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Azmettirenler Ortada Yok... Katledenler Korunuyor!
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YAKININIZ, KOMﬁUNUZ, ARKADAﬁINIZ
G Ö Z A LTINA ALINDI⁄INDA

DERHAL B‹ZE ULAﬁIN
G ö z a l t › n d a i ﬂ k e n c e g ö r m e k n e r ed e is e
s›radan hale geldi. Art›k polise kimlik
sormak bile iﬂkence görmek için, karakola götürülmek ve hatta tutuklanmak
için yeterli oluyor. Bu dizginsiz, hukuks uz ve yasad›ﬂ› polis terörüne karﬂ›
ancak biz birbirimizi koruyabiliriz.
Birli¤imi z gü cümüzdür, birli¤imizle can
güvenli¤imizi savunabilir, ha kl ar› m›z ›
kazanabiliriz. Bu nedenle diyoruz ki,
b i r yak›n›n›z, arkadaﬂ›n›z, iﬂyerinizde
çal›ﬂan mesle k t a ﬂ › n › z , m a h a l l e n i z d e o t u ran komﬂunuz, herhangi biri gözalt›na
al›nd›¤›nda hemen bize ulaﬂ›n.

Gözalt›
Terörüne Ve
‹ﬂkenceye
Karﬂ›

Halk S›n›f› - 1
Halk S›n›f› - 2

Yitirdiklerimiz
30 Ocak - 5 ﬁubat

Ça¤r›

Kendiniz gözalt›na al›nabilirsiniz.
Akrabalar›n›z ya da arkadaﬂlar›n›zdan
birileri gözalt›na al›nabilir. Hemen
gözalt›na al›nan kiﬂinin ad› ve soyad›n›,
do¤um tarihini ve baba ismini aﬂa¤›daki
telefona bildirin. Böylece gözalt›na
al›nan kiﬂileri sahiplenelim. Yeni Engin
Ç e b e r l e r yaﬂanmas›n...

Umudun da¤lardaki taﬂ›y›c›lar›yd›lar.
30 Ocak 1996’da Sivas’›n Hafik ilçesinin Yukar›asarc›k Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Direnerek ﬂehit
düﬂtüler.

Mete Nezihi ALTINAY

Cömert ÖZEN

Mete Nezihi ALTINAY, oluﬂumundan itibaren devrimci hareketin
saflar›ndayd›. Cunta y›llar›nda tutsakt›. 86-91 y›llar› aras›nda devrimci
hareketin yeniden örgütlenmesinde
büyük eme¤i vard›r. ﬁehit düﬂtü¤ünde birli¤in komutan yard›mc›l›¤› görevini yürütüyordu.

Mustafa AKTAﬁ

Tevfik DURDEM‹R

Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus
Durudere Köyü do¤umluydu. ‹stanbul’da çeﬂitli gecekondu bölgelerinde
görevler ald›. 1991 y›l›n›n ortalar›nda Tokat-Sivas bölgesinde görevlendirildi. ﬁehit düﬂtü¤ünde birlik komutan›yd›.

‹ r t i b a t M e r k e z i : H a l k › n H u k u k B ü r osu
TAYAD
‹ r t i b a t Telefonu: (0-539 ) 974 97 56
(Elif Kaya)

H a z i r a n Yay›nc›l›k E¤itim Dizisi
E¤itim Dizisi - 1

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

E¤itim Dizisi - 4
Hayat›n ‹çindeki Teori -1-2

Muharrem ÖZDEM‹R, Tokat Vavru Köyü 1971 do¤umluydu. Tokat
Muharrem ÖZDEM‹R
‹mran AYHAN
Ziraat Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken 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›ld›. Sivas katliam›na karﬂ› eylemlerin örgütlenmesinde yerald›. 1994’te gerillaya kat›ld›.
Tevfik DURDEM‹R, Antalyal›’yd›. Uluda¤ Üniversitesi’nde 1986-87 gençlik hareketinin öncü ö¤rencilerinden
biriydi. 1991’de tutsak düﬂtü. Buca Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen firar eyleminin ard›ndan gerillaya kat›ld›.

Ali Duran ERO⁄LU

E¤itim
Dizisi - 2
Amerikan
‹mparatorlu¤u,
Milliyetçilik ve
Demokrasi

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›.

E¤itim Dizisi - 3
Kürt Sorunu
Nas›l Çözülür?

Tel:

(0-212) 251 94 21

ESKAD ve
Eskiﬂehir
ÖZGÜR-DER
kurucular›ndand›. Kandemir’i,
1 ﬁubat
‹smail KANDEM‹R
1994’de çal›ﬂmak için gitti¤i Yalova’dan Eskiﬂehir’e dönerken geçirdi¤i bir trafik
kazas›nda kaybettik.

1957 do¤umluydu. Bir
emekçi olarak
devrim mücadelesine kat›ld›. ﬁubat
Fikret KARA
1978’de ‹stanbul ﬁehremini’de çal›ﬂt›¤› inﬂaatta sivil faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Kastamonu Küre do¤umluydu. Dev-Genç
saflar›nda antifaﬂist mücadeleye kat›ld›. 1
Mehmet MARAﬁ ﬁubat
1979’da ‹nebolu Halkevi’ne faﬂistlerin att›¤› bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Dev-Genç’in
önder militanlar›ndand›.
Anti-faﬂist
mücadelenin
kararl› ve cüMusa ÖZNUR
retli sürdürücülerinden biri olan Musa, faﬂistlerin sald›r› planlar›n› bozmak için 1
ﬁubat 1980’de düzenlenen bir
eylemde, elindeki bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Sivas Zara do¤umluydu. DevGenç örgütlenmesi içinde yerald›. ﬁubat
1977’de BeAli Necip BOZAL‹O⁄LU ﬂiktaﬂ Mimarl›k
Yüksek Okulu’nu basan sivil faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

Ortaokul ve
liseyi Hozat’ta
okuyan Ali
Hüseyin, bulundu¤u okulda,
ilçede örgütlenAli Hüseyin AVCI me faaliyetleri
yürütmüﬂ,
1983’de gerillaya kat›lm›ﬂt›r.
4 ﬁubat 1984’de Tunceli Çemiﬂgezek bölgesi Hadiﬂar Köyü’nde jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

1 ﬁubat 1932
Latin Amerika’n›n Amerikan emperyalizmine karﬂ› mücadelesinin önderlerindendi. 1893'te El Salvador’da do¤an Marti, 1925'te O r t a Amerika Sos yalist Partisi'nin kurucular› aras›nda
yerald›. Nikaragua’da Au gu sto Ce sa r
S a n d i n o'yla birlikte Amerika’ya karﬂ›
silahl› mücadeleye kat›ld›.
Farabundo MART‹
1930'da ülkesine dönerek E l S a l v a d o r K o m ü n i s t P a r t i s i saflar›nda mücadelesini sürdürdü. 1932 y›l›ndaki ayaklanman›n askeri önderli¤ini üstlendi. Marti, ayaklanman›n bast›r›lmas›ndan
sonra 1 ﬁubat 1932'de kurﬂuna dizilerek katledildi.

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, gözalt›nda ve ard›ndan tutsakl›k koﬂullar›nda a¤›r iﬂkenceler yaﬂad›
ve bunlar›n sonucunda sa¤l›¤› bozuldu. ﬁehit düﬂmesinden önceki bir y›ldan beri Almanya’n›n Duisburg ﬂehrindeydi. Ve iﬂte burada hayat›n› kaybetti. Ailesi, yoldaﬂlar› ve dostlar› onu unutmad›lar. Ailesi ve yoldaﬂlar›n›n konuﬂmalar›nda ﬂöyle deniliyordu:
"Turgut’u tan›mlayacak tek söz
tam bir DEVRIM HAMALI olmas›d›r. Yaﬂad›¤› o kadar sa¤l›k
sorunu olmas›na karﬂ›n mücadelesinde geri durmayan Turgut ‹çp›narlar'›n hesab› bir gün mutlaka sorulacak."
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1 Ocak’ta Bak›rköy
Adliyesi’nin önünde topland›¤›m›zda adalet istiyorduk. Devrimci,
ilerici, demokrat
hukukçular›m›z, belki de tarihlerinin en kitlesel savunmalar›ndan ve sahiplenmelerinden birini
gerçekleﬂtirirken adalet istiyorlard›.
Halk›n mücadelesi içinde yeral›rken
tutuklan›p iﬂkencede katledilen E n gin için 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›ras›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›.

2

daletsizli¤in istisna de¤il, k u r a l oldu¤u bir ülkedir Türkiye.
Bu nedenledir ki bu ülkede sisteme
karﬂ› mücadele eden hemen herkesin “ne için mücadele ediyorsun?”
sorusuna verece¤i cevaplardan biri
“ a d a l e t i ç i n ! ” olacakt›r. Adalet
için! Her “bozuk düzen”, adaletsiz
oldu¤u için bozuktur. Temel özelli¤i
adaletsizlik olan düzenler tarih içinde böyle adland›r›lm›ﬂt›r. Adaletsiz
bir düzende, her ﬂey bozuktur; adaletsiz bir düzenin mesela e¤itiminin
düzgün olmas› beklenemez; mesela
sa¤l›k hizmetlerinin iyi olmas› beklenemez. Çünkü o –adalet– sistemin
iﬂleyiﬂini belirleyen en önemli, en
belirleyici çarklardan biridir. Ve iﬂte
biz, bu çark›n bozuk oldu¤u bir ülkede yaﬂ›yoruz. Bunun için kavgaya at›l›yor Ferhatlar ve Enginler;
bunun için katlediliyorlar ve bunun
için onlar› katledenler, cezas›n›
bulmuyor.

A

as›l ki, üç beﬂ y›lda bir oy atma hakk›m›z var diye, yaﬂad›¤›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-

N
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GÜNDEM

Adaletsiz Ülkede
Adalet ‹çin Var›z!
ﬂ›s›nda?.. Engin gibi katledilen binlerce insan›m›zla, onlar› katledenler
eﬂit miydi?
üm faﬂist yönetimlerde oldu¤u
gibi, “Yarg›”n›n tamamen “Yürütme’nin”, yani, iktidarlar›n bask›s›, denetimi ve yönetimi alt›nda oldu¤u bir ülkedir. “Ya r g › n › n b a ¤ › m s›zl›¤›”, 85 y›ll›k Cumhuriyet’in en
büyük yalanlar›ndan biridir. Yarg›,
cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde ba¤›ms›z, iktidarlardan ayr›
bir güç olmam›ﬂt›r; ne küçük-burjuva diktatörlü¤ü döneminde, ne de
demokrasicilik oyununa geçilen faﬂizm döneminde. Yarg›, paran›n ve
siyasi gücün emri ve hizmeti alt›ndayd› hep. Bu yüzden de, 85 y›ll›k
tarih, ayn› zamanda yoksul halk kitleleri için köklü bir adaletsizlik tarihi demektir. Bu nedenle adalet, halk›n en çok özlemini duydu¤u taleplerden biri olarak, mücadelenin en
önemli unsurlar›ndan biri olagelmiﬂtir. Adalet büyük bir özlemdir bu
topraklarda.

T

lkemiz adaletsiz bir ülkedir.
Halk›m›z yüzlerce y›ld›r adaletsiz kalm›ﬂt›r. Ama bir toplumu öldüren, adaletsizlik de¤il, adalet için
mücadelesizliktir... Adaletsizli¤i kabul etmiﬂ, adalet için mücadeleden
vazgeçmiﬂ bir toplum, ölü bir toplumdur. Yüzlerce y›ld›r adaletsiz b›-

Ü

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.

rak›lm›ﬂ olsak da, adaletsizlik, onlarca y›ld›r art›k kurumlaﬂm›ﬂ olsa
da, halk olarak bunu kabul edemeyiz. Gelece¤imiz için etmemek durumunday›z. Adalet için, tüm halk
kesimleri, tüm ayd›nlar, tüm örgütlü, devrimci, ilerici, halktan yana
güçler, birleﬂmeliyiz. Adalet talebi,
tüm halk kesimlerinin, tüm örgütlü
güçlerin, tüm solun birleﬂebilece¤i
bir taleptir. ‹ﬂkencelerde, infazlarda
katledilenlerin, kitlesel katliamlar›n, katledilen ayd›nlar›n davalar›n›
takip etmek için, gücümüzü birleﬂtirelim. Engin Çeber davas›, en az›ndan hukukçular aç›s›ndan önemli
olmuﬂtur. Geçmiﬂle k›yasland›¤›nda
önemli bir sorumluluk ç›km›ﬂt›r ortaya. Sendikalar›n temsilcilerinin
orada olmas› önemlidir. Ama bu
mücadele kal›c›laﬂmal›, kurumlaﬂmal›d›r. Say›s›z davada örne¤i görüldü¤ü üzere, birkaç duruﬂmada
boy gösterip sonra tamamen gündeminden ç›kartmak adalet mücadelesini ciddiye almayan bir yaklaﬂ›md›r. Hukukçular, adalet için mücadelede kendileri bir güç olarak ç›kmal›d›rlar ortaya. Sendikalar, temsilen kat›lman›n ötesine geçip, adalet
için mücadeleyi tüm emekçilere
maletmeye çal›ﬂmal›d›r. Adalet mücadelesi, salt “yarg›sal”, “hukuksal”
bir mücadele de¤ildir. Adalet için
mücadelede kazan›lacak bilinç, bu
mücadelede al›nacak mesafe, bozuk düzene karﬂ›, adaletli bir düzenin mücadelesine götürür bizleri. O düzen, halk›n düzenidir.
iç kimse, hiçbir iﬂkence infaz davas›, için “bizim davam›z de¤il” diyemez. Dememelidir. Adalet mücadelesi iktidar
mücadelesidir. Oligarﬂinin mahkemelerinden hangi sonucun ç›kaca¤› önemli de¤ildir. Önemli
olan bizim adalet için mücadelemizin büyümesidir. Bu mücade-
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lenin adaleti, ekonomik, sosyal, si yasal temellerine kavuﬂturacak iktidar mücadelesine evrilmesidir...
Ki bu mücadelenin sonunda halk›n
adaletinin uygulanaca¤› günler de
gelecektir.

generalin yarg›lanmas› ile s›n›rlanabilir. 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, hükümetlerin kontrgerillan›n d›ﬂ›nda olmad›¤›n› göstermek ve adalet için mücadeleyi bu güçlerin tümüne karﬂ› bir
mücadele olarak geliﬂtirmektir.

ﬂkencede, infazlarda katledilenlerimiz için mahkeme salonlar›nda,
adliye binalar›n›n önlerinde verdi¤imiz mücadele, savc›larla, hakimlerle, üç beﬂ tetikçi katille mücadele
KP iktidar›, Ergenekon soruﬂde¤il, bizim devletle mücadelemizturmas›nda ha l k a k a rﬂ › po l i t i dir. Bu, nesnel olarak zaten böyledir
k
a
l
a
r
› tart›ﬂma ve soruﬂturma d›ﬂ›
ve böyle de görülmelidir. Kontrgeb›rakm›ﬂt›r.
Bu aç›kt›r. Genelkurrillaya iliﬂkin temel yanl›ﬂlardan bimay Baﬂkan› Baﬂbu¤’un Baﬂbakan
ri; kontrgerillan›n devletten ve devErdo¤an’la görüﬂmesi ve ard›ndan
letin kurumlar›ndan (ordudan, pogenerallerin serbest b›rak›lmas›, Jilisten, M‹T’ten, hükümetlerden,
tem ﬂeflerinden Abdülkerim K›rMGK’dan) ba¤›ms›z ele al›nmas›ca’n›n cenazesinde ordunun topyed›r. Bu yan›lg›l› ele al›ﬂ, kontrgerillan›n bizzat devlet taraf›ndan
da¤›t›lmas›n›, kontrgerillac›lar›n
devlet taraf›ndan cezaland›r›lmaAnti-emperyalist, anti-oligarﬂik
s›n› beklemeyi beraberinde getidevrimimiz, hiç kuﬂku yok ki, en
riyor. Bu tamamen boﬂ bir bekbaﬂta milyonlar›n adalet özlemine
lentidir ve bunun böyle oldu¤u,
cevap olacakt›r. Devrimciler iﬂte
ülkemizin yak›n-uzak tüm tarihibunun için var; ve dünyan›n bir
nin gösterdi¤i bir gerçektir.
çok yerinde, devrimcilerin kendilerini özgürlük savaﬂç›lar› ya da
lkemizde kontrgerillaya yöadalet
savaﬂç›lar› olarak adland›rnelik hemen tüm operasyonmas›n›n temelinde de bu evrensel
lar, ya deﬂifre olmuﬂ elemanlar›n
öfke ve özlem vard›r.
temizlenmesi, ya tasfiye edilmesi
gereken belli kesimlerin tasfiyesi
amac›yla, ya da oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir uzant›s› olarak gündekün gövde gösterisi yapmas›, geneme gelmiﬂtir. Dolay›s›yla, kontrgerallerin hapishanede TSK ad›na zirilla elemanlar› içinde at›lanlar, k›yaret edilmesi gibi, gerçekte TSK
za¤a çekilenler, hatta üç beﬂ y›l haaç›s›ndan oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›pis yat›r›lanlar olsa da, bu “ceza”lana yönelik tav›rlar, özellikle küçük
r›n hiçbiri adaletin yerine gelmesi burjuva ayd›nlar taraf›ndan “yarg›ne hizmet etmemiﬂtir. Bugünkü Erya müdahale” boyutuyla eleﬂtirilip
genekon operasyonunda da ayn› ﬂey
tart›ﬂ›lmaktad›r. Tart›ﬂmay› bu noksöz konusudur.
tadan yapmak, Ergenekon davas›nvet, hat›r› say›l›r say›da kontrgeda yarg›n›n kontrgerillaya karﬂ› adil
rilla ﬂefi, eleman› tutuklanm›ﬂt›r.
kararlar verebilece¤i beklentisinde
Ama yine adaletin yerine getirilmeolmakt›r; ki yarg›ya biçilen bu missine dair bir u m u t ve ihtimal yoktur.
yon, ülkemizdeki yarg› mekanizmaÇünkü operasyon bir iç çat›ﬂma, iç
s›n›n niteli¤ini görmemektir. ‹kincitasfiye üzerinden geliﬂmekte ve halsi, olay› böyle ele almak, Ergeneka karﬂ› savaﬂ, bu davada sorgulankon soruﬂturmas›n›n oligarﬂi içi ikmamakta, yarg›lanmamaktad›r. Devtidar çat›ﬂmas›n›n bir arac› oldu¤urimcilerin, ilericilerin, demokratlar›n
nu da yok saymak anlam›na gelkontrgerillaya karﬂ› mücadelesi; ne
mektedir. Dolay›s›yla bu bak›ﬂ aç›birkaç kontrgerilla ﬂefinin, ne birkaç
lar›, halk›n adalet özlemini, düzen
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içi çat›ﬂmalara yöneltecek, adalet
talebini, halk›n iktidar› mücadelesiyle birleﬂtiremeyecektir. 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.
untan›n mahkemelerinde devrimci hareketi tan›mlarken, hareketimiz “emperyalizmin ve bir
avuç iﬂbirlikçi sömürücünün ç›karlar› için, emekçi halk›m›z›n faﬂizmin
azg›n terörü, vahﬂice katliamlar› alt›nda ezilmesine, hak ve özgürlüklerine zincir vurulmas›na, iliklerine
kadar sömürülmesine, yoksulluk ve
sefalet içinde yaﬂat›lmas›na, h e r
türlü adaletsizli¤e, haks›zl›¤a karﬂ›
mücadele eden, halk›m›z›n antiemperyalist, anti-oligarﬂik, antifaﬂist gücüdür” diyorduk. Adaletin mücadelemizdeki yeri, bizi
t a n › m l a y a n u n s u r l a r d a n biri
olacak kadar önemli ve vazgeçilmezdir.

C

ﬂkencede, infazlarda, polis terörünün çeﬂitli biçimleriyle
katledilen insanlar›m›z, iﬂsiz soka¤a at›lan insanlar›m›z, yeterince beslenemedi¤i için, gereken
tedavisi yap›lamad›¤› için ölen
insanlar›m›z, okuyamayan insanlar›m›z, bozuk düzenin neticesinde depremlerde, iﬂ kazalar›nda kaybetti¤imiz insanlar›m›z, hepsi, ama
hepsi, öfkemizi ve öfkemizle birlikte adalet özlemimizi büyütüyor. 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 kendilerini ö z g ü rlük savaﬂç›lar› ya da adalet savaﬂ ç›lar› olarak adland›rmas›n›n temelinde de bu evrensel öfke ve özlem
vard›r. “Hukukun ve adaletin yokedildi¤i yerde!”, o sistemi de¤iﬂtirmek istemek, meﬂru ve hakl›d›r.
Çünkü hiç kimse, hiçbir topluluk,
hiçbir halk, adaletsiz yaﬂamaya
mahkum edilemez. Adaletsizli¤i kabul etmiyoruz ve adalet istiyoruz!

‹
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OL‹GARﬁ‹N‹N ADALET‹,
KONTRGER‹LLANIN
ADALET‹D‹R!
Ahmet K arlangaç’tan E ngin Ç eber’e,
6-7 Eylül’den 6 Nisan’a, Hrant Dink’e,
Koray Do¤an’dan F erhat G erçek’e...
‹nfazlar›n, katliamlar›n, iﬂkencelerin,
kay›plar›n cezas›z kalmas›n›n k›sa tarihi..

Ahmet Karlangaç, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkencede
katledildi¤inde 1980 y›l›yd›... Engin Çeber, önce ‹stanbul polisi, sonra gardiyanlar›n yapt›¤› iﬂkence sonucu katledildi¤inde y›l 2008’di;
aradan 28 y›l geçmiﬂti ve iﬂkence,
Türkiye gerçe¤i olmaya devam ediyordu.
Tarihimize 6-7 Eylül ya¤ma ve
katliam› olarak geçen sald›r›; ülkemizdeki az›nl›klara karﬂ› gerçekleﬂtirilen en vahﬂi sald›r›lardan biriydi
ve takvimler, 1955’i gösteriyordu.
52 y›l son r a, az›nl›klar›n can›n› ve
mal›n› ya¤malayan güruhtakilerle
ayn› soydan biri, muhtemelen o güruhun ad›mlad›¤› kald›r›mlardan birinde, Hrant Dink’i vurdu.
Koray Do¤an, bir devrimciydi,
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Ankara’da sokak ortas›nda vuruldu¤unda y›l 1972 idi. 25 yaﬂ›ndayd›
Koray. 12 Mart’›n azg›n terörü hüküm sürmekteydi sokaklarda... Tam
35 y›l sonra, 2007’de, AKP iktidar›
hüküm sürerken ülkemizde bir
genç, ‹stanbul sokaklar›nda s›rt›ndan vuruldu. Ferhat ölmedi tesadüfen, felç kald›.
Üç olayda, k›sa tarih; ve tarihin
bir di¤er cephesi ﬂimdi: PEK‹ NE
OLDU? Ahmet Karlangaç’› iﬂkencede katledenler yarg›land› m›? Yarg›lan›p ceza ald› m›?
Peki, 6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›n› gerçekleﬂtirenlere ne oldu?
Yakaland›lar m›, ceza ald›lar m›?
Ya 35 y›l önce Koray Do¤an’›
sokak ortas›nda vuranlar? O katillere ne oldu?
Ayr› ayr› vermedik bunlar›n cevab›n›. Çünkü hepsinin tek bir cevab› vard›. Katillere H‹ Ç B ‹R ﬁ EY
O L M A D I ; ne sorguland›lar, ne
yarg›land›lar, ne hapse at›ld›lar. Ellerini kollar›n› sallayarak ayn› iﬂi,
iﬂkenceyi, cinayetleri, provokasyonlar›, katliamlar› yapmaya devam
ettiler. Kimi terfi ettirildi, zaman›
dolan emekli edildi. Ve Türkiye, yar › m a s › rd › r iﬂkence, katliam, infaz,
provokasyon ülkesi olmaya devam
etti.
Nas›l bir ülkeydi bu ülke ki, iﬂkenceler, infazlar, cezas›z kal›yordu? Nas›l bir hukuk vard› bu ülkede

ki, iﬂkenceciler, katliamc›lar, o hukukun elinden yakas›n› kolayca
kurtar›yordu?

Hukuk k atillere kol kanat
germeden böyle kanl› bir
tarih y az›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 güçlere karﬂ› savaﬂmay› asli görev olarak gördüler. Halka karﬂ› ilan edilmemiﬂ bir savaﬂ içinde oldular. Bu
savaﬂ›n rahatça sürdürebilmesi için,
onlar›n halka karﬂ› terörünü yasallaﬂt›ran yasalar ve her koﬂulda halka
karﬂ› suç iﬂleyenleri koruyacak bir
yarg› mekanizmas› gerekliydi.
Yasama, yürütme, yarg› bu anlay›ﬂla ﬂekillendirildi.
85 y›ld›r, Mustafa Suphiler’in
katledilmesiyle baﬂlayan zincir,
halklar› kana bo¤arak, Nasturi katliam›yla (1924), 1926 A¤r›, 1938
Dersim katliamlar›yla, "ﬁapka Devrimine uymad›" diye gerçekleﬂtirilen katliamlarla, ‹stiklal Mahkemeleri’nde düzene karﬂ› her türlü muhalefet için k›r›lan kalemlerle devam etti.
K a t le d e n l e r ce za s›z kal d › ; çünkü “yasal”d›lar! Çünkü “hukuka”,
TBMM kararlar›na “uygun olarak”
katletmiﬂlerdi ço¤unda.

25 Ocak 2009

12 Mart cuntas›yla devrimcilere,
muhaliflere karﬂ› “sürek av›” baﬂlat›ld›; halk›n üstüne balyoz gibi çöktü faﬂist terör; infazlar, katliamlar
birbirini izledi... Sonra faﬂist çeteleri sald›lar halk›n üzerine, binlerce
devrimci ve halktan insan katledildi... 1 Ma y›s 1977’de ‹stanbul’da,
sonra M a r a ﬂ’da, Ç o r u m’da, Sivas’ta yüzlerce insan› katletti düzen. Bahçelievler KATL‹AMI, 16
Mart 1978 Katliam›, Balgat Katliam›, Piyangotepe Katliam›... gerçekleﬂtirildi...
Ve hep oldu¤u gibi, cezas›z kald› katledenler. Hukuka uygundu ya
da de¤ildi; önemi yoktu bunun.
12 Eylül’de hukuk daha da
önemsizleﬂecek ve daha fazla k o n tr g e r i l la n›n em r i a l t› n a girecekti...
Sonras›, tarihe 12 Eylül döneminin
kanl› bilançosunun yaz›lmas›d›r.
Yüzbinlerce insana iﬂkence, sokaklarda yüzlerce infaz, hapishanelerde, da¤larda katliamlar...
Ve yine, k a til lerin ce za s›z kalm a s›... 12 Eylül cuntas›n›n emri alt›nda kan döken katiller, hukukun
bu yeni ﬂekilleniﬂinin faydas›n› fazlas›yla göreceklerdi.
Fakat gün gelecek katillere 12
Eylül generallerinin cö m e r t çe sa¤lad›¤› bu yetkiler ve koruma z›rh›
da yetersiz gelecekti.

