflenlere, Feda, Bir Görüfl
Kabininde... 

Dillerde sürekli sloganlar... 
Türküler bafll›yor ›l›k bir ya¤mur

damlas› gibi gönlümüze düflüyor
Toroslar’dan, Rumeli’ye... Türküler
susmuyor gerçekten, ancak halay-
lar... MMaaaalleesseeff hhaallaayy ççeekkeecceekk yyeerr
yyookk.. Hatta yürüyecek yer bile yok.
Ancak yine de ille de bir boflluk
yarat›p o slogan›n hakk› veriliyor:
““TTüürrkküülleerr ssuussmmaazz hhaallaayyllaarr ssüürreerr”” 

AA¤¤llaammaakk YYookk
Ve “Reber” diyor Yorum. ““BBüü--

yyüükk UUssttaa””n›n ard›ndan... O’nu eller
üstünde u¤urlayal› daha ne kadar
oldu ki... Reber flark›s› coflkuland›-
r›yor dinleyenleri...

Buzukinin sesi duyuluyor. Kar-
defl halklar›m›z›n çalg›s› buzuki…
Sanki nedense bir a¤›t gibi geliyor
insana! Hay›r! A¤lamak yok. A¤la-
mak yasak. Bu o büyük insan›n, ö¤-
retmenin, o bilge insan›n sesi. Bize
veda ediyor; ““HHooflflççaakkaall››nn ddoossttllaa--
rr››mm bbeenniimm hhooflflççaakkaall››nn ddoossttllaarr››mm””..

A¤lamak yasak... Ekranda a¤›r
a¤›r gidiyor omuzlar üstünde. A¤la-
mak yasak ama hadi bakal›m gel de
anlat yüreklere bunu. Gel de anlat.
Bütün Harbiye tek yumruk olmufl.
Herkesin sol yumruklar› havada. De-
rin bir sessizlik. Herkes ayakta. Bir
veda sahnesi... Bir hakk›n› helal et-
me an› bu. Parma¤›n› uzatm›fl yine
““AA¤¤llaammaayyaaccaakkss››nn››zz!!”” diyor. ““‹‹rraaddii
oolluunn;; iirraaddee,, ccüürreett vvee eemmeekkttiirr”... 

‹nsanlar›n›, yoldafllar›n› tan›yor
usta. A¤lamamay› da baflaracaklar...
Yapamayacaklar› hiç bir fley isteme-
di o yoldafllar›ndan... ‹nsanlar bir
kez de Harbiye’de gözyafllar›n› içi-
ne ak›t›yor...

CCeemmoo’’ssuuzz oolluurr mmuu??

Yorum izleyenlerine veda edi-
yor. Nas›l olur! Cemo’suz konser
olur mu? Oluyor... Yorum sahneden
ayr›l›yor. Dinleyiciler buruk. Ken-
dileri söylemeye bafll›yorlar Ce-
mo’yu. Sonra Yorum tekrar sahneye
geliyor, gidenler geri dönüyor flafl-
k›n... Ve yumruklar havada bütün
gönüller Cemo ile da¤larda geziyor. 

Grup Yorum Konserinden ‹zlenimler:

Bütün Harbiye Tek Yumruk
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SES MYK üyesi Meryem Özsö-
¤üt ve birlikte tutukland›¤› arkadaflla-
r› 8 ayd›r hukuksuz bir flekilde tutuk-
luydu.

Sadece bas›n aç›klamas› nedeniyle
bir insan› 8 ay hapsettikten, üstüne
üstlük bir de hapis cezas› verilmesin-
den sonra tahliye edilmesi adaletin
yerini bulmas› anlam›na gelir mi? Ha-
y›r, en temel haklardan birisi olan ba-
s›n aç›klamas›na kat›lman›n bile ha-
pisle cezaland›r›ld›¤› bir ülkede, de-
mokrasi de, adalet de yoktur.

PPoolliissiinn ‹‹nnffaazzllaarr››nnaa KKaarrflfl››
ÇÇ››kkmmaakk SSuuçç DDee¤¤iillddiirr

10 Aral›k 2007’de Ankara’da  Kev-
ser M›rzak’›n polis taraf›ndan infaz
edilmesini protesto ettikleri için 8 ay-
d›r tutuklu bulunan Meryem Özsögüt,
Umut fiener, ‹brahim Ak›n, Eray Des-
tegül ve Utku Aykar 8 ayl›k tutuklulu-
¤un ard›ndan, çeflitli sürelerle hapis
cezalar› verilerek serbest b›rak›ld›lar.

Mahkeme, adaletsizli¤in bir örne-
¤ini daha sergiledi. Suçlar› sadece ba-
s›n aç›klamas›na kat›lmak olan tutuk-
lulardan; 1 bas›n aç›klamas›na kat›la-
na 1 y›l 3 ay, 2 aç›klamaya kat›lana 2
y›l 6 ay, 3 aç›klamaya kat›lana 3 y›l 9
ay hapis cezas› verdi. Karar temyiz
edildi.

5 Eylül günü 5. Duruflmas› ger-
çekleflen davan›n hukuksuzlu¤unu
protesto etmek ve Meryem Özsögüt
ve di¤er tutsaklarla dayan›flmak için
Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› Ankara
Adliyesi önünde bir eylem yapt›. 

Eylemde SES baflkan› Bedriye
Yorgun ve KESK Genel Baflkan› Sa-
mi Evren de aç›klamalar yapt›lar.

Halk Cephesi Ankara Temsilcili¤i-
nin destek verdi¤i eylemde “Yaflas›n
Demokrasi Mücadelemiz”sloganlar›
at›ld›. 

Halk Cephesi Ankara Temsilcili¤i
de mahkeme önünde yapt›¤› protesto
eyleminde “Demokratik Haklar›m›z›
Kullanmak Suç De¤ildir” pankart› aç-
t›. ‹nfazlara karfl› ç›kman›n suç olma-
d›¤›n›n anlat›ld¤› eylemde yap›lan
aç›klamada “Demokratik, yasal, mefl-
ru haklar›n› kullanmak suç de¤ildir.
Tam tersine bunlar› engellemek suç-
tur” denildi. Aç›klamada “Tutukla-
nanlar Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹sti-
yoruz” sloganlar› at›ld›. 

AAnnkkaarraa''ddaa HHuukkuukkssuuzzlluukk
SSüürrüüyyoorr

Ankara'da 10 kifli 27 May›s 2008
günü sabaha karfl› evleri bas›larak
devrim flehitleri Gökçe fiahin'in ve
Mahir Çayan'›n mezar anmalar›na ka-
t›ld›klar›, 11 Nisan 2008'de yap›lan
gece etkinli¤ine kat›ld›klar›, ayr›ca 16
Nisan 2008'de Ankara'n›n çeflitli yer-
lerine as›lan pankartlar› aassmm››flfl oollaabbii--
lleecceekklleerrii iihhttiimmaallii nedeniyle gözalt›na
al›nm›flt›. Gözalt›na al›n d›ktan sonra
tutuklanan Ali Sinan Ça¤lar, Bahtiyar
Do¤ruyol, ‹smail Cengiz Mumcu, ‹s-
mail Özmen, Celal Elmac›, Sad›k
fienbaba, Hasan Karap›nar ve tutuk-
suz yarg›lanan 3 kiflinin mahkemesi 9
Eylül 2008 Ankara 11. ACM’de gö-
rüldü.

Mahkeme hukuksuzlu¤u sürdüre-

rek Ali Sinan Ça¤lar,
‹smail Cengiz Mum-
cu, ‹smail Özmen ve
Bahtiyar Do¤ru-
yol’un tahliyelerine
karar verirken Sad›k

fienbaba, Celal Elmac›, Hasan Kara-
p›nar’›n tutuklu yarg›lanmalar›n›n de-
vam etmesine karar vererek hukuk-
suzlu¤un sürece¤ini aç›klad›. Mahke-
me 2 Aral›k 2008 tarihine ertelendi.

Mahkeme öncesi Halk Cephesi
Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan dava
ile ilgili yap›lan eylemde “Demokra-
tik Haklar› Kullanmak Suç mu?” ya-
z›l› pankart aç›larak “Keyfi Tutukla-
malara Son” sloganlar› at›ld›. Yaflanan
hukuksuzlu¤u teflhir eden aç›klamala-
r›n yap›ld›¤› eylemde sald›r›lar›n hak-
lar ve özgürlükler mücadelesini en-
gelleyemeyece¤ine vurgu yap›ld›. 

AAddaannaa’’ddaa TTaahhlliiyyeelleerr

Adana’da  Buruk mezarl›¤›nda
bulunan Güven Keskin’in mezar zi-
yaretine kat›ld›klar› için 5 ayd›r tu-
tuklu bulunan Huriye Göze, Gözde
Güncü, Servet Göçmen, fiahin Ak-
yol, Metin Keskin, Kurtulufl Y›ld›z,
Gina Özçelik  11 Eylül günü Adana
Adliyesi’nde görülen duruflmada tah-
liye edildi.

Halk Cephesi üyeleri Adliye
önünde yapt›klar› eylemle tutuklama-
lar› protesto ederek  “Mezar Ziyareti
Yapmak Suç Mu? Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açt›lar. 

Eylemde Halk Cephesi ad›na ya-
p›lan aç›klamada “Bu insanlar›n suçu
neydi? 5 ayd›r neden hapishanelere
konuldular? Bu insanlar›n tek suçu
mezar ziyareti yapmakt›!” sözleriyle
hukuksuzluk teflhir edilirken mezar
ziyareti yapman›n bir insan hakk› ol-
du¤u vurguland›.

u 40 Bin Üyeli Bir Sendikan›n MYK Üyesi 
SADECE Bas›n Aç›klamas› Yapt›¤› ‹çin 8 Ayd›r Tutukluydu!
u Tahliye Edildi, Ama Ayn› Gerekçeyle 1 Y›l 3 Ay Cezaya Çarpt›r›ld›

Bas›n Aç›klamas› A¤›r Suç!
‹‹flflttee AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn BBeellggeessii::
KKaatt››lldd››¤¤››nn››zz hheerr bbiirr bbaass››nn

aaçç››kkllaammaass››nn››nn cceezzaass››::
11 yy››ll 33 aayy

‹‹flflttee TTüürrkkiiyyee 
BBööyyllee BBiirr ÜÜllkkeeddiirr!!
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Dursun Karatafl’›n ye¤eni Ayhan
Y›lmaz, Day›’y› flöyle anlat›yor:

Day›m› görmeden sevdik, a¤-
lad›k. Görmeden, hissettik. Day›-
m› hep hapishanelerde, Metris’te,
Sa¤malc›lar’da gördük. Görme-
den a¤lan›r m›? Ama biz a¤lad›k. 

Day›m firar ettikten sonra ay-
larca polis kap›m›z›n önünden hiç
ayr›lmad›. Böyle günler de geçir-
dik, kötü günlerdi. Ac› günlerdi.
Ben çocuktum. Gün oldu polisler
kap›m›zdan ayr›lmad›. Ailem bu
yönden rahats›z ediliyordu. 

Day›ma benzemek istiyorum.
Ayn› soydan olmak onur veriyor.
Beni assalar da, öldürseler de
ben onun ye¤eniyim, Dursun Ka-
ratafl da benim Day›md›r. Bun-
dan da korkmuyoruz. Day›m›za
kim kötüdür, teröristtir derse, biz
bunlara karfl›l›k cevap veririz. Biz
Day›m›z› sonuna kadar savunu-
ruz. 

Day›m› en son gördü¤ümde, 8
yafl›ndayd›m. Hapishaneye git-
mifltik, ziyaret kabinlerindeki te-
lefonla görüfltük. Sar›lmam›z da
oldu aç›k görüfllerde. Onun öyle

bir deri bir kemik kal›fl›n› görmek
insan›n içini ac›t›yordu. 8 yafl›nda
olmama ra¤men görüfllere gitti-
¤im zamanlar çok heyecanlan›-
yordum. Day›m ne yapt›ysa ger-
çekten her fleyi ülkesi ve halk›
için yapt›, biz buna inan›yoruz. 

Sabahat Karatafl'› çok tan›m›-
yorum. Ama olsun, Sabo bizim
yengemizdir. Hiç tan›mamama
ra¤men onu da Day›m kadar se-
viyorum. Day›m›n üzerimdeki et-
kisi büyüktür. Gerçekten de ör-
nek al›nmas› gereken bir Day›d›r.
Herkes atalar›n› örnek al›r, ben
de Day›m› örnek al›yorum. 

Day›m›n 10 y›ld›r kanser has-
tas› oldu¤unu da bilmiyorduk.
Çok kurall› ve ilkeli biri oldu¤unu
biliyorum.

Devlet onu bizden uzak tuttu.
Ben Day›mla kucaklaflmak ister-
dim. Day›mla gezmek, flakalafl-
mak, sohbet etmek isterdim. Da-
y›m›n bana verece¤i nasihatleri
dinlemek isterdim. 

Day›m›n üzerinde en çok
eme¤i olan yengemdir. Day›m›
çok severdi. Yengem de annem
de halen a¤l›yorlar. Ama Day›m

kimse a¤lamas›n demifl. Yürek
bu dayanm›yor. Zaten y›llar›n
hasreti var. Onu kucaklamak is-
terken cenazesi geldi bize. Yine
Metris’te oldu¤u gibi bir deri bir
kemik kalm›fl haliyle. Day›m› en
son görüflte görürken de çok za-
y›ft› ve yine zay›ft›. Day›m› hep
resimlerden sevdim. Day›ma ait
bir parça eflyayla hasret giderdik. 

Cenaze güzeldi. Ona yak›fl›r
bir cenaze töreni oldu. Cenazede
biz el üstünde tutulduk. Bu, bizim
için çok büyük bir sayg›yd›. Da-
y›m›za duyulan sayg› ve sevgiydi. 

Day›m›z›n cenazesinin ‹stan-
bul’da defnedilmesi bence iyi ol-
du. Son olarak Day›m için flunla-
r› söyleyebilirim. O kendi düflün-
celerini, kendi davas›n› seçti. O
kadar çok net ve kararl›yd› ki, her
fleyi elinin tersiyle reddederek
kendi yolunu seçti. Bizde day›lar
bitmez. Ama Dursun Karatafl gibi
Day› da bir daha gelmez. Biri
bayra¤› al›r tafl›r, s›ras› geldi mi
b›rak›r bayra¤› s›radakine, arka-
dan gelene devreder. Day›m›n
bayra¤› bizim elimizde...

Ye¤eni
Anlat›yor: Bizde Day›lar Bitmez...

Canlar, yoldafllar; Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Sos-
yalizm mücadelesinin önderini, önderimizi yitirdik.
Kay›b›, ac›s› tarifsiz.. Ama onurumuz gururumuz
da bir o kadar... Hepimizin, büyük ailemizin, halk›-
m›z›n, dünya halklar›n›n bafl› sa¤ olsun. Umudun
sembolü; öncü önderini kaybetti... 

O’na and olsun ki, Mahir’den onurla devral›p ta-
fl›d›¤› bayra¤› daha bir onur gururla ona lay›k zirve-
ye tafl›yaca¤›z...

Yenilgilerde en ufak bir tereddüte, karars›zl›¤a,
yengilerde zafer sarhofllu¤una yer vermeden, yeni-
den aya¤a kalkmay›, kendini yenilemeyi, “Bitti, tü-
kendiler, bellerini do¤rultamazlar” denilen noktada
kendini, hareketi daha bir güçlü, küllerinden vare-
derek, sevinenlerin sevincini kursa¤›nda b›rakarak
do¤may›, ac›lar›n en katmerlisinden, ihanetin en
hançerlisinden zaferle ç›kmay› bize miras b›rakt›.
O’na, o’nun bafl› üzerine yemin ederiz ki bize b›rak-

t›¤› bu miras› büyük bir onur-
la büyüterek... yürümeye de-
vam edece¤iz. 

Bizden Anadolu’da Ba-
¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sos-

yalizmi gerçeklefltirmemizi, Parti-Cephe’yi bir be-
bek gibi sahiplenip büyütmemizi, dünya halklar›n›n
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm inanc›, umudu
yapmam›z› istiyordu. Vasiyeti zafer fliar›m›z olacak-
t›r. Zafere kadar onun sesiyle konuflmaya devam
edece¤iz...

Dostlar›m›z üzülmesin, düflmanlar›m›z sevinme-
sin. Yüce önderin ö¤rencileri olarak onun yoklu¤u-
nu aratmayacak, mücadelede zafere kadar onunla
devam edece¤iz. 

An›s› önünde sayg›yla e¤iliyor, bir kez daha ye-
min ediyoruz ki vasiyetini zaferle taçland›raca¤›z. 

Yaflas›n Önderimiz Dursun Karatafl
Zafere Kadar Savafl

20.08.2008
Hüseyin ÖZARSLAN

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden:

“Vasiyetini zaferle taçland›raca¤›z.” 
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Devrimci hareketin önderi, tut-
sak düflmüfltü. D›flar›da veya içeri-
de, cuntaya karfl› direnilecekti; bu
noktada politika aç›kt›. Day›’n›n
kaleme ald›¤› halk›n yenilmezli¤ini
ilan eden bildirinin tüm devrimcile-
re yükledi¤i görev de buydu. 

D›flar›da mücadele gerilerken,
hapishanelerin yükü ve rolü nesnel
olarak öne ç›k›yordu. 

MMuuhhaasseebbee vvee yyaann››llgg››llaarr››nn 
üüzzeerriinnee yyüürrüümmee ccüürreettii

Bir yandan cuntan›n hapishane-
lerdeki zulmüne karfl› direnilirken,
di¤er yandan hareketin mevcut du-
rumu aflabilmesi için geçmiflin de-
¤erlendirilmesinin yap›lmas›na çal›-
fl›lm›fl ve 1983 bafllar›nda bu de¤er-
lendirme tamamlanarak Hareketi-
mizin Geliflimi ve Devrimci Müca-
dele bafll›kl› bir broflür olarak ya-
y›nlanm›flt›. 

Bu, cuntadan sonra solda yap›-
lan ilk merkezi de¤erlendirmeydi. 

Day›’n›n yönlendirdi¤i tart›flma-
lar sonucunda ç›kar›lan broflürde,
12 Eylül’de mücadelenin ve örgüt-
lenmenin gerilemesinin nedenleri
ortaya konuluyor, eksik ve zaaflar
tespit ediliyor ve TÜM BUNLARA
RA⁄MEN, cuntaya karfl› direnifli
sürdürmenin sürecin temel görevi
oldu¤u belirtiliyordu. 

Bu merkezi de¤erlendirmenin
yap›l›fl›, Day›’n›n iikkii öözzeellllii¤¤iinnee ifla-
ret eder; birincisi sorunlar›n üzerine
asla örtmemektir. Bunun sonucudur
ki, solun büyük ço¤unlu¤u, de¤er-

lendirme ve hesap-
laflmalar› sürekli
gelece¤e erteleme
veya hiç gündemi-
ne almama e¤ili-
mindeyken, o ko-
flullarda devrimci
hareket kendini de-
¤erlendirme cüreti
göstermiflti; broflü-
rün giriflinde de Le-
nin’in flu sözü var-
d›:

““YYaann››llgg››ss››nn›› iiçç--
tteennlliikkllee kkaabbuull eett--
mmeekk,, nneeddeennlleerriinnii

aarraayy››pp bbuullmmaakk,, yyaann››llgg››yyaa yyooll aaççaann
kkooflfluullllaarr›› ttaahhlliill eettmmeekk,, yyaann››llgg››yy››
ddoo¤¤rruullttmmaa yyoollllaarr››nn›› ddiikkkkaattllee iinnccee--
lleemmeekk,, iiflflttee cciiddddii bbiirr ppaarrttiinniinn bbeelliirr--
ttiilleerrii bbuunnllaarrdd››rr..””

Day›’n›n o koflullarda beraberin-

de getirebilece¤i tüm sorunlara kar-
fl› böyle bir de¤erlendirmeyi yapma
cüreti, iflte bu ciddiyetin sonucuydu. 

Day›’n›n bu broflürde somutla-
nan ikinci özelli¤i, koflullar ne ka-
dar olumsuz olursa olsun, iktidar
perspektifini korumas›d›r. 

Hiçbir eksiklik, faflizme karfl› di-
reniflin görevlerini üstlenmemenin
gerekçesi yap›lamazd›. Broflürün
bir di¤er vurgusu bunayd›. 

Hapishanelerde cuntan›n uygu-
lad›¤› teslim alma politikas›n›n ba-
flar›l› olup olmamas›, gelece¤i belir-
leyen etkenlerden biri olacakt›. Tut-
saklar teslim al›nabildi¤i ölçüde,
devrimciler halk›n gözünde küçük
düflürülecek, devrim inanc› ve umu-
du yokedilecek, devrimcilerin safla-
r›nda moral bozuklu¤u hakim k›l›-
nacakt›. D›flar›da büyük ölçüde ge-
riletilen devrimci harekete “son dar-

be” hapishanelerden vurulacakt›.
Hapishanelerin rolünü ve önemini
art›ran nesnellik de buydu. Day›’n›n
önderli¤inde hem ülkedeki genel
duruma iliflkin yap›lan tespitler,
hem hapishanelere iliflkin flekillen-
dirilen politikalar, hiç kuflku yok ki,
tarihe, bu dönemin en isabetli tespit
ve politikalar› olarak geçmifltir.  

ÖÖllüümmee yyaattaann bbiirr öönnddeerr

1983 Kas›m›nda cuntan›n “sivil-
leflme” manevralar› çerçevesinde
seçimler yap›ld› ve seçim sonucun-
da ANAP iktidara geldi. Devrimci
hareket, seçimlerden sonraki süreç-
te de aç›k faflizmin kurumsallaflm›fl
olarak devam edece¤i tespitini yap›-
yordu. Nitekim Özal hükümetinin
politikalar› bunu do¤rulamakta ge-
cikmedi. 

Sivilleflme, demokrasiye dönüfl
bekleyenler, Özal iktidar›n›n
sivil bir cunta olarak sald›r›lar›
sürdürdü¤ünü gördüler. Sald›-
r›n›n en fliddetli oldu¤u yerle-
rin bafl›nda da hapishaneler ge-
liyordu. 

Sald›r›lar›n artmas›, direni-
flin de daha boyutlanmas›n› ge-
rektiriyordu. Devrimci Sol tut-
saklar›n›n yapt›¤› öneriler, so-

lun statükoculu¤una çarp›yordu yi-
ne. Statüko da bir yana, yeni geri
ad›mlar› meflrulaflt›ran teoriler gün-
demdeydi. Devrimci Sol tutsaklar›
bu noktada Açl›k Grevi ve Ölüm
Orucu karar› ald›lar. Sola bir kez da-
ha yap›lan ça¤r›ya sadece T‹KB tut-
saklar› olumlu cevap verdi ve dire-
nifl 12 Nisan’da Metris’de bafllat›ld›.
Eylem sald›r›lara ra¤men, 45. gü-
nünde Ölüm Orucuna dönüfltürüldü. 

29 May›s’ta onlarca gönüllü ara-
s›ndan seçilen ilk ölüm orucu ekibi
havaland›rmada yap›lan anonslarla
aç›klan›yordu. 

Tüm tutsaklar›n merakla bekle-
di¤i, karanl›¤› flimflek çak›p yara-
caklar›n listesiydi o liste. Abdullah
Meral vard› aralar›nda. Haydar Bafl-
ba¤, Hasan Telci vard›. fiaban fien,
‹brahim Erdo¤an... gibi hareketin
en tecrübeli kadrolar› vard›. Ve,

Zor
Süreçlerin
Yol AAçıcısı

ÖNDERL‹K
TAR‹H‹

Ø

her alanda ve 
her koflulda...
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Devrimci Sol’un önderi Day› vard›.
Cuntaya karfl› örgütlenen ölüm oru-
cu direniflinde Day›, her zamanki
gibi, savafl alan›ndaki bir komutan
olarak, savaflç›lar›n›n bafl›nda, en
önlerindeydi. 

fiunu belirtmek gerekir ki, ne
oligarfli, ne de sol, beklemiyordu
bunu. Bu yüzden de ölüm orucu
ekibi aç›kland›¤›nda bu yan›yla fla-
fl›rtt› herkesi. Düflman›n kendi “li-
der!” anlay›fl› nedeniyle böyle dü-
flünmesi normaldi. Solda da o za-
manlar pasifizmin ana gerekçelerin-
den biri olarak ““kkaaddrroollaarr›› kkoorruu--
mmaa”” teorileri revaçta oldu¤u için,
DDaayy››’’nn››nn ööllüümmee yyaattmmaass›› ak›llar›-
n›n alaca¤› gibi de¤ildi. Ama Dev-
rimci Solcu tutsaklar flafl›rmad›. On-
lar önderlerini hep savafl›n en ön
mevzilerinde görmeye al›flm›fllard›. 

Day›, bu hareketin herfleyiydi
kuflkusuz. Ama “ben olmazsam ha-
reket de olmaz” diye düflünmedi.
Ölüme yatarken, bir Marksist-Leni-
nist olarak mücadelenin sürece¤ine,
ve yoldafllar›n›n devrim yürüyüflünü
sürdürece¤ine inanc› sonsuzdu. Yol-
dafllar›na öylesine güveniyordu ki,
ölüm orucunun bitip bitmemesine,
dolay›s›yla kendi ölümüne karar
verme yetkisini de ölüm orucuna
iradi olarak sokulmayan kadrolara
b›rakm›flt›. 

Bu dönem, Day›’n›n süreci aç›-
s›ndan özellikle önemlidir. Sadece
1984 Ölüm Orucu sürecinde yafla-
nan bütün bu olgular, Day›’n›n nas›l
bir önder oldu¤unun,  önderli¤inin
nas›l hayat›n içinde ad›m ad›m olufl-
tu¤unun, nas›l büyük bir güven ya-
ratt›¤›n›n daha somut görülmesini
sa¤layacakt›r. 

Ölüm orucunda dört flehit veril-
di. Direniflle oligarflinin hapishane-
lerdeki politikalar› bozuldu. 

MMaahhkkeemmeelleerrddeekkii ssaavvaaflfl››nn 
kkuurrmmaayy››

1988 y›l›, Devrimci Sol davas›
tutsaklar› için teorik, ideolojik an-
lamda en yo¤un dönemlerinden biri
oldu denilebilir. Özgür tutsaklar,
Ana Davada okunmak üzere genifl

kapsaml› bir “savunma” haz›rlad›-
lar. “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ad› ve-
rilen bu savunma, yüzlerce tutsa¤›n
kat›l›m›yla, aylarca süren tart›flmalar
sonucunda flekillendi. Savunma,
devrimin düzenle ideolojik savafl›y-
d› bir yerde. Bu savafl›n komutan› da
Day›’yd› elbette kolayca tahmin edi-
lebilece¤i gibi. Oluflturulan onlarca
grup, yo¤un bir okuma, araflt›rma,
tart›flma süreci içinde Savunma’n›n
de¤iflik bölümlerini haz›rl›yor, Day›
her mevzideki çarp›flmalar› kurmay-
ca yönlendiriyordu. Haz›rlanan her
bölüm sonuç olarak Day›’n›n onay
ve denetiminden geçiyordu. 

Örgüt içi demokrasi ve kolekti-
vizmin aç›s›ndan solda o güne kadar
yaflanmam›fl bir örne¤i yaratm›flt›r
savunman›n haz›rl›k süreci. Daha
sonra yapt›¤› de¤erlendirmede “Bu
tart›flmalar –diyordu Day›–, emper-
yalizmin ve 12 Eylül faflizminin ide-
olojik bombard›man› alt›nda, ideolo-
jik birli¤imizin daha üst bir boyuta
ç›kart›larak gelifltirilmesini sa¤la-
d›.” (Kongre Belgeleri 1, syf. 91)

Yine bu arada belirtmek gerekir
ki, Devrimci Sol Ana Davas›’n›n
duruflmalar safyas› da, tam bir irade
savafl› fleklinde cereyan etmifltir. Fa-
flizmin kurallar›n› kabul etmemek-
ten bafllay›p düzeni yarg›lamaya
uzanan savunmada mahkeme salo-
nundaki her söz, her tav›r bir sava-
fl›n parças›yd›, ve salondaki bu sa-
vafla önderli¤iyle Day›, Türkiye so-
lunun direnifl gelene¤ine çok parlak
sayfalar ekledi. 

“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, Savun-
ma’n›n bafll›¤›yd›. Sonra, Savunma
kitap olarak yay›nland›¤›nda o kita-
b›n ad› oldu. Ama orada kalmad›; bu
iki kelime tüm emekçilerin eylemle-
rinde at›lan, hakl›l›¤›n ve meflrulu-
¤un ilan edildi¤i bir slogana dönüfltü.
Ayn› süreçte, hapishanelerde halk›n
gündemine giren açl›k grevleri de,
k›sa sürede kitlelerin elinde bir dire-
nifl silah›na dönüflüyordu. Bütün bu
olgular, önder ve yönetici kadrolar›-
n›n büyük bölümü tutsak edilmifl bir
hareketin, hapishanelerden de dev-
rim mücadelesine nas›l büyük katk›-
larda bulunabilece¤inin tart›fl›lmaz

örnekleri olarak geçti tarihimize. 

Önderlik bu de¤il miydi zaten;
her alanda ve her koflulda, o misyo-
nu üstlenebilmek de¤il miydi!

FFiirraarrddaa ssoommuuttllaannaann ››ssrraarr

‘88’de Gençli¤in Nisan
1988’deki direniflleriyle, 87’lerde
Netafl, Migros grevleriyle bafllayan
ve 89 bahar eylemleriyle süren iflçi
eylemleriyle, ‘89-90’daki memur
eylemleriyle ‘88-89-90 boyunca
adeta yeniden aya¤a kalkan gece-
kondu yoksullar›n›n mücadeleleriy-
le, ülkemiz s›n›flar mücadelesi yeni
bir döneme giriyordu. Cuntan›n ya-
ratt›¤› pasifikasyon ve depolitizas-
yon yavafl yavafl k›r›lmakta oldu¤u
bu dönemin her alandaki öncülü¤ü,
Dev-Gençliler, Devrimci iflçi ve
memur hareketinde ve devrimci ha-
reketin di¤er örgütlenmelerindeydi. 

