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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
30 OOcak -- 55 fifiubat

Turgut ‹‹çp›nar An›ld›
Almanya'da, 2003'ü 2004'e ba¤layan y›lbafl› gecesi hayat›n›

kaybeden Turgut ‹çp›nar, 18 Ocak günü Duisburg'da Anadolu
E¤itim ve Kültür Merkezi'nde an›ld›.

Turgut ‹çp›nar, ülkesinde mücadelesini sürdürürken 1980’de,
1990’da ve 1994’te üç kez tutsak düflmüfltü. Her tutsak gibi, gö-
zalt›nda ve ard›ndan tutsakl›k koflullar›nda a¤›r iflkenceler yaflad›
ve bunlar›n sonucunda sa¤l›¤› bozuldu. fiehit düflmesinden önce-
ki bir y›ldan beri Almanya’n›n Duisburg flehrindeydi. Ve iflte bu-
rada hayat›n› kaybetti. Ailesi, yoldafllar› ve dostlar› onu unutma-
d›lar. Ailesi ve yoldafllar›n›n konuflmalar›nda flöyle deniliyordu:
"Turgut’u tan›mlayacak tek söz
tam bir DDEEVVRRIIMM HHAAMMAALLII ol-
mas›d›r. Yaflad›¤› o kadar sa¤l›k
sorunu olmas›na karfl›n mücade-
lesinde geri durmayan Turgut ‹ç-
p›narlar'›n hesab› bir gün mutla-
ka sorulacak."

Umudun da¤lardaki tafl›y›c›lar›yd›lar.
30 Ocak 1996’da Sivas’›n Hafik il-
çesinin Yukar›asarc›k Köyü yak›nla-
r›nda oligarflinin askeri güçleri tara-
f›ndan kuflat›ld›lar. Direnerek flehit
düfltüler.
Mete Nezihi ALTINAY, oluflu-
mundan itibaren devrimci hareketin
saflar›ndayd›. Cunta y›llar›nda tut-
sakt›. 86-91 y›llar› aras›nda devrimci
hareketin yeniden örgütlenmesinde
büyük eme¤i vard›r. fiehit düfltü¤ün-
de birli¤in komutan yard›mc›l›¤› gö-
revini yürütüyordu.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus
Durudere Köyü do¤umluydu. ‹stan-
bul’da çeflitli gecekondu bölgelerinde
görevler ald›. 1991 y›l›n›n ortalar›n-
da Tokat-Sivas bölgesinde görevlen-
dirildi. fiehit düfltü¤ünde birlik ko-
mutan›yd›.
Muharrem ÖZDEM‹R, Tokat Vav-
ru Köyü 1971 do¤umluydu. Tokat
Ziraat Meslek Yüksek Okulu ö¤renci-
siyken mücadelede yerald›. 1994

bafllar›nda gerillaya kat›ld›.
Ali Duran ERO⁄LU, Tokat Artova Gark›n köyü 1975
do¤umluydu. Tokat Ticaret Lisesi’nde mücadeledeye kat›l-
d›. Sivas katliam›na karfl› eylemlerin örgütlenmesinde ye-
rald›. 1994’te gerillaya kat›ld›. 
Tevfik DURDEM‹R, Antalyal›’yd›. Uluda¤ Üniversite-
si’nde 1986-87 gençlik hareketinin öncü ö¤rencilerinden
biriydi. 1991’de tutsak düfltü. Buca Hapishanesi’nde ger-

çeklefltirilen firar eyleminin ard›ndan gerillaya kat›ld›. 
Mustafa AKTAfi, 1989-90’da Ankara Dev-Genç içerisinde bulundu. 1991’de
emperyalist savafla karfl› mücadelede tutukland›. Tahliyesinden sonra 1992 y›-
l›nda gerillaya kat›ld›.
‹mran AYHAN, 1966 A¤r› Tutak do¤umluydu. Azeri milliyetindendi. ‹lkokul
ö¤retmeni olarak mücadele içinde yerald›, daha sonra gerillaya kat›ld›.

Sivas Zara do-
¤umluydu. Dev-
Genç örgütlen-
mesi içinde ye-
rald›. fiubat
1977’de Be-
fliktafl Mimarl›k
Yüksek Oku-

lu’nu basan sivil faflistler taraf›ndan
katledildi.

AAllii NNeecciipp BBOOZZAALL‹‹OO⁄⁄LLUU

1957 do¤um-
luydu. Bir
emekçi olarak
devrim müca-
delesine kat›l-
d›. fiubat
1978’de ‹s-

tanbul fiehremini’de çal›flt›¤› infla-
atta sivil faflistler taraf›ndan katle-
dildi.

FFiikkrreett KKAARRAA

Ortaokul ve
liseyi Hozat’ta
okuyan Ali
Hüseyin, bulun-
du¤u okulda,
ilçede örgütlen-
me faaliyetleri
yürütmüfl,

1983’de gerillaya kat›lm›flt›r. 

4 fiubat 1984’de Tunceli Çemiflge-
zek bölgesi Hadiflar Köyü’nde jandar-
mayla girdi¤i çat›flmada flehit düfltü.

AAllii HHüüsseeyyiinn AAVVCCII

Dev-Genç’in
önder militan-
lar›ndand›.
Anti-faflist
mücadelenin
kararl› ve cü-
retli sürdürü-

cülerinden biri olan Musa, faflistle-
rin sald›r› planlar›n› bozmak için 1
fiubat 1980’de düzenlenen bir
eylemde, elindeki bomban›n patla-
mas› sonucu flehit düfltü.

MMuussaa ÖÖZZNNUURR

ESKAD ve
Eskiflehir
ÖZGÜR-DER
kurucular›ndan-
d›. Kandemir’i,
1 fiubat
1994’de çal›fl-

mak için gitti¤i Yalova’dan Eskifle-
hir’e dönerken geçirdi¤i bir trafik
kazas›nda kaybettik.

‹‹ssmmaaiill KKAANNDDEEMM‹‹RR

Kastamonu Kü-
re do¤umluy-
du. Dev-Genç
saflar›nda anti-
faflist mücade-
leye kat›ld›. 1
fiubat
1979’da ‹ne-

bolu Halkevi’ne faflistlerin att›¤› bom-
ban›n patlamas› sonucu flehit düfltü.

MMeehhmmeett MMAARRAAfifi

MMeettee NNeezziihhii AALLTTIINNAAYY CCöömmeerrtt ÖÖZZEENN

MMuussttaaffaa AAKKTTAAfifi TTeevvffiikk DDUURRDDEEMM‹‹RR

MMuuhhaarrrreemm ÖÖZZDDEEMM‹‹RR ‹‹mmrraann AAYYHHAANN

AAllii DDuurraann EERROO⁄⁄LLUU

11 fifiuubbaatt 11993322

Latin Amerika’n›n Amerikan emperya-
lizmine karfl› mücadelesinin önderle-
rindendi. 1893'te El Salvador’da do-
¤an Marti, 1925'te OOrrttaa AAmmeerriikkaa SSooss--
yyaalliisstt PPaarrttiissii'nin kurucular› aras›nda
yerald›. Nikaragua’da AAuugguussttoo CCeessaarr
SSaannddiinnoo'yla birlikte Amerika’ya karfl›
silahl› mücadeleye kat›ld›.

1930'da ülkesine dönerek EEll SSaallvvaa--
ddoorr KKoommüünniisstt PPaarrttiissii saflar›nda müca-

delesini sürdürdü. 1932 y›l›ndaki ayaklanman›n askeri ön-
derli¤ini üstlendi. Marti, ayaklanman›n bast›r›lmas›ndan
sonra 1 fiubat 1932'de kurfluna dizilerek katledildi.

Farabundo MART‹

YYAAKKIINNIINNIIZZ,, KKOOMMfifiUUNNUUZZ,, AARRKKAADDAAfifiIINNIIZZ 
GGÖÖZZAALLTTIINNAA AALLIINNDDII⁄⁄IINNDDAA

DERHAL B‹ZE UULAfiIN
GGöözzaalltt››nnddaa iiflflkkeennccee ggöörrmmeekk nneerreeddee iissee
ss››rraaddaann hhaallee ggeellddii.. AArrtt››kk ppoolliissee kkiimmlliikk
ssoorrmmaakk bbiillee iiflflkkeennccee ggöörrmmeekk iiççiinn,, kkaarraa--
kkoollaa ggööttüürrüüllmmeekk vvee hhaattttaa ttuuttuukkllaannmmaakk
iiççiinn yyeetteerrllii oolluuyyoorr.. BBuu ddiizzggiinnssiizz,, hhuukkuukkss--
uuzz vvee yyaassaadd››flfl›› ppoolliiss tteerröörrüünnee kkaarrflfl››
aannccaakk bbiizz bbiirrbbiirriimmiizzii kkoorruuyyaabbiilliirriizz.. 

BBiirrllii¤¤iimmiizz ggüüccüümmüüzzddüürr,, bbiirrllii¤¤iimmiizzllee ccaann
ggüüvveennllii¤¤iimmiizzii ssaavvuunnaabbiilliirr,, hhaakkllaarr››mm››zz››
kkaazzaannaabbiilliirriizz.. BBuu nneeddeennllee ddiiyyoorruuzz kkii,,
bbiirr yyaakk››nn››nn››zz,, aarrkkaaddaaflfl››nn››zz,, iiflflyyeerriinniizzddee
ççaall››flflaann mmeesslleekkttaaflfl››nn››zz,, mmaahhaalllleenniizzddee oottuu--
rraann kkoommflfluunnuuzz,, hheerrhhaannggii bbiirrii ggöözzaalltt››nnaa
aall››nndd››¤¤››nnddaa hheemmeenn bbiizzee uullaaflfl››nn.. 

KKeennddiinniizz ggöözzaalltt››nnaa aall››nnaabbiilliirrssiinniizz..
AAkkrraabbaallaarr››nn››zz yyaa ddaa aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››zzddaann
bbiirriilleerrii ggöözzaalltt››nnaa aall››nnaabbiilliirr.. HHeemmeenn
ggöözzaalltt››nnaa aall››nnaann kkiiflfliinniinn aadd›› vvee ssooyyaadd››nn››,,
ddoo¤¤uumm ttaarriihhiinnii vvee bbaabbaa iissmmiinnii aaflflaa¤¤››ddaakkii
tteelleeffoonnaa bbiillddiirriinn.. BBööyylleeccee ggöözzaalltt››nnaa
aall››nnaann kkiiflfliilleerrii ssaahhiipplleenneelliimm.. YYeennii EEnnggiinn
ÇÇeebbeerrlleerr yyaaflflaannmmaass››nn...... 

‹‹rrttiibbaatt MMeerrkkeezzii:: HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu 
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21 Ocak’ta Ba-
k›rköy Adliye-

si’nin önünde toplan-
d›¤›m›zda adalet isti-
yorduk. Devrimci,
ilerici, demokrat
hukukçular›m›z, belki de tarih-
lerinin en kitlesel savunmala-
r›ndan ve sahiplenmelerinden birini
gerçeklefltirirken adalet istiyorlard›.
Halk›n mücadelesi içinde yeral›rken
tutuklan›p iflkencede katledilen EEnn--
ggiinn iiççiinn adalet istiyorduk. Ve çarp›-
c›d›r ki, Engin’in kendisi de polis
taraf›ndan vurulan genç bir arkadafl›
için adalet istedi¤i bir eylem s›ra-
s›nda gözalt›na al›nm›flt›. Dahas› o
gencin de en büyük isteklerinden
biri adaletti ve onun için 17 yafl›nda
mücadeleye kat›lm›flt›.  

Adaletsizli¤in istisna de¤il, kkuu--
rraall oldu¤u bir ülkedir Türkiye.

Bu nedenledir ki bu ülkede sisteme
karfl› mücadele eden hemen herke-
sin ““nnee iiççiinn mmüüccaaddeellee eeddiiyyoorrssuunn??””
sorusuna verece¤i cevaplardan biri
““aaddaalleett iiççiinn!!”” olacakt›r. Adalet
için! Her “bozuk düzen”, adaletsiz
oldu¤u için bozuktur. Temel özelli¤i
adaletsizlik olan düzenler tarih için-
de böyle adland›r›lm›flt›r. Adaletsiz
bir düzende, her fley bozuktur; ada-
letsiz bir düzenin mesela e¤itiminin
düzgün olmas› beklenemez; mesela
sa¤l›k hizmetlerinin iyi olmas› bek-
lenemez. Çünkü o –adalet– sistemin
iflleyiflini belirleyen en önemli, en
belirleyici çarklardan biridir. Ve iflte
biz, bu çark›n bozuk oldu¤u bir ül-
kede yafl›yoruz. Bunun için kavga-
ya at›l›yor Ferhatlar ve Enginler;
bunun için katlediliyorlar ve bunun
için onlar› katledenler, cezas›n›
bulmuyor. 

Nas›l ki, üç befl y›lda bir oy at-
ma hakk›m›z var diye, yafla-

d›¤›m›z düzenin bir demokrasi
oldu¤una inanmam›z isteniyorsa,
her vatandafl›n yarg›ya baflvurma
hakk›n›n olmas› yüzünden de bu
topraklarda adaletin iflledi¤ine,
yarg› karfl›s›nda herkesin “eflit”
oldu¤una inanmam›z isteniyor.
Öyle mi? Katledilen Engin ve
onu katledenler eflit mi yarg› kar-

fl›s›nda?.. Engin gibi katledilen bin-
lerce insan›m›zla, onlar› katledenler
eflit miydi?   

Tüm faflist yönetimlerde oldu¤u
gibi, “Yarg›”n›n tamamen “Yü-

rütme’nin”, yani, iktidarlar›n bask›-
s›, denetimi ve yönetimi alt›nda ol-
du¤u bir ülkedir. ““YYaarrgg››nn››nn bbaa¤¤››mm--
ss››zzll››¤¤››””, 85 y›ll›k Cumhuriyet’in en
büyük yalanlar›ndan biridir. Yarg›,
cumhuriyet tarihinin hiçbir döne-
minde ba¤›ms›z, iktidarlardan ayr›
bir güç olmam›flt›r; ne küçük-burju-
va diktatörlü¤ü döneminde, ne de
demokrasicilik oyununa geçilen fa-
flizm döneminde. Yarg›, paran›n ve
siyasi gücün emri ve hizmeti alt›n-
dayd› hep. Bu yüzden de, 85 y›ll›k
tarih, ayn› zamanda yoksul halk kit-
leleri için köklü bir adaletsizlik tari-
hi demektir. Bu nedenle adalet, hal-
k›n en çok özlemini duydu¤u talep-
lerden biri olarak, mücadelenin en
önemli unsurlar›ndan biri olagel-
mifltir. Adalet büyük bir özlemdir bu
topraklarda. 

Ülkemiz adaletsiz bir ülkedir.
Halk›m›z yüzlerce y›ld›r ada-

letsiz kalm›flt›r. Ama bir toplumu öl-
düren, adaletsizlik de¤il, adalet için
mücadelesizliktir... Adaletsizli¤i ka-
bul etmifl, adalet için mücadeleden
vazgeçmifl bir toplum, ölü bir top-
lumdur. Yüzlerce y›ld›r adaletsiz b›-

rak›lm›fl olsak da, adaletsizlik, on-
larca y›ld›r art›k kurumlaflm›fl olsa
da, halk olarak bunu kabul edeme-
yiz. Gelece¤imiz için etmemek du-
rumunday›z. Adalet için, tüm halk
kesimleri, tüm ayd›nlar, tüm örgüt-
lü, devrimci, ilerici, halktan yana
güçler, birleflmeliyiz. Adalet talebi,
tüm halk kesimlerinin, tüm örgütlü
güçlerin, tüm solun birleflebilece¤i
bir taleptir. ‹flkencelerde, infazlarda
katledilenlerin, kitlesel katliamla-
r›n, katledilen ayd›nlar›n davalar›n›
takip etmek için, gücümüzü birleflti-
relim. Engin Çeber davas›, en az›n-
dan hukukçular aç›s›ndan önemli
olmufltur. Geçmiflle k›yasland›¤›nda
önemli bir sorumluluk ç›km›flt›r or-
taya. Sendikalar›n temsilcilerinin
orada olmas› önemlidir. Ama bu
mücadele kal›c›laflmal›, kurumlafl-
mal›d›r. Say›s›z davada örne¤i gö-
rüldü¤ü üzere, birkaç duruflmada
boy gösterip sonra tamamen günde-
minden ç›kartmak adalet mücadele-
sini ciddiye almayan bir yaklafl›m-
d›r. Hukukçular, adalet için müca-
delede kendileri bir güç olarak ç›k-
mal›d›rlar ortaya. Sendikalar, temsi-
len kat›lman›n ötesine geçip, adalet
için mücadeleyi tüm emekçilere
maletmeye çal›flmal›d›r. Adalet mü-
cadelesi, salt “yarg›sal”, “hukuksal”
bir mücadele de¤ildir. Adalet için
mücadelede kazan›lacak bilinç, bu

mücadelede al›nacak mesafe, bo-
zuk düzene karfl›, adaletli bir dü-
zenin mücadelesine götürür biz-
leri. O düzen, halk›n düzenidir.  

Hiç kimse, hiçbir iflkence in-
faz davas›, için “bizim da-

vam›z de¤il” diyemez. Dememe-
lidir. Adalet mücadelesi iktidar
mücadelesidir. Oligarflinin mah-
kemelerinden hangi sonucun ç›-
kaca¤› önemli de¤ildir. Önemli
olan bizim adalet için mücadele-
mizin büyümesidir. Bu mücade-
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Adaletsiz Ülkede
Adalet ‹çin Var›z!

Biz mahkeme salonlar›n›n
önünde “adalet istiyoruz”

derken, iflkencecilere verilecek
5-10 y›ll›k cezalar›n ötesini, her
zerresinde adaleti sa¤layan bir
toplumu görüyoruz. ‹flte bunu
görebilmek, iktidar ufkudur. 



lenin adaleti, eekkoonnoommiikk,, ssoossyyaall,, ssii--
yyaassaall tteemmeelllleerriinnee kavuflturacak ik-
tidar mücadelesine evrilmesidir...
Ki bu mücadelenin sonunda halk›n
adaletinin uygulanaca¤› günler de
gelecektir. 

‹flkencede, infazlarda katledilenle-
rimiz için mahkeme salonlar›nda,

adliye binalar›n›n önlerinde verdi¤i-
miz mücadele, savc›larla, hakimler-
le, üç befl tetikçi katille mücadele
de¤il, bizim devletle mücadelemiz-
dir. Bu, nesnel olarak zaten böyledir
ve böyle de görülmelidir. Kontrge-
rillaya iliflkin temel yanl›fllardan bi-
ri; kontrgerillan›n devletten ve dev-
letin kurumlar›ndan (ordudan, po-
listen, M‹T’ten, hükümetlerden,
MGK’dan) ba¤›ms›z ele al›nmas›-
d›r. Bu yan›lg›l› ele al›fl, kontrge-
rillan›n bizzat devlet taraf›ndan
ddaa¤¤››tt››llmmaass››nn››, kontrgerillac›lar›n
devlet taraf›ndan cezaland›r›lma-
s›n› beklemeyi beraberinde geti-
riyor. Bu tamamen bofl bir bek-
lentidir ve bunun böyle oldu¤u,
ülkemizin yak›n-uzak tüm tarihi-
nin gösterdi¤i bir gerçektir. 

Ülkemizde kontrgerillaya yö-
nelik hemen tüm operasyon-

lar, ya deflifre olmufl elemanlar›n
temizlenmesi, ya tasfiye edilmesi
gereken belli kesimlerin tasfiyesi
amac›yla, ya da oligarfli içi çat›fl-
man›n bir uzant›s› olarak günde-
me gelmifltir. Dolay›s›yla, kontrge-
rilla elemanlar› içinde at›lanlar, k›-
za¤a çekilenler, hatta üç befl y›l ha-
pis yat›r›lanlar olsa da, bu “ceza”la-
r›n hiçbiri aaddaalleettiinn yyeerriinnee ggeellmmeessii--
nnee hizmet etmemifltir. Bugünkü Er-
genekon operasyonunda da ayn› fley
söz konusudur. 

Evet, hat›r› say›l›r say›da kontrge-
rilla flefi, eleman› tutuklanm›flt›r.

Ama yine adaletin yerine getirilme-
sine dair bir uummuutt ve iihhttiimmaall yoktur.
Çünkü operasyon bir iç çat›flma, iç
tasfiye üzerinden geliflmekte ve hal-
ka karfl› savafl, bu davada sorgulan-
mamakta, yarg›lanmamaktad›r. Dev-
rimcilerin, ilericilerin, demokratlar›n
kontrgerillaya karfl› mücadelesi; ne
birkaç kontrgerilla flefinin, ne birkaç

generalin yarg›lanmas› ile s›n›rlana-
bilir. Adalet özlemi ve talebimizin
düzen içi güçlerin iç çat›flmalar›na
yedeklenmesine de izin vermeyiz.
Tersine, bu süreçte de devrimcilere,
demokratlara düflen görev, devletin,
TSK’n›n, M‹T’in, polisin, hükümet-
lerin kkoonnttrrggeerriillllaann››nn dd››flfl››nnddaa oollmmaa--
dd››¤¤››nn›› göstermek ve adalet için mü-
cadeleyi bu güçlerin tümüne karfl› bir
mücadele olarak gelifltirmektir. 

AKP iktidar›, Ergenekon sorufl-
turmas›nda hhaallkkaa kkaarrflfl›› ppoolliittii--

kkaallaarr›› tart›flma ve soruflturma d›fl›
b›rakm›flt›r. Bu aç›kt›r. Genelkur-
may Baflkan› Baflbu¤’un Baflbakan
Erdo¤an’la görüflmesi ve ard›ndan
generallerin serbest b›rak›lmas›, Ji-
tem fleflerinden Abdülkerim K›r-
ca’n›n cenazesinde ordunun topye-

kün gövde gösterisi yapmas›, gene-
rallerin hapishanede TSK ad›na zi-
yaret edilmesi gibi, gerçekte TSK
aç›s›ndan oligarfli içi iktidar savafl›-
na yönelik tav›rlar, özellikle küçük
burjuva ayd›nlar taraf›ndan “yarg›-
ya müdahale” boyutuyla elefltirilip
tart›fl›lmaktad›r. Tart›flmay› bu nok-
tadan yapmak, Ergenekon davas›n-
da yarg›n›n kontrgerillaya karfl› aaddiill
kkaarraarrllaarr vveerreebbiilleeccee¤¤ii beklentisinde
olmakt›r; ki yarg›ya biçilen bu mis-
yon, ülkemizdeki yarg› mekanizma-
s›n›n niteli¤ini görmemektir. ‹kinci-
si, olay› böyle ele almak, Ergene-
kon soruflturmas›n›n oligarfli içi ik-
tidar çat›flmas›n›n bir arac› oldu¤u-
nu da yok saymak anlam›na gel-
mektedir. Dolay›s›yla bu bak›fl aç›-
lar›, halk›n adalet özlemini, düzen

içi çat›flmalara yöneltecek, adalet
talebini, halk›n iktidar› mücadele-
siyle birlefltiremeyecektir. Biz mah-
keme salonlar›n›n önünde “adalet
istiyoruz” derken, iflkencecilere
verilecek 5-10 y›ll›k cezalar›n ötesi-
ni, her zerresinde adaleti sa¤layan
bir toplumu görüyoruz. ‹flte bunu
görebilmek, iktidar ufkudur. 

Cuntan›n mahkemelerinde dev-
rimci hareketi tan›mlarken, ha-

reketimiz “emperyalizmin ve bir
avuç iflbirlikçi sömürücünün ç›kar-
lar› için, emekçi halk›m›z›n faflizmin
azg›n terörü, vahflice katliamlar› al-
t›nda ezilmesine, hak ve özgürlükle-
rine zincir vurulmas›na, iliklerine
kadar sömürülmesine, yoksulluk ve
sefalet içinde yaflat›lmas›na, hheerr
ttüürrllüü aaddaalleettssiizzllii¤¤ee,, haks›zl›¤a karfl›

mücadele eden, halk›m›z›n anti-
emperyalist, anti-oligarflik, anti-
faflist gücüdür” diyorduk. Adale-
tin mücadelemizdeki yeri, bbiizzii
ttaann››mmllaayyaann uunnssuurrllaarrddaann biri
olacak kadar önemli ve vazgeçil-
mezdir. 

‹flkencede, infazlarda, polis te-
rörünün çeflitli biçimleriyle

katledilen insanlar›m›z, iflsiz so-
ka¤a at›lan insanlar›m›z, yeterin-
ce beslenemedi¤i için, gereken
tedavisi yap›lamad›¤› için ölen
insanlar›m›z, okuyamayan insan-
lar›m›z, bozuk düzenin neticesin-

de depremlerde, ifl kazalar›nda kay-
betti¤imiz insanlar›m›z, hepsi, ama
hepsi, öfkemizi ve öfkemizle birlik-
te adalet özlemimizi büyütüyor. An-
ti-emperyalist, anti-oligarflik devri-
mimiz, hiç kuflku yok  ki, en baflta
milyonlar›n adalet özlemine cevap
olacakt›r. Devrimciler iflte bunun
için var; ve dünyan›n bir çok yerin-
de, devrimcilerin kendilerini öözzggüürr--
llüükk ssaavvaaflflçç››llaarr›› ya da aaddaalleett ssaavvaaflfl--
çç››llaarr›› olarak adland›rmas›n›n teme-
linde de bu evrensel öfke ve özlem
vard›r. “Hukukun ve adaletin yoke-
dildi¤i yerde!”, o sistemi de¤ifltir-
mek istemek, meflru ve hakl›d›r.
Çünkü  hiç kimse, hiçbir topluluk,
hiçbir halk, adaletsiz yaflamaya
mahkum edilemez. Adaletsizli¤i ka-
bul etmiyoruz ve adalet istiyoruz!
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Anti-emperyalist, anti-oligarflik
devrimimiz, hiç kuflku yok ki, en
baflta milyonlar›n adalet özlemine
cevap olacakt›r. Devrimciler iflte
bunun için var; ve dünyan›n bir

çok yerinde, devrimcilerin kendile-
rini özgürlük savaflç›lar› ya da

adalet savaflç›lar› olarak adland›r-
mas›n›n temelinde de bu evrensel

öfke ve özlem vard›r.



Ahmet Karlangaç, ‹stanbul Em-
niyet Müdürlü¤ü’nde iflkencede
katledildi¤inde 1980 y›l›yd›... En-
gin Çeber, önce ‹stanbul polisi, son-
ra gardiyanlar›n yapt›¤› iflkence so-
nucu katledildi¤inde y›l 2008’di;
aradan 28 y›l geçmiflti ve iflkence,
Türkiye gerçe¤i olmaya devam edi-
yordu.    

Tarihimize 6-7 Eylül ya¤ma ve
katliam› olarak geçen sald›r›; ülke-
mizdeki az›nl›klara karfl› gerçeklefl-
tirilen en vahfli sald›r›lardan biriydi
ve takvimler, 11995555’i gösteriyordu.
5522 yy››ll ssoonnrr aa, az›nl›klar›n can›n› ve
mal›n› ya¤malayan güruhtakilerle
ayn› soydan biri, muhtemelen o gü-
ruhun ad›mlad›¤› kald›r›mlardan bi-
rinde, Hrant Dink’i vurdu.

Koray Do¤an, bir devrimciydi,

Ankara’da sokak ortas›nda vuruldu-
¤unda y›l 11997722 idi. 25 yafl›ndayd›
Koray. 12 Mart’›n azg›n terörü hü-
küm sürmekteydi sokaklarda... Tam
3355 yy››ll sonra, 2007’de, AKP iktidar›
hüküm sürerken ülkemizde bir
genç, ‹stanbul sokaklar›nda s›rt›n-
dan vuruldu. Ferhat ölmedi tesadü-
fen, felç kald›.  

Üç olayda, k›sa tarih; ve tarihin
bir di¤er cephesi flimdi: PEK‹ NE
OLDU? Ahmet Karlangaç’› iflken-
cede katledenler yarg›land› m›? Yar-
g›lan›p ceza ald› m›?

Peki, 6-7 Eylül ya¤ma ve katli-
am›n› gerçeklefltirenlere ne oldu?
Yakaland›lar m›, ceza ald›lar m›? 

Ya 35 y›l önce Koray Do¤an’›
sokak ortas›nda vuranlar? O katille-
re ne oldu?

Ayr› ayr› vermedik bunlar›n ce-
vab›n›. Çünkü hepsinin tek bir ceva-
b› vard›. Katillere HH‹‹ÇÇ BB‹‹RR fifiEEYY
OOLLMMAADDII;; ne sorguland›lar, ne
yarg›land›lar, ne hapse at›ld›lar. El-
lerini kollar›n› sallayarak ayn› ifli,
iflkenceyi, cinayetleri, provokas-
yonlar›, katliamlar› yapmaya devam
ettiler. Kimi terfi ettirildi, zaman›
dolan emekli edildi. Ve Türkiye, yyaa-
rr››mm aass››rrdd››rr iflkence, katliam, infaz,
provokasyon ülkesi olmaya devam
etti.  

Nas›l bir ülkeydi bu ülke ki, ifl-
kenceler, infazlar, cezas›z kal›yor-
du? Nas›l bir hukuk vard› bu ülkede

ki, iflkenceciler, katliamc›lar, o hu-
kukun elinden yakas›n› kolayca
kurtar›yordu?

Hukuk kkatillere kkol kkanat 
germeden bböyle kkanl› bbir
tarih yyaz›l›r m›yd›?

Devlet, 1923’lerden itibaren hiç
kuflku yok ki bir bask› ayg›t› olarak
örgütlendi. Sadece polis de¤il, ordu
da, as›l olarak “içteki” muhalif güç-
lere karfl› savaflmay› asli görev  ola-
rak gördüler. Halka karfl› ilan edil-
memifl bir savafl içinde oldular. Bu
savafl›n rahatça sürdürebilmesi için,
onlar›n halka karfl› terörünü yasal-
laflt›ran yasalar ve her koflulda halka
karfl› suç iflleyenleri koruyacak bir
yarg› mekanizmas› gerekliydi. 

Yasama, yürütme, yarg› bu anla-
y›flla flekillendirildi. 

85 y›ld›r, Mustafa Suphiler’in
katledilmesiyle bafllayan zincir,
halklar› kana bo¤arak, Nasturi katli-
am›yla (1924), 1926 A¤r›, 1938
Dersim katliamlar›yla, "fiapka Dev-
rimine uymad›" diye gerçeklefltiri-
len katliamlarla, ‹stiklal Mahkeme-
leri’nde düzene karfl› her türlü mu-
halefet için k›r›lan kalemlerle de-
vam etti. 

KKaattlleeddeennlleerr cceezzaass››zz kkaalldd››;; çün-
kü “yasal”d›lar! Çünkü “hukuka”,
TBMM kararlar›na “uygun olarak”
katletmifllerdi ço¤unda.   
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Ahmet KKarlangaç’tan EEngin ÇÇeber’e, 
6-7 EEylül’den 66 NNisan’a, HHrant DDink’e, 
Koray DDo¤an’dan FFerhat GGerçek’e...

‹nfazlar›n, katliamlar›n, iflkencelerin, 
kay›plar›n cezas›z kalmas›n›n k›sa tarihi..

OOLL‹‹GGAARRfifi‹‹NN‹‹NN AADDAALLEETT‹‹,, 
KKOONNTTRRGGEERR‹‹LLLLAANNIINN 

AADDAALLEETT‹‹DD‹‹RR!! 



12 Mart cuntas›yla devrimcilere,
muhaliflere karfl› “sürek av›” baflla-
t›ld›; halk›n üstüne balyoz gibi çök-
tü faflist terör; infazlar, katliamlar
birbirini izledi... Sonra faflist çetele-
ri sald›lar halk›n üzerine, binlerce
devrimci ve halktan insan katledil-
di... 11 MMaayy››ss 11997777’de ‹stanbul’da,
sonra MMaarraaflfl’da, ÇÇoorruumm’da, SSii-
vvaass’ta yüzlerce insan› katletti dü-
zen. Bahçelievler KATL‹AMI, 16
Mart 1978 Katliam›, Balgat Katlia-
m›, Piyangotepe Katliam›... gerçek-
lefltirildi... 

Ve hep oldu¤u gibi, cezas›z kal-
d› katledenler. Hukuka uygundu ya
da de¤ildi; önemi yoktu bunun. 

12 Eylül’de hukuk daha da
önemsizleflecek ve daha fazla kkoonntt-
rrggeerriillllaann››nn eemmrrii aalltt››nnaa girecekti...
Sonras›, tarihe 12 Eylül döneminin
kanl› bilançosunun yaz›lmas›d›r.
Yüzbinlerce insana iflkence, sokak-
larda yüzlerce infaz, hapishaneler-
de, da¤larda katliamlar... 

Ve yine, kkaattiilllleerriinn cceezzaass››zz kkaall-
mmaass››...... 12 Eylül cuntas›n›n emri al-
t›nda kan döken katiller, hukukun
bu yeni flekilleniflinin faydas›n› faz-
las›yla göreceklerdi. 

Fakat gün gelecek katillere 12
Eylül generallerinin ccöömmeerrttççee sa¤-
lad›¤› bu yetkiler ve koruma z›rh›
da yetersiz gelecekti.  

Daha bbüyük tterör;
daha ggenifl hhukuki
kor uma

Çünkü kavga flimdi daha fliddet-
liydi. Halk›n mücadelesi büyümek-
teydi. Büyüyen mücadeleye karfl›,
düzen daha büyük bir terörle cevap
verecekti ve o halde; katliamc›lar
için daha genifl bir hukuksal “koru-
ma” gerekiyordu. 

““TTeerröörrllee MMüüccaaddeellee YYaassaa-
ss››””ndan bafllayarak hukuku, kelime-
nin gerçek anlam›yla kontrgerilla
hukukuna dönüfltürmeye devam et-
tiler. Polise ve jandarmaya, M‹T’e
ve “katletme” yetkisi olan tüm bi-
rimlere, durmaks›z›n yeni yetkiler
verdiler. ‹flkencecilerin, infazc›la-
r›n, mahkeme salonlar›nda zor du-

ruma düflmemeleri ve zaman kay-
betmemeleri için, yarg›lama usülle-
rinde say›s›z de¤ifliklik yapt›lar. 

Öyle bir noktaya gelindi ki; kay-
bedenler, katledenler, aynen Cum-
hurbaflkanlar› gibi, “ssoorruummssuuzz”du-
lar art›k yasalar karfl›s›nda. 

“DDookkuunnuullmmaazz”d›lar. 

Hakimler, s›n›rs›z yetkiliydi de-
lillerin karart›lmas›nda. S›n›rs›z yet-
kiliydiler davalar› uzatmakta; daha
do¤rusu zzaammaann aaflfl››mm››nnaa kadar sün-
dürmekte. Kontrgerillan›n ihtiyac›y-
d› çünkü bütün bu düzenlemeler. 

Devlet için kurflun atm›fl, man-
yetoyu devlet için çal›flt›rm›flsalar,
devlet için kör kuyulara atm›fllarsa
insanlar›, yarg›, onlara “aferin o¤-
lum” demekten baflka bir fley yap-
maz, yapamazd›. 

Devlet ad›na infazlar yapan, kat-
liamlar düzenleyen, kaybetme poli-
tikas›n› hayata geçirenlere karfl›, b›-
rak›n cezai ifllem yap›lmas›n›, onlar
el üstünde tutulmal›yd›lar. 

‹flkence, infaz suçlamalar›n›n
karfl›s›na yarg›dan önce, oligarflinin
politikac›lar› ç›k›yordu zaten:

““PPoolliissiimmiizziinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayy››nn””
diyorlard›. 

Politikan›n böyle belirlendi¤i
yerde, yyaarrgg››nn››nn hhaaddddiinnee mmiiyyddii po-
lisin elini so¤utmak?

Hukuki durumu ifade etmek ge-
rekirse, bu ülkede ““kkaattlleettmmee öözz-

ggüürrllüü¤¤üü”” vard›r, ““iiflflkkeennccee öözzggüürrllüü-
¤¤üü”” vard›r, ““iinnffaazz öözzggüürrllüü¤¤üü”” var-
d›r. Ve fakat sizin bunlar karfl›s›nda
tüm hak ve özgürlükleriniz ya gas-
bedilmifltir, ya her an gasbedilebilir. 

Sizin yaflama özgürlü¤ünüz bile,
ölüm mangalar›n›n elindedir. 

‹nfazlara, iflkencelere karfl› hak
arama özgürlü¤ünüz bile tart›flmal›-
d›r. 

Yarg› sisteminin biçimsel de ol-
sa, az çok ba¤›ms›z bir iflleyifle sa-
hip oldu¤u ülkelerin insanlar›, ülke-
mizdeki durumu flaflk›nl›kla karfl›la-
yacakt›r; o kadar savc›, hakim ara-
s›nda bir tek, evet, iflkenceleri, in-
fazlar› cezaland›rabilecek bir tek
hukukçunun ç›km›yor olufluna flafl›-
racaklard›r. 

Fakat bu “bir tek kiflinin bile”
ç›k›p ç›kmamas› meselesi de¤il, bir
sistem, bir mekanizma meselesidir. 

Sistem, kendi yarg›s›n›, o yarg›-
n›n bak›p karar verece¤i hukuki dü-
zenini böyle oluflturmufltur. 

Bu hukuk, kontrgerilla politika-
lar›n› dokunulmaz hale getiren hu-
kuktur. Bu her zaman ka¤›t üzerin-
deki yasalarla de¤il, politikalarla ve
politik kararlarla sa¤lanm›flt›r. 

Kontrgerillan›n, en az›ndan bilin-
di¤i kadar›yla “yaz›l› bir hukuku”
yoktur. Yani ortada “kontrgerilla hu-
kuku” olarak adland›rabilece¤imiz
yasal bir bütünlük yoktur. Fakat, fiili
bir durum oldu¤u da tart›flmas›zd›r.  

Öyle oldu¤u içindir ki; bir ülke-
de yüzlerce kay›p olmas›na karfl›n,
o ülkenin savc›lar›, hakimleri, kay›p
olaylar› hakk›nda neredeyse tek bir
dava açmam›fllard›r. 

Düflünün; yüzlerce insan ortaya
ç›k›yor ve diyorlar ki; benim çocu-
¤um kay›p, benim k›z›m kay›p, be-
nim babam kay›p... Ve onlar› kimse
kaale alm›yor ülkede. 

Yüzlerce insan polis taraf›ndan
infaz ediliyor. Düzenin kendi yazar-
lar›na göre “sa¤ yakalayabilecek-
ken!” katlediliyor büyük ço¤unlu-
¤u. Ama bu infazlar için ço¤u kez
bir soruflturma bile açt›ram›yorsu-
nuz; dava açt›ram›yorsunuz, açt›r-
d›klar›n›z ise katillerin aklanmas›y-

HHuukkuukkii dduurruummuu iiffaaddee
eettmmeekk ggeerreekkiirrssee,, bbuu üüllkkeeddee

““kkaattlleettmmee öözzggüürrllüü¤¤üü””
vvaarrdd››rr,, ““iiflflkkeennccee öözzggüürrllüü¤¤üü””
vvaarrdd››rr,, ““iinnffaazz öözzggüürrllüü¤¤üü””

vvaarrdd››rr.. 
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la, o da olmazsa zaman afl›m›yla so-
nuçlan›yordu... 

Yaz›l› bir hukuk yoktu belki ama
““ppoolliissiimmiizziinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayy››nn”” sö-
zü, oligarflinin yarg›s› için bir “icti-
had” gibiydi ve zihniyetleri kontr-
gerilla politikalar›yla son derece
uyumlu olan savc›lar ve yarg›çlar,
bu içtihad› uygulamakta hiç zorlan-
m›yor, tereddüt etmiyorlard›. 

Bu yüzdendir ki, ülkemizin
1980’li, 90’l› y›llar›nda binlerce in-
faz, kay›p, faili meçhul olmas›na
ra¤men, bunlardan dolay›, devletin
hemen hiçbir görevlisi demirpar-
makl›klar›n arkas›na gönderilmedi. 

Göndermediler. 

Kontrgerillan›n hukuku buydu
iflte. 

Kontrgerilla politikalar›n› uygu-
layanlar, her dönem en üst düzeyde
koruma gördüler. 

Genelkurmay baflkanlar›ndan
Do¤an Gürefl, kontrgerillac›lar›
““eelleemmaannllaarr››mm”” diyerek sahiplen-
mekteydi mesela. TBMM Faili
Meçhul Cinayetleri Araflt›rma Ko-
misyonu Üyesi Mustafa Y›lmaz,
1999 Kas›m’›nda flöyle aç›kl›yordu;
“komisyon araflt›rmalar› s›ras›nda
kontrgerillan›n cinayet iflledi¤i so-
nucuna ulaflt›k ve Genelkurmay
Baflkanl›¤›'na yapt›¤›m›z baflvuruya
yan›t verilmedi. Dönemin Genel-
kurmay Baflkan› Do¤an Gürefl
TBMM Baflkan› Cindoruk'u araya-
rak, ‘‘BBeenn eelleemmaannllaarr››mm›› ddeeflfliiffrree eett-
ttiirrmmeemm,, vvaazzggeeççiinn’’ dedi.”

TBMM araflt›rma komisyonlar›-
n›n bir hukuku vard›; o hukuka göre
çal›fl›yorlard› ve o soruflturmalar›
yapma yetkileri vard›. Fakat kontr-
gerillan›n yaz›l› ve yaz›l› olmayan
hukuku, TBMM’nin uydu¤u huku-
kun üzerindeydi.

Kontrgerilla politikalar›n› belir-
leyenler ise, daha bafltan yarg›n›n
elinin uzanabilece¤inin ötesindey-
diler; kim yarg›lanabildi bugüne ka-
dar? Halka karfl› say›s›z ve korkunç
suçlar iflleyenlerden hangisi yarg›la-
nabildi?

Halka karfl› topyekün savafl ilan
eden, kasabalar› yak›p y›kan Çiller-

ler, Demireller, Karayalç›nlar, Y›l-
mazlar, Özallar, Ecevitler, Bahçeli-
ler... Hiçbiri yarg›lanamad›. Kontr-
gerilla politikalar›n›n kararlaflt›r›ld›-
¤› MGK’da yeralan generaller, ba-
kanlar, onlar›n da hiçbiri yarg›lana-
mad›.  

Kontrgerilla hhukukundan 
adalet çç›kmaz!