Daha b üyük terör;
daha geniﬂ hukuki
kor uma
Çünkü kavga ﬂimdi daha ﬂiddetliydi. Halk›n mücadelesi büyümekteydi. Büyüyen mücadeleye karﬂ›,
düzen daha büyük bir terörle cevap
verecekti ve o halde; katliamc›lar
için daha geniﬂ bir hukuksal “koruma” gerekiyordu.
“ Ter ö r l e M ü c a d e le Ya s a s›”ndan baﬂlayarak hukuku, kelimenin gerçek anlam›yla kontrgerilla
hukukuna dönüﬂtürmeye devam ettiler. Polise ve jandarmaya, M‹T’e
ve “katletme” yetkisi olan tüm birimlere, durmaks›z›n yeni yetkiler
verdiler. ‹ﬂkencecilerin, infazc›lar›n, mahkeme salonlar›nda zor du-
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Hukuki durumu ifade
e t m e k g e re k i r s e , b u ü l k e d e
“katletme özgürlü¤ü”
v a r d › r, “iﬂkence özgürlü¤ü”
v a r d › r, “infaz özgürlü¤ü”
v a r d › r.
ruma düﬂmemeleri ve zaman kaybetmemeleri için, yarg›lama usüllerinde say›s›z de¤iﬂiklik yapt›lar.
Öyle bir noktaya gelindi ki; kaybedenler, katledenler, aynen Cumhurbaﬂkanlar› gibi, “sso r u m suz”dular art›k yasalar karﬂ›s›nda.
Dok un u l m a z”d›lar.
“D
Hakimler, s›n›rs›z yetkiliydi delillerin karart›lmas›nda. S›n›rs›z yetkiliydiler davalar› uzatmakta; daha
do¤rusu zaman aﬂ›m›n a kadar sündürmekte. Kontrgerillan›n ihtiyac›yd› çünkü bütün bu düzenlemeler.
Devlet için kurﬂun atm›ﬂ, manyetoyu devlet için çal›ﬂt›rm›ﬂsalar,
devlet için kör kuyulara atm›ﬂlarsa
insanlar›, yarg›, onlara “aferin o¤lum” demekten baﬂka bir ﬂey yapmaz, yapamazd›.
Devlet ad›na infazlar yapan, katliamlar düzenleyen, kaybetme politikas›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:
“ P oli simi zin elini so¤ u t m a y›n”
diyorlard›.
Politikan›n böyle belirlendi¤i
yerde, y a rg› n › n h a d di ne miydi polisin elini so¤utmak?
Hukuki durumu ifade etmek gerekirse, bu ülkede “ k a t let me öz-

g ü rlü ¤ü” vard›r, “iﬂ k e nce öz g ü r lü¤ü” vard›r, “ i nfaz özg ü rlü¤ü” vard›r. Ve fakat sizin bunlar karﬂ›s›nda
tüm hak ve özgürlükleriniz ya gasbedilmiﬂtir, 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 olsa, az çok ba¤›ms›z bir iﬂleyiﬂe sahip oldu¤u ülkelerin insanlar›, ülkemizdeki durumu ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›layacakt›r; o kadar savc›, hakim aras›nda bir tek, evet, iﬂkenceleri, infazlar› 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 düzenini böyle oluﬂturmuﬂtur.
Bu hukuk, kontrgerilla politikalar›n› dokunulmaz hale getiren hukuktur. Bu her zaman ka¤›t üzerindeki yasalarla de¤il, politikalarla ve
politik kararlarla sa¤lanm›ﬂt›r.
Kontrgerillan›n, en az›ndan bilindi¤i kadar›yla “yaz›l› bir hukuku”
yoktur. Yani ortada “kontrgerilla hukuku” 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 ülkede 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, benim babam kay›p... Ve onlar› kimse
kaale alm›yor ülkede.
Yüzlerce insan polis taraf›ndan
infaz ediliyor. Düzenin kendi yazarlar›na göre “sa¤ yakalayabilecekken!” katlediliyor büyük ço¤unlu¤u. Ama bu infazlar için ço¤u kez
bir soruﬂturma bile açt›ram›yorsunuz; dava açt›ram›yorsunuz, açt›rd›klar›n›z ise katillerin aklanmas›y-
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19-22 ARALIK KATL‹AMI
la, o da olmazsa zaman aﬂ›m›yla sonuçlan›yordu...
Yaz›l› bir hukuk yoktu belki ama
“po lisimizin elini so ¤utmay›n” sözü, oligarﬂinin yarg›s› için bir “ictihad” gibiydi ve zihniyetleri kontrgerilla politikalar›yla son derece
uyumlu olan savc›lar ve yarg›çlar,
bu içtihad› uygulamakta hiç zorlanm›yor, tereddüt etmiyorlard›.
Bu yüzdendir ki, ülkemizin
1980’li, 90’l› y›llar›nda binlerce infaz, kay›p, faili meçhul olmas›na
ra¤men, bunlardan dolay›, devletin
hemen hiçbir görevlisi demirparmakl›klar›n arkas›na gönderilmedi.
Göndermediler.
Kontrgerillan›n hukuku buydu
iﬂte.
Kontrgerilla politikalar›n› uygulayanlar, her dönem en üst düzeyde
koruma gördüler.
Genelkurmay baﬂkanlar›ndan
Do¤an Güreﬂ, kontrgerillac›lar›
“ele m a n l a r › m ” diyerek sahiplenmekteydi mesela. TBMM Faili
Meçhul Cinayetleri Araﬂt›rma Komisyonu Üyesi Mustafa Y›lmaz,
1999 Kas›m’›nda ﬂöyle aç›kl›yordu;
“komisyon araﬂt›rmalar› s›r as›nda
kontrgerillan›n cinayet iﬂledi¤i sonucuna ulaﬂt›k ve Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›'na yapt›¤›m›z baﬂvuruya
yan›t verilmedi. Dönemin Genelkurmay Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ
TBMM Baﬂkan› Cindoruk'u arayarak, ‘Ben elem a nlar›m› deﬂifre ettirmem, vazgeçin’ dedi.”
TBMM araﬂt›rma komisyonlar›n›n bir hukuku vard›; o hukuka göre
çal›ﬂ›yorlard› ve o soruﬂturmalar›
yapma yetkileri vard›. Fakat kontrgerillan›n yaz›l› ve yaz›l› olmayan
hukuku, TBMM’nin uydu¤u hukukun üzerindeydi.
Kontrgerilla politikalar›n› belirleyenler ise, daha baﬂtan yarg›n›n
elinin uzanabilece¤inin ötesindeydiler; kim yarg›lanabildi bugüne kadar? Halka karﬂ› say›s›z ve korkunç
suçlar iﬂleyenlerden hangisi yarg›lanabildi?
Halka karﬂ› topyekün savaﬂ ilan
eden, kasabalar› yak›p y›kan Çiller-
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yönelik bir söylem geliﬂtirmeyi hiç
ihmal etmiyorlar.
Bu yüzden ara s›ra çat›ﬂ›p kavga
etseler de halka karﬂ› bir blok halinde davranmaktad›rlar. Çünkü, yukar›da da iﬂaret etti¤imiz gibi, devletin
ve ç›karlar›n› temsil ettikleri tekellerin ç›karlar›, aralar›ndaki koltuk kavgas›ndan daha önemli, önceliklidir.

Oligarﬂi içi it dalaﬂ›ndan
adalet ç›kaca¤›n›, ç›kabile ce¤ini beklemek, sistem ve
sistemin yarg› mekanizmas›
h a k k › n d a k e s i n b i r yan›lg›
için de olmak demek tir.
ler, Demireller, Karayalç›nlar, Y›lmazlar, Özallar, Ecevitler, Bahçeliler... Hiçbiri yarg›lanamad›. Kontrgerilla politikalar›n›n kararlaﬂt›r›ld›¤› MGK’da yeralan generaller, bakanlar, onlar›n da hiçbiri yarg›lanamad›.

Kontrgerilla h ukukundan
adalet ç›kmaz!
Bugün Ergenekon vesilesiyle kimi kontrac›lar›n “dokunulmazl›klar›n›n” kalkm›ﬂ gibi görünmesi, yapt›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 beklemek, sistem ve sistemin yarg› mekanizmas› hakk›nda kesin bir yan›lg› 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 deyiﬂleriyle “dalga dalga!” operasyonlar yapsalar da “dev le te güve ni sarsacak”, “devlete zarar verecek” her
türlü sorgulamadan ve yarg›lamadan kaç›nacaklard›r. Hatta öyle ki,
iç çat›ﬂmalar›n›n gere¤i kontrac›lar›
tutuklarken bile, devleti aklamaya

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, oligarﬂinin genel ve uzun vadeli ç›karlar› söz konusu oldu¤unda, korumas› gerekeni koruyor yine. 19 A r a l›k
k a t li a m › n a iliﬂkin yarg›n›n verdi¤i
son kararlar, linç sal d› r › la r › na iliﬂkin verilen mahkeme kararlar›, bunun bir ifadesidir. Düﬂünün, savc›lar, yarg›çlar o hale gelmiﬂtir ki, yasalar›n apaç›k suç sayd›¤› linç fiileni, pervas›zca suç olmaktan ç›karm›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› süreci” ayn› ﬂekilde iﬂledi.
Kontrgerillay› yarg›lamak gibi
bir amaçlar› olmad›¤›, dolay›s›yla
bu davada, halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n cezaland›r›lmas›n›n umulamayaca¤›, en baﬂta Ergenekon davas›n›n iddianamesinden de bellidir. ‹ddianame, oligarﬂik devletin kurumlar›n›, M‹T, polis, ordu, hükümetler,
kurumsal olarak bu tablonun d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Örne¤in, iddianamede özel olarak “TSK ve M‹T’in
E rgenekon’la ilgisinin bul u nmad›¤›” belirtilmektedir. Tek baﬂ›na bu
tesbit, iddianamenin halen yürürlükte olan “kontrgerilla hukuku”na
göre yaz›ld›¤›n›n kan›t›d›r. O halde
karﬂ›m›za polisten, ordudan, hükümetlerden ba¤›ms›z ilginç bir kontrgerilla ç›k›yor. Yarg›n›n daha baﬂtan
kontrgerillay› bu ﬂekilde as›l güç
kaynaklar›ndan, as›l sorumlular›ndan soyutlamas›, “kontrgerillan›n
hukuku”nun geçerli olmas›n›n baﬂka bir tezahürüdür.

25 Ocak 2009

‹ﬂkence ‹nsanl›k Suçudur;
Tüm ‹nsanl›k Bu Davada Müdahildir

HEP‹M‹Z MÜDAH‹L‹Z

★ 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 barolar›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, yorulmayan sesleriyle adalet istediler.

Say›: 173

Engin Çeber’in iﬂkenceden
katledilmesi davas› 21 Ocak’ta
baﬂlad›.
Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m›n› yaparken polis taraf›ndan vurularak 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 tutuklanarak Metris Hapishanesi’ne götürülmüﬂtü. Karakolda iﬂkence
gördü¤ü doktor raporuyla belgelenen Engin’e hapishanede de
yo¤un iﬂkence uyguland›. Engin’i öldüresiye dövenler son
olarak ne ailesine ne de avukatlar›na haber vermeksizin onu
hastaneye kald›rd›lar. Engin Çeber 10 Ekim 2008 tarihinde hastanede yaﬂam›n› yitirdi.
‹ktidar›n tüm demokrasi demagojilerinin ortas›nda Engin’in
devlet eliyle katledilmesi kamuoyu taraf›ndan tepkiyle karﬂ›land›. Toplumun duyarl› kesimleri, ailesi, yoldaﬂlar› iﬂkencenin
ve iﬂkencecilerin peﬂini b›rakmad›. 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›nda, iﬂkence sonucu adam öldürmek, eziyet, kasten yaralama,
resmi evrakta sahtecilik, görevi
kötüye kullanma ve suçu bildirmeme suçlar›n› iﬂledikleri iddias› ile dava aç›ld›.
21 Ocak’ta Bak›rköy 14.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baﬂlayan 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 öncesinden 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› mücadele etti¤i için katledilen bir devrimciydi Engin. Haklar ve özgürlükler mücadelesinin bir
mevzisi olan Engin Çeber davas›nda taraf olmak gerekliydi.
Engin’in katledilmesi s›radan
bir ölüm de¤ildi. Engin, ba¤›m-
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s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin, haklar ve özgürlükler mücadelesinin yok edilmesi için öldürülmüﬂtü. Engin’le öldürülmeye çal›ﬂ›lan;
her türden bask›ya, zulme ve sömürüye karﬂ› direnme azmiydi. 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 yenilmeyece¤i gerçe¤iydi. Engin
nezdinde haklar› ve özgürlükleriyle
ba¤›ms›z, demokratik bir ülkede insanca yaﬂamak isteyen, bu amaçla
mücadele eden herkese gözda¤› verilmek istenmiﬂti.
Bu yüzden Engin’den, halktan
yana taraf olmak, davaya sahip ç›kmak gerekliydi. Engin Çeber davas›na sahip ç›kmak, iﬂkencecilere
karﬂ› ç›kmakt›. Bu davaya sahip
ç›kmak içimizdeki adalet özlemini
dile getirmekti.
Engin için adalet için mücadeleye 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 kimbilir kaç›nc› kez yarg›l›yorlard› iﬂkencecileri. Pankart› tutuyorlar, halaya
duruyorlar, sloganlara eﬂlik ediyorlard›. Zaman geçtikçe kalabal›klaﬂan kitlenin içinde yediden yetmiﬂe
her yaﬂtan insan bulunuyordu. Engin Çeber davas› için babas›yla adliye önüne gelen küçük Berfin’in boyundan büyüktü elindeki döviz.
“Engin Çeber Polis Dövdü Hapishane Öldürdü” yazan döviziyle iﬂken-

Adaletin yerini bulmas› için iﬂkenceciler, iﬂkence emrini verenler, iﬂkencecilerin önünü
açan mevzuat› ve hukuki zemini yaratanlar, iﬂkencenin siyasal sahipleri baﬂtan sona hepsi
cezaland›r›lmal›d›r.”
cecileri teﬂhire gelmiﬂti Berfin. Engin’in elindeki ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm bayra¤›n›n yere
düﬂmeyece¤inin de garantisiydi.
Adliye önünde saatler süren bekleyiﬂ s›ras›nda “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r, Adalet ‹stiyoruz” yazan
pankart bir kez olsun kapanmad›.
Engin’in coﬂkusunu ve bilincini
kuﬂan›p gelen Halk Cepheliler, yüzlerini s›k s›k adliyeye dönerek hayk›r›yor; salondaki iﬂkencecileri d›ﬂar›dan yarg›l›yorlard›: “‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek; Adalet
‹stiyoruz; Engin Çeber Ölümsüzdür; Hapishanelerde ‹ﬂkenceye Son;
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z; Engin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r; Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz; Yürüyüﬂ Susturulamaz, ‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir”
Davan›n öncesinde D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, KESK Baﬂkan› Sami Evren birer aç›klama yaparak, davan›n takipçisi olacaklar›n› ifade ettiler. Davaya müdahil
olan ÇHD ad›na ise davan›n hemen
öncesinde Av. Nazan Yaman aç›klama yapt›.

‹ﬂkenceci Polisler
Duruﬂmalara G elmedi
Kimilerine göre bir devrim yaﬂanm›ﬂ devlet yapt›¤› iﬂkenceden
ötürü özür dilemiﬂti. Ancak bu özür
samimi de¤ildi. Devlet, özür dileyerek ﬂov yap›yor, suçlar›n›n üstünü
örtmeye çal›ﬂ›yordu. Bunun bir
devrim de¤il bir ﬂov oldu¤u da soruﬂturma sürecinde oldu¤u gibi ilk
davada anlaﬂ›ld›.
Engin’e iﬂkence eden polislerin
hiçbiri duruﬂmaya gelmedi. Polislerin duruﬂmaya gelmemesi mahkemeye meydan okumayd› ayn› zamanda. Kendilerine birﬂey olmayaca¤›n›, iktidar›n, yasalar›n kendilerinden yana olduklar›n› bilen polisler rahatt›lar.
Mahkemeye gelen ikinci müdür
ve beﬂ infaz koruma memurundan
oluﬂan tutuklu san›klar ise iﬂkenceyi ve iﬂkence sonucu adam öldürmeyi 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 tutana¤› imzalad›n›z” sorular›n› cevaps›z b›rakt›lar.
Bu davan›n ‘cezas›zl›k’la sonuçlanmas›na izin vermeyeceklerini
söyleyen Engin’in ailesi, avukatlar›,
yoldaﬂlar›, barolar, sendikalar özür
de¤il adalet taleplerini dile getirdiler.

Ali T EK‹N
(Engin’in Babas›):
"Ben adalet istiyorum.
Bakan›n ö zür dilemesi
benim için bir ﬂey ifade
etmiyor. O¤lumu geri
getirmiyor. Suçlular›n
cezaland›r›lmas›n›
istiyorum"
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Adalet bir elinde k›l›ç, di¤erinde terazi tutan genç bir bakireyle sembolleﬂtirilmiﬂtir. Ama 12 Eylül’den
bu yana ABD emperyalizminin, CIA’n›n, iﬂbirlikçilerinin ve bir avuç
generalinin adaletinin hüküm sürdü¤ü ülkemizde adalet bakiresi
elinde kanl› bir b›çak taﬂ›yan fahiﬂeye dönüﬂtürülmüﬂtür.
‹nsanlar her ﬂeye katlanabilir, ama
adaletsizli¤e asla...
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

Diyarbak›r, Van, Ankara,
‹stanbul, Bitlis, ﬁ›rnak,
Mersin, Bursa Barolar›
Davaya M üdahil Oldular
Duruﬂman›n ilk yar›s›nda davaya müdahil (taraf) olmak isteyen ve
Diyarbak›r, Van, Ankara, ‹stanbul,
Bitlis, ﬁ›rnak, Mersin, Bursa illerden gelen baro temsilcilerinin,
KESK’in, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nin,
‹HV’nin, ÇHD’nin “biz de bu olaydan zarar gördük. ‹ﬂkencenin bir insanl›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” talepleri kabul edilmedi.
Gerekçe ise salonun yetersizli¤i
ve yer darl›¤›yd›. Bu davaya müdahil olmak isteyenleri hiçbir salona
s›¤d›ramayacaklar›n› biliyorlar.
Çünkü orada katilini aklayan devlete karﬂ› adalet isteyen milyonlar›n
duygular› var. Bu nedenle de mahkeme heyetinin s›n›rlamaya çal›ﬂt›¤›
gibi Engin’in iﬂkencesi ve ölümü
yaln›zca Engin’i ya da babas›n›, arkadaﬂlar›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 müdahildi.

17 Kiﬂi Daha ‹ ﬂkenceden
Ya rg›lanacak
Tutuklu, tutuksuz yarg›lanan
tüm san›klar Engin’e yap›lan iﬂkenceden sorumlu oldu¤u halde yaln›z-

Say›: 173

“...
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 iﬂkencecilerin 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 mücadelesinin 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 yenilmeyece¤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 cezaland›r›lmal›d›r.
...”

HALK CEPHES‹
21 Ocak 2009
ca 1 müdür ve 3 infaz koruma personeli iﬂkence ile adam öldürme suçundan yarg›lan›rken, di¤er görevliler ise eziyet ve kasten yaralama
suçlar›ndan yarg›lan›yordu. Ancak
Engin’in avukatlar› ›srarc›yd›; eziyetten ve yaralamadan haklar›nda
dava aç›lan bu kiﬂilerin kamu görevlisi oldu¤u için haklar›nda iﬂkence davas› aç›lmas› gerekti¤ini ifade
ettiler.

Bir Sonraki D uruﬂma
4 M art'ta
Engin Çeber'i katleden iﬂkencecilerin yarg›land›¤› davan›n üçüncü
gününde de san›k polisler duruﬂmaya gelmedi. Davan›n üçüncü gününde san›klar›n çeliﬂkili ifadeler
devam ederken, duruﬂman›n ikinci
bölümünde ise Engin Çeber'le birlikte iﬂkenceye maruz kalan Aysu
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Baykal, Cihan Gün, Özgür Karakaya ifade vererek yaﬂad›klar›n› anlatt›lar.
‹ﬂkencenin sokakta baﬂlay›p karakol odalar›nda, koridorlarda, hastane odalar›nda, hapishanede, üst
arama noktalar›nda, ko¤uﬂlarda
günlerce sistematik bir biçimde devam etti¤ini anlatan ma¤durlar tutuklu ve tutuksuz san›klar›n görmedik, 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›. Doktor Sivas'a atand›¤› için, burada sorgulanaca¤›, telekonferans yöntemiyle canl› dinlenece¤i ö¤renildi.
San›k vekillerinin otopsi raporunun tekrar incelenmesi talebini rededen mahkeme heyeti, Engin Çeber'in avukatlar›n›n ›srarla, eziyetten ve yaralamadan haklar›nda dava
aç›lan bu kiﬂilerin kamu görevlisi
oldu¤u için haklar›nda iﬂkence davas› 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 sonucunda; tutuklu san›klar›n tutukluluklar›n›n devam›na, duruﬂmaya kat›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 esnas›nda ifadesinin al›nmas› için telefaks tekni¤i kullan›lmas›na, iﬂkenceyi aç›¤a ç›karan delillerden
olan kamera kay›tlar›n›n mahkeme

ﬁerife ÇEBER
(Engin’in K›zkardeﬂi):
“Devletin kardeﬂime
adalet b orcu v ar. Ö zrü
kesinlikle kabul
etmiyorum. Topra¤›n
alt›ndan k ardeﬂimi
getirmiyor bu ö zür”
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salonuna plazma kurularak izlenmesine (sonras›nda ma¤dur avukatlar›na verilmesine) karar verilerek
bir sonraki duruﬂma 4 Mart 2009 tarihine, saat 10:00’a ertelendi.
Engin Çeber davas›n›n son gününde Halk Cepheliler, adliye
önündeki adalet nöbetine devam ettiler. “Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r.
Adalet ‹stiyoruz” yaz›l› pankartlar›
hiç kapanmayan Halk Cepheliler,
sloganlarla hem coﬂku hem öfkelerini dile getirdiler.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda ise TAYAD
Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin
Keskin, “Adalet için, baﬂka Enginler olmamas› için davan›n takipçisi
olaca¤›z” dedi. Avukat Taylan Tanay da mahkemenin verdi¤i 14 ara
karar› aç›klad› ve davaya ilgi gösterenlere teﬂekür etti.
17 kiﬂinin daha iﬂkenceden yarg›lanmas› karar› yaln›zca Engin’in
avukatlar›n›n ›srar›yla al›nan bir karar de¤ildi. Bu karar›n al›nmas› üç
gün boyunca adliyenin önünde
“adalet nöbeti” tutan halk›n, davaya
müdahil olmak isteyen sendikalar›n, meslek odalar›n›n, ülkenin dört
bir yan›ndan davan›n görülece¤i ‹stanbul’a gelen barolar›n, hukukçular›n, ayd›nlar› ›srar›n›n bir sonucudur. Ve bu sonuç iﬂkencecilerden
yana olan iktidar›n yasalar›na inat
hakl›l›¤›m›zdan, halk olmam›zdan
ald›¤›m›z güçle adalet mücadelesinde asla y›lmayaca¤›m›z›n, pes etmeyece¤imizin göstergesidir.

Y›llard›r her iﬂkence davas›nda
edinilmiﬂ bir tecrübedir; devlet katillerini aklamak ister. Bunun için
pek çok yol-yöntem vard›r. Delillerin karart›lmas›, davan›n zaman aﬂ›m›na u¤rat›lmas›, yarg›lanan iﬂkencecilerin duruﬂmaya gelmemesi,
görev yerlerini ve adreslerinin de¤iﬂmesi vs. Onlar aklamak isteyecekler ama biz yakalar›na yap›ﬂmaya çal›ﬂaca¤›z ve bu tavr›m›z› sonuna kadar sürdürece¤iz. Buna kararl›y›z.
Her ﬂey ortadad›r. Katledenler
bu devletin polisi, jandarmas›, gardiyan›, hapishane müdürü ve doktorudur. 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 iﬂkencecilerin siyasal sorumlulu¤unu taﬂ›yanlard›r.
Biz Engin’in katlediliﬂinden bugüne kadar dikkati hep AKP’nin iﬂkencecilerden yana tavr›na çektik.
AKP’nin Adalet Bakan› ise kamuoyunun tepkisi sonucunda özür dileyerek, 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, katilleri yarg›lay›p hak ettikleri cezaya
çarpt›rmakt›r.
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KARDELEN VE TOPLUMSAL ÇÜRÜME
Kardelen 8 yaﬂ›ndayd›.
Almanya’da,
Paderborn ﬂehrinde
yaﬂ›yordu. Kardelen K›raç, geçti¤imiz hafta kaç›r›ld›
ve ard›ndan cesedi
bulundu. Kardelen’in tecavüze u¤rad›ktan sonra bo¤ularak öldürüldü¤ü aç›kland›.
Polis olay› ayd›nlatmak için 500
kiﬂilik ekip kurmuﬂ. Oysa, Kardelenler’in kaç›r›lmas›, tecavüze u¤ramas›, sadece polisiye bir olay olmay› çoktan aﬂm›ﬂ durumda.
Emperyalist ülkelerde benzeri
olaylar alabildi¤ine artm›ﬂ, adeta
süreklileﬂmiﬂtir. Amerika’dan Belçika’ya, Avusturya’dan ‹talya’ya
tüm emperyalist ülkelerde yaﬂananlar, bu tür olaylar›n oldukça yayg›nlaﬂt›¤›n› gösteriyor. Öz evlatlar›na
y›llarca tecavüz eden babalar, çocuklara yönelik cinsel istismarlar,
hatta bebeklere tecavüzler, Uzakdo¤u ülkelerine alenen fuhuﬂ turlar›
yap›lmas›, annelerin kendi öz çocuklar›na yönelik uygulad›klar›
vahﬂet olaylar› art›k o kadar s›klaﬂt›
ki... (Kuﬂku yok ki, sözünü etti¤imi
olaylar, sadece emperyalist ülkelerle de s›n›rl› de¤il; yeni sömürgelerde de benzer olaylar alabildi¤ine art›yor. Emperyalist kültürün halklar›n binlerce y›ll›k birikimini, kültürünü etkileyip, çürütebildi¤i tüm ülkelerde 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 üzerinden yamyaml›k gruplar›, satanist
çeteler oluﬂturuluyor. Annelerin
kendi çocuklar›na karﬂ› baﬂvurduklar› vahﬂetler, hiçbir dönemde görülmedik ölçüde artm›ﬂ durumda.
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Kuﬂku yok ki,
kapitalizmin s›n›fsal
özelliklerinden
kayna¤›n› alan bu
çürümenin çözümü,
d e v r i m l e m ü m k ü n d ü r.
F a k a t b u b ö y l e d i r diye, yozlaﬂma, çürüme
k a r ﬂ › s › n d a hiç k i m s e ,
h i ç b i r örgüt, eli kolu
ba¤l› da kalamaz.
‹ﬂte son bir kaç günün gazete
baﬂl›klar›ndan baz› rakamlar: Amerika’da 90 saniyede bir tecavüz suçu 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 etkinler. 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 ‹ngiltere’de her gün 53 çocuk tacize
u¤ruyor... 2008’de ‹ngiltere, ‹skoçya ve Galler’de 758 çocu¤a karﬂ›
cinsel suç iﬂlenmiﬂ... Çeﬂitli Avrupa
ülkelerinden 15-16 yaﬂ›nda ö¤renciler aras›nda esrar kullan›m› yüzde
30’lara t›rman›yor...
Tüm bunlar, emperyalizmin tüm
toplumu alenen çürüttü¤ünün göstergeleridir. Tek tek bunal›ml›, psikopatlaﬂm›ﬂ veya her an psikopatlaﬂmaya meyilli insanlar, emperyalist toplumsal düzenin ayr›lmaz parças›d›r. Ak›l almaz vahﬂetleri, tecavüzleri gerçekleﬂtirenler, toplum
içinde “normal hayatlar” yaﬂayan,
normal iﬂler yapan insanlar da olabiliyor ço¤u kez. Ama iﬂte bu da çürümenin derinli¤inin bir baﬂka göstergesidir.
Peki bu tablo nas›l, hangi politikalar›n sonucunda ortaya ç›kmaktad›r?.. As›l soru budur. Bu derin çürüme, 500 kiﬂilik de¤il, 500 bin ki ﬂilik polis gücüyle bile üstesinden
gelinemeyecek bir çürümedir.