Yine bu dönemde, o zamana ka-
dar daha çok direnifllerle an›lan ha-
pishaneler, bu kez, firarlarla günde-
me geldi. Oligarfli aç›s›ndan en sar-
s›c› firar, hiç kuflkusuz Day›’n›n fi-
rar›yd›. 

Day›’n›n özgürlük eylemiyle d›-
flar›da görevlerinin bafl›na geçti¤i

“Hakl›y›z KKazanaca¤›z”,
önce bbir Savunma’n›n sson-
ra, bbir kitab›n aad›yd›; ama
orada kkalmad›; bu iiki kkeli-
me ttüm eemekçilerin eeylem-
lerinde hhakl›l›¤›n vve mmeflru-
lu¤un iilan eedildi¤i bbir sloga-

na ddönüfltü. 
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1989 Ekimine kadar da bir çok firar
giriflimi olmufltu. Öncelikli amaç,
mümkün oldu¤unca çok say›da kad-
ronun, militan›n d›flar› ç›kar›labilece-
¤i çaptaki firarlar› örgütleyebilmekti.
Bu olmay›nca, daha az say›da, küçük
gruplar halinde firar eylemlerinin
gerçeklefltirilmesine yo¤unlafl›ld›.
Day› bu konuda kesin bir kararl›l›k
ve ›srar içindeydi ve bu ›srar›n› tüm
kadrolara maletmekte gecikmedi. 

““TTüümm ttuuttssaakkllaarr››nn iillkk ggöörreevvii ffii--
rraarr””d›r denilmiflti. Böyle bir yo-
¤unlaflma içine girilmiflti. Her ha-
pishane, kimlerin firar edece¤ini de
kendisi belirleyip harekete öneri-
yordu. ‹flte bu çabalar›n ilk sonuçla-
r›ndan biri olarak Day›’n›n firar›
gerçekleflti. Bunu devrimci hareke-
tin bir çok kadrosunun özgürlü¤e
kofltu¤u baflka firarlar izledi. 

PP rrooggrraammddaa ››ssrraarr!!

Day› firar ettikten sonra, d›flar›-
da çok yo¤un bir süreç bafllad›. 

O güne kadar örne¤ine rastlan-
mayan bir iflleyiflle, önce kadrolar-
dan “önderlik için onay” istedi. Ne
solun, de devrimci hareketin geçmi-
flinde böyle bir tavr›n örne¤i yoktu,
Day›’n›n tarihe kazand›rd›¤› bir çok
“ilk”lerden biri olacakt› bu da. Tüm
ileri kadrolar›n bu onay› coflkuyla
sunmas›n›n ard›ndan Day› sürecin
fiilen bafl›na geçti. Hareketin tüm
birimlerinden raporlar istendi. Elefl-
tiri-özelefltiriler yap›ld›. Firarlar,
büyük bir morale yol açm›flt› d›flar›-
da. Bu moral güç, maddi bir güce
dönüfltürülmeliydi. 

Bu süreçte bir çok kadro Da-
y›’ya yurtd›fl›na ç›kmas›n› önerdi.
Reddetti Day›. Yeni bir flekillenme
yarat›lmadan, kurumlaflmalar yara-
t›lmadan bunu yapmak, onun ön-
derlik anlay›fl›na ve misyonuna uy-
gun de¤ildi. Tüm risklerine, vur
emirleriyle aran›yor olmas›na kar-
fl›n, firar›n ard›ndan hareketin at›l›m
sürecini örgütlemeye bafllad›. 

Bu dönemde yap›lan de¤erlen-
dirmelerin sonucu olarak 1990
A¤ustos’unda yay›nlanan ““YYoolluunn
NNeerreessiinnddeeyyiizz”” broflürü de, yukar›da

anlat›lan Hareketimizin Geliflimi ve
Devrimci Mücadele broflürü örne-
¤inde oldu¤u gibi, Day›’n›n sorun-
lar›n üstünü asla örtmeme, zaaflarla
asla uzlaflmama, “idare-i maslahat-
ç›l›¤›” kesinlikle reddetme tavr›n›n
somutlanm›fl bir örne¤idir. 

Bu broflürü ortaya ç›karan de¤er-
lendirme sürecinde, nesnelli¤e tes-
lim olmak, stratejik perspektifi gö-
zard› etmek, kadro ve yöneticilerde-
ki yanl›fl e¤ilim ve zaaflar, mahkum
edildi. Broflürde bir bölüm de “Par-
tileflme sürecinin neresinde bulu-
nuldu¤u ve bu sürecin nas›l tamam-
lanaca¤›”na ayr›lm›fl ve bu soru,
net bir biçimde cevaplanm›flt›. Ki
bu da iktidar iddias›n›n, stratejik he-
deften flaflmaman›n, yani 1974’ten
beri Day›’n›n devrimci yaflam›n›n
karakteristik bir özelli¤inin ifade-
sinden baflka bir fley de¤ildi. 

BBiirr hhaarreekkeettiinn ““pprrooggrraamm››”” ooll--
mmaall››yydd››;; sadece hareketin de¤il, o
hareketi oluflturan tüm birimlerin,
tüm kadrolar›n, herkesin bir progra-
m› olmal›yd›. Programs›zl›k, Da-
y›’n›n en tahammülsüz oldu¤u fley-
lerden biriydi. 

Partileflme süreci mmuu¤¤llaakkll››kkttaa
b›rak›lamazd›. ‹nkarc›larla, tasfiye-
cilerle onun için savafl›lmam›fl m›y-
d›, devrimci hareketi onun için kur-
mam›fllar m›yd›? Parti, herhangi bir
örgüt de¤ildi; o iktidar iddias›n›n
somutlanmas›yd› ve her devrimin
temel meselesi iktidar de¤il miydi... 

TTeeppeeddeenn tt››rrnnaa¤¤aa 
ccüürreett vvee aatt››llggaannll››kk

90’lara gelindi¤inde, ‘85 sonla-
r›nda al›nan ricat karar› sonucunda,
devrimci hareket, “Tüm eksik, hata
ve zaaflar›m›za, faflizmin tüm bask›
ve terörüne ra¤men ayakta kalmay›,
gecikmifl de olsa süreci aflmam›za
hizmet edecek bir potansiyeli yarat-
may›” baflarm›flt›. 

Hareket kendi durumuna iliflkin
flunu tespit ediyordu: “Hareketin bü-
tünlü¤ü korunmufl, solun ideolojik ve
örgütsel bunal›m içine düfltü¤ü ko-
flullarda hareketimizin bu bunal›m›n
d›fl›nda kalmas› sa¤lanm›flt›r.”

Bunu sa¤layan neydi peki?

Bunu sa¤layan unsurlar›n büyük
bölümünde Day›’n›n gelifltirdi¤i po-
litikalar ve ald›¤› kararlar›n damga-
s› vard›. 

Hapishanelerde direnilmifl, yeni
geleneker yarat›lm›fl, d›flar›daki mü-
cadeleye de moral ve maddi olarak
fiilen örnek olunmufl, yol gösteril-
miflti.  Ricat süreci de, solda klasik
olarak rastland›¤› gibi, bir “eylem-
sizlik” süreci olarak ele al›nmad›.
Ricat süresince de, çeflitli alanlarda
halk›n mücadelesinin örgütlenmesi-
ne çal›fl›l›rken, zorunlu durumlarda
devrimci fliddet eylemlerine de bafl-
vurulmufltu. 

Ricat› aflmak için, yukar›da sö-
zünü etti¤imiz de¤erlendirmeler
sonras›nda Mart 1990’da bir dizi
kararlar al›nd› ve bunlar tam bir ka-
rarl›l›kla uygulamaya konuldu. Pra-
ti¤e geçmeden önce, hemen her
alanda tek insana dayal› iliflkilerden
ç›k›l›p komiteleflmelere gidildi (Ki
yeri gelmiflken belirtmek gerekir;
komiteler ve birimlerde kolektif yö-
netim, hareketin oluflumundan bafl-
layarak Day›’n›n her zaman en ›s-
rarc› oldu¤u konulardan biri olmufl-
tur.) Hareket örgütlenmede, önder-
likte, politika üretiminde, siyasi ey-
lemde kendini yeniledi. Komitelefl-
melerden yeralt› örgütlenmesinin
oluflturulmas›na, kadrolar›n e¤iti-
minden askeri örgütlenmenin yara-
t›lmas›na kadar, hareket adeta yyeennii--
ddeenn iinnflflaa ediliyordu ve inflan›n ba-
fl›ndaki mimar, konulan her tu¤layla
do¤rudan ilgileniyordu.

At›l›m döneminin ruh hali, iki

Day›, bbu hhareketin hherfleyiydi
kuflkusuz. AAma ““ben oolmazsam hha-
reket dde oolmaz” diye ddüflünmedi.

Ölüme yyatarken, bbir MMarksist-Leni-
nist oolarak mmücadelenin ssürece¤ine,
ve yyoldafllar›n›n ddevrim yyürüyüflünü
sürdürece¤ine iinanc› ssonsuzdu. YYol-
dafllar›na ööylesine ggüveniyordu kki,

Ölüm OOrucu’nun bbitip bbitmemesine,
dolay›s›yla kkendi öölümüne kkarar

verme yyetkisini dde ÖÖlüm OOrucu’na
iradi oolarak ssokulmayan kkadrolara

b›rakm›flt›. 
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kelimede, “ccüürreett vvee aatt››llggaannll››kk”ta
ifade edilebilir; ki bu ruh hali tteeppee--
ddeenn tt››rrnnaa¤¤aa tüm hareketi kapsayan
bir ruh haliydi, tepede Day› vard› ve
onun yayd›¤› coflku hareketin her
kademesine yay›l›yordu. Bünye, bu
ruh haliyle uyum içinde olmayanlar›
kendi içinden at›p ar›n›yordu. At›l›-
ma “ayak direyen” unsurlarla, gele-
nek ve al›flkanl›klarla hesaplaflmakta
bir an bile duraksamam›flt› Day›. 

‹flte bu cüret, at›lganl›k, ›srar ve
kararl›l›¤› genifl kitlelerin sempati-
sini toplayan eylemler izledi. 30
Ocak 1990’da 1 May›s’ta genç iflçi
Mehmet Akif Dalc›’y› katleden po-
lis Kaz›m Çakmakç›’n›n öldürülme-
siyle bafllayan eylemler say›s›z halk
düflman›na yönelerek devam ede-
cekti. Da¤larda devrimci hareketin
bayra¤›n› dalgaland›ran gerillalar›n
varl›¤› duyuldu. 

Bütün bu haz›rl›klar, elbette bü-
yük yoksunluklar içinde yap›lm›flt›.
“Önce kurumlaflal›m... flunlar da
tamam olsun” diyenlere prim ver-
memifltir. ““BBeekklleemmeekk ööllddüürrüürr!!””;
Böyle diyordu Day› ve haz›rl›klar›n
bir atalete, hantall›¤a dönüflmesine
izin vermiyordu. Mesela kamp bu
anlay›flla adeta yoktan yarat›lm›flt›.
Savafl› savafl içinde ö¤renip sürdür-
mek anlay›fl›nda olmufltur Day›.
Hiçbir devrimci örgüt, hiçbir yöne-
tici, mükemmel, haz›r koflullar bek-
lentisinde olamaz; bu tür koflullar›
bekleyenlerin “bekleme”si hiç bit-
mez. Bir devrimci gerekti¤inde e¤i-
timini de eylemin içinde yapacakt›. 

‹flte bu cüretle, bu anlay›flla, 12
Eylül’ün statükolar›n›, soldaki sav-
rulmalar› sarsan bir pratik ortaya ç›-
kar›ld›. Türkiye’deki devrimci mü-
cadelenin yükselifli, bir de üstelik
gerçekleflti¤i dönemsel koflullar iti-
bar›yla tüm dünyan›n dikkatini çe-
kiyordu. 

Hayat›n her alan›ndaki bu dev-
rimci geliflmenin emperyalizmin ve
oligarflinin sald›r›lar›yla karfl›laflma-
mas› düflünülemezdi elbette. Em-
peryalizm ve oligarfli bu mücadele-
ye karfl› fliddetli bir sald›r›ya geçti.
Devrimci hareketin militanlar›na
karfl› infazlar, kaybetmeler bafllad›.

12 Temmuz 1991’de hareketin ön-
der kadrolar›n›n da içinde oldu¤u
10 Devrimci Solcu katledildi. Day›
bu koflullarda, ‹stanbul sokaklar›n-
da dolafl›yor, bir çok kadroyla görü-
flüyor, savafl› yönetiyordu. Fakat sa-
n›lmas›n ki, bu süreçte sadece aske-
ri bir mücadele gelifltiriliyordu. Ha-
y›r, tam tersine, süreç ayn› zamanda
ekonomik demokratik mücadelede
de önemli geliflmelerin sa¤land›¤›,
demokratik mevzilerin yarat›ld›¤›
bir süreçti. 

Bu aç›dan sürecin en temel e¤i-
tim ve ideolojik mücadele konusu
ise, meflruluk bilinciydi. Bu bilincin
yarat›lmas›nda Day›’n›n özel bir rol
oynad›¤›n› belirtelim. Öyle ki, tüm
devrimci çal›flmada, düflmanla her
yüzyüze geliflte, meflrulu¤umuzla
davranmak gerekti¤i, onun sözlü
veya yaz›l› e¤itiminin en güçlü ve
de¤iflmez vurgular›ndan biri olagel-
mifltir. Mahkeme salonlar›nda asker
disiplinini reddeden tav›rda da, der-
neklerini iflkencecilere karfl› bari-
katlarla savunan tav›rda da, kuflat›l-
d›klar› evlerde kendilerini kuflatan-
lara “as›l siz teslim olun” diyebilen
cürette de, temelde bu meflruluk bi-
linci vard›. 

Tüm kadrolara, militanlara
““kkeennddiinniizzee vvee hhaallkkaa ggüüvveenniinn”” di-
yordu Day›. Bu süreçte mesela
gençli¤in boykota ça¤r›lmas› politi-
kas› gündeme gelmifl, gençlik kad-
rolar›n›n bir k›sm›n›n olmaz, yapa-
may›z düflüncelerine karfl›n  önder-
lik ›srarl› olmufl ve sonuçta boykota,
tüm beklentileri aflan büyük bir ka-
t›l›m olmufltu. 

Halk›n adaleti mücadelesi yük-
selirken, ö¤renci gençli¤in, gece-
kondulular›n mücadelesi de gelifli-
yordu. Cüret, kendine güven, ikti-
dar iddias›, ekonomik demokratik
alandaki mücadeleyi de belirliyor
ve flekillendiriyordu: 3 Ocak genel
grevinden gençli¤in 6 Kas›m boy-
kotuna; gecekondu emekçilerinin
direnifllerinden memurlar›n Tem-
muz eylemlerine kadar halk›n mü-
cadelesinde do¤ru devrimci önderli-
¤in ve politikalar›n›n damgas›n›
görmek mümkündü...

EEyy MMaahhiirr eelllleerriinn iiflfllleeddii¤¤ii 

KK››zz››llddeerree’’ddee 

OOnn’’llaarr››nn kkaann››yyllaa yyoo¤¤rruullaann 

UUmmuudduummuuzzuunn yyii¤¤iitt öönnddeerrii!! 

DDeevvrriimm iiççiinn ccaann ffeeddaann››nn 

ss››rraa nneeffeerrii!! 

ZZoorrlluu vvee ppuussuulluu yyoollllaarr››nn 

uussttaa rreehhbbeerrii 

SSaarrpp ddaa¤¤llaarr aaflflaann AAddaall››--
llaarr’’››nn 

YYoorruullmmaazz öönnccüüssüü 

TTuuttssaakkll››kkttaa öözzggüürrllüü¤¤üünn 

KKaavvggaaddaa ccüü rreettiinn aadd››…… 

EEyy iinnaanncc››nn ddiirreenncciinn 

ÇÇooccuukk ggöözzlleerrddee sseevviinncciinn 

AAnnaallaarr››nn yyüü rree¤¤iinnddeekkii 

ggüüvveerrcciinniinn

GGöönnllüümmüüzzddeekkii ggöönneenncciinn aadd›› 

SSeellaamm ssaannaa;; 

YYaaflflaamm››yyllaa ddeessttaannllaarr

ÖÖllüümmssüüzzllüü¤¤üüyyllee ff››rrtt››nnaallaarr

yyaarraattaann öö¤¤rreettmmeenniimmiizz 

SSaannaa vvee ttüümm 

kkaarraannffiilllleerriimmiizzee 

ssöözzüümmüüzzddüürr

UUmmuudduu ssiizzlleerrllee yyaarraatttt››kk 

ZZaaffeerrii ssiizzlleerrllee kkaazzaannaaccaa¤¤››zz!!
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“Örgüt liderini yücelti-
ci figürler kullan›ld›¤› gö-
rülmüfltür”

Tekirda¤ 22 NNolu FF Ti-
pi’nden KKenan GGünyel’in 331
A¤ustos ttarihli mmektubundan;

Geçen hafta sana mektup yolla-
d›m. Ancak iimmhhaa kkaarraarr›› al›nd›. K›-
sa bir mektubum ve beraberinde Da-
y›m›z›n bas›nda ç›kan ilanlardaki
resminin çiziminin oldu¤u iki adet
el ürünü çerçeve vard›. Çerçeveler
her ne hikmetse sak›ncal› bulundu
ve engellendi. “Gönderilmek iste-
nen mektup, 2 adet el yap›m› resim
ve mektuptan müteflekkil olup el ya-
p›m› resimlerde; örgütsel dayan›fl-
may› art›r›c› ve örgüt liderini övücü,
yüceltici figürler ve resimler kulla-
n›ld›¤› görülmüfltür” denilen Disip-
lin Kurulu karar›nca el konuldu.

Biz iyiyiz. A¤ustos'ta yüre¤imize
düflen atefl dolduruyor duygu ve dü-
flüncelerimizi. Miras›, umudu, güzel-
likleri, gelece¤i s›k› s›k›ya kucakla-
mak... Ufka çok daha sa¤lam bak-
mak... ve ayn› sa¤laml›kla yürü-
mek... Üzerimizde olan gözlerin ›fl›l-
t›s›na lay›k olmak... Duygularda, dü-
flüncede, yaflamda iliklere dek iflle-
yen güzellikleri büyütmek, iflte böy-
le gürül gürül akan ›rmaklar›n görke-
miyle ulaflmak yar›na... Sevgiyle öz-
lemle coflkuyla kucakl›yoruz. 

“Kelimeler kifayetsiz
kalmaz ama ‘sak›ncal›’
bulunabilir”

Bolu FF Tipi’nden ÜÜmit ‹‹l-
ter’in 221 AA¤ustos ttarihli mmek-
tubundan;

Geçen hafta ‘Day› devrimdir’

içerikli bir mektup yazm›flt›m sana.

‘Sak›ncal›’ bulundu. Öyle ya, her-

kes iflini yap›yor bir yan›yla da.

Fakat, bu sat›rlardan ibaret de¤ildir

ki bizim paylafl›mlar›m›z. Çünkü

biz, Day›’m›zda devrimi yaflaman›n

ve devrimde de Day›’m›z› yaflatma-

n›n paylafl›m›nday›z her an. Örne-

¤in, o gün Gazi’deydik biz de. Ki,

hiçbir duvar engel olamad› o k›rm›-

z› ve coflkulu ve umutlu ve h›nçl›

nehirin damlas› olmam›za. Ve böy-

lece, tutsakl›¤›m›z bir kez daha ye-

nildi özgürlü¤ümüze. Ki, özgür tut-

sakl›k ilmini de Day›’m›zdan ö¤-

rendik biz.

Görüyorsun ya, kelimeler kifa-

yetsiz kalmaz ama ‘sak›ncal›’ bulu-

nabilirler. Bu yüzden flimdilik bu

kadar tutuyorum. Bir kez daha bafl›-

m›z sa¤olsun. An›s›, hayat›m›z›n

umududur.

Hapishane ‹dareleri’nin ‘Day›’ Hassasiyeti

Kireç Çözücü Yasak,
Gerekçe: ‘‹çip intihar
eden olur’
EEddiirrnnee FF TTiippii’’nnddeenn AAllii OOssmmaann
KKöössee’’nniinn 3311 AA¤¤uussttooss ttaarriihhllii mmeekk--
ttuubbuunnddaann;;

Ali Osman Köse, mektubunda hapis-
hane idaresinin art›k ““kkiirreeçç ççöözzüüccüü”” ver-
memeye bafllad›¤›n› aktar›yor. ‹darenin
gerekçesi, hapishanelerde keyfi olarak
nas›l her fleyi yasaklayabileceklerini gös-
teriyor. Mektuptan aktar›yoruz;

“Gerekçesi mi? Kireç çözücü içerek
3-4 kifli intihara teflebbüs etmifl... Ayn›
gün, bizim koridorda teklilerde kalan ad-
li tutuklu Serdar Poyraz, sporda baflka
bir adli tutukluyu befl yerinden “vur-
mufl”... Kesici ya da delici aletle olmal›.
4’ü ayaklar›ndan, biri karaci¤ere gelmifl.
Epeyce kan kaybetmifl. Hastaneye kald›r-
m›fllar ama durumu nedir bilmiyoruz.”

Hapishane idaresi taraf›ndan, intihar
gerekçesiyle kireç çözücünün yasaklan-
d›¤› hapishanede, insan öldürecek malze-
me bulunabiliyor.

Adalet Bakanl›¤›: 

‘Okk›r’›n
Ölümünde
Soruflturmaya
Gerek Yok’

Adalet Bakanl›¤›, Er-
genekon davas›ndan tu-
tuklu bulundu¤u Tekir-
da¤ F Tipi Hapishane-
si’nde, kanser hastal›¤›-
na yakalanan Kuddusi
Okk›r’›n ölümüne ilifl-
kin yapt›¤› inceleme so-
nucunda, savc›lar ve ‹s-
tanbul 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi Baflkan›
hakk›nda soruflturma ya-
p›lmas›na gerek olmad›-
¤› karar› ald›. ‹flte, F tipi
politikas› budur. Hapis-
hanelerde ölümlerin ‘do-
¤al’ karfl›lanmas› isteni-
yor. Soruflturmaya, so-
rumlular› cezaland›rma-
ya gerek yok.

Tutsaklar›n Tedavileri
Böyle Engelleniyor
GGeebbzzee HHaappiisshhaanneessii''nnddeenn NNaaccii--
yyee BBaarrbbaarrooss''uunn mmeekkttuubbuunnddaann;;

Geçenlerde Yasemin böbrek rahat-
s›zl›¤› nedeniyle hastaneye gitti tahlil
için. Yasemin'in tek böbre¤i var ve
onun da % 25'i çal›fl›yor. Onun için ru-
tin tahliller yapt›rmas› gerekiyormufl.
Tabii, d›flar›da iken sa¤l›k sisteminin
yaratt›¤› bozukluklara ra¤men yine de
sa¤l›¤›n› tehdit etmeyecek flekilde te-
davisini- kontrolünü yapt›rabiliyor-
mufl. Ama maalesef burada sa¤l›k sis-
teminin bozuklu¤una bir de askerin te-
davi s›ras›nda muayene odas›ndan ç›k-
mamas› eklendi. Asker odadan ç›kma-
d›¤› için de muayene olamam›fl. Ki, bu
sadece Yasemin'de yaflanan bir sorun
de¤il. Hastaneye giden, tüm tutuklula-
r›n ve bizlerin karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
bir olay. Askerin muayeneden ç›kma-
ma dayana¤› da sa¤l›k, adalet ve içiflle-
ri bakanl›klar› aras›nda imzalanan üçlü
protokol. Neymifl, ç›karsa protokole
uymam›fl oluyormufl askerler!!
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Tutuklu Hükümlü Aileleri Yar-
d›mlaflma Derne¤i (TAYAD) 2. Ola-
¤an Genel Kurulu’nu yapt›. 

Asl›nda sadece yasalar nezdinde
2. Genel Kurul’du bu. Bask›lar, ya-
saklar, kapatmalar nedeniyle kimbi-
lir kaç kez isimlerini de¤ifltirmek,
yeni dernekler kurmak zorunda kal-
m›fllar ve kimbilir kaç kez Genel
Kurullar yapm›fllard›. 

22 y›ll›k kesintisiz bir mücadele-
nin 22’nci y›l›nda yap›lan bir genel
kuruldu buda. As›l önemli olan
2’nci olmas› de¤il, 22’nci y›lda ol-
mas›yd›. 

7 A¤ustos’ta La Bella Dü¤ün Sa-
lonu’nda yap›lan Genel Kurul, tüm
devrim flehitler için sayg› durufluyla
bafllad› ve Genel Kurulun aç›l›fl ko-
nuflmas›n› TAYAD Baflkan› Meh-
met Güvel yapt›. ‘‘TTAAYYAADD’’››zz bbiizz,,
ttuuttssaakkllaarr››nn oonnuurrlluu sseessii,, hhiiçç ttüükkeenn--
mmeeyyeenn uummuudduunn ppaarrççaass››yy››zz bbiizz’’ di-
yen Güvel, 22 y›l› aflk›n tarihlerinde
zorlu süreçlerden geçtiklerini, fakat
yapra¤›n k›m›ldamad›¤› günlerde
bile ac›y› bal eyleyerek susmad›kla-
r›n›, y›lmad›klar›n›, evlatlar›n›n dü-
flüncelerini her koflulda savundukla-
r›n› anlatt›. TAYAD’›n kuruluflunu
anlatan Güvel ““BBuu mmüüccaaddeellee öörr--
ggüüttssüüzz vveerriilleemmeezzddii.. BBiirrlliikk oollmmaall››yy--
dd››kk.. AAnnccaakk oo zzaammaann ggüüççllüü oollaabbiilliirr--
ddiikk.. BBuu ddüüflflüünncceelleerrllee kkuurrdduukk TTAA--
YYAADD’’››”” diyerek özetledi varolufl ge-
rekçelerini. 

““ÖÖnnccee ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz›› SSoonnrraa

DDüüflflüünncceelleerriinnii SSaahhiipplleennddiikk”” ve
““TTAAYYAADD:: TTuuttssaakkllaarr››nn SSuussmmaayyaann
OOnnuurrlluu SSeessii”” pankartlar›n›n as›l›
oldu¤u genel kurulda, divan seçimi
ve faaliyet raporunun okunmas›n›n
ard›ndan TAYAD’›n tarihini anlatan
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›. 

Büyük Direnifl flehitleri Canan
ve Zehra Kulaks›z’›n babas› Ahmet
Kulaks›z, Genel Kurulda yapt›¤›
konuflmada çocuklar›n›n kendisine
ö¤retmen oldu¤unu söyledi. Kulak-
s›z’›n ard›ndan TAYAD’l›lar›n ev-
latlar›n›n, tutsaklar örgütlenmesinin
genel kurula gönderdi¤i mesaj
okundu. fiair Ruhan Mavruk’un fli-
irleriyle kat›ld›¤› genel kurulda,
ÇHD üyesi Av. Kemal Aytaç da bir
konuflma yapt›.

Büyük Direnifl flehidi Serdar De-
mirel’in annesi Mesude Demirel,
o¤lunu bu u¤urda flehit verdi¤ini,
o¤lunun mücadelesini sahiplendi¤i-
ni belirterek, duygular›n› “TA-
YAD’›n yürümesinde bir katk›m
varsa ne mutlu bana” sözleriyle di-
le getirdi. Tutsak anas› Zeynep Yay-
la ise, çocuklar›n›n hapishanede ya-
flad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdi. Bir-
likte var oldukça onlar›n s›k›nt›lar›-
n›n çözülece¤ini söyleyen Yayla,
çocuklar›ndan çok fley ö¤rendi¤ini
anlatt›. Ard›ndan da F Tipi

Hapishanelerden yeni tahliye olan
o¤lu Mehmet Yayla’y› kürsüye ça-
¤›rd›. ““SSiizzee TTeekkiirrddaa¤¤ bbaaflflttaa oollmmaakk
üüzzeerree ttüümm ttuuttssaakkllaarr››nn sseellaammllaarr››nn››
ggeettiirrddiimm”” diyen Mehmet Yayla, ha-
pishanede yaflad›klar›n› ve TA-
YAD’›n bu yaflant›ya katt›klar›n›
anlatt›. ““TTuuttssaakk aannaass›› oollmmaakk oonnuurr
vvee gguurruurr dduuyyuullaaccaakk bbiirr flfleeyyddiirr.. AAmmaa
bbiirr oo kkaaddaarr ddaa ssoorruummlluulluukk dduuyyuullaa--
ccaakk bbiirr flfleeyyddiirr”” diyen Yayla’dan
sonra Gebze Hapishanesi, Kand›ra
F tipi Hapishanesi ve Sincan Kad›n
Hapishanesilerinden tutsaklar›n
gönderdikleri mesajlar okundu.
Tutsaklar›n ““TTAAYYAADD oonnuurrlluu sseessii--
mmiizzddiirr”” diyen mesajlar›n›, fiair
Mehmet Özer’in, Day›’ya ve tut-
saklara atfen okudu¤u fliirleri izledi.

fiair ‹brahim Karaca da Behiç
Aflç›’n›n ““cceehheennnneemm aacc›› ççeekkttii¤¤iinniizzii
kkiimmsseenniinn dduuyymmaadd››¤¤›› yyeerrddiirr”” sözün-
den etkilenerek yazd›¤› ““OO DDuuyyuull--

mm aa dd ›› ¤¤ ›› nn ›› zz
YYeerr”” ve
di¤er fliirle-
riyle kat›ld›
TAYAD’l›la-
r›n kuruluna.

Tek lis-
teyle yap›lan
s e ç i m l e r i n
ard›ndan bir

konuflma ya-
pan yeni TAYAD Baflkan› Avukat
Behiç Aflç›, 22 y›ld›r süren mücade-
leye devam edeceklerini söyledi. 