Bugün Ergenekon vesilesiyle ki-
mi kontrac›lar›n “dokunulmazl›kla-
r›n›n” kalkm›fl gibi görünmesi, yap-
t›klar›ndan “sorumsuz” say›ld›klar›
dönemin geride kald›¤›n›n iddia
edilmesi, baz› kesimlerde adalete
dair umutlar yaratm›flt›r. Fakat,
kontrgerilla hukukunun yürürlükten
kald›r›ld›¤›n› kim ileri sürüyor ya
da sürebilir?

Oligarfli içi it dalafl›ndan adalet
ç›kaca¤›n›, ç›kabilece¤ini bekle-
mek, sistem ve sistemin yarg› me-
kanizmas› hakk›nda kesin bir yan›l-
g› içinde olmak demektir. 

Öncelikle elbette flu bilinmelidir
ki; gerek Genelkurmay, gerekse de
AKP için temel olan, oligarflinin ç›-
karlar›d›r. Oligarflik devletin bekas›
onlar için kendi iç çat›flmalar›n›n da
önünde gelir. Bu yüzden, kendi de-
yiflleriyle “dalga dalga!” operasyon-
lar yapsalar da ““ddeevvlleettee ggüüvveennii ssaarr-
ssaaccaakk””,, ““ddeevvlleettee zzaarraarr vveerreecceekk”” her
türlü sorgulamadan ve yarg›lama-
dan kaç›nacaklard›r. Hatta öyle ki,
iç çat›flmalar›n›n gere¤i kontrac›lar›
tutuklarken bile, devleti aklamaya

yönelik bir söylem gelifltirmeyi hiç
ihmal etmiyorlar.  

Bu yüzden ara s›ra çat›fl›p kavga
etseler de halka karfl› bir blok halin-
de davranmaktad›rlar. Çünkü, yuka-
r›da da iflaret etti¤imiz gibi, devletin
ve ç›karlar›n› temsil ettikleri tekelle-
rin ç›karlar›, aralar›ndaki koltuk kav-
gas›ndan daha önemli, önceliklidir. 

Birinin darbe tehditleri, ötekinin
“demokrasi”, “hukuk” havarili¤i ile
tasfiye operasyonlar› gelifltirmesi,
kontrgerilla hukuku aç›s›ndan da bir
de¤iflikli¤e yol açm›yor. Hukuk, oli-
garflinin genel ve uzun vadeli ç›kar-
lar› söz konusu oldu¤unda, koruma-
s› gerekeni koruyor yine. 1199 AArraall››kk
kkaattlliiaamm››nnaa iliflkin yarg›n›n verdi¤i
son kararlar, lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnaa iilliiflfl-
kkiinn verilen mahkeme kararlar›, bu-
nun bir ifadesidir. Düflünün, savc›-
lar, yarg›çlar o hale gelmifltir ki, ya-
salar›n apaç›k suç sayd›¤› linç fiile-
ni, pervas›zca suç olmaktan ç›kar-
m›fllard›r. Sadece bir kaç yerdeki
yarg› mensuplar›n›n yaklafl›m› da
de¤ildi bu; onlara yerde linç sald›r›-
s› oldu onlarca yerde de “yarg› süre-
ci” ayn› flekilde iflledi. 

Kontrgerillay› yarg›lamak gibi
bir amaçlar› olmad›¤›, dolay›s›yla
bu davada, halka karfl› ifllenmifl suç-
lar›n cezaland›r›lmas›n›n umulama-
yaca¤›, en baflta Ergenekon davas›-
n›n iddianamesinden de bellidir. ‹d-
dianame, oligarflik devletin kurum-
lar›n›, M‹T, polis, ordu, hükümetler,
kurumsal olarak bu tablonun d›fl›n-
da tutulmufltur. Örne¤in, iddiana-
mede özel olarak ““TTSSKK vvee MM‹‹TT’’iinn
EErrggeenneekkoonn’’llaa iillggiissiinniinn bbuulluunnmmaadd››-
¤¤››”” belirtilmektedir. Tek bafl›na bu
tesbit, iddianamenin halen yürür-
lükte olan “kontrgerilla hukuku”na
göre yaz›ld›¤›n›n kan›t›d›r. O halde
karfl›m›za polisten, ordudan, hükü-
metlerden ba¤›ms›z ilginç bir kontr-
gerilla ç›k›yor. Yarg›n›n daha bafltan
kontrgerillay› bu flekilde as›l güç
kaynaklar›ndan, as›l sorumlular›n-
dan soyutlamas›, “kontrgerillan›n
hukuku”nun geçerli olmas›n›n bafl-
ka bir tezahürüdür. 

8 KONTRGER‹LLA 25 OOcak 22009

OOlliiggaarrflflii iiççii iitt ddaallaaflfl››nnddaann
aaddaalleett çç››kkaaccaa¤¤››nn››,, çç››kkaabbiillee--
ccee¤¤iinnii bbeekklleemmeekk,, ssiisstteemm vvee

ssiisstteemmiinn yyaarrgg›› mmeekkaanniizzmmaass››
hhaakkkk››nnddaa kkeessiinn bbiirr yyaann››llgg››

iiççiinnddee oollmmaakk ddeemmeekkttiirr..
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‹flkence ‹nsanl›k Suçudur;
Tüm ‹nsanl›k Bu Davada Müdahildir
HEP‹M‹Z MMÜDAH‹L‹Z

Engin Çeber’in iflkenceden
katledilmesi davas› 21 Ocak’ta
bafllad›. 

Yürüyüfl dergisinin da¤›t›m›-
n› yaparken polis taraf›ndan vu-
rularak sakat b›rak›lan Ferhat
Gerçek’le ilgili 28 Eylül 2008
tarihinde eyleme kat›lan Engin
Çeber, aç›klaman›n ard›ndan
yapt›¤› dergi da¤›t›m› s›ras›nda
gözalt›na al›nm›fl, daha sonra da
“polise mukavemet”ten tutukla-
narak Metris Hapishanesi’ne gö-
türülmüfltü. Karakolda iflkence
gördü¤ü doktor raporuyla belge-
lenen Engin’e hapishanede de
yo¤un iflkence uyguland›. En-
gin’i öldüresiye dövenler son
olarak ne ailesine ne de avukat-
lar›na haber vermeksizin onu
hastaneye kald›rd›lar. Engin Çe-
ber 10 Ekim 2008 tarihinde has-
tanede yaflam›n› yitirdi.

‹ktidar›n tüm demokrasi de-
magojilerinin ortas›nda Engin’in
devlet eliyle katledilmesi ka-
muoyu taraf›ndan tepkiyle karfl›-
land›. Toplumun duyarl› kesim-
leri, ailesi, yoldafllar› iflkencenin
ve iflkencecilerin peflini b›rak-
mad›. Hesap sorulacakt›. Göste-

rilen tepki ve oluflturulan destek
sonucu bafllat›lan soruflturmada
39 infaz koruma personeli, 3
müdür, 13 polis, 4 jandarma ve 1
doktor toplam 60 san›k hakk›n-
da, iflkence sonucu adam öldür-
mek, eziyet, kasten yaralama,
resmi evrakta sahtecilik, görevi
kötüye kullanma ve suçu bildir-
meme suçlar›n› iflledikleri iddia-
s› ile dava aç›ld›.

21 Ocak’ta Bak›rköy 14.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafl-
layan davaya Engin’in ailesi,
yoldafllar›, avukatlar›, davaya
müdahil olan ÇHD’li avukatlar,
sendikalar, barolar ve çok say›da
demokratik kitle örgütü kat›ld›.

Halk Cephesi günler önce-
sinden davaya kat›l›m ve destek
ça¤r›s›nda bulundu. Halk›n hak
ve özgürlükleri u¤runa, düzenin
her türlü yoz kültürüne, halk›n
yozlaflt›r›lmas›na karfl› mücade-
le etti¤i için katledilen bir dev-
rimciydi Engin. Haklar ve öz-
gürlükler mücadelesinin bir
mevzisi olan Engin Çeber dava-
s›nda taraf olmak gerekliydi.
Engin’in katledilmesi s›radan
bir ölüm de¤ildi. Engin, ba¤›m-

★ Engin Çeber’in ‹flkencede
Katledilmesi Davas› Bafllad›

★ Davada 3 Hapishane Müdürü, 42
gardiyan, 4 jandarma ve bir doktor,
13 polis iflkenceden yarg›lan›yor.

★ ‹flkenceci polisler, duruflmaya
kat›lmad›lar. 

★ Engin Çeber’i sahiplenmek ve
savunmak için 800 avukat baflvurdu.
100’e yak›n avukat yerald› duruflma
salonunda. 

★ Duruflman›n ilk yar›s›nda davaya
müdahil (taraf) olmak isteyen ve
Diyarbak›r, Van, Ankara, ‹stanbul,
Bitlis, fi›rnak, Mersin, Bursa barola-
r›n›n temsilcileri, KESK, ‹HD ‹stanbul
fiubesi, ‹HV, ÇHD davaya müdahil
olmak için baflvurdular. Mahkeme
baflvurular› reddetti. 

★ Halk Cepheliler oradayd›.
TAYAD’l›lar oradayd›. Y›lmayan, yo-
rulmayan sesleriyle adalet istediler.  



s›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinin, hak-
lar ve özgürlükler mücadelesi-
nin yok edilmesi için öldürülmüfl-
tü. Engin’le öldürülmeye çal›fl›lan;
her türden bask›ya, zulme ve sömü-
rüye karfl› direnme azmiydi. En-
gin’le öldürülmeye çal›fl›lan; inanç
ve sevgiyle dolu bir yüre¤in bütün o
zulüm ayg›tlar›ndan çok daha güçlü
oldu¤u, zulme karfl› direnenlerin as-
la yenilmeyece¤i gerçe¤iydi. Engin
nezdinde haklar› ve özgürlükleriyle
ba¤›ms›z, demokratik bir ülkede in-
sanca yaflamak isteyen, bu amaçla
mücadele eden herkese gözda¤› ve-
rilmek istenmiflti.

Bu yüzden Engin’den, halktan
yana taraf olmak, davaya sahip ç›k-
mak gerekliydi. Engin Çeber dava-
s›na sahip ç›kmak, iflkencecilere
karfl› ç›kmakt›. Bu davaya sahip
ç›kmak içimizdeki adalet özlemini
dile getirmekti.

Engin için adalet için mücadele-
ye gelenler saat 10.00’da davan›n
görülece¤i Bak›rköy Adliyesi’nin
bahçesinde toplanmaya bafllad›lar.
Sabah›n erken saatlerinde adliye
önüne gelen Halk Cepheliler kimbi-
lir kaç›nc› kez yarg›l›yorlard› iflken-
cecileri. Pankart› tutuyorlar, halaya
duruyorlar, sloganlara efllik ediyor-
lard›. Zaman geçtikçe kalabal›kla-
flan kitlenin içinde yediden yetmifle
her yafltan insan bulunuyordu. En-
gin Çeber davas› için babas›yla adli-
ye önüne gelen küçük Berfin’in bo-
yundan büyüktü elindeki döviz.
“Engin Çeber Polis Dövdü Hapisha-
ne Öldürdü” yazan döviziyle iflken-

cecileri teflhire gelmiflti Berfin. En-
gin’in elindeki ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi ve sosyalizm bayra¤›n›n yere
düflmeyece¤inin de garantisiydi.

Adliye önünde saatler süren bek-
leyifl s›ras›nda “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Cezaland›r›l-
mal›d›r, Adalet ‹stiyoruz” yazan
pankart bir kez olsun kapanmad›.

Engin’in coflkusunu ve bilincini
kuflan›p gelen Halk Cepheliler, yüz-
lerini s›k s›k adliyeye dönerek hay-
k›r›yor; salondaki iflkencecileri d›-
flar›dan yarg›l›yorlard›: “‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek; Adalet
‹stiyoruz; Engin Çeber Ölümsüz-
dür; Hapishanelerde ‹flkenceye Son;
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z; En-
gin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r; Kah-
rolsun Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz; Yürüyüfl Susturulamaz, ‹flken-
ce Yapmak fierefsizliktir” 

Davan›n öncesinde D‹SK Bafl-
kan› Süleyman Çelebi, KESK Bafl-
kan› Sami Evren birer aç›klama ya-
parak, davan›n takipçisi olacaklar›-
n› ifade ettiler. Davaya müdahil
olan ÇHD ad›na ise davan›n hemen
öncesinde Av. Nazan Yaman aç›kla-
ma yapt›. 

‹flkenceci PPolisler
Duruflmalara GGelmedi

Kimilerine göre bir devrim ya-
flanm›fl devlet yapt›¤› iflkenceden
ötürü özür dilemiflti. Ancak bu özür
samimi de¤ildi. Devlet, özür dileye-
rek flov yap›yor, suçlar›n›n üstünü
örtmeye çal›fl›yordu. Bunun bir
devrim de¤il bir flov oldu¤u da so-
ruflturma sürecinde oldu¤u gibi ilk
davada anlafl›ld›.

Engin’e iflkence eden polislerin
hiçbiri  duruflmaya gelmedi. Polis-
lerin duruflmaya gelmemesi mahke-
meye meydan okumayd› ayn› za-
manda. Kendilerine birfley olmaya-
ca¤›n›, iktidar›n, yasalar›n kendile-
rinden yana olduklar›n› bilen polis-
ler rahatt›lar. 

Mahkemeye gelen ikinci müdür
ve befl infaz koruma memurundan
oluflan tutuklu san›klar ise iflkence-
yi ve iflkence sonucu adam öldür-
meyi kabul etmezken zaman zaman
birbirleriyle çelifltiler. ‹mzalad›klar›
tutana¤›n kimin taraf›ndan yaz›ld›-
¤›n› bilmediklerini söylediler ve
“neden yalan ifade bar›nd›ran tuta-
na¤› imzalad›n›z” sorular›n› cevap-
s›z b›rakt›lar.

Bu davan›n ‘cezas›zl›k’la sonuç-
lanmas›na izin vermeyeceklerini
söyleyen Engin’in ailesi, avukatlar›,
yoldafllar›, barolar, sendikalar özür
de¤il adalet taleplerini dile getirdi-
ler. 

10 ADALET 25 OOcak 22009

Adaletin yerini bulmas› için ifl-
kenceciler, iflkence emrini ve-
renler, iflkencecilerin önünü

açan mevzuat› ve hukuki zemi-
ni yaratanlar, iflkencenin siya-

sal sahipleri bafltan sona hepsi
cezaland›r›lmal›d›r.”

Ali TTEK‹N
(Engin’in BBabas›):

"Ben adalet iistiyorum.
Bakan›n öözür dilemesi
benim iiçin bbir fley iifade
etmiyor. OO¤lumu ggeri
getirmiyor. SSuçlular›n

cezaland›r›lmas›n›
istiyorum"



Diyarbak›r, VVan, AAnkara,
‹stanbul, BBitlis, fifi›rnak,
Mersin, BBursa BBarolar›
Davaya MMüdahil OOldular

Duruflman›n ilk yar›s›nda dava-
ya müdahil (taraf) olmak isteyen ve
Diyarbak›r, Van, Ankara, ‹stanbul,
Bitlis, fi›rnak, Mersin, Bursa iller-
den gelen baro temsilcilerinin,
KESK’in, ‹HD ‹stanbul fiubesi’nin,
‹HV’nin, ÇHD’nin “biz de bu olay-
dan zarar gördük. ‹flkencenin bir in-
sanl›k suçu oldu¤unu, bu davan›n
da kiflisel bir dava olmaktan ç›k›p
toplumsal bir davaya dönüfltü¤ünü
düflünüyoruz. Bu nedenle biz de bu
davan›n taraf› olmak istiyoruz” ta-
lepleri kabul edilmedi.

Gerekçe ise salonun yetersizli¤i
ve yer darl›¤›yd›. Bu davaya müda-
hil olmak isteyenleri hiçbir salona
s›¤d›ramayacaklar›n› biliyorlar.
Çünkü orada katilini aklayan devle-
te karfl› adalet isteyen milyonlar›n
duygular› var. Bu nedenle de mah-
keme heyetinin s›n›rlamaya çal›flt›¤›
gibi Engin’in iflkencesi ve ölümü
yaln›zca Engin’i ya da babas›n›, ar-
kadafllar›n› ilgilendiren bir olay de-
¤il… Halk›n mücadelesini verdi¤i
için iflkencelere maruz kalarak ölen
Engin Çeber’in bu davas› bütün bir
halka aitti. Bu davada herkes müda-
hildi.

17 KKifli DDaha ‹‹flkenceden
Ya rg›lanacak

Tutuklu, tutuksuz yarg›lanan
tüm san›klar Engin’e yap›lan iflken-
ceden sorumlu oldu¤u halde yaln›z-

ca 1 müdür ve 3 infaz koruma per-
soneli iflkence ile adam öldürme su-
çundan yarg›lan›rken, di¤er görevli-
ler ise eziyet ve kasten yaralama
suçlar›ndan yarg›lan›yordu. Ancak
Engin’in avukatlar› ›srarc›yd›; ezi-
yetten ve yaralamadan haklar›nda
dava aç›lan bu kiflilerin kamu gö-
revlisi oldu¤u için haklar›nda iflken-
ce davas› aç›lmas› gerekti¤ini ifade
ettiler. 

Bir Sonraki DDuruflma 
4 MMart'ta

Engin Çeber'i katleden iflkence-
cilerin yarg›land›¤› davan›n üçüncü
gününde de san›k polisler duruflma-
ya gelmedi. Davan›n üçüncü gü-
nünde san›klar›n çeliflkili ifadeler
devam ederken, duruflman›n ikinci
bölümünde ise Engin Çeber'le bir-
likte iflkenceye maruz kalan Aysu
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Adalet bir elinde k›l›ç, di¤erinde te-
razi tutan genç bir bakireyle sem-
bollefltirilmifltir. Ama 12 Eylül’den
bu yana ABD emperyalizminin, CI-
A’n›n, iflbirlikçilerinin ve bir avuç
generalinin adaletinin hüküm sür-
dü¤ü ülkemizde adalet bakiresi
elinde kanl› bir b›çak tafl›yan fahi-
fleye dönüfltürülmüfltür.
‹nsanlar her fleye katlanabilir, ama
adaletsizli¤e asla...

(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

“...
Döve döve katlettiler Engin’i! Katledenler bu devletin polisi, jandarmas›,
gardiyan›, hapishane müdürü ve doktoruydu. Katledenler iflkence suçunu
iflleyenlere emir verenlerdir. Hapishanelerde halen sürmekte olan iflkence
uygulamalar›na onay veren, iflkenceye yasal k›l›flar biçenler, bu yasal
k›l›flarla iflkencecileri koruyanlard›r. Katledenler, iflkencelerin ve iflkence-
cilerin siyasal sorumlulu¤unu tafl›yanlard›r. AKP hükümetidir,
TBMM’dir...

Engin’in katledilmesi s›radan bir ölüm de¤ildir. Engin, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin, haklar ve özgürlükler mücadele-
sinin yok edilmesi için öldürülmüfltür. Engin’le öldürülmeye çal›fl›lan;
her türden bask›ya, zulme ve sömürüye karfl› direnme azmidir. Engin’le
öldürülmeye çal›fl›lan; inanç ve sevgiyle dolu bir yüre¤in bütün o zulüm
ayg›tlar›ndan çok daha güçlü oldu¤u, zulme karfl› direnenlerin asla yenil-
meyece¤i gerçe¤idir. Engin nezdinde haklar› ve özgürlükleriyle ba¤›ms›z,
demokratik bir ülkede insanca yaflamak isteyen, bu amaçla mücadele
eden herkese gözda¤› verilmek istenmifltir.

Adalet istiyoruz. Özür flovlar›yla suçlar›n›z›n üstünü örtemezsiniz. Engin
için, halk için adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmas› için iflkenceciler,
iflkence emrini verenler, iflkencecilerin önünü açan mevzuat› ve hukuki
zemini yaratanlar, iflkencenin siyasal sahipleri bafltan sona hepsi ceza-
land›r›lmal›d›r.
...” 
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Baykal, Cihan Gün, Özgür Karaka-
ya ifade vererek yaflad›klar›n› anlat-
t›lar.

‹flkencenin sokakta bafllay›p ka-
rakol odalar›nda, koridorlarda, has-
tane odalar›nda, hapishanede, üst
arama noktalar›nda, ko¤ufllarda
günlerce sistematik bir biçimde de-
vam etti¤ini anlatan ma¤durlar tu-
tuklu ve tutuksuz san›klar›n görme-
dik, duymad›k, bilmiyoruz tavr›n›
bir kez daha bozmufl oldu.

Davada üçüncü günün ard›ndan
toplam 46 san›¤›n ifadesi al›n›rken,
duruflmaya kat›lmayan 13 polis ile
doktorun ifadesi ise al›nmad›. Dok-
tor Sivas'a atand›¤› için, burada sor-
gulanaca¤›, telekonferans yönte-
miyle canl› dinlenece¤i ö¤renildi.

San›k vekillerinin otopsi raporu-
nun tekrar incelenmesi talebini re-
deden mahkeme heyeti, Engin Çe-
ber'in avukatlar›n›n ›srarla, eziyet-
ten ve yaralamadan haklar›nda dava
aç›lan bu kiflilerin kamu görevlisi
oldu¤u için haklar›nda iflkence da-
vas› aç›lmas›n› vurgulamas› sonucu
17 san›¤›n daha iflkenceden yarg›-
lanmas›na karar verildi. ‹flkence
yapmaktan yarg›lanan san›k say›s›
böylece 23’e ç›kt›. Mahkeme sonu-
cunda; tutuklu san›klar›n tutuklu-
luklar›n›n devam›na, duruflmaya ka-
t›lmayan san›k polislerin bir sonraki
duruflmaya zorla getirilmelerine,
evrakta sahtecilik yapmaktan yarg›-
lanan ve flu anda Sivas Cezaevi’nde
görev yapan revir görevlisi san›k
Yemliha Söylemez’in mahkeme es-
nas›nda ifadesinin al›nmas› için te-
lefaks tekni¤i kullan›lmas›na, ifl-
kenceyi aç›¤a ç›karan delillerden
olan kamera kay›tlar›n›n mahkeme

salonuna plazma kurularak izlen-
mesine (sonras›nda ma¤dur avukat-
lar›na verilmesine) karar verilerek
bir sonraki duruflma 4 Mart 2009 ta-
rihine, saat 10:00’a ertelendi.

Engin Çeber davas›n›n son gü-
nünde Halk Cepheliler, adliye
önündeki adalet nöbetine devam et-
tiler. “Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r.
Adalet ‹stiyoruz” yaz›l› pankartlar›
hiç kapanmayan Halk Cepheliler,
sloganlarla hem coflku hem öfkele-
rini dile getirdiler.

Mahkeme ç›k›fl›nda ise TAYAD
Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin
Keskin, “Adalet için, baflka Engin-
ler olmamas› için davan›n takipçisi
olaca¤›z” dedi. Avukat Taylan Ta-
nay da mahkemenin verdi¤i 14 ara
karar› aç›klad› ve davaya ilgi göste-
renlere teflekür etti.

17 kiflinin daha iflkenceden yar-
g›lanmas› karar› yaln›zca Engin’in
avukatlar›n›n ›srar›yla al›nan bir ka-
rar de¤ildi. Bu karar›n al›nmas› üç
gün boyunca adliyenin önünde
“adalet nöbeti” tutan halk›n, davaya
müdahil olmak isteyen sendikala-
r›n, meslek odalar›n›n, ülkenin dört
bir yan›ndan davan›n görülece¤i ‹s-
tanbul’a gelen barolar›n, hukukçu-
lar›n, ayd›nlar› ›srar›n›n bir sonucu-
dur. Ve bu sonuç iflkencecilerden
yana olan iktidar›n yasalar›na inat
hakl›l›¤›m›zdan, halk olmam›zdan
ald›¤›m›z güçle adalet mücadelesin-
de asla y›lmayaca¤›m›z›n, pes et-
meyece¤imizin göstergesidir. 

Y›llard›r her iflkence davas›nda
edinilmifl bir tecrübedir; devlet ka-
tillerini aklamak ister. Bunun için
pek çok yol-yöntem vard›r. Delille-
rin karart›lmas›, davan›n zaman afl›-
m›na u¤rat›lmas›, yarg›lanan iflken-
cecilerin duruflmaya gelmemesi,
görev yerlerini ve adreslerinin de-
¤iflmesi vs. Onlar aklamak isteye-
cekler ama biz yakalar›na yap›flma-
ya çal›flaca¤›z ve bu tavr›m›z› sonu-
na kadar sürdürece¤iz. Buna karar-
l›y›z. 

Her fley ortadad›r. Katledenler
bu devletin polisi, jandarmas›, gar-
diyan›, hapishane müdürü ve dokto-
rudur. Katledenler iflkence suçunu
iflleyenlere emir verenlerdir. Hapis-
hanelerde halen sürmekte olan ifl-
kence uygulamalar›na onay veren,
iflkenceye yasal k›l›flar biçenler, bu
yasal k›l›flarla iflkencecileri koru-
yanlard›r. Katledenler, iflkencelerin
ve iflkencecilerin siyasal sorumlulu-
¤unu tafl›yanlard›r.

Biz Engin’in katlediliflinden bu-
güne kadar dikkati hep AKP’nin ifl-
kencecilerden yana tavr›na çektik.
AKP’nin Adalet Bakan› ise kamu-
oyunun tepkisi sonucunda özür di-
leyerek, dikkatleri iflkenceye de¤il,
iflkence sonras› özür dilenerek yap›-
lan flova çekmek istedi. Ancak bu
özür flovu suçlar›n› üstünü örtmeye
yetmeyecektir. Özür dileyenlerin
as›l görevi adaleti uygulamak, katil-
leri yarg›lay›p hak ettikleri cezaya
çarpt›rmakt›r. 
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fierife ÇEBER
(Engin’in KK›zkardefli):
“Devletin kkardeflime

adalet bborcu vvar. ÖÖzrü
kesinlikle kkabul

etmiyorum. TTopra¤›n
alt›ndan kkardeflimi

getirmiyor bu öözür”



Kardelen 8 ya-
fl›ndayd›. 

A l m a n y a ’ d a ,
Paderborn flehrinde
yafl›yordu. Karde-
len K›raç, geçti¤i-
miz hafta kaç›r›ld›
ve ard›ndan cesedi
bulundu. Karde-
len’in tecavüze u¤-
rad›ktan sonra bo-
¤ularak öldürüldü-
¤ü aç›kland›. 

Polis olay› ayd›nlatmak için 500
kiflilik ekip kurmufl. Oysa, Karde-
lenler’in kaç›r›lmas›, tecavüze u¤ra-
mas›, sadece polisiye bir olay olma-
y› çoktan aflm›fl durumda. 

Emperyalist ülkelerde benzeri
olaylar alabildi¤ine artm›fl, adeta
süreklileflmifltir. Amerika’dan Bel-
çika’ya, Avusturya’dan ‹talya’ya
tüm emperyalist ülkelerde yaflanan-
lar, bu tür olaylar›n oldukça yayg›n-
laflt›¤›n› gösteriyor. Öz evlatlar›na
y›llarca tecavüz eden babalar, ço-
cuklara yönelik cinsel istismarlar,
hatta bebeklere tecavüzler, Uzakdo-
¤u ülkelerine alenen fuhufl turlar›
yap›lmas›, annelerin kendi öz ço-
cuklar›na yönelik uygulad›klar›
vahflet olaylar› art›k o kadar s›klaflt›
ki... (Kuflku yok ki, sözünü etti¤imi
olaylar, sadece emperyalist ülkeler-
le de s›n›rl› de¤il; yeni sömürgeler-
de de benzer olaylar alabildi¤ine ar-
t›yor. Emperyalist kültürün halkla-
r›n binlerce y›ll›k birikimini, kültü-
rünü etkileyip, çürütebildi¤i tüm ül-
kelerde yozlu¤a, çürümeye paralel
olarak ayn› olaylar yaflan›yor.) 

Sorun yaln›z cinsellik alan›nda
da de¤ildir. Bir baflkas› okudu¤u
okulu bas›p 5-10 kifliyi öldürüyor.
Bir baflkas› heyecan olsun diye seri
cinayetler iflliyor. ‹nternet üzerin-
den yamyaml›k gruplar›, satanist
çeteler oluflturuluyor. Annelerin
kendi çocuklar›na karfl› baflvurduk-
lar› vahfletler, hiçbir dönemde gö-
rülmedik ölçüde artm›fl durumda. 

‹flte son bir kaç günün gazete
bafll›klar›ndan baz› rakamlar: Ame-
rika’da 90 saniyede bir tecavüz su-
çu iflleniyor. Y›lda ifllenen cinayet
say›s› da 140.000 civar›nda. Kumar,
fuhufl, uyuflturucu mafyalar› kendi
ekonomilerini yaratm›fl durumda.
Spordan siyasete her alanda etkin-
ler. Uyuflturucu kullan›m› sürekli
art›yor, neredeyse günlük yaflam›n
bir parças› olarak, “do¤al” kabul
ediliyor... Avrupa’da cinsel suçlar
korkunç boyutlara ulaflt›; sadece ‹n-
giltere’de her gün 53 çocuk tacize
u¤ruyor... 2008’de ‹ngiltere, ‹skoç-
ya ve Galler’de 758 çocu¤a karfl›
cinsel suç ifllenmifl... Çeflitli Avrupa
ülkelerinden 15-16 yafl›nda ö¤renci-
ler aras›nda esrar kullan›m› yüzde
30’lara t›rman›yor... 

Tüm bunlar, emperyalizmin tüm
toplumu alenen çürüttü¤ünün gös-
tergeleridir. Tek tek bunal›ml›, psi-
kopatlaflm›fl veya her an psikopat-
laflmaya meyilli insanlar, emperya-
list toplumsal düzenin ayr›lmaz par-
ças›d›r. Ak›l almaz vahfletleri, teca-
vüzleri gerçeklefltirenler, toplum
içinde “normal hayatlar” yaflayan,
normal ifller yapan insanlar da ola-
biliyor ço¤u kez. Ama iflte bu da çü-
rümenin ddeerriinnllii¤¤iinniinn bir baflka gös-
tergesidir. 

Peki bu tablo nas›l, hangi politi-
kalar›n sonucunda ortaya ç›kmakta-
d›r?.. As›l soru budur. Bu derin çü-
rüme, 500 kiflilik de¤il, 550000 bbiinn kkii--
flfliilliikk polis gücüyle bile üstesinden
gelinemeyecek bir çürümedir. 

Giderek daha genifl
kesimleri iflsiz b›rakan,
halk›n sosyal haklar›n›
gasbeden, en önemlisi in-
sanlar› derin bir gelecek
kayg›s› içine sokan eekkoo--
nnoommiikk ppoolliittiikkaallaarr,, buna-
l›ml›, mutsuz, kayg›l›, ki-
flisel ç›kar› içi, herfleyi ya-
pabilecek tipler yarat›r-
ken, di¤er yandan bunu
bütünleyen eemmppeerryyaalliisstt
kküüllttüürr,, insanlar› bencilli-
¤in, bunal›mlar›n içinde

yozlaflt›rmaktad›r. Do¤rudan ahlak-
s›zl›¤›n teorisini yapan, bunu teflvik
eden kküüllttüürreell ddeejjeenneerraassyyoonn da
yozlaflmay› ve çürütmeyi derinlefl-
tirmektedir. Sinemadan televizyona,
müziklerden bas›lan kitaplara kadar
emperyalizmin denetim ve yönlen-
dirmesindeki her alanda, ahlaks›z-
l›k, yozluk, uyuflturucu kullan›m›,
bencillik teflvik edilmektedir. Orta-
ö¤retimde, üniversitelerde verilen
e¤itim kiflisel ç›karlar› en kutsal de-
¤er olarak sunmaktad›r. Kendinden
baflkas›n› düflünmeyen, adaletsizli-
¤i, haks›zl›¤› görmeyen, görse de il-
gilenmeyen, baflkalar›n›n yaflamla-
r›na, de¤erlerine sayg›s›z bireyler
yetifltirilmektedir. 

Kardelenlere tecavüz edenler,
her türlü sapk›nl›klar ve psikopat-
l›klar, iflte böyle ç›k›yor. 

Bireyci-yoz kültürle flekillenen-
ler, sömürü düzeninden daha fazla
pay almak, daha fazla kazanmak
için tüm de¤erleri çi¤neyebilecek
durumdad›rlar. Beyni böyle flekil-
lendirilen biri, komflusunun, ifl arka-
dafl›n›n, ailesinin yaflam›na, namu-
suna yönelik sorumluluk hissetmez,
fedakarl›ktan kaç›n›r. S›k›flt›¤›nda,
bunald›¤›nda tüm de¤erleri çi¤ner
geçer. 

TTüükkeettiimm kküüllttüürrüü emperyalist
yaflam›n temeli haline gelmifltir. ‹h-
tiyaçlar›n karfl›lanmas› yerine, in-
sanlar hesaps›zca tüketmeye teflvik
eden kültür; tüketmeyi, bir “yaflam
amac›”, bir “özgürlük” ölçütü hali-
ne dönüfltürmüfltür. Bunun baflka

KARDELEN VE TOPLUMSAL ÇÜRÜME
KKuuflflkkuu yyookk kkii,,

kkaappiittaalliizzmmiinn ss››nn››ffssaall
öözzeelllliikklleerriinnddeenn

kkaayynnaa¤¤››nn›› aallaann bbuu
ççüürrüümmeenniinn ççöözzüümmüü,,

ddeevvrriimmllee mmüümmkküünnddüürr..
FFaakkaatt bbuu bbööyylleeddiirr ddii--
yyee,, yyoozzllaaflflmmaa,, ççüürrüümmee
kkaarrflfl››ss››nnddaa hhiiçç kkiimmssee,,
hhiiççbbiirr öörrggüütt,, eellii kkoolluu

bbaa¤¤ll›› ddaa kkaallaammaazz.. 
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sonuçlar› da var: “Marka” ürünlere
sahip olabilmek, daha fazla tükete-
bilmek için daha fazla kazanmak,
kazanamad›¤›n yerde nneerreeddeenn
oolluurrssaa oollssuunn para bulmak gereki-
yor. ‹flte bu noktada da ffuuhhuuflflttaann
hh››rrss››zzll››¤¤aa,, ggaassppttaann ddoollaanndd››rr››cc››ll››--
¤¤aa,, mmaaffyyaacc››ll››¤¤aa kadar para için her
yol mübah hale getirilmifltir. 

Tüketim kültürü, sadece giyim-
kuflam, yeme-içme al›flkanl›klar›n›
de¤il, iinnssaann iilliiflflkkiilleerriinnii de belirle-
yen bir rol oynamaktad›r. Bu kültü-
re ba¤l› olarak aile, arkadafll›k,
dostluk, sevgi, vefa gibi kavramla-
r›n içleri boflalt›lm›fl, kad›n-erkek
iliflkileri tüketim nesnesi haline ge-
tirilmifl, her türlü yozluk “özgürlük”
ad›na pazarlanm›flt›r. Bireyin ç›kar›,
zevki, tüm de¤erlerin önüne geçiril-
di¤i için her türlü dejenerasyon, ale-
nileflmifl, “do¤al” görülür hale gel-
mifltir. Tüketim kültürünün yaratt›¤›
bir ruh hali olan “doyumsuzluk”, in-
san yaflam›n›, ahlaki de¤erlerini hi-
çe sayan hastal›kl› tipler üretmekte-
dir. 

K›sacas›, emperyalist kültürle,

insani iliflkiler çürütülüp, iinnssaann››nn
ddoo¤¤aass››nnaa aayykk››rr›› oollaarraakk kapitaliz-
min ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeni-
den flekillendirilmektedir. 

Emperyalist-kapitalist sistemin
gere¤i olarak sürdürülen bu ekono-
mik, sosyal, kültürel politikalar,
toplumlardaki çürümeyi giderek da-
ha da derinlefltirecektir. Bunda hiç-
bir flüpheye yer yoktur. 

Halklar›n emperyalizme, kapita-
lizme karfl› mücadelesi, bir yan›yla
da bu çürümeyi durdurma ve engel-
leme mücadelesidir. Çürümenin
tüm toplumlarda kök sal›p, insanl›-
¤›n de¤erlerini çürütmesini engel-
lenmek zorundad›r. Kuflku yok ki,
kapitalizmin s›n›fsal özelliklerinden
kayna¤›n› alan bu çürümenin çözü-
mü, devrimle mümkündür. Fakat bu

böyledir diye, yozlaflma, çürüme
karfl›s›nda hiç kimse, hiçbir örgüt,
eellii kkoolluu bbaa¤¤ll›› da kalamaz. 

Halklar›n de¤erleri çürümeyle,
yozlaflmayla erozyona u¤rad›kça
sömürüye, adaletsizli¤e, haks›zl›¤a
karfl› koyma dinamikleri de körelir.
‹nsanlar›n bu de¤erlerini koruyabil-
mesi için çal›flmak, nerede, hangi
koflulda olunursa olunsun, tüm halk
güçlerinin politikalar› aras›nda ol-
mal›d›r. Yozlaflmaya karfl› mücade-
le, gerek bizim gibi ülkelerde, ge-
rekse de özellikle Avrupa gibi em-
peryalist ülkelerde, devrimci, de-
mokratik, ilerici örgütlenmelerin ih-
mal etmemesi gereken bir mücadele
alan›d›r. 

KKaarrddeelleennlleerr’in yaflad›klar›
utanç verici olaylar karfl›s›nda, hiç-
bir toplum, ah vah etmekle yetine-
mez. E¤er çürüme, bebeklere zarar
vrecek boyutlara ulaflt›ysa, hiçbir
politik güç, hiçbir toplumsal kesim,
buna gözlerini kapayamaz. Çürüme
ve yozlaflt›rma politikalar›n›n etki-
sizlefltirilmesine yönelik çal›flmalar
sürekli olmal›d›r.

14 YOZLAfiMA 25 OOcak 22009

BBuu ddeerriinn ççüürrüümmee,, 550000
kkiiflfliilliikk ddee¤¤iill,, 550000 bbiinn kkiiflfliilliikk

ppoolliiss ggüüccüüyyllee bbiillee
üüsstteessiinnddeenn ggeelliinneemmeeyyeecceekk

bbiirr ççüürrüümmeeddiirr.. 

Kadir TOPBAfi Gazi Mahallesi’nde
Protesto Edildi!

10 Ocak günü Gazi Cemevi taraf›ndan düzenlenen aflure s›ras›nda ce--
mevine gelen ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Kadir TOPBAfi
protesto edildi. Kerbela katliam›n›n an›lmas› için tutulan muharrem oru--
cunun ard›ndan yap›lan aflure, yüz y›llard›r Alevi halk›m›z için birlik ve
dayan›flma sembolü olmufltur. O gün katledilenler an›s›na verilen çorba
tutulan yas›n ard›ndan evlere da¤›t›l›r ve birlikteli¤in simgesidir. Alevi--
ler zalimle oturup ayn› tastan çorba içmeyi düflkünlük olarak görürler,
görmelilerdir. O gün Gazi Cemevi’ne Kadir Topbafl ve AKP’lileri sokan
baflta H›d›r Elmas olmak üzere Gazi Cemevi yönetimidir. Onlar›n bu
“misafir perver” davran›fl› ise halk taraf›ndan protesto edildi. Topbafl’›n
cemevine geldi¤ini duyan halk onu cemevi önünde yapt›klar› konuflma--
larla ve sloganlar›yla protesto etti. Cemevinden ç›k›fl› s›ras›nda at›lan slo--
ganlardan rahats›z olan korumalar›n çevredeki gençlere sald›rmas› son--
ras› Topbafl ve Gaziosmanpafla’n›n AKP’li Belediye Baflkan› Erhan
Erol’un arabalar›n›n camlar› k›r›ld›. Protesto edenler sloganlar atarak
Dörtyol’a kadar yürüdüler. Protesto gösterisi s›ras›nda ‘Katil ‹srail ‹flbir--
likçi AKP, AKP Halka Hesap Verecek, Gazi Faflizme Mezar Olacak, AKP
Gazi’den Defol, Cemevi Halk›nd›r Halk›n Kalacak’ sloganlar› at›ld›..Ce--
mevi yönetiminin dedelere maafl verilmesini onaylamas›na da tepki gös--
teren Gazi halk› ‘Kaç Para ‹stiyorsunuz, Biz Verelim’ fleklinde slogan
atarak tepkisini gösterdi.Yap›lan yürüyüflün ard›ndan eylem sona erdi.

HEP‹M‹Z VATAN
HA‹N‹Y‹Z

Mavi gözlü dev adam, Naz›m
Hikmet vatan hainli¤ine devam
ediyor. Dersim de okullar aras› her
ay bir flairin gecesinin yap›lmas›
üzere Dersim’de Halide Edip K›z
Meslek Lisesi’nin düzenleyece¤i
geceye “Naz›m Hikmet Gecesi”
ad›n› vermesi ve Naz›m Hikmet’in
fliirleri okunacak olmas› nedeniyle
Milli E¤itim Müdürü Mehmet Y›l--
d›r›m taraf›ndan geceye sansür ko--
nuldu. Yap›lacak
olan gecede Mili
E¤itim Müdü--
rü’nün belirledi¤i
fliirleri konmas›
E¤itim-Sen Tunce--
li fiubesi taraf›ndan
bas›n aç›klamas›
yap›larak protesto
edildi.



Emekli Tu¤general Levent Er-
söz’ün yakalanmas›yla birlikte, ka-
y›plar konusu yeniden konuflulmaya
baflland›. Kay›plar›n hat›rlanmas›-
n›n nedeni, Ersöz’ün fi›rnak’ta gö-
rev yapt›¤› dönemde HADEP üyele-
ri Serdar Tan›fl ve Ebubekir De-
niz’in kaybedilmifl olmalar›yd›.

Bu noktada da AKP iktidar›n›n
klasik politikas› yine devreye girdi.
Olaylar›, olgular›, aç›¤a ç›kanla, ik-
tidar›n çizdi¤i çerçeveyle s›n›rlama
politikas›, kay›plar› da bir dönemle,
ya da kiflilerle s›n›rl›ym›fl gibi gös-
terme fleklinde kendini gösterdi. 

Sanki kaybedilen kifliler Tan›fl
ve Deniz’le s›n›rl›yd› ve bu ülkede
de kkaayybbeeddeenn tek kontrgerillac› Le-
vent Ersöz’dü!..  

Bu, masum görülemeyecek, ek-
sik, yanl›fl bilgilenme denilip geçil-
meyecek kadar önemli bir konudur.
“Derin devleti tasfiye ediyoruz”
derken, herfley mmüünnffeerriittlleeflflttiirriilliiyyoorr
ve devlet aakkllaann››yyoorr.. 