Giderek daha geniﬂ
kesimleri iﬂsiz b›rakan,
halk›n sosyal haklar›n›
gasbeden, en önemlisi insanlar› derin bir gelecek
kayg›s› içine sokan ekon o m i k p o l i t i k a l a r, bunal›ml›, mutsuz, kayg›l›, kiﬂisel ç›kar› içi, herﬂeyi yapabilecek tipler yarat›rken, di¤er yandan bunu
bütünleyen e m p e r y a l i s t
k ü l t ü r, insanlar› bencilli¤in, bunal›mlar›n içinde
yozlaﬂt›rmaktad›r. Do¤rudan ahlaks›zl›¤›n teorisini yapan, bunu teﬂvik
eden k ü l t ü r e l d e j e n e r a s y o n da
yozlaﬂmay› ve çürütmeyi derinleﬂtirmektedir. Sinemadan televizyona,
müziklerden bas›lan kitaplara kadar
emperyalizmin denetim ve yönlendirmesindeki her alanda, ahlaks›zl›k, yozluk, uyuﬂturucu kullan›m›,
bencillik teﬂvik edilmektedir. Ortaö¤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 ilgilenmeyen, baﬂkalar›n›n yaﬂamlar›na, de¤erlerine sayg›s›z bireyler
yetiﬂtirilmektedir.
Kardelenlere tecavüz edenler,
her türlü sapk›nl›klar ve psikopatl›klar, iﬂte böyle ç›k›yor.
Bireyci-yoz kültürle ﬂekillenenler, sömürü düzeninden daha fazla
pay almak, daha fazla kazanmak
için tüm de¤erleri çi¤neyebilecek
durumdad›rlar. Beyni böyle ﬂekillendirilen biri, komﬂusunun, iﬂ arkadaﬂ›n›n, ailesinin yaﬂam›na, namusuna yönelik sorumluluk hissetmez,
fedakarl›ktan kaç›n›r. S›k›ﬂt›¤›nda,
bunald›¤›nda tüm de¤erleri çi¤ner
geçer.
T ü k e t i m k ü l t ü r ü emperyalist
yaﬂam›n temeli haline gelmiﬂtir. ‹htiyaçlar›n karﬂ›lanmas› yerine, insanlar hesaps›zca tüketmeye teﬂvik
eden kültür; tüketmeyi, bir “yaﬂam
amac›”, bir “özgürlük” ölçütü haline dönüﬂtürmüﬂtür. Bunun baﬂka
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sonuçlar› da var: “Marka” ürünlere
sahip olabilmek, daha fazla tüketebilmek için daha fazla kazanmak,
kazanamad›¤›n yerde n e r e d e n
olursa olsun para bulmak gerekiyor. ‹ﬂte bu noktada da f u h u ﬂ t a n
h›rs›zl›¤a, g a s p t a n d o l a n d › r › c › l › ¤a , mafyac›l›¤a kadar para için her
yol mübah hale getirilmiﬂtir.
Tüketim kültürü, sadece giyimkuﬂam, yeme-içme al›ﬂkanl›klar›n›
de¤il, insan iliﬂkilerini de belirleyen bir rol oynamaktad›r. Bu kültüre ba¤l› olarak aile, arkadaﬂl›k,
dostluk, sevgi, vefa gibi kavramlar›n içleri boﬂalt›lm›ﬂ, kad›n-erkek
iliﬂkileri tüketim nesnesi haline getirilmiﬂ, her türlü yozluk “özgürlük”
ad›na pazarlanm›ﬂt›r. Bireyin ç›kar›,
zevki, tüm de¤erlerin önüne geçirildi¤i için her türlü dejenerasyon, alenileﬂmiﬂ, “do¤al” görülür hale gelmiﬂtir. Tüketim kültürünün yaratt›¤›
bir ruh hali olan “doyumsuzluk”, insan yaﬂam›n›, ahlaki de¤erlerini hiçe sayan hastal›kl› tipler üretmektedir.
K›sacas›, emperyalist kültürle,
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Bu derin çürüme, 500
kiﬂilik de¤il, 500 bin kiﬂilik
polis gücüyle bile
üstesinden gelinemeyecek
b i r ç ü r ü m e d i r.
insani iliﬂkiler çürütülüp, i n s a n › n
d o ¤ a s › n a a y k › r› o l a r a k kapitalizmin ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeniden ﬂekillendirilmektedir.
Emperyalist-kapitalist sistemin
gere¤i olarak sürdürülen bu ekonomik, sosyal, kültürel politikalar,
toplumlardaki çürümeyi giderek daha da derinleﬂtirecektir. Bunda hiçbir ﬂüpheye yer yoktur.
Halklar›n emperyalizme, kapitalizme karﬂ› mücadelesi, bir yan›yla
da bu çürümeyi durdurma ve engelleme mücadelesidir. Çürümenin
tüm toplumlarda kök sal›p, insanl›¤›n de¤erlerini çürütmesini engellenmek zorundad›r. Kuﬂku yok ki,
kapitalizmin s›n›fsal özelliklerinden
kayna¤›n› alan bu çürümenin çözümü, devrimle mümkündür. Fakat bu

böyledir diye, yozlaﬂma, çürüme
karﬂ›s›nda hiç kimse, hiçbir örgüt,
eli kolu ba¤l› 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 koruyabilmesi için çal›ﬂmak, nerede, hangi
koﬂulda olunursa olunsun, tüm halk
güçlerinin politikalar› aras›nda olmal›d›r. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, gerek bizim gibi ülkelerde, gerekse de özellikle Avrupa gibi emperyalist ülkelerde, devrimci, demokratik, ilerici örgütlenmelerin ihmal etmemesi gereken bir mücadele
alan›d›r.
K a r d e l e n l e r ’in
yaﬂad›klar›
utanç verici olaylar karﬂ›s›nda, hiçbir toplum, ah vah etmekle yetinemez. 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 etkisizleﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar
sürekli olmal›d›r.

Kadir TOPBAﬁ Gazi Mahallesi’nde
Protesto Edildi!

HEP‹M‹Z VATAN
HA‹N‹Y‹Z

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.

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.
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Kay›plar Tan›ﬂ ve Deniz’le mi s›n›rl›?
Kaybeden yaln›z Levent Ersöz Mü?

D E V L E T ‹ N KKauyrubmetlmare›,nD›nüzOennainy›Tyülam
Uygulanabilen Bir
K A Y B E T M E Politikad›r!
Oligarﬂinin kaybetme politikaJandarma veya M‹T’in
POL‹T‹KASI s›,tek polis,
baﬂ›na karar al›p uygulad›¤› bir
Emekli Tu¤general Levent Ersöz’ün yakalanmas›yla birlikte, kay›plar konusu yeniden konuﬂulmaya
baﬂland›. Kay›plar›n hat›rlanmas›n›n nedeni, Ersöz’ün ﬁ›rnak’ta görev yapt›¤› dönemde HADEP üyeleri Serdar Tan›ﬂ ve Ebubekir Deniz’in kaybedilmiﬂ olmalar›yd›.
Bu noktada da AKP iktidar›n›n
klasik politikas› yine devreye girdi.
Olaylar›, olgular›, aç›¤a ç›kanla, iktidar›n çizdi¤i çerçeveyle s›n›rlama
politikas›, kay›plar› da bir dönemle,
ya da kiﬂilerle s›n›rl›ym›ﬂ gibi gösterme ﬂeklinde kendini gösterdi.
Sanki kaybedilen kiﬂiler Tan›ﬂ
ve Deniz’le s›n›rl›yd› ve bu ülkede
de k a y be de n tek kontrgerillac› Levent Ersöz’dü!..
Bu, masum görülemeyecek, eksik, yanl›ﬂ bilgilenme denilip geçilmeyecek kadar önemli bir konudur.
“Derin devleti tasfiye ediyoruz”
derken, herﬂey mü nf er i t l e ﬂ t i ri l i y or
ve devlet a k l a n › y o r.
Öncelikle bilinmesi gereken; birincisi, ülkemizdeki kay›plar›n say›s›, bilinen kadar›yla, 800 civar›ndad›r. ‹kincisi, oligarﬂinin kaybetme
politikas›, süreklili¤i olan bir durumdur. Kay›plar›n say›s›n›n azl›¤›n› ya da çoklu¤unu belirleyen ise
ülkedeki devrimci mücadelenin geliﬂim seyri ve oligarﬂinin ihtiyaçlar›d›r. Kaybetme politikas›, as›l olarak devletin muhaliflerine karﬂ› uygulad›¤› bir s i nd i r me ve yok etme
politikas›d›r. Dolay›s›yla halk hareketinin geliﬂti¤i, oligarﬂik devletlerin art›k ola¤an biçimlerde yönetemedi¤i dönemlerde s›kl›kla baﬂvurulan bir yöntemdir.
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politika de¤ildir. Kaybetme politikas›n›n bu ﬂekilde tek bir kurum
taraf›ndan uygulan›p sürdürülebilmesi de mümkün de¤ildir. Kaybetme öyle bir politikad›r ki, baﬂta iktidarlar olmak üzere, polis, jandarma,
M‹T ve tüm di¤er güvenlik kurumlar›n›n, yarg›n›n, bas›n yay›n organlar›n›n “kat›l›m›n›” gerektirir.
Devletin ve düzenin kurumlar›
aras›nda “kaybetme” konusunda bir
mutabakat olmasa, 10, 20, 30... sonra 100, 200, 300 insan ortadan kayboldu¤unda mecazi deyiﬂle, “ortal›k
aya¤a kalkar!”.
Fakat ülkemiz somutunda da görüldü¤ü gibi, tam tersine, düzen kurumlar›n›n bu politikadaki mutabakat› 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› geliﬂtirenler emperyalistler ve Nazilerdir.
Kaybetme, emperyalizmin halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›n› bast›rma yöntemlerinden biri olarak, Latin Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Ortao¤u’ya kadar, hemen bütün yenisömürgelerde ﬂu veya bu ölçüde uygulanan bir kontrgerilla yöntemidir.
Bu sindirme politikas›n›n en
yayg›n biçimde uyguland›¤› yerlerden biri de Nazi iﬂgali alt›ndaki ülkeler olmuﬂtur. Özellikle Hitler Almanya’s›nda, kaybetme politikas›,
kendine özgü bir kavramla “Gece
ve Sis” olarak an›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hitler faﬂizmi, “ k a y b e d e rek”,
o nl a r › n d ur u ml a r › n› “ m e ç hu l l ü¤ e ” t e r k e d e rek, dara¤ac›nda ya da
kurﬂuna dizerek katlettiklerinin birer kahramana dönmesinin önüne

Düzgün Tekin
geçmeyi, tüm toplumda “yar›n›n›n
ne olaca¤› “belirsizli¤iyle korku
yaymay› hedeflemiﬂtir. Bunun için
binlerce anti-faﬂist, h i ç b i r i z b › ra k › l m a d a n yok edilmiﬂtir.
Nazi politikalar›n›n devamc›s›
olan Amerikan emperyalizmi, kay›plar politikas›n› ve bir bütün olarak kontrgerilla yöntemlerini geliﬂtirerek yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n baﬂ›n›
çekmiﬂtir. Elbette Amerika’ya ba¤›ml› bütün ülkelerde oldu¤u gibi,
ülkemizde de kaybetme politikas›na baﬂvuruldu. Bu politika halen en
yayg›n ﬂekilde Irak’ta sürdürülmektedir. Halklar›n emperyalizme karﬂ›
mücadelesi sürdü¤ü sürece emperyalistler ve iﬂbirlikçileri ﬂu veya bu
oranda bu yönteme baﬂvurmaya devam edeceklerdir.
Ka y be t m e y a da ka y › p; gözalt›,
iﬂkence ve ölüm korkusu yan›nda
yukar›da belirtildi¤i gibi, “birgün
gözalt›na al›nabilece¤i ve akibetinin belli olmayaca¤›” korkusunu
yaratmay› hedefleyen bir politikad›r. Kaybetme, bu yan›yla da kitleler üzerinde belli etkiler de yaratm›ﬂt›r. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri bütün teﬂhir olmuﬂluklar›na ra¤men bu politikadan vazgeçmemelerinin nedeni de budur.

Ülkemiz Bir K a y › p l a r
Ülkesidir!
Rakamlar ortada. Binlerce “faili
meçhul” cinayet bir tarafa, çeﬂitli
kurumlar›n raporlar›na yans›yan rakamlara göre, gözalt›nda veya çeﬂitli ﬂekillerde kaybedilenlerin say›s›
yaklaﬂ›k 800’dür. Bilinmeyenler bir
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yana, bu rakam›n kendisi yeterince
“çok” ve vahimdir.
Özellikle 1980 öncesinde, kontrgerilla politikalar›ndan sözedilirken, kay›plar konusunda ülkemizde
tekil örneklerden bahsedilirdi. Kay›plar›n as›l olarak uyguland›¤› yer
ise, Latin Amerika idi. Ancak mücadelenin geliﬂmesiyle birlikte hayat
gösterdi ki, bir kontrgerilla yöntemi
olarak kaybetme politikas›, mücadelenin geliﬂti¤i her yerde, gündeme sokulan bir politikayd›.
1980’lerin baﬂlar›nda Hayrettin
Eren’le, Hüseyin Morsümbül’le
baﬂlayan gözalt›nda kaybetmeler,
1990’l› y›llardan itibaren yo¤unlaﬂarak devam etti. 1990’lara kadar
15 civar› olan kay›p say›s›, bu tarihten 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 kaybetme politikas›na a¤›rl›k vermiﬂtir.
Bunun cevab› yükselen devrimci ve
ulusal mücadeledir. Bu y›llar Devrimci Hareket’in at›l›m y›llar›d›r. 12
Eylül faﬂizmin sorumlular›ndan hesap soruldu¤u, iﬂkencelerin, infazlar›n karﬂ›l›ks›z kalmad›¤› y›llard›r.
Gençlikten, gecekondulara, iﬂçilere,
memurlara kadar bütün halk güçlerinin talepleri do¤rultusunda mücadelesini geliﬂtirdi¤i y›llard›r. Ayn›
ﬂekilde Kürt ulusal mücadelesinin
de yayg›nlaﬂt›¤› y›llard›r.
Bütün olarak halk›n geliﬂen mücadelesi, oligarﬂinin yönetememe
krizini derinleﬂtirmiﬂtir. Kontrgerilla yöntemlerinin daha yo¤un kullan›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, sendikac›lar, ayd›nlar, gecekondu yoksullar›, ö¤renciler, her kesim kaybetme politikas›n›n hedefindedir. Devrimci hareketin saflar›nda mücadele
eden Yusuf Eriﬂti, Soner Gül, Hüsamettin Yaman, Ayhan Efeo¤lu,
Ali Efeo¤lu, Erdo¤an ﬁakar, Recep Güler, Lütfiye Kaçar, ‹smail
Bahçeci, Düzgün Tekin, Ayﬂenur
ﬁimﬂek bu dönemde kaybedilenler
aras›ndad›r. Bu liste devrimci örgüt-
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lerin üyelerinden, Kürt yurtsever hareketin taraftarlar›ndan s›radan insanlara kadar uzay›p gitmektedir.
Elbette devletin kaybetme politikas›n›n belli örgütlenmelere yönelmesinin de bir mant›¤› vard›. Genel
olarak halka yönelik korku yaratmakla birlikte, düzeni en fazla rahats›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 tehdit, korku ve gözda¤›n› gündemde
tutmaktad›r.

“Kay›plar” Düzenin
Dokunulmaz›d›r!
Kaybeden devlet, kay›plar›n dile
getirilmesi karﬂ›s›nda ise tahammülsüzdür. Öyle ki, kay›p ailerinin
eylemlerine dahi pervas›zca sald›r›lm›ﬂt›r. Çünkü, kaybetme politikas›n›n “baﬂar›s›” için herﬂey bilinmezlikte kalmal›d›r.
Yüzlerce kay›p... Pekço¤unun
nas›l gözalt›na al›nd›¤›, hangi tür iﬂkencelerden geçirildi¤i ve nas›l katledildi¤i bilindi¤i, baz›lar›nda tan›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 bütün suç duyurular› görmezden gelinmiﬂtir. 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 kaybolan koyundan devlet sorumludur” diyen Demirel, kendisine kay›p insanlar soruldu¤unda; “Kay›plar cebimde mi ki ç›kar›p vereyim”
diyebilmiﬂtir. Elbette cebinde de¤ildi. Ama kaybetmeler, Demirel’in
baﬂkanl›¤›ndaki MGK’n›n kararlar›
do¤rultusunda gerçekleﬂtiriliyordu.
Bunun içinder ki kay›plar devletin
dokunulmaz›d›r. Pekçok ﬂey gündeme gelebilir, konuﬂulabilir ama ka-

y›plar konusunda bir ad›m at›lmaz.
Çünkü kay›plar konusu gerçek
anlamda soruﬂturuldu¤unda, bu ülkede hapise at›lmam›ﬂ tek bir polis
ﬂefi, tek bir M‹T’çi, tek bir jandarma subay› kalmayaca¤› gibi, emir
silsilesi içinde generallerden bakanl›klara ve hükümetlere, MGK’ya
kadar zincir uzayacakt›r.

A K P Herﬂey Gibi
Kay›plar› Da Kullan›yor!
AKP, yardakç›s› medya ve küçük burjuva ayd›nlar, Ergenekon
Operasyonlar›’yla baz› kontrgerilla
üyelerinin tutuklanmas› sonucu art›k faili meçhullerin, kay›plar›n olmayaca¤›n› söylüyorlar. AKP, bu
operasyonlarla oligarﬂi içerisindeki
iktidar›n› pekiﬂtirirken, kay›plar,
faili meçhuller konusunda da “ bunlar kurumsal de¤il, bireysel suçlar”
diyerek gerçekte devleti akl›yor,
k o n t r g e r i l l a y › m u h a f a z a e d i y o r.
Buna en somut örnek, tutuklanan emekli general Levent Ersöz
ﬂahs›nda, Serdar Tan›ﬂ ve Ebubekir
Deniz üzerinden kay›plar politikas›n›n ayd›nlat›laca¤›(!) iddias›d›r. Elbette bu kay›plar›n akibetinin ö¤renilmesinin önemi vard›r. Ve söz konusu generalin de bunda sorumlulu¤u vard›r. Ancak bu ülkede sadece
Tan›ﬂ ve Deniz kaybedilmedi. Kaybeden de sadece Levent Ersöz de¤ildi. K ay › p di ¤ e r yüzlerce insan› m › z n e re d e , o n l a r › k a y b e d e n l e r
k i m l e r ? Bunun cevab› verilmeli.
AKP bu cevaptan kaç›yor.
Dahas›, kontrgerillan›n bu politika ve yöntemleri, politik olarak da
mahkum edilmedi¤i sürece, yeni kay›plar olmayaca¤›n›n garantisi ne?
Yok!
S›n›flar mücadelesinin do¤rulad›¤› tek gerçek var, o da geçmiﬂin hesab› sorulmad›¤› ve suçlular cezaland›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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Öğretmenimiz
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 düﬂman›m›z karﬂ›s›nda, biz de savaﬂ›m›z›n ciddiyetinin
bilinciyle hareket
etmeliyiz.
Hatalar, düﬂman›n baﬂar›s›na zemin haz›rlamak demektir.
Bunu çok duymuﬂuzdur... Ama, günlük pratik
içerisinde bu sözler, ço¤u zaman
ak›lda kalmaz.

Kurallar zamanla, bir yaﬂam 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 (ahlaks›zl›¤›na) k›sacas› düzenin
yaratt›¤› ve yozlaﬂt›rd›¤› her ﬂeye
karﬂ›y›z. Karﬂ› olmak, bizim,
halktan kopuk olmam›z› gerek-

insanlardan bir ﬂey isteme
hakk›n›z da olmaz.
BORCU NU ÖDEME YEN HIR SIZDIR!
Kendi geçiminden eksiltip size borç veren insana, paras›n›
geri vermiyorsan›z, paraya zorla
el koymuﬂsunuz demektir. Bunun 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. Halk›n Adaletini savunuyorsak, biz de uymal›y›z ki; söyleyecek sözümüz
olsun.
Halk Meclisi toplant›s› yap›l›yor ve alacakl›-verecekli aras›nda bir tart›ﬂma baﬂl›yor. Siz zaman›nda borcunuzu ödemediyseniz, Meclis’teki birisine bu tart›ﬂmada müdahale edemezsiniz.
Size evini açm›ﬂ birisi, yorgan›n› baﬂ›na çekti¤inde içi rahat
uyumak ister. Bilmek ister ki;
evime ald›¤›m kiﬂi iﬂkencede beni satmayacak, operasyon oldu¤unda beni koruyacak. Ne yaparsak yapal›m, belki yine de bu
güvende olmaz ama, davran›ﬂlar›m›zla biz onun bize duydu¤u
güveni artt›rabiliriz. Borcumuza
sad›k olmak da, bu hareketlerden birisidir.
Borç namussa, namusumuz
gibi korumal›y›z sözümüzü.

YAﬁAM VE KURALLAR
Baz› Köﬂe Taﬂlar›

EKS‹K, HATA, ERTELEME,
GEREK YOK, B‹R DEFADAN
B‹R ﬁEY OLMAZ, UNUTTUM...
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 kendisidir asl›nda. Önemli olan kurallar› hissetmektir.
Bu kurallar›n, y›llarca ödenen
bedellerle ortaya ç›kt›¤›n› bilmek, peﬂinen kabul etmek için
bile yeterlidir.
Unutmayal›m ki; tarihten ö¤renmesini bilmeyenin, kazanma
ﬂans› yoktur.

Say›: 173

tirmez. Böyle yaparsak, biz kendimizi 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›radan insanlardan daha fazla dikkat etmeliyiz hareketlerimize.
Halk›m›z›n gözü üzerimizdedir.

DEVR‹MC‹L‹K VE
BORÇ ‹ L‹ﬁK‹S‹:
Bo rç Al›p Öd emeyen
H›rs›zd›r!
Borç, geri verilmek üzere al›nan parad›r.
Borç al›nan para, geri verilecektir.
Halk iliﬂkilerimizden ya da
çevremizden borç alm›ﬂsak, bunu geri vermeliyiz.
Vermezsek, sözümüzü tutmam›ﬂ›z demektir.
Sözünü tutmayan› kimse sevmez.
“Gelece¤im” der gelmez, “yapaca¤›m” der yapmaz, “ödeyece¤im” der ödemezseniz,

DEVR‹MC‹L‹K
VE YALAN:
Yalan Söylemek
ﬁ e re f s i z l i k t i r
Yalan nedir?
Yalan, do¤ruyu söyleyecek
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güveni, gücü, cesareti ve yüzü
olmayan›n söyledi¤i sözlerdir.
Yalanc›lar; olan› olmam›ﬂ, olmayan› olmuﬂ gibi gösterip gerçekleri sapt›ran, zaman› çalan, insanlar› oyalayan, aldatan, yanl›ﬂ
yönlendiren insanlard›r.
Güvenilmez insanlard›r.
Bir kere yalan söyleyen birisinin, 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 söyleme gere¤i duyar? Bir devrimci,
örgütlülü¤ün geliﬂmesini, güçlenmesini ister, bu yönde çal›ﬂ›r.
Yalan söylüyorsa, art›k devrimcili¤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.
YALAN NELERE MAL OLUR?
Bir randevuya gittiniz. Sorumlunuz temizlenip temizlenmedi¤inizi sordu.
“Evet temizlendim” dediniz.
Ama bu bir yaland›, asl›nda temizlenmeden gittiniz.
Gerekçeniz ne olursa olsun,
hiçbir ﬂey bu yalan› mazur gösteremez. Böyle bir yalan›n sonu,
sorumlunuzun yakalanmas›na
kadar gidebilir. Sorumlu insan›m›z›n yakalanmas› örgütlülü¤ümüzü sekteye u¤rat›r. Bir yalan
bunlara mal olabilir.
Yanl›ﬂ bir iﬂ yap›yorsak bile,
örgütün adaletine güvenmek zorunday›z.
A¤›r bir ceza da verilse, gerçekleri söylemek, mutlaka en
iyisidir. Örgütle aradaki güven
iliﬂkisinin zedelenmesinin onar›lmas› çok zordur. Yalanc›n›n, art›k do¤ru söyledi¤inden emin olmak için yeni bir s›nama süreci,
kiﬂinin kendini ispatlamas› gere-
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kir. Karﬂ›l›kl› güven olmazsa, çal›ﬂmalardan verim al›namaz.

DEVR‹MC‹L‹K VE
DED‹KODU:
Dedikodu Yapmak,
A h l a k s › z l › k t › r!
Dedikodu Yapmak,
S or u m s u z l u k t u r !
Dedikodu, iﬂsiz güçsüzlerin
iﬂidir. Gereksiz konuﬂmalard›r
dedikodu.
Merak duygusu insan›n yap›s›nda vard›r. Etraf›m›zda olup bitenleri bilmek, ö¤renmek isteriz.

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.
Merak duygusu her zaman
kötü de¤ildir. SORUMLULUKLA
B‹RLEﬁT‹⁄‹NDE OLUMLUDUR
MERAK ETMEK.
‹nsanlar›m›z bulunduklar› birimlerde, iﬂlerimizle ilgili, yürüttükleri çal›ﬂmalar do¤rultusunda
merak duygular›yla hareket ederlerse, çal›ﬂmalar›m›z geliﬂecektir.
Mesela, 1 May›s eylemlerine bulundu¤umuz birimde haz›rlan›yoruz. 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 amac›, sorunu çözmeye yarayan bir
iﬂlevi yoksa, düﬂüncelerde kirlenme yarat›r. Dedikodu yapanlar› ahlaks›zlaﬂt›r›r.
Ayﬂe ile Fatma ﬂöyle, Ali ﬂunu ﬂunu yapt›, Hasan'›n ﬂu ﬂu
nitelikleri çok kötü... türündeki

konuﬂmalar yukar›da da söyledi¤imiz gibi e¤er bir amaca, bir
çözüme hizmet etmiyorsa, bizim
görevimiz de¤ilse AHLAKSIZLIKTIR!
Halk›m›za örnek olmal›y›z,
yozlaﬂt›r›lan kültürümüzü korumal›y›z diyoruz.
Gereksiz bilgi, her zaman zararl›d›r. ‹ki kiﬂi aras›ndaki paylaﬂ›m kafa-kol iliﬂkisi ﬂeklinde yürüyerek, birlikte hareket etmeye, birbirini onaylayarak kurallar› ihlal etmeye kadar gider.
Sadece sizinle örgüt aras›nda
olan bir s›rr› baﬂkalar›yla paylaﬂmak da dedikodudur. Örgütle sizin aran›zdaki bu özel iliﬂkiyi kirletmek, bir s›rr› taﬂ›yacak olgunlu¤u gösterememek, zay›fl›kt›r.
Bulundu¤umuz birim ve alanda dedikodu yapmamal› ve yap›lmas›na izin vermemeliyiz.