Konuflmalar›n ard›ndan sahne
alan Grup Yorum da, TAYAD’l›la-
r›n bu mücadelenin ortas›nda oldu-
¤unu söyleyerek sayg›lar›n› ifade
etti. Yorum’un söyledi¤i türkülerle
halay çekilirken, genel kurul ““HHaakk--
ll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” marfl›yla sona
erdi. Genel Kurulda Adana, Mersin
ve Hatay Halk Cephesi temsilcili¤i-
nin, Halk›n Hukuk Bürosu’nun, ‹v-
me Dergisi’nin, ÇHD ‹stanbul fiu-
besi’nin ve Devrimci Mücadelede
Emekliler’in mesajlar› okundu. 

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

‘22 y›ll›k mücadeleyi sürdürece¤iz’
22 y›ld›r kesintisiz bir
flekilde devrimci 
tutsaklar›n sesi olan 
TAYAD, Genel Kurulu’nda, 
faflizmin zindanlar›nda
tutsaklar oldu¤u 
müddetçe onlar›n sesi
olmaya devam etme 
kararl›l›¤›n› dosta
düflmana bir kez daha
ilan etti. 
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AKP, kontrgerillaya karfl› m›?

AKP, Ermeni halk›yla “kardeflli-
¤i” savunuyor mu?

‹kisine de “evet” cevab› veriyor
AKP ve yalakalar›. 

AKP’nin kontrgerillaya karfl› ol-
du¤una kan›t olarak Ergenekon Da-
vas›’n›; Ermenilerle kardeflli¤i sa-
vunduklar›n›n kan›t› olarak da
Cumhurbaflkan› Gül’ün Ermenis-
tan’a yapt›¤› “maç” ziyaretini gös-
teriyorlar. 

Biz, bu iki iddian›n ikisini bir-
den çürüten bir olay koyaca¤›z bu
iddialar›n karfl›s›na. Daha do¤rusu
ülkemizin yak›n tarihinden bir olay
hat›rlataca¤›z:

66--77 EEyyllüüll yyaa¤¤mmaa vvee kkaattlliiaamm››

6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›,
kontrgerillan›n ülkemizdeki ilk bü-
yük provokasyonlar›ndan biridir. 

6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›,
oligarflinin tüm kesimlerinin ittifak
halinde örtbas ettikleri bir olayd›r. 

Ve e¤er, ülkemizde kontrgerilla
soruflturulacaksa, yarg›lanacaksa,
mutlaka ama mutlaka aç›lmas› gere-
ken dosyalardan biri de 6-7 Eylül
ya¤ma ve katliam›d›r. 

Partilerin, 6-7 Eylül karfl›s›ndaki
tavr›, onlar›n kontrgerilla karfl›s›n-
daki tav›rlar›n›n “turnusolu” gibi
ele al›nabilir pekala. Kontrgerillaya
karfl› olmakta samimi mi, tutarl› m›-
d›rlar, ölçülerden biri bu olaydaki
tav›rd›r. 

6-7 Eylül 1955’ti tarih. 

NE OOLMUfiTU?
-- Türkiye K›br›s sorununun ulus-

lararas› platforma tafl›nmas›na karfl›

olmas›na ra¤men, 29 A¤ustos
1955’te K›br›s sorununu görüflmek
üzere Londra Konferans› topland›. 

- 5 Eylül 1955’te Atatürk’ün Se-
lanik’teki evine bomba at›ld›. 

- EEkksspprreess gazetesi ayn› gün özel
say›s›nda ““AAttaamm››zz››nn eevviinnee bboomm--
bbaa!!”” manfletiyle k›flk›rtman›n k›v›l-
c›m›n› çakt›. 

- ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’da
ayn› saatlerde Rum, Ermeni, Yahudi
vatandafllara ait ev ve iflyerlerine
karfl› sald›r›lar bafllad›. 

- ‹ki gün süren ya¤ma ve talan-
da, 73 kilise, 1 fabrika, 8 ayazma, 2
manast›r, 3584’ü Rum vatandafllara
ait olmak üzere 5538 gayr› menkul
yak›l›p y›k›ld›, mallar›, eflyalar›,
ziynet eflyalar› ya¤maland›. 3 kifli
öldürüldü, 30 kifli yaraland›. 70.000
Rum yurttafl Türkiye’yi terketmek
zorunda kald›. 

Ya¤ma ve talan polisin ve jan-
darman›n gözleri önünde günlerce
sürdü. Mesela, yüzlerce kifliden olu-
flan bir güruh, kay›klarla Büyüka-
da’ya gidiyor, orada az›nl›klara ait
evleri yak›p y›k›yor ve ayn› kay›k-
larla geri dönüyor ve kimse onlara
müdahale etmiyordu.  

NASIL OLMUfi, 
K‹M YYAPMIfiTI?
YYaa¤¤mmaa vvee kkaattlliiaamm››nn aarrdd››nnddaann

Baflbakan Adnan Menderes, Meclis
Baflkan› Refik Koraltan “6-7 Eylül
hadiselerini komünistler ç›karm›fl-
t›r. ” diye afla¤›l›k YALANLAR
söylediler. DP milletvekili Mehmet

Özbek, “Bu hareket mülkiyeti tah-
rip ve ya¤ma hareketi oldu¤u için
komünistlerin yapt›¤› ortadad›r”
aç›klamas›yla ortak oluyordu yalan-
lara. 

Ne tesadüftür ki, 6-7 Eylül gün-
lerinde, ‹stanbul’da  olan CIA Bafl-
kan› Allen Dulles de, ya¤ma ve kat-
liam›n ard›ndan ““oollaayyllaarr ttaammaamm››yy--
llaa kkoommüünniisstt ttaakkttii¤¤ii uussüüllüünnee uuyy--
gguunn”” aç›klamas›n› yapm›flt›.  

Bu yalanlar› takiben 50’ye yak›n
sosyalist ayd›n, iflçi tutukland›. 

Yukar›daki demeçlerinin sahiple-
rinin hepsinin adi birer yyaallaanncc›› ol-
duklar› daha sonra bir bir kan›tland›. 

1) Atatürk’ün Selanik’teki evini
bombalayanlardan biri KKoonnssoolloosslluukk

görevlisi Hasan Uçar, di¤eri ise
MAH’›n (o zamanki M‹T’in) hiz-
metindeki bir ajan olan Oktay Engin
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. (Oktay Engin,
daha sonra Nevflehir Valisi oldu.) 

2) Atatürk’ün Evinin bombalan-
mas›ndan Selanik Baflkonsolosu M.
Ali Balin, Yard›mc›s› M. Ali Teti-
kalp ve dolay›s›yla D›fliflleri Bakan-
l›¤›n›n da bilgisi vard›.

3) ‹çiflleri Bakan› Nam›k Gedik,
kendisine telefonla “burada felaket
olaylar var” diyen baz› alt düzey
yetkililere flöyle diyordu: ‘‘ÖÖyyllee mmiill--
llii ffeellaakkeett ffiillaann ddee¤¤iill’’.. BBuu mmiillllii bbiirr
iissyyaann.. GGeennççllii¤¤iinn mmiillllii kk››yyaamm››..””

4) K›flk›rtma yay›n›n› yapan

Ekspres gazetesinin yazar› DP’li
Mithat Perin’di ve Perin, ayn› za-
manda MAH’›n hizmetindeydi. 

5) Organizasyonu M‹T ve Özel

AKP ‹ktidar›; 6-7 Eylül dosyas›n› 
açabilir misiniz?.. 
Ergenekon Savc›lar›; 6-7 Eylül’ü 
soruflturabilir misiniz?.. 

6-7 EEylüllerin Dosyalar› AAç›lmad›kça

EErrggeenneekkoonn
YYaarrgg››llaannaammaazz!!
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Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik
Kurulu) yapm›flt›. Seferberlik Tet-
kik Kurulu’nun o zamanki Baflkan›
Albay Cemal Akbay’d›. Y›llar sonra
Em. Orgeneral Sabri Yirmibeflo¤lu,
aynen flöyle diyecekti: “66--77 EEyyllüüll
ddee bbiirr ÖÖzzeell HHaarrpp iiflfliiddiirr vvee mmuuhhttee--
flfleemm bbiirr öörrggüüttlleennmmeeyyddii..”” 

6) Demokrat Parti do¤rudan

provokasyonun içindeydi. Ya¤ma
ve katliamdaki bafl k›flk›rt›c›lardan
biri de ““KK››bbrr››ss TTüürrkkttüürr CCeemmiiyyeettii””
adl› kurulufltu. Bu kurulufl, DP’nin
güdümündeydi. Cemiyetin Genel
Sekreteri Kamil Önal da MAH
mensubuydu. 

Sonuç:
Aç›¤a ç›kan belge ve bilgilere

göre: MM‹‹TT iflin içindedir. 

ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii ve OORRDDUU
iflin içindedir. 

DDeemmookkrraatt PPaarrttii hükümeti iflin
içindedir. 

‹‹flflbbiirrlliikkççii bbaass››nn iflin içindedir. 

fifioovveenniisstt ve ddiinnccii örgütlenmeler
iflin içindedir. 

PPoolliiss iflin içindedir. 

Ve iiflflbbiirrlliikkççii bbuurrjjuuvvaazzii iflin
içindedir. 

ASLAN PPAYI 
BURJUVAZ‹YE
‹flbirlikçi burjuvazi, 6-7 Eylül

ya¤ma ve katliam› sonras›nda flafl›-
lacak bir h›zla büyüdü. Kayna¤› be-
lirsiz bir “sermaye birikimi” mey-
dana ç›kt›. Kaynak belliydi asl›nda.
Onbinlerce Rum’un, Ermeni’nin
sürülmesiyle piyasa “Türklefltiril-
mifl”, dahas› sürülenlerin de¤erli
gayrimenkullerine ticaret burjuvazi-
si taraf›ndan el konulmufltu. 

Gitti¤i yyer, ddevlettir!

Gidemezler!
‹flin içinde olanlar›n listesi orta-

da. Suç aç›k, suçlular aç›k. Ama
hiçbir fley yapamazlar. Kontrgerilla
dosyas›n› açmak, iflte bu dosyalar›
açmakt›r. 

Kontrgerilla dosyas›n› açmak,

orduyu, polisi, M‹T’i, iflbirlikçi hü-
kümetleri, ya¤mac› burjuvaziyi SSAA--
NNIIKK sandalyesine oturtmakt›r. 

‹flte bu yüzden, ülkemizde hiçbir
iktidar, kontrgerilla söz konusu ol-
du¤unda “ggiittttii¤¤ii yyeerree kkaaddaarr”” gide-
miyor, gidemez; “gidece¤im” dese
de  yapamaz! 

O zaman, daha 1955’de
TBMM’de 6-7 Eylül olaylar›n›n
araflt›r›lmas› için bir “araflt›rma
önergesi” verildi ve fakat, tahmin
edilece¤i gibi, önerge ço¤unlu¤un
yani Demokrat Partililerin oylar› ile
reddedildi. 

Bu sahne daha sonra da
TBMM’de onlarca kez yaflanmad›
m›? 1 May›s 1977’ler, Marafllar
hakk›nda verilen önergeler, infazlar,
faili meçhuller, J‹TEM hakk›nda
verilen önergeler, linç sald›r›lar›,
Hrant Dink hakk›nda verilen öner-
geler, hep ‹‹KKTT‹‹DDAARRDDAAKK‹‹LLEERR
taraf›ndan reddedildi.  

Soruflturma önergelerinin redde-
dilemedi¤i durumlarda da kurulan
“soruflturma komisyonlar›”,
kontrgerillan›n rolünü örtbas etme
misyonunu üstlendiler. 

6-7 Eylül olaylar›na iliflkin dev-
letin ve iktidar›n rolünün belgeleri
de ilk olarak ortaya yine egemen s›-
n›flar aras› bir mücadele vesilesiyle
ç›km›flt›. 27 May›s 1960 Darbesin-
den sonra yap›lan “Yass›ada Durufl-
malar›”nda provokasyon devletin
resmi makamlar›nca da do¤rulan-
m›flt›r. Hatta, yine iç çat›flmalar›n›n
bir devam› olarak, Cumhurbaflkan›
Celal Bayar, Baflbakan Adnan Men-
deres, D›fliflleri Bakan› F. Rüfltü
Zorlu, ‹çiflleri Bakan› Nam›k Ge-
dik’in “6-7 Eylül olaylar›n› yarat-
mak amac›yla bu tertibin içinde ol-
duklar›” iddias› ile 11 kifli hakk›nda
dava da aç›lm›flt›r. 

Ama elbette aç›ld›¤› gibi de ka-
pat›lm›flt›r. Çünkü kontrgerilla üze-
rindeki “s›r perdesi”ni aralamak de-
mek, aç›lacak gedikten DDEEVVLLEE--
TT‹‹NN görünmesi demektir. 

Y›llar sonra, bir general kalk›p
bu olay› Özel Harp olarak biz örgüt-
ledik dedi¤i halde, ona bile soru
sormayan, soruflturma açmayan,

yarg›lay›p ceza vermeyen bir devlet
gerçe¤iyle karfl› karfl›yay›z. 

Çünkü devlet, kendini koruyor. 

Çünkü kontrgerilla devlettir; do-
lay›s›yla Susurluk da, Ergenekon da
devlettir. 

6-7 EEylül’ü 
gerçeklefltirenlerin 
ö¤rencileri iiktidard›r!
Az›nl›klara yönelik bu ya¤ma ve

katliam› örgütleyenlerden Sabri Yir-
mibeflo¤lu, Orgeneral rütbesine ve
MMGGKK GGeenneell SSeekkrreetteerrllii¤¤ii’ne kadar
yüksel(til)mifltir. 

Bugün Ergenekon’dan tutuklu
bulunan Tolonlar, Eruygurlar, Veli
Küçük’ler onlar›n ö¤rencileridir. 

Ve bugün ordu üst kademesini
oluflturan generaller de Tolonlar,
Eruygurlar, Veli Küçük’lerin ö¤ren-
cisidir. 

Beyinlerinin içinde halka bak›fl
aç›lar› ve ülkeyi yönetme anlay›flla-
r› ayn›d›r. 

Bugün iktidarda bulunan Tayyip
Erdo¤anlar, Bülent Ar›nçlar, Abdul-
lah Güller, Köksal Toptanlar da
Mendereslerin, Nam›k Gediklerin
ö¤rencileri ve izleyicileridir. 

Kafalar›n›n içi az›nl›k halklara
karfl› olsun, sola karfl› olsun, ayn›
düflüncelerle doludur. 

6-7 Eylül’den bu yana aradan 53
y›l geçti. Düflünün bir ülkenin en
büyük flehrinin göbe¤inde böyle bir
ya¤ma ve katliam gerçeklefltiriliyor
ve bundan dolay› tek bir kifli ceza
alm›yor. Bundan dolay›, tek bir res-
mi görevli, mesela “görevi ih-
mal”den bile, soruflturmaya u¤ram›-
yor. 

Peki nas›l oluyor bu?

Nas›l oldu¤unun cevab›n› bize,
Susurluk soruflturmalar›, Ergenekon
soruflturmalar› veriyor. 

Tüm bu soruflturmalar, devletin
ve onun kurumlar›n›n do¤rudan ve
resmi sorumlulu¤unu örtbas edecek
flekilde aç›lm›fl ve öyle sürdürül-
müfltür. Dolay›s›yla da ssoonnuuççssuuzz
kalm›flt›r. Ergenekon da ayn› çizgi-
de devam eden bir soruflturmad›r. 
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‹flkencelerden geçirilen yüzbin-
ler, dara¤açlar›nda idam edilen dev-
rimciler, yurtseverler, sokak ortala-
r›nda infaz edilenler, ifllerinden,
yurtlar›ndan sürgün edilenler, ha-
pishanelere doldurulanlar... hepsi-
nin rakamlar› var; görmüfl, okumufl-
sunuzdur, ama 12 Eylül tüm bu ra-
kamlar›n ötesinde bir olgudur. Çün-
kü 12 Eylül, bir tarih olarak 12 Ey-
lül 1980’de bbaaflflllaayyaann ve fakat, gö-
rünürde iflbafl›ndan uzaklaflt›¤›
1983’te bbiittmmeeyyeenn bir yönetimdir.

Cuntac› generaller, kenara çeki-
lirken, halka karfl› politikalar›n ken-
dileri iflbafl›ndaym›flcas›na sürdürül-
mesi için gereken düzenlemeleri ya-
parak çekilmifllerdir. 

12 Eylül görünürde gitmifl ve fa-
kat 12 Eylül sürmüfltür. 

Bu yüzden, 12 Eylül yönetimi flu
kadar kifliyi gözalt›na ald› denilir-
ken telaffuz edilen rakamlar do¤ru
ve fakat ayn› zamanda 12 Eylül’ün
sürdü¤ü gerçe¤ini yans›tmayan bir
ifade edifltir. 

Bir sindirme operasyonudur 12
Eylül. Topluma yeni bir flekil verme
operasyonudur ve bu noktadaki tah-
ribatlar› da, kuflku yok ki o rakamla-
r›n yaratt›¤› tahribattan daha az
önemli de¤ildir. ‹flkenceler, infazlar,
esas›nda bu yeni flekil verme ope-
rasyonunun bir parças›yd› zaten. 12
Eylül’ü yarg›lamak, ayn› zamanda
topluma verilmek istenen o flekli
kültürel, politik, ideolojik her boyu-
tuyla yarg›lay›p mahkum etmektir. 

12 Eylül’e iliflkin bir baflka dik-
kat çekilmesi gereken yan ise, 12
Eylül’e bak›ld›¤›nda, onda yaln›z
tek bir fleyi -zulmü- görmenin ve

göstermenin yanl›fll›¤›d›r. 

12 EEylül’e bbakt›¤›m›zda 
yaln›z zzulmü ggörmüyoruz

“Ve cellat uyand› yata¤›ndan bir
gece / tanr›m dedi bu ne zor bilme-
ce / öldükçe ço¤al›yor adamlar /
ben tükenmekteyim öldürdükçe...”

Halk›n cellatl›¤›na soyunanlar
her gece uyand›klar›nda ayn› bilme-
ceyle karfl›laflt›lar. Halk› aç, yoksul,
umutsuz b›rakanlar›n, halk›n s›rt›na
Amerikan hançeri saplayanlar›n,
halk›n gecesini- gündüzünü karaba-
sana çevirenlerin zulmü kar etmedi.
Ast›lar, kestiler, katlettiler lakin;
umudu tank paletlerinin alt›nda ez-
meye güçleri yetmedi. 

Zulmün köye, flehire s›¤mad›¤›
12 Eylül karanl›¤›nda, ifl yoktu, ek-
mek yoktu, hak yoktu ve yasakt›
halka özgürlük istemek... Yasakt›
örgütlenmek, eylem yapmak yasak-
t›. Yasaklanm›flt› kutsal bir emanet
gibi yüreklerde tafl›nan umut. Ya-
sakt› maviye sevdal› yürekler. Ya-
sakt› kitap, yasakt› insan, yasakt›
hayat.... Gülmek yasakt› bir halka.
Çünkü, ““GGüüllmmee ss››rraass›› bbiizzddee”” diyor-
du patronlar, halk›n kan›yla besle-
nen asalaklar. 

Onlar›n gülüfllerinin gölgesinde
tanklar yürüdü meydanlara, k›fllalar
sokaklara boflald›, düdük sesleri
mermi sesleriyle kar›flt›. Önce ç›¤-
l›klar koptu ard› ard›na, sonra a¤›t-
lar yükseldi gökyüzüne. Analar›n
kuca¤›, çocuklar›n kollar› bofl kald›
onlar güldükçe. Onlar güldükçe ço-
¤ald› ac›lar›m›z. Onlar güldükçe ço-

¤ald› mezarlar›m›z. Onlar vurduk-
ça, bizdik vurulan birer befler. 

Vurulanlar›m›z›n öfkesiyle söy-
ledik türkülerimizi cellatlar›n yüzle-
rine: 

“Vur ulan köpek dölü
Vurdu¤un her bir ölü
Canlan›r çiçek açar
Her çiçekte bin tohum
Her tohumda vurdu¤un 
Bin yi¤it do¤ar yaflar”

Direnme karar› al›nm›flt›. Umut
direnecekti. Eylemler sürdürülecek-
ti.  Hem de gücünü en üst düzeyde
zorlayarak... Bunun bedeli büyük
olabilirdi; ama o gün onu göze al-
mayan bir “umut”, umut olmay› ha-
kedemezdi zaten.  

“Amerikanc› Cunta 45 milyon
Halk› Teslim Alamaz” fliar›yla dire-
nen umut, iflkencede kan ter içinde,
ç›r›lç›plak sorguda. Ask›, falaka,
dönen manyeto, cellad›n kanl› elle-
ri, kas›klara inen Amerikan postal-
lar›, kana bulanm›fl yüzlerden sile-
medi umudu. Umut özgürlük atefli-
nin aflk›yla zindanda direnifl türkü-
süydü flimdi. 

Teslimiyet dayat›l›yordu umuda. 

Ölüm ya da teslim olmak. 

Tercihler bu kadar aza inmiflti. 

Umut olmaya devam etmek,
umudu yaflatmak, ölümü tercih ede-
bilmeye ba¤l›yd›. Bunun için ölüme
yatt› umudun önderleri, kadrolar› ve
yi¤it militanlar›. fiehitler verdiler. 

Dara¤ac›n›n önündeydi onlarca-
s› da.. Zulmün ejderha oldu¤u 12
Eylül cuntas’›nda “Asmayal›m da

12 Eylül’e karfl› mücadele, sadece 
“dünün hesab›n›” sormak de¤il;
12 Eylül’ü sürdüren oligarfliye, bugünkü
bask› ve zulme karfl› mücadele etmektir.

12 EEylül ’ün SSuç12 EEylül ’ün SSuç Dosyas› AAç›lmad›kça

EErrggeenneekkoonn
YYaarrgg››llaannaammaazz!!
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besleyelim mi?” diyenlerin kurdu¤u
idam sehbalar›n›n karfl›s›nda umu-
dun idaml›k savaflç›lar› yenilmezli-
¤in, boyun e¤mezli¤in yeni destan-
lar›n› yazacaklard›. 

“Dara¤ac›na nas›l gitmeliydik? 

‹dam gecesini tam bir zafer ge-
cesine dönüfltürmek için neler yap-
mal›yd›k? Bir çok olas›l›k ve öneri
içinden en uygun buldu¤umuz fley
fluydu; idam sehbas›na atletlerimize
daha önceden çizece¤imiz örgütü-
müzün amblemleriyle ç›kacakt›k.
Bu atletlerin ayn› olmas›n› da ka-
rarlaflt›rd›k. K›rm›z› atletlerimize,
sar› renkte ifllenmifl, y›ld›z içinde
orak çekiçten oluflan amblem...”
(Dara¤açlar›nda yap›lan siyaset,
Haziran Yay. syf:15)

Bu tercihleri yapabilenleri, açl›-
¤›n koynundaki ölüm yolculu¤unda
ya da dara¤ac›n›n gölgesinde bunla-
r› düflünebilenleri kim yenebilirdi
ki! 

Umut ki, k›v›lc›m olan, flimflek
olup karanl›klar› yarand›r; yay›l›r
dalga dalga, aflar mapus duvarlar›n›.
Kar›fl›r hayat›n her an›na ve alan›na.
Kah s›rt›n› da¤lara yaslayan flahan-
lar›n elinde mavzerdir, kah gece-
kondu sokaklar›n› tutuflturan isyan
ateflidir. ‹flçinin dilinde ““hhaakkll››yy››zz
kkaazzaannaaccaa¤¤››zz””, gençli¤in dilinde
ba¤›ms›zl›k fliar›d›r. Ve kavgaya bir
can verip, bin o¤ullu olan analar›n
al›nlar›nda parlayan k›z›l bantt›r

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

Zulmüyle, ddirenifliyle 
hayat kkesintisiz ssürüyor

Umudun bayra¤› alt›nda o gün-
den bu yana sürdürülen kavga, 12
Eylülle ve onun devamc›lar›yla sür-
dürülen bir kavga olageldi. 

12 Eylül’den bu yana süren kav-
ga, “Cunta 45 milyon halk› yeneme-
yecek” diyenlerin hakl› ç›kt›¤›n›n
kan›t› oldu. 

12 Eylül öncesi bir nnoossttaalljjiiyyee
dönüflmedi bizim için hiç. Çünkü
devrim ve devrimcilik “12 Eylül
öncesindeki” safl›¤› ve durulu¤uyla
sürdürüldü.  

Cuntaya karfl› mücadeleyi, 12
Eylül yönetiminin 1980-83 aras›nda
iflledi¤i suçlara karfl› mücadeleyle
s›n›rlama yyüüzzeeyysseellllii¤¤iinnee ve rriiyyaa--
kkaarrll››¤¤››nnaa düflülmedi... 

Çünkü 12 Eylül sürüyordu. 

Suçlar›na suç ekleyerek, faflizmi
her yeni yasayla, her yeni hükümet-
le daha da pekifltirerek, 12 Eylül’ün
iflledi¤i suçlar› bile geride b›rakarak
sürüyordu üstelik. 

1990’lar›n bafllar›ndaki infazlar,
12 Eylül yönetiminin 3 y›lda ger-
çeklefltirdi¤i infazlar› misli misli afl-
m›flt›. Faili meçhullerin, kaybetme-
lerin 1980’lerin bafllar›ndaki rakam-

lar›yla, 1990’lar›n bafllar›ndaki ra-
kamlar› k›yaslanamazd› bile.  

Ama polisin, jandarman›n halka
karfl› “öldürme yetkisi!”yle donat›l-
mas›n›n yolu 12 Eylül’de aç›lm›flt›
ve “sivil” iktidarlar, bu yetkiyi daha
da geniflletmifllerdi. 

‹nfaz mangalar›n›n oluflumu 12
Eylül’e uzan›yordu elbette ve flimdi
daha da yayg›nlaflt›r›lm›fllard›. 

Dikkat çekmek istedi¤imiz bu-
dur iflte; 12 Eylül’ü anlat›r ve yarg›-
larken, 12 Eylül’ü elefltirirken, bu,
bugündeki 12 Eylül’ün yok say›l-
mas›na dönüflmemelidir. 

Çünkü bu bir kaç›flt›r. 

Çünkü bu oligarflinin icazet s›-
n›rlar›nda bir muhalefettir. 

12 Eylül iflte bu yüzden ülkemiz-
deki s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan
“dün” demek de¤ildir. 

Ne faflizmin suçlar› 1983’te
kalm›flt›r, ne halk›n mücadelesi 12
Eylül öncesinde... 

12 Eylülle halk›n aras›ndaki mü-
cadele, ne rakamlara, ne s›radan
yarg›lamalara indirgenemeyecek bir
muhtevada sürüyor. Umut var ol-
dukça, 12 Eylüller, ony›llar boyu
sürse de, ttüükkeenneenn cellatlar, ççoo¤¤aallaann
biz olaca¤›z. Onlar yok etmenin,
biz ise yeniden yaratman›n, do¤ma-
n›n ad›y›z. Onlar dünün, biz gelece-
¤in temsilcisiyiz. Geçmiflin hesab›-
n› sora sora yürüyece¤iz gelece¤e. 

Polisin insan öldürmesi 
soruflturma konusu de¤il

15 fiubat 2008’de fi›rnak’›n Cizre ilçesinde yap›lan
gösterilerde, 16 yafl›ndaki Yahya Menekfle isimli çocuk
panzer taraf›ndan ezilerek öldürülmüfltü. Menekfle için,
Malatya Adli T›p Kurumu taraf›ndan haz›rlanan otopsi
raporunda ““ööllüümmüünn aarraaçç aalltt››nnddaa kkaallmmaass››nnaa bbaa¤¤ll›› oollaa--
rraakk oolluuflflaabbiilleecceekk nniitteelliikkttee oolldduu¤¤uu”” belirtilmiflti. 

Bunun üzerine Menekfle ailesi, suç duyurusunda bu-
lundu, fakat Cizre Kaymakaml›¤›, olaya kar›flt›klar› id-
dia edilen 7 polis için, ssoorruuflflttuurrmmaa aaçç››llmmaass››nnaa iizziinn vveerr--
mmeeddii.. Ortada, panzerin ezerek öldürdü¤ü bir insan var,
fakat, bu ülkenin yetkili kiflileri, bu ölümün soruflturul-
mas›na bile gerek olmad›¤›n› söylüyorlar. Çünkü, bu ül-
kede polislerin, devletin öldürme özgürlü¤ü vard›r.

Polisin insan öldürmesine 1 y›l ceza
9 A¤ustos 2003’te U.T. isimli bir kifli, kulland›¤›

traktörle bir kazaya neden olduktan sonra, traktörüy-
le olay yerinden kaçmaya çal›fl›rken, kendisini izle-
yen polisler taraf›ndan s›rt›ndan vurularak öldürül-
müfltü.

Tokat A¤›r Ceza Mahkemesi, U.T’yi silahla vura-
rak öldüren polise ‘‘ttaakkssiirrllee aaddaamm ööllddüürrmmee’’ suçunu
iflledi¤i gerekçesiyle, sadece 1 y›l 1 ay 10 gün hapis
cezas› verdi.  Dosyan›n temyiz incelemesini yapan
Yarg›tay 1. Ceza Dairesi, polisin öldürme kast› bu-
lunmad›¤› gerekçesiyle, polis memuru H.A. ile ilgili
mahkeme karar›n› onaylad›.

Alenen, bir kifliyi silahla vurarak öldüren polise
devletin uygun gördü¤ü ceza sadece 1 y›l. Halk›n ca-
n›n›n düzen için de¤eri bu kadard›r.
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Devrimciler, aylard›r, AKP’nin
Ergenekon Davas›’n› kontrgerilla-
ya/Gladio’ya karfl› bir politikaym›fl
gibi göstermesinin bir aldatmaca ol-
du¤unu anlatmaya çal›fl›yor.  