Öncelikle bilinmesi gereken; bi-
rincisi, ülkemizdeki kay›plar›n say›-
s›, bilinen kadar›yla, 880000 civar›nda-
d›r. ‹‹kkiinncciissii,, oligarflinin kaybetme
politikas›, süreklili¤i olan bir du-
rumdur. Kay›plar›n say›s›n›n azl›¤›-
n› ya da çoklu¤unu belirleyen ise
ülkedeki devrimci mücadelenin ge-
liflim seyri ve oligarflinin ihtiyaçla-
r›d›r. Kaybetme politikas›, as›l ola-
rak devletin muhaliflerine karfl› uy-
gulad›¤› bir ssiinnddiirrmmee ve yyookk eettmmee
politikas›d›r. Dolay›s›yla halk hare-
ketinin geliflti¤i, oligarflik devletle-
rin art›k ola¤an biçimlerde yönete-
medi¤i dönemlerde s›kl›kla baflvu-
rulan bir yöntemdir. 

KKaayybbeettmmee,, DDüüzzeenniinn TTüümm 
KKuurruummllaarr››nn››nn OOnnaayy››yyllaa 
UUyygguullaannaabbiilleenn BBiirr
PPoolliittiikkaadd››rr! 
Oligarflinin kaybetme politika-

s›, polis, Jandarma veya M‹T’in
tek bafl›na karar al›p uygulad›¤› bir
politika de¤ildir. Kaybetme politi-
kas›n›n bu flekilde tek bir kurum

taraf›ndan uygulan›p sürdürülebil-
mesi de mümkün de¤ildir. Kaybet-
me öyle bir politikad›r ki, baflta ikti-
darlar olmak üzere, polis, jandarma,
M‹T ve tüm di¤er güvenlik kurum-
lar›n›n, yarg›n›n, bas›n yay›n organ-
lar›n›n ““kkaatt››ll››mm››nn››”” gerektirir. 

Devletin ve düzenin kurumlar›
aras›nda “kaybetme” konusunda bir
mutabakat olmasa, 10, 20, 30... son-
ra 100, 200, 300 insan ortadan kay-
boldu¤unda mecazi deyiflle, “ortal›k
aya¤a kalkar!”. 

Fakat ülkemiz somutunda da gö-
rüldü¤ü gibi, tam tersine, düzen ku-
rumlar›n›n bu politikadaki mutaba-
kat› nedeniyle, sanki ülkemizde
böyle olaylar olmam›fl, 800 insan
kaybolmam›fl gibi davran›lm›flt›r ve
halen de öyle davran›lmaya devam
edilmektedir.  

Kaybetme politikas›n› geliflti-
renler emperyalistler ve Nazilerdir.
Kaybetme, emperyalizmin halk
kurtulufl savafllar›n› bast›rma yön-
temlerinden biri olarak, Latin Ame-
rika’dan Afrika’ya, Asya’dan Or-
tao¤u’ya kadar, hemen bütün yeni-
sömürgelerde flu veya bu ölçüde uy-
gulanan bir kontrgerilla yöntemidir. 

Bu sindirme politikas›n›n en
yayg›n biçimde uyguland›¤› yerler-
den biri de NNaazzii iflgali alt›ndaki ül-
keler olmufltur. Özellikle Hitler Al-
manya’s›nda, kaybetme politikas›,
kendine özgü bir kavramla ““GGeeccee
vvee SSiiss”” olarak an›lmaya bafllanm›fl-
t›r. Hitler faflizmi, ““kkaayybbeeddeerreekk””,,
oonnllaarr››nn dduurruummllaarr››nn›› ““mmeeççhhuullllüü--
¤¤ee”” tteerrkkeeddeerreekk,, dara¤ac›nda ya da
kurfluna dizerek katlettiklerinin bi-
rer kahramana dönmesinin önüne

geçmeyi, tüm toplumda “yar›n›n›n
ne olaca¤› “belirsizli¤iyle korku
yaymay› hedeflemifltir. Bunun için
binlerce anti-faflist, hhiiççbbiirr iizz bb››rraa--
kk››llmmaaddaann yok edilmifltir.

Nazi politikalar›n›n devamc›s›
olan Amerikan emperyalizmi, ka-
y›plar politikas›n› ve bir bütün ola-
rak kontrgerilla yöntemlerini gelifl-
tirerek yayg›nlaflt›r›lmas›n›n bafl›n›
çekmifltir. Elbette Amerika’ya ba-
¤›ml› bütün ülkelerde oldu¤u gibi,
üüllkkeemmiizzddee ddee kaybetme politikas›-
na baflvuruldu. Bu politika halen en
yayg›n flekilde Irak’ta sürdürülmek-
tedir. Halklar›n emperyalizme karfl›
mücadelesi sürdü¤ü sürece emper-
yalistler ve iflbirlikçileri flu veya bu
oranda bu yönteme baflvurmaya de-
vam edeceklerdir.

KKaayybbeettmmee yyaa ddaa kkaayy››pp;; gözalt›,
iflkence ve ölüm korkusu yan›nda
yukar›da belirtildi¤i gibi, “birgün
gözalt›na al›nabilece¤i ve akibeti-
nin belli olmayaca¤›” korkusunu
yaratmay› hedefleyen bir politika-
d›r. Kaybetme, bu yan›yla da kitle-
ler üzerinde belli etkiler de yarat-
m›flt›r. Emperyalizm ve iflbirlikçile-
ri bütün teflhir olmuflluklar›na ra¤-
men bu politikadan vazgeçmemele-
rinin nedeni de budur. 

ÜÜllkkeemmiizz BBiirr KKaayy››ppllaarr
ÜÜllkkeessiiddiirr!!
Rakamlar ortada. Binlerce “faili

meçhul” cinayet bir tarafa, çeflitli
kurumlar›n raporlar›na yans›yan ra-
kamlara göre, gözalt›nda veya çeflit-
li flekillerde kaybedilenlerin say›s›
yaklafl›k 800’dür. Bilinmeyenler bir
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Kay›plar Tan›fl ve Deniz’le mi s›n›rl›? 
Kaybeden yaln›z Levent Ersöz Mü? 

DD EE VV LL EE TT ‹‹ NN
KKAAYYBBEETTMMEE
PPOOLL‹‹TT‹‹KKAASSII DDüüzzggüünn TTeekkiinn



yana, bu rakam›n kendisi yeterince
“çok” ve vahimdir. 

Özellikle 1980 öncesinde, kontr-
gerilla politikalar›ndan sözedilir-
ken, kay›plar konusunda ülkemizde
tekil örneklerden bahsedilirdi. Ka-
y›plar›n  as›l olarak uyguland›¤› yer
ise, Latin Amerika idi. Ancak müca-
delenin geliflmesiyle birlikte hayat
gösterdi ki, bir kontrgerilla yöntemi
olarak kaybetme politikas›, müca-
delenin geliflti¤i her yerde, günde-
me sokulan bir politikayd›.

1980’lerin bafllar›nda Hayrettin
Eren’le, Hüseyin Morsümbül’le
bafllayan gözalt›nda kaybetmeler,
1990’l› y›llardan itibaren yo¤unla-
flarak devam etti. 1990’lara kadar
15 civar› olan kay›p say›s›, bu tarih-
ten itibaren katlanarak artm›flt›r.
Özellikle 1991-96 y›llar› kay›plar›n
en yo¤un oldu¤u y›llard›r.

Neden oligarfli bu y›llarda kay-
betme politikas›na a¤›rl›k vermifltir.
Bunun cevab› yükselen devrimci ve
ulusal mücadeledir. Bu y›llar Dev-
rimci Hareket’in at›l›m y›llar›d›r. 12
Eylül faflizmin sorumlular›ndan he-
sap soruldu¤u, iflkencelerin, infazla-
r›n karfl›l›ks›z kalmad›¤› y›llard›r.
Gençlikten, gecekondulara, iflçilere,
memurlara kadar bütün halk güçle-
rinin talepleri do¤rultusunda müca-
delesini gelifltirdi¤i y›llard›r. Ayn›
flekilde Kürt ulusal mücadelesinin
de yayg›nlaflt›¤› y›llard›r. 

Bütün olarak halk›n geliflen mü-
cadelesi, oligarflinin yönetememe
krizini derinlefltirmifltir. Kontrgeril-
la yöntemlerinin daha yo¤un kulla-
n›lmas›n›n nedeni bu koflullard›r. 

Kay›plar›n yo¤unlaflt›¤› bu y›llar,
hergün yeni kay›p aç›klamalar›n›n
yap›ld›¤› y›llard›r. Devrimciler, sen-
dikac›lar, ayd›nlar, gecekondu yok-
sullar›, ö¤renciler, her kesim kaybet-
me politikas›n›n hedefindedir. Dev-
rimci hareketin saflar›nda mücadele
eden YYuussuuff EErriiflflttii,, SSoonneerr GGüüll,, HHüü--
ssaammeettttiinn YYaammaann,, AAyyhhaann EEffeeoo¤¤lluu,,
AAllii EEffeeoo¤¤lluu,, EErrddoo¤¤aann fifiaakkaarr,, RRee--
cceepp GGüülleerr,, LLüüttffiiyyee KKaaççaarr,, ‹‹ssmmaaiill
BBaahhççeeccii,, DDüüzzggüünn TTeekkiinn,, AAyyflfleennuurr
fifiiimmflfleekk bu dönemde kaybedilenler
aras›ndad›r. Bu liste devrimci örgüt-

lerin üyelerinden, Kürt yurtsever ha-
reketin taraftarlar›ndan s›radan in-
sanlara kadar uzay›p gitmektedir. 

Elbette devletin kaybetme politi-
kas›n›n belli örgütlenmelere yönel-
mesinin de bir mant›¤› vard›. Genel
olarak halka yönelik korku yarat-
makla birlikte, düzeni en fazla ra-
hats›z eden örgütlerin insanlar›n›
hedef seçerek, örgüt içinde y›lg›nl›k
yaymay› amaçl›yorlard›.

1990’lar›n sonlar›ndan bu yana,
oligarfli kaybetme politikas›na ayn›
flekilde baflvurmuyor olsa da, halen
zaman zaman baflvurmakta, o teh-
dit, korku ve gözda¤›n› gündemde
tutmaktad›r. 

““KKaayy››ppllaarr”” DDüüzzeenniinn 
DDookkuunnuullmmaazz››dd››rr!!
Kaybeden devlet, kay›plar›n dile

getirilmesi karfl›s›nda ise taham-
mülsüzdür. Öyle ki, kay›p ailerinin
eylemlerine dahi pervas›zca sald›-
r›lm›flt›r. Çünkü, kaybetme politika-
s›n›n “baflar›s›” için herfley bilin-
mezlikte kalmal›d›r. 

Yüzlerce kay›p... Pekço¤unun
nas›l gözalt›na al›nd›¤›, hangi tür ifl-
kencelerden geçirildi¤i ve nas›l kat-
ledildi¤i bilindi¤i, baz›lar›nda ta-
n›klar da olmas›na ra¤men, baz›lar›-
n›n nereye gömüldü¤ü konusunda
emareler olmas›na ra¤men, düzenin
hukuku aç›s›ndan bugüne kadar bir
ad›m at›lmam›flt›r. Bu konudaki bü-
tün suç duyurular› görmezden ge-
linmifltir. Nedeni, bu kaybetmelerin
devlet politikas› olarak yukardan
afla¤›ya uygulanm›fl olmas›d›r.

Bunu en aç›k ifade eden yine
dönemin Cumhurbaflkan› Demirel
olmufltur: “F›rat’›n k›y›s›nda kay-
bolan koyundan devlet sorumlu-
dur” diyen Demirel, kendisine ka-
y›p insanlar soruldu¤unda; “Kay›p-
lar cebimde mi ki ç›kar›p vereyim”
diyebilmifltir. Elbette cebinde de¤il-
di. Ama kaybetmeler, Demirel’in
baflkanl›¤›ndaki MGK’n›n kararlar›
do¤rultusunda gerçeklefltiriliyordu.
Bunun içinder ki kay›plar devletin
dokunulmaz›d›r. Pekçok fley günde-
me gelebilir, konuflulabilir ama ka-

y›plar konusunda bir ad›m at›lmaz.

Çünkü kay›plar konusu gerçek
anlamda soruflturuldu¤unda, bu ül-
kede hapise at›lmam›fl tek bir polis
flefi, tek bir M‹T’çi, tek bir jandar-
ma subay› kalmayaca¤› gibi, emir
silsilesi içinde generallerden bakan-
l›klara ve hükümetlere, MGK’ya
kadar zincir uzayacakt›r.  

AAKKPP HHeerrflfleeyy GGiibbii 
KKaayy››ppllaarr›› DDaa KKuullllaann››yyoorr!!
AKP, yardakç›s› medya ve kü-

çük burjuva ayd›nlar, Ergenekon
Operasyonlar›’yla baz› kontrgerilla
üyelerinin tutuklanmas› sonucu ar-
t›k faili meçhullerin, kay›plar›n ol-
mayaca¤›n› söylüyorlar. AKP, bu
operasyonlarla oligarfli içerisindeki
iktidar›n› pekifltirirken, kay›plar,
faili meçhuller konusunda da “bun-
lar kurumsal de¤il, bireysel suçlar”
diyerek gerçekte ddeevvlleettii aakkll››yyoorr,,
kkoonnttrrggeerriillllaayy›› mmuuhhaaffaazzaa eeddiiyyoorr.. 

Buna en somut örnek, tutukla-
nan emekli general Levent Ersöz
flahs›nda, Serdar Tan›fl ve Ebubekir
Deniz üzerinden kay›plar politikas›-
n›n ayd›nlat›laca¤›(!) iddias›d›r. El-
bette bu kay›plar›n akibetinin ö¤re-
nilmesinin önemi vard›r. Ve söz ko-
nusu generalin de bunda sorumlulu-
¤u vard›r. Ancak bu ülkede sadece
Tan›fl ve Deniz kaybedilmedi. Kay-
beden de sadece Levent Ersöz de-
¤ildi. KKaayy››pp ddii¤¤eerr yyüüzzlleerrccee iinnssaann››--
mm››zz nneerreeddee,, oonnllaarr›› kkaayybbeeddeennlleerr
kkiimmlleerr?? Bunun cevab› verilmeli. 

AKP bu cevaptan kaç›yor. 

Dahas›, kontrgerillan›n bu politi-
ka ve yöntemleri, politik olarak da
mahkum edilmedi¤i sürece, yeni ka-
y›plar olmayaca¤›n›n garantisi ne? 

Yok!

S›n›flar mücadelesinin do¤rulad›-
¤› tek gerçek var, o da geçmiflin he-
sab› sorulmad›¤› ve suçlular cezalan-
d›r›lmad›¤› sürece, bu politikalar›n
devam edece¤idir. Bu hesab› da AKP
sormaz, soramaz. Çünkü düzenden
beslenen, düzenin bekas› için çal›flan
ve emperyalistlere biat eden
AKP’nin böyle bir amac› yoktur. Bu
hesab› ancak bir halk iktidar› sorar.
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Biz savaflan bir örgütüz. 
Savaflta iki cephe vard›r:

Düflman ve biz. 
Amaç kazanmakt›r. 
Kazanan ve kaybeden, varl›-

¤›n› devam ettiren ve imha olan
vard›r. Biz kazanma iddias›nda
olan, buna inanan bir örgütüz. 

Her türlü alçakl›¤›, bask› ve
iflkenceyi yapabilecek olan düfl-
man›m›z karfl›s›n-
da, biz de savafl›-
m›z›n ciddiyetinin
bilinciyle hareket
etmeliyiz. 

Hatalar, düflma-
n›n baflar›s›na ze-
min haz›rlamak de-
mektir. 

Bunu çok duy-
mufluzdur... Ama, günlük pratik
içerisinde bu sözler, ço¤u zaman
ak›lda kalmaz. 

EEKKSS‹‹KK,, HHAATTAA,, EERRTTEELLEEMMEE,,
GGEERREEKK YYOOKK,, BB‹‹RR DDEEFFAADDAANN
BB‹‹RR fifiEEYY OOLLMMAAZZ,, UUNNUUTTTTUUMM...... 

Bunlar, çok masum görünen
kelimelerdir. 

Ama ilk hata, bu kelimeleri
masum görmekle bafllar zaten. 

Bu kelimeleri KEND‹N‹ZE
YASAKLAYIN. Kullanmay›n. Ve
asla yapmay›n.

Bedelini tutsakl›kla, yaflam›-
m›zla, yoldafllar›m›z›n can›yla,
mücadelemizin h›z›n› kesmekle,
deflifrasyonla, moral bozuklu¤u
yaflamakla ödeyeceksek, bunlar
önemsiz olmaktan ç›kmal›d›r. 

Kurall› yaflam zor gelir. 
Kurallar, devrimcili¤in kendi-

sidir asl›nda. Önemli olan kural-
lar› hissetmektir. 

Bu kurallar›n, y›llarca ödenen
bedellerle ortaya ç›kt›¤›n› bil-
mek, peflinen kabul etmek için
bile yeterlidir. 

Unutmayal›m ki; tarihten ö¤-
renmesini bilmeyenin, kazanma
flans› yoktur. 

Kurallar zamanla, bir ya-
flam biçimine dönüflecektir.

DEVR‹MC‹L‹⁄‹N 
ÖZÜ:
Devrimci olmak, “her fleye

karfl› olmak” demek de¤ildir. 
Evet, düzene karfl›y›z, düzen

kültürüne, düzen ahlak›na (ah-
laks›zl›¤›na) k›sacas› düzenin
yaratt›¤› ve yozlaflt›rd›¤› her fleye
karfl›y›z. Karfl› olmak, bizim,
halktan kopuk olmam›z› gerek-

tirmez. Böyle yaparsak, biz ken-
dimizi yal›tm›fl oluruz. Yozlu¤u
kabul etmeden, ama halk›m›z›n
kendi öz kültürü ile, devrimci
tarz›m›zla gitmeliyiz.

Halk›m›z devrimcilerin her
hareketine dikkat eder. Biz, s›ra-
dan insanlardan daha fazla dik-
kat etmeliyiz hareketlerimize. 

Halk›m›z›n gözü üzerimizdedir.

DEVR‹MC‹L‹K VVE 
BORÇ ‹‹L‹fiK‹S‹:
BBoorrçç AAll››pp ÖÖddeemmeeyyeenn 
HH››rrss››zzdd››rr!! 
Borç, geri verilmek üzere al›-

nan parad›r. 
Borç al›nan para, geri verile-

cektir. 
Halk iliflkilerimizden ya da

çevremizden borç alm›flsak, bu-
nu geri vermeliyiz. 

Vermezsek, sözümüzü tutma-
m›fl›z demektir. 

Sözünü tutmayan› kimse sev-
mez.

“Gelece¤im” der gelmez, “ya-
paca¤›m” der yapmaz, “ödeye-
ce¤im” der ödemezseniz, 

insanlardan bir fley isteme
hakk›n›z da olmaz.

BBOORRCCUUNNUU ÖÖDDEEMMEEYYEENN HHIIRR--
SSIIZZDDIIRR!! 

Kendi geçiminden eksiltip si-
ze borç veren insana, paras›n›
geri vermiyorsan›z, paraya zorla
el koymuflsunuz demektir. Bu-
nun ad› ise h›rs›zl›kt›r.

Borcunu ödeyen insan, verdi-
¤i baflka sözleri de tutaca¤›n›n
rahatl›¤›n› hissettirir karfl› tarafa.
Ve baflka ifllerde zor durumda
kalmaz. 

Güven iliflkisini
yaratmak çok
önemlidir. Bu ba¤
kurulduktan sonra,
dara da düflseniz
karfl›l›¤›n› al›rs›n›z. 

Halk›m›z bizim
adalet duygumuzun
da takipçisidir. Hal-
k›n Adaletini savu-
nuyorsak, biz de uy-

mal›y›z ki; söyleyecek sözümüz
olsun. 

Halk Meclisi toplant›s› yap›l›-
yor ve alacakl›-verecekli aras›n-
da bir tart›flma bafll›yor. Siz za-
man›nda borcunuzu ödemediy-
seniz, Meclis’teki birisine bu tar-
t›flmada müdahale edemezsiniz. 

Size evini açm›fl birisi, yorga-
n›n› bafl›na çekti¤inde içi rahat
uyumak ister. Bilmek ister ki;
evime ald›¤›m kifli iflkencede be-
ni satmayacak, operasyon oldu-
¤unda beni koruyacak. Ne ya-
parsak yapal›m, belki yine de bu
güvende olmaz ama, davran›flla-
r›m›zla biz onun bize duydu¤u
güveni artt›rabiliriz. Borcumuza
sad›k olmak da, bu hareketler-
den birisidir.

Borç namussa, namusumuz
gibi korumal›y›z sözümüzü.

DEVR‹MC‹L‹K 
VE YYALAN:
YYaallaann SSööyylleemmeekk 
fifieerreeffssiizzlliikkttiirr
Yalan nedir?
Yalan, do¤ruyu söyleyecek

YAfiAM VE KURALLAR 
Baz› Köfle Tafllar›

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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güveni, gücü, cesareti ve yüzü
olmayan›n söyledi¤i sözlerdir.
Yalanc›lar; olan› olmam›fl, olma-
yan› olmufl gibi gösterip gerçek-
leri sapt›ran, zaman› çalan, in-
sanlar› oyalayan, aldatan, yanl›fl
yönlendiren insanlard›r. 

Güvenilmez insanlard›r. 
Bir kere yalan söyleyen biri-

sinin, do¤ru söyledi¤inden emin
olamazs›n›z, içinizde sürekli bir
flüphe kal›r. Güvenemezsiniz. 

Hiçbir fley gizli kalmaz. Her
fley bir gün mutlaka aç›¤a ç›kar. 

Yalan söylemek kifliliksizliktir.
‹nsan›n önce kendisine sayg›s›
olmal›. 

Kendisine sayg›s› olmayan›n,
baflkas›na hiç olmaz. 

Bir insan neden yalan söyle-
me gere¤i duyar? Bir devrimci,
örgütlülü¤ün geliflmesini, güç-
lenmesini ister, bu yönde çal›fl›r.
Yalan söylüyorsa, art›k devrim-
cili¤inden flüphe edilmelidir. Ne
kadar devrimcidir, örgütün ç›-
karlar›n› ne kadar gözetir, beyni
ve yüre¤i ne kadar bizimledir,
bunlar tart›fl›lmal›d›r.

YYAALLAANN NNEELLEERREE MMAALL OOLLUURR??
Bir randevuya gittiniz. So-

rumlunuz temizlenip temizlen-
medi¤inizi sordu. 

“Evet temizlendim” dediniz.
Ama bu bir yaland›, asl›nda te-
mizlenmeden gittiniz. 

Gerekçeniz ne olursa olsun,
hiçbir fley bu yalan› mazur gös-
teremez. Böyle bir yalan›n sonu,
sorumlunuzun yakalanmas›na
kadar gidebilir. Sorumlu insan›-
m›z›n yakalanmas› örgütlülü¤ü-
müzü sekteye u¤rat›r. Bir yalan
bunlara mal olabilir.

Yanl›fl bir ifl yap›yorsak bile,
örgütün adaletine güvenmek zo-
runday›z. 

A¤›r bir ceza da verilse, ger-
çekleri söylemek, mutlaka en
iyisidir. Örgütle aradaki güven
iliflkisinin zedelenmesinin onar›l-
mas› çok zordur. Yalanc›n›n, ar-
t›k do¤ru söyledi¤inden emin ol-
mak için yeni bir s›nama süreci,
kiflinin kendini ispatlamas› gere-

kir. Karfl›l›kl› güven olmazsa, ça-
l›flmalardan verim al›namaz. 

DEVR‹MC‹L‹K VVE 
DED‹KODU: 
DDeeddiikkoodduu YYaappmmaakk,, 
AAhhllaakkss››zzll››kktt››rr!!
DDeeddiikkoodduu YYaappmmaakk,, 
SSoorruummssuuzzlluukkttuurr!!
Dedikodu, iflsiz güçsüzlerin

iflidir. Gereksiz konuflmalard›r
dedikodu. 

Merak duygusu insan›n yap›-
s›nda vard›r. Etraf›m›zda olup bi-
tenleri bilmek, ö¤renmek isteriz. 

Merak duygusu her zaman
kötü de¤ildir. SORUMLULUKLA
B‹RLEfiT‹⁄‹NDE OLUMLUDUR
MERAK ETMEK. 

‹nsanlar›m›z bulunduklar› bi-
rimlerde, ifllerimizle ilgili, yürüt-
tükleri çal›flmalar do¤rultusunda
merak duygular›yla hareket eder-
lerse, çal›flmalar›m›z geliflecektir.
Mesela, 1 May›s eylemlerine bu-
lundu¤umuz birimde haz›rlan›yo-
ruz. Bir yerde, orjinal bir pankart,
ya da yeni bir görsel propaganda
arac› gördük. Bunu ö¤renip, 1
May›s'ta uygulama iste¤i olumlu
bir merak duygusudur. 

Baz› konuflmalar›n bir ama-
c›, sorunu çözmeye yarayan bir
ifllevi yoksa, düflüncelerde kir-
lenme yarat›r. Dedikodu yapan-
lar› ahlaks›zlaflt›r›r. 

Ayfle ile Fatma flöyle, Ali flu-
nu flunu yapt›, Hasan'›n flu flu
nitelikleri çok kötü... türündeki

konuflmalar yukar›da da söyle-
di¤imiz gibi e¤er bir amaca, bir
çözüme hizmet etmiyorsa, bizim
görevimiz de¤ilse AHLAKSIZ-
LIKTIR! 

Halk›m›za örnek olmal›y›z,
yozlaflt›r›lan kültürümüzü koru-
mal›y›z diyoruz. 

Gereksiz bilgi, her zaman za-
rarl›d›r. ‹ki kifli aras›ndaki payla-
fl›m kafa-kol iliflkisi fleklinde yü-
rüyerek, birlikte hareket etme-
ye, birbirini onaylayarak kural-
lar› ihlal etmeye kadar gider. 

Sadece sizinle örgüt aras›nda
olan bir s›rr› baflkalar›yla paylafl-
mak da dedikodudur. Örgütle si-
zin aran›zdaki bu özel iliflkiyi kir-
letmek, bir s›rr› tafl›yacak olgun-
lu¤u gösterememek, zay›fl›kt›r.

Bulundu¤umuz birim ve alan-
da dedikodu yapmamal› ve ya-
p›lmas›na izin vermemeliyiz.

DEVR‹MC‹L‹K VVE 
ZAMAN:
DDeevvrriimmcciilliikk,, VVeerriilleenn 
ZZaammaannaa UUyymmaakktt››rr
Söz veren bir devrimci, e¤er

verdi¤i zamanda sözünü tutmaz-
sa, bu devrimci de¤il GÜVEN‹L-
MEZ bir kiflidir. Bir yaz›y› flu gün
yazar›m, bir bilgiyi flu gün getiri-
rim deyip de yapmayan devrim-
ci de¤il, güvenilmez bir insand›r.
Ve flunu söyletmeyeceksiniz;
“....'n›n ipi ile kuyuya inilmez”. 

Evet sizin çok çok önemli bir
mazeretiniz olabilir, ama unut-
may›n verdi¤i saatte iflini yap-
may›p buna en iyi gerekçeyi bu-
lan kifli, büyük ifller yapamaz. O
disiplinsiz, güvenilmez, bencil ve
YALANCIDIR. Asla bir dava ada-
m› olamaz. Bu konularda kendi-
ni disipline etmezse, dava adam›
olamaz. Çok küçük bir noktay-
m›fl gibi görünür. Ama o iflin ya-
p›lmas› için, temel belirleyicidir
zaman kavram›. 

‹nsan›n zaman›nda verdi¤i sö-
zü yerine getirmemesi belki kü-
çük bir sözdür, ama iflin yap›la-
mamas›n›n TEK NEDEN‹ olabilir. 

Bedelini ttutsakl›kla,
yaflam›m›zla, yyoldaflla-
r›m›z›n ccan›yla, mmüca-
delemizin hh›z›n› kkes-
mekle, ddeflifrasyonla,

moral bbozuklu¤u yyafla-
makla öödeyeceksek,

bunlar öönemsiz oolmak-
tan çç›kmal›d›r. 



Giriflte belirtti¤imiz gibi, her dö-
nüm noktas›nda, e¤itime özel bir
vurgu vard›r. E¤er önünüzde büyük
bir engel varsa, onu aflabilmek için,
e¤er büyük bir ad›m atmak istiyor-
san›z, gereken gücü bulmak için, k›-
sacas›, küçük zaferler için de, kesin
zafer için de “e¤itim olmazsa ol-
maz”d›r Day›’da. 

Devrimci Yol tasfiyecili¤inden
kopufl sürecindeki görevler flöyle
tesbit edilir:

“Art›k halklar ve sol nezdinde
ayr›l›k somutlanm›flt›r. Ayr›l›k nok-
talar›n› halka duyurmak, perspektif

ve yaklafl›mlar›m›z› sun-
mak, buna uygun iiçç ee¤¤iittii--
mmiimmiizzii ttaammaammllaammaakk......
her fleyi yeni bafltan ele
alarak DY’nin ideolojik ve
kültürel etkilerinden te-
mizlenmek görevlerini ye-
rine getirmek durumun-
dayd›k.” (Kongre Raporu)

Yeni hareketin oluflum sürecinde
de flöyle diyor Day›:

“Yeni bir örgütlenmeyi ve yeni
bir yaklafl›m› ancak kendi içimizde
demokratik bir iflleyifli esas alarak,
iiçç ee¤¤iittiimmii vvee bbiilliinnççlleennmmeeyyii bu esas
üzerinde yükselterek baflarabilir-
dik.” (Kongre Raporu)

Hareket, henüz oluflum sürecin-
de bir “ayr›l›k”la karfl› karfl›yad›r. O
savrulufla karfl› tav›r da, bir e¤itim
meselesidir: “ Kadrolar›m›za ve
özellikle de genç kadrolara güveni
esas alm›fl, kat›l›mc›l›¤› bir ee¤¤iittiimm
ffaaaalliiyyeettii olarak kavram›fl bir hare-
kettik.” (Kongre Raporu) 

11998800’’lleerriinn ssoonnuu:: Gorbaçov iha-
neti yaflan›yor. Devrimci hareketin
karfl›-devrim rüzgarlar› karfl›s›nda
en önemli silah› ideolojik mücadele
ve kuflkusuz onun en önemli arac›
da yine e¤itimdi. Day› süreci anla-
t›rken flunu vurguluyordu: “Bafllat-
t›¤›m›z iç e¤itim tart›flmalar›... çok
canl› biçimde sürüyordu.” (Kongre
Raporu)

AAtt››ll››mm yy››llllaarr››...... “At›l›m ruhunu
yeniden yaratmak” için gerekenler
Day› taraf›ndan flöyle s›ralanmak-
tayd›; iiçç ee¤¤iittiimm...... hheessaappllaaflflmmaa......
ddeevvrriimmccii pprraattii¤¤ii yyüükksseellttmmeekk...... 

Mesela, y›l 1998’dir: “Ö¤renim,
ö¤retim veya genel olarak ee¤¤iittiimm
ssoorruunnuu,, üzerinde önemle durmam›z
gereken bir konudur. Yaflad›¤›m›z
süreçte bir çok eksi¤in, zaaf›n kay-
na¤› buradad›r. ” (Devrimci Sol,

Say›: 11, A¤ustos 1998)

YY››ll 22000022...... Day›, bir yeni y›l me-
saj›nda yine ayn› vurgularda ›srar
etmektedir: “Bir devrimcinin görevi
ç›plak ve basittir. Hangi koflulda
olursa olsun e¤itmek, insan kazan-
mak, örgütlemektir. ”

K›sacas› fludur ki, Day›’n›n bu
sorunu örgütsel iflleyifl içinde sürek-
li olarak ön plana getirmedi¤i he-
men hiçbir dönem yoktur. 

“E¤itim”, bir örgütlenmenin oli-
garflinin sald›r›lar› karfl›s›nda ayn›
zamanda kendini savunmas›d›r. Na-
s›l m›?

“Savafl örgütleri, sürekli olarak
düflman›n imha politikas›yla karfl›
karfl›ya olmalar›n›n sonucudur ki;
ee¤¤iittiimm ffaaaalliiyyeettiinnee herkesten daha
çok önem vermek zorundad›r. Aç›k
ki, ö¤renme ve ö¤retme faaliyeti te-
mel bir görev olarak kavranmazsa
düflman›n imha ve tutsak etme poli-
tikalar› baflar›ya ulafl›r.” (Devrimci
Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)

Sald›r›lar da bir yana, insanlar›n
ddeevvrriimmcciilleeflflmmeessii de e¤itimden ge-
çer. E¤itim yoksa, devrimcileflme
de yoktur: “Düzenle çeliflkileri yo-
¤un insanlar mücadeleye kolay ka-
t›l›r. Ama e¤er biz bunlar› ee¤¤iitteemmeezz--
sseekk ayn› kolayl›kta düzene döner
veya karfl›-devrimcileflirler.” (Dev-
rimci Sol, Say›: 10, Mart 1998)

Bu çerçevede de e¤itim çal›flma-
s› yapmayan kadrolar, yöneticiler,
baflka hangi iflleri, eylemleri yap›-
yor olurlarsa olsunlar, Day›’n›n gö-
zünde ““ggöörreevviinnii yyeerriinnee ggeettiirrmmee--
yyeenn”” yönetici ve kadrolard›r:

“Okumayanlar, araflt›rmayan-
lar, baflkalar›ndan ö¤renmeyi red-
dedenler geliflmemizin önünde en-
gel olufltururlar. Ö¤renmenin temeli
sorumluluk duymak, sormak, cevap
bulmakt›r. ” (Devrimci Sol, Say›:
11, A¤ustos 1998)
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Day› Ve
E¤itim

Önderimizin

Ö¤rettikleri

Denilebilir ki, hareketin büyük
zorluklarla karfl› karfl›ya geldi¤i tüm

dönüm noktalar›nda, hareketin
önüne koydu¤u yeni at›l›mlar›n

efli¤inde, Day›’n›n öncelikli vurgu-
lar›ndan biri e¤itime iliflkin

olmufltur. E¤itime bu anlamda her
zaman temel bir önem atfetmifltir. 

Yaz› dizimizin bu bölümünü
haz›rlarken, Day›’n›n e¤itim

konusundaki bir çok yaz›s›, deyifli
aras›nda seçme yapmakta zorlan-

mam›z da, bu önemin bir göstergesi
olsa gerek. 

NNee ö¤retece¤iz, nnaass››ll ö¤retece¤iz
sorular›na dair de ayr›nt›l› cevaplar

vermifl, bu konuda yeni bir flekillen-
me yaratmaya çal›flm›flt›r.

Diyebiliriz ki  “e¤itim çal›flmas›”
denilince ülkemiz solunda oluflmufl
bulunan ssttaattüükkoollaarr››nn k›r›lmas›nda

da önder bir rol oynam›flt›r Day›. 

““BB››rraakk››nn ddeevvrriimmcciillii¤¤ii,, bbiirraazz aahhllaakk›› vvee
kkiiflfliillii¤¤ii oollaann,, iilleerriicciiyyiimm ddeemmookkrraatt››mm ddiiyyeenn
hhiiçç kkiimmssee bbuuggüünnüünn kkooflfluullllaarr››nnddaa mmüüccaaddeellee 

eettmmeeddeenn,, bbiillddiikklleerriinnii iinnssaannllaarraa öö¤¤rreettmmeeddeenn,,
kkiittlleelleerrii ee¤¤iittmmeeddeenn bbiirr ggeeccee ddaahhii rraahhaatt

uuyyuummaammaall››dd››rr..”” 



Day›’n›n e¤itim sorunundaki
yaklafl›m›n› flu iki bafll›kta toplaya-
biliriz:

- E¤itimin önemine ve süreklili-
¤ine iliflkin verdi¤i bak›fl aç›s›. 

- E¤itimin biçimine, içeri¤ine
iliflkin sundu¤u bak›fl aç›s›. 

E¤itimin amac›, muhtevas›
nas›l kavranmal›d›r?

Day›’n›n e¤itimin önemi kadar,
hatta ondan daha fazla üzerinde
durdu¤u budur. Çünkü, klasik e¤i-
tim programlar›yla, klasik e¤itim
biçimleriyle bir sonuç al›namad›¤›-
n› ve al›namayaca¤›, Türkiye solu-
nun onlarca y›ll›k prati¤inin de gös-
terdi¤i gibi, çok aç›kt›r. Hatta öyle
ki, Day› bir çok kez, ““ööyyllee yyaappaaccaakk--
ssaann››zz,, hhiiçç yyaappmmaayy››nn”” da demifltir. 

Peki nas›l yapmal›? 

“E¤itim sorununu her fleyden
önce ssooyyuuttlluukkttaann,, dduurraa¤¤aannll››kkttaann
çç››kkaarr››pp devrimin ihtiyaçlar› teme-
linde ele almal›y›z. Neyin, niçin ö¤-
renildi¤i ve ö¤retildi¤i belli olma-
yan, ihtiyaca cevap vermeyen e¤i-
timlerden uzak durmal›y›z. Her kad-
romuz, bulundu¤u bölge ve alanda
‘yapmam›z gereken nedir, ihtiyaç
nedir, tüm bunlar› hangi insan mal-
zemesiyle, nas›l çözece¤iz, hangi
araçlar› kullanaca¤›z’ vb. onlarca
soruya do¤ru cevaplar vererek, e¤i-
tim politikas›n› gerçekçi bir prog-
ramla ele almal›d›r...” (Emperya-
lizme ve Oligarfliye Karfl› (Eok.)
Kurtulufl, Say›: 18, 10 Haziran
1995)

E¤er bir yerde e¤itim çal›flmala-
r› istenilen sonucu vermiyorsa, ilk
akla gelen aç›klama, oradaki insan-
lar›n anlamakta zorlanmas›, e¤itim,
kültür düzeyinin gerili¤i gibi etken-
ler olur. Oysa Day›’ya göre, bu ta-
mamen yanl›fl bir aç›klamad›r. E¤i-
tim çal›flmas›nda baflar›s›zl›k, yeter-
sizlik varsa, ilk önce nas›l bir e¤itim
yapt›¤›m›za, ikincisi, e¤itimi verene
bakmal›y›z:

“Devrimin ihtiyaçlar› her bölge,
alan, birim somutunda ayr› ayr›, et-
rafl›ca programland›¤›nda kime,
neyi, nas›l ö¤retece¤imiz konular›

ortaya ç›kar. E¤itimi-
miz, soyut, kitabi laf-
lardan ç›k›p, herkes
taraf›ndan anlafl›labi-
lir basitlikte ve aç›kl›k-
ta olmal›d›r. ‹‹nnssaannllaarr
aannllaayyaamm››yyoorrssaa bbiizz aannllaattaamm››yyoorruuzz
demektir. Anlatmas›n› bilmek zorun-
day›z. Anlatamayan, ö¤retemeyen
bir ö¤retmen, baflar›s›z bir ö¤ret-
mendir.” (Eok. Kurtulufl, Say›: 18,
10 Haziran 1995)

AAmmaaçç nneeddiirr?? Asl›nda e¤itim ça-
l›flmas› denilince hiç gözden kaç›r›l-
mamas› gereken budur. 

Day›’da bu amaç ikilidir. Daha
do¤ru bir deyiflle, Day› e¤itimi, sa-
dece kadrolar›n, militanlar›n e¤itimi
olarak ele almam›fl, hem kadrolar›n
e¤itimi ve hem hhaallkk››nn ee¤¤iittiimmii bo-
yutlar›yla ele alm›flt›r. Bu çerçevede
““EE¤¤iittiimmii hhaallkkllaaflfltt››rrmmaall››yy››zz!!”” kav-
ram› da, Day›’n›n bu konuda ortaya
att›¤› ve sorunun en temel yanlar›n-
dan birini dile getiren bir kavramd›r.   

Dolay›s›yla amaç da buna göre
flekillenecektir: 

“Kadrolar›n e¤itimi bugünün
somut koflullar›nda... halk kitleleri-
ni örgütleyebilecek, savaflt›rabile-
cek kiflilikte ve yetenekte insanlar›n
yetifltirilmesi olarak ele al›nmal›d›r.
Halk kitlelerinin oldu¤u her
yer[de], her kesimden insanlar›n
bulunduklar› alan›n sorumlular› ve
yöneticileri olarak yetiflti¤i koflullar
yarat›lmal›d›r. ”

Do¤ru bir amaç, do¤ru bir muh-
teva, e¤itimden sonuç alabilmenin
de ön flart›d›r. 

“E¤itimde ssoonnuuçç aallmmaakk, e¤itimi
yayg›nlaflt›rmak ve süreklilefltirmek
kadar, nnaass››ll ee¤¤iitteeccee¤¤iizz,, nnee öö¤¤rreettee--
ccee¤¤iizz sorular›na da do¤ru cevap
vermekle mümkündür. Biz e¤itimi
kendi tarihimizden, halk gerçe¤i-
mizden kopararak ele alamay›z. El-
bette bilgi büyük bir güçtür. Baflka
halklar›n tarihini, kültürlerini bil-
mek bir zenginliktir. Ama önce kkeenn--
ddii ttaarriihhiimmiizzii,, kkeennddii ggeerrççee¤¤iimmiizzii,,
kkeennddii mmüüccaaddeelleemmiizzii ö¤renece¤iz.
Kendi tarihiyle, kendi halk›yla ya-
flamayanlar, ona sahip ç›kmayanlar,
devrimci mücadeleyi bu tarihin zen-

ginlikleri üzerine infla etmeyenler
baflar›ya ulaflamaz.” (Devrimci Sol,
Say›: 11, A¤ustos 1998)

E¤itimin biçimi
E¤itimden ne anlad›¤›m›z, onun

nas›l biçimlenece¤ini de belirler.
Kafas›nda soyut, mücadelenin ihti-
yaçlar›ndan kopuk, militan de¤il,
bürokrat bir e¤itim tarz› olanlar, hep
mükemmel koflullar ararlar. “Top-
lumlar”dan bafllan›p klasik hat izle-
necek; çal›flmay› vermek üzere ha-
z›r bir kadro gönderilecek, genifl,
sessiz bir de salon olacakt›r. Bu an-
lay›fla ve tarza karfl› flöyle diyor Da-
y›:

“E¤itim, flfleekkiill olarak, yyeerr vvee zzaa--
mmaann olarak hiçbir kuralla s›n›rlan-
d›r›lamaz. E¤itimin nerede, ne za-
man, nas›l olaca¤›na genifl bir aç›-
dan bakmal›y›z. Bir ev, bir fabrika
lokali, mesleki ve demokratik örgüt-
ler, her yer e¤itim yeridir. Legal ve
illegal koflullara da hapsedilemez.
... Temel flart›m›z, kadrolar›m›z› ço-
¤altmak, ülke geneline yaymak ve
savafl› yükseltmektir. Her fley, bütün
kurallar, e¤itim tarz›, bu amaca hiz-
met etmelidir. ” (Eok. Kurtulufl, Sa-
y›: 18, 10 Haziran 1995)

Bir baflka yaz›s›nda ayn› vurgu-
lar› flu flekilde dile getirir:

“ EE¤¤iittiimm aallaann›› hheerr yyeerrddiirr.. Hiçbir
güç, hiçbir kural e¤itimi engelleye-
mez, erteleyemez. Hangi gerekçeyle
gelirse gelsin, engellenen ve ertele-
nen e¤itimler, sonuçta bilerek hata
yapmak, yapt›rtmak, düflmana da-
vetiye ç›kartmak ve devrimci gelifl-
menin önünde engel olmak demek-
tir. ... E¤itimi, legal, illegal her ko-
numda, da¤da, kentte, gecekondu-
larda, fabrikalarda, okullarda hal-
k›n oldu¤u her yerde yapacak, yap-
t›racak koflullar vard›r. Koflullar›
yok demek, halk kitlelerine gitme-
mektir. Kadrolaflman›n önemini an-
layamamakt›r. ” (Eok. Kurtulufl, Sa-
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““HHiiççbbiirr ggeerreekkççee,, bbiirr kkaaddrroonnuunn öö¤¤--
rreennmmeessiinnii eennggeelllleeyyeemmeezz..”” 
““BBiirr ddeevvrriimmcciinniinn ggöörreevvii çç››ppllaakk vvee bbaassiittttiirr..