DEVR‹MC‹L‹K VE
ZAMAN:
Devrimcilik, Verilen
Zamana U y m a k t › r
Söz veren bir devrimci, e¤er
verdi¤i zamanda sözünü tutmazsa, bu devrimci de¤il GÜVEN‹LMEZ bir kiﬂidir. Bir yaz›y› ﬂu gün
yazar›m, bir bilgiyi ﬂu gün getiririm deyip de yapmayan devrimci de¤il, güvenilmez bir insand›r.
Ve ﬂunu söyletmeyeceksiniz;
“....'n›n ipi ile kuyuya inilmez”.
Evet sizin çok çok önemli bir
mazeretiniz olabilir, ama unutmay›n verdi¤i saatte iﬂini yapmay›p buna en iyi gerekçeyi bulan kiﬂi, büyük iﬂler yapamaz. O
disiplinsiz, güvenilmez, bencil ve
YALANCIDIR. Asla bir dava adam› olamaz. Bu konularda kendini disipline etmezse, dava adam›
olamaz. Çok küçük bir noktaym›ﬂ gibi görünür. Ama o iﬂin yap›lmas› için, temel belirleyicidir
zaman kavram›.
‹nsan›n zaman›nda verdi¤i sözü yerine getirmemesi belki küçük bir sözdür, ama iﬂin yap›lamamas›n›n TEK NEDEN‹ olabilir.
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Day› Ve

E¤itim
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 vurgular›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 zorlanmam›z da, bu önemin bir göstergesi
olsa gerek.
Ne ö¤retece¤iz, nas›l ö¤retece¤iz
sorular›na dair de ayr›nt›l› cevaplar
vermiﬂ, bu konuda yeni bir ﬂekillenme yaratmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Diyebiliriz ki “e¤itim çal›ﬂmas›”
denilince ülkemiz solunda oluﬂmuﬂ
bulunan s t a t ü k o l a r › n k›r›lmas›nda
da önder bir rol oynam›ﬂt›r Day›.
Giriﬂte belirtti¤imiz gibi, her dönüm 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 istiyorsan›z, gereken gücü bulmak için, k›sacas›, küçük zaferler için de, kesin
zafer için de “e¤itim olmazsa olmaz”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 noktalar›n› halka duyurmak, perspektif
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“B›rak›n devrimcili¤i, biraz ahlak› ve
kiﬂili¤i olan, ilericiyim demokrat›m diyen
hiç kimse bugünün koﬂullar›nda mücadele
e t m e d e n , b i l d i k l e r i n i i n s a n l a r a ö ¤ re t m e d e n ,
kitleleri e¤itmeden bir g e c e d a h i r a h a t
u y u m a m a l › d › r.”
ve yaklaﬂ›mlar›m›z› sunmak, buna uygun iç e¤itimimizi tamamlamak...
her ﬂeyi yeni baﬂtan ele
alarak DY’nin ideolojik ve
kültürel etkilerinden temizlenmek görevlerini yerine getirmek durumundayd›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,
iç e¤itimi ve bilinçlenmeyi bu esas
üzerinde yükselterek baﬂarabilirdik.” (Kongre Raporu)
Hareket, henüz oluﬂum sürecinde 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 e¤itim
faaliyeti olarak kavram›ﬂ bir harekettik.” (Kongre Raporu)
1980’lerin sonu: Gorbaçov ihaneti 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 anlat›rken ﬂunu vurguluyordu: “Baﬂlatt›¤›m›z iç e¤itim tart›ﬂmalar›... çok
canl› biçimde sürüyordu.” (Kongre
Raporu)
At›l›m y›llar›... “At›l›m ruhunu
yeniden yaratmak” için gerekenler
Day› taraf›ndan ﬂöyle s›ralanmaktayd›; i ç e ¤ i t i m . . . h e s a p l a ﬂ m a . . .
devrimci prati¤i yükseltmek...
Mesela, y›l 1998’dir: “Ö¤renim,
ö¤retim veya genel olarak e¤itim
sorunu, üzerinde önemle durmam›z
gereken bir konudur. Yaﬂad›¤›m›z
süreçte bir çok eksi¤in, zaaf›n kayna¤› buradad›r. ” (Devrimci Sol,

Say›: 11, A¤ustos 1998)
Y›l 2002... Day›, bir yeni y›l mesaj›nda yine ayn› vurgularda ›srar
etmektedir: “Bir devrimcinin görevi
ç›plak ve basittir. Hangi koﬂulda
olursa olsun e¤itmek, insan kazanmak, örgütlemektir. ”
K›sacas› ﬂudur ki, Day›’n›n bu
sorunu örgütsel iﬂleyiﬂ içinde sürekli olarak ön plana getirmedi¤i hemen hiçbir dönem yoktur.
“E¤itim”, bir örgütlenmenin oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda ayn›
zamanda kendini savunmas›d›r. Nas›l m›?
“Savaﬂ örgütleri, sürekli olarak
düﬂman›n imha politikas›yla karﬂ›
karﬂ›ya olmalar›n›n sonucudur ki;
e¤itim faaliyetine herkesten daha
çok önem vermek zorundad›r. Aç›k
ki, ö¤renme ve ö¤retme faaliyeti temel bir görev olarak kavranmazsa
düﬂman›n imha ve tutsak etme politikalar› baﬂar›ya ulaﬂ›r.” (Devrimci
Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)
Sald›r›lar da bir yana, insanlar›n
devrimcileﬂmesi de e¤itimden geçer. E¤itim yoksa, devrimcileﬂme
de yoktur: “Düzenle çeliﬂkileri yo¤un insanlar mücadeleye kolay kat›l›r. Ama e¤er biz bunlar› e¤itemezsek ayn› kolayl›kta düzene döner
veya karﬂ›-devrimcileﬂirler.” (Devrimci Sol, Say›: 10, Mart 1998)
Bu çerçevede de e¤itim çal›ﬂmas› yapmayan kadrolar, yöneticiler,
baﬂka hangi iﬂleri, eylemleri yap›yor olurlarsa olsunlar, Day›’n›n gözünde “ g ö revini yerine getirme yen” yönetici ve kadrolard›r:
“Okumayanlar, araﬂt›rmayanlar, baﬂkalar›ndan ö¤renmeyi reddedenler geliﬂmemizin önünde engel oluﬂtururlar. Ö¤renmenin temeli
sorumluluk duymak, sormak, cevap
bulmakt›r. ” (Devrimci Sol, Say›:
11, A¤ustos 1998)
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Day›’n›n e¤itim sorunundaki
yaklaﬂ›m›n› ﬂu iki baﬂl›kta toplayabiliriz:
- 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¤itim programlar›yla, klasik e¤itim
biçimleriyle bir sonuç al›namad›¤›n› ve al›namayaca¤›, Türkiye solunun onlarca y›ll›k prati¤inin de gösterdi¤i gibi, çok aç›kt›r. Hatta öyle
ki, Day› bir çok kez, “öyle yapacak san›z, hiç yapmay›n” da demiﬂtir.
Peki nas›l yapmal›?
“E¤itim sorununu her ﬂeyden
önce s o yu tluk tan, du ra¤an l›ktan
ç›kar›p devrimin ihtiyaçlar› temelinde ele almal›y›z. Neyin, niçin ö¤renildi¤i ve ö¤retildi¤i belli olmayan, ihtiyaca cevap vermeyen e¤itimlerden uzak durmal›y›z. Her kadromuz, bulundu¤u bölge ve alanda
‘yapmam›z gereken nedir, ihtiyaç
nedir, tüm bunlar› hangi insan malzemesiyle, nas›l çözece¤iz, hangi
araçlar› kullanaca¤›z’ vb. onlarca
soruya do¤ru cevaplar vererek, e¤itim politikas›n› gerçekçi bir programla ele almal›d›r...” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› (Eok.)
Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10 Haziran
1995)
E¤er bir yerde e¤itim çal›ﬂmalar› istenilen sonucu vermiyorsa, ilk
akla gelen aç›klama, oradaki insanlar›n anlamakta zorlanmas›, e¤itim,
kültür düzeyinin gerili¤i gibi etkenler olur. Oysa Day›’ya göre, bu tamamen yanl›ﬂ bir aç›klamad›r. E¤itim çal›ﬂmas›nda baﬂar›s›zl›k, yetersizlik 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›, etrafl›ca programland›¤›nda kime,
neyi, nas›l ö¤retece¤imiz konular›
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“Hiçbir gerekçe, bir kadronun ö¤ r en m es i n i e n g e l l e ye m ez . ”
“Bir devrimcinin görevi ç›plak ve basittir.
Hangi koﬂulda olursa olsun e¤itmek, insan
kazanmak, örgütlemektir.””

ortaya ç›kar. E¤itimimiz, soyut, kitabi laflardan ç›k›p, herkes
taraf›ndan anlaﬂ›labilir basitlikte ve aç›kl›kta olmal›d›r. ‹ n s a n l a r
anlayam›yorsa bi z anla tam›yoruz
demektir. Anlatmas›n› bilmek zorunday›z. Anlatamayan, ö¤retemeyen
bir ö¤retmen, baﬂar›s›z bir ö¤retmendir. ” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 18,
10 Haziran 1995)
A m a ç n e d i r ? Asl›nda e¤itim çal›ﬂmas› denilince hiç gözden kaç›r›lmamas› gereken budur.
Day›’da bu amaç ikilidir. Daha
do¤ru bir deyiﬂle, Day› e¤itimi, sadece kadrolar›n, militanlar›n e¤itimi
olarak ele almam›ﬂ, hem kadrolar›n
e¤itimi ve hem halk›n e¤itimi boyutlar›yla ele alm›ﬂt›r. Bu çerçevede
“E¤itimi halklaﬂt›rmal›y›z!” kavram› da, Day›’n›n bu konuda ortaya
att›¤› ve sorunun en temel yanlar›ndan birini dile getiren bir kavramd›r.
Dolay›s›yla amaç da buna göre
ﬂekillenecektir:
“Kadrolar›n e¤itimi bugünün
somut koﬂullar›nda... halk kitlelerini örgütleyebilecek, savaﬂt›rabilecek 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 muhteva, e¤itimden sonuç alabilmenin
de ön ﬂart›d›r.
“E¤itimde s on uç a l m a k, e¤itimi
yayg›nlaﬂt›rmak ve süreklileﬂtirmek
kadar, nas›l e¤itece¤iz, ne ö¤rete ce¤iz sorular›na da do¤ru cevap
vermekle mümkündür. Biz e¤itimi
kendi tarihimizden, halk gerçe¤imizden kopararak ele alamay›z. Elbette bilgi büyük bir güçtür. Baﬂka
halklar›n tarihini, kültürlerini bilmek bir zenginliktir. Ama önce k e n di tarihimizi, kendi gerçe¤imizi,
kendi mücadelemizi ö¤renece¤iz.
Kendi tarihiyle, kendi halk›yla yaﬂamayanlar, 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 ihtiyaçlar›ndan kopuk, militan de¤il,
bürokrat bir e¤itim tarz› olanlar, hep
mükemmel koﬂullar ararlar. “Toplumlar”dan baﬂlan›p klasik hat izlenecek; çal›ﬂmay› vermek üzere haz›r bir kadro gönderilecek, geniﬂ,
sessiz bir de salon olacakt›r. Bu anlay›ﬂa ve tarza karﬂ› ﬂöyle diyor Day›:
“E¤itim, ﬂekil olarak, yer ve zaman olarak hiçbir kuralla s›n›rland›r›lamaz. E¤itimin nerede, ne zaman, nas›l olaca¤›na geniﬂ bir aç›dan bakmal›y›z. Bir ev, bir fabrika
lokali, mesleki ve demokratik örgütler, 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 hizmet etmelidir. ” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10 Haziran 1995)
Bir baﬂka yaz›s›nda ayn› vurgular› ﬂu ﬂekilde dile getirir:
“ E¤itim alan› her yerdir. Hiçbir
güç, hiçbir kural e¤itimi engelleyemez, erteleyemez. Hangi gerekçeyle
gelirse gelsin, engellenen ve ertelenen e¤itimler, sonuçta bilerek hata
yapmak, yapt›rtmak, düﬂmana davetiye ç›kartmak ve devrimci geliﬂmenin önünde engel olmak demektir. ... E¤itimi, legal, illegal her konumda, da¤da, kentte, gecekondularda, fabrikalarda, okullarda halk›n oldu¤u her yerde yapacak, yapt›racak koﬂullar vard›r. Koﬂullar›
yok demek, halk kitlelerine gitmemektir. Kadrolaﬂman›n önemini anlayamamakt›r. ” (Eok. Kurtuluﬂ, Sa-
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y›: 18, 10 Haziran 1995)
Day›’n›n bu konuda pratik olarak ›srarla vurgulad›¤› bir yan; e¤itim faaliyetinin, günün 24 saatine
yay›lm›ﬂ olmas› ve tüm kadrolar›n
e¤itimi sürekli görevi olarak kavramas›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 kendili ¤indencili¤e b›rak›lmas› da de¤ildir. 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 yöneticinin, kitleyle ilgili herkesin, her kadronun do¤rudan e¤itimini üstlendi¤i gruplar olmak zorundad›r. Yeri,
zaman›, koﬂullar› nas›l olursa olsun, bu görev yerine getirilmek zorundad›r. Hangi tür faaliyet içinde
olunursa olunsun, e¤itim faaliyetini
bizzat üstlenmeyenlerin devrimci
çal›ﬂma yapt›klar›ndan sözedilemez.” (Devrimci Sol, Say› 11,
A¤ustos 1998)
Devrimci çal›ﬂma yapmak da bir
yana, Day›, e¤itimi, devrimcilikle
özdeﬂ görür bir yerde. Yak›n dönemdeki bir yaz›s›nda da ﬂöyle der:
“Her insan›m›z, her düzeydeki insan›m›z, insanlar› e¤itmiyorsa, kitleleri örgütlemiyorsa, olanaklar yaratm›yorsa, o insan›n devrimcili¤inden söz edilemez. Kitlelere gitmeden, onlar›n sorunlar›yla yan›p
tutuﬂmadan devrimci olunamaz. Ancak küçük-burjuva ayd›n› olunabilir. ” (2003 Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)
Hiç abart›s›z ﬂöyle diyebiliriz:
E¤itim, devrimci faaliyetin, kitle
çal›ﬂmas›n›n t e me l i di r. Bunu böyle

kavramayanlar, e¤itime salt akademik, teorik bir mesele gibi, salt küçük-burjuva ayd›nlara özgü gibi görenler, sorunun özünü anlamam›ﬂlar
demektir. E¤itim, devrim iddias›,
d e v r i m h e d e f i d i r. Day›, bu yüzden
s›k s›k solda “ideolojik mücadelenin ve e¤itimin neden yap›ld›¤›n›n
unutuldu¤una” dikkat çeker ve bunu hat›rlat›r.
E¤itmekten vazgeçmek, devrimden vazgeçmektir. Evet, bu ifade
“uç” bir ifade de¤il, gerçe¤in kendisidir. 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, kazand›raca¤›z.”
Ve buradan yine e¤itimin biçimine geçerek, bu noktada yarat›c›,
üretken olman›n ve asla statükocu,
ﬂabloncu o l m a m a n › n gere¤ine dikkat çekerek devam eder:
“Tek ve düz bir e¤itim biçimi
yoktur. E¤itimi, ﬂu kitaplar› oku demek veya üç beﬂ kiﬂiyi bir araya getirerek kitap okutma faaliyeti olarak
kavramak, e¤itim de¤il, kendini aldatmakt›r. Elbette bunlar da yap›lmal›d›r. Ama ... gerekti¤ini ö¤retmek zorundad›r. Hiçbir birikimi olmayanlar onlarca anlamad›¤› kelimeyle ve bilmedi¤i geliﬂmelerle dolu kitaplardan birﬂey anlamad›¤›ndan k›sa sürede s›k›lacak, ‘anlam›yorum’ deyip, b›rakacakt›r. E¤itimci, insan gerçe¤imizi bilerek e¤itim
biçimleri bulmak zorundad›r. Kendi
tarihimize yaslanarak,
kendi yaﬂad›klar›m›z›
“Mücadeleye k at›lanlar›, k at›lmak
önümüze alarak, kendi
isteyenleri, henüz kat›lmayanlar›, halk
üslubumuzla e¤itmek
kitlelerini e¤itme biçimlerini bulmak ve hayata zorunday›z. Felsefeyi,
geçirmek h er devrimcinin vazgeçilmez görevi- sosyalizmi, devrimler
tarihini kendi üslubudir. Bu görevi yerine getirmeyenlerin devrimmuzla
anlatman›n
ci niyetlerinden ﬂüphe etmek gerekir.”
yöntemlerini bulmal›y›z. Teorinin devrimi-

Say›: 173

mizle, hatta günlük mücadelemiz ve
yaﬂam›m›zla, inançlar›m›z ve duygular›m›zla ba¤›n› kurmal›y›z. Bunu yapmazsak, e¤itimi soyut bir olgu olmaktan ç›karamay›z.” (Devrimci 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 demektir. Çok rastlan›r, nas›l olsa konuyu biliyorum deyip, hiçbir haz›rl›k yapmadan kitle karﬂ›s›na ç›kar.
Ortaya ilgisiz, ruhsuz bir anlat›m
ç›kar. Dinleyicilerin belle¤inde fazla 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, hatta üslubunu, ses tonunu ayarlayacak; kitle karﬂ›s›na öyle ç›kacakt›r. ”
Oldukça ayr›nt›ya, e¤iticinin ses
tonuna kadar girilmiﬂ bu yaz›, Day›’n›n hemen her iﬂi nas›l örgütledi¤inin, bir konuda perspektif sunarken, onu nas›l tüm ayr›nt›lar›yla ﬂekillendirdi¤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 tek kiﬂiye de
verilebilir. Bu, konunun hafife al›nmas›n› gerektirmez. Bu kez haz›rl›k
o kiﬂinin bilincine, özelliklerine göre de farkl› bir ﬂekil al›r. Kiﬂiler veya kitleler her zaman eme¤i, ciddiyeti, inand›r›c› olan› büyük ölçüde
görür ve bunun karﬂ›l›¤›n› verirler.” (Devrimci Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)
Düﬂünün; tek bir kiﬂiye bile e¤itim vereceksen, yine de kendini binlerce kiﬂiye e¤itim verecekmiﬂ gibi
haz›rlayacaks›n.
Asl›nda haz›rlanmak, ayn› zamanda ö ¤ re n m e k t i r , bildiklerini
hat›rlamak, eksiklerini tamamlamak, bilgi hazineni geniﬂletmek ve
e¤itmekle yükümlü oldu¤un insa-
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n›n, insanlar›n karﬂ›s›na öyle ç›kmakt›r. Ö¤retmek ve ö¤renmek hep
içiçedir Day›’da:
“ Nas›l e¤itece¤iz” sorusuna cevap vermeden nas›l ö¤renece¤imizin cevab›n› bulmal›y›z. Hiç de küçümsenmeyecek oranda bir çok sorumluluk üstlenmiﬂ kadro görünümündeki insan›m›z yeterince okumuyor, 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 bilmeliyiz. Ö¤renmesini bilmeyenler ö¤ retmen olamazlar. Ö¤retmen olmak, ö¤renmek, emek vermeden elde edilemez. En basit gibi görünen
bir konuda ö¤renirken ve ö¤retirken, ciddi olmak ve emek vermek
zorunday›z. ... Aksi halde amaçs›zlaﬂan, devrimin ihtiyaçlar›na cevap
vermeyen, insanlara hata yapt›rtan,
hantallaﬂt›ran, ruhsuz bir e¤itim ortaya 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:
E m e k ve s a b › r. Hemen sonuç almak isteme, alamad›¤›nda kitle çal›ﬂmas›nda ›srarl› olmama, yanl›ﬂ
bir yaklaﬂ›md›r. Emek ve sab›r›n
harcanaca¤› en önemli yer ise, kitleyi tan›makt›r. Bulundu¤u alanda
kadrolar›, kadro adaylar›n›, taraftarlar›, kitleleri e¤itmekle yükümlü
olan, alan›n› ve alandaki insanlar›
iyi tan›mal›d›r. Day›’n›n bunu vurgulad›¤› yaz›lardan birkaç bölüm
ﬂöyledir:
“ Kitleler anlaﬂ›lmadan, emek
verilmeden e¤itilemez, kazan›lamaz.” (Zafer Yolunda (Zy.) Kurtuluﬂ, Say›: 17, 4 Kas›m 1995)
“ Halk› tan›madan, ona ö¤rete meyiz. Çünkü, neyi nas›l ö¤retece¤imizi do¤ru saptayamay›z. Bugün
özellikle devrimci potansiyelin yüksek oldu¤u mahallelerde, köylerde
ve fabrikalarda kitlesel e¤itimin ko-

22

DAYI

“ Yu k a r › d a n a ﬂ a ¤ › y a d o ¤ r u b i r e¤itimin
yap›lmad›¤›, bütün alan ve birimlerde...
verimsizlik ve y›lg›nl›k e¤ilimleri ﬂu veya bu
biçimde ortaya ç›k›p, kendini gösterir.”

ﬂullar› vard›r. Yapmam›z gereken onlar› neyi, nas›l, nerede anlataca¤›m›zd›r. ”
“ Öncelikle e¤itece¤imiz, her s›n›f ve tabakadan insanlar› düzenle çeliﬂkileri, içinde bulunduklar› özgün durumlar›, ald›klar› e¤itim, kendi aralar›ndaki çeliﬂkiler, tarihsel ve sosyal yap›lar› her yönüyle tahlil edilmeye muhtaçt›r. Bunlar yap›lmadan, do¤ru bir e¤itim politikas› saptanamaz.” (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› gerekti¤i tekrar hat›rlat›larak ﬂöyle denir:
“Her kademedeki tüm yönetici
ve kadrolar›m›z, kadro adaylar›n›,
sempatizanlar›, s›radan halk› e¤itebilecek, onlara alfabe ö¤retir gibi,
devrimcili¤in abc’sini ö¤retecek bir
ö¤retmenin niteliklerine sahip olmal› ve bu görevi içselleﬂtirmelidir.
Bu görevi kendi d›ﬂ›nda yapacak
baﬂka kimse de yoktur. D›ﬂtan bekleme, insanlar› e¤itimsiz b›rakmak,
mücadeleyi örgütlememe, savaﬂmak
isteyen binlerce insan› savaﬂt›rmama demektir. ” (Kongre Raporu)

E¤itim, sihirli de¤nek de¤il,
fakat önemli bir güç
Hiçbir ﬂey elbette “ s i h i r l i b i r
d e ¤ n e k ” de¤ildir. Ama yine de ﬂunu
söyleyebiliriz ki, e¤itim bir çok sorunumuzun 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, kitlelerdedir. 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, e¤itirsek bu halk
bize gereken herﬂeyi verecektir.
Halka gitmeyenler, halk› e¤itmeyenler, ne kendilerini, ne de kadrolar› e¤itemezler. Halk› savaﬂa katamazlar. Hiçbir olanak yaratamazlar. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 2, 22
Temmuz 1995)
E¤itimi halklaﬂt›rmak ve böylece halk› e¤itebilmek, iﬂte bu noktada kilit bir öneme sahiptir. Bunu baﬂarabilen, bir çok sorunu çözmüﬂ,
çözümlerin önünü açm›ﬂ demektir:
“Kitleler halinde halk› e¤itmeyi baﬂard›¤›m›zda, düﬂman›n karﬂ›s›nda,
politize olmuﬂ bir halk ve bitmez tükenmez bir kadro kayna¤› ortaya ç›kacakt›r. Dahas›, do¤al halk önderleri, kendini gösterecek ve çok büyük yükleri omuzlayacakt›r.” (Kongre Raporu)
E¤itim bir alanda kal›c›laﬂma n›n, mücadeleyi s ü re kl ileﬂti rme nin 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¤›d
na evrimci e¤itimi oturtmadan bunu baﬂarmak mümkün de¤ildir. ‹ktidar› alma bilincinde olan her kadro; kadro ve savaﬂç› yetiﬂtirmeden,
kitleleri e¤itmeden devrim heyecan›n›, coﬂkusunu ve düﬂüncesini taﬂ›yamaz. Bir kadro için, hayat›n her
alan›, her an, e¤itim faaliyetidir.
... Bir alanda komiteler... da¤›labilir. Ama bizim oradaki örgütlenmemiz, yayg›n e¤itim faaliyetlerimiz, kay›plar›m›z›n yerini telafi
edecek durumda de¤ilse, insanlar›m›z› bu amaçla e¤itmemiﬂsek, d›ﬂar›dan tüm desteklere ra¤men o
alanda kal›c› olamay›z. Kal›c› olman›n yolu, yayg›n ve sürekli bir
e¤itim içinde yeni insanlar ç›karmak, kadrolaﬂmak, kadrolaﬂt›rmakt›r. ” (Devrimci Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)
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Burjuvaziye ve Kontrgerillaya Hukuk!
Halka ve Devrimcilere Hukuksuzluk!
u Y › l l a r d › r d e v r i m c i l e re k a r ﬂ ›
dizginsizce kulland›klar›, ka r a l a m a l a r, iftiralar, kendilerine yönelince “hukuk, hukuk” diye feveran ediyorlar!
u Hukuk, sadece burjuvalar ve
k o n t r g e r i l l a c › l a r i çi n m i va r?
u Bu hukuku siz yapt›n›z, siz
uygulad›n›z, ﬂimdi ﬂikayet
etmeye, s›zlanmaya hakk›n›z
yok!
Ergenekon operasyonu çerçevesinde evinde arama yap›lan Eski
Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Sabih Kanado¤lu, televizyonda kat›ld›¤› 32. Gün program›nda Ergenekon davas›n›n “baﬂ itirafç›s›” Tuncay Güney’in ifadeleri hakk›nda ﬂu
de¤erlendirmeyi yapt›: “ b u n l a r h uk u k i d eli l say › lm a z” .
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 delil olarak kabul edilmiﬂtir. Ve kabul
edenlerden biri de, onlar›n baﬂta gelenlerinden biri de kuﬂku yok ki,
Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Sabih Kanado¤lu’dur.
Ergenekon davas›n›n belge, bilgi
ve “kan›tlar›”n›n hemen tümüne yönelik yo¤un itirazlar vard›r. “Gizli
tan›k”lar›n ifadelerinden ne idü¤ü
belirsiz Tuncay Güney’in ifadelerine, “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 burada bir baﬂka soru daha gündeme geliyor: “ H u k u k i k r i t e r l e r ” , n e z a man ve kime karﬂ› olunca geçerli,
ne zaman ve kime karﬂ› olursa geçersizdir?
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Bu soru, ülkemizdeki “duyarl›l›k”lar, “tav›r”lar aç›s›ndan çok geçerli 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 devrimci harekete, devrimci hareketin
eylemlerine karﬂ› aylard›r nas›l bir
kirli yay›nc›l›k yap›ld›¤›, adeta seferberlik halinde iftira kampanyas›
yürütüldü¤ü ortada. Bu kampanyay›
yürütenler, bugün bunlar›n “hukuki
delil” say›lamayaca¤›n› söyleyenlerden baﬂkalar› de¤ildir.
Kanado¤lu çok iyi bilir ki, binlerce devrimci, haklar›nda Tuncay
Güney’in ifadelerinden daha ciddi
herhangi bir ifade, kan›t, belge olmaks›z›n a¤›r hapis cezalar›na çarpt›r›lm›ﬂ ve çarpt›r›lmaya devam
edilmektedir.
S›radan herhangi bir kiﬂiyi gözalt›na al›p onlarca devrimci hakk›nda zorla ifade imzalatmak, s›radan insanlardan “tüm örgütü ifﬂa
eden itirafç›lar” yaratmak ve sonra
da tüm bu devrimcileri büyük operasyon havas›nda gözalt›na al›p tutuklamak, polisin klasik ve s›radan
yöntemleri aras›ndad›r.
Mesela, 2004 ﬁubat’›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen bir operasyon, bu tür operasyonlar›n örneklerinden biriydi. Tuncay Güney kadar
“meﬂhur” olmasa da bu operasyonda da E r d o ¤ a n K a l d i isimli bir kiﬂi
itirafç›laﬂt›r›lm›ﬂ,
bu
kiﬂiye

B u g ü n e k a d a r h e r ﬂe y ço k
iyiydi, çok güzel gidiyordu,
h u k u k t › k › r t › k › r iﬂliyordu
da, hukukun ﬂirazesi ve
adaletin terazisi ﬂimdi mi
bozuldu?