Polisin estirdi¤i terör, bunu ka-
n›tl›yor. Ergenekon davas›’n›n iddi-
anamesi bunu kan›tl›yor. 

‹ddianamede polis, M‹T, jandar-
ma, TSK gibi kontrgerillan›n “ana
direkleri”, kontrgerillan›n d›fl›nda
gösterilip, ony›llard›r halka kan
kusturan halk düflman› politikalar,
birkaç emekli subay›n ifliymifl gibi
gösterilmeye çal›fl›l›yor.

AKP aldatmacas›n›n en aç›k ka-
n›t› hiç kuflku yok ki, kontrgerilla
politikalar›n›n infazlarla, psikolojik
savafl›yla, komplolar›yla, cinayetle-
riyle sürüyor olmas›d›r. Kontrgeril-
laya bir tav›r olmad›¤›n›n en aç›k
kan›t›, polisin hala istedi¤i gibi
komplolar düzenleyip onlarca dev-
rimciyi onlarca y›l hapislere att›ra-
bilmesidir. “Polisin elini so¤utma-
ma” politikas›n›n hala hem iktidar,
hem yarg› taraf›ndan aynen sürdü-
rülmesidir.

Devrimciler, geçen hafta da gös-
terilerle, panellerle, bildirilerle bun-
lar› anlatmaya devam ettiler. 

FFeerrhhaatt’’›› VVuurraann PPoolliiss
HHaallaa TTuuttuukkllaannmmaadd››!!

Temel Haklar Federasyonu üye-
leri 9 Eylül günü yapt›klar› eylem-
lerle Ferhat’› vuranlarla, Ferhat için
y›llarca hapis cezas›  isteyenlerle
bar›flmayacaklar›n› bir kez daha so-
kaklarda hayk›rd›lar. 

Alibeyköy Cengiz Topel’de ya-
p›lan eylemde halka Ferhat Ger-

çek’in polis taraf›n-
dan yasal bir dergiyi

satarken vuruldu¤u ve herkesle ba-
r›flman›n a¤›zlarda sak›z haline geti-
rildi¤i flu günlerde, Ferhat’›n vuru-
larak felç b›rak›ld›¤› davadan 15 y›l
hapis istemiyle yarg›land›¤› anlat›l-
d›. Bu dava katillerimizle bar›flma-
n›n imkans›zl›¤›n›n bir göstergesi-
dir diyen Federasyon üyeleri “Ada-
let ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n” sloganlar›n› hayk›rd›.
“Adaletsiz bir dünyada bar›fl hayal-
dir” diyen Federasyon üyeleri in-
sanlar› sokakta, evde, karakolda
kurflunlayanlarla, iflçileri ölüme
mahkum eden patronlarla halka zul-
medenlerle bar›flmayaca¤›z dediler. 

Ferhat’›n resminin bulundu¤u
dövizler de tafl›yan Federasyon üye-
lerinin eylemi halktan birçok insan
taraf›ndan ilgiyle izlendi. Eylemin
ard›ndan yapt›klar› toplu dergi sat›-
fl›yla da kurflunlar›n ba¤›ms›zl›k de-
mokrasi mücadelesinin önünde en-
gel olamayaca¤›n› bir kez daha gös-
terdiler. 

BBuurrssaa’’ddaa KKoonnttrrggeerriillllaa
PPaanneellii

Bursa Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i taraf›ndan 7 Eylül
günü Nilüfer Yerel Gündem 21
Evinde yap›lan panelde AKP’nin
demokrasi yalanlar›yla halk› kan-
d›rmaya çal›flt›¤›, AKP iktidar›n›n
da kontrgerilladan ba¤›ms›z olma-
d›¤› dile getirildi. 

Halk›n Hukuk Bürosu ad›na Oya
Aslan, Halk Cephesi ad›na Ömer
Köse, Bursa Temel Haklar Derne¤i
ad›na Serkan fienol’un kat›ld›¤› pa-
nelde kontrgerilla örgütlenmesinin
ülkemizde devletten ba¤›ms›z ol-

mas›n›n düflünülemeyece¤i vurgu-
land›. 

Kontrgerillan›n tarihinin, yapt›¤›
katliamlar›n anlat›ld›¤› panelde
kontrgerilla elemanlar›n›n bizzat
Amerika taraf›ndan yetifltirildi¤i ve
Amerika taraf›ndan ülkemizde yer-
lefltirildi¤i vurguland›. Panelde
HHB ad›na söz alan Oya Aslan Er-
genekon davas›n›n bir umut olarak
görülmesinin do¤ru olmad›¤›n› vur-
gulayarak; “Ergenekon savc›s›n›n
derin Devleti bulduk yok edece¤iz
tespiti do¤ru de¤ildir. Ergenekon
kontrgerilla, faaliyetleri’nin tümü-
nün ele al›n›p yarg›land›¤› bir giri-
flim de¤ildir. Ergenekon iddianame-
si ve soruflturmas› bir kriz sonras›
ortaya ç›kt›. As›l sorun iktidar çat›fl-
mas›d›r. Bu çat›flma kendi it dalafl›-
n›n bize yans›malar› devrimcilere
çamur atma kiflilere yönelik iddialar
var. Biz ne yapaca¤›z hukuk cephe-
si olarak biz bu davaya müdahil ola-
cak m›y›z? Biz bu davada taraf ol-
mayaca¤›z. Biz ancak kontrgeril-
la’y› teflhir faaliyetinde yer alaca-
¤›z” dedi. ‹zleyicilerin sorular›yla
devam eden panelde, sinevizyon
gösterimi yap›ld›. 

EEllaazz››¤¤''ddaa BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››

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

ZZuullmmüü ssüürrddüürreennlleerr,, 
kkoonnttrrggeerriillllaayy›› 

ttaassffiiyyee eeddeemmeezz!!

KKOONNTTRRGGEERR‹‹LLLLAAKKOONNTTRRGGEERR‹‹LLLLAA ‹‹fifi BBAAfifiIINNDDAA!!
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Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm isteyen her ses susturulmaya ça-
l›fl›l›yor. Türkiye devriminin önderi
Dursun Karatafl’› halka anlatan, dev-
rimci düflünceleri halka tafl›yan her
ses yasaklarla bo¤ulmak isteniyor.

- Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosya-
lizm ‹çin Yürüyüfl dergisinin 1177
AA¤¤uussttooss 22000088 tarihli 159. say›s›na;

- Emperyalizme ve Oligarfliye
karfl› Yürüyüfl dergisinin, 2244 AA¤¤uuss--
ttooss 22000088 tarihli 1. say›s›na;

- Halk Gerçe¤i dergisinin, 3311
AA¤¤uussttooss 22000088 tarihli 7. Say›s›na,

el konuldu ve hepsinin birer ay
süreyle yay›nlar› durduruldu! 

Bu üç dergi hakk›ndaki toplatma
ve yay›n durdurma kararlar›, pefl pe-
fle al›nd›lar. Her üç dergi hakk›ndaki
toplatma kararlar›n›n gerekçesi ay-
n›yd›: ““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl’’›› aannllaatt--
mmaakk””.. Bu gerekçeyi, ““tteerröörr öörrggüüttüü
pp rrooppaaggaannddaass›› yyaappmmaakk,, ssuuçç vvee ssuuçç--

lluuyyuu öövvmmee,, bbiillddiirrii vvee
aaçç››kkllaammaallaarr››nn›› yyaa--
yy››nnllaammaa”” diyerek, hu-
kuki bir kal›ba sokma-
ya çal›flt›lar.

Fakat, olay hukuki

de¤ildir. Söylenen aç›k olarak,
““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl’’›› yyaazzmmaayyaaccaakk--
ss››nn››zz””d›r.

Dursun Karatafl’› devrimciler
olarak bizler neden yazamayaca¤›z?
Oysa, Dursun Karatafl hakk›nda
burjuva bas›n yazabiliyor. Dursun
Karatafl hakk›nda, bilgiye belgeye
dayanmadan, kontrgerillan›n yalan-
lardan, uydurmalardan ibaret psiko-
lojik savafl haberlerini ve yorumla-
r›n› serbestçe yaz›yorlar.

Demek ki, Dursun Karatafl hak-
k›nda psikolojik savafla hizmet ede-
cek flekilde yazmak, karalamak ser-
besttir. 

Fakat, gerçekleri yazmak suç!
Gerçekleri yazan dergiler hakk›nda
hafta atlamadan, toplatma ve yay›n
durdurma kararlar› al›yorlar.

Dursun Karatafl hakk›nda tek ke-
lime gerçeklerin d›fl›nda yazd›¤›m›z
bir fley yoktur. Dursun Karatafl, ül-
kemizin gerçe¤idir, halk› ve vatan›

için yaflam›fl devrimci bir önderdir.
Oligarflik düzenin hofluna gitmeye-
bilir ama bu gerçe¤i de¤ifltirmeye
yetmez.

Oligarflinin mahkemeleri bunla-

r›n yaz›lmamas› için ç›rp›nsalar da,

bu durum Dursun Karatafl’›n tüm

yaflam›n› halk› ve devrim için verdi-

¤i gerçe¤ini de¤ifltiremez.

Biz Dursun Karatafl gerçe¤ini

yal›n haliyle anlat›yoruz.  Kitlele-

rin, bu büyük devrim önderini tan›-

mas› için yaz›yoruz. Fakat, Dursun

Karatafl’›n yaflam› ve mücadelesinin

en yal›n halinin bile bir övünç kay-

na¤› oldu¤unu oligarflinin hakimleri

de itiraf etmifl oluyorlar.

Aç›kt›r ki, al›nan toplatma ve ya-

y›n durdurma kararlar› hukuki de¤il,

politiktir. Oligarflik düzende bas›n

özgürlü¤ü, politik ç›karlar› devreye

girdi¤inde rafa kald›r›lmaktad›r. Ya-

lan yazmak, psikolojik savafla hiz-

met eden yay›nlar yapmak, ““bbaass››nn

iillkkeessii”” kabul edilmektedir.

Yarg›n›n, sömürücü egemen s›-

n›flar›n ç›karlar› için, “Dursun Ka-
ratafl’› yazmay›n!” dayatmas›nda

bulunmas› nafile bir çabad›r. HHaayy››rr,,

BBAAfifiAARRAAMMAAYYAACCAAKKLLAARR!! Bu

ülkenin devrimcileri flu ya da bu bi-

çimde Dursun Karatafl’› anlatmaya

devam edeceklerdir. TTaarriihh yyaazzaann--

llaarr›› kkiimm ttaarriihhtteenn ssiilleebbiilliirr?? Hangi

savc›n›n, hangi hakimin gücü buna

yeter?

Üç Dergiye Peflpefle Yay›n Durdurma
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizmin Sesi Susturulamaz!

TTooppllaattmmaallaarraa,, yyaayy››nn

dduurrdduurrmmaallaarraa vveerreeccee¤¤iimmiizz
cceevvaapp,, ddeerrggiilleerriimmiizzii ddaahhaa
ffaazzllaa kkiiflfliiyyee uullaaflfltt››rrmmaakktt››rr.. 

Dergilerimizin toplat›lmas›, ya-
y›nlar›m›z›n durdurulmas› da, dü-
flüncelerimizin, Day›m›z›n halka
ulaflmas›n›n önüne ç›kar›lan engel-
lerden birisidir. Çünkü, dergimiz

arac›l›¤›yla, halka tafl›d›¤›m›z,
devrim düflüncesidir. 

Bu bir mücadeledir. Oligar-
flik düzen, devrimci düflüncelerimi-
zin halka ulaflmas›n›, halk› bilinç-
lendirip, örgütlemesini engelleme-
ye çal›flmaktad›r. Bizler de, devrim
iddiam›z› sürdürebilmek için, tüm
engelleri aflarak, halka ulaflmak, bi-
linçlendirmek ve örgütlemek duru-
munday›z.

Bu, ayn› zamanda düzenin en-
gelleme politikas›na verece¤imiz
cevab›m›zd›r.

E¤er üzerimizdeki bask›lar, her

zamankinden daha fazla ise, biz de
s›radan olanla, her zaman rutin ola-
rak yapt›¤›m›zla yetinmeyece¤iz.
Klasik biçimlerle yetinmeyerek,
yeni biçimler bulaca¤›z. Düzen,
gerçekleri ve umudumuzu halka
ulaflt›rmam›z› engellemeye çal›fl›-
yorsa, bizler de daha fazla emek,
fedakarl›k, yarat›c›l›kla gerçeklerin
ve umudun daha genifl kesimlere
ulaflt›r›lmas›n› sa¤layaca¤›z.

Yay›n durdurma kararlar›n›n
karfl›s›na ““dduurrdduurraammaazzss››nn››zz!!”” di-
ye dikilmek, sesimizi daha genifl
kesimlere ulaflt›rmakt›r. 

Okurlar›m›z!
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Kimi zaman çev-
remizden duyar›z;
““bbööyyllee ggeellmmiiflfl bbööyyllee
ggiiddeerr”” ya da örne¤in
““bbuu hhaallkk aaddaamm ooll--
mmaazz”” derler. Ya da
kimi özelliklerimiz için,
““bbeenn bbööyylleeyyiimm,, ddee¤¤iiflflmmeemm”” de-
di¤imiz olur. Bu yanl›fl söylemle-
rin nedeni, olgulara ““mmeettaaffiizziikk””
yöntemle bakmakt›r. 

Çünkü mmeettaaffiizziikk yyöönntteemm vvee
ddüüflflüünnmmee ttaarrzz››;; oollgguullaarr›› ddee¤¤iiflfl--
mmeezz kkaabbuull eeddeerr.. Bunun yan›nda;
oollgguullaarr›› bbiirrbbiirriinnddeenn kkooppaarraarraakk
eellee aallmmaakk;; gerçe¤e bilimsel yön-
temlerle de¤il, salt düflünerek
ulafl›laca¤›n›, gerçe¤in maddi de-
¤il düflünsel oldu¤unu söylemek;
kkaarrflfl››ttllaarr››nn bbiirrllii¤¤ii iillkkeessiinnii rreeddddeett--
mmeekk de metafizi¤in temel çizgile-
rindendir. 

Metafizik, Yunanca kökenli
““öötteessii”” anlam›na gelen ““mmeettaa””
ve “ddoo¤¤aa bbiilliimmii”” anlam›na gelen
““ffiizziikk””ten gelir; ve ““ffiizziikköötteessii””
anlam›nda kullan›l›r.

Metafizi¤in antik ça¤daki ilk
savunucular›ndan KKsseennooffaanneess
varl›¤›n temeli sayd›¤› TTaannrr››’’yy››
ddee¤¤iiflflmmeezz oollaarraakk ttaann››mmllaadd››.. Kse-
nofanes, ““ddee¤¤iiflflmmeezzlliikk”” düflün-
cesini ilk biçimlendirenlerdendir.
PPaarrmmeenniiddeess iissee;; gerçe¤e deney
yöntemini kullanmadan, ssaalltt ddüü--
flflüünnccee yyoolluuyyllaa uullaaflfl››llaaccaa¤¤››nn›› sa-
vundu. Di¤er metafizikçiler, Pla-
ton ve Aristoteles de metafizi¤in
bu temel özelliklerini de¤ifltirme-
den korudular.

Metafizik yöntem, özellikle or-
taça¤da dinin gelifliminin de yar-
d›m›yla, toplum içinde etkin du-
ruma geldi. Fakat, rönesansta
do¤a bilimlerinin geliflimiyle,
metafizi¤in bu etkinli¤i k›r›ld›.

*
MMeettaaffiizziikk yyöönntteemmee ggöörree;; ggeerr--

ççeekk bbiillggiiyyee uullaaflflmmaann››nn yyoolluu,, ddüü--
flflüünnmmeekk;; ggeerrççee¤¤iinn kkeennddiissii ddee ddüü--
flflüünncceeddiirr.. Metafizikçi ““HHeerrflfleeyy
ttaannrr››ddaann ggeelliirr”” der, fakat bunu
maddi verilerle kan›tlama ihtiya-
c› duymaz. O, düflüncenin kifliyi
tanr› fikrine götürdü¤ünü söyle-
mekle yetinir. Geliflmeleri, olay-
lar› ““ffiizziikk öötteessii”” güçlerle aç›klar.

Bu güçlerin varl›¤›n›n bir kan›t›
yoktur, metafizikçinin hayal gü-
cünün ürünüdür, ama buna ina-
n›lmas›n› ister.

Metafizik yöntemi kullananlar
salt tanr› inanc› tafl›yanlar de¤il-
dir. Gerçek bilgiye ulaflmak için
maddi dayanaklara ihtiyaç duy-
mayan tüm kesimlerin yöntemi
metafiziktir.

MMeettaaffiizziikk yyöönntteemmee ggöörree;; ddee--
¤¤iiflfliimm ddee yyookkttuurr.. Do¤a nas›l ya-
rat›ld›ysa öyle giden bir dura¤an-
l›k içindedir. 

Bu yanl›fl düflünce yöntemi;
kitlelerde, sömürü düzenlerinin
de¤iflmeyece¤i ve dolay›s›yla sö-
mürüsüz bir düzenin de mümkün
olmayaca¤› fikrini oluflturur. Me-
tafizik düflünceye göre, adalet-
sizlik, kötülük, sömürü, zulüm
dünyan›n yarat›l›fl›nda vard›r ve
sonsuza kadar da bunlar var ol-
maya devam edecek,“bbööyyllee ggeell--
mmiiflfl bbööyyllee ggiiddeecceekkttiirr””..

Kitleleri, sömürü düzenlerine,
adaletsizliklere, kötülüklere karfl›
mücadeleden al›koyan bu dü-
flünce tarz›, sömürü düzenlerinin
de ifline gelir. Bu nedenle de, kit-
lelerde ““kkaaddeerrccii”” metafizik dü-
flünceyi yayg›nlaflt›r›rlar.

Fakat gerçek, metafizikçinin
iddia etti¤i gibi de¤ildir. Bilimsel
yöntem, sömürü ve adaletsizlik-
lerin yarat›l›fl özelli¤i olmad›¤›n›,
toplumsal geliflimin belirli bir
aflamas›nda, maddi nedenlere
ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›n› ve
yine toplumsal geliflimin bir afla-
mas›nda ortadan kalkaca¤›n›
gösterir.

MMeettaaffiizziikk yyöönntteemmee ggöörree;; kkaarr--
flfl››ttllaarr bbiirr aarraaddaa bbuulluunnaammaazzllaarr.. Bir
fley ya öyledir, ya da böyledir.
Ayn› zamanda hem öyle, hem de
böyle olamaz. Örne¤in, bir insan
ya iyidir, ya kötüdür. Metafizikçi,
bir insan›n hem iyi özelliklerinin,
hem de kötü özelliklerinin bir

arada bulundu¤unu kabul
etmez.

Yine örne¤in metafi-
zikçi, bir devlet ya de-
mokrasi, ya diktatörlük-
tür der. Fakat, gerçekte

bir devlet hem demokrasi
hem de diktatörlük olabilir. Ör-
ne¤in, burjuva devlet, burjuvazi
için demokrasi iken, halka karfl›
diktatörlüktür. Sosyalist devlet
de, tersinden burjuvazi için dikta-
törlükken, halk için demokrasi-
dir.

Bu nedenle de, metafizik dü-
flüncenin savunucusu, bir devleti
tan›mlamak için, ““KKiimmiinn iiççiinn ddee--
mmookkrraassii?? KKiimmiinn iiççiinn ddiikkttaattöörr--
llüükk??”” sorular›n› sormaz ve sü-
rekli yan›l›r. Örne¤in, burjuva de-
mokrasilerinin, halka karfl› bas-
k›c› uygulamalar›na, sömürge ül-
kelerde darbeler örgütlemeleri-
ne, faflist diktatörlükleri örgütle-
me ve desteklemelerine tutarl›
bir aç›klama getiremez. 

MMeettaaffiizziikk yyöönntteemm;; oollgguullaarr››
bbiirrbbiirriinnddeenn kkooppaarraarraakk eellee aall››rr.. Bir
olay›n onu çevreleyen koflullarla
ba¤›n› kurmaz, kendi bafl›na de-
¤erlendirir. Örne¤in; metafizikçi,
insan›n kiflilik özelliklerinin için-
de yaflad›¤› toplumsal yaflamda
flekillendi¤ini kabul etmez. ‹n-
sanlar›n, h›rs›z, katil, doland›r›c›,
yalanc› ya da tersine dürüst,
adaletli ve benzeri özellikleriyle
birlikte do¤duklar›n› ileri sürer.

Sosyalizm fikrine karfl› ç›kar-
ken de, bunu kan›t(!) olarak kul-
lan›r. Der ki; adaletsizliklere, sö-
mürüye, zulme son verecek sos-
yalist toplum kurulsa bile, insan
insan olarak kald›¤› sürece bu
sistem yürümez. Örne¤in, sosya-
list toplumun kurulmas› müca-
delesi içinde, yine sosyalist top-
lumda insan›n da de¤iflece¤ini,
yeni insan›n flekillenece¤ini ka-
bul etmez. 

Ekonomiden, siyasete, e¤i-
timden kültüre her fleyi sistem-
den kopararak ele al›r. Oysa, do-
¤adaki hiç bir olgu içinde bulun-
du¤u çevre koflullar›ndan ba¤›m-
s›z ele al›narak aç›klanamaz.

METAF‹Z‹K
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Yeni Genelkurmay Baflkan› ‹lker
Baflbu¤’un, görevi devral›r almaz
yapt›¤› Diyarbak›r ve Van gezisinde
söyledikleri, burjuva bas›nda, ““BBaaflfl--
bbuu¤¤’’uunn yyeennii aaçç››ll››mm››”” olarak de¤er-
lendirildi. 

Peki, ortada gerçekten bir aç›-
l›m, öncekilerden farkl› bir politika
var m›?

Baflbu¤’un gezide söyledi¤i en
veciz söz ““tteerröörrllee mmüüccaaddeelleenniinn ssaa--
ddeeccee aasskkeerrii yyöönntteemmlleerrllee ççöözzüülleemmee--
yyeeccee¤¤ii””ydi, ve bu da, belki onlarca
burjuva politikac›s› ve onlarca ge-
neral taraf›ndan onlarca kez söyle-
nen bir sözden baflka bir fley de¤il-
dir. Her biri, yeni birfley keflfediyor-
muflcas›na bunu tekrarlarlar, bun-
dan dolay› alk›fl al›rlar, fakat sonuç-
ta, en iyi bildikleri yöntem olarak,
katliam politikas›n› sürdürürler. 

Oligarfli, her yeni Genelkurmay
baflkan› ile, her yeni hükümet ile
halk›n sorunlar›na çözüm bulunaca-
¤› umutlar›n› tekrar yeflertmek, ““bbuu
ffaarrkkll››”” dedirtmek ister. Bunun için
de oligarflinin sözcüleri teorisyenle-
ri, görevi yeni devralan politikac›lar
ve generaller’in davran›fllar›ndan,
konuflmalar›ndan olur olmaz çeflitli
anlamlar ç›kar›r, gerçeklerle ilgisi
olmayan yorumlarla halka sunarlar.
AAddeettaa,, hhaallkkaa ppaazzaarrllaarrllaarr..

Baflbu¤ için yap›lan da bundan
ibarettir. Örne¤in, bu pazarlama po-
litikas› gere¤i, Baflbu¤’un herhangi
bir politik veya pratik de¤eri olma-
yan ““HHeemm DDiiyyaarrbbaakk››rr’’›› hheemm ddee DDii--
yyaarrbbaakk››rrll››llaarr›› sseevviiyyoorruuzz”” sözü bile
özel bir anlam içeriyormufl gibi öne
ç›kar›larak verildi.

PPeekkii BBaaflflbbuu¤¤ bbuu sseevvggiissiinnii nnaass››ll
ggöösstteerreecceekk?? NNee yyaappaaccaakk?? Elbette,
Baflbu¤ da, kendisinden öncekiler
gibi, emperyalizmin ve oligarflinin
ç›karlar› çerçevesinde hareket ede-
cektir. Kürt sorununa yaklafl›m›n›
belirleyen de bu olacakt›r. Dolay›-

s›yla, 80 y›ld›r uygulanan politika-
lar›n uygulay›c›s› olmaktan baflka
bir fley yapmayacakt›r. Nitekim,
Genelkurmay baflkan› seçilmesi de,
bu zamana kadar yapt›klar›yla em-
peryalizm ve oligarfliye verdi¤i gü-
venin d›fl›nda düflünülemez.

Baflbu¤’un gezisinde de as›l vur-
gu, ““tteerröörrüü bbiittiirrmmee”” üzerine ol-
mufltur. Kürt halk›n›n talepleri ve
mücadelesi yine ““tteerröörr””dür. Ve,
kendisinden öncekiler gibi, Bafl-
bu¤’un da derdi bu mücadelenin bi-
tirilmesinden ibarettir.

Bunun için Baflbu¤, Diyarba-
k›r’daki patron örgütleri ve kimi
odalar›n temsilcileri ile bir toplant›
örgütledi. Burjuva bas›n›n, toplant›-
y› ““BBaaflflbbuu¤¤’’uunn bbiirr iillkkee ddaahhaa iimmzzaa
aattmmaass››”” fleklinde vermesi bir çarp›t-
mad›r. Zira, Baflbu¤ bölgedeki in-
fazlar›, iflkenceleri dile getirecek
kurumlar› dahi ça¤›rmad›¤› s›radan
bir toplant› düzenlemifltir. Ve zaten,
amaç da Kürt halk›n›n sorunlar›n›
taleplerini dinlemek de¤ildi. Top-
lant›n›n gündemi, ““ddaa¤¤aa çç››kk››flflllaarr››
nnaass››ll öönnlleerriizz””di ve ça¤r›lanlar da bu
gündeme uygun olarak seçilmifller-
dir. Baflbu¤ bu örgütlere; ““TTeerröörree
kkaarrflfl›› yyuummrruu¤¤uunnuuzzuu mmaassaayyaa vvuu--
rruunn”” dedi ve bunda ““iillkk”” denecek
bir yan yoktur.

Baflbu¤’un Diyarbak›r 2. Taktik
Hava Kuvvet Komutanl›¤›’nda dü-
zenledi¤i bas›n toplant›s›ndaki ko-
nuflmas›n›n özü de eezzmmeekk,, ssiinnddiirr--
mmeekk,, yyookkeettmmeekk’’ten ibaretti. Bunun
için iflbirli¤i ça¤r›s› yap›yordu.

SSoorruunnuunn AAdd››:: ‘‘TTeerröörr’’
ÇÇöözzüümm:: EEzzmmeekk,, YYookkeettmmeekk

Soru yal›nd›r, Kürt sorunu var
m› yok mu?

Buna iliflkin Baflbu¤’un cevab›n-
da da, oligarflinin cevab›nda da as-
l›nda bir belirsizlik yoktur. ““KKüürrtt

ssoorruunnuu tteerröörr ssoorruunnuudduurr”” söylemi
sürdürülmektedir. Baflbu¤ da bunu
ifade etmifltir.

Buna ba¤l› soru; Kürt sorununun
çözümü nedir?

Baflbu¤’un Diyarbak›r’da bu so-
ruya verdi¤i cevap; ““hhaallkk››nn mmüüccaa--
ddeelleessiinnii eezzmmeekk,, yyookkeettmmeekk”” olmufl-
tur. Bunda da bir yenilik yok.

Dolay›s›yla, ortada 80 y›ll›k
Kürt sorununu yok sayma, Kürt hal-
k›n›n taleplerini terörle bast›rma po-
litikas›ndan baflka bir fley yoktur.

Oligarfli, Kürt sorununu ““tteerröörr””
diye tan›mlamaktan ileriye bir ad›m
atm›fl de¤ildir. Sorunun ismi ““ttee--
rröörr”” diye tan›mland›¤› sürece de,
burjuva ölçüler içinde bile Kürt hal-
k›n›n ulusal taleplerine dair bir ge-
liflmeden söz etmek mümkün de¤il-
dir. 

Oligarflinin Kürt sorununda tar-
t›flt›¤› tek fley var: ““NNee yyaappaarrssaakk
KKüürrtt hhaallkk››nn››nn mmüüccaaddeelleessiinnii bbiittii--
rreebbiilliirriizz??””

Generaller’in de, düzen partile-
rinin de ikide bir gündeme getirdik-
leri “Do¤u, Güneydo¤u paketle-
ri”nin, “aç›l›m”lar›n›n cevap arad›¤›
sadece bu sorudur. 

Oligarfli Kürt halk›n›n yaflam›y-
la, ne ulusal, ne ekonomik sorunla-
r›yla ilgili de¤ildir. Bu sorunlar›n
““mmüüccaaddeelleeyyee eettkkiissii”” ile ilgilidir.
‹flsizlik, yoksulluk sorunu mu var?
Bunun ““ddaa¤¤aa çç››kk››flflllaarraa eettkkiiddee bbuu--
lluunnmmaass››”” boyutuyla ilgilidir. Hesa-
b›n›, ““aaccaabbaa iiflflssiizzllii¤¤ii aazzaallttssaakk,, ddaa--
¤¤aa çç››kk››flflllaarr aazzaall››rr mm››??”” düflüncesi
üzerinden yapar. De¤ilse, iflsizli¤i,
açl›¤› gündemine bile almaz. (Bu
yaklafl›m› elbette sadece Kürt halk›-
na iliflkin de de¤ildir; yoksulluk,
oligarfli için sadece “sosyal patlama
riski” yaratt›¤› ölçüde sorundur;
böyle bir risk olmad›¤› sürece,  yok-
sullaflt›rma politikalar› sorunsuz,
tart›flmas›z devam ettirilebilir.)

‘Yeni Aç›l›m’ De¤il,
80 Y›ll›k Politika‹lker Baflbu¤,

Diyarbak›r’da

33



Kürtçe yay›n, e¤itim gibi sorun-
lar hep bu çerçevede ele al›nd›¤›
için de, ““aatt››llaann aadd››mmllaarr”” göz boya-
maya yönelik olmaktan ileri gitmez.
Kürtçe yay›n› gündemlerine al›rlar,
daha yasal düzenlemeyi yapmadan,
nas›l etkisizlefltirilece¤i üzerine
yöntemler gelifltirirler.