HHaannggii kkooflfluullddaa oolluurrssaa oollssuunn ee¤¤iittmmeekk,, iinnssaann
kkaazzaannmmaakk,, öörrggüüttlleemmeekkttiirr..””””



y›: 18, 10 Haziran 1995)

Day›’n›n bu konuda pratik ola-
rak ›srarla vurgulad›¤› bir yan; e¤i-
tim faaliyetinin, günün 24 saatine
yay›lm›fl olmas› ve tüm kadrolar›n
e¤itimi sürekli görevi olarak kavra-
mas›d›r. Yaflam›n içinde her ifl, her
iliflki, karfl›m›za ç›kan her siyasal,
kültürel olgu, bir e¤itim konusudur.
Ama bu elbette e¤itimin kkeennddiillii--
¤¤iinnddeenncciillii¤¤ee b›rak›lmas› da de¤il-
dir. Tersine, tek tek her devrimcinin,
her birimin, her alan›n somut bir
programa, plana ba¤l› olarak e¤itim
faaliyetleri olmal›d›r.

Ölçü Day›’da çok nettir; her
kadro hem kendini, hem baflkalar›n›
e¤itecektir: “Ayr›ms›z her yönetici-
nin, kitleyle ilgili herkesin, her kad-
ronun do¤rudan e¤itimini üstlendi-
¤i gruplar olmak zorundad›r. Yeri,
zaman›, koflullar› nas›l olursa ol-
sun, bu görev yerine getirilmek zo-
rundad›r. Hangi tür faaliyet içinde
olunursa olunsun, e¤itim faaliyetini
bizzat üstlenmeyenlerin devrimci
çal›flma yapt›klar›ndan sözedile-
mez.” (Devrimci Sol, Say› 11,
A¤ustos 1998)

Devrimci çal›flma yapmak da bir
yana, Day›, e¤itimi, devrimcilikle
özdefl görür bir yerde. Yak›n dö-
nemdeki bir yaz›s›nda da flöyle der:
“Her insan›m›z, her düzeydeki insa-
n›m›z, insanlar› e¤itmiyorsa, kitle-
leri örgütlemiyorsa, olanaklar ya-
ratm›yorsa, o insan›n ddeevvrriimmcciillii--
¤¤iinnddeenn söz edilemez. Kitlelere git-
meden, onlar›n sorunlar›yla yan›p
tutuflmadan devrimci olunamaz. An-
cak küçük-burjuva ayd›n› olunabi-
lir. ” (2003 Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)

Hiç abart›s›z flöyle diyebiliriz:
E¤itim, devrimci faaliyetin, kitle
çal›flmas›n›n tteemmeelliiddiirr. Bunu böyle

kavramayanlar, e¤itime salt akade-
mik, teorik bir mesele gibi, salt kü-
çük-burjuva ayd›nlara özgü gibi gö-
renler, sorunun özünü anlamam›fllar
demektir. EE¤¤iittiimm,, ddeevvrriimm iiddddiiaass››,,
ddeevvrriimm hheeddeeffiiddiirr.. Day›, bu yüzden
s›k s›k solda “ideolojik mücadele-
nin ve e¤itimin neden yap›ld›¤›n›n
unutuldu¤una” dikkat çeker ve bu-
nu hat›rlat›r. 

E¤itmekten vazgeçmek, devrim-
den vazgeçmektir. Evet, bu ifade
“uç” bir ifade de¤il, gerçe¤in kendi-
sidir. sorun bu kadar önemli ve bu
kadar temeldir. Day›’n›n bir baflka
sözüne bakal›m burada da: 

“Do¤rudur, hiç okuma al›flkanl›-
¤› olmayan insanlara kitap okutmak
zor bir ifltir. Ama bu böyledir diye o
insan› e¤itmekten, savaflt›rmaktan
hatta kadrolaflt›rmaktan vazgeçmek
halk kitlelerine inançs›zl›kt›r. ...
Okuma yazma bilmiyorsa, ö¤retece-
¤iz. Okuma al›flkanl›¤› yoksa, ka-
zand›raca¤›z.”

Ve buradan yine e¤itimin biçimi-
ne geçerek, bu noktada yarat›c›,
üretken oollmmaann››nn ve asla statükocu,
flabloncu oollmmaammaann››nn gere¤ine dik-
kat çekerek devam eder:

“Tek ve düz bir e¤itim biçimi
yoktur. E¤itimi, flu kitaplar› oku de-
mek veya üç befl kifliyi bir araya ge-
tirerek kitap okutma faaliyeti olarak
kavramak, e¤itim de¤il, kkeennddiinnii aall--
ddaattmmaakktt››rr.. Elbette bunlar da yap›l-
mal›d›r. Ama ... gerekti¤ini ö¤ret-
mek zorundad›r. Hiçbir birikimi ol-
mayanlar onlarca anlamad›¤› keli-
meyle ve bilmedi¤i geliflmelerle do-
lu kitaplardan birfley anlamad›¤›n-
dan k›sa sürede s›k›lacak, ‘anlam›-
yorum’ deyip, b›rakacakt›r. E¤itim-
ci, insan gerçe¤imizi bilerek e¤itim
biçimleri bulmak zorundad›r. Kendi

tarihimize yaslanarak,
kendi yaflad›klar›m›z›
önümüze alarak, kendi
üslubumuzla e¤itmek
zorunday›z. Felsefeyi,
sosyalizmi, devrimler
tarihini kendi üslubu-
muzla anlatman›n
yöntemlerini bulmal›-
y›z. Teorinin devrimi-

mizle, hatta günlük mücadelemiz ve
yaflam›m›zla, inançlar›m›z ve duy-
gular›m›zla ba¤›n› kurmal›y›z. Bu-
nu yapmazsak, e¤itimi soyut bir ol-
gu olmaktan ç›karamay›z.” (Dev-
rimci Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)

Nas›l bir e¤itici?
“Bir e¤itici e¤itimin heyecan›n›

yaflamadan, önemini kavramadan
e¤itemez. E¤itmek her fleyden önce
ö¤retece¤i konuyu ciddiye almak ve
bir ö¤renci gibi haz›rlanmak de-
mektir. Çok rastlan›r, nas›l olsa ko-
nuyu biliyorum deyip, hiçbir haz›r-
l›k yapmadan kitle karfl›s›na ç›kar.
Ortaya ilgisiz, ruhsuz bir anlat›m
ç›kar. Dinleyicilerin belle¤inde faz-
la bir fley kalmad›¤› gibi yeni bir
fley de ö¤renmemifllerdir. Harcanan
zaman, katlan›lan risk, verilen
emek, her fley bofla gitmifltir. Bir
e¤itici böyle olamaz. O anlataca¤›
konuya çal›flacak, vak›f olacak, hat-
ta üslubunu, ses tonunu ayarlaya-
cak; kitle karfl›s›na öyle ç›kacakt›r. ”

Oldukça ayr›nt›ya, e¤iticinin ses
tonuna kadar girilmifl bu yaz›, Da-
y›’n›n hemen her ifli nas›l örgütledi-
¤inin, bir konuda perspektif sunar-
ken, onu nas›l tüm ayr›nt›lar›yla fle-
killendirdi¤inin de bir örne¤idir.

E¤iticinin kendini e¤itmesi ve
haz›rlamas›n›n önemini belirtirken
flöyle bir örnek de verir: “E¤itim
do¤rudan kitleye de¤il tteekk kkiiflfliiyyee de
verilebilir. Bu, konunun hafife al›n-
mas›n› gerektirmez. Bu kez haz›rl›k
o kiflinin bilincine, özelliklerine gö-
re de farkl› bir flekil al›r. Kifliler ve-
ya kitleler her zaman eme¤i, ciddi-
yeti, inand›r›c› olan› büyük ölçüde
görür ve bunun karfl›l›¤›n› verir-
ler.” (Devrimci Sol, Say›: 11, A¤us-
tos 1998)

Düflünün; tek bir kifliye bile e¤i-
tim vereceksen, yine de kendini bin-
lerce kifliye e¤itim verecekmifl gibi
haz›rlayacaks›n. 

Asl›nda haz›rlanmak, ayn› za-
manda öö¤¤rreennmmeekkttiirr, bildiklerini
hat›rlamak, eksiklerini tamamla-
mak, bilgi hazineni geniflletmek ve
e¤itmekle yükümlü oldu¤un insa-
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“Mücadeleye kkat›lanlar›, kkat›lmak 
isteyenleri, hhenüz kkat›lmayanlar›, hhalk 

kitlelerini ee¤itme bbiçimlerini bbulmak vve hhayata
geçirmek hher devrimcinin vvazgeçilmez ggörevi-
dir. BBu ggörevi yyerine ggetirmeyenlerin ddevrim-

ci nniyetlerinden flflüphe eetmek ggerekir.”



n›n, insanlar›n karfl›s›na öyle ç›k-
makt›r. Ö¤retmek ve ö¤renmek hep
içiçedir Day›’da: 

“ NNaass››ll ee¤¤iitteeccee¤¤iizz” sorusuna ce-
vap vermeden nas›l öö¤¤rreenneeccee¤¤iimmii--
zziinn cevab›n› bulmal›y›z. Hiç de kü-
çümsenmeyecek oranda bir çok so-
rumluluk üstlenmifl kadro görünü-
mündeki insan›m›z yeterince oku-
muyor, ö¤renmiyor, araflt›rm›yor,
tart›flm›yor. Bu ne demektir? Aç›k ki
bu kadro ö¤retmiyor, örgütlemiyor,
dahas› mücadelenin sorunlar›n›
ciddiye alm›yor. ” (Devrimci Sol,
Say›: 11, A¤ustos 1998)

Bir baflka yaz›s›nda bunu flöyle
ayr›nt›land›rm›flt›r:

“Ö¤retirken, ö¤renmesini bilme-
liyiz. ÖÖ¤¤rreennmmeessiinnii bbiillmmeeyyeennlleerr öö¤¤--
rreettmmeenn oollaammaazzllaarr.. Ö¤retmen ol-
mak, ö¤renmek, emek vermeden el-
de edilemez. En basit gibi görünen
bir konuda ö¤renirken ve ö¤retir-
ken, ciddi olmak ve emek vermek
zorunday›z. ... Aksi halde amaçs›z-
laflan, devrimin ihtiyaçlar›na cevap
vermeyen, insanlara hata yapt›rtan,
hantallaflt›ran, ruhsuz bir e¤itim or-
taya ç›kar ki, ihtiyac›m›z olan bu
de¤ildir.” (Eok. Kurtulufl, Say›: 18,
10 Haziran 1995)

E¤itim çal›flmas›n›n sonuç al›c›
olabilmesi için iki fley gereklidir:
EEmmeekk ve ssaabb››rr. Hemen sonuç al-
mak isteme, alamad›¤›nda kitle ça-
l›flmas›nda ›srarl› olmama, yanl›fl
bir yaklafl›md›r. Emek ve sab›r›n
harcanaca¤› en önemli yer ise, kitle-
yi tan›makt›r. Bulundu¤u alanda
kadrolar›, kadro adaylar›n›, taraftar-
lar›, kitleleri e¤itmekle yükümlü
olan, alan›n› ve alandaki insanlar›
iyi tan›mal›d›r. Day›’n›n bunu vur-
gulad›¤› yaz›lardan birkaç bölüm
flöyledir:

“ KKiittlleelleerr aannllaaflfl››llmmaaddaann,, emek
verilmeden e¤itilemez, kazan›la-
maz.” (Zafer Yolunda (Zy.) Kurtu-
lufl, Say›: 17, 4 Kas›m 1995)

“ HHaallkk›› ttaann››mmaaddaann,, oonnaa öö¤¤rreettee--
mmeeyyiizz.. Çünkü, neyi nas›l ö¤retece-
¤imizi do¤ru saptayamay›z. Bugün
özellikle devrimci potansiyelin yük-
sek oldu¤u mahallelerde, köylerde
ve fabrikalarda kkiittlleesseell ee¤¤iittiimmiinn ko-

flullar› vard›r. Yapma-
m›z gereken onlar› ne-
yi, nas›l, nerede anla-
taca¤›m›zd›r. ”

“Öncelikle e¤itece-
¤imiz, her s›n›f ve ta-
bakadan insanlar› düzenle çeliflkile-
ri, içinde bulunduklar› özgün du-
rumlar›, ald›klar› e¤itim, kendi ara-
lar›ndaki çeliflkiler, tarihsel ve sos-
yal yap›lar› her yönüyle tahlil edil-
meye muhtaçt›r. Bunlar yap›lma-
dan, do¤ru bir e¤itim politikas› sap-
tanamaz.” (Eok. Kurtulufl, Say›: 18,
10 Haziran 1995)

Partinin kuruluflunda, Kongre’de
de e¤itim sorununun üzerinde uzun
uzad›ya durulmufltur. Day›’n›n
Kongre’ye sundu¤u Rapor’da da
e¤itim sorunu, her aç›dan özel bir
a¤›rl›k tafl›r: Orada her kadronun,
yöneticinin bir e¤itici olmas› gerek-
ti¤i tekrar hat›rlat›larak flöyle denir:

“Her kademedeki tüm yönetici
ve kadrolar›m›z, kadro adaylar›n›,
sempatizanlar›, s›radan halk› e¤ite-
bilecek, onlara alfabe ö¤retir gibi,
devrimcili¤in abc’sini ö¤retecek bir
ö¤retmenin niteliklerine sahip ol-
mal› ve bu görevi içsellefltirmelidir.
Bu görevi kendi d›fl›nda yapacak
baflka kimse de yoktur. D›fltan bek-
leme, insanlar› e¤itimsiz b›rakmak,
mücadeleyi örgütlememe, savaflmak
isteyen binlerce insan› savaflt›rma-
ma demektir. ” (Kongre Raporu)

E¤itim, sihirli de¤nek de¤il, 
fakat önemli bir güç

Hiçbir fley elbette ““ssiihhiirrllii bbiirr
ddee¤¤nneekk”” de¤ildir. Ama yine de flunu
söyleyebiliriz ki, e¤itim bir çok so-
runumuzun çözümüdür.. Tersinden
söylersek, e¤itimin olmad›¤› yerde,
sorun çoktur. 

Mesela, bir çok birimde yeterli
insan olmamas›ndan, imkanlar›n
darl›¤›ndan flikayet edilir. Oysa
bunlar›n hepsinin çözümü, kitleler-
dedir. Ama e¤itilmifl kitlelerde:

“Temel sorun insand›r. ‹nsan
kayna¤› halkt›r. Bu basit gerçek
unutulmaz ve halka gerekti¤i gibi
gidilir, halktan ne istedi¤imizi, ne

yapmak istedi¤imizi devrimci bir
tarzda anlat›rsak, ee¤¤iittiirrsseekk bu halk
bize gereken herfleyi verecektir.
Halka gitmeyenler, hhaallkk›› ee¤¤iittmmee--
yyeennlleerr,, ne kendilerini, ne de kadro-
lar› e¤itemezler. Halk› savafla kata-
mazlar. Hiçbir olanak yaratamaz-
lar. ” (Zy. Kurtulufl, Say›: 2, 22
Temmuz 1995)

E¤itimi halklaflt›rmak ve böyle-
ce halk› e¤itebilmek, iflte bu nokta-
da kilit bir öneme sahiptir. Bunu ba-
flarabilen, bir çok sorunu çözmüfl,
çözümlerin önünü açm›fl demektir:
“Kitleler halinde halk› e¤itmeyi ba-
flard›¤›m›zda, düflman›n karfl›s›nda,
politize olmufl bir halk ve bitmez tü-
kenmez bir kadro kayna¤› ortaya ç›-
kacakt›r. Dahas›, do¤al halk önder-
leri, kendini gösterecek ve çok bü-
yük yükleri omuzlayacakt›r.” (Kon-
gre Raporu)

E¤itim bir alanda kkaall››cc››llaaflflmmaa--
nn››nn,, mücadeleyi ssüürreekklliilleeflflttiirrmmee--
nniinn en temel koflullar›ndan biridir.
E¤itime yüklenen bu rol, kimilerine
göre abart›l› gelebilir. fiöyle diyor
Day›:

“Bütün çal›flmalar›m›z›n oda¤›-
na ddeevvrriimmccii ee¤¤iittiimmii oturtmadan bu-
nu baflarmak mümkün de¤ildir. ‹kti-
dar› alma bilincinde olan her kad-
ro; kadro ve savaflç› yetifltirmeden,
kitleleri e¤itmeden devrim heyeca-
n›n›, coflkusunu ve düflüncesini tafl›-
yamaz. Bir kadro için, hayat›n her
alan›, her an, e¤itim faaliyetidir. 

... Bir alanda komiteler... da¤›la-
bilir. Ama bizim oradaki örgütlen-
memiz, yayg›n e¤itim faaliyetleri-
miz, kay›plar›m›z›n yerini telafi
edecek durumda de¤ilse, insanlar›-
m›z› bu amaçla e¤itmemiflsek, d›fla-
r›dan tüm desteklere ra¤men o
alanda kal›c› olamay›z. Kal›c› ol-
man›n yolu, yyaayygg››nn vvee ssüürreekkllii bbiirr
ee¤¤iittiimm iiççiinnddee yeni insanlar ç›kar-
mak, kadrolaflmak, kadrolaflt›rmak-
t›r. ” (Devrimci Sol, Say›: 11, A¤us-
tos 1998)
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““YYuukkaarr››ddaann aaflflaa¤¤››yyaa ddoo¤¤rruu bbiirr ee¤¤iittiimmiinn
yyaapp››llmmaadd››¤¤››,, bbüüttüünn aallaann vvee bbiirriimmlleerrddee......

vveerriimmssiizzlliikk vvee yy››llgg››nnll››kk ee¤¤iilliimmlleerrii flfluu vveeyyaa bbuu
bbiiççiimmddee oorrttaayyaa çç››kk››pp,, kkeennddiinnii ggöösstteerriirr..””



Ergenekon operasyonu çerçeve-
sinde evinde arama yap›lan Eski
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Sa-
bih Kanado¤lu, televizyonda kat›l-
d›¤› 32. Gün program›nda Ergene-
kon davas›n›n “bafl itirafç›s›” Tun-
cay Güney’in ifadeleri hakk›nda flu
de¤erlendirmeyi yapt›: ““bbuunnllaarr hhuu--
kkuukkii ddeelliill ssaayy››llmmaazz””.. 

Hukuk ad›na, ibret verici bir de-
¤erlendirmedir bu. Evet, hukuki
aç›dan söz konusu kiflinin ifadeleri
bir delil say›lmaz! Ama bu ülkede
buna benzer pek çok pespayelik de-
lil olarak kabul edilmifltir. Ve kabul
edenlerden biri de, onlar›n baflta ge-
lenlerinden biri de kuflku yok ki,
Cumhuriyet Baflsavc›s› Sabih Kana-
do¤lu’dur. 

Ergenekon davas›n›n belge, bilgi
ve “kan›tlar›”n›n hemen tümüne yö-
nelik yo¤un itirazlar vard›r. “Gizli
tan›k”lar›n ifadelerinden ne idü¤ü
belirsiz Tuncay Güney’in ifadeleri-
ne, “dinleme” yoluyla elde edilen
bilgilerden bilgisayarlardan al›nan
dosyalara kadar hemen hepsinin
“hukuki kriterlere” uygun olmad›¤›
belirtiliyor. Bu de¤erlendirmeler
büyük ölçüde do¤rudur. Fakat bura-
da bir baflka soru daha gündeme ge-
liyor: ““HHuukkuukkii kkrriitteerrlleerr””,, nnee zzaa--
mmaann vvee kkiimmee kkaarrflfl›› oolluunnccaa ggeeççeerrllii,,
nnee zzaammaann vvee kkiimmee kkaarrflfl›› oolluurrssaa ggee--
ççeerrssiizzddiirr?? 

Bu soru, ülkemizdeki “duyarl›-
l›k”lar, “tav›r”lar aç›s›ndan çok ge-
çerli ve gerekli bir sorudur.

Egemen s›n›flar›n, düzen içi
güçlerin bir k›sm›na yönelik bir
operasyon söz konusu oldu¤unda
hukukili¤i hat›rlayanlar, e¤er söz
konusu olan devrimcilerse, bunlar›n
hiç sözünü bile etmiyorlar. 

Ergenekon davas›n›n aç›k ve
gizli tan›klar› “flahit” gösterilerek
devrimcilere, özel olarak da dev-
rimci harekete, devrimci hareketin
eylemlerine karfl› aylard›r nas›l bir
kirli yay›nc›l›k yap›ld›¤›, adeta se-
ferberlik halinde iftira kampanyas›
yürütüldü¤ü ortada. Bu kampanyay›
yürütenler, bugün bunlar›n “hukuki
delil” say›lamayaca¤›n› söyleyen-
lerden baflkalar› de¤ildir.

Kanado¤lu çok iyi bilir ki, bin-
lerce devrimci, haklar›nda Tuncay
Güney’in ifadelerinden daha ciddi
herhangi bir ifade, kan›t, belge ol-
maks›z›n a¤›r hapis cezalar›na çarp-
t›r›lm›fl ve çarpt›r›lmaya devam
edilmektedir. 

S›radan herhangi bir kifliyi gö-
zalt›na al›p onlarca devrimci hak-
k›nda zorla ifade imzalatmak, s›ra-
dan insanlardan ““ttüümm öörrggüüttüü iiffflflaa
eeddeenn iittiirraaffçç››llaarr”” yaratmak ve sonra
da tüm bu devrimcileri büyük ope-
rasyon havas›nda gözalt›na al›p tu-
tuklamak, polisin klasik ve s›radan
yöntemleri aras›ndad›r. 

Mesela, 2004 fiubat’›nda ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilen bir operas-
yon, bu tür operasyonlar›n örnekle-
rinden biriydi. Tuncay Güney kadar
“meflhur” olmasa da bu operasyon-
da da EErrddoo¤¤aann KKaallddii isimli bir kifli
itirafç›laflt›r›lm›fl, bu kifliye

“DHKP-C’nin tüm ‹stanbul çap›n-
daki örgütlenmesi isim isim sayd›-
r›lm›fl”(!)t›r. Tuncay Güney’in her-
kesten, herfleyden haberdar olmas›
gibi, Kaldi de, ‹stanbul çap›nda tüm
örgütlenmeden, eylemlerden haber-
dard›; sanki herkes, yapt›¤› ve ya-
paca¤› her fleyi önce gelip Kaldi’ye
anlatm›flt›. Sonra, bu uydurma se-
naryo, bu kifliye “verdirilen” ifa-
deyle resmilefltirilmifl ve buna daya-
narak da tam 114488 kkiiflflii suçlanm›fl,
bunlar›n önemli bir bölümü gözalt›-
na al›n›p tutuklanm›flt›. 

1 Nisan 2004’te “Befl ülkede
DHKP-C’ye ayn› anda operasyon”
manfletleriyle yans›t›lan operasyon
da benzer biçimde geliflmiflti. 8822 kkii--
flflii bu kez de ““DDiisskkeettttee aadd››nn çç››kktt››””
denilerek tutuklanm›flt›.

Ve bütün bunlar yaflan›rken, bur-
juvazinin hiçbir kesimi, düzenin
hiçbir hukukçusu ve Sabih Kana-
do¤lu, ““KKaallddii’’nniinn iiffaaddeelleerrii””nin ya
da “disketlerin” hukuki delil say›la-
mayaca¤›na iliflkin bir aç›klama
yapm›yor, bir tav›r alm›yorlard›. 

‹lginçtir ki, bugünlerde Genel-
kurmay da “hukuk”u keflfedip,
““mmaassuummiiyyeett kkaarriinneessii””nden sözedi-
yor. Tayyip Erdo¤an da ortama
uyup ““yyaarrgg››ss››zz iinnffaazz yyaapp››llmmaammaall››””
diye demeçler veriyor. Herkesin hu-
kuka sayg›s› depreflti sanki bir anda. 

““MMaassuummiiyyeett kkaarriinneessii”” de hu-
kukun temel ilkelerinden biridir;
ama bunda da durum yine ayn›d›r;
devrimciler söz konusu olunca bu
ilke yine hiçbir düzen gücünün akl›-
na gelmemektedir. Kontrgerillac›
subaylara “masumiyet karinesi”,
halka ve devrimcilere ise, her türlü
suçlama, komplo, provokasyon ser-
best! Mevcut durum böyledir. 

Devrimciler, hiç ilgilerinin ol-
mad›¤› –ve olamayaca¤›– olaylar ve
eylemler hakk›nda suçlanabilir;
haklar›nda hiçbir bilgi, belge ol-
maks›z›n her türlü iddiada bulunu-
labilir, kimi zaman “canl› bomba”
ilan edilip, bazen de “az›l› terörist”
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BBuuggüünnee kkaaddaarr hheerr flfleeyy ççookk
iiyyiiyyddii,, ççookk ggüüzzeell ggiiddiiyyoorrdduu,,
hhuukkuukk tt››kk››rr tt››kk››rr iiflfllliiyyoorrdduu
ddaa,, hhuukkuukkuunn flfliirraazzeessii vvee
aaddaalleettiinn tteerraazziissii flfliimmddii mmii
bboozzuulldduu??

uu YY››llllaarrdd››rr ddeevvrriimmcciilleerree kkaarrflfl››
ddiizzggiinnssiizzccee kkuullllaanndd››kkllaarr››,, kkaa--
rraallaammaallaarr,, iiffttiirraallaarr,, kkeennddiillee--
rriinnee yyöönneelliinnccee ““hhuukkuukk,, hhuu--
kkuukk”” ddiiyyee ffeevveerraann eeddiiyyoorrllaarr!!

uu HHuukkuukk,, ssaaddeeccee bbuurrjjuuvvaallaarr vvee
kkoonnttrrggeerriillllaacc››llaarr iiççiinn mmii vvaarr??

uu BBuu hhuukkuukkuu ssiizz yyaapptt››nn››zz,, ssiizz
uuyygguullaadd››nn››zz,, flfliimmddii flfliikkaayyeett
eettmmeeyyee,, ss››zzllaannmmaayyaa hhaakkkk››nn››zz
yyookk!!

Burjuvaziye ve Kontrgerillaya Hukuk!
Halka ve Devrimcilere Hukuksuzluk!



YÖK eski baflkan› Kemal
Gürüz “Ergenekon” soruflturma-
s›ndan gözalt›na al›n›p serbest
b›rak›ld›ktan sonra yaflad›klar›n›
anlat›rken flunlar› söylüyordu: “..
beni en çok üzen bir terörist gibi
parmak izimin al›nmas›yd›... Bü-
tün ömrünü devlet ve millet hiz-
metinde geçirmifl biri olarak, bu
a¤r›ma gitti.” diyor.

“Bir terörist gibi” davran-
m›fllar ona... “terörist gibi” par-
mak izini alm›fllar...

Gürüz, düzenin “terörist” ola-
rak gördüklerine nas›l davrand›-
¤›n› ya bilmiyor, ya bilmezden
geliyor. Yaflad›¤› fleyler, “terö-
rist” say›lanlara uygulananlar›n
binde biri bile de¤ildir; ama bu-
nu bir yana b›rakal›m flimdi; çün-
kü bu sözlerin ortaya koydu¤u
mant›k çok daha vahim. 

Ne yaz›k ki çok s›k duyuyo-
ruz bu deyifli.

Tamamen keyfi bir nedenle
polisin terörüne maruz kalan
“biz terörist miyiz?” diyor. Ge-
cekondu y›k›m›na karfl› direnen
emekçi, polis jandarma copu s›r-
t›na inerken ayn› sözü tekrarl›-
yor: “Biz terörist miyiz?”

Zab›ta’n›n kovalad›¤› seyyar
sat›c›, trafik polisinin itip kakt›-
¤› s›radan vatandafl, kendisine
“terörist mualelesi” yap›ld›¤›n-
dan flikayetçi oluyor. 

Susurlukçu katiller bile “na-
zikçe” gözalt›na al›n›rken yine
de “Terörist de¤iliz, teröristlere
karfl› savaflt›k” diyebilmekteler.

Teröristse, her yap›lan mü-
bah!... Memleketin cahili de,
profesörü de, gericisi de, burju-
va bas›n›n köfle yazar› da ayn›
mant›kta. 

“Bir terörist gibi...”
Bu kavram›n arkas›nda nas›l

bir zulüm, nas›l bir adaletsizlik,
nas›l bir hukuksuzluk gizleni-
yor... 

Devrimcileri önce “terörist”

say›p, sonra ““tteerröörriissttee hhaakk mm››
oolluurr??”” diyorlar. Bu noktada dü-
zenin tüm kesimleri hemfikirdir
ve bu onlar›n devrimcilere karfl›
s›n›fsal bir ittifak içinde olduk-
lar›n›n da göstergesidir.

Bu ittifak sonucudur ki, dev-
rimcilere, ”terörist” yaftas› tak›-
l›p her türlü insanl›k d›fl› davra-
n›flta bulunulabilmektedir. 

Tüm emperyalist sistemde
“terör”, “terörizm” demagojisi,
halka, devrimcilere karfl› her
türlü keyfili¤in dayana¤› haline
getirilmifltir. Kitleleri bu dema-
gojiye yedeklemek ise, burjuva
ideolojisinin hedefidir. Yukar›da
s›radan insanlar›n diline yay›lan
kavramlardan verdi¤imiz örnek-
ler gösteriyor ki, burjuvazi, bu
demagojinin etkisini yayabildi¤i
ölçüde, hukuksuzlu¤unu, katli-
amc›l›¤›n›, iflkencecili¤ini mefl-
rulaflt›rmakta ve mazur göstere-
bilmektedir. 

Arada bir, hukuksuzluk ken-
di içlerinde yaflan›nca, terörizm
demagojisinin sihri bozuluyor.
Çünkü “bir terörist gibi” mu-
ameleye tabi tutulmaya iittiirraazzllaa--
rr››,, iittiirraafftt››rr asl›nda. 

Kendi içindeki hukuksuzluk-
lara karfl› yükselen “bir terörist
gibi” itiraz›, burjuvazinin “terö-
rist” ilan ettikleri devrimci, ileri-
ci, muhalif güçlere karfl› nas›l
bir hukuksuzluk içinde oldukla-
r›n›n itiraf›d›r. 

diye lanse edilebilirler; öyle durumlarda
“masumiyet karinesi” geçerli de¤ildir. 

Burjuvazi ve generallerin de içinde
oldu¤u bürokrasi kadrosu, y›llarca dev-
rimcilere karfl› pervas›zca baflvurduklar›
hukuksuzluklar›n yyüüzzddee bbiirrii bile kendi-
lerine yönelince ““hhuukkuukk,, hhuukkuukk....”” diye
feveran ediyorlar. 

AAnnkkaarraa BBaarroossuu “Hukuk ad›na endi-
fle duyuyoruz!” aç›klamas› yap›yor. Do¤-
rudur, bu ülkede hukuk ad›na endifle du-
yulmas›n› gerektiren çok say›da neden
vard›r. Fakat Ankara Barosu neden sade-
ce flimdi endifle duyuyor? 

Bu hukuksuzluklar, ilk kez mi yaflan›-
yor bu ülkede? Devrimcilerin iftiralarla
yarg›lan›p ceza ald›klar› bir ülke de¤il mi
Türkiye?.. Belgesiz, kan›ts›z gözalt›na
almalar, “bafl›n› bast›rmak” ne kelime,
yerlerde sürüklemeler, sokak ortas›nda
iflkence yapmalar, katledilmeler, kaybe-
dilmeler, bunlar hiç mi yaflanmad›?.. Bu-
güne kadar her fley çok iyiydi, çok güzel
gidiyordu, hhuukkuukk tt››kk››rr tt››kk››rr iiflfllliiyyoorrdduu
da, hukukun flirazesi ve adaletin terazisi
flimdi mi bozuldu?

Bu sorular daha da ço¤alt›labilir el-
bette. Ama gereksiz. Çünkü burjuvazi sa-
dece kkeennddiissii iiççiinn hhuukkuukk,, kkeennddiissii iiççiinn
ddeemmookkrraassii istemektedir. Haks›zl›k, hu-
kuksuzluk kendisine yöneldi¤inde, her
yandan sesini yükseltmekte ama devrim-
ciler söz konusu oldu¤unda ““tteerröörriisstt””
deyip onlara her fleyi reva görmektedir-
ler. Katledilen, iflkence yap›lan, zulmedi-
len, karalanan, hukuksuzlu¤un her çefli-
dinin reva görüldü¤ü “terörist” ise onun
için hak hukuk aramaya gerek yoktur. 

Çünkü bu düzen burjuvazinin düzeni-
dir. Burjuvazinin düzeninde hukuk da,
demokrasi de sadece burjuvazi içindir. ‹fl
mmuuttllaakk anlamda burjuvaziye kalsa, hal-
k›, devrimcileri tek bir hukuk kural›ndan,
tek bir haktan yararland›rmak istemez.
Fakat s›n›flar mücadelesinin gerçekleri,
dengeleri buna izin vermez.

Burjuvazi bu zihniyetin sonucudur ki,
halka, devrimcilere karfl› her fleyi yapma-
y› kendisine hak olarak görüyor. Ama
ssiisstteemmii hhuukkuukkssuuzzlluukk üüzzeerriinnee kkuurraannllaarr,,
kendi it dalafllar›nda o hukuksuzlu¤a
kendileri de maruz kalmay› göze almak
zorundad›rlar. K›sacas›, düfltükleri kuyu,
kendi kazd›klar› kuyudur. 
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‘Bir Terörist Gibi’
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Yeflil gittikçe küçülü-
yor, parçalan›yor. Beyaz,
yyeeflfliillii yyuuttaarraakk büyüyor
y›llar geçtikçe. 

Buras›, paylafl›lm›fl yeryüzünün
s›n›rlar› belli bir köflesi.   Öyle ki,
yeflil küçülmeden, beyaz›n büyüme
ihtimali yok. 

Bu co¤rafyan›n kadim ad›; FFiilliiss--
ttiinn.. Öyle biliniyor yüzy›llard›r. Ve
fakat, iflte bu tarihi topraklar üzerin-
de yeni bir devlet kuruluyor, co¤raf-
yan›n ad› “‹srail” diye de¤ifltirilmek
isteniyor.

1946’da henüz bir ‹srail devleti
yok. Küçük bir parça var Yahudi
topraklar› olarak. Fakat beyaz, em-
peryalizmin deste¤inde. ““YYuutt”” di-
yor emperyalizm, yutuyor beyazlar,
yeflile boyanm›fl topraklar›. Harita-
da yeflil görünen topraklar, kkaann kk››rr--
mm››zz››yyaa boyan›yor. 

Sonra.. 1947’de Birleflmifl Mil-
letler karar›yla, Filistin topraklar›-
n›n yüzde 55’i Yahudiler’e, yüzde
45’i ise, Filistinli Araplar’a verildi. 

Naziler’in zulmüne u¤ram›fl Ya-
hudilere toprak verilmesi, o koflul-
larda “dünyan›n hoflgörüsüyle” kar-

fl›land›. Çünkü, bu toprak taksimi,
Nazi zulmünün telafisi gibi görülü-
yordu bir yerde. 

Fakat çok geçmeden herkes gö-
recekti ki, bu taksim, baflka bir halk
için, Filistinliler için yar›m as›r bo-
yunca sürecek bir Nazi zulmünün
bafllang›c›yd›... 

Bu yeni Nazi zulmünü uygula-
yanlar da, dün Naziler’in zulmüne
u¤rayan ma¤durlar olacakt›. 

*

‹ki hafta önce, yine Sorunlar Çö
zümler köflemizde, “iflgal sorunun
esas›d›r” konusunu ifllemifltik. Yu-
kar›daki harita, bunu çok daha aç›k
bir flekilde gözler önüne seriyor. 

*
‹srail siyonizmi, BM’nin verdi¤i

yüzde 55’le yetinmedi. ‹lk f›rsatta,
emperyalizmin ekonomik, siyasi ve
askeri deste¤ini de alarak, Filistin’in
yyüüzzddee 2233’’üünnüü daha iflgal etti. ‹flgal
s›ras›nda yaklafl›k 11 mmiillyyoonn FFiilliissttiinn--

llii yurdundun kovuldu. fiimdi, Filis-
tin topraklar›n›n yyüüzzddee 7788’i ‹srail’in

olmufltu, Filis-
tinliler’e kalan
ise, kendi top-
raklar›n›n yyüüzzddee
2222’siydi. Ama o
da kalmayacakt›..

1967 ’dek i .
‹srail’le Arap
devletleri aras›n-
da bir savafl ya-
fland›. “Alt› gün
savafllar›” olarak
bilinen bu sava-
fl›n galibi, ‹sra-
il’di. ‹srail, Filis-
tin halk›n›n bü-
yük umut ba¤la-
d›¤› Arap devlet-
lerine büyük bir
bozgun yaflat›r-
ken,  iflgal etti¤i
topraklar› da ge-
niflletti. Kudüs’e
girdi. Gazze’yi,
Golan Tepeleri’-

ni, Bat› fieria’y›, Sina Yar›-
madas›’n› iflgal etti. Bu bü-
yük iflgal bugün hala sür-

mektedir. Ve iflte sorun da bu-
dur! 

‹flgalin yan›nda en önemli sorun,
milyonlarca Filistinli mültecinin
yurduna dönüflü sorunudur ve hiç
kuflku yok ki, mülteci Filistinlilerin
dönüflü sorunu da iflgalin do¤urdu-
¤u bir sorundur ve çözümü, onun
çözümünden geçer. 

Sorun, yukar›daki haritan›n ade-
ta herkesin gözlerinin içine soktu-
¤u, beynine kaz›d›¤› sorundur. ‹sra-
il’in Gazze’de katliam gerçeklefltir-
mesi bir sorundur. Ama ‹srail, Gaz-
ze’ye, Bat› fieria’ya sald›rmazsa so-
run yok mu olacakt›r? 

‹flin püf noktas› buradad›r. ‹srail
sald›rm›yorsa, Hamas da füze at-
mazsa, ‹srail içinde feda eylemleri
olmazsa, hiçbir sorun yok. Filistin
meselesi böyle anlat›l›yor. Hay›r,
bunlar sonuçlard›r, iflgale ba¤l› geli-
flen durumlard›r. ““SSoorruunn yyookk”” diye-
bilmek için, iflgale tamamen son ve-
rilmifl olmas› gerekir. 

‹flte SSorun BBu!

Sorunlar // ÇÇözümler

11994466 11994477 11996677 22000000
‹srail devletiFilistin ülkesi



27 Aral›k’ta bafllayan sald›r›, 18
Ocak’ta ‹srail’in tek tarafl› ateflkes
ilan etmesiyle flimdilik ve k›smen
sona erdi. ‹srail’in ard›ndan Hamas
da ateflkes ilan etti¤ini aç›klad›.

27 Aral›k-18 Ocak günleri bo-
yunca süren sald›r›da katledilen Fi-
listinliler’in say›s› 1500’ü aflm›fl, 5
binin üzerinde Filistinli de yaralan-
m›flt›. Emperyalizm ve siyonizm,
boyun e¤meyen, kendi iradesini
emperyalistlerin iradesinin üstünde
tutmakta ›srar eden bir halk›n üzeri-
ne ya¤d›rd›¤› bombalarla, tüm dün-
ya halklar›na gözda¤› veriyor, tüm
dünya halklar›n›n iradesini k›rmak
istiyordu. 

Emperyalistlerin deste¤indeki
siyonist ‹srail yönetimi, yaklafl›k üç
hafta boyunca büyük bir katliam
gerçeklefltirdi. Emperyalizm ve
halklar aras›ndaki mücadelenin d›-
fl›ndan bakan herkesi ürkütebilecek,
y›ld›rabilecek bir vahflet sergilendi.

Ama siyonistler, Gazze’de um-
duklar›, bekledikleri tabloyu göre-
mediler. Gazze direndi. Gazze halk›,
emperyalizmin “onu desteklemekten
vazgeçin, onu tecrit edin, bombalan-
mak istemiyorsan›z, onu terkedin”
dayatmas›na direnerek, Hamas’›
desteklemeye devam edece¤ini orta-

ya koydu. Hamasl› olmayanlar bile,
bu sald›r› ve dayatma alt›nda Ha-
mas’› elefltirmekten uzak durdular.
Bu savafl, yüksek teknolojiye sahip
bombalarla Hamas’›n füzeleri ara-
s›nda veya ‹srail ordusuyla Hamas
savaflç›lar› aras›nda aasskkeerrii nniitteelliikkttee
bir savafl de¤ildi. Askeri anlamdaki
bu eflitsiz savafl, esas olarak bir irade
savafl›yd›. Dolay›s›yla, Gazze sald›-
r›s›n›n sonucu aç›s›ndan bir de¤er-
lendirme yapmak gerekirse, de¤er-
lendirme bunu esas almal›d›r.

Siyonizm ‘‘hedeflerine’
ulaflmas›n›n GGazze’de 
yaratt›¤› ttablo

Ateflkes ilan edildi fakat Gazze
hala ‹srail kuflatmas› alt›nda. Tek bir
lokma ekme¤in, bir yudum suyun
girifli ‹srail iznine ba¤l›. 