“DHKP-C’nin tüm ‹stanbul çap›ndaki örgütlenmesi isim isim sayd›r›lm›ﬂ”(!)t›r. Tuncay Güney’in herkesten, herﬂeyden haberdar olmas›
gibi, Kaldi de, ‹stanbul çap›nda tüm
örgütlenmeden, eylemlerden haberdard›; sanki herkes, yapt›¤› ve yapaca¤› her ﬂeyi önce gelip Kaldi’ye
anlatm›ﬂt›. Sonra, bu uydurma senaryo, bu kiﬂiye “verdirilen” ifadeyle resmileﬂtirilmiﬂ ve buna dayanarak da tam 148 kiﬂi 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. 82 ki ﬂi bu kez de “Diskette ad›n ç›kt›”
denilerek tutuklanm›ﬂt›.
Ve bütün bunlar yaﬂan›rken, burjuvazinin hiçbir kesimi, düzenin
hiçbir hukukçusu ve Sabih Kanado¤lu, “K al di’ni n i fade le ri”nin ya
da “disketlerin” hukuki delil say›lamayaca¤›na iliﬂkin bir aç›klama
yapm›yor, bir tav›r alm›yorlard›.
‹lginçtir ki, bugünlerde Genelkurmay da “hukuk”u keﬂfedip,
“ m a s u m i y e t k a r i n e s i ”nden sözediyor. Tayyip Erdo¤an da ortama
uyup “yarg›s›z infaz yap›lmamal›”
diye demeçler veriyor. Herkesin hukuka sayg›s› depreﬂti sanki bir anda.
“ M a s u m i y e t k a r i n e s i ” de hukukun 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 serbest! Mevcut durum böyledir.
Devrimciler, hiç ilgilerinin olmad›¤› –ve olamayaca¤›– olaylar ve
eylemler hakk›nda suçlanabilir;
haklar›nda hiçbir bilgi, belge olmaks›z›n her türlü iddiada bulunulabilir, kimi zaman “canl› bomba”
ilan edilip, bazen de “az›l› terörist”
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diye lanse edilebilirler; öyle durumlarda
“masumiyet karinesi” geçerli de¤ildir.
Burjuvazi ve generallerin de içinde
oldu¤u bürokrasi kadrosu, y›llarca devrimcilere karﬂ› pervas›zca baﬂvurduklar›
hukuksuzluklar›n yüzde biri bile kendilerine yönelince “hukuk, hukuk..” diye
feveran ediyorlar.
A n k a r a B a rosu “Hukuk ad›na endiﬂe duyuyoruz!” aç›klamas› yap›yor. Do¤rudur, bu ülkede hukuk ad›na endiﬂe duyulmas›n› gerektiren çok say›da neden
vard›r. Fakat Ankara Barosu neden sadece 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, kaybedilmeler, bunlar hiç mi yaﬂanmad›?.. Bugüne kadar her ﬂey çok iyiydi, çok güzel
gidiyordu, h u k u k t › k › r t › k › r iﬂliyordu
da, hukukun ﬂirazesi ve adaletin terazisi
ﬂimdi mi bozuldu?
Bu sorular daha da ço¤alt›labilir elbette. Ama gereksiz. Çünkü burjuvazi sadece kendisi için hukuk, kendisi için
d e m o k r a s i istemektedir. Haks›zl›k, hukuksuzluk kendisine yöneldi¤inde, her
yandan sesini yükseltmekte ama devrimciler söz konusu oldu¤unda “ t e r ö r i s t ”
deyip onlara her ﬂeyi reva görmektedirler. Katledilen, iﬂkence yap›lan, zulmedilen, karalanan, hukuksuzlu¤un her çeﬂidinin reva görüldü¤ü “terörist” ise onun
için hak hukuk aramaya gerek yoktur.
Çünkü bu düzen burjuvazinin düzenidir. Burjuvazinin düzeninde hukuk da,
demokrasi de sadece burjuvazi içindir. ‹ﬂ
m u t l a k anlamda burjuvaziye kalsa, halk›, 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 yapmay› kendisine hak olarak görüyor. Ama
s i s t e m i h u k u k s u z l u k ü z e r i n e k u r a n l a r,
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’
YÖK eski baﬂkan› Kemal
Gürüz “Ergenekon” soruﬂturmas›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›... Bütün ömrünü devlet ve millet hizmetinde geçirmiﬂ biri olarak, bu
a¤r›ma gitti.” diyor.
“Bir terörist gibi” davranm›ﬂlar ona... “terörist gibi” parmak izini alm›ﬂlar...
Gürüz, düzenin “terörist” olarak gördüklerine nas›l davrand›¤›n› ya bilmiyor, ya bilmezden
geliyor. Yaﬂad›¤› ﬂeyler, “terörist” say›lanlara uygulananlar›n
binde biri bile de¤ildir; ama bunu bir yana b›rakal›m ﬂimdi; çünkü bu sözlerin ortaya koydu¤u
mant›k çok daha vahim.
Ne yaz›k ki çok s›k duyuyoruz bu deyiﬂi.
Tamamen keyfi bir nedenle
polisin terörüne maruz kalan
“biz terörist miyiz?” diyor. Gecekondu y›k›m›na karﬂ› direnen
emekçi, polis jandarma copu s›rt›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›¤›ndan ﬂikayetçi oluyor.
Susurlukçu katiller bile “nazikçe” gözalt›na al›n›rken yine
de “Terörist de¤iliz, teröristlere
karﬂ› savaﬂt›k” diyebilmekteler.
Teröristse, her yap›lan mübah!... Memleketin cahili de,
profesörü de, gericisi de, burjuva 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 gizleniyor...
Devrimcileri önce “terörist”

say›p, sonra “ t e r ö r i s t e h a k m ›
o l u r ? ” diyorlar. Bu noktada düzenin tüm kesimleri hemfikirdir
ve bu onlar›n devrimcilere karﬂ›
s›n›fsal bir ittifak içinde olduklar›n›n da göstergesidir.
Bu ittifak sonucudur ki, devrimcilere, ”terörist” yaftas› tak›l›p her türlü insanl›k d›ﬂ› davran›ﬂta bulunulabilmektedir.
Tüm emperyalist sistemde
“terör”, “terörizm” demagojisi,
halka, devrimcilere karﬂ› her
türlü keyfili¤in dayana¤› haline
getirilmiﬂtir. Kitleleri bu demagojiye yedeklemek ise, burjuva
ideolojisinin hedefidir. Yukar›da
s›radan insanlar›n diline yay›lan
kavramlardan verdi¤imiz örnekler gösteriyor ki, burjuvazi, bu
demagojinin etkisini yayabildi¤i
ölçüde, hukuksuzlu¤unu, katliamc›l›¤›n›, iﬂkencecili¤ini meﬂrulaﬂt›rmakta ve mazur gösterebilmektedir.
Arada bir, hukuksuzluk kendi içlerinde yaﬂan›nca, terörizm
demagojisinin sihri bozuluyor.
Çünkü “bir terörist gibi” muameleye tabi tutulmaya i t i r a z l a r › , i t i r a f t › r asl›nda.
Kendi içindeki hukuksuzluklara karﬂ› yükselen “bir terörist
gibi” itiraz›, burjuvazinin “terörist” ilan ettikleri devrimci, ilerici, muhalif güçlere karﬂ› nas›l
bir hukuksuzluk içinde olduklar›n›n itiraf›d›r.
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1946
Filistin ülkesi

1947

1967

‹srail devleti

Yeﬂil gittikçe küçülüyor, parçalan›yor. Beyaz,
y e ﬂ i l i y u t a r a k 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›; Filistin. Öyle biliniyor yüzy›llard›r. Ve
fakat, iﬂte bu tarihi topraklar üzerinde yeni bir devlet kuruluyor, co¤rafyan›n ad› “‹srail” diye de¤iﬂtirilmek
isteniyor.
1946’da henüz bir ‹srail devleti
yok. Küçük bir parça var Yahudi
topraklar› olarak. Fakat beyaz, emperyalizmin deste¤inde. “Yu t ” diyor emperyalizm, yutuyor beyazlar,
yeﬂile boyanm›ﬂ topraklar›. Haritada yeﬂil görünen topraklar, k a n k › rm›z›ya boyan›yor.
Sonra.. 1947’de Birleﬂmiﬂ Milletler 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 Yahudilere toprak verilmesi, o koﬂullarda “dünyan›n hoﬂgörüsüyle” kar-

li yurdundun kovuldu. ﬁimdi, Filistin topraklar›n›n yüzde 78’i ‹srail’in
olmuﬂtu, Filistinliler’e kalan
ise, kendi topraklar›n›n yüzde
22’siydi. Ama o
da kalmayacakt›..
1967’deki.
‹srail’le Arap
devletleri aras›nda bir savaﬂ yaﬂand›. “Alt› gün
savaﬂlar›” olarak
bilinen bu savaﬂ›n galibi, ‹srail’di. ‹srail, Filistin halk›n›n büyük umut ba¤lad›¤› Arap devletlerine büyük bir
bozgun yaﬂat›rken, iﬂgal etti¤i
topraklar› da geniﬂletti. Kudüs’e
girdi. Gazze’yi,
Golan Tepeleri’ni, Bat› ﬁeria’y›, Sina Yar›madas›’n› iﬂgal etti. Bu büyük iﬂgal bugün hala sürmektedir. Ve iﬂte sorun da budur!
‹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 adeta herkesin gözlerinin içine soktu¤u, beynine kaz›d›¤› sorundur. ‹srail’in Gazze’de katliam gerçekleﬂtirmesi bir sorundur. Ama ‹srail, Gazze’ye, Bat› ﬁeria’ya sald›rmazsa sorun yok mu olacakt›r?
‹ﬂin püf noktas› buradad›r. ‹srail
sald›rm›yorsa, Hamas da füze atmazsa, ‹srail içinde feda eylemleri
olmazsa, hiçbir sorun yok. Filistin
meselesi böyle anlat›l›yor. Hay›r,
bunlar sonuçlard›r, iﬂgale ba¤l› geliﬂen durumlard›r. “Sorun yok” diyebilmek için, iﬂgale tamamen son verilmiﬂ olmas› gerekir.

2000

‹ﬂte Sorun Bu!
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ﬂ›land›. Çünkü, bu toprak taksimi,
Nazi zulmünün telafisi gibi görülüyordu bir yerde.
Fakat çok geçmeden herkes görecekti ki, bu taksim, baﬂka bir halk
için, Filistinliler için yar›m as›r boyunca sürecek bir Nazi zulmünün
baﬂlang›c›yd›...
Bu yeni Nazi zulmünü uygulayanlar 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. Yukar›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
yüzde 23’ünü daha iﬂgal etti. ‹ﬂgal
s›ras›nda yaklaﬂ›k 1 milyon Filistin-
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Gazze’de - Katletmekten baﬂka ne geçti ellerine?
A t e ﬂ k e s ! Gazze verdi sorunun cevab›n›:
- Ellerine baﬂka hiçbir ﬂey geçmeyecek!

Gazze’de kaybeden
emperyalizm ve
iﬂbirlikçileridir !
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 boyunca süren sald›r›da katledilen Filistinliler’in say›s› 1500’ü aﬂm›ﬂ, 5
binin üzerinde Filistinli de yaralanm›ﬂt›. Emperyalizm ve siyonizm,
boyun e¤meyen, kendi iradesini
emperyalistlerin iradesinin üstünde
tutmakta ›srar eden bir halk›n üzerine ya¤d›rd›¤› bombalarla, tüm dünya 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 umduklar›, bekledikleri tabloyu göremediler. Gazze direndi. Gazze halk›,
emperyalizmin “onu desteklemekten
vazgeçin, onu tecrit edin, bombalanmak istemiyorsan›z, onu terkedin”
dayatmas›na direnerek, Hamas’›
desteklemeye devam edece¤ini orta-
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ya koydu. Hamasl› olmayanlar bile,
bu sald›r› ve dayatma alt›nda Hamas’› eleﬂtirmekten uzak durdular.
Bu savaﬂ, yüksek teknolojiye sahip
bombalarla Hamas’›n füzeleri aras›nda veya ‹srail ordusuyla Hamas
savaﬂç›lar› aras›nda askeri nitelikte
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¤erlendirme yapmak gerekirse, de¤erlendirme bunu esas almal›d›r.

Siyonizm ‘hedeflerine’
ulaﬂmas›n›n Gazze’de
yaratt›¤› t ablo
Ateﬂkes ilan edildi fakat Gazze
hala ‹srail kuﬂatmas› alt›nda. Tek bir
lokma ekme¤in, bir yudum suyun
giriﬂi ‹srail iznine ba¤l›.
“H‹ROﬁ‹MA G ‹ B‹ ”; Ateﬂkesin
ard›ndan Gazze’yi bu iki kelimeyle
anlat›yordu bir gazete. “Ateﬂkes ilan›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›yordu Gazze’deki durumu: “Ceset kokusu 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› sloganlarla Gazze sokaklar›nda emperyalizme, siyonizme karﬂ› yürüyorlar.
Bombalara meydan okuyorlar yine.
Gazze’de bombalar›n ard›ndan
salg›n hastal›k tehdit ediyor halk›.
Hastahaneler, sa¤l›k merkezleri büyük ölçüde tahrip oldu¤u için, halk›n asgari düzeyde bile sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma ﬂans› yok.
Bombalarla tahrip edilmiﬂ alt yap›,
patlam›ﬂ la¤›m borular›, sokaklardaki çöp y›¤›nlar›, Filistin halk›n›
salg›n hastal›klarla yüzyüze b›rak›yor... Bütün bunlara yol açan siyonist ‹srail yönetimi, bunlara yol
açan kendileri de¤ilmiﬂcesine, dünyayla, Filistin halk›yla alay edercesine ﬂu aç›klamalar› yapmaya devam ediyor: "Sivil nüfusa zarar gelmemesi 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›klarken bu konuda ﬂöyle dedi: ''Operasyona ç›kt›¤›m›z günkü hedeflere,
hem askeri ve hem de siyasal anlamda 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, tahrip edilmiﬂ, pek çok Hamas yöneticisi ve savaﬂç›s› katledilmiﬂtir. E¤er
amaç, direniﬂ güçlerine askeri darbe
vurmak, Filistin halk›na bedel ödetmek, 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, ony›llard›r sürekli olarak böyle bir savaﬂ›n içindedirler zaten.
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Siyasal anlamda ise, ne direniﬂ örgütlerinin, ne Filistin halk›n›n iradesinde bir k›r›lma söz
konusu de¤ildir. Hamas yönetimi, “ Gazze ﬁeridi'nin hala iﬂgal
alt›nda oldu¤unu, ‹srail ordusunun varl›¤›n› kabul etmelerinin
mümkün olmad›¤›n›” belirtirken,
Halk Direniﬂ Komiteleri'nin askeri
kanad› taraf›ndan yap›lan aç›klamada da “ iﬂgal devam etti¤i sürece ‹srail'e sald›r›lar›n› sürdürecekleri”
belirtildi.
Dolay›s›yla, askeri aç›dan k›smi
anlamda bir sonuçtan söz edilse bile, siyasal anlamda hiçbir sonuç elde edemedikleri de ortadad›r. Tam
tersine...

Gazze’de kaybeden kim?

Bir Filistinli dire niﬂle rinin
kararl›l›¤›n› hayk›r›yor:
“ ‹ s r a i l a m b a r g o s u v e Ara p
am barg osu nd an ço k çek tik.
Ba¤›ms›z bir devlet buna
u¤rasayd› çoktan haritadan
s ilinm iﬂti. Fili stin h alk ›, 'As la
teslim olmayaca¤›z' diyor.
Ço cu k l ar › v e k ad ›n l ar › ö l d ü r eb i lirsiniz ama bizim azmimizi asla
öldüremeyeceksiniz. Gazze'yi
terk etmeyece¤iz ve
top rakl ar ›m› z› b ›rak mayaca¤ ›z."

Gazze’deki katliam›n ard›ndan
burjuva bas›nda, ilerici bas›nda adeta ayn› kavramlar kullan›larak
“kaybeden halk oldu” de¤erlendirmeleri 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 büyük kay›plar vermiﬂtir, büyük bedeller ödemiﬂtir. Buras› tart›ﬂ›lmaz.
Öte yandan ‹srail sald›r›yor, katlediyor, yak›p y›k›yor, sonra da “ateﬂkes” ilan edip köﬂesine çekiliyor.
Devletlerin bir ço¤u, “‹srail uluslararas› toplumun ça¤r›s›na kulak
verdi” diyerek, sanki o katliam olmam›ﬂ gibi, ‹srail’le normal iliﬂkilerini sürdürüyorlar. Katlet ateﬂkes
ilan et, katlet ateﬂkes ilan et... Y›llard›r defalarca tekrarlanan bu durum, adeta ‹srail’in bir takti¤i gibidir... ‹srail böylelikle, Filistin halk›n› sürekli k›rmakta ve direniﬂ örgütlerine sürekli darbeler vurmakta...
Fakat bütün bunlar da “ k a y b e d e n
v e k a z a n a n k i m ? ” sorusunun cevab› de¤ildir.
Ölmek kaybetmek de¤ildir. Katledilmek kaybetmek de¤ildir. Ülkelerinin yak›l›p y›k›lmas› da halklar
aç›s›ndan kaybetmek anlam›na gel-

mez. Bombalar, binalar› y›kabilir, fakat hiçbir bomba, direnme kararl›l›¤›na sahip bir halk›n iradesini k›rabilecek güçte de¤ildir. Özel olarak geliﬂtirilmiﬂ bombalar s›¤›naklar› delebilir, ama hiçbiri halklar›n yüre¤indeki öfkeye, inanca, ba¤›ms›zl›k,
adalet ve özgürlük özlemine iﬂlemez.
Gazze’de kaybeden emperyalizm ve iﬂbirlikçileridir. ‹ki aç›dan
kaybettiler; Birincisi, devasa askeri
güçlerine ra¤men, küçücük bir toprak parças›nda bir halka boyun e¤diremediler yine... ‹kincisi, emperyalizmin 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, çocuklar› hedef alarak katleden, okullar›, hastaneleri vurmakta tereddüt
etmeyen, insanlar› “buras› güvenli
bölge” diye bir yere toplad›ktan
sonra pervas›zca onlar› top ateﬂine
tutan, her türlü kimyasal silah› kullanan 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 etkili olmay› sürdürecektir; fakat her
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yeni Gazze, emperyalizmin palavralar›n›n ve safsatalar›n›n sar›ld›¤› ambalajlar› biraz daha
parçal›yor. Irak iﬂgalini düﬂünün. ‹ﬂgalin öncesinde emperyalizmin “diktatörlükleri y›kma, diktatörlerin yönetti¤i ülkelere 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, sanki 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 emperyalist sald›r›n›n emperyalizme
kaybettirdi¤ini söylemek yanl›ﬂ de¤ildir. Kuﬂkusuz bugün halklar, emperyalizme dair gerçeklerin düne
göre daha çok fark›ndad›rlar. Gazze, iﬂte bu gerçe¤i bir kez daha gösterdi 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. Filistin halk› olmad›. Yok olmad›¤› gibi, yorulmad›, y›lmad›, sinmedi.
‹ﬂgalin ard›ndan önce uluslararas› kurumlardan çare beklendi. Sonra
Arap ülkelerinden. Hayal k›r›kl›klar› yaﬂad›lar. Ama vazgeçmediler, iﬂgale son verebilmek, ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmak, ülkelerine dönebilmek için silaha sar›ld›lar. Y›llarca silahl› mücadele verdiler, dünyaya
örnek oldular bu konuda... Gün geldi, iﬂgal alt›ndaki topraklarda ‹ n t i f ad a’y› yaratt›lar. Çocuk generalleriyle, kad›nlar›yla, yaratt›klar› ola¤anüstü halk örgütlülükleriyle dünya
halklar›na direnmenin yeni örneklerini verdiler. Kurtar›lm›ﬂ bir Filistin
içindi hepsi. Ve bugün de savrulan
her taﬂta, s›k›lan her kurﬂunda, patlayan her bombada, ‹srail’e do¤ru f›rlat›lan her füzede, iﬂgal edilmiﬂ Filistin’in özgür, kurtar›lm›ﬂ Filistin’e
özlemi var olmaya devam ediyor.
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Reformizmin Gazze Katliam›na Çözümü
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, direnen bir halk›n iradesini k›rmak 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, Amerikan ve Avrupa emperyalizmini,
BM’yi, iﬂbirlikçi Ortado¤u ülkelerinin rejimlerini, iﬂbirlikçi AKP’yi de
lanetliyorlard›.
‹ﬂte böyle bir ortamda, ülkemizin belli baﬂl› demokratik kitle örgütlerinin bir k›sm›, halklar›n öfkesine, tepkisine tam ters bir tav›rla
ortaya ç›kt›lar. Gazze’deki katliama
karﬂ› tav›r almak ad›na, Gazze katliam›n›n do¤rudan ve dolayl› suçlular› aras›nda yeralanlara “sorunu çözmeleri için” ça¤r›da bulundular.
Bu demokratik kitle örgütleri,
“F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES VER” ad›yla
bir eylem süreci baﬂlatmay› hedefleyen (O da gerçekte Susurluk sürecini taklit etmeye çal›ﬂan bir fiyaskoydu ve ayr›ca de¤erlendirilmelidir) bir ça¤r›da bulundular.
Ça¤r› ﬂu 5 talebi içeriyordu:
1- Hükümeti ve bütün siyasal
partileri BM Güvenlik Konseyi'nde
varl›k göstermeye ça¤›r›yoruz.
2- Derhal ateﬂkes sa¤lanmas›
için, Türkiye'nin bütün taraflarla
iliﬂkiye geçmesini,
3- Türkiye'nin içinde yer alaca¤›
bir bar›ﬂ gücünün hemen bölgeye
gönderilmesini,
4- Gazze' ye ambargonun hemen
kald›r›lmas›n› ve insani yard›m›n en
geniﬂ ölçülerde hemen ulaﬂt›r›lmas›n›,
5- Ve somut bir yapt›r›m olarak
‹srail'le bütün askeri iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›n›n ve askeri ihalelerin iptal
edilmesini talep ediyoruz.
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“Filistin için ses ver”
ça¤r›s›, içazetçi bir ça¤r›d›r.
Böyle bir sesi dünya DUYM A SIN ! B öyle bir se si ‹s rail
d e D UYM AS I N! Bu s e s ha l k l a r a d e ¤ i l em p e r y a l i zm e, s i y o n i zme v e iﬂ b irlik ç ile rin e g ü ç
verir.
Ça¤r›y› yapanlar ise ﬂunlard›:
D‹SK, KESK, TMMOB , TTB,
TÜRMOB, Türkiye Barolar Birli¤i,
Türk Eczac›lar Birli¤i, Türk Diﬂ
Hekimleri Birli¤i, TÜDEF, Çiftçi
Sendikalar› Konfedarasyonu.
Taleplerde ilk göze çarpan, talepler, bu demokratik kitle örgütlerini, AKP yandaﬂ› ve yalakas› gerici
kurumlarla, bas›n yay›n organlar›yla paralel bir konuma sokmas›yd›.
Çünkü bu gerici kesimler, günlerdir
AKP’ye ayn› ça¤r›lar› yap›yorlard›.
Gericilik, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki üyeli¤i arac›l›¤›yla dünyaya “nizam” verecek bir
liderlik rolü f›rsat› ç›kt›¤›n›, Ortado¤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 kültürel aç›dan AKP’ye yükledi¤i bu
“misyon” anlaﬂ›l›rd›.
Peki ya, ilerici, demokrat, sosyalist yönetimlere sahip bu kitle örgütlerine 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 askeri
iliﬂkilerini
sürdürdü¤ünü,
ABD’nin ve ‹srail’in Ortado¤u’daki
en iyi müttefiki oldu¤unu bilmiyorlar m›?
Bu ça¤r›da bulunanlar, o Birleﬂmiﬂ 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 kulland›¤› bir “uluslararas› kurum” haline
dönüﬂmesine paralel olarak bu kurumun bir yapt›r›m gücünün kalmad›¤›n›n, kimsenin de ciddiye almad›¤›n fark›nda de¤iller mi?
“Türkiye’nin içinde yer alaca¤›
bir bar›ﬂ gücünün hemen bölgeye
gönderilmesi”ni istemek için, ony›llard›r “Bar›ﬂ gücü” ad›na dünyan›n
dört bir yan›nda nas›l emperyalizmin
politikalar›n›n hayata geçirildi¤inden de haberdar olmamak gerekir.
Kuﬂku yok ki, söz konusu kitle
örgütleri, bütün bunlar› bilmektedirler ve fark›ndad›rlar.
Sorun bu noktada de¤ildir.
Sorun, reformizmin yönetimi alt›ndaki bu demokratik kitle örgütlerinin, Gazze’ye iliﬂkin i k t i d a r l a ç a t › ﬂ m a y a n bir politikay› tercih etmeleridir.
Emperyalizmle çat›ﬂ›lmayacaksa, iktidarla çat›ﬂ›lmayacaksa, onlar›n icazeti gözetilecekse, ortaya ç›kacak olan talepler bunlard›r.

Susurluk s üreci taklitçili¤i
Reformizm, Susurluk sürecindeki “Ayd›nl›k ‹çin 1 Dakika Karanl›k” eylemini taklit ederek
“ Hergün saat tam 18:00'de,
3 dakika süreyle ses verme”
ça¤r›s›nda bulunmuﬂtur.
Susurluk dönemindeki söz konusu eylemleri, bilindi¤i gibi, burjuvazinin belli kesimleri de desteklemiﬂ,
özellikle burjuva medya eylemlerin
yayg›nlaﬂmas›nda önemli bir rol oynam›ﬂt›. Reformizm, taklitçi ve ica zetçi bir düﬂünce tarz› içinde, politik olarak burjuvazinin kabul edebilece¤i talepler ileri sürerse, yine
burjuvazinin deste¤ini alabilece¤ini
hesapl›yordu.
Ama bir çok noktada yan›l›yor-
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du reformizm; birincisi dönem ayn›
dönem de¤ildi, ikincisi, Susurluk
ve Gazze farkl› kategorilerdeki iki
konuydu ve ü ç ü n c ü s ü ; söz konusu
eylemler as›l etki gücünü gecekondu semtlerindeki kitlesel eylemlerle
kazanm›ﬂt› ve o eylemlerde de devrimcilerin etkisi aç›kt›.
Bütün bu farkl›l›klardan dolay›d›r ki, reformizmin “icazet” hesab›
boﬂ ç›km›ﬂt›r.
Büyük iddialarla gündeme getirdikleri “3 dakika gürültü” eylemi
bekledikleri ﬂekilde geliﬂmemiﬂtir.
Reformizm, bir süre önce “Krize
karﬂ›” aç›klad›¤› “mücadele” program›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 “ Sosyal Daya n ›ﬂ ma v e D e mo kr a tikl e ﬂm e P ro g r a m › ”nda karﬂ›m›za ç›kar›lan düzen
içileﬂmiﬂ bak›ﬂ aç›s›, bu kez Gazze’yle ilgili “F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES
VER” adl› eylem ça¤r›s›nda karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
H e r ikisinde de politika ayn›d›r,
mant›k ayn›d›r.
7 Ocak 2009 tarihli ça¤r›, “Biz bu
insanl›k suçuna ortak olmak istemiyoruz!” baﬂl›kl›yd›. Fakat, yap›lan
ça¤r›larla, bu suçun ortaklar›, en baﬂta da AKP ve BM, meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂ
olmaktad›r. ‹srail Devleti, Gazze’de
katliam yaparken, “uluslararas› hukuku” 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.
‹cazetçilik, hemen her durumda sonuçta düzeni, düzen güçlerini aklamakt›r. Bu kez de böyle olmuﬂtur.
“Filistin için ses ver” slogan›yla 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, “Böyle bir sesi
dünya DUYMASIN! Böyle bir sesi
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‹srail de DUYMASIN! Bu ses
h a lkla r a de ¤ il e mp e ry a liz m e , s iy o nizme ve iﬂbirlikçilerine güç verir.”
‹cazetçilerin bu sesi ürkek ve
korkak bir sestir. Siyonist katliamc›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, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri ile dünya halklar› aras›ndaki keskin ve kesin bir
saflaﬂmay› yok sayan bir sestir.
Emperyalizm ve halklar ayr›ﬂmas›
21. yüzy›l›n baﬂ çeliﬂkisidir. Bu baﬂ
çeliﬂkiyi y o k s a y a r a k belirlenen bir
politikan›n do¤ru olmas› mümkün
de¤ildir.
Dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman›
ABD’nin noteri haline gelen, Afganistan’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› emperyalizmin “uluslararas› kurumlar›n›” ve iﬂbirlikçi AKP’yi meﬂrulaﬂt›ran, onlar›n suçlar›n› yok sayan bu
talepleri ileri sürmek ülkemiz iﬂçi
s›n›f›n›n, tüm emekçilerinin, ayd›nlar›n öfkesine ve taleplerine denk
düﬂmekte midir?
Esas›nda D‹SK, KESK ve Odalar›n reformist yönetimlerinin belirledi¤i bu politika, onlar›n kendi tabanlar›ndan ne kadar kopuk oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Belirlenen
bu politika, ne kendi tabanlar›n›n
öfkesine duygular›na tercüman olabilir, ne de kendi tabanlar›n› bu konuda bilinçlendirebilir. Bu politika
olsa olsa bilinç bulan›kl›¤› yarat›r.