Oligarfli halen 80 y›ll›k ›rkç›,
asimilasyoncu politikalar› sürdür-
mektedir. Kimi zaman iç veya d›fl
kimi etkenler ve zorunluluklardan
dolay›, “Kürt realitesi”ni kabul
edip, Kürt sorununu, Kürt kimli¤ini
a¤›zlar›na almalar› yan›lt›c› olma-
mal›d›r. Onlar, f›rsat bulduklar›nda
yine beyinlerinin arkas›ndaki,
““KKüürrttlleerr ddaa¤¤ TTüürrkklleerriiddiirr”” politi-
kas›n› de¤iflik biçimlerde ifade ede-
rek gündeme getirirler. Zira, ancak
““tteekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk ddiinn vvee
tteekk iiddeeoolloojjii””yi tüm halka kabul et-

tirdiklerinde iktidarlar›n› güvenceye
alabileceklerini düflünmektedirler.

SSöözzddee VVaattaannddaaflfl’’ttaann TTeemmiizz
VVaattaannddaaflfl’’aa;; KKaaffaa AAyynn›› KKaaffaa

Genelkurmay Baflkan› Baflbu¤,
Van’da kendisini alk›fllayanlar için
flöyle diyor: ““BBuuggüünn VVaann’’ddaa ggöörr--
mmüüflfl oolldduu¤¤uumm bbuu vvaattaannddaaflflllaarr,, ttee--
mmiizz TTüürrkk vvaattaannddaaflflllaarr››dd››rr””. 

Peki, Baflbu¤’u alk›fllamayanlar?
Onlar›n kim olduklar›n›, bir önceki
Genelkurmay Baflkan› Hilmi Öz-
kök, ““ssöözzddee vvaattaannddaaflflllaarr”” fleklinde
tan›mlam›flt›. Görüldü¤ü gibi, Ge-
nelkurmay’›n halka bak›fl›nda bir
de¤ifliklik yoktur. Baflbu¤’un ““DDii--
yyaarrbbaakk››rrll››llaarr›› sseevviiyyoorruuzz”” sözleri-
nin riyakarl›¤› da burada daha net
görülmektedir. Onlar›n “sevdikle-
ri”, kimli¤ini inkar etmifl, katliamc›-
lar› alk›fllayan, oligarflik devlete bi-
at eden Kürtler’dir. Bunlar› kabul
etmeyenler, ya ““ssöözzddee”” vatandaflt›r,
ya ““kkiirrllii”” vatandafl! 

Irkç› faflist kafa, iflte halk› böyle
bölmektedir; ““SSöözzddee vvee öözzddee vvaa--
ttaannddaaflflllaarr””,, ““tteemmiizz vvee kkiirrllii vvaattaann--
ddaaflflllaarr””...... Bundan daha ala bir bölü-
cülük olabilir mi?0

Kimli¤ine, kültürüne, haklar›na

sahip ç›kan halk› düflman görüyor.
Her türlü zulümle üzerine gidiyor.
““TTeemmiizz TTüürrkk vvaattaannddaaflfl››”” olmay›
dayat›yor.

Ve ekliyor; ““‹‹nnaann››yyoorruumm kkii,, bbiizz
bbuu ggüüççllee tteerröörr öörrggüüttüünnüünn üüsstteessiinn--
ddeenn ddaahhaa kk››ssaa ssüürreeddee ggeelleeccee¤¤iizz..””..

Yola dizilip kendini alk›fllayan-
lara da, Kürt halk›na karfl› kullan›la-
cak iflbirlikçiler gözüyle bak›yor. 

‹flte, burjuva bas›n›n ““iillkklleerree
iimmzzaa aattaann”” generalinin, Diyarbak›r
ve Van gezilerinde verdi¤i mesajlar,
söyledi¤i sözler ve “yeni aç›l›m›”
bunlardan ibarettir. 

Evet, yeni Genelkurmay Baflka-
n›, göreve bafllar bafllamaz ilk ola-
rak bu illere giderek, soruna verdi¤i
önemi göstermifltir. Fakat, bu önem,
Kürt sorununa de¤il, Kürt sorunu-
nun bbaasstt››rr››llmmaass››nnaa verilen önem-
dir.

80 y›ld›r sonuç alamayan bu po-
litikadan, Baflbu¤’un genelkurmay
baflkanl›¤›nda da bir sonuç alama-
yacaklar›n› görmek için beklemek
bile gereksizdir. Zira Kürt sorunu
bir gerçektir ve bu gerçek ortada
durdu¤u sürece, sorunun çözümü
için mücadele de olacakt›r. 

‹lker Baflbu¤
Van’da...

fi›rnak Tümen Komutan› Tüm-
general Ahmet Yavuz imzas›yla
geçti¤imiz günlerde yay›nlanan
““MMaayy››nnll›› ssaalldd››rr››llaarraa kkaarrflfl›› iivveeddii
öönnlleemm ttaalliimmaatt››”” bafll›kl› talimatta
bak›n ne yaz›yor: ““SS››kk mmaayy››nnllaa--
nnaann yyoollllaarr››,, ddoo¤¤rruuddaann ddee¤¤iill,, ssiivviill
aarraaçç ttrraaffii¤¤iinnee aaçç››lldd››kkttaann ssoonnrraa
kkuullllaann››nn vvee bbööyyllee bbiilliinneenn aarraazziilleerrii
ddee öönnccee ççoobbaannllaarr vvee ggööççeerrlleerr kkuull--
llaannss››nn,, ssiizz oonnddaann ssoonnrraa ggiirreerrssii--
nniizz......””..

““MMaayy››nn eeflflee¤¤ii”” vard›r. May›nl›
arazilere sürülür, efle¤in bast›¤›
yerlere basarak ilerlenir. E¤er ma-
y›na denk gelinirse, olan efle¤e
olur, arkas›ndan giden kiflilere za-
rar gelmemifl olur.

fi›rnak Tümen Komutan›, as-

kerlerine halk› ““mmaayy››nn eeflflee¤¤ii”” gibi
kullanma talimat› yay›nlam›flt›r.
Bu talimat, TSK’n›n halka bak›fl›-
n›n özetidir. ‹flte, Kürt halk›na yö-
nelik katliamlar yapan, köyleri ya-
k›p y›kan, iflkencelerden geçiren,
d›flk› yediren kafa, bu kafad›r. Bu
kafa halk› insan olarak görmez,
onun gözünde halk›n bir hayvan
kadar de¤eri yoktur.

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

San›lmamal›d›r ki, bu talimat›

veren kafa TSK içinde, bir ya da
bir kaç subayla s›n›rl›d›r. ‹flbirlikçi
ordu, bafltan afla¤›ya ayn› kafa ya-
p›s› ile flekillendirilmektedir. Böy-
lesi bir talimat›n yay›nlanabilmesi
de bu gerçe¤in teyididir.

Halka yabanc›laflm›fl ve düfl-
manlaflm›fl bu kafa yap›s›n›n, hal-
ka ölümden baflka verebilece¤i bir
fley olabilir mi?

San›lmas›n ki, bu, ordunun salt
Kürt halk›na yönelik bak›fl›d›r. Irk-
ç› ideolojiyle yetifltiklerinden do-
lay›, Kürt halk›na düflmanl›klar›
daha fazlad›r. Fakat, s›n›fsal olarak
da tüm halka düflman bir ideolojiy-
le yetifltikleri için, ülkenin neresin-
de olursa olsun halka bak›fllar› ay-
n›d›r. Örne¤in, Karadeniz’den
Ege’ye iflçilerin, köylülerin, gece-
kondulular›n en küçük hak talepli
eylemlerine sald›r›rken, bu kafa
yap›s›yla hareket ederler.

TSK’ya göre halk ‘may›n efle¤i’

34



““DDeenniizz FFeenneerrii”” doland›r›c›l›¤›-
na iliflkin davan›n, Almanya’da
bafllamas›ndan itibaren, AKP ile
Do¤an Holding aras›ndaki ç›kar
çat›flmas›, davada aç›¤a ç›kan bilgi
ve belgeler üzerinden sürdürülü-
yor.

Baflta Do¤an Medya olmak üze-
re, AKP karfl›t› kesimler bu malze-
meyi aralar›ndaki çat›flmada kulla-
narak, AKP’yi teflhire yönelirken;
AKP de, bu doland›r›c›l›k içindeki
rollerini, karfl› sald›r› bafllatarak
örtmeye çal›fl›yor.

Tehditler, flantajlar ve kirli ç›kar
iliflkileri ortal›¤› kaplam›fl durum-
da. Oysa, daha k›sa süre öncesine
kadar, Do¤an Holding de, AKP ik-
tidar›n› destekleyenler aras›nda idi.

O zaman ç›kar iliflkileri, ittifak
halinde olmalar›n› sa¤l›yordu, bu-
gün çat›flmalar›n›n nedeni de yine
ç›karlar›d›r. 

Uzlaflmalar›n› da, çat›flmalar›n›
da maddi ç›karlar›n›n belirledi¤ini,
Hürriyet Gazetesi Genel Yay›n Yö-
netmeni Ertu¤rul Özkök, NTV’de
kat›ld›¤› bir programda flöyle dile
getirdi; ‘‘EEllbbeettttee bbiizz bbiirr flfliirrkkeettiizz..”” 

Evet, onlar gazete gibi görünse-
ler, bas›n ilkelerinden, özgürlü¤ün-
den s›k s›k dem vursalar da bir “flir-
ket”ler; dolay›s›yla as›l amaçlar›
“kar”d›r ve karlar› için, gerekti¤in-
de uuzzllaaflfl››rr gerekti¤inde de ççaatt››flfl››rr--
llaarr.. 

Bunlar, bas›n yay›n tekelleriyle
iktidarlar aras›ndaki iliflkilerin iki
yönüdür.

Bu çat›flmada, her iki kesim de
çat›flman›n temiz taraf› de¤ildir.
AKP iktidar›n›n yolsuzluklar›, do-
land›r›c›l›klar› ayyuka ç›km›fl du-
rumdad›r. Fakat, ayn› durum Do-

¤an Holding için de geçerlidir. On-
lar da, iktidarlarla iliflkilerini ve el-
lerindeki medya ve sermaye gücü-
nü kullanarak soygun ve talan› sür-
dürürler. Her ç›kar ve maddi ka-
zanç kap›s›n›, bu yollarla açarlar.

Oligarflinin dünyas›nda, yasalar,
kurallar temel de¤ildir. ‹ttifak ha-
linde bu iliflkileri yürütürken, bir-
birlerinin aç›klar›n› da görmezler.
Fakat, bugün oldu¤u gibi, ittifak
da¤›l›p çat›flma bafllad›¤›nda, eller-
de biriktirilen malzemeler de orta-
ya ç›kar›lmakta ve çat›flmada kulla-
n›lmaktad›r.

Yani, AKP iktidar›n›n çizmeye
çal›flt›¤›; ‘‘DDoo¤¤aann HHoollddiinngg’’iinn hhoorr--
ttuummllaarr››nn›› kkeessttii¤¤ii iiççiinn ssaalldd››rr››llaarraa
mmaarruuzz kkaallaann ddüürrüüsstt iikkttiiddaarr’’ tablo-
su piflkince bir aldatmad›r. AKP,
Do¤an Holding’e ait POAfi’›n ver-
gi borçlar›na yüzde 50 indirim yap-
mas› örne¤inde oldu¤u gibi, pekala
Do¤an Holding’in hortumlamalar›-
na arac›l›k yapm›flt›r. Keza, iktidar
olanaklar›n› kullanarak hortumla-
r›n ucunun ba¤land›¤› tek holding
de Do¤an Holding de¤ildir. As›l
yüklüsünü, kendi yandafl› tekellere
aktarm›flt›r. Dolay›s›yla, Do¤an
Holding’in AKP’yi hedef al›nmas›-
n›n nedeni, “temiz iktidar” olmas›
de¤il, rantlar›, kendi çevresine da-
ha fazla ak›tmas›d›r.

Di¤er yandan, Do¤an Hol-
ding’in, kendisine atfetti¤i “dolan-
d›r›c›l›klara karfl› ç›kan, dürüst
sermaye ve bas›n özgürlü¤ünü sa-
vunan, ilkeli medya...” söylemleri-
nin de gerçekle ilgisi yoktur. Yü-
rüttükleri kavga bu de¤erler için
de¤il, holding ç›karlar› içindir.

Bunun için y›llarca AKP iktida-
r›n› desteklemifl; bugüne kadar
AKP’nin yyoollssuuzzlluukkllaarr››nn››,, ddoollaann--
dd››rr››cc››ll››kkllaarr››nn›› ggöörrmmeezzddeenn ggeellmmiiflfl;;
AKP’ye karfl› yaz›lar› nedeniyle,
uzun y›llard›r gazetelerinde yazar-
l›k yapan Emin Çölaflan’› iflten at-
m›flt›r. O zaman, Ertu¤rul Özkök;

““SSoonnuunnddaa iiflfl,, ggaazzeetteenniinn kkuurruummssaall
kkiimmllii¤¤ii iillee ççaatt››flflmmaa nnookkttaass››nnaa ggeell--
ddii”” diyordu. Demek ki, gazetenin
kurumsal kimli¤i AKP ile ç›kar
iliflkileri üzerine oturuyordu.

Bu yaflananlar, salt AKP iktidar›
ile Do¤an Holding iliflkilerini de-
¤il, oligarflik düzenin iflleyiflini
yans›tmaktad›r. Oligarflik düzende,
iktidarlarla bas›n yay›n tekelleri
her zaman ç›kar iliflkisi içinde ol-
mufllard›r. Ve ç›kar iliflkilerinin bo-
zuldu¤u durumlarda da aralar›nda
çat›flma bafllam›flt›r.

Fakat, birbirlerine karfl› kullan-
d›klar› malzemeler de ço¤unlukla
gerçektir. Bu nedenle, aralar›ndaki
çat›flmalar ayn› zamanda, sistemin
ve egemenlerin doland›r›c›l›klar›-
n›n, yolsuzluklar›n›n belli ölçüler-
de de olsa halk›n gözü önüne seril-
mesine de vesile olmaktad›r.

ÇÇaatt››flflmmaann››nn GGöösstteerrddiikklleerrii

Do¤an Holding ile AKP aras›n-
daki çat›flman›n gösterdiklerinin en
belli bafll› yanlar›n› flöyle ifade
edebiliriz;

u Her iki kesimin eli birbirin-
den kirlidir.

DDoo¤¤aann MMeeddyyaa;; Deniz Feneri
yolsuzlu¤unun Tayyip Erdo¤an’a
kadar uzand›¤›n› yazd›.

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann;; ‘‘Ayd›n Do-
¤an, Hilton’un önündeki devasa
yeflil alan›, rezidans yapmak üzere,
benden ricada bulundu’ aç›klama-
s›n› yapt›.

AAyydd››nn DDoo¤¤aann:: Tayyip Erdo-
¤an’› yandafl› holdingleri kay›r-

Çat›flt›ran da Uzlaflt›ran da Ç›karlar›d›r
‹lke, kural, ahlak

yok; tehdit, flantaj,
riyakarl›k var

AAAKKKPPP---DDDooo¤¤¤aaannn
MMMeeedddyyyaaa   KKKaaavvvgggaaasss ›››
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makla suçlayarak; Ceyhan’a rafi-
neri kurmak için yer istedi¤inde,
Erdo¤an’›n ‘Hay›r olmaz oray› bbii--
zziimm ÇÇaall››kk Grubu istiyor’ dedi¤ini
aç›klad›.

KKaannaall 77:: Ayd›n Do¤an küçük
yat›r›mc›n›n 60 milyon dolar›n› ka-
sas›na aktard› m›? Ka¤›t kaçakç›l›-
¤› yapt› m›? diye sorarken; TTaayyyyiipp
EErrddoo¤¤aann ddaa,, ‘RTÜK baflkan›n›
suçlu ilan etmenizin, ç›kar hesapla-
r›n›zla alakas› var m› yok mu?’ di-
ye sorarak aç›klama istedi.

Biz aç›klayal›m, her ikisinin
yazd›klar›nda da, söylediklerinde
de belirleyici olan ç›kar hesaplar›-
d›r. Geçmiflte, ç›kar hesaplar› için
göz yumduklar›n›, bugün ç›kar he-
saplar› için gündeme getiriyorlar.

Örne¤in, Kanal 7 televizyonu,
““aarrflfliivvlleerriinnii ttaarraayyaarraakk((!!))”” (demek
ki, Tv arflivlerinde kiflilerin telefon
kay›tlar› da varm›fl!), 10 y›l önceki
telefon konuflmalar› aras›ndan, Er-
tu¤rul Özkök’ün ANAP yöneticile-
rinden Günefl Taner’le telefon ko-
nuflma kayd›n› yay›nl›yor. Özkök,
Taner’den baflbakan Mesut Y›lmaz
ile görüflerek, ka¤›t al›m ifline ara-
c›l›k yapmas›n› istiyor ve diyor ki;
““BBuuggüünn oonnuunn aa¤¤zz››nnddaann ((MMeessuutt
YY››llmmaazz)) mmaannflfleett yyaapptt››mm,, ddaahhaa nnee
yyaappaayy››mm..””

Kirli iliflkiler böyle yürütülüyor,
ve eldeki bas›n gücü de böyle kul-
lan›l›yor iflte. 

fiimdilik aç›klad›klar›n›n bir
k›sm› bunlar olsa da, ellerindeki
malzemenin aç›klad›klar› ile s›n›rl›

olmad›¤› da aç›kt›r.

u HHeerr iikkii kkeessiimmiinn ddee bbaa--
ss››nn öözzggüürrllüü¤¤üü iillee iillggiissii yyookk--
ttuurr.. Bas›n, ç›kar iliflkilerinde kul-

lan›lacak malzemedir.

Tayyip Erdo¤an; ““BBuunnddaann ssoonn--
rraa SSaayy››nn DDoo¤¤aann ggrruubbuu yyaazzdd››kkççaa
bbeenn ddee aaçç››kkllaayyaaccaa¤¤››mm..”” sözleriyle,
Do¤an Medya’ya ““hhaakkkk››mmddaa yyaazz--
mmaayy››nn hhaaaa”” diyerek, bas›n özgür-
lü¤üne ““ssaayygg››ss››nn››”” göstermifltir.
Bas›n AKP yandafl› de¤ilse, flflaann--
ttaajjllaa,, tehditle susturulabilir.

Ertu¤rul Özkök’te, NTV’deki
konuflmas›nda, ‘‘HHeerr ggüünn ddoo¤¤uuddaann
flfleehhiitt hhaabbeerrlleerrii ggeelliiyyoorr yyaazzmm››yyoo--
rruuzz......’’ diyerek tehdit savuruyordu.
‹flte bas›n özgürlü¤ü; anlafl›rsak
yazmamaya devam, de¤ilse ‘‘yyaazzaa--
rr››mm hhaaaa!!!!!!’’ . Halk›n haber alma
özgürlü¤ü hakk›ym›fl, objektif
gazetecilikmifl, bunlar›n önemi
yok.

Do¤an Medya’n›n anlay›fl›nda
bas›n özgürlü¤ü s›n›rlar› da, Do¤an
Holding’in ç›karlar›n›n izin verdi¤i
yere kadard›r. Yar›n AKP ile anla-
fl›rlarsa, geçmiflte oldu¤u gibi, ikti-
darlar›n istedi¤ini yaz›p
istemedi¤ini yazmayaca¤›na,
gerçeklere en koyu sansürü uygu-
layaca¤›na kuflku yoktur.

Di¤er yandan, AKP yandafl›
islamc› bas›n da, çat›flmada yerini
alm›flt›r. Onlar›n bas›n ilkeleri de;
Deniz Feneri gibi bir doland›r›c›l›k
olay›n› haber bile yapmazken, sa-
dece doland›r›c›l›¤a ismi bulaflan

kiflilerin karfl› aç›klamalar›n› ya-
y›nlayacak kadar, ç›kar çat›flmala-
r›na endekslenmifltir.

Burjuva bas›n yay›n kurulufllar›,
tteekkeelllleerriinn ssiillaahh›› durumundad›r.
Hemen hepsi bir holdinge ba¤l›d›r.
Bas›n olma özellikleri de¤il, ba¤l›
bulunduklar› holdinglerin ç›karlar›-
n›n savunuculu¤u belirleyici ol-
maktad›r. Ve bu zeminde birbirleri-
ne elefltiri getirecek durumda da
de¤iller, çünkü hepsi ayn› durum-
dad›r.

u fifiaannttaajj vvee tteehhddiittllee
ççaarrpp››flfl››yyoorrllaarr:: Yasa, hukuk

önemsiz; Biri ülkenin baflbakan›,
di¤eri ülkenin en büyük medya te-
keli, fakat her ikisinin de ellerinde-
ki bilgiler, flflaannttaajj vvee tteehhddiitt malze-
mesi.

Tayyip Erdo¤an diyor ki; elimde
seninle ilgili gizli bilgiler var, hak-
k›mda yazd›klar›n› bir hafta içinde
de¤ifltirmezsen, bu bilgileri aç›kla-
maya devam edece¤im. Bütün kara
kapl› defterler ortaya ç›kacak.

Baflbakan’›n elindeki bilgi ve
belgeleri, yarg›ya tafl›mas› gerek-
mez mi? Baflbakan yasad›fl›l›klar›
engellemekle görevli de¤il mi? Öy-
le olmuyor, baflbakan flantaj için
kullan›yor.

Ertu¤rul Özkök, Do¤an Holding
ad›na cevap yaz›yor; bbiizzee ddee sseenniinn--
llee iillggiillii yyoollssuuzzlluukk ddoossyyaallaarr›› ggeellii--
yyoorr.. 

Nitekim, Do¤an Medya elindeki
yolsuzluk, doland›r›c›l›k dosyalar›-
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Ertu¤rul Özkök diyor ki; ““EE¤¤eerr bbuu
üüllkkeeddee ddeemmookkrraassii vvaarrssaa,, bbiizziimm ddee bbuunnllaarr››
ssööyylleemmee hhaakkkk››mm››zz vvaarrdd››rr..””

Fakat, Özkök’ün demokrasi anlay›fl› kendi
yazma hakk›yla s›n›rl›. Örne¤in, sömürü düze-

ninin karfl›s›nda olan bas›n›n yazma hakk›, her türlü
bask› kullan›larak engellendi¤inde, yok say›ld›¤›nda
Özkök’lerin akl›na demokrasi gelmez. Kimse, bunun
için tepki gösterdiklerini hat›rlayamaz.

Örne¤in, bu ülkede sadece bir karikatür sergisi aç-
t›klar› için insanlar›n tutuklanmas›, Özkök’lerin de-

mokrasi anlay›fllar›na zarar
vermez. 

Sivas’ta karikatür sergisi
açt›klar› için tutuklanan ö¤rencilerin arkadafllar›, Hür-
riyet gazetesine bir dosya haz›rlayarak gitmifllerdi.
Hürriyet’in tavr›, bu ö¤rencilerle görüflmemek, içeriye
almamak, ellerindeki dosyalara bile bakmamak olmufl-
tur. Ve demifllerdir ki; ““SSiizz hheepp ddeevvlleettii ssuuççlluuyyoorrssuu--
nnuuzz,, ttuuttuukklluu iisseelleerr bbiirr nneeddeennii vvaarrdd››rr.. BBooflfl yyeerree aaddaamm
ttuuttuukkllaannmmaazz””!!

K›sacas›, kendi üzerlerinde bask› hissettiklerinde
demokrasiyi, haklar›, özgürlükleri hat›rlayan Öz-
kök’ler, halk›n sorunlar›n› dile getirmesinden, demok-
ratik taleplerinden zerre kadar hofllanmazlar. 

ÖÖzzkköökkÖÖzzkköökk DDeemmookkrraassiiyyii HHaatt››rrllaadd››DDeemmookkrraassiiyyii HHaatt››rrllaadd››



n› yazm›fl de¤ildir. Sayfalarca yazd›klar›,
AKP’lilerin soygun ve talanlar›na iliflkin
son ““ddöörrtt oollaayy””d›r. Öncekiler yok, ya
yazmad›lar, ya üzerinde durmayarak unu-
tulmas›na hizmet ettiler.

ÖÖzzkköökk:: BBiirrlleeflflmmeelliiyyiizz

Bir yandan çat›flma sürerken, bir yan-
dan da çat›flmay› bitirme aray›fllar› sürü-
yor. Örne¤in, Ertu¤rul Özkök, NTV’de
Do¤an Holding cephesinden AKP’ye uz-
laflma ça¤r›s› yapt›: “EEkkoonnoommii dduurrdduu..
ÇÇeevvrreemmiizz bbuu kkaaddaarr ssoorruunnllaa kkuuflflaatt››llmm››flfl
((KKaaffkkaassyyaa,, OOrrttaaddoo¤¤uu,, KKüürrtt SSoorruunnuu))
iikkeenn,, bbiirrlleeflflmmeelliiyyiizz..”” 

Özkök’ün a¤z›ndan dile gelen burju-
vazinin s›n›fsal ç›karlar›d›r. Birleflmek
durumundalar. Çünkü, ülke içinde, ülke
d›fl›nda burjuvazinin ç›karlar› çerçevesin-
de müdahale etmeleri gereken sorunlar
var.

Bu da oligarfli içi çat›flmalar›n di¤er
bir yönüdür. Oligarfli içi kesimler, bir
yandan kiflisel-grupsal ç›karlar› çerçeve-
sinde çat›flmaya girerken, di¤er yandan
bu ç›karlar›n›n, sistemin genel ç›karlar›n-
dan, yani s›n›fsal ç›karlar›ndan ba¤›ms›z
olmad›¤›n› da bilirler. Sistemin zarar gör-
mesinin, hheeppssiinniinn ç›karlar›n›n zarar gör-
mesi demek oldu¤u gerçe¤iyle hareket
ederler.

Özkök, AKP’ye sistemin tehlikeye
düflmemesi için, çat›flmaya bir yerde son
vermek, uzlaflmak zorunda olduklar›n›
hat›rlatmaktad›r. 

Özkök’ün bu sözlerinde, bir noktada
uzlaflt›klar›nda, Deniz Feneri doland›r›c›-
l›klar›n›n da, tüm di¤er yolsuzluklar›n da
üzerine sünger çekmeye haz›r olduklar›
mesaj› vard›r. O noktada, çat›flmada gü-
dülen ‘‘uullvvii aammaaççllaarr’’ bir anda yok ola-
cakt›r.

Burjuvazi, s›n›fsal ç›karlar› çerçeve-
sinde, gerekti¤inde aralar›ndaki çeliflkile-
ri yumuflatma, gözard› edebilme deneyi-
mine sahiptir. Dönem dönem çat›flarak,
dönem dönem uzlaflarak, yeni dengeler
oluflturarak iktidarlar›n› sürdürmek ister-
ler. Bugün çat›fl›yorlar; Yak›n zamana ka-
dar, AKP iktidar›, Do¤an Holding’e ayr›-
cal›klar sa¤l›yor, Do¤an Holding Tay-
yip’e övgüler düzüyordu. Yar›n yine ayn›
duruma dönebilirler. 

Gazeteci Nuriye Akman,
TRT Genel Müdürü ‹brahim
fiahin’e soruyor:

- “Kürtçe kanal› ne zaman
devreye sokuyorsunuz?

TRT Müdürü cevapl›yor: 

- Kürtçe demeyelim ona.
Çok dilli kanal diyelim..

“Kürtçe”yi kelime olarak bi-
le telaffuz edemeyen bir kafa,
Kürt sorununda “demokratik
ad›mlar” atabilir mi?

Yukar›da aktard›¤›m›z diya-
log, gazeteci Nuriye Akman’›n,
TRT Genel Müdürü ‹brahim
fiahin’le yapt›¤› bir röportajdan
al›nm›flt›. (8 Eylül 2008, Za-
man) 

Devam› da var. 

TRT Genel Müdürü’nün
aç›klamas›ndan anl›yoruz ki,
bir süre sonra yay›na bafllaya-
cak olan Kürtçe televizyon, ‹s-
tiklal Marfl›yla aç›l›p kapat›la-
cak. Tabii TTüürrkkççee ‹stiklal
Marfl›. Kürt halk›na ““kkaahhrraa--
mmaann bbiirr ››rrkk””a tabi olmas›
dayat›lacak yine.  

TRT müdürünün bunu sa-
vunmakta baflvurdu¤u demago-
jiler de, uygulamadaki bu flove-
nist dayatma kadar vahim. 

Okuyal›m:

TTRRTT MMüüddüürrüü:: Kürt kökenli
vatandafllar›n devletle bir prob-
lemi yok. Hatta ‹stiklal Marfl›y-
la aç›l›p kapat›lmas›n› istiyor-
lar bu kanal›n.

NNAA:: Ne gerek var? Türk ka-
nallar›n› ‹stiklal Marfl›’yla m›
aç›k kapat›yorsunuz ki?

TTRRTT MMüüddüürrüü :: Bu benim
de¤il, Kürt kökenli vatandaflla-
r›n talebi. Ve o talep yerine ge-
lecek. Nedeni flu, onlar, biz as-
l›nda bu ülkeyi seviyoruz. ‹stik-
lal Marfl›’na, ülkenin bütünlü-
¤üne ba¤l›y›z. Ama kendi anla-

d›¤›m›z dilden de
bir yay›n› izle-
mek istiyoruz
diyorlar. 

Bu sat›rlar,
T R T g e n e l
müdürünün de,
onu oraya atayan
AKP iktidar›n›n da,
Kürtçe TV yasas›n› ç›-
karanlar›nda beynini içini tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya seriyor. 