““HH‹‹RROOfifi‹‹MMAA GG‹‹BB‹‹””; Ateflkesin
ard›ndan Gazze’yi bu iki kelimeyle
anlat›yordu bir gazete. “Ateflkes ila-
n›ndan sonra Gazze üzerindeki toz
ve duman bulutu da¤›l›nca, y›k›m›n
san›landan daha korkunç boyutta
oldu¤u ortaya ç›kt›.”

Bir baflka gazete flöyle anlat›yor-
du Gazze’deki durumu: “Ceset ko-
kusu yüzünden yolda yürünmüyor”.

Enkazlar›n alt›ndan günlerdir
ulaflamad›¤› yak›nlar›n›n cesetlerini
ç›kar›yor flimdi Gazzeliler. A¤›tlar
yak›yorlar gidenlere. Ve fakat ayn›
Gazzeliler, öfkeli, inançl› sloganlar-
la Gazze sokaklar›nda emperyaliz-
me, siyonizme karfl› yürüyorlar.
Bombalara meydan okuyorlar yine. 

Gazze’de bombalar›n ard›ndan
ssaallgg››nn hhaassttaall››kk tehdit ediyor halk›.
Hastahaneler, sa¤l›k merkezleri bü-
yük ölçüde tahrip oldu¤u için, hal-
k›n asgari düzeyde bile sa¤l›k hiz-
metlerinden yararlanma flans› yok.
Bombalarla tahrip edilmifl alt yap›,
patlam›fl la¤›m borular›, sokaklar-
daki çöp y›¤›nlar›, Filistin halk›n›
salg›n hastal›klarla yüzyüze b›rak›-
yor... Bütün bunlara yol açan siyo-
nist ‹srail yönetimi, bunlara yol
açan kendileri de¤ilmiflcesine, dün-
yayla, Filistin halk›yla alay ederce-
sine flu aç›klamalar› yapmaya de-
vam ediyor: "Sivil nüfusa zarar gel-
memesi için çal›flt›k. Amac›m›za
ulaflt›k. ‹nsani yard›m çabalar›m›z
devam edecek."

Olmert’in bu sözlerindeki insani
yard›m, sivillere zarar vermemek
gibi kavramlar›, sadece Olmert’in
a¤z›ndan ç›km›fl olmas› nedeniyle
kaale almamak gerekir elbette. Ama
“amac›m›za ulaflt›k” sözleri üzerine
durmak gerekir. ‹srail Baflbakan›
Ehud Olmert, ateflkes karar›n› aç›k-
larken bu konuda flöyle dedi: ''Ope-
rasyona ç›kt›¤›m›z günkü hedeflere,
hem askeri ve hem de siyasal an-
lamda ulaflt›¤›m›za karar verdik.' '

Olmert’in bu sözlerinde, do¤ru
ve yanl›fl yanyanad›r. 

Evet, askeri olarak Hamas’a ait
bir çok kurumlaflma vurulmufl, tah-
rip edilmifl, pek çok Hamas yöneti-
cisi ve savaflç›s› katledilmifltir. E¤er
amaç, direnifl güçlerine askeri darbe
vurmak, Filistin halk›na bedel ödet-
mek, Gazze’nin alt yap›s›n› yak›p
y›kmak ise, evet, bunlarda da bir
“baflar›” elde etmifltir emperyalistler
ve siyonistler. Ama bu neyi ifade
eder? Sürekli kuflatma alt›nda bir
ülkede, Filistin direnifl örgütleri, on-
y›llard›r sürekli olarak böyle bir sa-
vafl›n içindedirler zaten. 
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Gazze’de kaybeden 
emperyalizm ve 
iflbirlikçileridir!!

GGaazzzzee’’ddee
AAtteeflflkkeess!!AAtteeflflkkeess!!

- Katletmekten baflka ne geçti ellerine? 
Gazze verdi sorunun cevab›n›:

- Ellerine baflka hiçbir fley geçmeyecek!



Siyasal anlamda ise, ne dire-
nifl örgütlerinin, ne Filistin hal-
k›n›n iradesinde bir k›r›lma söz
konusu de¤ildir. Hamas yöneti-
mi, “Gazze fieridi'nin hala iflgal
alt›nda oldu¤unu, ‹srail ordusu-
nun varl›¤›n› kabul etmelerinin
mümkün olmad›¤›n›” belirtirken,
Halk Direnifl Komiteleri'nin askeri
kanad› taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da da “ iflgal devam etti¤i sürece ‹s-
rail'e sald›r›lar›n› sürdürecekleri”
belirtildi. 

Dolay›s›yla, askeri aç›dan k›smi
anlamda bir sonuçtan söz edilse bi-
le, siyasal anlamda hiçbir sonuç el-
de edemedikleri de ortadad›r. Tam
tersine... 

Gazze’de kkaybeden kkim?
Gazze’deki katliam›n ard›ndan

burjuva bas›nda, ilerici bas›nda ade-
ta ayn› kavramlar kullan›larak
“kaybeden halk oldu” de¤erlendir-
meleri öne ç›kt›: “Kaybedenlerin
bafl›nda Filistin Halk› geliyor.” (19
Ocak Zaman), “Gazze’de hepimiz
kaybettik” (Ferayi T›nç, 19 Ocak
Hürriyet), “Kaybeden siviller oldu”
(19 Ocak Özgür Politika)... 

Filistin halk›, bu sald›r›da da bü-
yük kay›plar vermifltir, büyük be-
deller ödemifltir. Buras› tart›fl›lmaz.
Öte yandan ‹srail sald›r›yor, katledi-
yor, yak›p y›k›yor, sonra da “atefl-
kes” ilan edip köflesine çekiliyor.
Devletlerin bir ço¤u, “‹srail ulusla-
raras› toplumun ça¤r›s›na kulak
verdi” diyerek, sanki o katliam ol-
mam›fl gibi, ‹srail’le normal iliflkile-
rini sürdürüyorlar. KKaattlleett aatteeflflkkeess
iillaann eett,, kkaattlleett aatteeflflkkeess iillaann eett...... Y›l-
lard›r defalarca tekrarlanan bu du-
rum, adeta ‹srail’in bir takti¤i gibi-
dir... ‹srail böylelikle, Filistin halk›-
n› sürekli k›rmakta ve direnifl örgüt-
lerine sürekli darbeler vurmakta...
Fakat bütün bunlar da ““kkaayybbeeddeenn
vvee kkaazzaannaann kkiimm??”” sorusunun ceva-
b› de¤ildir. 

Ölmek kaybetmek de¤ildir. Kat-
ledilmek kaybetmek de¤ildir. Ülke-
lerinin yak›l›p y›k›lmas› da halklar
aç›s›ndan kaybetmek anlam›na gel-

mez. Bombalar, binalar› y›kabilir, fa-
kat hiçbir bomba, direnme kararl›l›-
¤›na sahip bir halk›n iradesini k›rabi-
lecek güçte de¤ildir. Özel olarak ge-
lifltirilmifl bombalar s›¤›naklar› dele-
bilir, ama hiçbiri halklar›n yüre¤in-
deki öfkeye, inanca, ba¤›ms›zl›k,
adalet ve özgürlük özlemine ifllemez. 

Gazze’de kaybeden emperya-
lizm ve iflbirlikçileridir. ‹ki aç›dan
kaybettiler; BBiirriinncciissii,, devasa askeri
güçlerine ra¤men, küçücük bir top-
rak parças›nda bir halka boyun e¤di-
remediler yine... ‹‹kkiinncciissii,, emperya-
lizmin vahflili¤ine, hukuk tan›mazl›-
¤›na, insanl›ktan uzakl›¤›na tüm
dünya bir kez daha tan›k oldu.. Bir
kez daha lanetledi halklar onlar›.

Do¤rudan halk› hedef alan, ço-
cuklar› hedef alarak katleden, okul-
lar›, hastaneleri vurmakta tereddüt
etmeyen, insanlar› “buras› güvenli
bölge” diye bir yere toplad›ktan
sonra pervas›zca onlar› top atefline
tutan, her türlü kimyasal silah› kul-
lanan hukuksuzluk, dünya halklar›-
na emperyalistlerin “uluslararas›
hukuk”a ne kadar ba¤l› oldu¤unu
gösterdi bir kez daha. Kuflku yok ki
emperyalizmin “bar›fl, demokrasi,
özgürlük getirme” palavralar›,
“uluslararas› toplum, uluslararas›
hukuk” safsatalar›, bir süre daha et-
kili olmay› sürdürecektir; fakat her

yeni Gazze, emperyalizmin pa-
lavralar›n›n ve safsatalar›n›n sa-
r›ld›¤› ambalajlar› biraz daha
parçal›yor. Irak iflgalini düflü-
nün. ‹flgalin öncesinde emper-
yalizmin “diktatörlükleri y›k-
ma, diktatörlerin yönetti¤i ülke-
lere demokrasi götürme” tezleri

daha etkili de¤il miydi? O kadar ki,
bu tezlerin solda, ilerici kesimler
aras›nda bile savunucular› vard›.
Fakat Irak’a düflen her bomba, san-
ki emperyalizme dair yan›lg›lar›n
da üzerine düflüyordu... 

Özellikle 1990’lar›n bafl›ndan
itibaren emperyalizme dair yarat›-
lan o büyük yan›lg›lar düflünüldü-
¤ünde, o günden bu yanaki her em-
peryalist sald›r›n›n emperyalizme
kaybettirdi¤ini söylemek yanl›fl de-
¤ildir. Kuflkusuz bugün halklar, em-
peryalizme dair gerçeklerin düne
göre daha çok fark›ndad›rlar. Gaz-
ze, iflte bu gerçe¤i bir kez daha gös-
terdi dünya halklar›na. Halklara,
kendi özgüçleri d›fl›nda bir güçten
hiçbir beklenti içine girmemelerini
bir kez daha ö¤retti. 

Bir Filistinli’nin bu sayfada yer
verilen sözlerinde belirtildi¤i gibi;
bu kadar a¤›r, yo¤un, sürekli sald›r›-
lar karfl›s›nda, baflka bir çok ülke
flimdiye kadar yok olurdu belki. Fi-
listin halk› olmad›. Yok olmad›¤› gi-
bi, yorulmad›, y›lmad›, sinmedi. 

‹flgalin ard›ndan önce uluslarara-
s› kurumlardan çare beklendi. Sonra
Arap ülkelerinden. Hayal k›r›kl›kla-
r› yaflad›lar. Ama vazgeçmediler, ifl-
gale son verebilmek, ba¤›ms›zl›kla-
r›n› kazanmak, ülkelerine dönebil-
mek için silaha sar›ld›lar. Y›llarca ssii--
llaahhll›› mmüüccaaddeellee verdiler, dünyaya
örnek oldular bu konuda... Gün gel-
di, iflgal alt›ndaki topraklarda ‹‹nnttiiffaa--
ddaa’y› yaratt›lar. Çocuk generalleriy-
le, kad›nlar›yla, yaratt›klar› ola¤a-
nüstü halk örgütlülükleriyle dünya
halklar›na direnmenin yeni örnekle-
rini verdiler. Kurtar›lm›fl bir Filistin
içindi hepsi. Ve bugün de savrulan
her taflta, s›k›lan her kurflunda, patla-
yan her bombada, ‹srail’e do¤ru f›r-
lat›lan her füzede, iflgal edilmifl Fi-
listin’in özgür, kurtar›lm›fl Filistin’e
özlemi var olmaya devam ediyor. 

Say›: 173 27GAZZE

BBiirr FFiilliissttiinnllii ddiirreenniiflfllleerriinniinn
kkaarraarrll››ll››¤¤››nn›› hhaayykk››rr››yyoorr::

““‹‹ssrraaiill aammbbaarrggoossuu vvee AArraapp
aammbbaarrggoossuunnddaann ççookk ççeekkttiikk..

BBaa¤¤››mmss››zz bbiirr ddeevvlleett bbuunnaa
uu¤¤rraassaayydd›› ççookkttaann hhaarriittaaddaann

ssiilliinnmmiiflflttii.. FFiilliissttiinn hhaallkk››,, ''AAssllaa
tteesslliimm oollmmaayyaaccaa¤¤››zz'' ddiiyyoorr..

ÇÇooccuukkllaarr›› vvee kkaadd››nnllaarr›› ööllddüürreebbii--
lliirrssiinniizz aammaa bbiizziimm aazzmmiimmiizzii aassllaa

ööllddüürreemmeeyyeecceekkssiinniizz.. GGaazzzzee''yyii
tteerrkk eettmmeeyyeeccee¤¤iizz vvee

ttoopprraakkllaarr››mm››zz›› bb››rraakkmmaayyaaccaa¤¤››zz..""
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Emperyalistler ve iflbirlikçile-
ri, direnen bir halk›n iradesini k›r-
mak için, tüm halklara bir gözda-
¤› olmas› için sald›ran siyonist
katliamc›l›¤› seyrederken, dünya
halklar›, günler boyunca yapt›¤›
eylemlerle, katliam› ve katliama
göz yumanlar› lanetledi. 

Dünyan›n ve ülkemizin dört
bir yan›ndan yükselen öfke dolu
sesler, yaln›z ‹srail’i de¤il, Ameri-
kan ve Avrupa emperyalizmini,
BM’yi, iflbirlikçi Ortado¤u ülkeleri-
nin rejimlerini, iflbirlikçi AKP’yi de
lanetliyorlard›. 

‹flte böyle bir ortamda, ülkemi-
zin belli bafll› demokratik kitle ör-
gütlerinin bir k›sm›, halklar›n öfke-
sine, tepkisine tam ters bir tav›rla
ortaya ç›kt›lar. Gazze’deki katliama
karfl› tav›r almak ad›na, Gazze katli-
am›n›n do¤rudan ve dolayl› suçlula-
r› aras›nda yeralanlara “sorunu çöz-
meleri için” ça¤r›da bulundular. 

Bu demokratik kitle örgütleri,
“F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES VER” ad›yla
bir eylem süreci bafllatmay› hedef-
leyen (O da gerçekte Susurluk süre-
cini taklit etmeye çal›flan bir fiyas-
koydu ve ayr›ca de¤erlendirilmeli-
dir) bir ça¤r›da bulundular. 

Ça¤r› flu 5 talebi içeriyordu:

11-- Hükümeti ve bütün siyasal
partileri BM Güvenlik Konseyi'nde
varl›k göstermeye ça¤›r›yoruz.

22-- Derhal ateflkes sa¤lanmas›
için, Türkiye'nin bütün taraflarla
iliflkiye geçmesini,

33-- Türkiye'nin içinde yer alaca¤›
bir bar›fl gücünün hemen bölgeye
gönderilmesini,

44-- Gazze' ye ambargonun hemen
kald›r›lmas›n› ve insani yard›m›n en
genifl ölçülerde hemen ulaflt›r›lma-
s›n›,

55-- Ve somut bir yapt›r›m olarak
‹srail'le bütün askeri iflbirli¤i anlafl-
malar›n›n ve askeri ihalelerin iptal
edilmesini talep ediyoruz.

Ça¤r›y› yapanlar ise flunlard›:
DD‹‹SSKK,, KKEESSKK,, TTMMMMOOBB,, TTTTBB,,
TÜRMOB, Türkiye Barolar Birli¤i,
Türk Eczac›lar Birli¤i, Türk Difl
Hekimleri Birli¤i, TÜDEF, Çiftçi
Sendikalar› Konfedarasyonu.

Taleplerde ilk göze çarpan, ta-
lepler, bu demokratik kitle örgütle-
rini, AKP yandafl› ve yalakas› gerici
kurumlarla, bas›n yay›n organlar›y-
la paralel bir konuma sokmas›yd›.
Çünkü bu gerici kesimler, günlerdir
AKP’ye ayn› ça¤r›lar› yap›yorlard›. 

Gericilik, Türkiye’nin BM Gü-
venlik Konseyi’ndeki üyeli¤i arac›-
l›¤›yla dünyaya “nizam” verecek bir
liderlik rolü f›rsat› ç›kt›¤›n›, Orta-
do¤u’daki her kesimle iliflki içinde
olman›n Osmanl›’dan kalan miras›n
gere¤i oldu¤unu yaz›p çiziyorlard›.
Gericili¤in hem siyasal, hem kültü-
rel aç›dan AKP’ye yükledi¤i bu
“misyon” anlafl›l›rd›. 

Peki ya, ilerici, demokrat, sosya-
list yönetimlere sahip bu kitle ör-
gütlerine ne oluyordu?

AKP’ye “BM Güvenlik Konseyi'
nde varl›k göster”, “Derhal ateflkes
için bütün taraflarla iliflkiye geç!”
diye ça¤r› yapan D‹SK, KESK ve
di¤erleri, AKP’nin, Filistinliler’e
kan kusturan ‹srail’le ticari ve aske-
ri iliflkilerini sürdürdü¤ünü,
ABD’nin ve ‹srail’in Ortado¤u’daki
en iyi müttefiki oldu¤unu bilmiyor-
lar m›? 

Bu ça¤r›da bulunanlar, o Birlefl-
mifl Milletler’in ve BM Güvenlik
Konseyi’nin ‹srail’i k›nama karar›
bile alamayacak kadar acizleflmifl

ve Amerika’n›n denetimine girmifl
bir kurum oldu¤unu bilmiyorlar m›?
Amerikan emperyalizminin kullan-
d›¤› bir “uluslararas› kurum” haline
dönüflmesine paralel olarak bu ku-
rumun bir yapt›r›m gücünün kalma-
d›¤›n›n, kimsenin de ciddiye alma-
d›¤›n fark›nda de¤iller mi?

“Türkiye’nin içinde yer alaca¤›
bir bar›fl gücünün hemen bölgeye
gönderilmesi”ni istemek için, ony›l-
lard›r “Bar›fl gücü” ad›na dünyan›n
dört bir yan›nda nas›l emperyalizmin
politikalar›n›n hayata geçirildi¤in-
den de haberdar olmamak gerekir. 

Kuflku yok ki, söz konusu kitle
örgütleri, bütün bunlar› bilmektedir-
ler ve fark›ndad›rlar. 

Sorun bu noktada de¤ildir. 

Sorun, reformizmin yönetimi al-
t›ndaki bu demokratik kitle örgütle-
rinin, Gazze’ye iliflkin iikkttiiddaarrllaa ççaa--
tt››flflmmaayyaann bir politikay› tercih etme-
leridir. 

Emperyalizmle çat›fl›lmayacak-
sa, iktidarla çat›fl›lmayacaksa, onla-
r›n icazeti gözetilecekse, ortaya ç›-
kacak olan talepler bunlard›r. 

Susurluk ssüreci ttaklitçili¤i
Reformizm, Susurluk sürecinde-

ki “Ayd›nl›k ‹çin 1 Dakika Karan-
l›k” eylemini taklit ederek 

“Hergün saat tam 18:00'de, 

3 dakika süreyle ses verme”

ça¤r›s›nda bulunmufltur. 

Susurluk dönemindeki söz konu-
su eylemleri, bilindi¤i gibi, burjuva-
zinin belli kesimleri de desteklemifl,
özellikle burjuva medya eylemlerin
yayg›nlaflmas›nda önemli bir rol oy-
nam›flt›. Reformizm, ttaakklliittççii ve iiccaa--
zzeettççii bir düflünce tarz› içinde, poli-
tik olarak burjuvazinin kabul edebi-
lece¤i talepler ileri sürerse, yine
burjuvazinin deste¤ini alabilece¤ini
hesapl›yordu. 

Ama bir çok noktada yan›l›yor-

Reformizmin Gazze Katliam›na Çözümü
““FFiilliissttiinn iiççiinn sseess vveerr””

ççaa¤¤rr››ss››,, iiççaazzeettççii bbiirr ççaa¤¤rr››dd››rr.. 
BBööyyllee bbiirr sseessii ddüünnyyaa DDUUYY--

MMAASSIINN!! BBööyyllee bbiirr sseessii ‹‹ssrraaiill
ddee DDUUYYMMAASSIINN!! BBuu sseess hhaallkk--
llaarraa ddee¤¤iill eemmppeerryyaalliizzmmee,, ssiiyyoo--
nniizzmmee vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnee ggüüçç
vveerriirr..



du reformizm; bbiirriinncciissii dönem ayn›
dönem de¤ildi, iikkiinncciissii,, Susurluk
ve Gazze farkl› kategorilerdeki iki
konuydu ve üüççüünnccüüssüü;; söz konusu
eylemler as›l etki gücünü gecekon-
du semtlerindeki kitlesel eylemlerle
kazanm›flt› ve o eylemlerde de dev-
rimcilerin etkisi aç›kt›. 

Bütün bu farkl›l›klardan dolay›-
d›r ki, reformizmin “icazet” hesab›
bofl ç›km›flt›r. 

Büyük iddialarla gündeme getir-
dikleri “3 dakika gürültü” eylemi
bekledikleri flekilde geliflmemifltir.

Reformizm, bir süre önce “Krize
karfl›” aç›klad›¤› “mücadele” prog-
ram›nda da ayn› icazetçi mant›¤›
sergilemiflti. Kriz tüm ülkelere yay›-
l›r ve en baflta yüzbinlerce emekçiyi
iflsiz b›rakan sonuçlar yarat›rken,
yine ayn› demokratik kitle örgütleri,
taraf›ndan sunulan ““SSoossyyaall DDaayyaa--
nn››flflmmaa vvee DDeemmookkrraattiikklleeflflmmee PPrroogg--
rraamm››””nda karfl›m›za ç›kar›lan düzen
içileflmifl bak›fl aç›s›, bu kez Gaz-
ze’yle ilgili “F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES
VER” adl› eylem ça¤r›s›nda karfl›-
m›za ç›km›flt›r. 

HHeerr iikkiissiinnddee ddee politika ayn›d›r,
mant›k ayn›d›r. 

7 Ocak 2009 tarihli ça¤r›, “Biz bu
insanl›k suçuna ortak olmak istemi-
yoruz!” bafll›kl›yd›. Fakat, yap›lan
ça¤r›larla, bu suçun ortaklar›, en bafl-
ta da AKP ve BM, meflrulaflt›r›lm›fl
olmaktad›r. ‹srail Devleti, Gazze’de
katliam yaparken, “uluslararas› hu-
kuku” ayaklar alt›na al›rken, buna
seyirci kalan BM Güvenlik Konseyi,
bu icazetçi solun ümidi oluyor.

Bu ça¤r›y› yapmak, AKP’nin ve
BM’nin Gazze katliam›nda en küçük
bir rolü, sorumlulu¤u yok demektir.
‹‹ccaazzeettççiilliikk,, hemen her durumda so-
nuçta düzeni, düzen güçlerini akla-
makt›r. Bu kez de böyle olmufltur. 

““FFiilliissttiinn iiççiinn sseess vveerr”” slogan›y-
la yap›lm›flt› bu ça¤r›. Hay›r, bu ses,
Gazze’de direnenlere güç verecek
bir ses de¤ildir. 

Geçen hafta, Devrimci Memur
Hareketi’nin de¤erlendirmesinde
belirtildi¤i gibi, ““BBööyyllee bbiirr sseessii
ddüünnyyaa DDUUYYMMAASSIINN!! BBööyyllee bbiirr sseessii

‹‹ssrraaiill ddee DDUUYYMMAASSIINN!! BBuu sseess
hhaallkkllaarraa ddee¤¤iill eemmppeerryyaalliizzmmee,, ssiiyyoo--
nniizzmmee vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnee ggüüçç vveerriirr..””

‹cazetçilerin bu sesi ürkek ve
korkak bir sestir. Siyonist katliam-
c›l›¤›n hamisi olan emperyalistlere,
ve iflbirlikçilerine cepheden karfl›
ç›kamayan bir sestir. 

Ürkek ve korkak bir sesi s›n›flar
mücadelesinde kimse ciddiye almaz.
Tam tersine ürkek ve korkak sesler,
sadece katliamc›lara cesaret verir. 

Reformizmin bu sesi, emperya-
lizm ve iflbirlikçileri ile dünya halk-
lar› aras›ndaki kkeesskkiinn vvee kkeessiinn bbiirr
ssaaffllaaflflmmaayy›› yyookk ssaayyaann bir sestir.
Emperyalizm ve halklar ayr›flmas›
21. yüzy›l›n bafl çeliflkisidir. Bu bafl
çeliflkiyi yyookk ssaayyaarraakk belirlenen bir
politikan›n do¤ru olmas› mümkün
de¤ildir. 

Dünya halklar›n›n bafl düflman›
ABD’nin noteri haline gelen, Afga-
nistan’da, Irak’ta ABD’nin döktü¤ü
halklar›n kan›nda sorumlulu¤u olan
BM Güvenlik Konseyi’ni halklar›-
m›za sorun çözücü olarak empoze
etmek halk› yan›ltmakt›r.

Gazze’deki katliama karfl› em-
peryalizmin “uluslararas› kurumla-
r›n›” ve iflbirlikçi AKP’yi meflrulafl-
t›ran, onlar›n suçlar›n› yok sayan bu
talepleri ileri sürmek ülkemiz iflçi
s›n›f›n›n, tüm emekçilerinin, ayd›n-
lar›n öfkesine ve taleplerine denk
düflmekte midir? 

Esas›nda D‹SK, KESK ve Oda-
lar›n reformist yönetimlerinin belir-
ledi¤i bu politika, onlar›n kendi ta-
banlar›ndan ne kadar kopuk oldu¤u-
nu bir kez daha gösterdi. Belirlenen
bu politika, ne kendi tabanlar›n›n
öfkesine duygular›na tercüman ola-
bilir, ne de kendi tabanlar›n› bu ko-
nuda bilinçlendirebilir. Bu politika
olsa olsa bbiilliinnçç bbuullaann››kkll››¤¤›› yarat›r. 

Bu ssa¤c›, iicazetçi ppolitika-
y› öört bbas eetmeye ççal›flaca-
¤›n›za öözelefltirisini yyap›n!

Yukar›da aktard›¤›m›z ça¤r›daki
5 talep, alt›ndaki imzac›lar›n ona-
y›yla belirlenmiflti elbette. D‹SK’in

de imzas› vard›. 

Fakat D‹SK’in internet sitesine
bakanlar, orada ça¤r›daki 5 madde-
yi de¤il, sadece üçünü gördüler. 

‹ki madde, (Hükümeti ve bütün
siyasal partileri BM Güvenlik Kon-
seyi’nde varl›k göstermeye ça¤›ran
maddeyle, ateflkes için, Türkiye’nin -
yani AKP’nin- bütün taraflarla iliflki-
ye geçmesini isteyen madde) yoktu. 

‹cazetçilik, fazla ileri gitmifl ol-
mal›yd› bu kez. O kadar ileri gitmifl-
ti ki, emperyalizmin kurumlar›n› ve
iflbirlikçi bir iktidar› AKLAYAN bir
noktaya varm›flt›. D‹SK ise, bu nok-
tada çözümü, bu tavr›n ciddi bir
özelefltirisini vermek yerine, anlafl›-
lan internet sitesinde iki maddeyi
yok etmekte bulmufl. 

Böyle bir çark kurnazl›¤›yla, içi-
ne düflülen sa¤c›, düzen kuyrukçusu
politikay› örtbas etmek mümkün
müdür? 

Benzer bir durum, TMMOB
nezdinde de yafland›. TMMOB da,
12 Ocak’ta 5 maddelik talepler pa-
ralelinde bir aç›klama yaparken, 13
Ocak’ta TMMOB Baflkan› Mehmet
So¤anc› taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada bu kez ““BBaarr››flfl GGüüccüü’’nnüünn bbiirr
aallddaattmmaaccaa oolldduu¤¤uu”” belirtilmektey-
di. Bu görüfl de¤iflikli¤i neyin üzeri-
ne olmufltur? Hangisi TMMOB’un
“as›l” görüflüdür; e¤er ikinci aç›kla-
ma do¤ru idiyse, neden ilk aç›kla-
man›n özelefltirisi yap›lmam›flt›r, bu
sorular ortadad›r. 

Ama bunlar neticede, daha tali
sorulard›r. As›l olan, as›l tart›fl›lma-
s› gereken, Gazze’deki katliama
karfl› böyle bir politikay›, bu ilerici,
demokrat örgütlerin nas›l benimse-
yebildikleridir?

Gazze’ye, ya da dünyan›n ve ül-
kemizin herhangi bir yerindeki, her-
hangi bir soruna, ya BM’nin,
AKP’nin, burjuvazinin icazet vere-
ce¤i bir pencereden, ya devrimcilerin
penceresinden bak›lacakt›r. Refor-
mizm bilmelidir ki, devrimci bak›fl
aç›s›ndan kaçt›klar› noktada, kendi-
lerini bekleyen pencere bellidir. 

Say›: 173 29REFORM‹ZM
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Gazze katliam›
boyunca siyonist ‹s-

rail’e karfl› yürüttü¤ü riyakarl›k po-
litikas›n› sürdüren Baflbakan Erdo-
¤an, katliam›n son günlerinde Yahu-
diler’in kutsal kitab› Tevrat’a bafl-
vurarak sesleniyordu siyonistlere:

“Öldürmeyeceksin!”
Elleri kan içindeki bir baflbakan

söylüyordu bunu. Tev-
rat’tan girip, ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Beyanna-
mesi’nden ç›k›yordu:

“Her din, insan ha-
yat›n› kutsal sayar, in-
san hayat›na kasdetme-
yi en büyük günah kabul
eder... Tevrat’tan okuyorum, 10
emirden 6. der ki, ‘‘ööllddüürrmmeeyyeecceekk--
ssiinn’’. ‹ngilizce, ‘You shall not kill’,
‹branice ‘‘LLoo TTiirr’’ttssaacchh’’. ... ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesi de,
insanl›k tarihinin tüm hak, hukuk
belgeleri de masumiyete, yaflam
hakk›na tart›flmas›z önem verir.” 

6 y›ll›k iktidar›nda yüzlerce in-
san›m›z›n iflkencelerde, polis jan-
darma kurflunlar›yla katledilmesin-
den sorumlu baflbakan, “Öldürme-
yeceksin!” diyordu Gazze’de bo¤a-
z›na kadar kan içine gömülmüfl bir
baflbakana.

“Öldürmeyeceksin!” diyordu
Tevrat... Ve Tevrat’a inand›¤›n› söy-
leyen, Tevrat’› kutsal kitab› bilen
Baflbakan Olmert, öldürmeye de-
vam ediyordu; hem de en vahfli, en
insanl›k d›fl› biçimlerde...

““AAllllaahh,, zzuullmmeeddeennlleerrii sseevvmmeezz..””
diyor Kur’an (AL‹ ‹MRAN SURE-
S‹, 140. ayet) ve Kur’an’a inand›¤›-
n› söyleyen, Kur’an’› kutsal kitab›
bilen Baflbakan Erdo¤an, öldürme-
ye ve öldürenlerle iflbirli¤i yapmaya
devam ediyordu...

Çünkü asl›nda onlar›n hiçbir
“kkuuttssaall”lar› yoktu. Onlar›n hiçbir

inançlar› da yoktu.  

Sen Baflbakan Erdo¤an, sen da-
ha sald›r›n›n bafl›nda ““oorraanntt››ll›› ggüüçç””
kullanmak gerekti¤ini söyleyip sal-
d›r›y› meflrulaflt›ran de¤il miydin?

Sald›r› sonras› Türkiye halklar›-
n›n yo¤un tepki ve protestolar›na
karfl›n ‹srail’e karfl› hiçbir yapt›r›m
uygulamayan, senin hükümetin de-

¤il mi?.. Üstüne üstlük ‹srail’e yeni
anlaflmalar içinde olan senin hükü-
metin de¤il mi?

Bu gerçeklere ra¤men, Baflba-
kan ve hükümeti, riyakarl›klar›n›n
aç›¤a ç›kmamas› için takiyye yap-
maya devam ediyorlar. 

Baflbakan’›n, di¤er hükümet
üyelerinin demeçlerine bakarsan›z,
alabildi¤ine hümanisttirler. Diya-
logdan, bar›fltan yanad›rlar. Ancak
yukar›daki gerçekler baflka fley söy-
lüyor. Yak›n geçmiflin, yan›bafl›m›z-
da yaflananlar›n söyledi¤i de baflka.

En somut örnek Amerika’n›n
Ir0ak iflgalinde yaflananlard›r. ‹flgal
sald›r›lar›n›n bafllamas›ndan günü-
müze kadar, 11,,55 mmiillyyoonn Irakl› yafla-
m›n› yitirdi. Yaral›, sakat kalm›fl ve
iflkence görenlerin haddi hesab›
yok. Peki bu sald›r›lar›n neresinde
dir AKP Hükümeti? TTaamm iiççiinnddee!!
Daha sald›r› öncesinde “pastadan
pay almal›y›z” deyip, iflgale ortak
olmak için meclise tezkere gönde-
ren bu hükümetti! Bu olmay›nca
baflta ‹ncirlik Üssü olmak üzere s›-
n›rlar›n›, topraklar›n› Amerikan or-
dusuna açarak sald›r›n›n suç orta¤›
olan da bu hükümetti. 

“Öldürmeyeceksin!” diyen
Baflbakan, Diyarbak›r’da cenazele-
rine sahip ç›kan insanlara karfl› “ka-
d›n da olsa, çocuk da olsa gereken
yap›lacakt›r” deyip çocuklar›n kur-
flunlanmas›n›n önünü açand›. 

Kuzey Irak’a yönelik hava sald›-
r›lar›n›n karar›n› al›p, ard›ndan
“uçaklar›m›z flu kadar sorti... flu ka-
dar kifli öldürüldü”  diye övünen de
ayn› baflbakand›r. 

Hani “öldürmeyecektin?”
O uçaklar›n o “sorti”lerde b›rak-

t›¤› yüzlerce bombayla kaç kifli öl-
medi mi? 

Peki ya Engin Çeber, Baran Tur-
sun, Feyzullah Ete ve
di¤erleri; hani “öldür-
meyecektin?”

F Tipi hapishaneler-
de AKP iktidar›n›n tec-
rit zulmünün sonucun-
da 20 tutsak yaflam›n›
yitirmedi mi?.. Hani

“öldürmeyecektin?”
AKP hükümetinin riyakarl›klar›

saymakla bitmez. Çünkü siyasetini
bunlar üzerine kurmufltur. AKP’nin
BBüüyyüükk OOrrttaaddoo¤¤uu PPrroojjeessii (BOP)
destekçili¤iyle ‹srail “elefltirisi”, bu
ikiyüzlülü¤ün en çarp›c› yanlar›n-
dan biridir. Amerikan emperyaliz-
minin Ortado¤u ve Kuzey Afrika’ya
hakim olma projesini kay›ts›z flart-
s›z desteklemiyor mu?

Amerikan’›n BOP’unun “eflbafl-
kan›” olmak isteyen Baflbakan, ‹sra-
il’in bu projenin gereklerini yerine
getirmek için, Gazze’ye sald›rd›¤›n›
bilmiyor mu? Elbette biliyor.
BOP’un yüzbinlerce insan›n öldü-
rülmesi, yurtlar›ndan at›lmas› oldu-
¤unu da biliyor. O zaman bütün bu
“siyonizm karfl›tl›¤›”, bütün bu “ba-
t› elefltirisi” ve bütün bu gözyafllar›
riyakarl›ktan baflka nedir ki?

Baflbakan Erdo¤an’›n, ‹srail’in
sald›r›lar› karfl›s›nda, söylemde bu
kadar keskinleflmesinin en önemli
nedeni, Amerika ve ‹srail’le iflbir-
likçili¤ini örtbas etmekse, bir di¤er
neden, yaklaflan seçimler nedeniyle
klasik taban›n›n bu konudaki duy-
gular›n› ve tepkilerini istismar et-

Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin kitab›ndaki ‘emir’ fludur:

ÖLDÜRECEKS‹N!
Çünkü baflka türlü sömürü düzenlerini sürdüremezler. 

‹kiyüzlülü¤ün, Piflkinli¤in Doru¤u:

‘ÖLDÜRMEYECEKSİN!’



mektir. Y›llard›r müslümanl›k üze-
rinden politika yapmalar›, Kudüs
konusundaki geçmifl istismarc›l›kla-
r›, onlar› bir yan›yla bu tür manevra-
lara mecbur b›rakmaktad›r. 

“Öldürmeyeceksin!” diyorsun,
ama seslendi¤in güç, herkese mey-
dan okuyarak öldürüyor. O zaman
“uluslararas› toplumun müdahale-
sini” beklemek yerine tav›r al! An-
laflmalar› iptal et, diplomatik iliflki-
lerini kes. AKP hiçbirini yapmad›.
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül “‹s-
rail’le iliflkilerimiz devam edecek,
zaten iliflkin yoksa bir etki gücün  de
olmaz” aç›klamas›yla, bir tav›r al-
mamalar›n› hakl› göstermeye çal›flt›.

Dinler, kafiri yoketmeyi emret-
tikleri gibi, zulme karfl› ç›kmay› da
emrederler. Musevili¤in “öldürme-
yeceksin” dedi¤i gibi, ‹slam›n “Bir
insan› öldürmek, tüm insanl›¤› öl-
dürmektir” söylemi gibi, insanlar›
yok etmeye karfl› söylemler de içe-
rirler. Sömürücü egemen s›n›flar,
dinlerin genellikle “öldürmeyi” em-
reden yanlar›n› kullanm›fllard›r. Mu-
halifleri katledip onlar› ““kkaaffiirr””, do-
lay›s›yla ölümü hak eden kifliler ola-
rak göstermifllerdir. ‹nançl› kitleleri,
cennet vaadiyle, düzene karfl› ç›kan
insanlar› öldürmeleri için k›flk›rt-
m›fllard›r. fiimdi Tayyip kalkm›fl,
““ööllddüürrmmeeyyeecceekkssiinn!!”” diyen  emri
aktar›yor kutsal kitaptan. 

Mümkün de¤il; bu “emir”, ege-
men s›n›flar›n benimseyebilece¤i ve
uygulayabilece¤i bir emir olmaz.
Dinlerin kutsal kitaplar›nda yeralan
haktan, adaletten yana hiçbir emri,
bugüne tafl›yamazlar. Onlar için
önemli olan, “kitab›n” ne emretti¤i
de¤il, ifllerine neyin geldi¤i, tekelle-
rin ç›karlar›na neyin uygun oldu¤u-
dur. Gerçekte hiçbir inançlar›n›n ol-
mamas› esprisi de budur. 

Hiçbir emperyalist, hiçbir iflbir-
likçi, hiçbir faflist yönetim, bu sözü
de¤il uygulamak, a¤z›na bile ala-
maz; emperyalistlerin ve iflbirlikçi-
lerinin kitab›ndaki "emir" fludur: ik-
tidar›na, sömürüne, saltanat›na karfl›
ç›kan› ÖLDÜRECEKS‹N! Çünkü
baflka türlü sömürü düzenlerini sür-
düremezler.  

‹srail’in Gazze Katliam›n›
Protestolar Sürüyor

‹srail'in, Filistin halk›na yönelik katliamlar› sürerken, katliam› protesto
eden, direnen Filistin'e destek veren eylemler Avrupa’da da devam ediyor. 

AAllmmaannyyaa:: Hamburg ve Berlin’de 17 Ocak’ta Alman, Türkiyeli ve Or-
tado¤ulu gruplar taraf›ndan Hamburg-Hauptbahnhof-Hachmannplatz’da
düzenlenen yürüyüfle yaklafl›k 5 bin kifli kat›ld›. Halk Cepheliler “Gaz-
ze’de Vurulan Dünya Halklar›d›r” pankart›yla, Alman sol gruplar ve Tür-
kiyeli devrimciler taraf›ndan oluflturulan kortejde yerlerini alarak  direnen
Filistin halk›na desteklerini sundular.

Baflkent Berlin’de de Alexsender Meydan›’nda Alman,  Arap,   Türki-
yeli gruplar yürüyüfl yaparak Filistin halk›na yönelik katliam› protesto et-
tiler. Alexsender Meydan›’ndan, Berlin Federal Parlementosu’nun oldu¤u
Brendenburgertor’a kadar yap›lan yürüyüfl s›ras›nda ‹srail bayra¤› yak›ld›.
Bayra¤›n yak›lmas›ndan sonra polis ses düzenine el koydu. Bu s›rada po-
lisle çat›flmalar yafland› ve gözalt›lar oldu. Halk Cepheliler de eyleme Fi-
listin bayraklar› ve pankartlar›yla kat›ld›lar.

AAvvuussttuurryyaa:: Viyana’da 16 Ocak’da  Westbahnhof’ta toplanan 2000 kifli
yaflanan katliam› protesto etti.

Arap,Türkiyeli ve Avusturyal› islami gruplar›n yan›s›ra demokrat ve
devrimci yap›lar›n da yer ald›¤› eylemin bafl›nda polislerle eylemciler ara-
s›nda Halk Cepheliler’in tafl›d›¤› bir döviz yüzünden arbede yafland›. Say›-
s›n› artt›ran polisler Halk Cepheliler’i çembere al›p göz alt›na almak iste-
yince çevrede bulunan eylemciler polise müdahale edip gözalt›n› engelledi. 

Bu olaydan sonra bafllayan yürüyüfl Mariahilfer caddesi üzerinden de-
vam etti. “Terörist ‹srail, Çocuk Katili ‹srail, Dünyan›n Yüzkaras› ‹srail”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem  Opera binasi önünde yap›lan mitingle bitirildi. 

‹‹nnggiilltteerree:: 18 Ocak’ta ‹ngiltere’de bulunan
demokratik kitle örgütleri, Türkiyeli ve Ortado-
¤u'lu göçmenlerinde bulundu¤u otuzdan fazla
kurum ‹srail’in katliamlar›n› protesto etmek için
Londra-Trafalgar Meydan›’ndayd›.

Halk Cephesi de “Gazze’de Vurulan Dünya
Halklar›d›r, ‹srail Hesap Verecek” ve “Ortak Düfl-
man Amerika’d›r” yazan ‹ngilizce pankartlar›yla
ve k›z›l bayraklarla alanda yer ald›lar. Trafalgar
meydan›nda  20 -25 binlik kitle ile bafllayan mi-
ting, daha sonra 40-45 bin kifliye ulaflt›. ‹srail
Konsoloslu¤u önüne gitmek isteyen bir grup gös-
tericiyle polis aras›nda çat›flmalar yafland›. 