Bu sa¤c›, icazetçi politikay› ört bas etmeye çal›ﬂaca¤›n›za özeleﬂtirisini yap›n!
Yukar›da aktard›¤›m›z ça¤r›daki
5 talep, alt›ndaki imzac›lar›n onay›yla belirlenmiﬂti elbette. D‹SK’in

de imzas› vard›.
Fakat D‹SK’in internet sitesine
bakanlar, orada ça¤r›daki 5 maddeyi de¤il, sadece üçünü gördüler.
‹ki madde, (Hükümeti ve bütün
siyasal partileri BM Güvenlik Konseyi’nde varl›k göstermeye ça¤›ran
maddeyle, ateﬂkes için, Türkiye’nin yani AKP’nin- bütün taraflarla iliﬂkiye geçmesini isteyen madde) yoktu.
‹cazetçilik, fazla ileri gitmiﬂ olmal›yd› bu kez. O kadar ileri gitmiﬂti ki, emperyalizmin kurumlar›n› ve
iﬂbirlikçi bir iktidar› AKLAYAN bir
noktaya varm›ﬂt›. D‹SK ise, bu noktada çözümü, bu tavr›n ciddi bir
özeleﬂtirisini vermek yerine, anlaﬂ›lan internet sitesinde iki maddeyi
yok etmekte bulmuﬂ.
Böyle bir çark kurnazl›¤›yla, içine 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 paralelinde bir aç›klama yaparken, 13
Ocak’ta TMMOB Baﬂkan› Mehmet
So¤anc› taraf›ndan yap›lan aç›klamada bu kez “ B a r › ﬂ G ü c ü ’ n ü n b i r
a l d a t m a c a o l d u ¤ u ” belirtilmekteydi. Bu görüﬂ de¤iﬂikli¤i neyin üzerine olmuﬂtur? Hangisi TMMOB’un
“as›l” görüﬂüdür; e¤er ikinci aç›klama do¤ru idiyse, neden ilk aç›klaman›n özeleﬂtirisi yap›lmam›ﬂt›r, bu
sorular ortadad›r.
Ama bunlar neticede, daha tali
sorulard›r. As›l olan, as›l tart›ﬂ›lmas› gereken, Gazze’deki katliama
karﬂ› böyle bir politikay›, bu ilerici,
demokrat örgütlerin nas›l benimseyebildikleridir?
Gazze’ye, ya da dünyan›n ve ülkemizin herhangi bir yerindeki, herhangi bir soruna, ya BM’nin,
AKP’nin, burjuvazinin icazet verece¤i bir pencereden, ya devrimcilerin
penceresinden bak›lacakt›r. Reformizm bilmelidir ki, devrimci bak›ﬂ
aç›s›ndan kaçt›klar› noktada, kendilerini bekleyen pencere bellidir.
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‹kiyüzlülü¤ün, Piﬂkinli¤in Doru¤u:
“Öldürmeyeceksin!”
diyen
Baﬂbakan, Diyarbak›r’da cenazelerine sahip ç›kan insanlara karﬂ› “kad›n da olsa, çocuk da olsa gereken
yap›lacakt›r” deyip çocuklar›n kurﬂunlanmas›n›n önünü açand›.
inançlar› da yoktu.
Kuzey Irak’a yönelik hava sald›r›lar›n›n karar›n› al›p, ard›ndan
Gazze katliam›
“uçaklar›m›z ﬂu kadar sorti... ﬂu kaboyunca siyonist ‹sSen Baﬂbakan Erdo¤an, sen dadar kiﬂi öldürüldü” diye övünen de
rail’e karﬂ› yürüttü¤ü riyakarl›k poha sald›r›n›n baﬂ›nda “ ora nt › l › gü ç”
ayn› baﬂbakand›r.
litikas›n› sürdüren Baﬂbakan Erdokullanmak gerekti¤ini söyleyip sal¤an, katliam›n son günlerinde YahuHani “öldürmeyecektin?”
d›r›y› meﬂrulaﬂt›ran de¤il miydin?
diler’in kutsal kitab› Tevrat’a baﬂO uçaklar›n o “sorti”lerde b›rakSald›r› sonras› Türkiye halklar›vurarak sesleniyordu siyonistlere:
t›¤›
yüzlerce bombayla kaç kiﬂi öln›n yo¤un tepki ve protestolar›na
“Öldürmeyeceksin!”
medi mi?
karﬂ›n ‹srail’e karﬂ› hiçbir yapt›r›m
Elleri kan içindeki bir baﬂbakan
uygulamayan, senin hükümetin dePeki ya Engin Çeber, Baran Tursöylüyordu bunu. Tevsun, Feyzullah Ete ve
rat’tan girip, ‹nsan Hak- Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin kitab›ndaki ‘emir’ ﬂudur: di¤erleri; hani “öldürlar› Evrensel Beyannameyecektin?”
mesi’nden ç›k›yordu:
F Tipi hapishaneler“Her din, insan hade AKP iktidar›n›n tecyat›n› kutsal sayar, inrit zulmünün sonucunÇünkü baﬂka türlü sömürü düzenlerini sürdüremezler.
san hayat›na kasdetmeda 20 tutsak yaﬂam›n›
yi en büyük günah kabul
yitirmedi mi?.. Hani
¤il mi?.. Üstüne üstlük ‹srail’e yeni
eder... Tevrat’tan okuyorum, 10
“öldürmeyecektin?”
emirden 6. der ki, ‘öldürmeyecek - anlaﬂmalar içinde olan senin hüküAKP hükümetinin riyakarl›klar›
metin de¤il mi?
sin’. ‹ngilizce, ‘You shall not kill’,
saymakla bitmez. Çünkü siyasetini
‹branice ‘Lo Tir ’tsach’. ... ‹nsan
Bu gerçeklere ra¤men, Baﬂbabunlar üzerine kurmuﬂtur. AKP’nin
Haklar› Evrensel Beyannamesi de,
kan ve hükümeti, riyakarl›klar›n›n
B ü y ü k O r t a d o ¤ u P rojesi (BOP)
insanl›k tarihinin tüm hak, hukuk
aç›¤a ç›kmamas› için takiyye yapdestekçili¤iyle ‹srail “eleﬂtirisi”, bu
belgeleri de masumiyete, yaﬂam
maya devam ediyorlar.
ikiyüzlülü¤ün en çarp›c› yanlar›nhakk›na tart›ﬂmas›z önem verir.”
Baﬂbakan’›n, di¤er hükümet
dan biridir. Amerikan emperyaliz6 y›ll›k iktidar›nda yüzlerce inüyelerinin demeçlerine bakarsan›z,
minin Ortado¤u ve Kuzey Afrika’ya
san›m›z›n iﬂkencelerde, polis janalabildi¤ine hümanisttirler. Diyahakim olma projesini kay›ts›z ﬂartdarma kurﬂunlar›yla katledilmesinlogdan, bar›ﬂtan yanad›rlar. Ancak
s›z desteklemiyor mu?
den sorumlu baﬂbakan, “Öldürmeyukar›daki gerçekler baﬂka ﬂey söyAmerikan’›n BOP’unun “eﬂbaﬂyeceksin!” diyordu Gazze’de bo¤alüyor. Yak›n geçmiﬂin, yan›baﬂ›m›zkan›” olmak isteyen Baﬂbakan, ‹sraz›na kadar kan içine gömülmüﬂ bir
da yaﬂananlar›n söyledi¤i de baﬂka.
il’in bu projenin gereklerini yerine
baﬂbakana.
getirmek için, Gazze’ye sald›rd›¤›n›
En somut örnek Amerika’n›n
“Öldürmeyeceksin!” diyordu
bilmiyor mu? Elbette biliyor.
Ir0ak iﬂgalinde yaﬂananlard›r. ‹ﬂgal
Tevrat... Ve Tevrat’a inand›¤›n› söyBOP’un yüzbinlerce insan›n öldüsald›r›lar›n›n baﬂlamas›ndan günüleyen, Tevrat’› kutsal kitab› bilen
rülmesi, yurtlar›ndan at›lmas› oldumüze kadar, 1,5 milyon Irakl› yaﬂaBaﬂbakan Olmert, öldürmeye de¤unu da biliyor. O zaman bütün bu
m›n› yitirdi. Yaral›, sakat kalm›ﬂ ve
vam ediyordu; hem de en vahﬂi, en
“siyonizm karﬂ›tl›¤›”, bütün bu “baiﬂkence görenlerin haddi hesab›
insanl›k d›ﬂ› biçimlerde...
t› eleﬂtirisi” ve bütün bu gözyaﬂlar›
yok. Peki bu sald›r›lar›n neresinde
riyakarl›ktan baﬂka nedir ki?
dir AKP Hükümeti? Tam içinde !
“ Allah, zulmedenleri sevmez.”
Daha sald›r› öncesinde “pastadan
diyor Kur’an (AL‹ ‹MRAN SUREBaﬂbakan Erdo¤an’›n, ‹srail’in
pay almal›y›z” deyip, iﬂgale ortak
S‹, 140. ayet) ve Kur’an’a inand›¤›sald›r›lar› karﬂ›s›nda, söylemde bu
olmak için meclise tezkere gönden› söyleyen, Kur’an’› kutsal kitab›
kadar keskinleﬂmesinin en önemli
ren bu hükümetti! Bu olmay›nca
bilen Baﬂbakan Erdo¤an, öldürmenedeni, Amerika ve ‹srail’le iﬂbirye ve öldürenlerle iﬂbirli¤i yapmaya
baﬂta ‹ncirlik Üssü olmak üzere s›likçili¤ini örtbas etmekse, bir di¤er
devam ediyordu...
n›rlar›n›, topraklar›n› Amerikan orneden, yaklaﬂan seçimler nedeniyle
dusuna açarak sald›r›n›n suç orta¤›
klasik taban›n›n bu konudaki duyÇünkü asl›nda onlar›n hiçbir
gular›n› ve tepkilerini istismar etolan da bu hükümetti.
“kk u t s a l”lar› yoktu. Onlar›n hiçbir
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mektir. Y›llard›r müslümanl›k üzerinden politika yapmalar›, Kudüs
konusundaki geçmiﬂ istismarc›l›klar›, onlar› bir yan›yla bu tür manevralara mecbur b›rakmaktad›r.
“Öldürmeyeceksin!” diyorsun,
ama seslendi¤in güç, herkese meydan okuyarak öldürüyor. O zaman
“uluslararas› toplumun müdahalesini” beklemek yerine tav›r al! Anlaﬂmalar› iptal et, diplomatik iliﬂkilerini kes. AKP hiçbirini yapmad›.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül “‹srail’le iliﬂkilerimiz devam edecek,
zaten iliﬂkin yoksa bir etki gücün de
olmaz” aç›klamas›yla, bir tav›r almamalar›n› hakl› göstermeye çal›ﬂt›.
Dinler, kafiri yoketmeyi emrettikleri gibi, zulme karﬂ› ç›kmay› da
emrederler. Musevili¤in “öldürmeyeceksin” dedi¤i gibi, ‹slam›n “Bir
insan› öldürmek, tüm insanl›¤› öldürmektir” söylemi gibi, insanlar›
yok etmeye karﬂ› söylemler de içerirler. Sömürücü egemen s›n›flar,
dinlerin genellikle “öldürmeyi” emreden yanlar›n› kullanm›ﬂlard›r. Muhalifleri katledip onlar› “ k a f i r ”, dolay›s›yla ölümü hak eden kiﬂiler olarak göstermiﬂlerdir. ‹nançl› kitleleri,
cennet vaadiyle, düzene karﬂ› ç›kan
insanlar› öldürmeleri için k›ﬂk›rtm›ﬂlard›r. ﬁimdi Tayyip kalkm›ﬂ,
“öldürmeyeceksin!” diyen emri
aktar›yor kutsal kitaptan.
Mümkün de¤il; bu “emir”, egemen 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, tekellerin ç›karlar›na neyin uygun oldu¤udur. Gerçekte hiçbir inançlar›n›n olmamas› esprisi de budur.
Hiçbir emperyalist, hiçbir iﬂbirlikçi, hiçbir faﬂist yönetim, bu sözü
de¤il uygulamak, a¤z›na bile alamaz; emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin kitab›ndaki "emir" ﬂudur: iktidar›na, sömürüne, saltanat›na karﬂ›
ç›kan› ÖLDÜRECEKS‹N! Çünkü
baﬂka türlü sömürü düzenlerini sürdüremezler.
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‹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.
Al m a ny a : Hamburg ve Berlin’de 17 Ocak’ta Alman, Türkiyeli ve Ortado¤ulu gruplar taraf›ndan Hamburg-Hauptbahnhof-Hachmannplatz’da
düzenlenen yürüyüﬂe yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂi kat›ld›. Halk Cepheliler “Gazze’de Vurulan Dünya Halklar›d›r” pankart›yla, Alman sol gruplar ve Türkiyeli devrimciler taraf›ndan oluﬂturulan kortejde yerlerini alarak direnen
Filistin halk›na desteklerini sundular.
Baﬂkent Berlin’de de Alexsender Meydan›’nda Alman, Arap, Türkiyeli gruplar yürüyüﬂ yaparak Filistin halk›na yönelik katliam› protesto ettiler. 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 polisle çat›ﬂmalar yaﬂand› ve gözalt›lar oldu. Halk Cepheliler de eyleme Filistin bayraklar› ve pankartlar›yla kat›ld›lar.
Avust u ry a : 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 aras›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 isteyince çevrede bulunan eylemciler polise müdahale edip gözalt›n› engelledi.
Bu olaydan sonra baﬂlayan yürüyüﬂ Mariahilfer caddesi üzerinden devam etti. “Terörist ‹srail, Çocuk Katili ‹srail, Dünyan›n Yüzkaras› ‹srail”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem Opera binasi önünde yap›lan mitingle bitirildi.
‹ ngilter e: 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 Düﬂman 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 miting, daha sonra 40-45 bin kiﬂiye ulaﬂt›. ‹srail
Konsoloslu¤u önüne gitmek isteyen bir grup gösLONDRA
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.
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Halk Cepheliler:

“Seninleyiz Filistin”
Seninleyiz Filistin
Ac›m›z Bir,
Kavgam›z Birdir.
Seninleyiz Filistin
ZAFERE KADAR!
‹srail’in Gazze’de gerçekleﬂtirdi¤i katliam, halk›m›z taraf›ndan
lanetlenmeye devam ediliyor. Geçti¤imiz hafta da birçok ilde düzenlenen eylemlerle Filistin halk›n›n direniﬂine destek verildi ve siyonist
‹srail protesto edildi.

A d an a : Halk Cepheliler Yamaçl› Mahallesi’nde perﬂembe günleri 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 kokartlar da¤›t›ld›. Eylem “Gazze’ye
Yap›lan Sald›r› Dünya Halklar›nad›r, Filistin Halk›n›n Yan›nday›zHalk Cephesi” pankart›n›n aç›lmas›yla pazar yerinde baﬂlad›. Okunan
aç›klamada katliam lanetlenirken
‹srail bayra¤› yak›ld›.
Aralar›nda Halk Cepheliler’inde
oldu¤u devrimci-demokrat kurumlar Beﬂocak Meydan›’ndan ‹nönü
Park›’na kadar süren yürüyüﬂte Filistin’le dayan›ﬂma ça¤r›s› yapt›lar.
Eylemde “ABD Emperyalizmine
‹srail Siyonizmine, AKP ‹ﬂbirlikçili¤ine Karﬂ› Filistin Halk›n›n Yan›nday›z” ortak pankart› aç›ld›. 17
Ocak’ta yap›lan eyleme yaklaﬂ›k
200 kiﬂi kat›ld›.

An k ar a : 16 Ocak’ta ‹srail’in
Gazze’deki katliam›n› protesto etmek amac›yla K›z›lay YKM önünde
bir araya gelen ö¤renciler, Meclis’e
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yürümek istedi. Yürümek isteyen gruba polis sald›rd› ve baz› ö¤rencileri gözalt›na ald›. Daha sonra
Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen ö¤renciler, burada gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. Eyleme 150 kiﬂi kat›ld›.
17 Ocak’ta ‹lker Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazar›’nda bir araya
gelen Halk Cepheliler, pazarda bildiri da¤›tt›m› yaparak, ‹srail’i protesto için yapacaklar› eyleme ça¤r›da bulundular. Eylemde “Filistin
Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail
‹ﬂbirlikçi AKP, Katil ‹srail Filistin’den Defol, Katil ABD Ortado¤u’dan Defol, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›l›rken ‹srail bayra¤› yak›ld›. Eylem okunan
aç›klamayla sona erdi.

‹ z m i r : 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 bitiminde Filistin ve k›z›l bayraklarla
ve meﬂalelerle yürüyüﬂe geçen Halk
Cepheliler’e yürüyüﬂ boyunca çarﬂ›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 sonundan baﬂ›na do¤ru yürüyen Halk
Cepheliler yürüyüﬂ s›ras›nda “Biz
Var›z” marﬂ›n› söylediler. ‹ﬂ Bankas› önünde okunan aç›klaman›n ard›ndan ‹srail bayra¤› yak›larak eylem sona erdi.
Ayn› gün Filistin’le ilgili yap›lan
eylemlerden biri de Buca Kuruçeﬂme Mahallesi’ndeydi. Kuruçeﬂme
Meydan›nda “Katil ‹srail Filistin’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 taraftarlar› ve Buca halk› Çevik Bir Meydan›nda ‹srail’i bas›n aç›klamas›yla
ve sloganlar ile protesto etti.

Ant a ky a: 18 Ocak’ta Harbiye
dükkan Abbud Pazar yerinde gerçekleﬂecek eylemden önce 200 civar›nda robokop giysili asker eylemin yap›laca¤› yere gelerek halk› tedirgin
etmeye çal›ﬂt›. “Gazze’de Vurulan
Dünya Halklar›d›r Katil ‹srail Hesap
Verecek” pankart›n› açan Halk Cepheliler, 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 Defol” sloganlar› eﬂli¤inde ‹srail bayra¤› yak›ld›. Epik Sanat Tiyatro toplulu¤unun Filistin halk›n›n iﬂgalcilere
karﬂ› direniﬂini anlatan skeçi halk›n
yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂt›. Eylem sona erdikten sonra Arap Alevi halk›n
K›ddes bayram› kutland›.
D e r sim: 18 ve 19 Ocak günü
yap›lan meﬂaleli eylemlerle ‹srail
katliam› protesto edildi. Mahalle
halk›n›n yo¤un ilgisinin oldu¤u eylemlere, 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.
M e r sin: Filistin halk›yla dayan›ﬂma eylemleri 9. gününde devam
etti. Her akﬂam saat 18.00’de Taﬂbina önünde toplanan demokratik kitle örgütleri ‹srail’in yapt›¤› katliam›
lanetlemeye ve Filistin halk›yla dayan›ﬂmay› büyütmeye devam ettiler. Her gün bir kurumun eylem
yapt›¤› Mersin’de 18 Ocak günü
yap›lan eylemi Halk Cephesi
gerçekleﬂtirdi. Eylem "Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Sawra Sawra Hatta
Nas›r” sloganlar›yla bitirildi.
25 Ocak 2009

Hrant Dink’in Katlediliﬂinin 2. Y›l›

As›l Sorumlular Hala Koruma Alt›nda
H r a n t D i n k k a t l e d i l e l i 2 y›l oldu... O günden
bu yana, devletin ordusu ve polisinin, kontrgerilla ﬂeflerinin, Hrant Dink’in katledilmesindeki
r olü ve cinayeti as›l olarak oligarﬂinin faﬂist, ﬂo venist politikalar›n›n k›ﬂk›rtt›¤› örtbas edilmeye
çal›ﬂ›l›yor.
Hrant Dink, 2007 y›l›n›n 19
Ocak’›nda, ‹stanbul’da çal›ﬂt›¤›
Agos Gazetesi’nin önünde katledildi. Hrant Dink, ilerici bir ayd›nd›,
bir Ermeni’ydi ve her ikisi de vurulmas› için gerekçeydi. Ülkemizin
1970’lerin ikinci yar›s›ndan bugüne
uzanan tarihi, onlarca ayd›n›n kontrgerilla taraf›ndan katledildi¤i bir
tarihti. Kontrgerilla bu cinayetlerinde bazen faﬂistleri, bazen dinci gericileri kullanm›ﬂ, bazen do¤rudan
elemanlar›n› kullanm›ﬂt›.
Doç. Orhan Yavuz, gazeteci Abdi ‹pekçi, Bedreddin Cömert, Prof.
Bedri Karafakio¤lu, Prof. Cavit Orhan Tütengil, Prof. Ümit Do¤anay,
Prof. Dr. Necdet Bulut, Ümit Kaftanc›o¤lu, Prof. Muammer Aksoy,
U¤ur Mumcu, gazeteci Çetin Emeç,
Prof. Bahriye Üçok... Her biri, dönemine, koﬂullara göre çeﬂitli nedenlerle hedef seçilmiﬂlerdi. Etkenler farkl› olsa da, kontrgerillan›n
amac› ayn›yd› genellikle; halk›, ayd›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 mevcut koﬂullarda hedef seçilmesi ise,
t›rmand›r›lan, k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizmin sonucuydu.
Hrant Dink’in cenaze töreni, t›rmand›r›lan, k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizme
Türkiye halk›n›n güçlü bir cevab›na
dönüﬂtü. Yüzbinler, Hrant’› “ H e p i miz Ermeniyiz” slogan›yla sahiplendiler. 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
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ç›km›ﬂt›.
Hrant Dink’in cesedi, daha,
Agos Gazetesi’nin önündeki kald›r›mda yatarken, neden katledildi¤i
sorusu kadar, k i m l e r taraf›ndan katledildi¤i tart›ﬂ›lmaya baﬂland›.
Bu soruya k›sa süre sonra verilen ilk cevap O g ü n S a m a s t ismi oldu. Ogün Samast, daha “rr eﬂit” bile
de¤ildi; bu nedenle, ilk dönem, ad›
bile aç›k yaz›lam›yor, yaﬂ›n›n küçüklü¤ü nedeniyle mahkemede gizlilik uygulan›yordu.
Ogün Samast kimdi? Ta Trabzon’dan nas›l gelip bulmuﬂtu Hrant
Dink’i? Ogün Samast ismine Yasin
Hayal, Erhan Tuncel gibi isimler
eklendi ama sorular henüz tam cevab›n› bulmam›ﬂt›.
‹lk dönem, spekülasyondan geçilmiyordu. Akl› evveller, “Neden
Tr a b z o n ? ” gibi sorular eﬂli¤inde,
bu kontrgerilla cinayetini, “Trabzon’un kendine özgü özellikleri”yle, Pelitli’deki özel iliﬂkilerle
aç›klamaya çal›ﬂ›yorlard›.
Ama k›sa süre sonra görüldü ki,
iﬂin baﬂ›nda da, sonunda da “devlet” vard›.
Kimler yoktu ki, cinayetin içinde? Polis, jandarma, J‹TEM, M‹T,
mahkeme, sivil faﬂistler... Resmi
kurumlar›n katliama dahil olmas›,
önce “ i h m a l ” diye hafifletilmeye
çal›ﬂ›ld›. Daha baﬂtan “‹hmal de¤il,
r e sme n ka s› t v ar...” diye yazd›k.

‘Milliyetçi Duygularla’,
Devlet Himayesinde Cinayet
Dink’i 19 Ocak günü katleden
Ogün Samast, bir gün sonra Samsun’da yakalanm›ﬂt›.
Bu yakalanman›n hemen ard›ndan ‹stanbul Emniyet Müdürü Cela-

lettin Cerrah, alel acele “ Cinayetin
herhangi bir siyasi boyutu ve örgüt
ba¤lant›s›n›n bulunmad›¤›n›, suikast›n milliyetçi duygularla düzenlendi¤ini” aç›klad›.
Daha ne bir sorgu, ne bir araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›?.. ‹stanbul Emniyet
Müdürü nereden biliyordu bir siyasi boyut olmad›¤›n›? Nereden biliyordu örgüt ba¤lant›s› olmad›¤›n›?
Bu sorular›n, Cerrah’›n neden
alel acele aç›klamalar yapt›¤›n›n cevab› da yine daha sonraki geliﬂmeler içinde anlaﬂ›lacakt›.
Anlaﬂ›lacakt› ki, Hrant Dink’in
katledilece¤inden sadece Trabzon
polisi ve jandarmas›n›n de¤il, ‹stanbul polisinin de H A B E R ‹ VARDI.
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 bildi¤i halde hiçbir tedbir almayan
kontra ﬂefi Cerrah, Dink’in katledilmesini “ b i reysel” diyerek aç›kl›yordu ama belirtti¤imiz gibi, cinayete do¤rudan, dolayl› kat›lmayan
“güvenlik” kurumu kalmam›ﬂt› neredeyse. Bu durum ise, ülkemizde
kontrgerilla politikalar›n›n uygulanmas›ndaki pervas›zl›¤›n hangi boyutlara ulaﬂt›¤›n› gösteriyordu.
Hrant Dink’i katleden ﬂovenizmin ayn› dönemdeki tezahürlerinden biri de linç sald›r›lar›yd› ve o
sald›r›larda da kontrgerilla, linççilerle içiçeli¤ini, iﬂbirli¤ini pek gizlemeye gerek duymuyordu.
Linçlerin ad› “vatandaﬂ hassasiyeti” idi. Cinayetin ad› da kontra ﬂefi Cerrah’›n deyiﬂiyle “milliyetçi
duygular” olmuﬂtu.
“Vatandaﬂ hassasiyeti” ad›na,
“milliyetçi duygular” ad›na linç etmek, cinayet iﬂlemek serbestti adeta.
Bu nedenledir ki, linç sald›r›lar›
sonras›nda Baﬂbakanlara kadar herkes sald›r›lar› mazur gören ve gösteren aç›klamalar yaparken, ﬂimdi
ayn› ﬂey bir cinayette yaﬂan›yordu.
Devlet, bu cinayeti o kadar mazur 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 onay›n tescil edilmesiydi adeta.