Kürtçe televizyonu izleyen-
ler, bu kafa yap›s›na göre, ken-
dilerinin ülke bütünlü¤üne ba¤-
l› oldu¤unu kan›tlamak zorun-
dad›r. Bunun için aç›l›flta, kapa-
n›flta istiklal marfl›yla sürekli
kendilerine “Da¤ Türkü” olduk-
lar› hat›rlat›lmal›d›r. 

Kürt kökenli vatandafllar›n
talebiymifl. Nerede, kime sor-
dun? fiuna  düpedüz MGK’n›n,
M‹T’in, AKP’nin talimat› dese-
ne. 

Gazeteci bir soru daha soru-
yor:

- Ekranda Kürtçe ö¤renimi-
ne dair bir program olabilir
mi?

- fiimdilik düflünmüyorum. O
zaman bizi elefltirenlere hakl›l›k
vermifl oluruz. Amac›m›z hhaassbbeell
kkaaddeerr Kürt anne-babadan do¤-
mufl, Türkçe ö¤renememifl in-
sanlar›n bir ihtiyac›n› karfl›la-
mak.

‹fadeye bak›n; Ona göre,
dünyaya Kürt olarak gelmifl ol-
mak, kkööttüü kkaaddeerr..

San›r›z bu kadar› yeter o
beynin içini görmek için. O
beynin, baflka deyiflle AKP’nin
Kürt politikas›nda, Kürtçe ya-
y›n, yar›m saat de olsa, 12 saa-
te, hatta 24 saate de ç›kar›lsa, öz
de¤iflmiyor. Özde asimilasyon
ve Kürt kimli¤ini, ulusal hakla-
r›n› yok saymak var! 

BBiirr flfloovveenniissttiinn bbeeyynnii vvee 
AAKKPP’’nniinn KKüürrtt PPoolliittiikkaass›› 

37



38

Almanya’da süren Deniz Feneri
davas›nda yeni bilgi ve belgeler or-
taya ç›kmaya devam ediyor. Ç›kan
her belge, dinin halk› doland›rmak
için nas›l kullan›ld›¤›n› gösteriyor.

Soygunun belgeleri örtbas edile-
cek gibi de¤il, ama ediyorlar.

Deniz Feneri yöneticileri, Al-
manya’dakiyle Türkiye’deki ayr› di-
ye herkesi aptal yerine koyan bir sa-
vunma yap›yorlar. Gerçekleri aray›p
bulmakla görevli ‹çiflleri ve Adalet
Bakanl›klar› ise, Deniz Feneri’ni ak-
lamakta onlardan geri kalm›yorlar.
Adalet Bakan›, geçen hafta yapt›¤›
aç›klamada, “yyaapp››llaann ddeenneettiimmlleerrddee
bbiirr ssuuçç uunnssuurruunnaa rraassttllaannmmaadd››¤¤››nn››
aç›klad›. 

‹lginçti; Deniz Feneri Derne¤i’ni
denetlemekle sorumlu konumda
olan ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤›› DDeerrnneekklleerr
DDaaiirreessii BBaaflflkkaann›› fifieennttüürrkk UUzzuunn,, bu
derne¤in 4 Eylül’de verdi¤i iftar ye-
me¤ine ve yurtd›fl› gezilerine kat›l›-
yordu.

Bu iliflkiler varken, elbette suç
unsuruna rastlanmayacak(!). Bu du-
rumda, Deniz Feneri’nin denetimler-
den neden sorunsuz geçti¤ine ilifl-
kin, baflka araflt›rma yapmaya da ge-

rek yok. OYSA:
Bu ülkede, 

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

para cezas› öderler. 

l 8 Mart’ta Dünya Emekçi Kad›n-
lar Günü etkinliklerine kat›lan de-
mokratik kurumlar›n üyelerine ay-
larca hapis cezas› verilir.

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

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

l En küçük bir demokratik hak kul-
lan›m›nda, okuldan uzaklaflt›rmayla
bafllayan cezalar okuldan, yurttan at-
maya kadar uzan›r. 

l Tutsaklara yönelik bask›lara kar-
fl› ç›kan TAYAD’l›lar›n att›¤› her
ad›m denetlenir, demokratik hakk›n›
kullanan 50-60 yafl›ndaki analar
coplan›r. 

l Fuhufla, uyuflturucuya yozlaflma-
ya karfl› mücadele eden Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Dernekleri ve
üyelerine karfl› “büyük operas-
yon”lar düzenlenir; onlarca üyesi

salt bu nedenle gözalt›na al›n›r, tu-
tuklan›r, ve yine salt bu nedenle,
haklar›nda bbiinnlleerrccee yy››ll hapis cezala-
r› istenir. 

Buna benzer yüzlerce örnek ekle-

yebiliriz listeye. 
Her anlar›, her ad›mlar› denetle-

nir devrimci demokratik kurumlar›n.
Her faaliyetlerinde bir “suç unsuru”
bulunur. Suçlamalar için en küçük
bir gerekçe yokken, yarat›l›r.  

Ülkemizdeki devrimci demokra-
tik kurumlar, iflte bu bask›lar alt›nda
adeta faaliyetlerini yürütemez hale
getirilmeye çal›fl›l›rken, 

Deniz Fenerleri cirit atarlar her
yerde. Tarikatlar›n kurdu¤u vak›flar,
dernekler cirit atar. 

Onlara kimse niye afifl ast›¤›n›,
niye defterlerini düzgün tutmad›¤›n›,
niye insanlar›n inançlar›yla oynay›p
paralar›n› toplad›¤›n› sormaz. Tablo
ortadad›r; Sömürüye, soyguna, flo-
venizme, gericili¤e, iktidara hizmet
eden derneklere ttaamm sseerrbbeessttlliikk tan›-
n›rken, devrimci, demokratik ku-
rumlar, yasalarla, yasaklarla, bürok-
rasiyle, polis terörüyle ttaamm bbiirr kkuu--
flflaattmmaa alt›na al›nm›flt›r. 

Bir yanda, tam serbestlik, bir
yanda tam kuflatma! SSeerrbbeessttlliikk kkii--
mmee,, kkuuflflaattmmaa kkiimmee,, bak›n, iktidar›n
niteli¤ini görün.  

SSooyygguunnuunn mmeekkaanniizzmmaass››

u Tayyip’in o¤lu Bilal Erdo¤an
ile, 

Kanal 7’nin sahibi ve milyon-
larca Euro’nun aktar›ld›¤› isim
olan Zekeriya Karaman’›n o¤lu
BBAACCAANNAAKK’’llaarr..  

Bir örnek daha:
u Deniz Feneri davas› san›¤›

MMeehhmmeett GGüürrhhaann,, 
RTÜK Baflkan› ZZaahhiidd AAkkmmaann
Erdo¤an’›n bafldan›flman› MMeehh--

mmeett AAkkiiff BBeekkii
Türkiye Deniz Feneri Derne¤i

Baflkan› EEnnggiinn YY››llmmaazz
Kanal 7 Yönetim Kurulu Bafl-

kan› ZZeekkeerriiyyaa KKaarraammaann
YYeennii DDüünnyyaa ‹‹lleettiiflfliimm AAfifi’’nniinn yyöö--

nneettiimm kkuurruulluunnddaa BB‹‹RRLL‹‹KKTTEE yyeerraall››--
yyoorrllaarr.. 

‹çiçelikler bitmiyor. 
u Yeni Dünya ‹letiflim Afi.

1993’te kurulmufl; o zamanki yö-

netim kurulu baflkan› RReeccaaii KKuu--
ttaann,, baflkan yard›mc›s› da Kom-
bassan Holding Baflkan› HHaaflfliimm
BBaayyrraamm imifl. 

Bunlar nas›l iliflkiler, bunlar na-
s›l bir ç›kar çark›?

u RTÜK Baflkan› ZZaahhiidd AAkk--
mmaann ve Kanal 7 Yönetim Kurulu
Baflkan› ZZeekkeerriiyyaa KKaarraammaann,, 

NNeehhiirr MMeeddyyaa YYaayy››nncc››ll››kk adl› bir
baflka flirkette daha ortaklar. Bu
flirketin bir yöneticisi daha var:
‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann›› BBeeflfliirr AAttaallaayy..

Din doland›r›c›lar›na himaye
Devrimci, demokratik kurumlara kuflatma

Bak›n flu içiçeliklere



Deniz Feneri ismiyle kurulan
dernek, muhtaca ““yyaarrdd››mm”” ad› al-
t›nda; 2002-2007 aras›nda yaklafl›k
olarak 4422 mmiillyyoonn eeuurroo para topla-
m›fl, fakat toplanan bu paralar yar-
d›m için kullan›lmam›flt›r. 

Davan›n soruflturmas›nda görev
alan Baflkomiser mahkemede aç›k-
l›yor:

‘Paran›n yaklafl›k 77 mmiillyyoonn EEuu--
rroo’’ssuu ‹‹ssttaannbbuull’’ddaakkii DDeenniizz FFeennee--
rrii’’ne gönderildi.’

‘Toplanan para ile resmi muha-
sebe aras›ndaki aaçç››kk 2255 mmiillyyoonn eeuu--
rrooyyuu geçiyor. Bu paran›n bir k›sm›-
n› san›klar zimmete geçirdi, önemli
bir k›sm› da Türkiye’ye gönderildi.’

‘Etiyopya’ya gönderildi¤i öne
sürülen toplam 773300 bbiinn eeuurroo’’nnuunn
Ömer ‹smail adl› Etiyopyal› taraf›n-
dan al›n›p, tekrar Almanya’ya geri
getirildi¤ini belirledik.’

K›sacas›, sahtekarl›k bu kadar
aleni. Allah’›n ad›n› kullanarak top-
luyorlar, sonra bin bir türlü hile ile
bunlar› ceplerine indiriyorlar.

Sahtekarl›klar›n örnekleri bolca
var. Örne¤in, Deniz Feneri, topla-
d›klar› paralar›n Irak, Azerbaycan,
Pakistan, Nijerya, Mali, Etiopya,
Yemen, ve Türkiye’de ““kkuurrbbaannll››kk
kkooyyuunn vvee ss››¤¤››rr aall››mm››”” için kullan›l-
d›¤›n› iddia ediyor. 

Oysa davan›n iddianamesinde,
““NNee kkaaddaarr kkooyyuunn vvee ss››¤¤››rr aall››nndd››¤¤››--
nnaa,, bbuunnllaarr››nn kkeessiilliipp ddaa¤¤››tt››lldd››¤¤››nnaa
iilliiflfliinn hhiiççbbiirr bbeellggee yyookkttuurr..”” deniyor.

Yine, ‹‹ssttaannbbuull EEmmiinnöönnüü’’nnddeekkii
SSüülleeyymmaanniiyyee MMuuhhttaarrll››¤¤›’na 140
ton yard›m yap›lm›fl gösteriliyor.
Fakat, ismi verilen mahallenin
muhtar›, herhangi bir yard›m›n söz
konusu olmad›¤›n› aç›kl›yor.

Dini kullanarak aldatmak iflte
böyle oluyor. Aldatarak, halk›n oy-
lar›n› al›yorlar, aldatarak paras›n›
al›yorlar. Halka, öbür dünyay› ö¤üt-
lüyorlar, kendileri bu dünyada küp-
lerini doldurmak için, her türlü da-
lavereyi çeviriyorlar. Soyuyorlar ve
soyarken dillerinden ‘‘AAllllaahh rr››zzaass››’’
kelimesini düflürmüyorlar. 

Deniz Feneri davas›n›n iddiana-
mesinde; paralar›n akt›¤› adresler-
den birisinin de Tayyip Erdo¤an ol-
du¤u belirtiliyor. Davan›n san›kla-

r›ndan Mehmet Gürhan ifadesinde;
Firdevsi Ermifl isimli kifliden, Tay-
yip Erdo¤an’a iletilmek üzere para
ald›¤›n› itiraf ediyor. 

Fakat, para ortada yok. Tayyip
Erdo¤an, paray› ald›¤›n› da Mehmet
Gürhan’› tan›d›¤›n› da inkar etti. Fa-
kat yalan›n ömrü k›sa oldu ve Tay-
yip Erdo¤an’›n Gürhan denen kifli
ile yyaannyyaannaa rreessiimmlleerrii yay›nland›.
Bu sefer davan›n aç›lmas›ndan gün-
ler sonra, Mehmet Gürhan, mahke-
mede ifade de¤ifltirerek, Tayyip Er-
do¤an’› kurtarmaya çal›flt›.

Sadece Tayyip Erdo¤an’›n kendi
ismi yok, ayn› zamanda D›fl Politika
Bafldan›flman› Ahmet Davuto¤-
lu’nun ad› da, kendisine Deniz Fe-
neri’nden para gönderilenler içinde
geçiyor.

Deniz Feneri’nden aktar›lan pa-
ralar›n, nerelerde kullan›ld›¤›n› da
yine AKP’lilerin a¤z›ndan aktara-
l›m. AKP MKYK üyesi Ayfle Bö-
hürler, bundan tüm üç y›l önce;
““PPeekk ççookk yyeerrddee AAKKPP’’lliilleerr sseebbeeppssiizz
yyeerree zzeennggiinnlleeflfliiyyoorr.. HHaallkk bbuu zzeenn--
ggiinnlleeflflmmeenniinn ffaarrkk››nnddaa..”” diyordu.
Demek ki, açlara, fakire verece¤iz
diye toplanan yard›mlar da, bu zzeenn--
ggiinnlleeflflmmeenniinn kkaayynnaakkllaarr›› içinde. El-
bette, zenginleflmenin Deniz Feneri
d›fl›ndaki kaynaklar› da daha temiz
de¤il.

Bas›na yans›yan yeni bir bilgide
ise, Deniz Feneri flirketi bünyesin-
deki Atlas Pazarlama taraf›ndan, 1
milyon Euro’ya sat›n al›nan Atlas
Lain Gemisi’nin yyüüzzddee 4400’’››nn››nn
TTaayyyyiipp’’iinn oo¤¤lluu BBiillaall EErrddoo¤¤aann’’aa
aaiitt oolldduu¤¤uu yaz›yor.

Bilal Erdo¤an, gemiye ortak ol-
mak için 400 bin Euro vermifl; peki
bu paray› nereden bulmufl? Bunun
cevab›n› da, Deniz Feneri’nin he-
nüz ayd›nlat›lmam›fl trafi¤inde ara-
mak için yeterince neden var. 

Dinin halk› doland›rman›n arac›
olarak kullan›lmas›n›n AKP ile bafl-
lamad›¤›n› ve onlarla s›n›rl› olmad›-
¤›n› da hat›rlatmak gerekir. Örne-
¤in, RP’nin kasas› Süleyman Mer-
cümek taraf›ndan, Bosna için
““mmüüssllüümmaann kkaarrddeeflfllleerriimmiizzee yyaarr--
dd››mm”” diye toplanan paralar›n yok
edildi¤i de bilinir. Ki o zaman da o

partinin yönetiminde AKP’nin bu-
günkü bir çok yöneticisi bulunuyor-
du. 

DDoollaanndd››rr››cc››llaarraa 
ÜÜssttüünn hhiizzmmeett mmaaddaallyyaass››

Peki bunlar› denetleyen yok mu?
Nas›l oluyor da, bu kadar rahat hal-
k› doland›r›yorlar?

Akla gelen ilk soru bu ve asl›n-
da, cevap belli. Deniz Feneri’ni de-
netleme konumunda olan, AKP, De-
niz Feneri’nden beslenen durumda-
d›r. Bu durumda denetlenmemeleri
de, eelllleerriinnddee ddoollaanndd››rr››cc››ll››¤¤››nn kkiirrii--
nnee ra¤men, denetimlerden ““aall››nnllaa--
rr››nn››nn aakk››yyllaa”” ç›kmalar› da flafl›rt›c›
de¤il.

De¤ilse, bu sistemde denetleme
kurumlar›ndan bol bir fley yoktur.
Örne¤in, devrimci, demokratik ku-
rumlar, bir defteri eksik tutsalar,
hatta bir yönetim kurulu üyesinin
imzas› yerinden biraz kaym›fl olsa,
muhasebelerinde kurufl aç›k olsa,
milyarlarca liral›k para cezalar› ke-
silir. Adeta, yasalar, kanunlar dev-
rimci demokratik kurumlara nefes
ald›rmamak için yap›lm›flt›r.

Öyle ki, dernekler, en s›radan
eksikliklerden, hatalardan dolay›
sürüm sürüm süründürülebilir. 

Fakat, devrimci demokratik ku-
rumlara karfl› pervas›zca kullan›lan
bu yasalar, doland›r›c›lara karfl› kul-
lan›lmaz. Sömürüye, soyguna, flo-
venizme, gericili¤e hizmet eden
derneklerin önünde bir engel yok.
““DDeenniizz ffeenneerrii ddeerrnneekklleerriinniinn”” mil-
yon dolarl›k doland›r›c›l›klar› da
denetleyicilerin gözlerine batm›yor.

Batm›yor, çünkü yasalar› uygu-
lamakla sorumlu kurumlar›n bafl›n-
da, Deniz Feneri’nin aç›l›fl›n› ya-
panlar, s›n›rs›zca yetki verenler, ya-
ni AKP iktidar› oturuyor.

DDeenniizz FFeenneerrii,, AAKKPP’’yyii bbeesslliiyyoorr;;
AAKKPP,, DDeenniizz FFeenneerrii’’nnii kkoorruuyyuupp
kkoolllluuyyoorr..

Örne¤in, BBüülleenntt AArr››nnçç taraf›n-
dan,, Deniz Feneri’ne ““ddeevvlleett üüssttüünn
hhiizzmmeett mmaaddaallyyaass››”” verilmiflti.
Ar›nç taraf›ndan madalya tak›lan
doland›r›c›l›¤a, denetleme kurumla-
r› taraf›ndan neden denetlenmedi¤i-
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ni sormaya gerek yok.
Yine, bas›nda yaz›lanlar, Kanal

7’nin bizzat Tayip Erdo¤an’›n çaba-
lar›yla kuruldu¤unu aç›¤a ç›kar›yor.
TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann, Kanal 7’nin sahibi
gözüken ZZeekkeerriiyyaa KKaarraammaann ve
RTÜK Baflkan› ZZaahhiidd AAkkmmaann’›n
birlikte kat›ld›¤› toplant›lar, çark
hakk›nda az çok fikir veriyor.

AKP’nin Deniz Feneri hamili¤i
bunlarla da s›n›rl› de¤il. Yeni Kurtu-
lufl Dergisi’nin, geçen haftaki say›-
s›ndan hat›rlatal›m.

DDeenniizz FFeenneerrii;; 20 Aral›k 2004’te
Bakanlar Kurulu karar› ile, ““kkaammuu
yyaarraarr››nnaa ççaall››flflaann ddeerrnneekklleerr”” statü-
süne sokuldu.

Derne¤e, 12 May›s 2005’te yine

Bakanlar Kurulu karar› ile, ‹çiflleri
Bakanl›¤›, Valilikler ve emniyetten
izin almadan maddi yard›m toplama
hakk› tan›nd›.

AKP’nin bu doland›r›c›l›¤› sahip-
lenmesi öyle aleni ki; Alman savc›;
Türkiye hükümetinin, soruflturman›n
derinlefltirilmemesi, baz› tutuklama-
lar›n gerçeklefltirilmemesi için bask›
yapt›¤›n› aç›klad›. 

Bitmiyor, RTÜK Baflkan› Zahid
Akman’›n Almanya’daki ikametgah
adresinin, davan›n tutuklu san›klar›n-
dan Merhem Gürhan’›n evi oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Akman; bu iliflkisi bilin-
di¤i için, AKP taraf›ndan 2 ay önce
koruma z›rh›na büründürüldü.
TBMM’den h›zla geçirilen bir yasay-

la RTÜK Baflkan› ve üyelerinin so-
ruflturulmas›, do¤rudan Baflbakan›n
iznine ba¤land›. Demek ki, “ifl”in
patlayaca¤›n› biliyorlarm›fl ve ön-
lemlerini iki ay öncesinden alm›fllar.

Tablo çarp›c› olarak ortada duru-
yor. Karart›lamaz, yok say›lamaz.

Halk Gerçe¤i Dergisi geçti¤imiz
hafta ‹stanbul ve Türkiye’nin çeflitli
illerinde okuyucular›yla bulufltu. 

‹‹ssttaannbbuull GGaazzii MMaahhaalllleessii’nde 5
Eylül günü yap›lan dergi da¤›t›m›nda,
megafonlarla halka derginin içeri¤i
anlat›ld›. “Day› devrimdir” denilen
sat›flta yaklafl›k 150 dergi halka ulaflt›-
r›ld›. Gaz’de 11 Eylül günü yap›lan
dergi sat›fl›nda ise megafonla dergi-
den bafll›klar, paragraflar okundu. 

‹‹zzmmiirr GGüülltteeppee MMaahhaalllleessii sokakla-
r› ve Pazar yerinde 6 Eylül günü dergi
sat›fl› ve tan›t›m› yap›ld›. Dursun Ka-
ratafl'›n anlat›ld›¤› dergi sat›fl›nda halk,
Halk Gerçe¤i tan›t›m› ve sat›fl› yapan-
lar› iftar yeme¤ine davet etti. 

BBuurrssaa’’nn››nn TTeelleeffeerriikk,, VVaattaann vvee
PPaannaayy››rr mmaahhaalllleelleerriinnddee 5 Eylül gü-
nü yap›lan dergi sat›fl›nda ise AKP
iktidar›n›n alevi bezirganl›¤› yapt›¤›
halka anlat›ld›. Mahallede yap›lan Ce-
mevinin temel atma törenine gelen
AKP milletvekillerinin seçim yat›r›m›
yapt›klar›n› halka anlatan dergi
okurlar›, halka AKP’ye karfl›
mücadele ça¤r›s› yapt›lar.  9 Eylül
günü yap›lan dergi sat›fl›nda da
mahalle halk›, dergi okurlar›n› evler-
ine davet ederken Day›’n›n çok büyük
bir devrimci oldu¤unu söylediler. 

5-6 Eylül günleri AAnnttaallyyaa’n›n fia-

fak Mahallesi ve
Alt›nova’n›n Si-
nan Mahallesi’n-
de de Halk
Gerçe¤i Dergisi

yap›lan toplu sat›fllarla halka
ulaflt›r›ld›.  Dergi sat›fl›nda dergi
okurlar› her hafta halka gerçekleri
ulaflt›rmaya devam edeceklerini
duyurdular.

AAnnkkaarraa’’nn››nn TTeekkmmeezzaarr MMaahhaallllee--
ssii''nnddee de Halk Gerçe¤i Dergisi’nin
tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Dergi okur-
lar› AKP iktidar›n›n gerçekleri halka
anlatmaya çal›flan devrimci bas›na
yönelik bask› ve sansürünü insanlara
anlatarak teflhir ettiler. 

10 Eylül Çarflamba günü
MMaallaattyyaa’’nn››nn PPaaflflaa KKööflflkküü vvee CCeemmaall
GGüürrsseell MMaahhaalllleelleerrii’’nnddee Yeni
Kurtulufl Dergisi’nin sat›fl› ve tan›t›m›
yap›ld›. Dergi sat›fl›n› engellemek
isteyen polis kimlik kontrolü yap›p
halk› tedirgin etmeye çal›flt›. Polisin bu
keyfiyetine ra¤men yap›lan dergi sat›fl›
yaklafl›k 3 saat sürdü. 

10 Eylül günü Yeni Kurtulufl
Dergisi’nin AAddaannaa’’nn››nn MMeeyyddaann
MMaahhaalllleessii vvee KK››bbrr››ss CCaaddddeessiinnddee
yap›lan toplu sat›fl› yaklafl›k 2 saat
sürdü.

EEllaazz››¤¤ mmeerrkkeezz HHoozzaatt ggaarraajj›› vvee
HHaassttaanneelleerr CCaaddddeessii’’nnddee de Yeni
Kurtulufl Dergisi okurlar› derginin
toplu sat›fl›n› yapt›lar. Sat›flta 42 dergi
halka ulaflt›r›ld›. 

66 MMaayy››ss 22000077’’ddee YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii’’nnddee
ssoorrdduukk bbiizz bbuu ssoorruuyyuu.. 
SSooyygguunn aalleenniilleeflflmmiiflflttii;; aammaa ssooyygguunnddaann
““nneemmaallaannaann”” iikkttiiddaarr eellbbeettttee ggöözzlleerriinnii
kkaappaattmmaayyaa ddeevvaamm eeddeecceekkttii.. 

Hakl›n›n Sesi  Halka
Ulaflmaya Devam Ediyor 

Halk Gerçe¤i'nin 7. Say›s›na el ko-
yuldu ve 1 ay süreyle yay›n› durduruldu!

(...)
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-

lizm mücadelesinde halka yol gösteren
devrimci önderleri, halk›n öncüsü, Dur-
sun KARATAfi'› yazmak “terör örgütü
propagandas› yapmak” de¤ildir.

Dursun KARATAfi, halk› ve vatan›
için mücadele etmifl ve bu u¤urda flehit
düflmüfltür. Ve Gazi'de 15 bin kifli O'nu
sahiplenmifltir. ‹flte bu apaç›k bir ger-
çektir.

Biz gerçekleri yaz›yoruz ve bu suç-
sa e¤er bu suçu ifllemek bizim için
onurdur.

(...)
Emperyalizmin iflbirlikçi Oligarflisi

halk› kan›n› emercesine sömürmekte,
zam, zulum, iflkenceyle yönetmektedir,
bu gerçektir!

Ve bizim bu gerçekleri görmezden
gelip burjuva bas›n›n yapt›¤› asparagas
haberleri sayfalar›m›za tafl›mam›z›
kimse bekleyemez.

Bizim sayfalar›m›z oligarflinin pro-
pagandas›na araç de¤ildir. Sayfalara-
m›zda, halk›n hakl› ve meflru taleple-
rinden, gerçeklerden baflka bir fley bu-
lamazs›n›z.

(...)
Yay›n›m›z durdurulsa da, halka ger-

çekleri anlatmaktan vazgeçmeyece¤iz.

04.09.2008
HALK GERÇE⁄‹ DERG‹S‹

Halk GGerçe¤i 
Susturulamaz!



Okul-
lar aç›-
l › r k e n
AKP’nin
polisi de
iflbafl›n-
d a y d › .
Bal›kesir
Emniyet
Müdür -

lü¤ü, ö¤rencilere ve velilerine, ““YYaa--
rr››nnllaarr››mm››zz ‹‹ççiinn TTeerröörree HHaayy››rr’’’’ diye
bir broflür da¤›tt›. Avc›lar’da genç-
lik dergisi sat›fl› yapan iki ö¤renci
dövülerek gözalt›na al›nd›. Devam›-
n›n gelece¤i de aç›k.

Hedef, ö¤renci gençli¤in dev-
rimci düflüncelerle tan›flmas›n›,
haklar› için örgütlenmesi ve müca-
delesini engellemek. Gençlik, dev-
rimci olmas›n, mücadele etmesin,
tarikatlar›n eline düflebilir, sistemin
ç›karlar› için kullan›labilir. 

Örne¤in, Emniyet Müdürlü-
¤ü’nün da¤›tt›¤› broflürde deniliyor
ki; ““TTeerröörr öörrggüüttlleerrii,, eekkoonnoommiikk ss››--
kk››nntt››ddaayyssaa bbuurrss yyaa ddaa kkaallaaccaakk yyeerr
tteemmiinnii ggiibbii kkoonnuullaarrddaa yyaarrdd››mm ssaa¤¤--
llaammaa bbaahhaanneessiiyyllee öö¤¤rreenncciilleerrllee ss››--
ccaakk ddiiyyaallooggllaarr ggeelliiflflttiirriirr..”” 

Bunun yap›l›p yap›lmad›¤›, dev-
rimci demokrat ö¤rencilerin buna
olanaklar›n›n olup olmad›¤› ayr› bir
konudur; fakat böyle bir fley, sadece
devrimciler yapt›¤›nda suç ve mut-
laka engellenmesi gereken bir fley-
dir. De¤ilse, tarikatlar, üniversitele-
rin önüne masa kurup ev, yurt, ye-
mek karfl›l›¤›nda örgütlenme yap›-
yorlar. Dahas›, bunu bir politika ha-
linde uygulamaktad›rlar. Ve elbette,
polisin onlar›n bu faaliyetlerinden
bir rahats›zl›¤› yoktur.  

Devrimci demokrat gençli¤in
elinde yurtlar, burs verecek maddi
güç yoktur, fakat haklar› için örgüt-
lenme ve mücadele bilinci, birikimi
vard›r. Hakl› bir mücadeleyi sürdür-
me onuru vard›r. Bunlar da, gençli-
¤in devrimci demokrat saflarda yer
almas› için temel nedenlerdir. Yeter

ki, bunu gençli¤e anlatabilelim. El-
bette, devrimci ö¤renciler, gençli¤i
dincili¤in, flovenizmin, yozlaflma-
n›n kollar›na teslim etmeyecektir.

KKaayy››ttllaarr BBaaflflllaadd›› 

BBaall››kkeessiirr EEmmnniiyyeettii 
BBooflfl DDuurruurr mmuu??

Bal›kesir Dursunbey’deki Dur-
sunbey Meslek Yüksek Okulu’na
kay›t yapt›rmak için giden ö¤renci-
ler (ve velileri) kay›t masas›nda Ba-
l›kesir Emniyet Müdürlü¤ü taraf›n-
dan bast›r›lm›fl broflürlerle
karfl›lafl›yor, bu broflürlerde  “Yar›n-
lar›m›z ‹çin Teröre Hay›r” yaz›yor.

Egemenler y›llard›r ayn› nakara-
t› tekrarl›yor. Terör ve terörist.
Aman uzak durun. Kim terörist?
Hakk›n› arayan ö¤renci, örgütlen-
meye çal›flan ö¤renci. Emperyaliz-
me karfl› ç›kan, faflizme karfl› ç›kan
ö¤renci. Uzak durulmas› istenen
bunlar. Oysa gerçek terörist e¤itim
hakk›m›z› elimizden alanlard›r.