Siyonistlerden ‹srail'e Destek
‹srail, tüm dünya halklar›yla alay edercesine ve tüm pervas›zl›¤›yla kat--

liamlar›n› sürdürürken katil ‹srail'e  destek Alman siyonistlerinden geldi.
Aralar›nda çeflitli siyasi parti mensuplar›n›n, otonom gruplar›n ve baz›

Alman “solcu”lar›n›n yer ald›¤› yaklafl›k 500 kiflilik siyonist grup,  Mönc--
kebergstraße'de biraraya gelerek ‹srail'e destek sundular. Siyonist ‹srail'in
katliamlar›na karfl› ç›kanlar›n ve çeflitli sol gruplar›n tepkisi üzerine polis
bu grubun yürüyüflüne izin vermezken, siyonist grubun etraf›nda olufltur--
du¤u güvenlik çemberiyle miting yapmalar›n› sa¤lad›.

Siyonistlerin bu eylemi, aralar›nda Halk Cepheliler’in de bulundu¤u bir
grup taraf›ndan at›lan sloganlarla ve aç›lan Filistin bayraklar›yla protesto
edildi.

LLOONNDDRRAA
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‹srail’in Gazze’de gerçeklefltir-
di¤i katliam, halk›m›z  taraf›ndan
lanetlenmeye devam ediliyor. Geç-
ti¤imiz hafta da birçok ilde düzenle-
nen eylemlerle Filistin halk›n›n di-
renifline destek verildi ve  siyonist
‹srail protesto edildi. 

AAddaannaa:: Halk Cepheliler Ya-
maçl› Mahallesi’nde perflembe gün-
leri kurulan semt pazar›nda, 15
Ocak günü ‹srail’in Gazze katliam›-
n› protesto etti. Mahalle halk›na ve
pazar esnaf›na bildiriler ve “Filistin
Halk›n›n Yan›nday›z” ibareli ko-
kartlar da¤›t›ld›. Eylem “Gazze’ye
Yap›lan Sald›r› Dünya Halklar›na-
d›r, Filistin Halk›n›n Yan›nday›z-
Halk Cephesi” pankart›n›n aç›lma-
s›yla pazar yerinde bafllad›. Okunan
aç›klamada katliam lanetlenirken
‹srail bayra¤› yak›ld›.

Aralar›nda Halk Cepheliler’inde
oldu¤u devrimci-demokrat kurum-
lar Beflocak Meydan›’ndan  ‹nönü
Park›’na kadar süren yürüyüflte  Fi-
listin’le dayan›flma ça¤r›s› yapt›lar.
Eylemde “ABD Emperyalizmine
‹srail Siyonizmine, AKP ‹flbirlikçi-
li¤ine Karfl› Filistin Halk›n›n Yan›n-
day›z” ortak pankart› aç›ld›. 17
Ocak’ta yap›lan eyleme yaklafl›k
200 kifli kat›ld›. 

AAnnkkaarraa:: 16 Ocak’ta  ‹srail’in
Gazze’deki katliam›n› protesto et-
mek amac›yla K›z›lay YKM önünde
bir araya gelen ö¤renciler, Meclis’e

yürümek istedi. Yürü-
mek isteyen  gruba po-
lis sald›rd› ve baz› ö¤-

rencileri gözalt›na ald›. Daha sonra
Sakarya Caddesi’nde bir araya ge-
len ö¤renciler, burada gözalt›na al›-
nan arkadafllar›n serbest b›rak›lma-
s›n› istediler. Eyleme 150 kifli kat›l-
d›.

17 Ocak’ta ‹lker Mahallesi’nde-
ki Cumartesi Pazar›’nda bir araya
gelen Halk Cepheliler,  pazarda bil-
diri da¤›tt›m› yaparak, ‹srail’i pro-
testo için yapacaklar› eyleme  ça¤r›-
da bulundular. Eylemde “Filistin
Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail
‹flbirlikçi AKP, Katil ‹srail Filis-
tin’den Defol, Katil ABD Ortado-
¤u’dan Defol, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” sloganlar› at›l›rken ‹sra-
il bayra¤› yak›ld›. Eylem okunan
aç›klamayla sona erdi.

‹‹zzmmiirr:: 15 Ocak’ta ‹srail’in
Gazze halk›na yönelik sald›r›lar›n›
protesto etmek için  Halk Cephesi
Karfl›yaka’da meflaleli bir yürüyüfl
düzenledi. Karfl›yaka Çarfl›s›’n›n bi-
timinde Filistin ve k›z›l bayraklarla
ve meflalelerle yürüyüfle geçen Halk
Cepheliler’e yürüyüfl boyunca çar-
fl›da bulunan halk›n alk›fll›, ›sl›kl›
deste¤i oldu. “ Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir”, “Katil ‹srail Filistinden
Defol”, “Katil ‹srail ‹flbirlikçi
AKP”, sloganlar›yla çarfl›n›n so-
nundan bafl›na do¤ru yürüyen Halk
Cepheliler yürüyüfl s›ras›nda “Biz
Var›z” marfl›n› söylediler. ‹fl Banka-
s› önünde okunan aç›klaman›n ar-
d›ndan ‹srail bayra¤› yak›larak ey-
lem sona erdi.

Ayn› gün Filistin’le ilgili yap›lan
eylemlerden biri de Buca Kuruçefl-
me Mahallesi’ndeydi. Kuruçeflme
Meydan›nda “Katil ‹srail Filis-
tin’den Defol-Kuruçeflme Halk›”
pankart›yla ve meflalelerle 200 kifli
mahallenin sokaklar›nda sloganlarla
yürüdü. Buca-Kop Meydan›’nda

okunan aç›klamayla eylem sona erdi.
11 Ocak günü Bucaspor taraftar-

lar› ve Buca halk› Çevik Bir Mey-
dan›nda  ‹srail’i bas›n aç›klamas›yla
ve sloganlar ile protesto etti. 

AAnnttaakkyyaa:: 18 Ocak’ta Harbiye
dükkan Abbud Pazar yerinde gerçek-
leflecek eylemden önce 200 civar›n-
da robokop giysili asker eylemin ya-
p›laca¤› yere gelerek halk› tedirgin
etmeye çal›flt›. “Gazze’de Vurulan
Dünya Halklar›d›r Katil ‹srail Hesap
Verecek” pankart›n› açan Halk Cep-
heliler, Filistin’de yap›lan katliam›n
resimleri ve Filistin bayraklar›n› tafl›-
d›lar. Eylemde “Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir, Katil ‹srail Filistin’den De-
fol” sloganlar› eflli¤inde ‹srail bayra-
¤› yak›ld›. Epik Sanat Tiyatro toplu-
lu¤unun Filistin halk›n›n iflgalcilere
karfl› direniflini anlatan skeçi halk›n
yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. Eylem so-
na erdikten sonra Arap Alevi halk›n
K›ddes bayram› kutland›. 

DDeerrssiimm:: 18 ve 19 Ocak günü
yap›lan meflaleli eylemlerle ‹srail
katliam› protesto edildi. Mahalle
halk›n›n yo¤un ilgisinin oldu¤u ey-
lemlere, Yenimahalle’de 150 kifli,
Cumhuriyet Mahallesi’nde 200 kifli,
Atatürk Mahallesi’nde ise 60 kifli
kat›ld›. Halk Cephesi’nin de içinde
oldu¤u eylemlerde katliam protesto
edildi. 

MMeerrssiinn:: Filistin halk›yla daya-
n›flma eylemleri 9. gününde devam
etti. Her akflam saat 18.00’de Taflbi-
na önünde toplanan demokratik kit-
le örgütleri ‹srail’in yapt›¤› katliam›
lanetlemeye ve Filistin halk›yla da-
yan›flmay› büyütmeye devam etti-
ler. Her gün bir kurumun eylem
yapt›¤› Mersin’de 18 Ocak günü
yap›lan eylemi Halk Cephesi
gerçeklefltirdi. Eylem "Filistin Hal-
k› Yaln›z De¤ildir, Yaflas›n Halkla-
r›n Kardeflli¤i, Sawra Sawra Hatta
Nas›r” sloganlar›yla bitirildi.

Halk Cepheliler:
“Seninleyiz Filistin”

Seninleyiz Filistin
Ac›m›z Bir, 

Kavgam›z Birdir. 
Seninleyiz Filistin
ZAFERE KADAR!



Hrant Dink, 2007 y›l›n›n 19
Ocak’›nda, ‹stanbul’da çal›flt›¤›
AAggooss Gazetesi’nin önünde katledil-
di. Hrant Dink, ilerici bir ayd›nd›,
bir Ermeni’ydi ve her ikisi de vurul-
mas› için gerekçeydi. Ülkemizin
1970’lerin ikinci yar›s›ndan bugüne
uzanan tarihi, onlarca ayd›n›n kont-
rgerilla taraf›ndan katledildi¤i bir
tarihti. Kontrgerilla bu cinayetlerin-
de bazen faflistleri, bazen dinci geri-
cileri kullanm›fl, bazen do¤rudan
elemanlar›n› kullanm›flt›. 

Doç. Orhan Yavuz, gazeteci Ab-
di ‹pekçi, Bedreddin Cömert, Prof.
Bedri Karafakio¤lu, Prof. Cavit Or-
han Tütengil, Prof. Ümit Do¤anay,
Prof. Dr. Necdet Bulut, Ümit Kaf-
tanc›o¤lu, Prof. Muammer Aksoy,
U¤ur Mumcu, gazeteci Çetin Emeç,
Prof. Bahriye Üçok... Her biri, dö-
nemine, koflullara göre çeflitli ne-
denlerle hedef seçilmifllerdi. Etken-
ler farkl› olsa da, kontrgerillan›n
amac› ayn›yd› genellikle; halk›, ay-
d›nlar› sindirmek, ortam› terörize
etmek, yeni provokasyonlar için,
halka karfl› yeni bask› ve sald›r›lar
için zemin haz›rlamak... Hrant
Dink’in hedef seçilmesi de bunlar›n
d›fl›nda de¤ildi. Hrant Dink’in mev-
cut koflullarda hedef seçilmesi ise,
t›rmand›r›lan, k›flk›rt›lan floveniz-
min sonucuydu. 

Hrant Dink’in cenaze töreni, t›r-
mand›r›lan, k›flk›rt›lan flovenizme
Türkiye halk›n›n güçlü bir cevab›na
dönüfltü. Yüzbinler, Hrant’› ““HHeeppii--
mmiizz EErrmmeenniiyyiizz”” slogan›yla sahip-
lendiler. Ermeni kelimesinin bir
düflmanl›k, bir küfür simgesi olarak
kullan›ld›¤› bir ülkede, bu slogan
hiç kuflku yok ki, flovenizme aç›k
bir tav›rd›. fiovenist dalgan›n karfl›-
s›na halk›n Hrant’› sahiplenmesi

ç›km›flt›. 
Hrant Dink’in cesedi, daha,

Agos Gazetesi’nin önündeki kald›-
r›mda yatarken, nneeddeenn katledildi¤i
sorusu kadar, kkiimmlleerr taraf›ndan kat-
ledildi¤i  tart›fl›lmaya baflland›. 

Bu soruya k›sa süre sonra veri-
len ilk cevap OOggüünn SSaammaasstt ismi ol-
du. Ogün Samast, daha “rreeflfliitt” bile
de¤ildi; bu nedenle, ilk dönem, ad›
bile aç›k yaz›lam›yor, yafl›n›n kü-
çüklü¤ü nedeniyle mahkemede giz-
lilik uygulan›yordu. 

Ogün Samast kimdi? Ta Trab-
zon’dan nas›l gelip bulmufltu Hrant
Dink’i? Ogün Samast ismine Yasin
Hayal, Erhan Tuncel gibi isimler
eklendi ama sorular henüz tam ce-
vab›n› bulmam›flt›. 

‹lk dönem, spekülasyondan ge-
çilmiyordu. Akl› evveller, ““NNeeddeenn
TTrraabbzzoonn??”” gibi sorular eflli¤inde,
bu kontrgerilla cinayetini, “Trab-
zon’un kendine özgü özellikle-
ri”yle, Pelitli’deki özel iliflkilerle
aç›klamaya çal›fl›yorlard›.

Ama k›sa süre sonra görüldü ki,
iflin bafl›nda da, sonunda da ““ddeevv--
lleett”” vard›. 

Kimler yoktu ki, cinayetin için-
de? Polis, jandarma, J‹TEM, M‹T,
mahkeme, sivil faflistler... Resmi
kurumlar›n katliama dahil olmas›,
önce ““iihhmmaall”” diye hafifletilmeye
çal›fl›ld›. Daha bafltan ““‹‹hhmmaall ddee¤¤iill,,
rreessmmeenn kkaass››tt vvaarr......”” diye yazd›k.  

‘Milliyetçi Duygularla’, 
Devlet Himayesinde Cinayet

Dink’i 19 Ocak günü katleden
Ogün Samast, bir gün sonra Sam-
sun’da yakalanm›flt›. 

Bu yakalanman›n hemen ard›n-
dan ‹stanbul Emniyet Müdürü Cela-

lettin Cerrah, alel acele “Cinayetin
herhangi bir ssiiyyaassii bbooyyuuttuu vvee öörrggüütt
bbaa¤¤llaanntt››ss››nn››nn bbuulluunnmmaadd››¤¤››nn››,, sui-
kast›n milliyetçi duygularla düzen-
lendi¤ini” aç›klad›.

Daha ne bir sorgu, ne bir araflt›r-
ma yap›lm›flt›?.. ‹stanbul Emniyet
Müdürü nereden biliyordu bir siya-
si boyut olmad›¤›n›? Nereden bili-
yordu örgüt ba¤lant›s› olmad›¤›n›?

Bu sorular›n, Cerrah’›n neden
alel acele aç›klamalar yapt›¤›n›n ce-
vab› da yine daha sonraki geliflme-
ler içinde anlafl›lacakt›.  

Anlafl›lacakt› ki, Hrant Dink’in
katledilece¤inden sadece Trabzon
polisi ve jandarmas›n›n de¤il, ‹stan-
bul polisinin de HHAABBEERR‹‹ VVAARRDDII..

fiuras› bir gerçek ki, bu kadar
çok kifli ve kurum taraf›ndan bilinen
bir cinayet, ülkemizin kontrgerilla
tarihinde bile ender rastlan›r bir
olayd›r. Hrant’›n katledilece¤ini bil-
di¤i halde hiçbir tedbir almayan
kontra flefi Cerrah, Dink’in katledil-
mesini ““bbiirreeyysseell”” diyerek aç›kl›-
yordu ama belirtti¤imiz gibi, cina-
yete do¤rudan, dolayl› kat›lmayan
“güvenlik” kurumu kalmam›flt› ne-
redeyse. Bu durum ise, ülkemizde
kontrgerilla politikalar›n›n uygulan-
mas›ndaki pervas›zl›¤›n hangi bo-
yutlara ulaflt›¤›n› gösteriyordu.

Hrant Dink’i katleden floveniz-
min ayn› dönemdeki tezahürlerin-
den biri de lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››yydd›› ve o
sald›r›larda da kontrgerilla, linççi-
lerle içiçeli¤ini, iflbirli¤ini pek giz-
lemeye gerek duymuyordu. 

Linçlerin ad› “vatandafl hassasi-
yeti” idi. Cinayetin ad› da kontra fle-
fi Cerrah’›n deyifliyle “milliyetçi
duygular”  olmufltu. 

“Vatandafl hassasiyeti” ad›na,
“milliyetçi duygular”  ad›na linç et-
mek, cinayet ifllemek serbestti adeta.

Bu nedenledir ki, linç sald›r›lar›
sonras›nda Baflbakanlara kadar her-
kes sald›r›lar› mazur gören ve gös-
teren aç›klamalar yaparken, flimdi
aayynn›› flfleeyy bir cinayette yaflan›yordu. 

Devlet, bu cinayeti o kadar ma-
zur görmüfltü ki, polisler, askerler,
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katille omuz omuza Türkiye bayra-
¤› önüne geçip pozlar veriyorlard›. 

Verilen pozlar, devletin Hrant
Dink’in katledilmesine verdi¤i ona-
y›n tescil edilmesiydi adeta. 

Devlet Katillerine 
Sahip Ç›km›flt›r

Tutuklananlardan EErrhhaann TTuunn--
cceell,, polis muhbiriydi. 11 ay önce
Dink’in Yasin Hayal taraf›ndan öl-
dürülece¤ini Trabzon polisine ilet-
miflti. Trabzon polisi de “bürokratik
yaz›flmalar›n gere¤ini yaparak” An-
kara ve ‹stanbul polislerine durumu
bildirmiflti. Ayr›ca yine aç›¤a ç›k-
m›flt› ki, Trabzon jandarmas› da du-
rumdan haberdard›. Devletin tüm
istihbarat ve güvenlik birimlerince
bilinmesine ra¤men Dink’in katle-
dilmesinin önüne geçilememiflti.
Tüm çarp›tma çabalar›na ra¤men,
bugün tart›fl›lmaz duruma gelen
gerçek budur. 

Fakat bir baflka gerçek daha var:
Bu konuda bilgi sahibi oldu¤u hal-
de, cinayeti önlemeyen polis ve as-
keri görevliler hala görevlerinin(!)
bafl›ndalar. Baflka bir deyiflle, Hrant
Dink’in katledilmesiyle ilgili aç›¤a
ç›kan tüm delillere ra¤men, suçlu-
lar, devletin himayesindedirler hala. 

Dink’in katledilece¤i bilgisine
sahipken, katilleri bilinçli olarak
engellemeyen dönemin Trabzon
Emniyet Müdürü RRaammaazzaann AAkkyyüü--
rreekk,, hakk›nda dava aç›lmas›, ceza-
land›r›lmas› bir yana, AKP iktidar›
taraf›ndan terfi ettirilerek ‹‹ssttiihhbbaa--
rraatt DDaaiirree BBaaflflkkaann›› yap›ld›. Halen
bu görevini sürdürmektedir. 

Sürekli AKP taraf›ndan korunan
Akyürek, Baflbakanl›k Teftifl Kuru-
lu’nun haz›rlad›¤› raporda, Hrant
Dink’in katledilmesinde “görevi ih-
mal” ettikleri belirtilen Trabzon
Emniyet, Jandarma ve ‹stanbul Em-
niyet’indeki sorumlular hakk›nda
soruflturma bafllat›lmas›n›n tavsiye
edilmesinden sonrad›r ki, Tayyip
Erdo¤an, Ramazan Akyürek hak-
k›nda da “ inceleme yap›lmas›na”
onay verdi. Yap›lacak ön inceleme-
den sonra Akyürek hakk›nda sorufl-
turma yap›l›p yap›lmayaca¤›na ka-

rar verilecekmifl!
Niye daha önce aç›lmad› bu so-

ruflturma? Yeni bir delil mi bulun-
du? Hay›r! Fakat art›k kaçamaya-
caklar› bir noktaya gelinmifltir. So-
ruflturma bu noktada kesilse de, de-
vam da etse, bir fley ç›kmayacakt›r. 

Devlet her zaman oldu¤u gibi
kontrgerilla elemanlar›na sahip ç›k-
maya devam ediyor çünkü. 

Bunlardan biri olan Trabzon Jan-
darma Komutan› Albay AAllii ÖÖzz, ha-
t›rlanaca¤› gibi, daha önce de Ulu-
canlar Hapishanesi’nde 10 devrim-
cinin katledilmesinde sorumlu ko-
numdakilerden biriydi. Ulucanlar
katliam›ndan dolay› da yarg›lanma-
y›p korundu. 

Dink’in katledilece¤inden ha-
berdar olan, mutlaka yarg›lanmas›
gereken ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah’a da AKP iktidar›
aç›kça sahip ç›karak yarg›lanmas›na
izin vermedi.

AKP, Kontrgerilla
Politikalar›n›n 
Uygulay›c›s›d›r

AKP iktidara geldi¤i günden be-
ri kontrgerilla politikalar›yla hare-
ket ediyor. Hrant Dink’in katilleri-
nin yarg›lanmas›n› AKP’den bekle-
mek bu nedenledir ki, sadece büyük
bir safl›k olur. AKP , ülkenin dört
bir yan›nda provokasyonlar örgütle-
yip linç kültürünü yayg›nlaflt›ran bir
iktidard›r. ‹lk örgütlü linç sald›r›s›
olan Trabzon’daki sald›r›n›n mima-
r›, Dink’in katledilmesinde de bafl
rolü oynayan ve AKP’nin terfi ettir-
di¤i Ramazan Akyürek’tir. 

AKP, bafl›ndan itibaren Hrant
Dink’in katledilmesinin bütün bo-
yutlar›yla ortaya konulmas›na karfl›
oldu; göstermelik bir yarg›lamayla
konu kapat›ls›n, kontrgerilla politi-
kalar› da uygulanmaya devam edil-
sin istedi. 

‹flte bafltan beri anlat›lan bütün bu
nedenlerden dolay›d›r ki; Ogün Sa-
mast’a, Yasin Hayal’e üç befl y›l ce-
za verilmesi, Hrant Dink’in katilleri-
nin cceezzaallaanndd››rr››llmmaass›› aannllaamm››nnaa ggeell--
mmeezz.. Birkaç subay›n, polis flefinin
cezaland›r›lmas› dahi, bu anlama

gelmez; çünkü mesele, bu kadar ale-
ni, bu kadar devletin bilgisi dahilin-
de bir cinayetin nas›l ifllenebildi¤i,
bu cinayetleri, hangi politikalar›n
do¤urdu¤unu ve hangi yap›lanmala-
r›n katilleri korudu¤unu çözmektir.
BBuu,, ssiisstteemmddiirr.. BBuu,, ppoolliittiikkaadd››rr.. Esas
olan bunlard›r. De¤ilse Ali Özler,
Ramazan Akyürekler olmaz da dev-
let baflkalar›n› bulur. Samastlar’›n
yerine yeni katiller yetifltirilir...
Önemli olan bu sistemin ve politika-
n›n yarg›lan›p mahkum edilmesidir.
Hrant Dink davas›, ancak o zaman
bir sonuca ulaflm›fl olur. 
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Dink DDavas›’n›n GGeliflimi:

1199 OOccaakk 22000077

Hrant Dink katledildi. 

2200--2211 OOccaakk 22000077:: 

Ogün Samast ve ard›ndan Yasin Ha-
yal yakaland›. 

22 TTeemmmmuuzz 22000077:: 

Hrant Dink’in katledilmesi davas›
‹stanbul’da bafllad›.

11 KKaass››mm 22000077

Trabzon savc›l›¤› Trabzon polisi
hakk›nda kovuflturmaya yer olma-
d›¤› karar›n› verdi. 

2288 EEkkiimm 22000088

Trabzon Jandarma Komutan› AAll--
bbaayy AAllii ÖÖzz ve di¤er rütbelilerle il-
gili soruflturma süreci resmen bafl-
lad›. 

1155 OOccaakk 22000099

RRaammaazzaann AAkkyyüürreekk hakk›nda “gö-
revi ihmal” iddias›yla inceleme
bafllat›ld›. 

AAddaalleett henüz uzakta!



Agos gazetesi Genel Yay›n Yö-
netmeni Hrant Dink,  katlediliflinin
ikinci y›l›nda, ‹stanbul, Ankara ve
Malatya’da yap›lan gösterilerle
an›ld›.

19 Ocak’ta binlerce kiflinin kat›l-
d›¤›, fiiflli’deki anmada Türkçe,
Kürtçe, Ermenice ve ‹ngilizce 'Hrant
‹çin Adalet ‹çin' yaz›l› dövizler tafl›n-
d›. Filistin bayraklar›n›n da tafl›nd›¤›
anma töreninde Dink’in öldürüldü¤ü
kald›r›ma karanfiller, yanan mumlar
ve üzerinde 'Hrant ‹çin Adalet ‹çin'
yaz›l›   pankart b›rak›ld›. Gazete bi-
nas›n›n her iki penceresine  ayn› slo-
gan›n yaz›ld›¤› pankartlar ve Dink’in
foto¤raf› as›ld›. Kitlenin s›k s›k “Ka-
til Devlet Hesap Verecek”, “Türk,
Kürt, Ermeni Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z”, 'Hepimiz Hrant›z, Hepi-
miz Ermeniyiz',  sloganlar› at›ld›.
Anman›n sonunda Taksim’e yürü-
mek isteyenlere polis müdahale etti.
Yürümekte  kararl› kitleyle polis ara-
s›nda yol boyunca çat›flmalar yaflan-
d›. Polisin gaz bombas› ve tazyikli su
kulland›¤› sald›r›ya   tafllarla karfl›l›k
verildi. 

Hrant Dink için ‹stanbul’daki
ikinci anma, Zeytinburnu Bal›kl›
Ermeni Mezarl›¤›’da yap›ld›. Aile-
sinin ve yak›n dostlar›n›n kat›ld›¤›
anmada, Hrant’›n mezar›na k›rm›z›
karanfiller b›rak›ld› ve dini ayin ya-
p›ld›. Tören sonras› ailesi kat›l›mc›-

lar›n taziyeleri kabul etti.

Hrant Dink için Ankara Yüksel
Caddesi ve Malatya’da da anma tö-

renleri düzenlendi. Ankara’ da ki
anmaya kat›lan 1500 kifli, “Hepimiz
Hrant›z, Hepimiz Ermeniyiz, Yafla-
s›n Halklar›n Kardeflli¤i”,  sloganla-
r›n›n at›ld›¤›  anma törenin  bafllan-
g›c›nda sayg› duruflunda bulunuldu.
Yap›lan aç›klamada Hrant Dink’in
M‹T taraf›ndan aç›kça tehdit edildi-
¤i, Veli Küçük taraf›ndan da hedef
haline getirildi¤i belirtilerek, “Ka-
tilleri Biliyoruz, Hesap Soraca¤›z”
sloganlar›yla anma bitirildi.

Malatya’da Halk Cephe-
si’nin de içinde oldu¤u demokratik
kitle örgütleri, Derme ‹lkö¤retim
0kulunun önünde toplanarak, Erme-
ni Kilisesi’ne kadar yürüyüfl ger-
çeklefltirdiler. “Hepimiz  Hrant›z,
Hepimiz Ermeniyiz”, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”, “Adalet ‹sti-
yoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› tören
ve yürüyüfle 400 kifli kat›ld›.
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Hrant Dink Ölümünün 
‹kinci Y›l›nda An›ld›

Anadolu’nun pek çok yerinde
Alevi halk›, Hz. Hüseyin ve
yoldafllar›n›n Kerbela’da  katledil-
mesinin  1329. y›ldönümünde
matem oruçlar› tutup, aflure da¤›tt›.
Devrimcilerin de sahip ç›kt›¤› bu
gelenek, pek çok flehirde çeflitli
inançlardan halklar› bir araya getir-
me yan›yla da önemli. Elaz›¤
Halklar Derne¤i’nin Fevzi Çakmak
Mahallesinde; ‹zmir Yamanlar
Özgürlük Derne¤inin, dernek
binas›nda; Bursa Gemlik Halklar
Derne¤i’nin, kendi binas›nda;
Adana Seyhan Kültür ve Sanat
Derne¤i’nin Narl›ca Mahallesinde;
Mersin Demirtafl Kültür ve Sanat
Derne¤i Binas›nda ve Ankara  ‹dil-
can Kültür Merkezi taraf›ndan
Aç›kal›n Dü¤ün Salonunda yap›lan
aflure etkinliklerine yüzlerce kifli
kat›ld›. 

Yap›lan konuflmalar da Kerbela
direniflinin önemine vurgu
yap›larak, zulmün bugün de devam
etti¤ini,  Yezid’in zihniyetindeki-
lerin  Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta

ve 19 Aral›k’ta  katletmeye devam
etti¤ini, bugün ‹srail’in, Filistin
halk›na  yapt›¤›n›n farkl› olmad›¤›
belirtildi.  Zulmün oldu¤u her
yerde Kerbela ruhuyla direnmenin
meflrulu¤una ve önemine vurgu
yap›lan konuflmalarda özellikle
gündemde olan ‹srail sald›r›lar› ve
Filistin Halk›yla dayan›flma  ön
plana ç›kt›. Adana ve Mersin’de ki
etkinliklerde dernek binalar› ve
sokaklar Filistin bayraklar›yla
donat›ld›. Ankara’da  “Alevi Halk›
Üzerindeki Bask›lara Son”, “Gelin
Canlar Bir Olal›m” fliar›yla
Alt›nc›s› gerçeklefltirilen  etkinli¤e
kat›lan 1000 kifli,  hep bir a¤›zdan
türküler,  deyifller söyledi. Yerel
sanatç›lar›n kat›ld›¤› müzik pro-
gramlar›yla Aflure etkinlikleri biti-
rildi.

‹zmir Yamanlarda ki Aflure etk-
inli¤ine “gösteri yap›l›yor” gerekçe-
siyle müdahale etmeye çal›flan poli-
se gerekli cevap verildikten sonra
programa devam edildi.

“Matemimiz ‹syan›m›zd›r”
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D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB, TÜDEF ve
Çiftçi-Sen, 14 Ocak’ta yapt›klar› aç›klamayla 22 fiu-
bat 2009 Pazar günü, ‹stanbul’da iflçi ve memur
sendikalar› ve çeflitli meslek örgütlerinin kat›l›m›y-
la, “‹flsizli¤e ve Yoksullu¤a Hay›r! Emek ve De-
mokrasi Mitingi” gerçeklefltirilece¤ini duyurdular.
Ve tüm emekçileri bu mitinge kat›lmaya ça¤›rd›lar.

7 Demokratik Kitle Örgütü, daha bu karar› al›p
aç›klama yapmadan önce, Türk-‹fl’e de ça¤r› yap-
m›fllard›. Buna karfl› Türk-‹fl ise, ayr› miting yapaca-
¤›n› belirterek, 15 Ocak’ta miting karar› ald›¤›n› du-
yurdu.

Aradan yaklafl›k 1 hafta geçtikten sonra ise, 20
Ocak’ta, Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Kumlu,
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel
Baflkan› Sami Evren,  Ankara’da Türk-‹fl Genel Mer-
kezi’nde biraraya gelerek yeni bir karar al›p bir
aç›klama daha yapt›lar: 

“TÜRK-‹fi’in iflten ç›karmalar baflta olmak üzere
küresel krizin bedelinin çal›flanlara ödetilmesi yak-
lafl›m›n› protesto etmek amac› ile 15 fiubat 2009 ta-
rihinde ‹stanbul’da yapma karar› ald›¤› miting ile
D‹SK, KESK, TMMOB, TTB ile di¤er emek ve meslek
örgütlerinin ayn› amaçla 22 fiubat’ta ‹stanbul’da
yapmay› kararlaflt›rd›¤› miting birlefltirilmifltir.”

Bu aç›klama karfl›s›nda soruyoruz:

Önce neden ayr›ld›lar? flimdi neden birlefltiler? 

Grupçu, benmerkezci, mülkiyetçi ayr›l›klar›n ve
ilkesiz, pragmatik ittifaklar›n onlarca, yüzlerce ör-
ne¤inden biridir bu örnek de. Büyük amaçlarla yo-
la ç›k›l›r. Bak›n ça¤r›lara, de¤erlendirmelere: 

“2008 küresel krizi tüm dünyada a¤›r ekonomik
ve toplumsal sorunlar yaratarak derinlefliyor. Ser-
mayeyi kurtarma programlar› için trilyonlarca do-
lar ayr›l›rken, emekçilere dönük kamu hizmetlerini
daraltma önlemleri yayg›nlafl›yor. Asgari ücret al-
t›ndaki ücretler, mesai ücretlerinin ödenmemesi, ifl
güvenli¤i standartlar›n›n ihlal edilmesi, ücretli tatil
izninin ihlali, yar›m ücretli çal›flt›rma gibi uygula-

malar kural haline dönüflüyor; sermaye, iktidarlar
ve uluslararas› mali kurumlar, bu sald›r›lar› krizden
ç›k›fl yolu olarak savunuyor.” (D‹SK, KESK, TMMOB,

TTB ve di¤er demokratik kitle örgütlerinin
14 fiubat tarihli aç›klamalar›ndan)

Türk- ‹fl’in krizi de¤erlendirme ve buna
karfl› yap›lacaklar konusunda söyledikleri
de bunlardan farkl› de¤ildi.

Ortada emekçilere yönelik büyük bir sal-
d›r› dalgas› var, bu tart›flmas›z. Emperyalist
dünyada ortaya ç›k›p yay›lan “kriz” de bu
sald›r›lara gerekçe yap›l›yor. Bu da aç›k. Bu-
na karfl› emek güçleri mücadeleyi ortaklafl-
t›rmal› ve büyütmeli deniliyor. Buna da te-
melde kimsenin itiraz› olmaz. Ama pratik,
bu yal›nl›kta geliflmiyor. 

Çünkü, bu tesbitlere, kapsaml› de¤erlendirmele-
re, birlikteli¤in zorunlulu¤una iflaret eden söylem-
lere ra¤men birliktelik sa¤lanmaz. 

‹flte Türk-‹fl ortak miting yap›lmas› düflüncesine
karfl›l›k, ilk baflta buna gelmiyor. 7 sendika ve oda-
n›n yapmay› düflündü¤ü tarihten bir hafta öncesi
için miting karar› al›yor. Bunun bir ad› var: Reka-
betçilik! Bunun aç›k bir sonucu var: emek güçle-
rini bölmek! Türk-‹fl bu tutumunu da de¤ifltirmi-
yor. Sonuçta tutumunu de¤ifltiren D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB... oluyor. Neden?

Bu flekilde “emek güçlerinin” en genifl birlikteli-
¤i mi sa¤lanm›fl oluyor? Yoksa Türk-‹fl’in rekabetçi,
güçleri bölen tavr›na prim mi verilmifl oluyor? 

1 May›s 2008 örne¤i yak›nd›r. O en genifl birlik-
telik nas›l içi bofl hale getirildi, hat›rlardad›r. Emek-
ten, emekçilerden yana o güçlü durum, devrimci-
lerden, devrimci anlay›fltan uzaklafl›ld›¤›nda devle-
tin sald›rganl›¤›, kararl›l›¤› karfl›s›nda nas›l güçsüz-
lük haline dönüfltü, bilinmektedir.

Eme¤i temsil etmek her koflulda onun ç›karlar›-
n› savunmakt›r. Her zaman söyleriz; birlik ilkeli ze-
minlerde olmal›. ‹lkeler bir yana b›rak›ld›¤›nda gö-
rüntüdeki birlik emekçilere, halk güçlerine hiçbir
yarar sa¤lamaz. Bunun en somut örne¤i yak›n dö-
nemin Emek Platformu prati¤idir. Platform içinde
Türk-‹fl’ten yani asl›nda düzenden kopamayan an-
lay›fl, bu politikas›n› “emekçileri bölmeme” ad›na
savundu uzun süre. Emekçiler görünümde bölün-
medi ama, aç›kça mücadeleden, yap›lmas› gereken
direnifllerden vazgeçildi. O halde, bu “birlik” emek-
çileri güçlendirdi mi, zay›flatt› m›? Cevab›, san›r›z
soyut ve içeriksiz bir birlikçili¤in emekçilerin
mücadelesini zay›flatmaktan baflka sonuç verme-
yece¤ini yeterince aç›k gösteriyor. 

Eme¤in gücü burjuvazinin sald›r›lar›na karfl› da
kendi içindeki ilkesiz, faydac›, f›rsatç›, uzlafl›c›, ica-
zetçi tutumlara karfl› da kararl›, uzlaflmaz oldu¤un-
da ortaya ç›kar.

Devrimci Memur
Hareketi

Eme¤i temsil etmek her koflulda onun ç›-
karlar›n› savunmakt›r. ‹lkeler bir yana b›ra-

k›ld›¤›nda görüntüdeki birlik emekçilere,
halk güçlerine hiçbir yarar sa¤lamaz.

Neden Ayr›ld›lar 
Neden Birlefltiler?



Alman devleti, Türkiye fafliz-
miyle iflbirli¤i yaparak devrimcileri
yarg›lamaya devam ediyor. Bunun
bir örne¤i de 2007 y›l›nda Alman-
ya’da tutuklanan devrimci tutsak
Faruk Ereren hakk›nda sürdürülen
davad›r. 

2200 aayy bbooyyuunnccaa mmaahhkkeemmeeyyee çç››--
kkaarr››llmmaayyaann Ereren’in yarg›lanma-
s›na 15 Ocak’da Düsseldorf Eyalet
Yüksek Mahkemesi’nde baflland›.
Her hafta Çarflamba ve Perflembe
günleri yap›lacak olan duruflmalar
29 Haziran’a kadar sürdürülecek. 

Tutsaklar için Almanya’da olufl-
turulan ÖÖzzggüürrllüükk KKoommiitteessii ddee bu
mahkemede Faruk Ereren’in yan›n-
dayd›lar. Özgürlük Komitesi’nden
yaklafl›k 50 kifli s›k› bir üst aramas›-
n›n ard›ndan salona al›nd›lar. 

‹lk duruflmada avukatlar, Ereren
için tahliye talep ederken, halen tu-
tuldu¤u hapishanede uygulanan tec-
ritin kald›r›lmas› talebini de dile ge-
tirdiler. 

Duruflmadan sonra Özgürlük
Komitesi mahkeme binas›n›n önün-
de pankart açarak bir eylem yapt›.
Eylem s›ras›nda yap›lan aç›klamada
flöyle denildi:

“Bugün ilk duruflmas› yap›lan
davadaki suçlamalar zzoorrllaammaadd››rr ve
tamamen kkuurrgguuyyaa dayanmaktad›r.
Almanya’n›n Türkiyeli devrimcileri
ve Faruk EREREN’i yarg›lama,
hapsetme hakk› yoktur... Davan›n
20 ay sonra bafllamas› ayr› bir hu-
kuk skandal›d›r. Alman yarg›çlar, bu

bask›lar ve sald›r›larla bir sonuç
alacaklar›n› düflünüyorlarsa dönüp
Türkiye’deki devrimci mücadeleye
baks›nlar. Y›llard›r her türlü, iflken-
ce, katliam ve sald›r›lara ra¤men
büyüyen mücadeleye baks›nlar?..” 

Eylem, “Faruk Ereren’e Özgür-
lük”, “Tutsaklar Üzerindeki Tecrite
Son Verilsin”, “Almanya Türkiye
Faflizmini Desteklemekten Vazgeç-
melidir!” sloganlar› ve sonraki mah-
kemeye kat›l›m ça¤r›s›yla bitirildi. 

Almanya’n›n, devrimcileri tu-
tuklarken, yarg›larken kendi hukuk
kurallar›n› ayaklar alt›na almas›n›n
örnekleri giderek ço¤almaktad›r. 

Düsseldorf’da bafllayan davaya
mahkemenin ayr›cal›kl› bir yakla-
fl›m gösterdi¤i ortada. ‹ddianamede,
Türkiye faflizminin ürünüdür. Tür-
kiye siyasi polisinin, M‹T’in, k›sa-
cas› kontrgerillan›n senaryolar›na
dayanan bilgilerle haz›rlanan bir id-

dianame sözkonusudur. Yar-
g›lama da buna göre yap›la-
cakt›r. 

Öncelikle 20 ayd›r Wup-
pertal Hapishanesi’nde tam
tecrit koflullar›nda tutulan
Ereren’in yarg›lanabilmesi
için Almanya’da iflledi¤i
“suçlar”a dair iddialar›n ol-
mas› gerekirdi. Ama tam
tersine, Ereren, Türkiye’de
ifllendi¤i iddia edilen “suç-
lar”dan dolay› yarg›lanma-
ya çal›fl›l›yor. Bu suçlama-
lar, ak›l, mant›k ve hukukun
hiç bir kal›b›na uymayan
kurgulara dayanan suçlama-
lard›r. 

Alman devleti ve Türki-
ye faflizmi, devrimcilere

karfl› çç››kkaarrllaarr›› ggeerree¤¤ii iflbirli¤i için-
de hareket ediyorlar. Almanya, de-
mokratik bir ülke oldu¤unu savunsa
da, devrimcilere karfl› düflmanl›¤›n›
aral›ks›z sürdürmüfl ve bunun için
kendi hukukunu çi¤nemekten de
kaç›nmam›flt›r. 

Bu davada, Düsseldorf’daki
Eyalet mahkemesinin ismini kald›-
r›n, yerine Türkiye’deki ““AA¤¤››rr CCee--
zzaa MMaahhkkeemmeessii”” ismini koyun, hiç
farketmez. Çünkü Türkiye’deki
mahkemeler de savc›lar›n polis fez-
lekelerini esas alarak haz›rlad›¤› id-
dianameler temelinde sürdürülür.
Düsseldorf’taki Eyalet Yüksek
Mahkemesi de Türkiye polisinin
haz›rlad›¤› fezlekelerle bu davay›
sürdürüyor.

Türkiye faflizmiyle bu denli ifl-
birli¤i içinde hareket eden Alman
mahkemesi’nin maafl›n› da Türkiye
verseydi, hiç flafl›rt›c› olmayacakt›.
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Alman emperyalizmi ve Türkiye faflizmi 

devrimcilere karfl› kol kola

Almanya Türkiyeli 
Devrimcileri Yarg›layamaz!

Fransa’n›n Blois flehrinde 17
Ocak günü yap›lan söylefli “Les
Amis De L’égalité” (Eflitli¤in Dostla-
r›) adl› dernek taraf›ndan düzenlendi.

Söyleflide flair ve yazar Eric Ha-
zan, Fransiz Demir Yolu SNCF flir-
ketine yönelik küçük çapl› ve zarar-
s›z bir sabotaj eylemi gerçeklefltir-
dikleri gerekçesiyle tutuklanan ve

haklar›nda terör davas› aç›lan Tar-
nac Köyü Tutsak Gençleriyle Daya-
n›flma Komitesi sözcüsü, “Les Amis
de L’égalité” Baflkan› Francis ile
DHKP-C davas›ndan yarg›lanan
Nezif Eski kat›larak Fransa ve Al-
manya’da artan keyfi bask› ve tu-
tuklamalarla ilgili düflüncelerini
aç›klad›lar. 

Politik Tutsaklarla Dayan›flma
Komitesi kurulmas› ve hem Tarnac
tutsaklar›yla hemde DHKP-C tut-
saklar›yla birlikte hareket edilmesi
gerekti¤i belirtildi. Söylefliye 80 ki-
fli kat›ld›.

Eric Hazan daha sonra Paris’te
düzenlenecek olan “Anti-Terörizm”
yürüyüflüne ça¤r›da bulundu. Yürü-
yüfl 31 Ocak Cumartesi günü Pa-
ris’te yap›lacak. 

Fransa: Politik Tutsaklarla Dayan›flma Ça¤r›s›
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Alman devletinin devrimcilere
düflmanca tavr› sürüyor. Devrimci-
lerin dernekleri, evleri bas›l›p talan
ediliyor. Aç›lan davalarda onlarca
y›la varan cezalar isteniyor. Son y›l-
larda yap›lan yasal düzenlemelerle
Almanya’da bulunan bir çok dev-
rimci, Türkiye faflizmiyle iflbirli¤i
yap›larak yarg›lanmaktad›r. Bu yar-
g›lamalar politik olarak faflizmin
hizmetindedir; öte yandan yarg›la-
malar fiilen de faflizmle iflbirli¤i
içinde sürdürülmektedir. 