Devlet Katillerine
Sahip Ç›km›ﬂt›r
Tutuklananlardan E r h a n Tu n cel, polis muhbiriydi. 11 ay önce
Dink’in Yasin Hayal taraf›ndan öldürülece¤ini Trabzon polisine iletmiﬂti. Trabzon polisi de “bürokratik
yaz›ﬂmalar›n gere¤ini yaparak” Ankara ve ‹stanbul polislerine durumu
bildirmiﬂti. Ayr›ca yine aç›¤a ç›km›ﬂt› ki, Trabzon jandarmas› da durumdan haberdard›. Devletin tüm
istihbarat ve güvenlik birimlerince
bilinmesine ra¤men Dink’in katledilmesinin 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 halde, cinayeti önlemeyen polis ve askeri görevliler hala görevlerinin(!)
baﬂ›ndalar. Baﬂka bir deyiﬂle, Hrant
Dink’in katledilmesiyle ilgili aç›¤a
ç›kan tüm delillere ra¤men, suçlular, devletin himayesindedirler hala.
Dink’in katledilece¤i bilgisine
sahipken, katilleri bilinçli olarak
engellemeyen dönemin Trabzon
Emniyet Müdürü R a m a z a n Akyü r ek, hakk›nda dava aç›lmas›, cezaland›r›lmas› bir yana, AKP iktidar›
taraf›ndan terfi ettirilerek ‹ s t i h b a r a t D a i re Baﬂkan› yap›ld›. Halen
bu görevini sürdürmektedir.
Sürekli AKP taraf›ndan korunan
Akyürek, Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu’nun haz›rlad›¤› raporda, Hrant
Dink’in katledilmesinde “görevi ihmal” ettikleri belirtilen Trabzon
Emniyet, Jandarma ve ‹stanbul Emniyet’indeki sorumlular hakk›nda
soruﬂturma baﬂlat›lmas›n›n tavsiye
edilmesinden sonrad›r ki, Tayyip
Erdo¤an, Ramazan Akyürek hakk›nda da “ inceleme yap›lmas›na”
onay verdi. Yap›lacak ön incelemeden sonra Akyürek hakk›nda soruﬂturma yap›l›p yap›lmayaca¤›na ka-
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rar verilecekmiﬂ!
Niye daha önce aç›lmad› bu soruﬂturma? Yeni bir delil mi bulundu? Hay›r! Fakat art›k kaçamayacaklar› bir noktaya gelinmiﬂtir. Soruﬂturma bu noktada kesilse de, devam da etse, bir ﬂey ç›kmayacakt›r.
Devlet her zaman oldu¤u gibi
kontrgerilla elemanlar›na sahip ç›kmaya devam ediyor çünkü.
Bunlardan biri olan Trabzon Jandarma Komutan› Albay Ali Öz, hat›rlanaca¤› gibi, daha önce de Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 devrimcinin katledilmesinde sorumlu konumdakilerden biriydi. Ulucanlar
katliam›ndan dolay› da yarg›lanmay›p korundu.
Dink’in katledilece¤inden haberdar 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 beri kontrgerilla politikalar›yla hareket ediyor. Hrant Dink’in katillerinin yarg›lanmas›n› AKP’den beklemek bu nedenledir ki, sadece büyük
bir safl›k olur. AKP , ülkenin dört
bir yan›nda provokasyonlar örgütleyip linç kültürünü yayg›nlaﬂt›ran bir
iktidard›r. ‹lk örgütlü linç sald›r›s›
olan Trabzon’daki sald›r›n›n mimar›, Dink’in katledilmesinde de baﬂ
rolü oynayan ve AKP’nin terfi ettirdi¤i Ramazan Akyürek’tir.
AKP, baﬂ›ndan itibaren Hrant
Dink’in katledilmesinin bütün boyutlar›yla ortaya konulmas›na karﬂ›
oldu; göstermelik bir yarg›lamayla
konu kapat›ls›n, kontrgerilla politikalar› da uygulanmaya devam edilsin istedi.
‹ﬂte baﬂtan beri anlat›lan bütün bu
nedenlerden dolay›d›r ki; Ogün Samast’a, Yasin Hayal’e üç beﬂ y›l ceza verilmesi, Hrant Dink’in katillerinin cezaland›r›lmas› anlam›na gelmez. Birkaç subay›n, polis ﬂefinin
cezaland›r›lmas› dahi, bu anlama

Dink Davas›’n›n Geliﬂimi:
19 Ocak 2007
Hrant Dink katledildi.
20-21 Ocak 2007:
Ogün Samast ve ard›ndan Yasin Hayal yakaland›.
2 Temmuz 2007:
Hrant Dink’in katledilmesi davas›
‹stanbul’da baﬂlad›.
1 Kas›m 2007
Trabzon savc›l›¤› Trabzon polisi
hakk›nda kovuﬂturmaya yer olmad›¤› karar›n› verdi.
28 Eki m 2008
Trabzon Jandarma Komutan› Al bay Ali Öz ve di¤er rütbelilerle ilgili soruﬂturma süreci resmen baﬂlad›.
15 Ocak 2009
R a m a z a n A k y ü rek hakk›nda “görevi ihmal” iddias›yla inceleme
baﬂlat›ld›.
Adalet henüz uzakta!

gelmez; çünkü mesele, bu kadar aleni, bu kadar devletin bilgisi dahilinde bir cinayetin nas›l iﬂlenebildi¤i,
bu cinayetleri, hangi politikalar›n
do¤urdu¤unu ve hangi yap›lanmalar›n katilleri korudu¤unu çözmektir.
Bu, sistemdir. Bu, politikad›r. Esas
olan bunlard›r. De¤ilse Ali Özler,
Ramazan Akyürekler olmaz da devlet baﬂkalar›n› bulur. Samastlar’›n
yerine yeni katiller yetiﬂtirilir...
Önemli olan bu sistemin ve politikan›n yarg›lan›p mahkum edilmesidir.
Hrant Dink davas›, ancak o zaman
bir sonuca ulaﬂm›ﬂ olur.

25 Ocak 2009

renleri düzenlendi. Ankara’ da ki
anmaya kat›lan 1500 kiﬂi, “Hepimiz
Hrant›z, Hepimiz Ermeniyiz, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, sloganlar›n›n at›ld›¤› anma törenin baﬂlang›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, “Katilleri Biliyoruz, Hesap Soraca¤›z”
sloganlar›yla anma bitirildi.

Hrant Dink Ölümünün
‹kinci Y›l›nda An›ld›
Agos gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink, katlediliﬂinin
ikinci y›l›nda, ‹stanbul, Ankara ve
Malatya’da yap›lan gösterilerle
an›ld›.
19 Ocak’ta binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›, ﬁiﬂli’deki anmada Türkçe,
Kürtçe, Ermenice ve ‹ngilizce 'Hrant
‹çin Adalet ‹çin' yaz›l› dövizler taﬂ›nd›. 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 binas›n›n her iki penceresine ayn› slogan›n yaz›ld›¤› pankartlar ve Dink’in
foto¤raf› as›ld›. Kitlenin s›k s›k “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Türk,
Kürt, Ermeni Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z”, 'Hepimiz Hrant›z, Hepimiz Ermeniyiz', sloganlar› at›ld›.
Anman›n sonunda Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahale etti.
Yürümekte kararl› kitleyle polis aras›nda yol boyunca çat›ﬂmalar yaﬂand›. 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›. Ailesinin ve yak›n dostlar›n›n kat›ld›¤›
anmada, Hrant’›n mezar›na k›rm›z›
karanfiller b›rak›ld› ve dini ayin yap›ld›. Tören sonras› ailesi kat›l›mc›-

Say›: 173

lar›n taziyeleri kabul etti.
Hrant Dink için Ankara Yüksel
Caddesi ve Malatya’da da anma tö-

Malatya’da Halk Cephesi’nin de içinde oldu¤u demokratik
kitle örgütleri, Derme ‹lkö¤retim
0kulunun önünde toplanarak, Ermeni Kilisesi’ne kadar yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdiler. “Hepimiz Hrant›z,
Hepimiz Ermeniyiz”, “Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› tören
ve yürüyüﬂe 400 kiﬂi kat›ld›.

“Matemimiz ‹syan›m›zd›r”
Anadolu’nun pek çok yerinde
Alevi halk›, Hz. Hüseyin ve
yoldaﬂlar›n›n Kerbela’da katledilmesinin
1329. y›ldönümünde
matem oruçlar› tutup, aﬂure da¤›tt›.
Devrimcilerin de sahip ç›kt›¤› bu
gelenek, pek çok ﬂehirde çeﬂitli
inançlardan halklar› bir araya getirme 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 ‹dilcan 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 zihniyetindekilerin 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 programlar›yla Aﬂure etkinlikleri bitirildi.
‹zmir Yamanlarda ki Aﬂure etkinli¤ine “gösteri yap›l›yor” gerekçesiyle müdahale etmeye çal›ﬂan polise gerekli cevap verildikten sonra
programa devam edildi.
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Devrimci Memur
Hareketi

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 sald›r› dalgas› var, bu tart›ﬂmas›z. Emperyalist
dünyada ortaya ç›k›p yay›lan “kriz” de bu
Eme¤i temsil etmek her koﬂulda onun ç›karlar›n› savunmakt›r. ‹lkeler bir yana b›ra- sald›r›lara gerekçe yap›l›yor. Bu da aç›k. Buna karﬂ› emek güçleri mücadeleyi ortaklaﬂk›ld›¤›nda görüntüdeki birlik emekçilere,
t›rmal› ve büyütmeli deniliyor. Buna da tehalk güçlerine hiçbir yarar sa¤lamaz.
melde kimsenin itiraz› olmaz. Ama pratik,
bu yal›nl›kta geliﬂmiyor.
D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB, TÜDEF ve
Çünkü, bu tesbitlere, kapsaml› de¤erlendirmeleÇiftçi-Sen, 14 Ocak’ta yapt›klar› aç›klamayla 22 ﬁure, birlikteli¤in zorunlulu¤una iﬂaret eden söylembat 2009 Pazar günü, ‹stanbul’da iﬂçi ve memur
lere ra¤men birliktelik sa¤lanmaz.
sendikalar› ve çeﬂitli meslek örgütlerinin kat›l›m›y‹ﬂte Türk-‹ﬂ ortak miting yap›lmas› düﬂüncesine
la, “‹ﬂsizli¤e ve Yoksullu¤a Hay›r! Emek ve Dekarﬂ›l›k,
ilk baﬂta buna gelmiyor. 7 sendika ve odamokrasi Mitingi” gerçekleﬂtirilece¤ini duyurdular.
n›n
yapmay›
düﬂündü¤ü tarihten bir hafta öncesi
Ve tüm emekçileri bu mitinge kat›lmaya ça¤›rd›lar.
için miting karar› al›yor. Bunun bir ad› var: Reka7 Demokratik Kitle Örgütü, daha bu karar› al›p
betçilik! Bunun aç›k bir sonucu var: emek güçleaç›klama yapmadan önce, Türk-‹ﬂ’e de ça¤r› yaprini bölmek! Türk-‹ﬂ bu tutumunu da de¤iﬂtirmim›ﬂlard›. Buna karﬂ› Türk-‹ﬂ ise, ayr› miting yapacayor. Sonuçta tutumunu de¤iﬂtiren D‹SK, KESK,
¤›n› belirterek, 15 Ocak’ta miting karar› ald›¤›n› duTMMOB, TTB... oluyor. Neden?
yurdu.
Bu ﬂekilde “emek güçlerinin” en geniﬂ birlikteliAradan yaklaﬂ›k 1 hafta geçtikten sonra ise, 20
¤i mi sa¤lanm›ﬂ oluyor? Yoksa Türk-‹ﬂ’in rekabetçi,
Ocak’ta, Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Kumlu,
güçleri bölen tavr›na prim mi verilmiﬂ oluyor?
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel
1 May›s 2008 örne¤i yak›nd›r. O en geniﬂ birlikBaﬂkan› Sami Evren, Ankara’da Türk-‹ﬂ Genel Mertelik
nas›l içi boﬂ hale getirildi, hat›rlardad›r. Emekkezi’nde biraraya gelerek yeni bir karar al›p bir
ten,
emekçilerden
yana o güçlü durum, devrimciaç›klama daha yapt›lar:
lerden, devrimci anlay›ﬂtan uzaklaﬂ›ld›¤›nda devle“TÜRK-‹ﬁ’in iﬂten ç›karmalar baﬂta olmak üzere
tin sald›rganl›¤›, kararl›l›¤› karﬂ›s›nda nas›l güçsüzküresel krizin bedelinin çal›ﬂanlara ödetilmesi yaklük haline dönüﬂtü, bilinmektedir.
laﬂ›m›n› protesto etmek amac› ile 15 ﬁubat 2009 taEme¤i temsil etmek her koﬂulda onun ç›karlar›rihinde ‹stanbul’da yapma karar› ald›¤› miting ile
n›
savunmakt›r.
Her zaman söyleriz; birlik ilkeli zeD‹SK, KESK, TMMOB, TTB ile di¤er emek ve meslek
minlerde olmal›. ‹lkeler bir yana b›rak›ld›¤›nda göörgütlerinin ayn› amaçla 22 ﬁubat’ta ‹stanbul’da
rüntüdeki birlik emekçilere, halk güçlerine hiçbir
yapmay› kararlaﬂt›rd›¤› miting birleﬂtirilmiﬂtir.”
yarar sa¤lamaz. Bunun en somut örne¤i yak›n döBu aç›klama karﬂ›s›nda soruyoruz:
nemin Emek Platformu prati¤idir. Platform içinde
Önce neden ayr›ld›lar? ﬂimdi neden birleﬂtiler?
Türk-‹ﬂ’ten yani asl›nda düzenden kopamayan anGrupçu, benmerkezci, mülkiyetçi ayr›l›klar›n ve
lay›ﬂ, bu politikas›n› “emekçileri bölmeme” ad›na
ilkesiz, pragmatik ittifaklar›n onlarca, yüzlerce örsavundu uzun süre. Emekçiler görünümde bölünne¤inden biridir bu örnek de. Büyük amaçlarla yomedi ama, aç›kça mücadeleden, yap›lmas› gereken
la ç›k›l›r. Bak›n ça¤r›lara, de¤erlendirmelere:
direniﬂlerden vazgeçildi. O halde, bu “birlik” emekçileri güçlendirdi mi, zay›flatt› m›? Cevab›, san›r›z
“2008 küresel krizi tüm dünyada a¤›r ekonomik
soyut ve içeriksiz bir birlikçili¤in emekçilerin
ve toplumsal sorunlar yaratarak derinleﬂiyor. Sermücadelesini zay›flatmaktan baﬂka sonuç vermemayeyi kurtarma programlar› için trilyonlarca doyece¤ini yeterince aç›k gösteriyor.
lar ayr›l›rken, emekçilere dönük kamu hizmetlerini
daraltma önlemleri yayg›nlaﬂ›yor. Asgari ücret alEme¤in gücü burjuvazinin sald›r›lar›na karﬂ› da
t›ndaki ücretler, mesai ücretlerinin ödenmemesi, iﬂ
kendi içindeki ilkesiz, faydac›, f›rsatç›, uzlaﬂ›c›, icagüvenli¤i standartlar›n›n ihlal edilmesi, ücretli tatil
zetçi tutumlara karﬂ› da kararl›, uzlaﬂmaz oldu¤unizninin ihlali, yar›m ücretli çal›ﬂt›rma gibi uygulada ortaya ç›kar.

Neden Ayr›ld›lar
Neden Birleﬂtiler?
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Alman emperyalizmi ve Türkiye faﬂizmi

dianame sözkonusudur. Yarg›lama da buna göre yap›lacakt›r.
Öncelikle 20 ayd›r Wuppertal Hapishanesi’nde tam
tecrit koﬂullar›nda tutulan
Ereren’in yarg›lanabilmesi
için Almanya’da iﬂledi¤i
“suçlar”a dair iddialar›n olmas› gerekirdi. Ama tam
tersine, Ereren, Türkiye’de
iﬂlendi¤i iddia edilen “suçlar”dan dolay› yarg›lanmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu suçlamalar, ak›l, mant›k ve hukukun
hiç bir kal›b›na uymayan
kurgulara dayanan suçlamalard›r.
Alman devleti ve Türkiye faﬂizmi, devrimcilere
karﬂ› ç › k a r l a r › g e re¤i iﬂbirli¤i içinde hareket ediyorlar. Almanya, demokratik 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 “ A ¤ › r Ce za Mahkemesi” ismini koyun, hiç
farketmez. Çünkü Türkiye’deki
mahkemeler de savc›lar›n polis fezlekelerini esas alarak haz›rlad›¤› iddianameler temelinde sürdürülür.
Düsseldorf’taki Eyalet Yüksek
Mahkemesi de Türkiye polisinin
haz›rlad›¤› fezlekelerle bu davay›
sürdürüyor.
Türkiye faﬂizmiyle bu denli iﬂbirli¤i içinde hareket eden Alman
mahkemesi’nin maaﬂ›n› da Türkiye
verseydi, hiç ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›.

devrimcilere karﬂ› kol kola
Alman devleti, Türkiye faﬂizmiyle iﬂbirli¤i yaparak devrimcileri
yarg›lamaya devam ediyor. Bunun
bir örne¤i de 2007 y›l›nda Almanya’da tutuklanan devrimci tutsak
Faruk Ereren hakk›nda sürdürülen
davad›r.
20 ay boyunca mahkemeye ç› k a r › l m a y a n Ereren’in yarg›lanmas›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 oluﬂturulan Özgürlük Komitesi de bu
mahkemede Faruk Ereren’in yan›ndayd›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 tutuldu¤u hapishanede uygulanan tecritin kald›r›lmas› talebini de dile getirdiler.
Duruﬂmadan sonra Özgürlük
Komitesi mahkeme binas›n›n önünde pankart açarak bir eylem yapt›.
Eylem s›ras›nda yap›lan aç›klamada
ﬂöyle denildi:
“Bugün ilk duruﬂmas› yap›lan
davadaki suçlamalar zorlamad›r ve
tamamen kurguya dayanmaktad›r.
Almanya’n›n Türkiyeli devrimcileri
ve Faruk EREREN’i yarg›lama,
hapsetme hakk› yoktur... Davan›n
20 ay sonra baﬂlamas› ayr› bir hukuk skandal›d›r. Alman yarg›çlar, bu

Almanya Türkiyeli
Devrimcileri Yarg›layamaz!
bask›lar ve sald›r›larla bir sonuç
alacaklar›n› düﬂünüyorlarsa dönüp
Türkiye’deki devrimci mücadeleye
baks›nlar. Y›llard›r her türlü, iﬂkence, katliam ve sald›r›lara ra¤men
büyüyen mücadeleye baks›nlar?..”
Eylem, “Faruk Ereren’e Özgürlük”, “Tutsaklar Üzerindeki Tecrite
Son Verilsin”, “Almanya Türkiye
Faﬂizmini Desteklemekten Vazgeçmelidir!” sloganlar› ve sonraki mahkemeye kat›l›m ça¤r›s›yla bitirildi.
Almanya’n›n, devrimcileri tutuklarken, 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 yaklaﬂ›m gösterdi¤i ortada. ‹ddianamede,
Türkiye faﬂizminin ürünüdür. Türkiye siyasi polisinin, M‹T’in, k›sacas› kontrgerillan›n senaryolar›na
dayanan bilgilerle haz›rlanan bir id-

Fransa: Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma Ça¤r›s›
Fransa’n›n Blois ﬂehrinde 17
Ocak günü yap›lan söyleﬂi “Les
Amis De L’égalité” (Eﬂitli¤in Dostlar›) adl› dernek taraf›ndan düzenlendi.
Söyleﬂide ﬂair ve yazar Eric Hazan, Fransiz Demir Yolu SNCF ﬂirketine yönelik küçük çapl› ve zarars›z bir sabotaj eylemi gerçekleﬂtirdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve
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haklar›nda terör davas› aç›lan Tarnac Köyü Tutsak Gençleriyle Dayan›ﬂma Komitesi sözcüsü, “Les Amis
de L’égalité” Baﬂkan› Francis ile
DHKP-C davas›ndan yarg›lanan
Nezif Eski kat›larak Fransa ve Almanya’da artan keyfi bask› ve tutuklamalarla ilgili düﬂüncelerini
aç›klad›lar.

Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma
Komitesi kurulmas› ve hem Tarnac
tutsaklar›yla hemde DHKP-C tutsaklar›yla birlikte hareket edilmesi
gerekti¤i belirtildi. Söyleﬂiye 80 kiﬂi kat›ld›.
Eric Hazan daha sonra Paris’te
düzenlenecek olan “Anti-Terörizm”
yürüyüﬂüne ça¤r›da bulundu. Yürüyüﬂ 31 Ocak Cumartesi günü Paris’te yap›lacak.
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Almanya’n›n “terörle mücadelesi”
faﬂizmle iﬂbirli¤i, devrimcilere düﬂmanl›kt›r!
Alman devletinin devrimcilere
düﬂmanca tavr› sürüyor. Devrimcilerin dernekleri, evleri bas›l›p talan
ediliyor. Aç›lan davalarda onlarca
y›la varan cezalar isteniyor. Son y›llarda yap›lan yasal düzenlemelerle
Almanya’da bulunan bir çok devrimci, Türkiye faﬂizmiyle iﬂbirli¤i
yap›larak yarg›lanmaktad›r. Bu yarg›lamalar politik olarak faﬂizmin
hizmetindedir; öte yandan yarg›lamalar fiilen de faﬂizmle iﬂbirli¤i
içinde sürdürülmektedir.
Türkiye polisiyle iﬂbirli¤i yapan
Alman devleti, Almanya’da tutuklad›¤› devrimcilerle ilgili Türkiye polisinin, M‹T’inin verdi¤i yalan yanl›ﬂ bilgileri do¤ruymuﬂ gibi kabul
ederek verece¤i cezalara kaynak
oluﬂturmaktad›r. Bunun son örne¤i
Düsseldorf’ta baﬂlayan davad›r.
Stammheim davas›, Düsseldorf
davas›, Anadolu Federasyonu davas›... Bunlar, Almanya’n›n devrimcilere yönelik peﬂ peﬂe açt›¤› davalar›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›, Alman devletinin devrimcileri, ilericileri, düzene karﬂ› ç›kan herkesi sindirmek için yapt›¤› düzenlemelerden baz›lar›d›r ve Alman devleti açt›¤› bu davalarla, ç›kard›¤› bu yasalarla faﬂist zihniyetini, hem yabanc›
düﬂmanl›¤›n›, hem devrim düﬂmanl›¤›n› çok aç›k sergilemektedir.

T ü r k i y e l i D e v r i m c i l e re
Aç›lan Davalar; T ü r k i y e
Faﬂizmine Hizmettir
Türkiyeli devrimcilere karﬂ› Almanya’da aç›lan davalar›n en çarp›c› yanlar›ndan biri de ﬂudur ki, Türkiyeli devrimciler bu davalarda Almanya’daki faaliyetlerinden dolay›
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de¤il, “Türkiye’deki eylemlerinden
dolay›” yarg›lanmak isteniyorlar.
Alman devletinin bu yarg›lamadaki
as›l dayanaklar› da, Türkiye polisi
ve M‹T’idir. Böylece Almanya,
Türkiye faﬂizmini ve devlet terörünü yok sayan ve M‹T’i, polisi esas
alan yarg›lamas›yla, faﬂizmi meﬂrulaﬂt›rmaktad›r.
Yarg›lanan Türkiyeli devrimcilerdir. Yarg›laman›n gerekçelerinden 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 hiçbir ﬂey bulam›yorsa, Türkiye’deki
eylemleri “suç dayana¤›” olarak
sunmaya çal›ﬂ›yor.
Tüm bunlar›n nedeni Alman
devletinin Türkiye devletinden hiçte farkl› olmayan s›n›fsal karakteridir. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n ç›karlar› ortakt›r elbette.
Alman devleti kendi s›n›rlar› içinde
devrimci, ilerici, anti faﬂist, antiemperyalist hiçbir düﬂüncenin bar›nmas›n›, varl›¤›n› sürdürmesini istemiyor. Bunun için kendi yasal ar › n › d a ç i ¤ n e y e re k , k e n d i b u r j u v a
demokrasisinin kurallar›n› yok
s a y a r a k her türlü bask› yasas›n›,
“terörü” devreye sokuyor.

Amaç Demokratik
Mücadeleyi B a s t › r m a k
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 müdürünün Neonaziler taraf›ndan b›çaklanmas›, yasa tasar›s›n›n kabul edilmesinde f›rsat olarak kullan›lm›ﬂt›;
ama gerçek ﬂu ki, söz konusu yasa
esas olarak Neonaziler’e karﬂ› de-

¤il, ilerici, devrimci Alman ve göçmen hareketlere karﬂ› kullan›lacakt›r.
Bu polise yetki yasas›, Neonaziler için de¤ildir. Alman devleti kendi beslemesini, yoketmek de¤il, büyütmek istiyor. Herﬂey bir yana
devrimcilere yönelik pratikteki sald›rganl›k bunun böyle oldu¤unu
söylüyor bize. Yeni yasaya göre polise, “bir suçu soruﬂturma” gerekçesiyle internet üzerinden kiﬂisel
bilgisayarlara gizlice girme yetkisi,
istedi¤i zaman avukatlar, doktorlar
ve gazetecilere ait dosyalarda gizlice arama yapabilme yetkisi verilirken, bu “yetki”lerin en baﬂta devrimci, ilerici güçlere karﬂ› kullan›laca¤› aç›kt›r.
Alman devletinin yarg›s›na göre,
T ü r k i y e ’ d e k i f a ﬂ i s t t e r ö re k a r ﬂ ›
ç › k m a k , bu temelde demokratik
mücadele yürütmek suç. Almanya’daki Nazi terörünü lanetlemek,
H a r t z 4 ve Ya b a n c › l a r I I gibi antidemokratik yasalara karﬂ› ç›k›p hak
ve özgürlük mücadelesi vermek,
129a ve 129b yasa maddelerine göre suç. Hem de “terörizm suçu”
kapsam›nda ony›llara varan a¤›r hapis cezalar› gerektiren bir suç!
Almanya demokratik mücadeleyi suç, terörizm kapsam›na sokarak,
dahas› s›n›rs›z yetkiler tan›yan yasalar›yla her türlü muhalif düﬂünce
ve demokratik hareketi susturmak
istiyor.

Te r ö r Dema gojisiyle
Devrimci Düﬂmanl›¤›
129a yasas›, Almanya’n›n devrimcileri, muhalif güçleri, bask› alt›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, Amerika’da gerçekleﬂtirilen 11 Eylül ey-
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lemlerinin hemen ard›ndan gündeme
geldi. Bu madde, devlete, ülke içi
veya d›ﬂ›, tüm örgütlenmeleri, terörle, suç örgütü olmakla suçlama imkan› veriyor. Ki, ayn› muhtevadaki
düzenleme, Avrupa genelinde çeﬂitli
isimler alt›nda uygulamaya konulmuﬂtur. Avrupa emperyalizmi, ç›kard›¤› bu yasalarla, Amerikan emperyalizminin “teröre karﬂ› savaﬂ” politikas› takip etmektedir.
Almanya’n›n söz konusu yasa
maddelerine dayanarak gündeme getirdi¤i davalar›n baﬂ›nda S t a m m h e im davas› geliyor. Stuttgart- Stammheim’da Türkiyeli devrimciler M u s t a f a Atalay, Ahmet Düzgün Y ü k sel, ‹lhan Demirtaﬂ, Devrim Güler
ve H a s a n S u b a ﬂ ›’na karﬂ› siyasi bir
dava sürmektedir. Sözkonusu devrimciler, Kas›m 2006’da ve Nisan
2007’de tutukland›klar›ndan bu yana
da t e c r i t a l t › n d a tutuluyorlar.
Bu dava, d e v r i m c i b i r ö r g ü t e
yönelik aç›lan ilk büyük 129b da v a s › d › r. Alman devleti bu davayla
129b maddesini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤› için, dava daha da önem kazanmaktad›r. Böylece, farkl› milliyetlere mensup devrimci, ilerici örgütlenmelerin 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. Dü seldorf davas›, A n a d o l u F e d e r a s yonu davas› gibi..
Stuttgart-Stammheim’la baﬂlayan
davalar zincirinde son halka henüz
iddianamesi bile haz›rlanmam›ﬂ olan
3 devrimcinin; N u r h a n E r d e m ,
Cengiz Oban, Ah m et ‹ s t an b u llu’nun yarg›lanmak istendi¤i davad›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¤unu, devrime ve devrimcilere düﬂmanl›k davas› oldu¤unu ortaya koyuyor. Devrimci düﬂmanl›¤›, hiç bir
ülkeye birﬂey kazand›rmad› bugüne
kadar; halklar›n laneti d›ﬂ›nda... Alman devletinin kazanaca¤› da baﬂka
bir ﬂey olmayacak.
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Nurhan, Cengiz
ve Ahmet’e
Özgürlük!
Özgürlük Komitesi, Almanya’daki devrimci tutsaklarla ilgili
baﬂlatt›¤› kampanyay›, 17 Ocak
2009 günü ö¤len saatlerinde Köln
Domm Kilisesi önünde yapt›¤›
gösteriyle duyurdu.
" N u r h a n , C e n g i z, A h m e t ’ e
Özg ü rl ü k " yaz›l›, Özgürlük Komitesi imzal› Almanca pankart›n aç›lmas›yla baﬂlayan gösteride bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada, Türkçe
ve Almanca ç›kard›klar› bildiri, el
ilan› ve kartlar›, her hafta Cumartesi günleri Köln Domm Kilisesi
önünde da¤›tacaklar› belirtildi.
Komitenin
aç›klamas›nda,
A n a dolu Fe de r a syon u davas›yla
birlikte S t a m m h e i m davas› ve
Düsseldorf’ta baﬂlayan davalarda
da, 129a ve 129b davas›ndan yarg›lanan tutsaklarla dayan›ﬂma içinde
olacaklar›; bu davalarla ilgili geliﬂmeleri Alman ve Türkiyeli halka
duyurarak, Almanya’n›n hukuksuzlu¤unu teﬂhir edeceklerini belirttiler. Ayr›ca her hafta yapacaklar› 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 Tutsaklara Özgürlük” , “Haks›z Sald›r›lara ve Bask›lara Karﬂ› Direnmek

Meﬂrudur”, “ Alman Hukuku ve
Savc›lar›, Türkiye Faﬂizmini Aklama Arac› Olmamal›d›r” , “Türkiyeli Anti-Faﬂistler Üzerindeki Bask›lar Derhal Son Bulmal›d›r”,
“ Stammheim, Düsseldorf ve Anadolu Federasyonu Davalar› Tüm
Sonuçlar›yla ‹ptal Edilmelidir" taleplerini sloganlarla hayk›rd›lar.
Gösteri boyunca yüzlerce Almanca
bildiri da¤›t›ld›.
Ayr›ca Avrupa’n›n di¤er ülkelerinde de ayn› “hukuksal” keyfiliklerle benzer sald›r›lar›n yaﬂand›¤›,
ülkesindeki faﬂist rejimi teﬂhir etmek isteyenlerin tutsak edildi¤i ve
halen mahkemelere dahi ç›kar›lmad›klar› anlat›ld›. Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›n›n da, Federasyon
olarak bu hukuk d›ﬂ› uygulamalar›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 tutulan Anadolu Federasyonu yöneticileri ve di¤er tutsaklar›n derhal serbest 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.