HHaacceetttteeppee vvee OODDTTÜÜ’’ddee 
GGeennççlliikk ÇÇaa¤¤rr››ss›› 

Yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n bafl-
lamas›yla birlikte, Hacettepe ve Or-
tado¤u Teknik Üniversitesi’ni kaza-
nan ö¤rencileri, Ankara Gençlik
Derne¤i çal›flanlar› karfl›lad›. 

1 - 4 Eylül tarihleri aras›nda
Gençlik Dernekli Ö¤renciler açt›k-
lar› masalarla Ankara Gençlik Der-
ne¤i’nin tan›t›m›n› yapt›lar. 1000
adet tan›t›m broflürü da¤›tan Ankara
Gençlik Dernekli ö¤renciler e¤itim
sisteminin çarp›kl›¤›n›, sistemin ez-
bere dayal›, bilimsellikten uzak,
sormayan, sorgulamayan bireyler
yaratmak istedi¤ini, paras› olmaya-
n›n okuyamad›¤›n› ve ö¤rencilik
yaflant›s›nda bar›nma, beslenme gi-
bi birçok sorunla karfl›laflacaklar›n›
anlatt›lar. Ö¤rencileri Gençlik Der-
nekleri çat›s› alt›nda birleflmeye da-
vet ettiler. 

GGeennççlliikk GGeelleecceekkttiirr DDeerrggiissii
SSaatt››flfl››nnaa GGöözzaalltt›› 

Avc› lar ’da
Ü l k e m i z d e
Gençlik Gele-
cektir sat›fl›n›
yapan Gençlik
F e d e r a s y o n u
üyesi Hakan
Karabey ve Se-
vinç Bozda¤
isimli iki ö¤ren-
ci polis taraf›n-
dan darp edile-
rek gözalt›na
al›nd›. 

A v c › l a r
Marmara Cad-
desi’nde dergi
sat›fl› yapan
Gençlik Fede-
rasyonu üyesi Hakan Karabey poli-
sin tekme ve hakaretlerine maruz
kald›. Buna müdahale eden Sevinç
Bozda¤’da sald›r›ya u¤rad›. Sald›r›-
y› sloganlarla teflhir etmeye baflla-
yan ö¤rencileri Avc›lar halk› sahip-
lendi. Ö¤rencilerin gözalt›na al›n-
mas›n› engellemeye çal›flan bir ka-
d›n ve bir genç de polis taraf›ndan
dövüldü. 

Avc›lar Merkez Karakolu’na gö-
türülen Gençlik Federasyonlu ö¤-
renciler burada da polisin tehdit ve
fliddetine maruz kald›. Sald›r›lara
direnen Hakan Karabey ve Sevinç
Bozda¤ 62 YTL para cezas› kesil-
dikten sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Gençlik Federasyonu hukuksuz
gözalt› ile ilgili yapt›¤› aç›klamada;
“AKP hükümeti gerçeklere taham-
mül edemiyor. AKP ancak yalanlar-
la, demagoji ile ayakta kalabilir.

Ülkemizde Gençlik Gelecektir
dergisi halk›m›z›n ve gençli¤in
sorunlar›na çözüm üretmek için
faaliyet yürütür. AKP’nin taham-
mülsüzlü¤ü de bundand›r.” diyerek
AKP polisinin sald›rganl›¤›n› teflhir
etti.

Devrimcileri Engelle, Tarikatlar›n Önünü Aç
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8 Ey-
lül’de E¤i-
t i m - S e n
ü y e l e r i ,
AKP hükü-
metinin e¤i-

tim politikalar›n›, ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Mü-
dürlü¤ü’ne yapt›klar› yürüyüflle protesto ettiler.

Ö¤renci ve velilerin de destek verdi¤i eylem-
de, E¤itim-Sen üyeleri, k›z çocuklar›n›n okula
gitmelerini sa¤layacak ad›mlar at›lmad›¤›n›,
e¤itimin ticarilefltirildi¤ini ve bütçeden e¤itime
ayr›lan pay›n azald›¤›n› belirterek, ““eeflfliitt,, ppaarraa--
ss››zz vvee bbiilliimmsseell ee¤¤iittiimm”” talebinde bulundular.

E¤itim-Sen üyeleri ayr›ca, atamas› yap›lma-
yan ö¤retmenlerin say›s›ndaki art›fla da de¤ine-
rek, hükümetin istihdam sorununu da çözmedi¤i-
ni belirtti.

AKP’nin E¤itim AKP’nin E¤itim 
Politikas› Politikas› 
Protesto EdildiProtesto Edildi

737 bin çocuk okula gidemedi!
Sözde ilkö¤retim zorunlu ve devletin yükümlülü¤ü alt›nda. Fa-

kat, tablo devletin bu yükümlülü¤ünü yerine getirmedi¤ini göste-
riyor. Sabanc› Üniversitesi’nin yapt›¤› araflt›rmaya göre;

* 6-14 yafl aras›ndaki (yani ilk ö¤retim ça¤›ndaki) her 10 ço-
cuktan biri okula gidemiyor ve bu durumda olan her 5 çocuktan 1’i
nedenin yoksulluk oldu¤unu belirtiyor.

- 737 bin 614 çocuk okula gidemiyor. Bunlar›n yüzde 70’i k›z.

* 6-14 yafl aras›nda okula gidemeyen her 5 çocuktan 3’ü k›z.
* ‹lkö¤retim ça¤›ndaki engelli çocuklar›n büyük bir bölümünün

e¤itim hakk› sa¤lanm›yor. 25 bin iflitme engelli çocuktan sadece 6
binden az› okula devam ediyor.

* ‹lkö¤retim ça¤›ndaki 78 bin çocuk ücret karfl›l›¤› tar›m sektö-
ründe çal›fl›yor.

* Okul öncesi e¤itime her 4 çocuktan sadece biri ulaflabiliyor
ve okullaflma oranlar› iller aras›nda büyük farkl›l›k gösteriyor.

Yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›
daha bafllad›. Milyonlarca
ö¤renci ders bafl› yapt›.
Okullar yine sorunlarla, s›-
k›nt›larla aç›ld›. Çürük bi-
nalar, bak›m onar›m olana-
¤›ndan yoksun okullar, bu
binalarda s›k›fl t›k›fl derslik-
lerde okumak zorunda ka-
lan milyonlarca ö¤renci.
Zorla ba¤›fl yapt›rmak zo-
runda b›rak›lan, yoksa ka-
y›t yapmama tehdidiyle karfl›
karfl›ya b›rak›lan ö¤renci ve ve-
liler... Her y›l de¤iflen müfredat
ve ders sistemleri... Ödeneksiz
b›rak›lan, yat›r›m yap›lmayan
okullar. Paral› hale getirilen, pa-
ras› olan›n okuyabildi¤i olmaya-
n›n okulun yüzünü göremedi¤i,
e¤itim hakk›ndan mahrum b›ra-
k›ld›¤› bir sistem... Gerici, faflist,
bilimsellikten uzak, ezberci bir
e¤itim sistemi... 

Bu tabloyu biz ortaya koymu-
yoruz. Düzenin kendi kurumlar›,
bas›n› seriyor ortaya e¤itimin
çarp›k yüzünü... 

Ö¤renciye bir fley vermeyen,
dahas› e¤itimi bir hak olmaktan
ç›karan, bilimselli¤e düflman bu
sistem e¤itimcisine ne verecek?
Ne veriyor? Bu noktada da tablo
korkunç, vahim... 

Hakk›n› arayamayan, hakk›n›
arad›¤› için sürgün edilen, hak-
k›nda soruflturma aç›lan, tehditle

karfl› karfl›ya b›rak›lan e¤itimci.
Örgütsüzlefltirme dayatmas›yla
karfl› karfl›ya olan, illa da örgütlü
olacaksa Memur-Sen gibi, E¤i-
tim-‹fl gibi devlet güdümlü sendi-
kalarca yönlendirilen onbinlerce,
yüzbinlerce e¤itimci. Kadrolu s›-
fat›ndan ç›kar›lan, hiçbir güven-
celeri olmayan ve say›lar› gide-
rek artan sözleflmeli ö¤retmen-
ler... 

Hakk›n› arayamayan, örgüt-
süzlefltirilmifl e¤itimci, düzene
teslim olmufl e¤itimcidir. Düze-
nin istedi¤i yola girmifl bir e¤i-
timcidir. O idealindeki gibi e¤ite-
mez. O, önüne konulan müfre-
dat› vermekle yetinen bir e¤it-
mendir! 

E¤itimci sadece daha iyi ya-
flam koflulu için, daha fazla üc-
ret, daha iyi çal›flma koflullar›
için de¤il, e¤itimin gere¤ini, özü-
nü yerine getirmek için mücade-
le etmek, bunun için örgütlen-
mek zorundad›r. 

EE¤¤iittiimmiinn öözzüü nedir? E¤itimin
özü, halk›n›, ülkesini seven,
bilgili, birikimli, güvenli ku-
flaklar yetifltirmektir. E¤iti-
min özü, halk›n, ülkenin so-
runlar›na duyarl› olmak,
halk›n sorunlar›n› çözmek,
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›r. 

E¤itimin özünden uzak-
laflan e¤itim emekçisi,
emekçi olmaktan ç›km›fl,

sadece daha iyi koflullar arayan,
en iyi durumda dahi sadece ken-
disi için mücadele eden bireyler
haline gelmifltir. Böyleleri bütün
iddialar›n›, heyecanlar›n›, emek-
çilikleri d›fl›nda e¤itimciliklerini
de kaybetmifller, yozlaflm›fllard›r. 

Halk için, halk›n ç›karlar› te-
melinde hareket eden e¤itim
emekçisi iddial›d›r, sorumludur,
örgütlüdür, örgütçüdür, mücade-
lecidir. 

Mevcut düzen, milyonlar› e¤i-
tim hakk›ndan mahrum b›rak›r-
ken, e¤itimi de al›n›p sat›lan bir
de¤er haline getiriyor, k›sacas›
ona kendi özünü veriyor; e¤itime
kendine uygun “ticari”, “kar geti-
ren” bir öz kazand›r›yor. Ve e¤i-
timcileri de ayn› kal›ba girmeye
zorluyor. E¤itim emekçileri bu
kal›b› reddetmelidir. E¤itim hak-
k› için, halk için e¤itim ‹çin daha
fazla örgütlenmeli ve mücadele
etmelidir.

Devrimci Memur
Hareketi:

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM HHAAKKKKII 
ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEEYYLLEE

KKAAZZAANNIILLAACCAAKK 
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1 Ekim’den itibaren emekçiler
için hayat biraz daha zorlaflacak.
Çünkü, 1 Ekim’den itibaren Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SSGSS) yasas› yürürlü¤e girecek.

Emeklilikten, sa¤l›¤a, emzirme
ödeneklerinden, do¤um iznine ka-
dar bir dizi hak gasp› da uygulama-
ya girmifl olacak.

SSGSS, AKP iktidar› taraf›ndan
gündeme getirildi¤inde çeflitli tep-
kilerle karfl›land›. Fakat, çok çeflitli

nedenlerle tepkilerin yasan›n geri
çekilmesini sa¤layacak düzeyde
olamamas› sonucunda yasa meclis-
ten geçti ve uygulanma aflamas›na
kadar geldi.

Bu durum yasaya karfl› mücade-
lenin bitti¤i anlam›na gelmemelidir.
Emekçiler, flimdi tüm güçleriyle ya-
san›n çeflitli alanlardaki uygulama-
lar›na karfl› direnifli örgütlemelidir-
ler.

Hak gasplar› içeren söz konusu
yasa yürürlükte oldu¤u sürece, ona
karfl› mücadele de gündemde ola-
cakt›r.

Unutulmamas› gerekir ki;

Püskürtülemeyen her sald›r›,
emekçilerin hayat›n› biraz daha zor-
laflt›r›r. SSGSS de, emekçilerin ha-
yatlar›n› zorlaflt›racakt›r.

Yine, püskürtülemeyen her sal-
d›r› yeni hak gasplar›n› gündeme
getirir. Çünkü oligarfliyi cesaretlen-
dirir. SSGSS’ye geri ad›m att›r›lma-

d›¤›nda, bilinmelidir ki, bunu yeni
sald›r›lar izleyecektir.

Bu nedenle, SSGSS’ye karfl›
mücadele, ayn› zamanda gündeme
gelebilecek yeni hak gasplar›na kar-
fl› mücadeledir.

Bu mücadelede hedef, salt pro-
testo etmek olmamal›d›r. Amaç çok
daha genifltir. Örne¤in, kitleleri
AKP iktidar›n›n emekçilere düflman
politikalar› hakk›nda bilinçlendir-
mek, örgütlemek bu mücadelenin
hedefleri içindedir. Kitle çal›flmas›
yürütmek, bilinçlendirmek, örgüt-
lenmek daha etkili ve sonuç al›c› bir
mücadelenin önünü de açacakt›r.

Sorun, bugün için gündemde
olan, uygulamaya geçecek olan bir
hak gasp›na karfl› emekçilerin mü-
cadelesini, tepkilerini örgütleme so-
runudur. Örgütlendikçe, mücadele-
mizin boyutunu gelifltirdikçe, sald›-
r›lar› püskürtebilmek de mümkün
olacakt›r.

SSGSS Yasas› 1 Ekim’de Uygulamaya Giriyor
Boyun E¤meyelim, Mücadeleyi Yükseltelim

ÇAPA ‹fiÇ‹LER‹ D‹REN‹YOR 
Çapa T›p Fakültesi’nde Belediye-‹fl 5 Nolu fiube’de

sendikalaflt›klar› için iflten at›lan temizlik iflçileri Tünel-

’den Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyerek sendikal

haklar›n›n tan›nmas›n› ve ifle geri al›nmalar›n› istediler.

1 Ekim 2007 tarihinden bu yana direnen Çapa temiz-

lik iflçileri 10 Eylül günü Taksim Tünel’e “Toplu Sözle-

flme Hakk›m›z Engellenemez, Bilim Yuvalar›nda Kölelik

Çal›flma Koflullar›na Hay›r, Yaflas›n Örgütlü Mücadele-

miz” pankartlar›yla ve “At›lan ‹flçiler Geri Al›ns›n” slo-

ganlar›yla geldiler. ‹flçilerin Galatasaray Lisesi’ne do¤ru

yürüyüflü polis ve sendika yöneticileri taraf›ndan engel-

lendi. 

‹flçiler Sendikan›n geri tutumu ve polisin sald›rganl›-

¤› nedeniyle pankarts›z ve slogans›z bir flekilde Galatasa-

ray Lisesi’ne kadar yürürken bile polis ellerinde tuttukla-

r› dövizleri almaya çal›flt›. Sendika yöneticileri de iflçile-

rin dövizleri indirmesini istedi. Polisin tacizleri ve sald›r-

gan tutumuna ra¤men Galatasaray Lisesi’ne önüne

genlen iflçiler, lise önünde yap›lan aç›klamalardan sonra

sloganlar atarak taleplerini bir kez daha hayk›rd›lar.

F›nd›k Üreticisi, F›nd›¤›na, 
Al›nterine Sahip Ç›k›yor

Giresun’un Buluncak ‹lçe-
sin’de f›nd›k üreticileri bir
miting yaparak AKP’yi
protesto ettiler. 9 Eylül’de
yap›lan ve yaklafl›k 2 bin
kiflinin kat›ld›¤› mitingde,
“F›nd›¤›m›za ve al›nterimi-
ze sahip ç›kal›m”, AKP;
sonun f›nd›k gibi olsun”
yaz›l› dövizler tafl›nd›.   

Sakarya’n›n Kocaeli il-
çesinde de, 7 Eylül günü yüzlerce f›nd›k üreticisi, AKP
iktidar›na karfl› sloganlar atarak yürüyüfl yapt›. AKP’nin
aç›klad›¤› f›nd›k taban fiyatlar›n› ve f›nd›klar›n›n TMO
taraf›ndan sat›n al›nmamas›n› protesto eden f›nd›k üre-
ticileri, AKP ilçe binas›na da yumurta att›lar. F›nd›k
üreticilerinin tepkilerinden rahats›zl›k duyan AKP ikti-
dar›n›n yöntemi, yine f›nd›k üreticilerinin üzerine polis
salmak oldu, polis 29 kifliyi gözalt›na ald›. Yine 7
Eylül’de Limandere Beldesi’nde de f›nd›k üreticileri
AKP aleyhine sloganlarla yürüyüfl yapt›lar.

43



GG uu ss --
ttaavv Kas›rgas›’n›n
arkas›ndan IIkkee Kas›rgas› vur-
du bölgeyi. Amerika, Latin Amerika,
Karayiplerde, pefl pefle fliddetli kas›r-
galar yaflan›yor. Bahamalar’da, Do-
minik’te, Haiti’de, ABD’de kurulan
setlere, al›nan önlemlere ra¤men ba-
zen yüzlerce, bazen binlerce kiflinin
ölümüne yol açan kas›rgalar, Kü-
ba’da bir baflka sete çarp›yor. 

Kas›rgalar›n bu bölgedeki ülkeler-
de yaflan›fl›, karfl›lan›fl› ise, pek gözle-
re çarpmayan, emperyalist iletiflim
mekanizmas› içinde göze çarpmas›
da zaten engellenen farkl›l›klar içeri-
yor. 

Farkl›l›k, esas olarak ““KKüübbaa vvee
ddii¤¤eerrlleerrii”” olarak ifade edilebilecek
bir farkl›l›kt›r.  

Mutlak bir ölçü de¤ildir fakat,
Küba, bu kas›rgalarda hemen her za-
man en az can kayb›n›n yafland›¤›,
hatta bazen bölgedeki di¤er ülkelerde
yüzlerce kifli ölürken tek bir kay›p bi-
le verilmeyen bir ülkedir. 

Elbette bu farkl›l›¤› yaratan bir
sosyo-ekonomik temel ve bir yöne-
tim anlay›fl› var. Çünkü diyor Fidel
Castro; ““DDEEVVRR‹‹MM KKAASSIIRRGGAADDAANN
GGÜÜÇÇLLÜÜDDÜÜRR!!””

Bu fark, bu yönetim ve anlay›fl
fark›, kendini en aç›k biçimde kas›r-
galara karfl› haz›rl›klar s›ras›nda gös-
teriyor. 

*

A¤ustos sonu Eylül bafl›ndaki
Gustav Kas›rgas›’nda Küba’da 224400
bbiinn kkiiflflii tahliye edilerek ülkenin ko-
runakl› bölgelerine gönderildi. 

Kas›rgada di¤er Karayipler ülke-

sinde 100’ü aflk›n insan ölürken, Kü-
ba kay›p vermedi. 

*

7-10 Eylül günlerinde bölgeyi vu-
ran IIkkee KKaass››rrggaass››’’nnddaa ise Küba’da 11

mmiillyyoonn kkiiflflii s›¤›naklara tafl›n›rken,
yerinden tahliye edilenlerin say›s› 22
mmiillyyoonnaa ulaflt›. 

Halk›n can güvenli¤ini sa¤lamaya
yönelik bu dev operasyonlar, Küba
devletinin ve örgütlü halk›n›n organi-
zasyonuyla sorunsuz gerçeklefltirildi.
2 milyon insan›n yerinden oynat›ld›¤›
bu dev tahliye operasyonunun, em-
peryalist ambargo alt›nda imkanlar›,
petrolü k›s›tl› bir ülkede yap›ld›¤›n›
hiç ak›ldan ç›karmay›n. 

*

Ayn› günlerde Amerika Birleflik
Devletleri’nin çeflitli eyaletlerinden
ise günlerce uzun araç kuyruklar› gö-
rüntülerini izledik. 

Bir eyalet valisi, halka özel araç-
lar›yla bölgeyi terketmeleri ça¤r›s›
yap›yor ve “kalmak isteyen hayat›n›n
en son hatas›n› yapm›fl olabilir” di-
yordu. 

Çünkü ABD’de devlet sadece ka-
s›rgan›n gelece¤ini aç›kl›yor; isteyen
önlemini al›r, isteyen almaz. 

Liberalizm ya; b›rak›n›z ölsünler
b›rak›n›z yaflas›nlar!

*

Kapitalizm, kas›rga felaketi karfl›-
s›nda yap›lan harcamalar›, insanlar›n
güvenli bölgelere ulafl›m›n› aç›kça bir
ticaret ve kar unsuru haline getirmifl
durumdad›r. 

Bu yüzden kas›rga karfl›s›nda al›-
nacak önlemler de büyük ölçüde
“öözzeell tteeflfleebbbbüüss”e b›rak›lm›flt›r.  

*

Hat›rlanacakt›r; 2005 A¤ustosun-
da meydana gelen ve ABD’nin Loui-
siana, New Orleans gibi eyaletlerini
vuran Katrina Kas›rgas›’nda 10 bine
yak›n insan ölmüfltü. 

Neden? Çünkü, bu iki eyaletteki
yoksullar, ne bölgeyi terkedebilmifl,
ne baflka önlemler alabilmifllerdi. 

Amerikan devleti ise k›l›n› bile k›-
p›rdatmam›flt› onlar için. 

*

Küba Devlet Baflkan› Raul Cas-
tro, Gustav Kas›rgas› s›ras›nda, kas›r-
gan›n en etkili olaca¤›n›n tahmin
edildi¤i Pinar del Rio'da al›nan ön-
lemleri denetlerken, bölgenin yetkili-
leriyle görüflüyor ve al›nan önlemlere
itimad›n› ifade ediyordu. 

Bu itimad, sisteme duyulan inanc›
ve parti kadrolar›na duyulan güveni
ortaya koyuyor.

Raul Castro, halk›n can güvenli¤i
için gerekenin yap›laca¤›ndan emin;
çünkü sistem zaten bunu esas alarak
kurulmufltu. 

*

Amerika’da sistem halka bafl›n›-
z›n çaresine bak›n diyor; Küba’da
halk, kendi örgütlülü¤üyle kendi ön-
lemini al›yor. 

Sorun zihniyet fark›d›r. 

Zihniyet fark›n› do¤uran ise, sis-
tem fark›d›r. 

*

Sa¤l›k, e¤itim, kültür ve halk›n
can güvenli¤ine dair her fley, kapita-
list ülkelerde “gelir” kayna¤› olarak,
ticari bir sektör olarak görülürken;
Küba’da bu hizmetlerden ülkede ya-
flayan herkes ücretsiz yararlan›r. 

Her aileye, koflullar›na, ihtiyac›na
göre konut tahsis edilir; bunun sonu-
cudur ki, ne yoksul ülkelerde oldu¤u
gibi, ne de Amerika’da oldu¤u gibi,
sokaklarda yaflayanlar yoktur Kü-
ba’da. 

Her ailenin ssaa¤¤ll››kkll›› bbeesslleennmmeessii
bir hhaakk oollaarraakk güvence alt›na al›n-
m›flt›r. Bu hak, son derece etkili bir
biçimde uygulanmaktad›r da; kan›t;
ABD'de binde 12, Türkiye'de ise
binde 80 olan ççooccuukk ööllüümm oorraannllaarr››
Küba’da binde 6'ya kadar düflürül-

Felaketi, kas›rga m›,
kapitalizm mi 

getiriyor?
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müfltür.

*

Küba devleti, baflka bir deyiflle
Küba’daki devrimci halk iktidar›,
kendi s›n›f niteli¤ine uygun olarak
halk› kas›rgan›n önüne at›p, kendi ba-
fl›na b›rakm›yor. 

Küba’da sistem halk›n sa¤l›¤›n›
düflünen bir sistemdir; bunda Küba
için hiçbir ola¤anüstülük yoktur; yö-
neten halkt›r ve do¤all›kla halk kendi
sa¤l›¤› için gerekenleri yapmaktad›r.
Koruyucu hekimlikte oldukça büyük
mesafeler katetmifl olan Küba’da, bu-
nun sonucunda ortalama yaflam süre-
si 77'ye yükselmifltir.  

Küba, Latin Amerika ve di¤er ye-
ni-sömürge ülkelere onbinlerce dok-
tor göndermektedir. Bunlar enternas-
yonalist dayan›flma çerçevesindedir
ve karfl›l›¤›nda bir ücret al›nmamak-
tad›r. Keza, çeflitli ülkelerden onbin-
lerce yoksul genç ö¤renciye ücretsiz
t›p e¤itimi verilmektedir. 

*

Küba halk›, emperyalist ekono-
mik ve siyasi ambargo nedeniyle
birçok konuda s›k›nt›lar da yafl›yor.
Baz› tüketim mallar› bulunmayabili-

yor. Ama Kübal›lar en az›ndan kas›r-
gayla yüzyüze brak›lmayacaklar›n-
dan emindir. Evsiz, afls›z, sa¤l›ks›z,
e¤itimsiz b›rak›lmayacaklar›ndan
eminler.

Tüm emperyalist ve yeni-sömürge
ülkelerde yoksullaflma h›zla büyüyor
bilindi¤i gibi. Özellikle son yirmi y›l-
da çok büyük ölçülere ulaflt› yoksul-
laflma. Oysa, ayn› y›llar içinde tüm
emperyalist, kapitalist ülkelerde kar-
lar, gelirler artt›. ‹flte bir fark da bu;
Kübal›lar biliyorlar ki, ülkeleri zen-
ginleflti¤inde onlar›n hayat› da zen-
ginleflecektir. Devrimci iktidar alt›n-
da bunun örneklerini çok yaflam›fllar-
d›r. 

O kadar y›ld›r kuflatma alt›nda
olan bir halk, bu dinamizmi, bu di-
renme gücünü nereden buluyor diye
merak ediyor burjuvazinin çeflitli ke-
simleri. Bu  dinami¤in s›rr›, iktidar›n
niteli¤indedir; baflka de¤iflle halk›n
do¤rudan yönetime kat›lmas›ndad›r.
Halk›n ““bbiizz yyöönneettiiyyoorruuzz”” diyebil-
mesidir. Fidel flöyle diyordu; “savafl-
mak ve kazanmak isteyen bir halk›n
gücü muazzamd›r.”

‹flte Küba’da kas›rgaya karfl› dire-
nen de, onun halk için do¤al bir afe-

te, felakete dönüflmesini engelleyen
de halk›n bu mmuuaazzzzaamm ggüüccüüddüürr.  

*

SSoossyyaalliizzmmiinn ddoo¤¤aall vvee ddoo¤¤aall ooll--
mmaayyaann aaffeettlleerree kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››...... Kas›r-
galar, yeni-sömürgelerden Ameri-
ka’ya kadar birçok ülkede insanlar›
öldürüyor. En az veya hiç kay›p ver-
meyenlerin bafl›nda ise Küba geliyor.
Kas›rga sonras›nda da hasarlar›n h›z-
l› bir flekilde giderilmesi sürecine Kü-
ba’n›n di¤er bölgelerinden ttuuggaayyllaarr
da kat›l›yor. Yaralar, halk›n dayan›fl-
mas› ve halk›n iktidar›yla sar›l›yor. 

KKoolleekkttiiff bbiirr hhaallkk öörrggüüttllüüllüü¤¤üü vvee
hhaallkkaa ggöörree öörrggüüttlleennmmiiflfl bbiirr ddeevvlleett,,
kimseyi kendi kaderiyle baflbafla b›-
rakmadan önlem al›yor. Ve tüm dün-
yaya gösteriyor ki, do¤al olaylar›n fe-
lakete dönüflmesi engellenebilirdir.
Gösteriyor ki bunun için “teknoloji”
yetmez; bunun için teknolojiden de
önce gereken, bir halk iktidar›d›r. Kü-
ba gösteriyor ki, insanl›k, hem sel,
deprem, yang›n, kas›rga gibi ddoo¤¤aall
afetlerle, hem yoksulluk, açl›k gibi
ddoo¤¤aall oollmmaayyaann afetlerle en etkili bi-
çimde ancak sosyalizmle mücadele
edebilir. 

Yayl›ca Kültür-Sanat Festivali Yap›ld›
8. Yayl›ca Kültür Sanat Festivali 4–5 Eylül tarihleri

aras›nda Yayl›ca Sosyal Yard›mlaflma Ve Dayan›flma
Derne¤i taraf›ndan yap›ld›. Yerel olarak gerçeklefltirilen
festivalde, tiyatro ve çeflitli oyunlar sergilendi, yerel
müzik gruplar› ve Suriyeli arap bir flark›c›n›n verdi¤i
konserler sergilendi.

Yayl›ca halk›n›n kat›l›m›n›n yo¤un oldu¤u festivalde
Halk Cepheliler stant açarak kat›ld›lar. 

“Zorunlu Din Dersine Hay›r” 
Zorunlu din dersinin kald›r›lmas› için ‹stanbul, ‹z-

mir, Adana, Malatya'da oturma eylemleri yapan Alevi
Dernekleri 7 Eylül günü Ankara Güvenpark’ta da bir
eylem gerçeklefltirdiler. 170 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
aç›klamay› okuyan PSAKD Baflkan› Fevzi Gümüfl
"Zorunlu Din Derslerine Hay›r" dediklerini, yine okul-
lar›n aç›ld›¤›n› ve yine çocuklar›n›n okullarda devfliril-
meye kalk›fl›laca¤›n› anlatt›. Velileri dava açmaya
çal›flan Gümüfl, din dersinin seçmeli olmas› istedikleri-
ni söyledi.

Hiçbiriyle Bar›flmayaca¤›z
8 Eylül günü Ba¤c›lar Cemevi’nde, Ba¤c›lar Cemevi

Gençlik Komisyonu taraf›ndan, cemevi konferans salonun-
da 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü ile ilgili etkinlik düzenlendi. 

Etkinlikte gerçeklefltirilen panele konuflmac› olarak ti-
yatrocu Mehmet Esato¤lu ve Serçeflme dergisi yaz›iflleri
müdürü Ahmet Koçak kat›ld›. 