Türkiye polisiyle iflbirli¤i yapan
Alman devleti, Almanya’da tutukla-
d›¤› devrimcilerle ilgili Türkiye po-
lisinin, M‹T’inin verdi¤i yalan yan-
l›fl bilgileri do¤ruymufl gibi kabul
ederek verece¤i cezalara kaynak
oluflturmaktad›r. Bunun son örne¤i
DDüüsssseellddoorrff’ta bafllayan davad›r.

Stammheim davas›, Düsseldorf
davas›, Anadolu Federasyonu dava-
s›... Bunlar, Almanya’n›n devrimci-
lere yönelik pefl pefle açt›¤› davala-
r›n adlar›d›r. 

Bu davalar, Alman ceza yasalar›-
n›n 129, 129a ve 129b maddelerine
göre yürütülmektedir. 

129, 129a, 129b, Yabanc›larII ve
1 Ocak 2009’da yürürlü¤e girmesi
planlanan polise yetki yasas›, Al-
man devletinin devrimcileri, ilerici-
leri, düzene karfl› ç›kan herkesi sin-
dirmek için yapt›¤› düzenlemeler-
den baz›lar›d›r ve Alman devleti aç-
t›¤› bu davalarla, ç›kard›¤› bu yasa-
larla faflist zihniyetini, hem yabanc›
düflmanl›¤›n›, hem devrim düflman-
l›¤›n› çok aç›k sergilemektedir.

TTüürrkkiiyyeellii DDeevvrriimmcciilleerree 
AAçç››llaann DDaavvaallaarr;; TTüürrkkiiyyee 
FFaaflfliizzmmiinnee HHiizzmmeettttiirr
Türkiyeli devrimcilere karfl› Al-

manya’da aç›lan davalar›n en çarp›-
c› yanlar›ndan biri de fludur ki, Tür-
kiyeli devrimciler bu davalarda Al-
manya’daki faaliyetlerinden dolay›

de¤il, ““TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii eeyylleemmlleerriinnddeenn
ddoollaayy››”” yarg›lanmak isteniyorlar.
Alman devletinin bu yarg›lamadaki
as›l dayanaklar› da, Türkiye polisi
ve M‹T’idir. Böylece Almanya,
Türkiye faflizmini ve devlet terörü-
nü yok sayan ve M‹T’i, polisi esas
alan yarg›lamas›yla, faflizmi meflru-
laflt›rmaktad›r. 

Yarg›lanan Türkiyeli devrimci-
lerdir. Yarg›laman›n gerekçelerin-
den biri devrimcilerin Türkiye’deki
eylemleridir. Kuflku yok ki, Alman
devleti de Türkiye faflizmini en az
devrimciler kadar iyi bilmektedir.
Devrimcilerin faflist düzene karfl›
savaflt›klar›n› da iyi bilmektedir. Ve
bunu bildi¤i içindir ki sald›r›yor
devrimcilere, pefl pefle davalar aç›-
yor. Kendi ülke s›n›rlar› içinde hiç-
bir fley bulam›yorsa, Türkiye’deki
eylemleri “suç dayana¤›” olarak
sunmaya çal›fl›yor. 

Tüm bunlar›n nedeni Alman
devletinin Türkiye devletinden hiç-
te farkl› olmayan s›n›fsal karakteri-
dir. Emperyalizmin ve iflbirlikçi ik-
tidarlar›n ç›karlar› ortakt›r elbette.
Alman devleti kendi s›n›rlar› içinde
devrimci, ilerici, anti faflist, anti-
emperyalist hiçbir düflüncenin ba-
r›nmas›n›, varl›¤›n› sürdürmesini is-
temiyor. Bunun için kkeennddii yyaassaallaa--
rr››nn›› ddaa ççii¤¤nneeyyeerreekk,, kkeennddii bbuurrjjuuvvaa
ddeemmookkrraassiissiinniinn kkuurraallllaarr››nn›› yyookk
ssaayyaarraakk her türlü bask› yasas›n›,
“terörü” devreye sokuyor. 

AAmmaaçç DDeemmookkrraattiikk 
MMüüccaaddeelleeyyii BBaasstt››rrmmaakk
Almanya Federal Meclisi’nin bir

süre önce kabul etti¤i polise genifl
yetki veren yasa, 1 Ocak 2009’dan
bafllayarak yürürlü¤e girdi. 

Almanya’da bir emniyet müdü-
rünün Neonaziler taraf›ndan b›çak-
lanmas›, yasa tasar›s›n›n kabul edil-
mesinde f›rsat olarak kullan›lm›flt›;
ama gerçek flu ki, söz konusu yasa
esas olarak Neonaziler’e karfl› de-

¤il, ilerici, devrimci Alman ve göç-
men hareketlere karfl› kullan›lacak-
t›r.  

Bu polise yetki yasas›, Neonazi-
ler için de¤ildir. Alman devleti ken-
di beslemesini, yoketmek de¤il, bü-
yütmek istiyor. Herfley bir yana
devrimcilere yönelik pratikteki sal-
d›rganl›k bunun böyle oldu¤unu
söylüyor bize. Yeni yasaya göre po-
lise, “bir suçu soruflturma” gerek-
çesiyle internet üzerinden kiflisel
bilgisayarlara gizlice girme yetkisi,
istedi¤i zaman avukatlar, doktorlar
ve gazetecilere ait dosyalarda gizli-
ce arama yapabilme yetkisi verilir-
ken, bu “yetki”lerin en baflta dev-
rimci, ilerici güçlere karfl› kullan›la-
ca¤› aç›kt›r. 

Alman devletinin yarg›s›na göre,
TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ffaaflfliisstt tteerröörree kkaarrflfl››
çç››kkmmaakk,, bu temelde demokratik
mücadele yürütmek suç. Alman-
ya’daki Nazi terörünü lanetlemek,
HHaarrttzz44 ve YYaabbaanncc››llaarrIIII gibi anti-
demokratik yasalara karfl› ç›k›p hak
ve özgürlük mücadelesi vermek,
129a ve 129b yasa maddelerine gö-
re suç. Hem de “terörizm suçu”
kapsam›nda ony›llara varan a¤›r ha-
pis cezalar› gerektiren bir suç!

Almanya demokratik mücadele-
yi suç, terörizm kapsam›na sokarak,
dahas› s›n›rs›z yetkiler tan›yan ya-
salar›yla her türlü muhalif düflünce
ve demokratik hareketi susturmak
istiyor.

TTeerröörr DDeemmaaggoojjiissiiyyllee 
DDeevvrriimmccii DDüüflflmmaannll››¤¤›› 
129a yasas›, Almanya’n›n dev-

rimcileri, muhalif güçleri, bask› al-
t›na almak için kulland›¤›, polise ve
yarg›ya çok genifl yetkiler tan›yan
yasalar›n bafl›nda geliyor. Alman
devleti Nisan 2002’de 129 ve 129a
olarak an›lan yasa maddelerine,
“129b” diye an›lacak olan yeni bir
madde daha ekledi. Bu ek, Ameri-
ka’da gerçeklefltirilen 1111 EEyyllüüll ey-

Almanya’n›n “terörle mücadelesi” 
faflizmle iflbirli¤i, devrimcilere düflmanl›kt›r!



lemlerinin hemen ard›ndan gündeme
geldi. Bu madde, devlete, ülke içi
veya d›fl›, tüm örgütlenmeleri, terör-
le, suç örgütü olmakla suçlama im-
kan› veriyor. Ki, ayn› muhtevadaki
düzenleme, Avrupa genelinde çeflitli
isimler alt›nda uygulamaya konul-
mufltur. Avrupa emperyalizmi, ç›kar-
d›¤› bu yasalarla, Amerikan emper-
yalizminin “teröre karfl› savafl” poli-
tikas› takip etmektedir. 

Almanya’n›n söz konusu yasa
maddelerine dayanarak gündeme ge-
tirdi¤i davalar›n bafl›nda SSttaammmmhhee--
iimm ddaavvaass›› geliyor. Stuttgart- Stamm-
heim’da Türkiyeli devrimciler MMuuss--
ttaaffaa AAttaallaayy,, AAhhmmeett DDüüzzggüünn YYüükk--
sseell,, ‹‹llhhaann DDeemmiirrttaaflfl,, DDeevvrriimm GGüülleerr
ve HHaassaann SSuubbaaflfl››’na karfl› siyasi bir
dava sürmektedir. Sözkonusu dev-
rimciler, Kas›m 2006’da ve Nisan
2007’de tutukland›klar›ndan bu yana
da tteeccrriitt aalltt››nnddaa tutuluyorlar.

Bu dava, ddeevvrriimmccii bbiirr öörrggüüttee
yyöönneelliikk aaçç››llaann iillkk bbüüyyüükk 112299bb ddaa--
vvaass››dd››rr.. Alman devleti bu davayla
129b maddesini meflrulaflt›rmaya ça-
l›flt›¤› için, dava daha da önem ka-
zanmaktad›r. Böylece, farkl› milli-
yetlere mensup devrimci, ilerici ör-
gütlenmelerin ve onlar›n demokratik
çal›flmalar›n›n suç ilan edilmesinin
önü aç›lm›fl olacakt›r.

Bu davalar devam ederken bir
yandan da yeni davalar aç›l›yor. DDüü--
sseellddoorrff ddaavvaass››,, AAnnaaddoolluu FFeeddeerraass--
yyoonnuu ddaavvaass›› gibi..

Stuttgart-Stammheim’la bafllayan
davalar zincirinde son halka henüz
iddianamesi bile haz›rlanmam›fl olan
3 devrimcinin; NNuurrhhaann EErrddeemm,,
CCeennggiizz OObbaann,, AAhhmmeett ‹‹ssttaannbbuull--
lluu’nun yarg›lanmak istendi¤i dava-
d›r. Üç devrimci de Kas›m 2008’den
beri tutuklular ve tecrit alt›ndad›rlar.

Davalardaki suçlama gerekçeleri,
bu davalar›n “terör” demagojisiyle
perdelenmifl siyasi bir dava oldu¤u-
nu, devrime ve devrimcilere düfl-
manl›k davas› oldu¤unu ortaya ko-
yuyor. Devrimci düflmanl›¤›, hiç bir
ülkeye birfley kazand›rmad› bugüne
kadar; halklar›n laneti d›fl›nda... Al-
man devletinin kazanaca¤› da baflka
bir fley olmayacak. 

Say›: 173 39YURTDIfiI

Özgürlük Komitesi, Alman-
ya’daki devrimci tutsaklarla ilgili
bafllatt›¤› kampanyay›, 17 Ocak
2009 günü ö¤len saatlerinde Köln
Domm Kilisesi önünde yapt›¤›
gösteriyle duyurdu.

""NNuurrhhaann,, CCeennggiizz,, AAhhmmeett’’ee
ÖÖzzggüürrllüükk"" yaz›l›, Özgürlük Komi-
tesi imzal› Almanca pankart›n aç›l-
mas›yla bafllayan gösteride bir aç›k-
lama yap›ld›. Aç›klamada, Türkçe
ve Almanca ç›kard›klar› bildiri, el
ilan› ve kartlar›, her hafta Cumarte-
si günleri Köln Domm Kilisesi
önünde da¤›tacaklar› belirtildi.

Komitenin aç›klamas›nda,
AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu davas›yla
birlikte SSttaammmmhheeiimm davas› ve
Düsseldorf’ta bafllayan davalarda
da, 129a ve 129b davas›ndan yarg›-
lanan tutsaklarla dayan›flma içinde
olacaklar›; bu davalarla ilgili gelifl-
meleri Alman ve Türkiyeli halka
duyurarak, Almanya’n›n hukuk-
suzlu¤unu teflhir edeceklerini be-
lirttiler. Ayr›ca her hafta yapacakla-
r› bu eylemlerin yan›s›ra de¤iflik
eylem ve etkinliklerle kampanya
çal›flmalar›n› zenginlefltireceklerini
duyurdular.

Özgürlük Komitesi çal›flanlar›,
tutsaklar›n resimlerinin tafl›nd›¤›
gösteri boyunca "Devrimci Tutsak-
lara Özgürlük” , “Haks›z Sald›r›la-
ra ve Bask›lara Karfl› Direnmek

Meflrudur”, “ Alman Hukuku ve
Savc›lar›, Türkiye Faflizmini Akla-
ma Arac› Olmamal›d›r” , “Türkiye-
li Anti-Faflistler Üzerindeki Bask›-
lar Derhal Son Bulmal›d›r”,
“Stammheim, Düsseldorf ve Ana-
dolu Federasyonu Davalar› Tüm
Sonuçlar›yla ‹ptal Edilmelidir" ta-
leplerini sloganlarla hayk›rd›lar.
Gösteri boyunca yüzlerce Almanca
bildiri da¤›t›ld›.

Ayr›ca Avrupa’n›n di¤er ülkele-
rinde de ayn› “hukuksal” keyfilik-
lerle benzer sald›r›lar›n yafland›¤›,
ülkesindeki faflist rejimi teflhir et-
mek isteyenlerin tutsak edildi¤i ve
halen mahkemelere dahi ç›kar›lma-
d›klar› anlat›ld›. Anadolu Federas-
yonu çal›flanlar›n›n da, Federasyon
olarak bu hukuk d›fl› uygulamala-
r›n bir an önce sonland›r›lmas› için
yapt›klar› çal›flmalardan dolay›
susturulmak istendi¤i ifade edildi.

Eylemde, a¤›r tecrit koflullar›-
n›n yafland›¤› hapishanelerde tutu-
lan Anadolu Federasyonu yönetici-
leri ve di¤er tutsaklar›n derhal ser-
best b›rak›lmas› istenirken, Komite
üyeleri, bir hafta sonra Cumartesi
günü yine Domm Kilisesi önünde
olacaklar›n› hat›rlatt›lar. Özgürlük
Komitesi, Domm Kilisesi önünde
bafllayan Filistin ile dayan›flma
gösterisine de topluca kat›larak
destek verdiler. 

AHKM'de Aflure Günü
‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da

Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde
(AHKM) 18 Ocak Pazar günü Aflu-

re verildi. Muharrem ay›nda 12
imam an›s›na verilen Aflure yenilir-
ken, Anadolu Halk Kültür Merkezi
çal›flanlar›ndan bir konuflmac›,
Alevili¤in k›sa tarihçesini anlatt›.

Fransa: Ö¤renciler, Ö¤retmenler, Veliler Eylemde
‹ktidar›n e¤itime ayr›lan bütçeyi küçültmeyi ve kadro azaltma politikas›n›

içeren hak gasplar›n› protesto etmek amac›yla 18 Ocak’ta eylemler yap›ld›.

“Ö¤renim hakk› için; liseliler, üniversiteliler, ö¤retmenler, aileler ve
tüm personel hep birlikte” pankartlar›yla bir çok flehirde gerçeklefltirilen
eylemlere 60 bini aflk›n ö¤renci, ö¤retmen ve veli kat›ld›.

Nurhan, Cengiz
ve Ahmet’e
Özgürlük!
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Gündemin uzun süredir de-
¤iflmez konular›ndan olan “Ergenekon operasyo-
nu” kapsam›nda gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lan
YÖK eski Baflkan› Kemal Gürüz’ün itiraf gibi de
say›labilecek aç›klamalar›n› Hürriyet Gazetesi’nde
okuduk. Ahmet Hakan’a verdi¤i röportajda bak›n
neler demifl Kemal Gürüz: 

"… Amerikan emperyalizmi palavrad›r. Ben
Amerikanc›y›m, dünya bar›fl›n› ancak Amerika
sa¤layabilir…"

Darbelere iliflkin ise; "27 May›s’ta 14 yafl›nday-
d›m. Menderes’in as›lmas›na çok üzülmüfltüm. 27
May›s’a da, 12 Mart’a da, 12 Eylül’e de karfl›y›m.
Darbelere karfl›y›m, darbe istemem…" diyor. 

Çetecilikle suçlanan Gürüz buna karfl› da "Çe-
telerin kökünün kaz›nmas› laz›m. Ben hayat›mda
böyle bir faaliyete kat›lmad›m. Gözalt›na al›nan
emekli generallerden baz›lar›n›, YÖK baflkan› iken
görevim gere¤i tan›m›flt›m" diyerek kendini sa-
vunmufl. 

Anlafl›lan gözalt›na al›nmak Kemal Gürüz’ü
epey korkutmufl, pani¤e sevk etmifl. fiaflk›nl›ktan
afallam›fl, ne söyleyece¤ini bilemeden, saçmala-
maya bafllam›fl bir ruh hali içinde oldu¤u belli olu-
yor. Bu ruh hali onun baz› gerçekleri itiraf etme-
sini de beraberinde getirmifl. Fakat kendini sa-
vunma psikolojisi ile söyledi¤i fleyler tam tersine
yalanlarla dolu. 

Örne¤in, darbelere karfl› oldu¤unu söylüyor.
YÖK Baflkanl›¤› da yapm›fl Gürüz’e sormak la-
z›m. YÖK ne zaman, ne için kuruldu? 12 Eylül cun-
tas›n›n iflbafl›nda oldu¤u dönemde üniversitelerin
tepesine 12 Eylül faflizminin kurumlaflm›fl hali
olarak oturtulmad› m›? YÖK politikalar› kampüs-
lere tanklarla ve asker postallar›yla girmedi
mi? Darbe halka daha fazla bask› ve zulüm, daha
fazla anti-demokratik uygulama getirirken, YÖK
de üniversitelere ayn›s›n› getirdi. Binlerce dev-
rimci demokrat ilerici ö¤rencinin, ö¤retim görev-
lisinin okullardan at›lmas›n›, paral› e¤itimi, polis-
idare iflbirli¤ini, soruflturmalar›, YÖK’ün uygula-
malar›na örnek verebiliriz. Kemal Gürüz de
YÖK’ün bafl›ndayken bunlar›n hepsine imzas›n›
att›. Öyleyse Gürüz’ün darbeye karfl› oldu¤unu
söylemesi hiçbir fley ifade etmiyor. 

Kabul etmedi¤i bir di¤er mevzu ise çeteci oldu-
¤una dair iddialar. Çeteci de¤ilim diyor fakat onun
görevde oldu¤u dönemde okullar, sivil faflist çe-
telerden geçilmiyordu. Sat›rl› b›çakl› faflist çetele-
ri okullara sokup devrimcilere sald›rtt›¤› günleri

ne çabuk unuttu Kemal Gürüz? J‹TEM elemanlar›-
n›n, M‹T’çilerin üniversitelerde faaliyet yürüttü-
¤ü, her türlü kirli ifli çevirdi¤i defalarca kez orta-
ya ç›kt›. Bu yap›lar devletin çeteleridir ve Kemal
Gürüz taraf›ndan da korunup, ö¤rencilere karfl›
faaliyet izni tan›nm›flt›r. 

Kemal Gürüz’ün röportajda itiraz niteli¤inde
olan ve do¤ru diyebilece¤imiz sözleri ise Ameri-
kanc› oldu¤unu söyledi¤i k›s›mlard›r. Evet, bütün
cuntac›lar, iflbirlikçiler gibi Kemal Gürüz de Ame-
rikanc›d›r. Yapt›klar› icraatlar›n hepsini Amerikan
emperyalizminin ç›karlar› için yapm›flt›r. Üniver-
sitelerde devrimci gençli¤in ba¤›ms›zl›k mücade-
lesini bitirmek üzere kurulan YÖK’ün misyonunu
bilerek o koltu¤a oturmufltur. Örne¤in Kemal Gü-
rüz’ün ‹srail’de stratejik araflt›rmalar› ile tan›nan,
‹srail’in politikalar›n›n belirlenmesinde önemli rol
oynayan Tel Aviv Üniversitesi Mafle Dayan Ens-
titüsü’nün mütevelli heyeti üyesi oldu¤u, Ameri-
kanc›l›¤› noktas›nda önemli bir göstergedir. fiimdi
Amerikanc›l›¤›n› itiraf etmesi ise tutuklanma kor-
kusu yaflamas›ndan olsa gerek. Amerikanc›lara
bu ülkede dokunulmayaca¤›n›, el üstünde tutul-
duklar›n› biliyor Gürüz ve kifliliksizce kendini ka-
n›tlamaya çal›fl›yor. 

Burada ek olarak, Kemal Gürüz’ü Ergenekon
operasyonu kapsam›nda gözalt›na ald›rtan
AKP’nin de ondan bir fark›n›n olmad›¤›n› söyle-
mek isteriz. Amerikanc›l›kta, devrimci gençli¤e
yönelik sald›r›larda ve tekelci burjuvazinin iste¤i
olan politikalar› uygulamakta hiçbir farklar› yok-
tur. YÖK sistemi, özü itibariyle bugün de AKP’nin
rektörleri ile devam etmektedir. Mesela daha ge-
çen gün ODTÜ’de bir kontrgerilla eleman› devrim-
ci ö¤rencilerin açt›¤› masan›n foto¤raflar›n› çe-
kerken yakaland› ve Jandarmaya teslim edildi.
Fakat hemen jandarma taraf›ndan serbest b›rak›l-
d›. 

Kemal Gürüz’ün gözalt›na al›nmas› AKP ile
“ulusalc›, laik” geçinen kesimlerin iktidar savafl›n-
dan ibarettir. ‹ki taraf da düzenin nimetlerinden
kim daha çok faydalanacak kavgas› vermektedir.
Yoksa Yusuf Ziya Özcan’›n da, Kemal Gürüzler’in
miras›n› sürdürdü¤ünden kimsenin flüphesi olma-
s›n. Bizim de ö¤renci gençlik olarak yapmam›z ge-
reken bu çat›flmada taraf olmak de¤il, her iki ta-
raf› da teflhir edip onlara karfl› ba¤›ms›zl›k de-
mokrasi mücadelesini büyüten bir mücadelenin
içine girmektir. Bize kazand›racak olan budur. 

AMER‹KANCILARIN ‹KT‹DAR 
KAVGASINDA TARAF DE⁄‹L‹Z 



Kars: Ö¤rencilerden
Protesto

Son bir y›l içinde 185 ö¤rencinin sorufl--
turmalara mauz b›rar›lmas› ve 26 ö¤rencinin
de tutuklanmas›, 21 ocak günü zincirli bir
eylemle protesto edildi. Ellerini zincirleye--
rek Faikbey Caddesi’nde kitlesel bir bas›n
aç›klamas› yapan Kars Kafkas Üniversitesi
ö¤rencileri, halay çekmenin bile soruflturma
gerekçesi yap›ld›¤›na dikkat çekerek, bask›--
lar› protesto ettiler.

19 Ocak günü ODTÜ’de bir ö¤--
retim görevlisi taraf›ndan yurtsever
ö¤rencilerin yemekhanede açt›¤›
masan›n foto¤raflar›n›n çekildi¤i
fark edildi.  Devrimci-demokrat-
yurtsever ö¤renciler foto¤raflar› çe--
ken kifliyi yakalayarak yemekhane--
deki kafeterya flefli¤i odas›na soktu.
Ad›n›n “Ferhat” oldu¤unu söyleyen
kiflinin üzerinden: 37763235264
TC. Kimlik Numaral› “fieyhmuz
Çelik” ad›na düzenlenmifl bir ATO
(Ankara Ticaret Odas›) kimli¤i ç›k--
t›.  Telefonunda  'Yusufpaflal› Bele--
diye Baflkan›, Yaflar yzb, Ümit Uz--
man, Tuncay Yüzbafl›, Turan Ast,
Mustafa Uzm, Adem uzm, Ahmet
Bflç, Ali Uzman, Baki Baflçavufl,
Beytepe Enver uzman, Deniz Uz--
man, Erkan Uzman, Erhan Üste¤--
men, Fatih Yüzbafl› Kemal Uzman
gibi yüzbafl›lar›n, astsubaylar›n tele--
fon numaralar›, cep telefonunun
mesajlar k›sm›nda “Yemekhanede
masa açm›fllar, gelmiyor musunuz”
fleklinde gönderilen bir mesaj ve
ODTÜ’te ö¤rencilerin stant açarken
ve afifl asarken çekilmifl foto¤rafla--
r›, ayr›ca ‹l Jandarma Komutanl›¤›
Bölge Komutan Yard›mc›s› taraf›n-
dan onay› verilmifl araç kullanma

yetkisini içeren bir belge bulundu. 

Olay yerine gelen jandarmalar›n
yakalanan kifliyle görüflmesine ö¤--
renciler izin vermeyerek gelecek
olan Rektörlük Genel Sekreter Yar--
d›mc›s›’n› beklemeye bafllad›lar.
Gelen Rektörlük Genel Sekreter
Yard›mc›s›, ö¤rencilerin tutanak tu--
tulmas› talebini kabul etti ve tutulan
tutanakta kiflinin üzerinden “ATO”
kimli¤inin ç›kmas› ve kiflinin istih--
baratç› oldu¤una yönelik iddialar›
yer ald›. Daha sonra jandarmalar ta--
raf›ndan kaç›r›l›rcas›na al›nan istih--
baratç› gözalt› ifllemi bile yap›lma--
dan serbest b›rak›ld›. Bunun üzerine
ö¤renciler  bas›n önünde yaflananla--
r› belgeleriyle teflhir ederek jandar--
ma karakoluna do¤ru yürüyüfle geç--
tiler.  “Kahrolsun Faflizm, Yaflas›n
Mücadelemiz”, “Faflizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z”, “Kahrolsun
MGK, M‹T, J‹TEM, Kontrgerilla”
sloganlar›yla karakol önüne gelen
ö¤rencilerden  gözalt› ifllemi dahi
olmadan serbest b›rak›ld›¤›n› ö¤ren-
diler. Daha sonra Rektörlük Genel
Sekreter Yard›mc›s›’n›n odas›na ç›--
kan ö¤renciler Sekreter Yard›mc›--
s›’ndan olay›n kendisinden ç›kt›¤›
cevab›n› ald›lar.

Erzincan:
Film Gösterimi ve
Bas›n Aç›klamas› 

18 Ocak’ta Gençlik Derne--
¤i’nde Che'nin ilk devrimcileflme
dönemini anlatan "Motosiklet
Günlü¤ü" adl› film gösterimi
yap›ld›. Filmi izleyen 15 gençle,
Che'nin neden devrimci oldu¤u,
Che'nin yapt›¤› fedakarl›klar›n, ya--
flam›n›n tüm gençli¤e örnek olabi--
lece¤i konufluldu.

Ayr›ca 19 Ocak’ta liselerde po--
lis idare iflbirli¤iyle oluflan bask›--
lar› protesto etmek için bas›n aç›k--
lamas› yap›ld›.

19-22 Aral›k Hapishaneler
Katliam› anmas› sonras›nda polis
ö¤rencilere kimlik sorarak tedir--
gin etmeye bafllad›. Derne¤e giden
ö¤rencilerin okullar›nda idareci--
lerle görüflerek ö¤rencilerin disip--
lin cezalar› almalar›na, okuldan
at›lmakla tehdit edilmelerine ne--
den oldu. Mahir Arslan adl› lise
ö¤renciside faflistlerin sald›r›s›na
u¤ram›flt›. Erzincan’da polisin
yönlendirmesiyle gerçekleflen tüm
bu sald›r›lar› protesto için yap›lan
bas›n aç›klamas›nda “Bask›lar› ve
dayatmalar› kabul etmedik, etme--
yece¤iz. Bizler bu ülkenin ayd›n--
l›k gençleri, umuduyuz. Tarihimiz
bunun örnekleri ile doludur, tarihi--
mizden ö¤renmeye devam edecek,
gelece¤imiz ve halk›m›z için mü--
cadelemizi daha da büyütecek, as--
la y›lmayaca¤›z.” denildi

Lisede kantin 
boykotu

‹zmir--Karfl›yaka’daki Ata--
kent Anadolu Lisesi ö¤rencile--
ri, okul yemekhanesi ve kanti--
nindeki afl›r› fiyatlar› protesto
temek için yemekhane ve kan--
tin boykotu yapt›lar. 

Ö¤rencilerin geçen hafta
yapt›klar› eylem sonucunda fi--

yatlarda belli bir indirim sa¤--
land›. Fakat ö¤rencilerin boy--
kot s›ras›nda, kulland›klar› su
›s›t›c›lar›na idare taraf›ndan el
konuldu, ard›ndan d›flar›dan
yemek getirten ö¤renciler hak--
k›nda disiplin soruflturmas›
aç›ld›. Ö¤renciler buna ra¤men
eylemlerini sürdüreceklerini,
kantin fiyatlar›n› daha da afla--
¤›ya çekmeyi hedeflediklerini
belirttiler.

ODTÜ’de Kontrgerilla ‹flbafl›nda
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Ankara’da 19 Ocak günü emekli
albay Abdülkerim K›rca intihar etti.
K›rca s›radan biri de¤ildi. O  J‹TEM
komutanlar›ndan biriydi. Kendisine
çok güveniliyordu. Görev yapt›¤› s›-
rada düzinelerce insana iflkence yap-
m›fl, say›s›z provokasyonun, kaybet-
me operasyonlar›n›n içinde yeral-
m›fl, onlar› yönetmiflti. Cenazesinde
yaln›z b›rak›lmad›. Türk Silahl› Ku-
vetleri (TSK), J‹TEM’cisini sahip-
lendi. Kocatepe Camii’ndeki cena-
zesinde TSK, Genelkurmay Baflkan›
Baflbu¤ baflta olmak üzere tam kad-
ro yer ald›. TSK, bu tavr›yla, hem
kontrgerilla elemanlar›na sahip ç›k›-
yor, hem Ergenekon operasyonlar›-
na karfl›, elemanlar›m›z› bu flekilde
yarg›layamazs›n›z, bizi hesaba kat-
mak zorundas›n›z diyordu.

Cenazede, “Ergenekon” operas-
yonunda gözalt›na al›n›p b›rak›lan
eski MGK Genel Sekreteri Orgene-
ral Tuncer K›l›nç’›n tören alan›na
girerken, görevdeki generaller tara-
f›ndan alk›fllan›p kendisine selam
durulmas› ve Genelkurmay Baflkan›
Baflbu¤’un K›l›nç’la konuflmas› da
ayn› gövde gösterisini pekifltiren bir
unsurdu. 

Kimdir Abdülkerim KK›rca?
K›rca, eski JJ‹‹TTEEMM Diyarbak›r

GGrruupp KKoommuuttaann››’d›r. J‹TEM’in es-
ki bir eleman› olan PKK itirafç›s›
Abdülkadir Aygan, K›rca’n›n da
içinde yer ald›¤› J‹TEMcilerin kat-
letti¤i insanlar›n gömüldü¤ü yerler
hakk›nda bilgi vermiflti ve Aygan’›n
verdi¤i bilgiler sonucu Murat As-
lan’›n cesedi 1994 y›l›nda gömüldü-
¤ü yerden ç›kar›lm›flt›. 

Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza mahke-
mesi’nde aç›lan davada K›rca ile
birlikte 11 J‹TEM’ci yarg›lan›yor-
du. Ama Albay K›rca ve di¤er yar-
g›lanan J‹TEM’cilerden bugüne ka-
dar hiçbiri duruflmalara kat›lmad›a.

TSK birçok suçlar› ortaya ç›k-
m›fl olan eleman›na sahip ç›karak,

bir bak›ma, “kontrgerilla benim”
demeye de devam ediyor. 

Genelkurmay›n kontra eleman-
lar›n› sahiplenmesi yeni de¤il.
Emekli generallerden Orgeneral
Tuncer K›l›nç ve Orgeneral Kemal
Yavuz, “Ergenekon” operasyonun-
da gözalt›na al›nd›¤›nda, Genelkur-
may Baflkan› Baflbu¤ hemen Baflba-
kan ve Cumhurbaflkan› ile görüflme-
ler yapm›fl, K›l›nç ve Yavuz sonra-
dan serbest b›rak›lm›fllard›. Daha
önce de “Ergenekon“ davas›nda tu-
tuklu bulunan orgenerallerden Hur-
flit Tolon ve fiener Eruygur, Genel-
kurmay’dan gönderilen bir temsilci
taraf›ndan ““TTSSKK aadd››nnaa”” ziyaret
edilerek sahiplenilmiflti. 

AKP’in KKontra SSevgisini 

Saklayan ‹‹slamc› BBas›n
J‹TEM eski eleman› Albay Ab-

dülkerim K›rca, intihar ettikten son-
ra, islamc› ve AKP yalakas› bas›nda
eski Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer taraf›ndan 2004’de K›rca’ya
‘Devlet Övünç Madalyas›’ verildi¤i
ifllendi ›srarla. 

Oysa, söz konusu karar› alan
bizzat AKP iktidar›yd›. 2004’te
AKP’nin ald›¤› bir kararla verilmifl-
ti bu madalya K›rca’ya. Kontrgeril-
laya övünç duyan AKP, kontrgeril-

lac›lara madalya veriyor, ödüllendi-
riyordu ve AKP’nin yap›s›na uygun
olan da buydu. Ama bu konuda ve-
rilen haberde AKP’nin rolü bilinçli
olarak gizlendi.

Sadece K›rca de¤il, AKP’nin
ödüllendirdiklerinden biri de hat›r-
lanaca¤› gibi, 19-22 Aral›k hapisha-
neler katliam›n›n ve F Tiplerinin
mimarlar›ndan Ceza ve Tevkif Ev-
leri Genel Müdürü Ali Suat Erto-
sun’du. Ertosun’a da AKP taraf›n-
dan ""DDeevvlleett ÜÜssttüünn HHiizzmmeett MMaaddaall--
yyaass››""verilmiflti.

AKP’nin kontrac›lara sevgisi ve
muhabbeti aç›kt›r; islamc› bas›n›n
çarp›tmalar› de¤ifltirebilir mi bunu?

*

Kontrac›lara sahip ç›kanlardan
biri de “Ergenekon” davas›nda tu-
tuklu bulunan ‹P’li DDoo¤¤uu PPeerriinnççeekk
idi. Perinçek 22 Ocak 2009 günkü
duruflmada yapt›¤› savunmada eski
J‹TEMci Abdülkerim K›rca’y› da
atlamad›. “Kahramanlar› intihar
eden bir millet hiçbir zaman ayakta
kalamaz” sözleriyle bir iflkenceciyi,
kontray› pervas›zca kahraman ilan
edip ç›km›flt› ihbarc›lar›n flefi Perin-
çek. 

Kontran›n Baflucunda 
Selam Duranlar

Hrant Dink’in ka-
tillerinden Yasin Ha-
yal’in, Trabzon
McDonalds’›n bom-

balanmas› ve 6 kifli-
nin yaralanmas› eyle-

miyle ilgili yarg›land›¤› davada, Sav-
c›, Yasin Hayal’in ““eettkkiinn ppiiflflmmaannll››kk””
duydu¤unu ileri sürerek cezas›n›n yyaa--
rr›› yyaarr››yyaa iinnddiirriillmmeessiinnii istedi.

Faflist bir çetenin eli kanl› katille-
rinden biri olan Yasin Hayal, herkesin
gözleri önünde ›srarla ve ›srarla ddeevv--

lleett ttaarraaff››nnddaann korunuyor. Yasin Ha-
yal McDonalds’› bombal›yor, 6 kifli
yaralan›yor. Ama Yasin, polisin, sav-
c›n›n, mahkemenin elbirli¤i sonucu
11 ay gibi k›sa sürede hapisten ç›kar›-
l›yor, serbest kal›yor. Duruflmalar so-
nucu Yasin Hayal, 17 Nisan 2006 ta-
rihinde  6 y›l 8 ay gibi komik bir ce-
zaya çarpt›r›l›yor. Ama, e¤er devrim-
ci olsayd› aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl öömmüürr bbooyyuu
cezadan afla¤› almazd›. Ama Yasin bir
faflist ve devlete laz›m.

Nitekim, Yasin Hayal devletini

Kontra Savc›s›n›n S›n›r Tan›mayan Sahiplenifli



Kontrgerilla flefi Levent Er-
söz’ün k›z› Fulya Ersöz “BBaabbaammaa
bbiirrflfleeyy oolluurrssaa bbeenn nnee yyaappaarr››mm...... AAii--
lleemm nnee yyaappaarr??””...... diye yak›n›yordu
kameralar›n önünde. Efli Muzaffer
Ersöz, 'Çok y›prat›l›yoruz' diye fli-
kayet ediyordu. 

Kontrgerilla flefinin k›z›, babas›-
n›n ““bbaabbaass››zz”” b›rakt›¤› insanlar›n
ne yapt›¤›n› düflünmüfl müydü aca-
ba bugüne kadar?

Düflünmediyse de düflünme za-
man›d›r art›k. 

Örne¤in, “babam› birgün asker-
ler evden ald› ve bir daha geri dön-
medi, babas›z büyümek çok zor” di-
yen insanlar›n neler hissetti¤ini dü-
flünmeli. Bu insanlara bunu yaflata-
n›n kendi babas› oldu¤unu düflün-
meli. 

Yak›nlar›n› kaybeden insanlar›n
neler yaflad›klar›n› düflünmeli mese-
la Fulya Ersöz. 

Çünkü burada sözü edilen ölme-
si anlam›nda kaybetmek de de¤il,
fiziki varl›¤›n›n da kaybedilmesidir.
Ve babas› o kaybetme ifllerinin
kompedanlar›ndan biridir. 

Fulya Ersöz, babas›n›n bir iflken-
ceci oldu¤unu, katletti¤i ya da ifl-

kenceden sonra ›ss›z yerlerde kur-
fluna dizdi¤i insanlar›n birço¤unu
bilinmeyen çukurlara gömdürdü¤ü-
nü duymufl muydu acaba? 

Kuflku yok ki inanmasa da duy-
mufltur. Kör kuyulara attt›¤› insan-
lar›n yak›nlar›na ziyaret edecekleri
bir mezar› dahi çok gören bir zalim-
dir “baba” diye ba¤r›na bast›¤› Le-
vent Ersöz. 

Fulya Ersöz, evlat ac›s›yla hay-
k›ran analar›n, ac›dan kaskat› kesil-
mifl babalar›n, baba ac›s›yla yafla-
yan kardefllerin, k›zlar›n, o¤ullar›n
neler hissettiklerini düflünmelidir. 

“Babama birfley olursa ben ne
yapar›m” diyor. Babas›n›n katlet-
tiklerinin, kaybettiklerinin çocukla-
r› yok muydu?

Tüm iflkencecilerin, kontrgeril-
lac›lar›n derin trajedisidir. Bir gün,
belki birkaç dakika önce, birinin bo-
¤az›na s›kan eller, bir kaç dakika
sonra, eflini, çocuklar›n› kucaklar.
Manyetoyu çeviren elleriyle okflar-
lar çocuklar›n›n saçlar›n›. K›zlar›
yafl›ndad›r ço¤u kez tecavüz ettikle-
ri. 

Fulya Ersöz, s›zlanmadan önce,
bunlar› da düflünmelidir. Bafl›n› ok-

flayan elin, kendi yafl›ndaki genç
k›zlara tecavüz etti¤ini veya ettirdi-
¤ini, o ellerle iflkenceler yapt›¤›n›
akl›ndan bir saniye bile ç›karmama-
l›d›r.  

Babas›, yapt›¤› iflkence ve katli-
amlardan dolay› de¤il, oligarflinin
iktidar çat›flmas›n›n sonucu olarak
tutuklanm›flt›r. Halka karfl› yapt›¤›
suçlarla ilgili de çok büyük ihtimal-
le di¤er kontra flefleri gibi sorgulan-
mayacakt›r. Ama efli, k›z› sorgula-
mal›d›r flimdi. 

Tüm kontrgerillac›lar›n eflleri,
k›zlar›, yak›nlar› sorgulamal›d›r
bunlar›. 

Çocuklar, anne babalar›n› tercih
edemezler. Ve bu yüzden de annele-
rinin babalar›n›n yapt›klar›ndan so-
rumlu tutulamazlar. Ama belli bir
yafla geldiklerinde e¤er iflkenceci,
katliamc› bir adam›n o¤lu, k›z›, ge-
lini, damad› olmay› kabul ediyorlar-
sa masum de¤illerdir... ‹flkencecinin
efli olmay› kabul ediyorlarsa, ma-
sum de¤illerdir. 

‹flkencecinin k›z› olman›n da be-
deli var elbette. Bir kontrgerillan›n
efli, k›z›, insanl›k suçu iflleyen bir
alça¤›n efli ve k›z› olma s›fat›n› tafl›-
yarak öderler ilk bedeli. 

Deflifre olmufl bir iflkencecin,
kontrgerillac›n›n efli, k›z› olmak ise,
art›k toplumun içinde bafl› dik geze-
memek, halk›n önünde babas›n›n
kimli¤ini ve mesle¤ini söyleyeme-
mek utanc›d›r. 

‹flkencecilerin, kontrgerillac›la-
r›n eflleri, k›zlar›! Sizedir ça¤r›m›z;
efllerinizi boflay›n; babalar›n›z› red-
dedin! Onurunuzu, gururunuzu
ancak böyle kazanabilirsiniz. 

‹flkenceci babalar›n k›zlar›!
Onurunuz, gururunuz için
REDDED‹N babalar›n›z›!

mahçup etmiyor. Polis ve jandarma-
n›n teflvik ve gözyummas›yla  ‹stan-
bul’da Hrant Dink’in katledilmesi
eyleminde azmettirici olarak rol al›-
yor. ‹stanbul’da tutuklan›yor.

Trabzondaki MCDonalds davas›
yarg›taydan bozulunca yeniden yap›-
lan duruflmada devlet deste¤i yine
kendisini gösteriyor.

Sormak laz›m Trabzon mahkeme-
sindeki savc›ya: hangi eettkkiinn ppiiflflmmaann--
ll››¤¤›› gösterdi Yasin Hayal? Hrant
Dink’i vurdurarak m› gösterdi pifl-
manl›¤›n›? Duruflmalara ç›karken Or-
han Pamuk’a tehditler savurarak m›

gösterdi yoksa? Durmadan faflist ör-
gütlerin lehine slogan atarak m› gös-
terdi?

Yasin Hayal sald›rganl›¤›n›, katil-
li¤ini, halk düflmanl›¤›n›, hiçbir “et-
kin piflmanl›k” göstermeden sürdürü-
yor. Ama Yasin biliyor ki kontrgerilla
devleti onun gibileri korumaya de-
vam edecektir. 

Kontra’n›n savc›s› büyük bir per-
vas›zl›kla herkesin gözünün içine ba-
karak katillerine sahip ç›k›yor. Yasin
Hayaller gibi “bayra¤› yerden kald›r-
mas›” gereken katillere ihtiyaçlar›
var çünkü. 
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F Tipi hapishanelerde sohbet
hakk›n›n uygulammas› konusunda
verdi¤i sözü yerine getirmeyen
Adalet Bakan› M. Ali fiahin son ola-
rakta hapishanelerde hiçbir sorun
olmad›¤› yalan›n› söylemiflti. ‹zmir
K›r›klar F Tipinde kalan devrimci
tutsak Ümit Çobano¤lu yazd›¤›
mektupta hapishanede yaflad›klar›n›
anlat›yor ve Adalet Bakan›’n›n yala-
n›n› ortaya koyuyor.

Ümit ÇÇobano¤lu’nun 
K›r›klar F Tipi’nden 
4 OOcak 22009 ttarihli mmek-
tubundan:

“Kahraman Filistin halk› diren-
meyi yine ö¤retiyor dünyaya, dire-
nerek flehit düflürüyorlar emperya-
lizme karfl› mücadelede. Bizde geç-
ti¤imiz hafta boyunca siyonist ‹sra-
il’i sloganlar›m›zla lanetleyerek
protesto ettik. 

Adalet Bakanl›¤›’na verdi¤imiz
bir dilekçe ile ‹srail’i protesto etti¤i-
mizi bildirdik ve Filistin halk› ile da-
yan›flmak için yaral›lara kan ba¤›fl›
yapmak istedik. Tabi ‹srail’le iflbirli-
¤i yapan tüm devletlerin katliamdan
sorumlu oldu¤unu, Türkiye’nin AKP
Hükümeti’nin de buna dahil oldu¤u-
nu söyledik. Bu sorumluluktan kur-
tulmak için iflbirli¤ine son verilmesi-
nin, somut ad›m at›lmas›n›n gerekti-
¤ini belirttik. Bizim kan ba¤›fl› talep-
lerimizin kabul edilmesi de bu yönde
at›labilecek ilk ad›m olabilir ancak
geçmifl farkl› örneklerde bu talebin

geri çevrildi¤ini biliyoruz. 
Burada jandarma yeni y›la iflken-

ce yaparak girdi. 31 Aral›k günü
hastahaneye göz muayenesine giden
‹leri K›z›laltun arkadafl›m›z jandar-
man›n iflkencesine maruz kald›.
Doktorun ve baflhekimin de talep et-
mesine ra¤men muayene esnas›na
odadan ç›kmay› reddeden jandarma
subay› bizzat savc›dan telefonla al-
d›¤› talimat do¤rultusunda ‹leri’yi
döverek iflkenceyle dört kat afla¤›
sürükledi. Daha önce Burak’a da
yapt›klar› gibi a¤z› bez parças› (as-
ker kepi) ile t›kand›, nefessiz b›rak›-
larak bay›lt›ld›, bilinci yerine gelip
iflkenceyi anlatmaya bafllay›nca tek-
rar ayn› iflkence bafllad›. 

‹flkenceyi PProtestoya CCeza 
Daha önce idare Burak’a iflkence

yap›lmas›na karfl› kap› dövdü¤ümüz
ve slogan att›¤›m›z için bizlere 1 Ay
iletiflim araçlar›ndan men cezas›
vermiflti. Verilen bu cezan›n sorufl-
turmas› tamamlanmam›flken yeni
bir iflkence vakas› yafland›. K›r›k-
lar’da iflkence vakalar› son dönem-
de o kadar artt› ki ayn› kiflilere defa-
larca iflkence yap›ld›. ‹dare iflkence-
leri soruflturmak yerine iflkenceye
u¤rayanlara ceza vererek yeni ifl-
kencelerin önünü aç›yor. Savc› yü-
zümüze karfl› bu sorunlar›n art›k çö-
zülece¤ini defalarca söyledi ancak
büyük bir ihtimaldir ki ‹leri’yi mu-
ayene ettirilmemesinin ve dolay›-
s›yla iflkence yap›lmas›n›n talimat›-
n› verende ayn› savc›d›r. 

Özgür Tutsaklar›n 
‹flkencelere, TTecrite 
Cevab›: YAREN

Yeni y›la iflkence ile, Gazze’den
ald›¤›m›z katliam haberleri ile öfke-
li girdik. Lakin öfkeli oldu¤umuz
kadarda umutluyduk. Çünkü tutsak
dergiler kervan›na bir ses de K›r›k-
lar’dan ekledik. Ayl›k Siyasi Mizah
ve Edebiyat Dergisi, derginiz ””YYaa-
rreenn””i ç›kard›k. Bedreddinler ve
Efeler diyar›ndan yükselen bu ses
yoksul emekçi halk›m›za umut ola-
cak, ba¤›ms›z, demokratik ve sosya-
list bir ülke hedefimizde yol gösteri-
ci olma iddias›yla ç›kta yola. Bu or-
tak hedefimizde mütevaz› bir katk›-
m›z dahi olsa tutsaklar cephesinden
tecrit k›r›larak kazan›lm›fl bir bafla-
r›d›r bizim için. Dergiyi ç›karmadan
önce hepimiz gibi bizde Day›’m›z-
dan ö¤rendiklerimizi gözden geçir-
dik, bu süreci bir e¤itime dönüfltür-
mek için hepimizin bir ad›m ileri at-
mas› gerekti¤inin kesinli¤i önümüz-
de duruyordu. Daha programl›, daha
örgütlü, iddiam›z› büyüterek yafla-
mak ufakta olsa somut ad›mlardan
bafllar. 2009 onsuz ama onunla gir-
di¤imiz ilk y›l oldu ve “Yaren” de
onun nezdinde iddiam›z›, hedefimi-
zi büyütmenin mütevazi ve somut
bir ad›m› oldu bizim için”.

Tecrit’ten Haberler

Diyarbak›r Katliam Davas› 
Tekrar Ertelendi

Diyarbak›r Hapishanesi’nde 24 Eylül 1996’da 10 tutsa¤›n
özel timler taraf›ndan sopa ve demir çubuklarla katledilmesine
iliflkin y›llard›r süren dava, tekrar ertelendi. Katliam davas›nda
verilen 62 kifliye 5’er y›ll›k hapis cezas› Yarg›tay’ca bozulunca,
Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yeniden yap›lan 2. du-
ruflmas›na katliamc›lar kat›lmad›. Duruflmada avukat Meral Da-
n›fl Befltafl, san›klar›n ttuuttuukkllaannmmaass›› ttaalleebbiinnii tekrarlad›. Mahke-
me heyeti bu talebi reddetti. Duruflma 26 Mart’a ertelendi.

Kürtçeye “Güvence”
Talebi

18 Ocak günü. Diyarbak›r, Siirt, fi›rnak,

Van, Hakkari, Yüksekova, Mardin K›z›ltepe,

Urfa Suruç, ‹zmir ve ‹stanbul'da Bar›fl Anne-
leri ‹nisiyatifi üyeleri ve TZPKurdi taraf›n-
dan gerçeklefltirilen yürüyüfller, oturma ey-
lemleri ve bas›n aç›klamalar›yla Kürtçe'nin

anayasal güvenceye al›nmas› istendi.



F›nd›k ve Çay’dan sonra zeytin üreticileri de sorunlar›n›n çözümü için ey-
leme geçiyor. ‹MF politikalar› do¤rultusunda, küçük üreticinin bitirilme
operasyonu olan bu uygulamalara karfl› Bursa zeytin üreticileri direniyor.

Bursa’n›n ‹znik, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde zeytin üretici-
lerinin kurdu¤u, Zeytin Üreticileri Komisyonu,haz›rlad›¤› bildiriyi ilçe
merkezlerinde kurdu¤u stantlarda ve gezilen köylerde imzaya açt›. Yo¤un
ilgi gören imza toplama çal›flmalar›yla 2 bin imzaya ulaflan üreticiler An-
kara’ya meclise gideceklerini belirttiler.

“Zeytinimize,Eme¤imize Sahip Ç›k›yoruz”bafll›kl› bildirilerini
bas›n aç›klamas›yla okuyan üreticiler, s›k s›k, “Zeytinciyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z”,”Gücümüz Birli¤imizdir”,”Birlik Uyuma Üreticiye Sahip
Ç›k”, ‹MF’yi De¤il Zeytinciyi Dinle” sloganlar›n› att›.Aç›klamada,”Mar-
mara Birlik ‹MF’nin Yan›nda De¤il Üreticinin Yan›nda Ol”, “Zeytinciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,”Fiyatlar› Belirleme Hakk› Üreticiye Verilsin” dö-
vizleri aç›ld›. Yap›lan konuflmalardan sonra seçilen dört kiflilik komisyon
milletvekilleriyle görüflmek için Ankara’ya gitti. Üreticiler, meclisteki gö-
rüflmeler nas›l sürerse sürsün,hakl› taleplerini sonuna kadar savunacakla-
r›n› belirttiler.
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Zeytinimize Sahip Ç›k›yoruz

‹zmir’de Kamu Emekçileri
2 Saat ‹fl B›rakt›

‹zmir’de Büro Emekçileri Sendikas›, Türk Büro-Sen ve Büro Memur-
Sen üyeleri, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n, 15 fiehre, “Sa¤l›k
Ve Sosyal Güvenlik Merkezi” açma karar›n› protesto amac›yla 2 saatlik ifl
b›rakma eylemi yapt›  Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ‹zmir ‹l
Müdürlü¤ü önünde yap›lan eylem ve aç›klamada, bu yeni uygulamayla,
“geçici görevlendirme” ad› alt›nda sürgünlerin gündeme getirilece¤i  ve
sürgünler sonras› ise,  ifl yüklerinin art›r›laca¤›  belirtildi. Yasaya karfl›
direneceklerini belirten emekçiler, sürgün de¤il, yeni personel al›nmas›
gerekti¤ini vurgulad›lar.

‹zmir Çi¤li’de
‹flçi K›y›m›na
Karfl› Eylem

Çi¤li Organize Sanayi Bölge-
si’nde farkl› iflkollar›nda çal›flan 5
bin iflçi,  “ekonomik kriz” bahane-
siyle gerçeklefltirilen iflçi ç›karma-
lar› protesto etti. Filistin Hakl›ya
dayan›flma amac›yla tafl›nan Filis-
tin Bayraklar› ve ölenler için  say-
g› duruflundan sonra,  krize ve pat-
ronlar›n uygulamalar›na yönelik
konuflmalardan sonra “‹flten At›l-
malar›n Durdurulmas›” talebiyle
imzalar topland›. Eylemin ard›n-
dan toplanan imzalar Ankara’ya
TBMM gönderildi.

Su Halk›nd›r,
Sat›lamaz!
Bu y›l Beflincisi düzenlenen Dün-
ya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da gerçeklefltire-
cek. Beflinci Dünya Su Forumu'na,
123 Ülkeden ve 300'ü aflk›n ilgili
kurumdan 20 binin üzerinde kifli-
nin kat›lmas› bekleniyor.

“Suyun Ticarilefltirilmesine Ha-
y›r Platformu”, uzun süredir ger-
çeklefltirdi¤i çeflitli  etkinliklerle
halk› bu konuda  bilinçlendirmeye
çal›fl›yor. “Dünya Su Formu”na
karfl›, dünya halklar›n›n  örgütlü bir
durufl sergilenmesi için çal›flmalar
yürüten platform,  “Suyun özellefl-
tirilmesine karfl›”  mücadelesinin
yan›nda,  ayn› zamanda  temiz   ve
kullan›labilir suyun  bir hak oldu¤u
gerçe¤ini öne ç›kar›yor.”Suyumu-
zu Hayat›m›z› Sat›yorlar” bafll›kl›
bildiriyi  ‹stanbul 1 May›s Mahal-
lesinde da¤›tan platform üyeleri,
halk› bilgilendirmenin yan›nda
mücadeleye ça¤›rd›..



1980 y›l›n›n Ocak-fiubat ay›nda
bir direnifl yafland› ‹zmir’de. 22
Ocak 1980’de “arama” gerekçesiyle
bafllat›lan polis sald›r›s›, ülkemiz ifl-
çi s›n›f› tarihine geçecek büyük bir
direniflin de bafllang›ç noktas› ola-
cakt›. Tarifl Direnifli, 12 Eylül önce-
sinin en önemli direnifllerinden biri-
dir. Kitleselli¤i, militanl›¤›, uzun
sürelili¤i, politik yanlar›yla önemli
bir birikim yaratan direniflin üzerin-
den 2299 yy››ll geçti. 12 Eylül cuntas›n›n
çarp›tarak sald›rd›¤›, “anarfli-te-
rör”e örnek olarak göstermeye ça-
l›flt›¤› direnifl, hiç kuflkusuz bugün
de ülkemiz iflçi s›n›f›na yol gösteren
direnifllerden biri olmaya devam
ediyor. 

HH
1979 sonlar›nda iktidardaki CHP

az›nl›k hükümetinin yerine, 33.. MMiill--
lliiyyeettççii CCeepphhee ((MMCC)) hükümeti ku-
ruldu. MC oligarflinin, yükselen
mücadeleyi bast›rmak için baflvur-
du¤u bir tercihti. MC’yle birlikte si-
vil faflist terör ve devlet terörü daha
da t›rmand›r›ld›. Faflist kadrolaflma
yayg›nlaflt›. Tarifl, örgütlü ilerici ifl-
çilerin ço¤unlukta oldu¤u demokra-
tik bir mevzi olmas› nedeniyle, fa-
flist terörün hedeflerinden biriydi.
Ayn› zamanda genifl imkanlar› ne-
deniyle de faflist kadrolaflma için ele
geçirilmesi gereken bir yerdi. 

Hükümet, iflçilerinin sendikal ve
siyasal örgütlülük düzeyleri nede-
niyle öncelik verdi¤i TAR‹fi’e ba¤l›
iflletmeleri faflist kadrolarla doldur-
ma plan›n›, fabrikan›n yönetimine
atad›¤› yeni genel müdürle uygula-
maya koydu. Yeni genel müdür ilk
ifl olarak, devrimci iflçilerin yerine
farkl› flehirlerden gelen faflistlerin
ifle al›naca¤› söylentisini yaymaya
bafllad› ve k›sa süre sonra ise 100
civar›nda silahl› faflistle kap›ya da-
yand›. Bunun üzerine TAR‹fi bün-
yesindeki ‹zmir ‹ncir, Üzüm, Pa-
muk ve Zeytinya¤› Tar›m Sat›fl Ko-
operatifleri Birli¤ine ba¤l› iflletme-
lerde çal›flan iflçiler faflist kadrolafl-

maya karfl› direnifle geçti-
ler. 22 Ocak 1980’de dev-
let, askeri, polisi ve z›rhl›
araçlar›yla iflçilerin direni-
flini k›rmak amac›yla “ara-

ma” ad› alt›nda büyük bir sald›r›
bafllatt›. Bu sald›r›da 5500 iflçi yara-
land›, 660000 iflçi gözalt›na al›nd›. “Si-
lah deposu” oldu¤u iddia edilen ifl-
letmelerde hiçbir fley bulunamad›.

Bu sald›r›n›n ard›ndan TAR‹fi
iflçileri, ifl ve can güvenli¤inin sa¤-
lanmas›, gözalt›na al›nan iflçilerin
serbest b›rak›lmas›, iflletmelerdeki
hasardan polisin sorumlu oldu¤u-
nun aç›klanmas› talepleriyle yeni-

den direnifle geçtiler. 

Kad›n›, erke¤iyle
hemen tüm iflçiler di-
renifl saflar›ndad›r.
Direnifli daha örgütlü
hale getirmek için ko-
miteler oluflturulur.
‹flçilerin yemek, sa¤-
l›k ihtiyaçlar› karfl›-
lanmaya çal›fl›l›r. Po-
lis iflletmeleri abluka-
ya al›r. Operasyon
boyunca uygulanan
vahfleti gören Çi¤li,
Çimentepe, Gültepe’deki gecekon-
du halk›, Ege Üniversitesi ö¤renci-
leri, liseliler direnifle destek oldular.
Polis, asker bu kez de direnifli des-
tekleyenlere sald›r›r. Sald›r›lar her
yerde direniflle karfl›lan›r. 

Direniflin ilk haftas›nda D‹SK
devreye girer. Bir kaç gün önce ‹z-
mir’de yap›lan mitingde “egemen
s›n›flara savafl” ilan eden D‹SK’li
yöneticiler tek tek iflletmeleri dola-
flarak direnifli bitirmeye, k›rmaya
çal›fl›rlar. Son u¤raklar› da Çi¤li ‹p-
lik Fabrikas›’d›r. Devrimci iflçiler
direniflin bu noktada bitirilmesinin
faturas›n›n a¤›r olaca¤›n›, yeni sal-
d›r›lara maruz kal›naca¤›n›, oysa
verili durumda siyasi iktidara geri

ad›m att›r›labilece¤ini anlatmaya
çal›fl›rlar. D‹SK’in tavr›na, fabrika-
daki revizyonist gruplar›n yan çiz-
mesi de eklenince karars›zl›k bafl-
gösterir. Ve böylece direnifl 31
Ocak’ta sona erdirilir. ‹flçilerin öne
sürdü¤ü üç talepten sadece biri, gö-
zalt›na al›nan iflçilerin serbest b›ra-
k›lmas› kabul edilir. 

TAR‹fi Genel Müdürlü¤ü, 6 fiu-
bat’ta gazetelere verdi¤i ilanla
“onar›m için” üretime ara verildi¤i-
ni duyurur. Oysa bir haftada onar›m
mümkün de¤ildi. “Ara”n›n anlam›
çok geçmeden belli olur; 3000 iflçi
iflten ç›kar›l›r, baz› üniteler tümüyle

tasfiye edilir. 

‹fl güvenceleri kalmayan, açl›¤a
itilen iflçiler yönetimin bu karar›na
karfl›, üretimi sürdürüp, fabrikalar-
dan ç›kmayacaklar›n› aç›klad›lar;
direnifl yeniden bafllad›. ‹flçiler aç›k-
ça görüyordu ki, direnmekten ve
birlikte hareket etmekten baflka yol
yoktu. Buna halk›n mücadelesinin o
günkü gücü de eklenince coflku ve
güvenle direnifle sar›ld› Tarifl iflçile-
ri. Direnifl k›sa sürede tüm iflletme-
leri kapsad›. 

Barikatlar›n ard›nda üretime de-
vam edilirken, önce iflletmeler, po-
lis, jandarma taraf›ndan ablukaya
al›nd›. Ard›ndan operasyonlar dü-
zenlenmeye baflland›. Sald›r›lar, bü-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye



tün bir flehrin direnifliyle karfl›land›.
Baflta Çimentepe olmak üzere, ge-
cekondu semtlerinde, yüksek okul-
larda direnifli desteklemek için bari-
katlar kuruldu. Direnifli destekle-
mek için yürüyüfller, gösteriler ya-
p›l›rken, devrimci hareketin önder-
li¤inde Adalet Partisi binalar›n›n
bas›lmas›, silahl› gösteriler gibi ey-
lemlerle de direnifle güç verildi.  ‹fl-
çilerle polis aras›ndaki çat›flmalar
tüm fliddetiyle devam ederken, TKP
ve CHP, iflçilere “yasalar çerçeve-
sinde kalmalar›n›” ö¤ütlüyorlard›. 

7 fiubat’ta Üzüm ‹flletmesi’ndeki
direnifl polis sald›r›s›yla k›r›ld›. Çok
say›da iflçi yaraland›. Gözalt›na al›-
nan iflçiler Alsancak Stadyumu’na
kapat›ld›. Ya¤ Kombinas›’na pan-
zerlerle giren polisin atefliyle üç iflçi
yaralan›r. ‹flletme kurflun ya¤muru

alt›nda boflalt›ld›. Daha sonra, dire-
nifli yaln›zlaflt›rmak için bask›lar
destek verenlere  yöneldi. 

13 fiubat’ta direnifli sürdüren sa-
dece Çi¤li ‹plik Fabrikas› kalm›flt›.
Di¤er iflletmelerde direniflin k›r›l-
m›fl olmas› baz› siyasi hareketlerin
tavr›n› da etkilemiflti; talepleri bir
kenara b›rakarak, “arama yap›lma-
mas› güvencesiyle fabrikay› boflalt-
ma” önerisini gündeme getirdiler. 

Devrimci ‹flçi Hareketi’nden ifl-
çilerin direnifli sürdürme tavr›yla,
uzlaflmac›l›k aras›nda sürüyordu
flimdi mücadele. Reformizm, reviz-
yonizm beyaz bayrak çekerken, di-
renifle devam diyen devrimci iflçiler

barikatlar›n bafl›ndayd›lar. 14 fiu-
bat’ta, devlet, 1100 bbiinn jandarma ko-
mandosu ve panzerlerle sald›rd› bu
kez fabrikaya. ‹flçiler gözalt›na al›-
n›p, iflkenceli sorgulardan geçirildi,
bir ço¤u tutukland›. D‹SK uzlaflma-
c›l›¤›, ayak oyunlar›yla direniflin 15
fiubat’ta bitmesini sa¤lad›. 

Ancak sald›r›lar fabrikalardaki
direniflin bitmesiyle durmad›, baflta
direnifle destek veren Çimentepe ol-
mak üzere, bir çok alanda devam et-
ti. Semtlerdeki direnifllerde de yüz-
lerce kifli gözalt›na al›nd›. 

HH
Direnifl, büyük ölçüde iflçilerin

kendili¤inden tavr›yla bafllam›flt›;
Direnifl bafllarken iflyerlerindeki ör-
gütlü sendika olan D‹SK’in bir ka-
rar› yoktu. Direnifl sürerken de des-
te¤i s›n›rl› kalm›fl, as›l olarak “uz-
laflma, diyalog” ad›na direniflin biti-
rilmesi yönünde çabalar› olmufltu.
D‹SK, direnifli Tarifl’le s›n›rl› tutma
tavr›n› benimserken, direnifl dev-
rimci hareketlerin mücadelesiyle
büyümüfl, yay›lm›flt›r. 

Bu direniflin en çarp›c› yanlar›n-
dan biri, o sendikalarda etkili olan
reformizmin, revizyonizmin, sendi-
kal mücadelenin gereklerini yerine
getirebilecek bir bak›fl aç›s›na dahi
sahip olmad›klar›n›n görülmesiydi.
Ekonomist mant›k ve oligarflinin
icazet s›n›rlar› içinde mücadele an-
lay›fl›, direnifli zay›flatan ve k›ran
bafll›ca unsurlardan biriydi. 

Oligarfli bafl›ndan itibaren, dire-
nifli haks›z, gayrimeflru gösterme
çabas›na girmiflti. Bunun son afla-
mas› da S›k›yönetim Mahkemele-
ri’nde aç›lan TTaarriiflfl DDaavvaass›› oldu. Ta-
rifl Direnifli hakl› ve meflru bir dire-
niflti. ‹flçilerin hemen tamam›n›n ka-
t›l›m›n› sa¤layabilen kitleselli¤iyle,
hakl›l›¤›ndan ald›¤› güçle, icazeti
y›k›p atan militanl›¤›yla güçlü bir
direniflti. Bir direniflin gücü, gelece-
¤e uzanan etkisi, yaln›zca gerçek-
lefltirildi¤i andaki çat›flmalar›yla de-
¤il, bu direniflin halk ve tarih önün-
de, ve düflman karfl›s›nda savunula-
bilmesiyle pekiflir.

Yafland›¤› dönemde ‹zmir’in ge-
cekondular›nda, okullar›nda, fabri-
kalar›nda sahiplenip desteklenen
Tarifl Direnifli, cunta taraf›ndan
mahkeme salonlar›nda mahkum
edilmeye çal›fl›l›rken, çeflitli sol
güçler, direnifli ayn› kararl›l›kla sa-
vunma cüretini ortaya koyamad›lar.
Mahkeme salonlar›nda direnifli sa-
hiplenmeyen bu tav›r, eseasta refor-
mist, revizyonist, oportünist çevre-
lerin Tarifl Direnifli’ne düflürdükleri
bir gölgeydi. Ama direnifli bütün
olarak sahiplenen, savunanlar da
vard› elbette. DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarree--
kkeettii,, Tarifl ‹flletmeleri’nde direnifli
sonuna kadar sürdürmesinde oldu¤u
gibi, direnifli siyasi olarak da bütü-
nüyle sahiplendi, savundu. Cunta-
n›n, Tarifl yetkililerinin, savc›lar›n
yalanlar›n› bir bir sergilendi ve dire-
nifl bir kez daha hakl› meflru çizgisi-
ne oturtuldu. Direnifl siyasi olarak
tarih önünde sahiplenmenin onuru
Devrimci ‹flçi Hareketi’ne attir. 

HH
TAR‹fi iflçileri, yaflad›klar› dire-

nifli, bu topraklarda iflçi s›n›f›n›n
mücadele tarihinin yapraklar›na
kanlar›yla yazd›lar. Tarifl, içerdi¤i
tüm eksik ve zaaflara karfl›n, iflçi s›-
n›f›n›n mücadele tarihinde, militan-
l›¤› ve kitleselli¤iyle özel ve onurlu
bir direnifl olarak yerini ald›. Kuflku
yok ki, bugünkü genç iflçiler, sendi-
kac›lar ve tüm iflçi s›n›f› için de
önemli dersler içeriyor; en baflta flu
bilinmeli ki; Tarifl Direnifli, s›n›f
mücadelesinde kal›c› izler b›rakan,
bugün ondan coflkuyla, onurla söz
edebilece¤imiz bir direnifl olduysa,
bu direniflte “siyasi sloganlar at›l-
mad›¤›” , “polise-askere direnilme-
di¤i”, “arkas›nda örgütler olmad›-
¤›” için de¤il; tam tersine, devrimci
örgütler, iflçilerin içinde örgütlü ol-
du¤u ve direniflin önderli¤i içinde
yer ald›¤› için, oligarflinin tüm güç-
lerine karfl› militanca direnildi¤i
için, bu direnifl tarihe böyle geçti.
Oligarflinin ve uzlaflmac›l›¤›n iflçi
s›n›f›na verebilece¤i hiçbir fley yok-
tur. ‹flçi s›n›f› kazanmak için keli-
menin tam anlam›yla söke söke, mi-
litanca mücadele etmelidir. 

Say›: 1173 47TAR‹H
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AC‹L fi‹FALAR
Geçen hafta has-

taneye kald›r›l›p son-
ra da GATA’ya sev-
kedilen Kenan Ev-
ren’e acil flifalar dili-
yoruz. 

Diyeceksiniz ki
niye... iflte öyle... 

Ama yine de tah-
min edersiniz Evren’in sa¤l›¤›na
gösterdi¤imiz yak›n ilgi ve alaka-
y›... 

Onun gibi insanlar›n ölümü iki
flekilde olabilir; ya eceliyle, ya
cepheliyle.. 

Birincisi, yaz›kt›r. ‹kincisi, la-
y›kt›r. 

Haks›z m›y›z!

H›rs›za güvence!
Kemal Unak›tan, kara paray› aklamak için ç›kar›lan

“Varl›k Bar›fl›” yasas›yla ilgili geçen haftasonu bir konuflma
daha yapt›: Bak›n ne dedi. “Son gün 2 Mart. Bu tarihe kadar
paras› olan Allah aflk›na getirsin. Getir koy sermayene,
gö¤sünü gere gere dolafl, titremenin anlam› yok kardeflim.
Getirilen bu paralarla ilgili herhangi bir soruflturma, incele-
me yapmayaca¤›z, kanunda da aç›kça belirttik.”

Bu sermaye sahipleri niye titriyor acaba?
Bakan Unak›tan bunun cevab›n› iyi biliyor olmal›. Kendisini ve di¤er AKP’li

milletvekillerini kurtaran yasalar› ç›karmadan önce, anlafl›lan kendisi de titreyip
duruyordu... fiimdi maflallah, titremek ne kelime, se¤irip, ge¤irip duruyorlar... 

Ne Yap›yorlar?
Ne yap›yorlar yandaki foto¤rafta?

‹lk bak›flta e¤leniyor gözüküyorlar
de¤il mi?

Hem evet, hem hay›r. 

Yer Kocaeli. AKP Kartepe Kad›n
Kollar›, Filistin’e, Gazzeliler’e yar-
d›m amac›yla bir toplant› düzenlemifl.
Ama iflte ifl, flirazesinden ç›km›fl bu
hale gelmifl. Gazze’ye bombalar dü-
flüyor onlar göbek atarken. 

Ama burada as›l önemli olan, as›l dik-
kat çeken, düzen ‹slamc›l›¤›n›n yarat-
t›¤› yozlaflma... Ki suyun bafl›n› düzen
‹slamc›lar›n›n tuttu¤u bu ya¤ma dö-
neminde, bu da kaç›n›lmaz. 

değin elerm

BAM TELİ çizgiler

““SSöözzüümmoonnaa
uulluussllaarraarraass››
ttoopplluulluukk 

ööyyllee bbiirr flfleeyy
ggeerrççeekktteenn vvaarr
mm››?? BBuu ssaaddee--
ccee ttüüccccaarr,,
bbaannkkaacc›› vvee
oorrdduu kkoommuu--
ttaannllaarr››nnddaann
oolluuflflaann bbiirr
kkllüüpp ddee¤¤iill
mmiiddiirr??
AABBDD’’nniinn
ttiiyyaattrroo
ooyynnaadd››¤¤››nnddaa
kkeennddiissiinnee
ttaakktt››¤¤›› iissiimm
ddee¤¤iill mmii??....””

EEdduuaarrddoo
GGaalleeaannoo 
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““ÇÇaa¤¤››mm››zz››nn
ddüünnyyaass››nnddaa

kkuurrttuulluuflflllaarr›› iiççiinn
ssaavvaaflflaann vvee ççiillee

ççeekkeennlleerrii ddeesstteekk--
lleemmeekk iiççiinn,, yyii¤¤iitt
oollmmaakk zzoorruunnlluu

ddee¤¤iillddiirr;;
hhaayyssiiyyeettllii oollmmaakk

yyeetteerrlliiddiirr..””
((AA.. CCaabbrraall))

Kald› 99!
OOff’’ttaa bbiirr KKaayymmaakkaamm

vvaarrmm››flfl.. TTuunnccaayy SSoonneell......
‘‘ÇÇ››llgg››nn TTüürrkklleerr’’ddeenn bbiirrii
ddiiyyee ttaann››ttmm››flfl MMeelliihh AAflfl››kk..

Of’ta okul öncesi e¤itim
gören çocuklar›n oran› yüz-
de 53 imifl. Çocuklar›n› ana
okuluna göndermeleri karfl›-
l›¤›nda her aileye bbiirr bbeeyyaazz
eeflflyyaa verilmifl. Oran, yüzde
94’e ç›km›fl. 

- Her okula o ay›n en çok
okuyan ö¤rencisine bir kitap
ve bbiirr aalltt››nn hediye ediyor-
larm›fl, okuma artm›fl. 

- Of’ta 3 bini aflk›n oku-
ma yazma bilmeyen varm›fl;
kampanya yapm›fl kayma-
kam: “Ö¤ren okumay›, aall
aalltt››nn››nn››””......

- Çay ocaklar›na kitapl›k
yapt›racakm›fl, ödül yine al-
t›n: ““EEnn ççookk ookkuuyyaannaa bbiirr
aalltt››nn!!””

Kaymakam bey, e¤itimi,
rüflvetin üzerine bina etmifl
neredeyse... Oku.. al... 

Melih Afl›k, bu “alt›nc›”

kaymakam› anlatt›ktan sonra
alt›na flu notu düflmüfl: “Tun-
cay Sonel hakk›nda söylenen
flu: Onun gibi 100 kayma-
kam olsa, bu ülke kurtulur.”

Art›k ülke mi kurtulur,
yoksa karfl›l›¤›nda alt›n yok-
sa, beyaz eflya yoksa hiçbir
fley yapmayan bir toplum
mu oluflur, allah bilir.. 

Zavall› ayd›n›m›z, umut-
suzluktan kafa kar›fl›kl›¤›n-
dan ne hallere düflmüfl, ne-
lerden medet umar hale gel-
mifl... Adam düpedüz
rüflvetle okutuyor... Bencil,
ç›karc› bir toplum flekil-
lendiriyor... O diyor ki,
böyle 110000 kkaayymmaakkaamm ddaahhaa
oollssaa...... YYookk istemez!. 

*

Biz bu sat›rlar› yazd›ktan
sonra gazetede bir haber
daha: Sinop-Ayanc›k kay-
makam›, “bir kitap oku, bir
tiflört kazan” kampanyas›
bafllatm›fl. 

Kald› 99! 

Az kald›, memleket ha
kurtuldu ha kurtulacak.. 

Tecrübe kkonufluyor:
"Amerika fevkalade k›sa menfaat he-

saplar›  ile hareket eder... fiöyle, 53'üncü
eyaleti gibi bir idare olsun da vars›n de-
mokrasi, hürriyet olmas›n. O böyle düflü-
nür." (Demirel'in Zincirbozan Mektuplar›,
syf.233, 28 Eylül 1983)

“Engin ‹çin, Ferhat ‹çin,
Halk ‹çin Adalet ‹steyelim”

Halk Cepheliler her hafta oldu¤u gibi, bu hafta da
katliamlar›n önünü kesmek, katillerden hesap sor-
mak için, Ferhat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
cezaland›r›lmas› talebini hayk›rarak, Ferhat ve Engin
için adalet istemenin halk için adalet istemek oldu¤u-
nu yinelediler. 

15 Ocak günü, 1 May›s Mahallesi ve Alibey-
köy’de, 18 Ocak günü de Okmeydan›, Gülsuyu ve
‹kitelli’de biraraya gelen Halk Cephesi üyeleri
yapt›klar› eylemlerde; 21 Ocak’da bafllayacak Engin
Çeber’in davas›na ça¤r›da bulundular. 

“Yürüyüfl Susturulamaz” ve “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemlerin
ard›ndan Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› yap›ld›.

15 Ocak’ta 1 May›s Mahallesi ve Alibeyköy’de
yaklafl›k 100 dergi, 18 Ocak’ta Okmeydan›’nda 110,
Gülsuyu’da 81, ‹kitelli’de 110 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Tan›t›mlar›
Sürüyor

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüfl
dergisi okurlar› dergilerindeki gerçekleri halkla
paylaflmak için ‹stanbul, Adana, ‹zmir ve
Malatya’da toplu da¤›t›m ve tan›t›m yapt›lar. 14
Ocak günü Adana Yüre¤ir ‹lçesi Cumhuriyet
Mahallesi’nde ve ‹zmir Büyük Yamanlar
Mahallesi’nde dergi da¤›t›m› yap›ld›. Adana
yap›lan da¤›t›mda polis okurlar›m›z› durdurmufl
fakat derginin toplatmas› olmad›¤› anlafl›l›nca teh-
dit edip gitmek zorunda kalm›flt›r. Yamanlar’da
yap›lan da¤›t›mda 50 dergi halka ulaflt›r›lm›flt›r.

15 Ocak günü ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde 10
Yürüyüfl okuru kat›ld›¤› dergi da¤›t›m›nda 100
dergi da¤›t›ld›. 

18 Ocak günü  yine ‹zmir Harmandal› ve Mene-
men Asarl›k’ta dergi da¤›t›m› yap›ld›. Harmanda-
l›’daki  62 dergi Menemen’de75 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

20–21 Ocak günlerinde de Malatya sokaklar›n-
da Yürüyüfl Dergisi tan›t›m› yap›ld›. Yap›lan tan›-
t›mlarda 50 yürüyüfl dergisi halka ulaflt›r›ld›.

OKMEYDANI



““BBiizzlleerr bbuurraaddaa
oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii

ggiibbiiyyiizz,, öözzggüürr 
ttuuttssaakkll››¤¤›› tteemmssiill 

eeddiiyyoorruuzz..””

Metris’te, defterine karalad›¤›
sat›rlarda, “Güzel günler görece-
¤iz”  diyordu inançla, “Karamsarl›k,
durgunluk yok” diyordu kararl›l›k-
la. Umutla bak›yordu hayata.. O
umuttu iflkenceciler karfl›s›nda di-
renmesinin sebebi... Zulmün onu
katledece¤i Metris’ten yazd›¤› son
mektubu, an›s›na yay›nl›yoruz:

***
Merhaba!

... Orada bulunan tüm canlara ku-
caklar dolusu selam ve sevgilerimi
sunuyorum. Ben neredeyim? Vallahi
80’lerde tarihte tek tip elbiselere kar-
fl›, 12 Eylül cuntas›na karfl› direnifl-
lerle sözedilen, tarih sayfalar›na ge-
çen yerdeyim. MMeettrriiss’deyim. Bizi,
bayram arifesi ald›lar buraya getirdi-
ler. Pazar günü ‹stanbul (Derbent’de)
Ferhat Gerçek’le ilgili bir bas›n aç›k-
lamas› yapt›k. Ondan sonra da Yürü-
yüfl da¤›tal›m dedik. Pat polisler gel-
diler, benim ve Özgür Karakaya’n›n
aranmas› oldu¤u gerekçesiyle, biz
derhal sald›r›ya u¤rayarak yaka paça
hiçbir fley anlamadan gözalt›na al›n-
d›k. Bizlen beraber (Okmeydan›’n-
dan Cihan Güz ve Aysu abla (Bay-
kal) toplam 4 kifliyiz.

Ben, Özgür Karakaya, Cihan
MMeettrriiss’’ddee yat›yoruz. Aysu Baykal
ablay› da... Bak›rköy’e yollad›lar.
Üçümüzü de ayr› ayr› ko¤ufllara
koydular. Ya abi, flimdi sen de, ora-
daki arkadafllar da flimdi beni merak
etmiflsinizdir. Ne deseniz hakl›s›n›z.
Gerçi geçenlerde ... abilere gittim...
onunla da görüfltüm, sizlere de se-
lamlar›m› ilettim. Tam ç›kt›m d›fla-
r›n›n havas›n› ald›m, dediler sana bu

kadar yeterlidir. 20 ayl›k bir aradan
sonra... Bu kadar uzunca bir ara an-
lafl›lan. Tutuklan›fl›mda hemen siz
akl›ma geldiniz, hemen bu bofllu¤u
dolduray›m, sonra demeyin bu En-
gin nerelerde kald›. 

Abi oralar nas›l, b›rakt›¤›m gibi
mi? Dolaflmalara da yeni yeni baflla-
m›flt›m. (...) Yorum konserine de git-
tim. .... Haberiniz ola yeni tahliyeler
heyecanla bekleniyor... Sincan’dan
bir tahliye daha var idi, onu da gör-
meden geldik. Ya abi bu arada unut-
madan sen kimin yan›ndas›n? Senin
yan›na en son duydu¤uma göre Si-
nan ve ‹nan kardeflleri getirmifllerdi
de¤il mi. Bizim Hüseyin’i ne yapt›-

lar, ne vaadler etmifltik. Bir sürpriz
onu da ‹lyas’lar›n yan›na götürmüfl-
ler, çok iyi olmufltur. Benim ismim
okundu¤unda ben ilkin anlayama-
d›m, sonra askerin bize sald›rmas›
mahkeme ç›k›fl› ringlere götürülür-
ken Cengiz abi bir yandan kafas›n›
ovuyor, sonra da mahalle ile ilgili
arkadafllar›n selamlar›n› iletiyor,
ufak çocuklar›n foto¤raflar›n› çekip
bana yolla diyordu. Onun dedikleri-
ni aynen ilettim arkadafllara, onlar
da göndereceklerdi. ‹flte bu abi.

Baflka da abi vallahi benim de
yatmad›¤›m cezaevi kalmad›. TTee--
kkiirrddaa¤¤,, BBaayyrraammppaaflflaa,, flimdi de
MMeettrriiss’deyim, adli tutuklular›n ara-
s›nday›m. Fazla kalmay›z, bir bak-
m›fls›n mektup sana gelmeden pat
d›flar›day›m. Burda zaman›m› flu an,
kitap okuyarak de¤erlendiriyorum.
Naz›m Hikmet [okuyorum] gazete-
lerden de Sabah, Hürriyet geliyor.
Daha bize Avukat, ziyaretçi vs. ge-
len olmad›. Bakal›m gelecekler mi? 

Adlileri de hiç sorma onlar›n ya-
flant›lar›n›, burada gün say›yorlar.
Her dinden, memleketten insan
manzaralar›, her memleketten var.
Hepsi de kap›dan, mazgaldan gele-
cek seslere ba¤lanm›fllar. 

Sizin o taraflar› da özlemedim
de¤il, flimdi deseler gider misin, ko-
fla kofla giderim gelirim. 

Sen arkadafllara benden taraf se-
lam söylersin, iyi oldu¤umuzu. Ha
unutmadan flu bizim Hüseyin de
gönderebilirse, bizim defterleri fo-
to¤raflar› yollas›n...

Abi ben de kaçmadan son olarak
ne diyeyim, herkese sevgiler selam-
lar, yürek dolusu selamlar. Unutma-
dan komüncü kimse, benden taraf
herkese çikolata da¤›ts›n. Herkesten
mektuplar bekliyorum. Bizler bura-
da olmas› gerekti¤i gibiyiz, özgür
tutsakl›¤› temsil ediyoruz. 

Kendinize çok iyi bak›n!
S›k›ca kucaklay›p öpüyorum. 
Sevgilerimle.

EEnnggiinn ÇÇEEBBEERR

MMeettrriiss TT TTiippii KKaappaall›› CCeezzaa
‹‹nnffaazz KKuurruummuu // 2 Nolu B-8

SON MMEKTUBU

BBeenn bbuu uuzzuunn yyoolluu bbiillddiimm bbiilleellii
KKaallbbiimm öözzggüürrllüükk iiççiinn çç››rrpp››nndd››
DDüüzzeenniinn kkööttüü ggiiddiiflfliinnee
EElllleerriimmii aaçç››yyoorruumm
GGöö¤¤ssüümmüü ssiippeerr eeddiiyyoorruumm
NNiiccee zzaalliimmlleerr vvuurrdduu bbeeddeenniimmee..
YY››llmmaaddaann
EElliimmddee bbiirr ppaannkkaarrtt
DDaalldd››mm eemmeekkççiilleerriinn
eezziilleennlleerriinn aarraass››nnaa......
‹‹nnssaannllaarr ööllüüyyoorr
MMaappuuss ddeenneenn yyeerrddee
BBiirriilleerrii dduuyymmaall›› 

bbuurraaddaa yyaaflflaannaann ggeerrççeekklleerrii
ÖÖllüümm nnaass››llssaa 

eellbbeett bbiirr ggüünn ggeelleecceekk
VVaarrss››nn 

öözzggüürrllüükk iiççiinn 
aakkss››nn kkaann››mm..
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