Esato¤lu konuflmas›nda bu sömürü düzeni varoldu¤u
müddetçe savafllar›n bitmeyece¤ini ve bar›fl›n olabilmesi
için emperyalizme karfl› tav›r almak gerekti¤ini, kurflun s›-
kaca¤›m›z tek düflman›n emperyalizm ve onun temsilcileri-
nin oldu¤unu dile getirirken Ahmet Koçak ise Alevilere sis-
tem taraf›ndan bir savafl aç›ld›¤›n› ve Osmanl›’dan bugüne
kadar Alevileri katledenlerle bar›fl›lmamas› gerekti¤ini
söyledi. 

Cemevi Gençlik Komisyonu ad›na yap›lan aç›klamada
ise; “Halklar›n istedi¤i özledi¤i bar›fl savaflarak faflizmi alt
ederek kazan›lacakt›r. Marafl'ta, Sivas'ta, Gazi'de bizi katle-
denlerle nas›l bar›flaca¤›z? Hiçbiriyle bar›flmayaca¤›z” de-
nildi. 

Sinevizyon, tiyatro gösterimi ve müzik dinletisininde
yer ald›¤› ekinli¤e 230 kifli kat›ld›.
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k›sa nnotlar
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Bay YYüzde 1100!
Pakistan’da ad› “Bay yüzde 10” olarak

an›lan Ali Zerdari, devlet baflkan› olmufl. 
Ne var bunda?
Bizde ony›llard›r ““BBaayy yyüüzzddee 110000””lleerr ikti-

darda. 

Ya HHAVA dda pparal›
olursa!?

TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤, Türkiye’de su
sorununun çözülmesi için flebe-
ke suyunun özel sektöre aç›lma-
s› gerekti¤ini söyledi.

Dikkat; sadece hava kald›
elimizde, sadece hava.. 

Bir tek o bedava bu günler-
de, k›ymetini bilin. Yar›n ne ola-
ca¤› belli olmaz, vahfli kapita-
lizm onu da özel sektöre isteye-
cektir önünde sonunda. 

Hukuk vve mmafya
Yarg›tay Baflkan› Gerçeker: “Hukuk bofllu¤unu maf-

ya doldurdu”.
Yani size gerek yok asl›nda.

Sen nnerdesin oonu ssöyle!

Yaflar Büyükan›t, giderayak yapt›¤› ko-
nuflmalarda bak›n ne cevherler yumurtlu-
yor:

"- Küresel terörü besleyen ve üreten ne?..
Bugünkü dünyada 500 milyarderin mal-
varl›¤›n›n toplam de¤eri dünya nüfusunun yar›s›n›n mal-
varl›¤›n›n toplam›na eflit..."

Bak›n bak›n daha neler biliyor Büyükan›t:

- "Dünya Bankas› verilerine göre 1.1 milyar insan açl›k s›-
n›r›n›n alt›nda yafl›yor..."

Sonra yine diyor ki:

"Bilgi ve iletiflim teknolojisi öyle bir duruma geldi ki art›k
hangi bilginin gerçek, hangisinin yalan oldu¤unu saptamak
çok güç..."

**

SSOORRUUMMUUZZ:: PPeekkii sseenn bbuu ttaabblloonnuunn nneerreessiinnddeessiinn?? 

500 milyarderin, yani baflka deyiflle 1.1 milyar insan› aç b›-
rakanlar›n bbeekkççii kkööppee¤¤ii ddee¤¤iill mmiissiinn??

Ne konuflup duruyorsun öyleyse?!

SÖZ

““KKööttüümmsseerr,, rrüüzzggaarrddaann flfliikkaayyeett eeddeerr.. ‹‹yyiimmsseerr ddee--
¤¤iiflflmmeessiinnii uummaarr.. LLiiddeerr yyeellkkeenn aaççaarr......”” 

SS››nn››rrllaarr hheerrggüünn
ddaahhaa aaflflaa¤¤››

Hat›rlanaca¤›
gibi, memurlar›n
“toplu görüflme”
sürecinde TÜ‹K
(Türkiye ‹statis-
tik Kurumu) ta-
raf›ndan geçim
rakamlar›na ilifl-
kin öyle rakam-
lar aç›klanm›flt› ki, en gerici sendikalar bile aya-
¤a kalkt›. 

TÜ‹K Baflkan Vekili, aç›klad›klar› bu asgari
ücret s›n›r›na geçen hafta flöyle bir aç›klama ge-
tirdi:

““OO hheessaapp,, aacc››nnddaann ööllmmeemmeekk iiççiinn ggeerreekkeenn
ss››nn››rrdd››..””

Açl›k s›n›r›, yoksulluk s›n›r›n›n yan›na flimdi
de “açl›ktan ölmeme s›n›r›!” eklendi. 

Aferin AKP’ye. 

Dünyada bu kategoriyi resmi olarak telaffuz
eden ilk iktidard›r san›r›z. 
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Mesele
Ali Babacan “De-

niz Feneri olay› basit
bir mesele” demifl.  

Tabii can›m, hat-
ta ““mmeesseellee”” bbiillee ddee--
¤¤iill.. 

Halk›n inançlar›
istismar edilip so-

yulmuflsa, doland›r›c›l›kla elde
edilen paralar AKP ve yandaflla-
r›na aktar›lm›flsa, ne var bunda
bu kadar büyütülecek, buna me-
sele denir mi?

ÖÖ¤¤rreenneecceekkssiinniizz!!

Irak’taki Amerikan kuvvetleri-
nin komutan› Petraeus, geçen hafta
Irak’taki son duruma iliflkin yapt›-
¤› de¤erlendirmede flöyle dedi.

““KKaazzaann››mmllaarr kkaall››cc›› ddee¤¤iill,, zzaa--
ffeerr kkaazzaanndd››kk ddiiyyeemmeemm......””

Ha flunu bileydiniz. 

ÜZÜNTÜ

Elektrik zamm› resmi gazetede
yay›nland›. Art›k yüzde 34 daha
zaml› elektri¤imiz oldu!

Zam sa¤ana¤›ndan, “neye ne
zaman ne kadar zam yap›lm›flt›”
takip etmek sorun haline geldi¤in-
den, hesaplar toptan yap›l›yor.
Misal; “AKP’nin 2008’den itiba-
ren elektri¤e yapt›¤› zam yüzde 65
oldu”.

Sanmay›n ki, AKP bu duruma
hiç üzülmüyor!. Bak›n, ZZaaffeerr
ÇÇaa¤¤llaayyaann,, elektirik zamlar›na
iliflkin “eski bir sanayici olarak
bu zamlar› savunmaktan üzülüyo-
rum...” demifl. 

Ama, yanl›fl anlamay›n, üzün-
tüsünün nedeni, sanayicilerin
kulland›¤› elektiri¤e de zam yap-
m›fl olmalar›. 

Mümkün olsayd› da zamlar›
sadece halk›n kulland›¤› elektirik
için yapsayd›n›z; s›n›fsal niteli¤i-
nize daha uygun olurdu zaten.

Almanya: Nazilerin Yürüyüflü Protesto Edildi
Almanya'da, faaliyetlerine devlet taraf›ndan hoflgörü gösterilen ›rk-

ç› NPD ve Neo-Naziler, 6 Eylül’de yabanc›lar›n yo¤un olarak yaflad›¤›
Dortmund flehrinde, Alman polisinin korumas› alt›nda yürüyüfl yapt›lar.

Bir dönem 15-20 kiflilik gruplar› geçemeyen Naziler’in, bu yürüyüfl-
te binin üzerinde bir kitle toplamalar›, devletin denetiminde örgütlenip,
büyütülmelerinin de sonucuydu.

Neo-Naziler’in yürüyüflünü engellemek isteyen 1500 kiflilik kitle
de, Nazilere karfl› bir yürüyüfl yapt›. Aralar›nda Halk Cephesi, Anadolu
Federasyonu ve birçok Türkiyeli kurumun da oldu¤u protesto yürüyü-
flünün sonunda, Dortmund Alte Sinagog önünde toplan›ld›.

Naziler’i korumak isteyen Alman polisi, Naziler’e karfl› yürüyüfl ya-
pan kitleden 47 kifliyi gözalt›na ald›. Buna karfl›l›k, Neo-Naziler’den
gözalt›na al›nanlar›n say›s› sadece 6 kifli idi.

Almanya: Yürüyüflümüz Durdurulamaz
Almanya Nöünkön’de Yürüyüfl ve Halk Gerçe¤i okurlar›, 3 ve 6

Eylül’de Yürüyüfl ve Halk Gerçe¤i dergilerinin kapaklar›ndan olufltur-
duklar› panolar›yla, sokaklarda dergi sat›fl› ve tan›t›m› yapt›lar. Ayn› za-
manda Halk Cephesi bildirileri da¤›tt›lar.

Yürüyüfl ve Halk Gerçe¤i okurlar›, yapt›klar› dergi tan›t›m ve sat›-
fl›n›; devletin, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm düflüncelerinin,
Day›m›z›n yaflam› ve düflüncelerinin halka ulaflmas›n› engellemek için
arka arkaya toplatma karar› almas›na da verilen bir cevap olarak de¤er-
lendirdiler. Devrimci düflüncelerin halka ulaflt›r›lmas›n›n engelleneme-
yece¤ini söylediler.

Almanya: Berlin’de Kemal Altun An›ld›
Kemal Altun, 12 Eylül Cuntas›’ndan

sonra yurt d›fl›na ç›km›fl, 1983’te Alman-
yan›n baflkenti Berlin’de tutuklanm›flt›.
Türkiye’ye iadesi için yarg›lan›rken,  30
A¤ustos 1983’te duruflma salonunun pen-
ceresinden atlayarak ölümü seçmifl ve Al-
manya’n›n siyasi mültecileri Türkiye’ye
iade politikas›n› protesto etmiflti.

Kemal Altun yoldafl›m›z›n bu eylemi
Berlin’de büyük yank› uyand›rm›fl, cena-
zesi 15 bini aflk›n bir kitleyle kald›r›lm›flt›.
Berlin’deki Türkiye’li ve Almanlar ilerici
devrimciler taraf›ndan, Kemal Altun’un
an›s›na Berlin’in Kudam semtine, söz ko-
nusu mahkeme binas›n›n yak›n›na bir an›t
yap›lm›flt›.  Aradan y›llar geçmifl olmas›na
karfl›n, siyasi mültecilerle ilgilenen ku-
rumlar, halen her y›l an›t› ziyaret ederek
çiçekler b›rak›yorlar.

Berlin Halk Cephesi de, Kemal Altun’un 25. ölüm y›ldönümünde,
mezar›n› ve an›t› ziyaret ederek, yoldafllar›n› and›lar.



Okunan savunman›n her sat›r›
bir balyoz gibi iniyordu düzenin te-
pesine. Mahkeme heyeti o balyozla-
r› kendi vücudunda hissediyordu.
En sonunda, ordunun en radikal bi-
çimde suçland›¤› bölümde, Savun-
man›n okunmas›n› engellemeye
kalk›flt›. 

*

Oradan oraya savrulan yapraklar
gibi, durmadan cezaevi de¤ifltirmek
zorunda kalan devrimci tutsaklar,
her gittikleri hapishanede gasb edi-
len haklar›na kavuflabilmek için,
yeni direnifllere girmek zorunda ka-
l›yorlard›. Sa¤malc›lar Hapishane-
si'nden yaklafl›k üç y›l önce Metris'e
sürgün edilen tutsaklar, 1988
Ekim'inde yeniden Sa¤malc›lar
Özel Tip Hapishanesi'ne sevk edili-
yorlar. Ve ayn› günlerde de haklar›-
n› gasbetme amac›yla gündeme ge-
tirilen "1 A¤ustos Genelgesi"ne kar-
fl› ülke çap›nda yükseltilen bir dire-
nifli bafllat›yorlar. 

Savunma'n›n okunmas›, yeni bir
açl›k grevi sürecinde devam edecek.
Kas›m ay›n›n so¤uk günlerinde, aç-
l›¤›n etkisiyle üflüme bir kat daha
art›yor. Tutsaklar salonda kal›n ka-
zaklar›n üzerine giydikleri paltolar-
la, montlarla oturuyorlar... Bir an
önce saatin 16.00 olmas›n›, durufl-
man›n bitmesini bekliyorlar. Ancak,
biraz sonra tutsaklar› canland›racak
bir geliflmeyle salon hareketleniyor.

Bugün Savunma'n›n ek bölümle-
rinden biri alan ''TTCC OOrrdduussuu"" ile il-
gili de¤erlendirmeler okunuyor.
Bafll›k: ""BBaa¤¤››mmss››zzll››kk SSaavvaaflfl›› VVeerreenn
OOrrdduuddaann BBaa¤¤››mmss››zzll››kk SSaavvaaflflllaarr››nn››
BBoo¤¤aann OOrrdduuyyaa..""

Bölümün ilk alt bafll›¤›: "Kim
Kurtar›c› Kim Vatan Haini?"

Bölüm bafll›¤› okundu¤unda, bü-
tün uykular› da¤›lan mahkemenin
asker yarg›çlar› ve albay baflkan›,
okunanlara kulak kabart›yorlar. Sa-
vunma'y› bu bölüme kadar kimi za-
man sakince, kimi zaman k›zg›nl›k-
la veya kimi zaman uyuklayarak
dinleyen heyetin tüm üyeleri bugün
tetikte bekliyor. Sayfalar ilerledikçe
hepsinde bir huzursuzluk, taham-
mülsüzlük hakim olmaya bafll›yor.

Ve bir an geliyor hu-
zursuzluk had safhaya
ulafl›yor, heyet kendi
aras›nda k›sa bir süre
f›s›ldafl›yor.

Yarg›ç:

"Ara veriyoruz."
diyor.

Saat henüz 12.00
olmam›fl. Tutsaklar
birbirlerine “Bu ne
aras›?" diye soruyor-
lar.

*

Ara k›sa sürüyor.
Aran›n ard›ndan oku-
nan karar, biraz önce-
ki sorunun da cevab›-
n› veriyor. 

"Gere¤i düflünüldü: Bir k›s›m
san›klar taraf›ndan toplu savunma
ad› alt›nda bir bö1ümü okunan di-
lekçe, bafl›ndan bu yana çeflitli ku-
rum ve kiflilere ve görevlilere haka-
retleri ve di¤er bir k›s›m suçlar› içe-
rir nitelikte oldu¤u, bunun sonunun
gelmeyece¤i ve savunma hudutlar›-
n› sürekli aflmakta oldu¤u kan›s›na
var›ld›¤›ndan, mezkur dilekçeyi ha-
z›rlayanlar›n dilekçenin geri kalan
bölümünden bu tür k›s›mlar› çç››kkaarr--
mmaallaarr›› için kendilerine iihhttaarrddaa bu-
lunulmas›na, gelecek celsede buna
devam etmeleri halinde mezkur di-
lekçenin al›n›p dosyaya konulmas›-
na ve bu haliyle ookkuunnmmaass››nnaa mmüü--
ssaaaaddee eeddiillmmeemmeessiinnee,, bunu takiben
kiflisel savunmaya geçilmesine..."
karar verilmifltir.

*

Yani sözün özü, mahkeme, sa-
vunmadan buna benzer bölümlerin
ç›kar›lmas›n› istiyor, ç›kar›lmadan
okunmas›nda ›srar edilirse,  savun-
may› okutmayaca¤› tehdidinde bu-
lunuyordu. 

*

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

“Mahkeme günü, herkes operas-
yon elbiselerini giydi. Mahkemeden
zorla d›flar›ya atmaya kalk›fl›rlarsa,
yerlerde sürünecektik, elbiselerimiz
parçalanacakt›... Savunma'n›n ke-
silmesi durumunda protesto göste-
risi yap›lacak, topluca marfl söyle-
necekti: " 

Duruflma yarg›c› o güne her za-
man oldu¤u gibi bir iki bürokratik
ifllemi tutanaklara geçirerek bafllad›.
Yaz›m iflleri bitince Day›'ya dönüp
sordu: 

"Dursun Karatafl... Geçen du-
ruflmadaki karar›m›z do¤rultusunda
savunman›zda hakaret niteli¤i tafl›-
yan yerleri ç›kard›n›z m›?"

Day›'y› kürsüye davet etmeden
sonuca ulaflmak isteyen Talip Or-
han'›n acelecili¤inin aksine, Day›,
kürsüye çok sakin bir biçimde yürü-
dü. Gerek mahkeme heyeti, gerekse
izleyicilerimiz yan›t›m›z›n ne olaca-
¤›n› merak ediyorlard›. ‹flin do¤ru-

Bir savunma ‘savafl›’ -2

‘‘SSööyyllee oonnaa aa¤¤llaammaass››nn,,
ÇÇüünnkküü bbiizz kkaazzaannaaccaa¤¤››zz!!’’
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su, yan›t›n ne olaca¤›n› bilmemize
karfl›n, biz bile heyecan içindeydik. 

- ““ÇÇ››kkaarraaccaa¤¤››mm››zz hhiiççbbiirr flfleeyy
yyookk"" diyor Day›, yarg›c›n gözleri-
nin içine bakarak. Devam ediyor:

“Biz gerçekleri dile getiriyoruz.
Tek tek kiflilerle, kurumlarla u¤rafl-
mak diye bir derdimiz yoktur. Biz bu
düzeni elefltiriyoruz ve y›kmak için
mücadele veriyoruz. Savunmam›zda
bu yüzden ç›kartaca¤›m›z hiçbir bö-
lüm, tek bir kelime dahi yoktur."

Bir an için gazetecilerin flafllar›
patl›yor, salonu deklanflör sesleri
dolduruyor. Mahkeme heyeti s›k›n-
t›l›. 

*

Yarg›ç, Day›’n›n sözlerine vere-
cek uygun bir cevap aramaya çal›fl›-
yor olmal› ki, bir süre susuyor, etra-
f›na bak›yor. Ve sonra heyet baflka-

n›yla Day› aras›nda flu konuflmalar
gelifliyor:

- Fakat Dursun Karatafl.... biri-
ne faflist derseniz bu da bir hakaret-
tir.

- Hay›r, o kelime siyasal litera-
türde vard›r, t›pk› emperyalizm, yeni
sömürgecilik vb. gibi..

- Peki, tamam hakl›s›n›z, bu keli-
menin bir bilimselli¤i olabilir. S‹Z
BURADA KEND‹N‹Z‹ SAVUN-
MAKTAN ÇOK BAfiKALARINI
YARGILIYORSUNUZ.

Tabii yarg›layaca¤›z. Bu bizim
tarihsel görevimizdir. Düflünceleri-
mizi en genifl ve aç›k biçimiyle or-
taya koyaca¤›z. Neyi, niçin yapt›¤›-
m›z› halk›m›za aç›klayaca¤›z. 

...

Yarg›ç sözlerinin arkas›n› getire-
miyor. Bizlere dönen Day›, ““ggeettiirriinn
flfluu kkiittaappllaarr››”” diyor. O gün yan›m›z-
da getirdi¤imiz bütün kitaplar› ku-
caklay›p, Day›’n›n konufltu¤u kür-
sünün üzerine y›¤›yoruz. (Bu sayfa-
da gördü¤ünüz resim de iflte bu an›n
resmidir.)

Yarg›ç hemen soruyor:

- Dursun Karatafl, onlar da ne?
Ne ifli var onlar›n?

- Bunlar savunmam›zda söyle-
diklerimizin belgeleridir. Söyledi¤i-
miz her sözle ilgili k›s›mlar iflaret-
lenmifltir. 

- Yani onlar›n tümü-
nü okuyacak m›s›n›z?

- Madem hakaret
var deniyor ve bu ba-
haneyle savunmam›z
kesilmek isteniyor, öy-
leyse söylediklerimizin
gerçe¤i dile getirdi¤ini
ispat için okuyaca¤›z. 

Yarg›ç kendini kol-
tu¤a sal›veriyor. Bir
belay› dolam›flt› bafl›-
na, kurtulmak istedikçe
daha bir dolan›yordu.
Bezgin gözlerle bir sa-
¤›na, bir soluna bak›p
ortaklar›ndan onay al›-
yor ve –bir kez daha–
““aarraa vveerriiyyoorruuzz”” dedik-
ten sonra cüppesini ç›-

kararak odas›na yöneliyor. 

*

Mahkeme tarihinin eenn uuzzuunn du-
ruflma aras› oluyor bu. ‹ki buçuk sa-
at sonra heyet salona dönüyor ve
duruflma yarg›c› karar› okuyor: 

"Gere¤i düflünüldü... SSaavvuunnmmaa--
nn››nn ttuuttuukklluu ssaann››kkllaarrccaa ookkuunnmmaass››--
nnaa ddeevvaamm eeddiillmmeessiinnee kkaarraarr vveerriill--
mmiiflflttiirr.."" 

*

Bir zafer bu. Küçük bir zafer,

ama tarihi. Bu mevzide kimbilir ka-
ç›nc› irade savafl›. Kazanan yine
Day›’n›n komutas›nda dövüflen öz-
gür tutsaklar. 

*

3311 MMaarrtt 11998899;;

"Bugün Savunma'n›n son bölü-
mü okunacak. Duruflma aras›nda
yabanc› konuklar, davan›n bir nu-
maral› san›¤› durumundaki Day›'ya,
Devrimci Sol'un neyi savundu¤unu,
örgütün tarihini, di¤er sol gruplar›
nas›l de¤erlendirdi¤ini, Kürt soru-
nuna bak›fl›n›... vb. sordular. Ger-
çekten ö¤renmek, anlamak isteye-
rek dinlediler. Bolca foto¤raf çekti-
ler. ... 

Mahkeme aras› verilir verilmez,
tutuklular konuklar›yla konuflmaya
bafll›yorlar. Alman ZDF televizyon
ekibi kameralar›yla gelmifl, Savun-
ma okuyan tutukluyu ve salonu bafl-
tan bafla görüntülüyordu. Biraz son-
ra içeriye 30-40 kiflilik bir bayan
grubu giriyor. TV ekibi ara verdi¤i
çekimine yeniden bafll›yor.

Gelenler, 1 A¤ustos genelgesini
protesto için Sultanahmet'te gösteri
yapan ve polis sald›r›s›na u¤rayan,
yerlerde coplanan, dövülen ama tu-
tuklanmaktan kurtulanlar... TA-
YAD'l›, DEMKAD'l› aileler. Yeni
gelenlerin çekimini tamamlayan
ZDF ekibi, tutuklularla görüflmesini
sürdürüyor. 

Bu arada jandarma binbafl›s› gö-
rüflmeyi engellemek istiyor ve ba-
s›nla tutuklular aras›na bariyerler
yerlefltiriyor. Day›, bariyerleri devi-
rerek bir kenara atmaya bafllay›nca,
herkes an›nda harekete geçerek ba-
riyerleri deviriyor. (Bu sayfadaki
ikinci foto¤raf da iflte bu an›n foto¤-
raf›d›r.)

Bu tav›r yabanc› konuklar›n
sempatisine yol aç›yor ve iç1erin-
den bir bayan avukat ellerini yum-
ruk yaparak tutsaklar› "güzel" anla-
m›nda onayl›yor.

Binbafl› ile tart›flma uzuyor ama
binbafl› bir süre sonra aradan çekil-
mek zorunda kal›yor. Tutsaklar›n
kararl›l›¤› yabanc› konuklara da
yans›yor ve onlar da bir ad›m geri-
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lemeden söyleflilerine devam edi-
yorlar.

Heyetin salondan ç›k›fl›ndan
sonra, tutuklular tribünlerdeki izle-
yicilerle görüflmek üzere izleyicile-
re do¤ru gittiklerinde, üstlerine bir
anda karanfiller ya¤maya bafllad›.
Bu ödül, tutsaklar aç›s›ndan her fle-
ye de¤erdi. 12 Eylül y›llar› boyun-
ca, içerde bofluna yat›lmad›¤›n›n bir
belgesi bu. Bir devrimcinin her ko-
flulda mücadeleye katk›da bulunabi-
lece¤i bundan daha güzel anlat›la-
maz. 

*

Bir önceki duruflmay› da izleyen
Hollandal› konuklar, bu kez ö¤leye
do¤ru yetiflebiliyorlar. Bu sabah
Sultanahmet'te gerçeklefltirilen kitle

gösterisinin çekimini yapm›fllar.
Gösteri onlar› çok etkilemifl. Heye-
canla anlat›yorlar.

Konuklara geçen haftadan bu
yana izlenimlerini soruyor tutsaklar.
Mahkeme heyetinin gelmesi, ko-
nuflmay› yar›m b›rakt›r›yor. Yarg›ç-
lar, konuklar› süzerek oturuyorlar.
Biraz sonra (mahkeme baflkan›) Ta-
lip Orhan harekete geçiyor:

"Bas›n›n görevi haber toplamak,
Bunu ö¤retecek de¤iliz tabii, Fakat
duruflmaya eyleme gelir gibi, göste-
rici gibi gelmesinler. Tercüman söz-
lerimi çevirip uyars›n onlar›, disip-
lini bozmas›nlar."

Yarg›ç geçen hafta yabanc› gaze-
tecilerin zafer iflareti yapmalar›ndan
duydu¤u rahats›zl›¤a gönderme ya-

p›yor.

Duruflma bitti¤inde, konuklarla
son kez konufluluyor. Mahkemenin
sonucunun ne olabilece¤ini soru-
yorlar. Tutsaklar onlara, çok say›da
idam ve müebbet verilece¤ini tah-
min ettiklerini söylüyorlar... Ko-
nuklar u¤urlan›rken, Hollanda'daki
ve di¤er Avrupa ülkelerindeki ileri-
ci-devrimcilere selam söyleniyor.
Onlar da, "Bir an önce özgürlü¤ü-
nüze kavuflman›z› diliyoruz." diye-
rek ayr›l›yorlar.

Ç›k›fl kap›s›nda tutsaklar cezaevi
arabalar›na binerken, konuklar›n
sözcüsü durumundaki genç k›z›n
a¤lad›¤› görülüyor. Bunu duyan Da-
y› pencereye geliyor ve tercümana
ba¤›r›yor: ""SSööyyllee oonnaa aa¤¤llaammaass››nn,,
ÇÇüünnkküü bbiizz kkaazzaannaaccaa¤¤››zz!!""
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Hollanda mahkemesi, Srebrenit-
sa katliam›n›n ma¤durlar›ndan iki
kiflinin açt›¤› tazminat davas›na ilifl-
kin, 9 Eylül’de; Bosna-Hersek’teki
savafl s›ras›nda, Srebrenitsa kentin-
de yaflanan katliamdan, bölgede
BM ad›na koruma görevi üstlenen
askerlerin dolay›s›yla Hollanda
devletinin sorumlu tutulamayaca¤›-

na karar
verdi ve
tazminat ta-
lebini red-
detti.

Bosna-Hersek savafl› s›ras›nda, 8
binden fazla kiflinin öldürüldü¤ü
Srebrenitsa’da, sözde Boflnak siville-
ri korumakla görevli Hollanda asker-
leri, bu görevlerini yerine getirmeyi
b›rak›n, yard›m eden, k›flk›rtan konu-
munda olmufllard›. 11 Temmuz 1995
gününde ise, S›rp askerlerin bölgeye

gelmesiyle birlikte, bölgeden çekil-

mifl ve katliama ortak olmufllard›.

Hollanda devleti, ifline gelmedi-

¤inde, sorumlulu¤u BM’nin üzerine

atarak kendini aklamaya çal›fl›yor.

Yar›n, ony›llar sonra, bir “özür” dil-

erler, olur biter, tazminat yine öde-

mezler elbette. 

Hollanda mahkemesi, ülkesini

tazminat ödemekten kurtarabilir, fa-

kat halklar›n gözünde katliamc› ko-

numundan kurtaramaz.

Almanya Anayasay› Ko-
ruma Dairesi, 1980’de K›z›l
Ordu Fraksiyonu (RAF) üye-
lerine, silahl› mücadeleyi b›-
rakmalar› karfl›l›¤›nda kifli ba-
fl›na 1 milyon dolar ve kendi-
lerine yeni bir kimlik vermeyi
teklif etmifl.

Bu da piflmanl›k dayatma-
s›n›n, ekonomik yöntemlerle
gündeme getirileni oluyor.
Özü, iflkenceyle, katlederek
piflmanl›k dayatmaktan farkl›

de¤il. 

Nazilerden devral›-
nan toplumu mmuuhhbbiirr--
lleeflflttiirrmmee,, iittiirraaffçç››llaaflfltt››rr--

mmaa,, farkl› düflünceden, inanç-
tan, milliyetten olanlara ppiiflfl--
mmaannll››¤¤›› vvee aassiimmiillaassyyoonnuu ddaa--
yyaattmmaa gelene¤i Almanya
devleti taraf›ndan çeflitli bi-
çimlerde sürdürülmüfl.  

Ve fakat, bu teklifi kabul
eden tek bir RAF üyesi ç›k-
mam›fl. ‹flte, bu da emperya-
listlerin bask› ve terörleri ka-
dar, milyon dolarlar›n›n da,
halk› için mücadele eden dev-
rimcilerin iradesi karfl›s›nda
çaresizli¤inin göstergesidir.

ABD: Boeing 
Çal›flanlar›  GGrevde!
ABD’li uçak tekeli Boeing’de çal›flan iflçi ve

teknisyenler, toplu sözleflme görüflmelerinden
sonuç al›namay›nca 6 Eylül’de grev bafllatt›.

Washington eyaletinin Everett bölgesindeki
Boeing fabrikas›n›n giriflinde toplanan iflçiler,
grev karar›n› destekleyen pankartlar tafl›yarak,
gösteri yapt›lar.

Yaklafl›k 27 bin Boeing çal›flan›n› temsil eden
Uluslararas› Teknisyenler ve Havac›l›k ‹flçileri
Sendikas›’n›n (IAMAW) karar› ile bafllayan gre-
vin talebi, ücretler’e yüzde 13 art›fl sa¤lanmas›.

Geçti¤imiz y›l 4,1 milyar dolar kar eden Boe-
ing’e, grevin günlük maliyetinin yaklafl›k 100
milyon dolar olmas› bekleniyor.

Hollanda: Srebrenitsa Katliam›n›n
Sorumlulu¤undan Kurtulamaz!

Almanya: ‘Terörden
vazgeçene 1 milyon’