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›.

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 yenilirken, Anadolu Halk Kültür Merkezi
çal›ﬂanlar›ndan bir konuﬂmac›,
Alevili¤in k›sa tarihçesini anlatt›.
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AMER‹KANCILARIN ‹KT‹DAR
KAVGASINDA TARAF DE⁄‹L‹Z
Gündemin uzun süredir de¤iﬂmez konular›ndan olan “Ergenekon operasyonu” 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›ndayd›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 "Çetelerin 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 savunmuﬂ.
Anlaﬂ›lan gözalt›na al›nmak Kemal Gürüz’ü
epey korkutmuﬂ, pani¤e sevk etmiﬂ. ﬁaﬂk›nl›ktan
afallam›ﬂ, ne söyleyece¤ini bilemeden, saçmalamaya baﬂlam›ﬂ bir ruh hali içinde oldu¤u belli oluyor. Bu ruh hali onun baz› gerçekleri itiraf etmesini de beraberinde getirmiﬂ. Fakat kendini savunma psikolojisi ile söyledi¤i ﬂeyler tam tersine
yalanlarla dolu.
Örne¤in, darbelere karﬂ› oldu¤unu söylüyor.
YÖK Baﬂkanl›¤› da yapm›ﬂ Gürüz’e sormak laz›m. YÖK ne zaman, ne için kuruldu? 12 Eylül cuntas›n›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤u dönemde üniversitelerin
tepesine 12 Eylül faﬂizminin kurumlaﬂm›ﬂ hali
olarak oturtulmad› m›? YÖK politikalar› kampüslere 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 devrimci demokrat ilerici ö¤rencinin, ö¤retim görevlisinin okullardan at›lmas›n›, paral› e¤itimi, polisidare iﬂbirli¤ini, soruﬂturmalar›, YÖK’ün uygulamalar›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 çetelerden geçilmiyordu. Sat›rl› b›çakl› faﬂist çeteleri okullara sokup devrimcilere sald›rtt›¤› günleri
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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 ortaya 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 Amerikanc› oldu¤unu söyledi¤i k›s›mlard›r. Evet, bütün
cuntac›lar, iﬂbirlikçiler gibi Kemal Gürüz de Amerikanc›d›r. Yapt›klar› icraatlar›n hepsini Amerikan
emperyalizminin ç›karlar› için yapm›ﬂt›r. Üniversitelerde devrimci gençli¤in ba¤›ms›zl›k mücadelesini bitirmek üzere kurulan YÖK’ün misyonunu
bilerek o koltu¤a oturmuﬂtur. Örne¤in Kemal Gürüz’ün ‹srail’de stratejik araﬂt›rmalar› ile tan›nan,
‹srail’in politikalar›n›n belirlenmesinde önemli rol
oynayan Tel Aviv Üniversitesi Maﬂe Dayan Enstitüsü’nün mütevelli heyeti üyesi oldu¤u, Amerikanc›l›¤› noktas›nda önemli bir göstergedir. ﬁimdi
Amerikanc›l›¤›n› itiraf etmesi ise tutuklanma korkusu yaﬂamas›ndan olsa gerek. Amerikanc›lara
bu ülkede dokunulmayaca¤›n›, el üstünde tutulduklar›n› biliyor Gürüz ve kiﬂiliksizce kendini kan›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› söylemek isteriz. Amerikanc›l›kta, devrimci gençli¤e
yönelik sald›r›larda ve tekelci burjuvazinin iste¤i
olan politikalar› uygulamakta hiçbir farklar› yoktur. YÖK sistemi, özü itibariyle bugün de AKP’nin
rektörleri ile devam etmektedir. Mesela daha geçen gün ODTÜ’de bir kontrgerilla eleman› devrimci ö¤rencilerin açt›¤› masan›n foto¤raflar›n› çekerken yakaland› ve Jandarmaya teslim edildi.
Fakat hemen jandarma taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Kemal Gürüz’ün gözalt›na al›nmas› AKP ile
“ulusalc›, laik” geçinen kesimlerin iktidar savaﬂ›ndan 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 olmas›n. Bizim de ö¤renci gençlik olarak yapmam›z gereken bu çat›ﬂmada taraf olmak de¤il, her iki taraf› da teﬂhir edip onlara karﬂ› ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesini büyüten bir mücadelenin
içine girmektir. Bize kazand›racak olan budur.
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Erzincan:
Film Gösterimi ve
Bas›n Aç›klamas›

ODTÜ’de Kontrgerilla ‹ﬂbaﬂ›nda
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-demokratyurtsever 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›ndan onay› verilmiﬂ araç kullanma

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--
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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¤rendiler. 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.

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.

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

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.

GENÇL‹K
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Kontran›n Baﬂucunda
Selam Duranlar
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 yapm›ﬂ, say›s›z provokasyonun, kaybetme operasyonlar›n›n içinde yeralm›ﬂ, onlar› yönetmiﬂti. Cenazesinde
yaln›z b›rak›lmad›. Türk Silahl› Kuvetleri (TSK), J‹TEM’cisini sahiplendi. Kocatepe Camii’ndeki cenazesinde TSK, Genelkurmay Baﬂkan›
Baﬂbu¤ baﬂta olmak üzere tam kadro 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 katmak zorundas›n›z diyordu.
Cenazede, “Ergenekon” operasyonunda gözalt›na al›n›p b›rak›lan
eski MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer K›l›nç’›n tören alan›na
girerken, görevdeki generaller taraf›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 K ›rca?
K›rca, eski J ‹ T E M Diyarbak›r
G r u p K o m u t a n ›’d›r. J‹TEM’in eski bir eleman› olan PKK itirafç›s›
Abdülkadir Aygan, K›rca’n›n da
içinde yer ald›¤› J‹TEMcilerin katletti¤i insanlar›n gömüldü¤ü yerler
hakk›nda bilgi vermiﬂti ve Aygan’›n
verdi¤i bilgiler sonucu Murat Aslan’›n cesedi 1994 y›l›nda gömüldü¤ü yerden ç›kar›lm›ﬂt›.
Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza mahkemesi’nde aç›lan davada K›rca ile
birlikte 11 J‹TEM’ci yarg›lan›yordu. Ama Albay K›rca ve di¤er yarg›lanan J‹TEM’cilerden bugüne kadar hiçbiri duruﬂmalara kat›lmad›a.
TSK birçok suçlar› ortaya ç›km›ﬂ olan eleman›na sahip ç›karak,
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bir bak›ma, “kontrgerilla benim”
demeye de devam ediyor.
Genelkurmay›n kontra elemanlar›n› sahiplenmesi yeni de¤il.
Emekli generallerden Orgeneral
Tuncer K›l›nç ve Orgeneral Kemal
Yavuz, “Ergenekon” operasyonunda gözalt›na al›nd›¤›nda, Genelkurmay Baﬂkan› Baﬂbu¤ hemen Baﬂbakan ve Cumhurbaﬂkan› ile görüﬂmeler yapm›ﬂ, K›l›nç ve Yavuz sonradan serbest b›rak›lm›ﬂlard›. Daha
önce de “Ergenekon“ davas›nda tutuklu bulunan orgenerallerden Hurﬂit Tolon ve ﬁener Eruygur, Genelkurmay’dan gönderilen bir temsilci
taraf›ndan “ T S K a d › n a ” ziyaret
edilerek sahiplenilmiﬂti.

AKP’in Kontra Sevgisini
Saklayan ‹slamc› Bas›n
J‹TEM eski eleman› Albay Abdülkerim K›rca, intihar ettikten sonra, 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 verilmiﬂti bu madalya K›rca’ya. Kontrgerillaya övünç duyan AKP, kontrgeril-

lac›lara madalya veriyor, ödüllendiriyordu ve AKP’nin yap›s›na uygun
olan da buydu. Ama bu konuda verilen haberde AKP’nin rolü bilinçli
olarak gizlendi.
Sadece K›rca de¤il, AKP’nin
ödüllendirdiklerinden biri de hat›rlanaca¤› gibi, 19-22 Aral›k hapishaneler katliam›n›n ve F Tiplerinin
mimarlar›ndan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’du. Ertosun’a da AKP taraf›ndan " Devl et Üs tün Hi zme t M ada l y a s › "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 tutuklu bulunan ‹P’li Do¤u Perinçek
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 Perinçek.

Kontra Savc›s›n›n S›n›r Tan›mayan Sahipleniﬂi
Hrant Dink’in katillerinden Yasin Hayal’in,
Trabzon
McDonalds’›n bombalanmas› ve 6 kiﬂinin yaralanmas› eylemiyle ilgili yarg›land›¤› davada, Savc›, Yasin Hayal’in “ e tk in p iﬂ ma nl ›k ”
duydu¤unu ileri sürerek cezas›n›n ya r› yar›ya indirilmesini istedi.
Faﬂist bir çetenin eli kanl› katillerinden biri olan Yasin Hayal, herkesin
gözleri önünde ›srarla ve ›srarla dev-

l e t t a r a f › n d a n korunuyor. Yasin Hayal McDonalds’› bombal›yor, 6 kiﬂi
yaralan›yor. Ama Yasin, polisin, savc›n›n, mahkemenin elbirli¤i sonucu
11 ay gibi k›sa sürede hapisten ç›kar›l›yor, serbest kal›yor. Duruﬂmalar sonucu Yasin Hayal, 17 Nisan 2006 tarihinde 6 y›l 8 ay gibi komik bir cezaya çarpt›r›l›yor. Ama, e¤er devrimci olsayd› a ¤ › r l a ﬂ t › r › l m › ﬂ ö m ü r boyu
cezadan aﬂa¤› almazd›. Ama Yasin bir
faﬂist ve devlete laz›m.
Nitekim, Yasin Hayal devletini
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‹ﬂkenceci babalar›n k›zlar›!
Onurunuz, gururunuz için
REDDED‹N babalar›n›z›!
Kontrgerilla ﬂefi Levent Ersöz’ün k›z› Fulya Ersöz “Babama
birﬂey olursa ben ne yapar›m... Ailem ne yapar?”... diye yak›n›yordu
kameralar›n önünde. Eﬂi Muzaffer
Ersöz, 'Çok y›prat›l›yoruz' diye ﬂikayet ediyordu.
Kontrgerilla ﬂefinin k›z›, babas›n›n “ b a b a s › z ” b›rakt›¤› insanlar›n
ne yapt›¤›n› düﬂünmüﬂ müydü acaba bugüne kadar?
Düﬂünmediyse de düﬂünme zaman›d›r art›k.
Örne¤in, “babam› birgün askerler evden ald› ve bir daha geri dönmedi, babas›z büyümek çok zor” diyen insanlar›n neler hissetti¤ini düﬂünmeli. Bu insanlara bunu yaﬂatan›n kendi babas› oldu¤unu düﬂünmeli.
Yak›nlar›n› kaybeden insanlar›n
neler yaﬂad›klar›n› düﬂünmeli mesela Fulya Ersöz.
Çünkü burada sözü edilen ölmesi 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 iﬂkenceci oldu¤unu, katletti¤i ya da iﬂmahçup etmiyor. Polis ve jandarman›n teﬂvik ve gözyummas›yla ‹stanbul’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 mahkemesindeki savc›ya: hangi e t k i n p i ﬂ m a nl›¤› gösterdi Yasin Hayal? Hrant
Dink’i vurdurarak m› gösterdi piﬂmanl›¤›n›? Duruﬂmalara ç›karken Orhan Pamuk’a tehditler savurarak m›
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kenceden sonra ›ss›z yerlerde kurﬂuna dizdi¤i insanlar›n birço¤unu
bilinmeyen çukurlara gömdürdü¤ünü duymuﬂ muydu acaba?
Kuﬂku yok ki inanmasa da duymuﬂtur. Kör kuyulara attt›¤› insanlar›n yak›nlar›na ziyaret edecekleri
bir mezar› dahi çok gören bir zalimdir “baba” diye ba¤r›na bast›¤› Levent Ersöz.
Fulya Ersöz, evlat ac›s›yla hayk›ran analar›n, ac›dan kaskat› kesilmiﬂ babalar›n, baba ac›s›yla yaﬂayan kardeﬂlerin, k›zlar›n, o¤ullar›n
neler hissettiklerini düﬂünmelidir.
“Babama birﬂey olursa ben ne
yapar›m” diyor. Babas›n›n katlettiklerinin, kaybettiklerinin çocuklar› yok muydu?
Tüm iﬂkencecilerin, kontrgerillac›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 okﬂarlar çocuklar›n›n saçlar›n›. K›zlar›
yaﬂ›ndad›r ço¤u kez tecavüz ettikleri.
Fulya Ersöz, s›zlanmadan önce,
bunlar› da düﬂünmelidir. Baﬂ›n› okgösterdi yoksa? Durmadan faﬂist örgütlerin lehine slogan atarak m› gösterdi?
Yasin Hayal sald›rganl›¤›n›, katilli¤ini, halk düﬂmanl›¤›n›, hiçbir “etkin piﬂmanl›k” göstermeden sürdürüyor. Ama Yasin biliyor ki kontrgerilla
devleti onun gibileri korumaya devam edecektir.
Kontra’n›n savc›s› büyük bir pervas›zl›kla herkesin gözünün içine bakarak katillerine sahip ç›k›yor. Yasin
Hayaller gibi “bayra¤› yerden kald›rmas›” gereken katillere ihtiyaçlar›
var çünkü.

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›karmamal›d›r.
Babas›, yapt›¤› iﬂkence ve katliamlardan dolay› de¤il, oligarﬂinin
iktidar çat›ﬂmas›n›n sonucu olarak
tutuklanm›ﬂt›r. Halka karﬂ› yapt›¤›
suçlarla ilgili de çok büyük ihtimalle di¤er kontra ﬂefleri gibi sorgulanmayacakt›r. Ama eﬂi, k›z› sorgulamal›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 annelerinin babalar›n›n yapt›klar›ndan sorumlu tutulamazlar. Ama belli bir
yaﬂa geldiklerinde e¤er iﬂkenceci,
katliamc› bir adam›n o¤lu, k›z›, gelini, damad› olmay› kabul ediyorlarsa masum de¤illerdir... ‹ﬂkencecinin
eﬂi olmay› kabul ediyorlarsa, masum de¤illerdir.
‹ﬂkencecinin k›z› olman›n da bedeli 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 gezememek, halk›n önünde babas›n›n
kimli¤ini ve mesle¤ini söyleyememek utanc›d›r.
‹ﬂkencecilerin, kontrgerillac›lar›n eﬂleri, k›zlar›! Sizedir ça¤r›m›z;
eﬂlerinizi boﬂay›n; babalar›n›z› reddedin! Onurunuzu, gururunuzu
ancak böyle kazanabilirsiniz.

KONTRGER‹LLA
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Tecrit’ten Haberler
F Tipi hapishanelerde sohbet
hakk›n›n uygulammas› konusunda
verdi¤i sözü yerine getirmeyen
Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin son olarakta 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 yalan›n› ortaya koyuyor.

Ümit Çobano¤lu’nun
K›r›klar F Tipi’nden
4 Ocak 2009 tarihli mektubundan:
“Kahraman Filistin halk› direnmeyi yine ö¤retiyor dünyaya, direnerek ﬂehit düﬂürüyorlar emperyalizme karﬂ› mücadelede. Bizde geçti¤imiz hafta boyunca siyonist ‹srail’i sloganlar›m›zla lanetleyerek
protesto ettik.
Adalet Bakanl›¤›’na verdi¤imiz
bir dilekçe ile ‹srail’i protesto etti¤imizi bildirdik ve Filistin halk› ile dayan›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¤unu söyledik. Bu sorumluluktan kurtulmak için iﬂbirli¤ine son verilmesinin, somut ad›m at›lmas›n›n gerekti¤ini belirttik. Bizim kan ba¤›ﬂ› taleplerimizin 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 iﬂkence yaparak girdi. 31 Aral›k günü
hastahaneye göz muayenesine giden
‹leri K›z›laltun arkadaﬂ›m›z jandarman›n iﬂkencesine maruz kald›.
Doktorun ve baﬂhekimin de talep etmesine ra¤men muayene esnas›na
odadan ç›kmay› reddeden jandarma
subay› bizzat savc›dan telefonla ald›¤› talimat do¤rultusunda ‹leri’yi
döverek iﬂkenceyle dört kat aﬂa¤›
sürükledi. Daha önce Burak’a da
yapt›klar› gibi a¤z› bez parças› (asker kepi) ile t›kand›, nefessiz b›rak›larak bay›lt›ld›, bilinci yerine gelip
iﬂkenceyi anlatmaya baﬂlay›nca tekrar ayn› iﬂkence baﬂlad›.

‹ﬂkenceyi P rotestoya Ceza
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 soruﬂturmas› tamamlanmam›ﬂken yeni
bir iﬂkence vakas› yaﬂand›. K›r›klar’da iﬂkence vakalar› son dönemde o kadar artt› ki ayn› kiﬂilere defalarca iﬂkence yap›ld›. ‹dare iﬂkenceleri soruﬂturmak yerine iﬂkenceye
u¤rayanlara ceza vererek yeni iﬂkencelerin önünü aç›yor. Savc› yüzümüze karﬂ› bu sorunlar›n art›k çözülece¤ini defalarca söyledi ancak
büyük bir ihtimaldir ki ‹leri’yi muayene ettirilmemesinin ve dolay›s›yla iﬂkence yap›lmas›n›n talimat›n› verende ayn› savc›d›r.

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. duruﬂmas›na katliamc›lar kat›lmad›. Duruﬂmada avukat Meral Dan›ﬂ Beﬂtaﬂ, san›klar›n t ut u kl a nm a s› ta le bi ni tekrarlad›. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Duruﬂma 26 Mart’a ertelendi.
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Özgür Tutsaklar›n
‹ﬂkencelere, Tecrite
Cevab›: YAREN
Yeni y›la iﬂkence ile, Gazze’den
ald›¤›m›z katliam haberleri ile öfkeli girdik. Lakin öfkeli oldu¤umuz
kadarda umutluyduk. Çünkü tutsak
dergiler kervan›na bir ses de K›r›klar’dan ekledik. Ayl›k Siyasi Mizah
ve Edebiyat Dergisi, derginiz ”Ya r e n ” i ç›kard›k. Bedreddinler ve
Efeler diyar›ndan yükselen bu ses
yoksul emekçi halk›m›za umut olacak, ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir ülke hedefimizde yol gösterici olma iddias›yla ç›kta yola. Bu ortak hedefimizde mütevaz› bir katk›m›z dahi olsa tutsaklar cephesinden
tecrit k›r›larak kazan›lm›ﬂ bir baﬂar›d›r bizim için. Dergiyi ç›karmadan
önce hepimiz gibi bizde Day›’m›zdan ö¤rendiklerimizi gözden geçirdik, bu süreci bir e¤itime dönüﬂtürmek için hepimizin bir ad›m ileri atmas› gerekti¤inin kesinli¤i önümüzde duruyordu. Daha programl›, daha
örgütlü, iddiam›z› büyüterek yaﬂamak ufakta olsa somut ad›mlardan
baﬂlar. 2009 onsuz ama onunla girdi¤imiz ilk y›l oldu ve “Yaren” de
onun nezdinde iddiam›z›, hedefimizi büyütmenin mütevazi ve somut
bir ad›m› oldu bizim için”.

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 Anneleri ‹nisiyatifi üyeleri ve TZPKurdi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂler, oturma eylemleri ve bas›n aç›klamalar›yla Kürtçe'nin
anayasal güvenceye al›nmas› istendi.
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Su Halk›nd›r,
Sat›lamaz!
Bu y›l Beﬂincisi düzenlenen Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da gerçekleﬂtirecek. Beﬂinci Dünya Su Forumu'na,
123 Ülkeden ve 300'ü aﬂk›n ilgili
kurumdan 20 binin üzerinde kiﬂinin kat›lmas› bekleniyor.

Zeytinimize Sahip Ç›k›yoruz
F›nd›k ve Çay’dan sonra zeytin üreticileri de sorunlar›n›n çözümü için eyleme 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 üreticilerinin 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 Ankara’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 Kazanaca¤›z”,”Gücümüz Birli¤imizdir”,”Birlik Uyuma Üreticiye Sahip
Ç›k”, ‹MF’yi De¤il Zeytinciyi Dinle” sloganlar›n› att›.Aç›klamada,”Marmara Birlik ‹MF’nin Yan›nda De¤il Üreticinin Yan›nda Ol”, “Zeytinciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,”Fiyatlar› Belirleme Hakk› Üreticiye Verilsin” dövizleri aç›ld›. Yap›lan konuﬂmalardan sonra seçilen dört kiﬂilik komisyon
milletvekilleriyle görüﬂmek için Ankara’ya gitti. Üreticiler, meclisteki görüﬂmeler nas›l sürerse sürsün,hakl› taleplerini sonuna kadar savunacaklar›n› belirttiler.

‹zmir’de Kamu Emekçileri
2 Saat ‹ﬂ B›rakt›
‹zmir’de Büro Emekçileri Sendikas›, Türk Büro-Sen ve Büro MemurSen 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.

Say›: 173

“Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu”, uzun süredir gerçekleﬂtirdi¤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 özelleﬂtirilmesine karﬂ›” mücadelesinin
yan›nda, ayn› zamanda temiz ve
kullan›labilir suyun bir hak oldu¤u
gerçe¤ini öne ç›kar›yor.”Suyumuzu Hayat›m›z› Sat›yorlar” baﬂl›kl›
bildiriyi ‹stanbul 1 May›s Mahallesinde da¤›tan platform üyeleri,
halk› bilgilendirmenin yan›nda
mücadeleye ça¤›rd›..

‹zmir

Çi¤li’de
‹ﬂçi K›y›m›na
Karﬂ› Eylem

Çi¤li Organize Sanayi Bölgesi’nde farkl› iﬂkollar›nda çal›ﬂan 5
bin iﬂçi, “ekonomik kriz” bahanesiyle gerçekleﬂtirilen iﬂçi ç›karmalar› protesto etti. Filistin Hakl›ya
dayan›ﬂma amac›yla taﬂ›nan Filistin Bayraklar› ve ölenler için sayg› duruﬂundan sonra, krize ve patronlar›n uygulamalar›na yönelik
konuﬂmalardan sonra “‹ﬂten At›lmalar›n Durdurulmas›” talebiyle
imzalar topland›. Eylemin ard›ndan toplanan imzalar Ankara’ya
TBMM gönderildi.

HABER
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

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 iﬂçi s›n›f› tarihine geçecek büyük bir
direniﬂin de baﬂlang›ç noktas› olacakt›. Tariﬂ Direniﬂi, 12 Eylül öncesinin en önemli direniﬂlerinden biridir. Kitleselli¤i, militanl›¤›, uzun
sürelili¤i, politik yanlar›yla önemli
bir birikim yaratan direniﬂin üzerinden 29 y›l geçti. 12 Eylül cuntas›n›n
çarp›tarak sald›rd›¤›, “anarﬂi-terör”e örnek olarak göstermeye çal›ﬂt›¤› direniﬂ, hiç kuﬂkusuz bugün
de ülkemiz iﬂçi s›n›f›na yol gösteren
direniﬂlerden biri olmaya devam
ediyor.

H
1979 sonlar›nda iktidardaki CHP
az›nl›k hükümetinin yerine, 3. Mil liyetçi Cephe (MC) hükümeti kuruldu. MC oligarﬂinin, yükselen
mücadeleyi bast›rmak için baﬂvurdu¤u bir tercihti. MC’yle birlikte sivil faﬂist terör ve devlet terörü daha
da t›rmand›r›ld›. Faﬂist kadrolaﬂma
yayg›nlaﬂt›. Tariﬂ, örgütlü ilerici iﬂçilerin ço¤unlukta oldu¤u demokratik bir mevzi olmas› nedeniyle, faﬂist terörün hedeflerinden biriydi.
Ayn› zamanda geniﬂ imkanlar› nedeniyle de faﬂist kadrolaﬂma için ele
geçirilmesi gereken bir yerdi.
Hükümet, iﬂçilerinin sendikal ve
siyasal örgütlülük düzeyleri nedeniyle öncelik verdi¤i TAR‹ﬁ’e ba¤l›
iﬂletmeleri faﬂist kadrolarla doldurma plan›n›, fabrikan›n yönetimine
atad›¤› yeni genel müdürle uygulamaya 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 dayand›. Bunun üzerine TAR‹ﬁ bünyesindeki ‹zmir ‹ncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinya¤› Tar›m Sat›ﬂ Kooperatifleri Birli¤ine ba¤l› iﬂletmelerde çal›ﬂan iﬂçiler faﬂist kadrolaﬂ-
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maya karﬂ› direniﬂe geçtiler. 22 Ocak 1980’de devdiye
let, askeri, polisi ve z›rhl›
araçlar›yla iﬂçilerin direniﬂini k›rmak amac›yla “arama” ad› alt›nda büyük bir sald›r›
baﬂlatt›. Bu sald›r›da 50 iﬂçi yaraland›, 600 iﬂçi gözalt›na al›nd›. “Silah deposu” oldu¤u iddia edilen iﬂletmelerde 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¤unun aç›klanmas› talepleriyle yeni-

ad›m att›r›labilece¤ini anlatmaya
çal›ﬂ›rlar. D‹SK’in tavr›na, fabrikadaki revizyonist gruplar›n yan çizmesi de eklenince karars›zl›k baﬂgösterir. Ve böylece direniﬂ 31
Ocak’ta sona erdirilir. ‹ﬂçilerin öne
sürdü¤ü üç talepten sadece biri, gözalt›na al›nan iﬂçilerin serbest b›rak›lmas› kabul edilir.
TAR‹ﬁ Genel Müdürlü¤ü, 6 ﬁubat’ta gazetelere verdi¤i ilanla
“onar›m için” üretime ara verildi¤ini 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

Tariş Direnişi
den direniﬂe geçtiler.
Kad›n›, erke¤iyle
hemen tüm iﬂçiler direniﬂ saflar›ndad›r.
Direniﬂi daha örgütlü
hale getirmek için komiteler oluﬂturulur.
‹ﬂçilerin yemek, sa¤l›k ihtiyaçlar› karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›l›r. Polis iﬂletmeleri ablukaya al›r. Operasyon
boyunca uygulanan
vahﬂeti gören Çi¤li,
Çimentepe, Gültepe’deki gecekondu halk›, Ege Üniversitesi ö¤rencileri, liseliler direniﬂe destek oldular.
Polis, asker bu kez de direniﬂi destekleyenlere sald›r›r. Sald›r›lar her
yerde direniﬂle karﬂ›lan›r.
Direniﬂin ilk haftas›nda D‹SK
devreye girer. Bir kaç gün önce ‹zmir’de yap›lan mitingde “egemen
s›n›flara savaﬂ” ilan eden D‹SK’li
yöneticiler tek tek iﬂletmeleri dolaﬂarak direniﬂi bitirmeye, k›rmaya
çal›ﬂ›rlar. Son u¤raklar› da Çi¤li ‹plik Fabrikas›’d›r. Devrimci iﬂçiler
direniﬂin bu noktada bitirilmesinin
faturas›n›n a¤›r olaca¤›n›, yeni sald›r›lara maruz kal›naca¤›n›, oysa
verili durumda siyasi iktidara geri

tasfiye edilir.
‹ﬂ güvenceleri kalmayan, açl›¤a
itilen iﬂçiler yönetimin bu karar›na
karﬂ›, üretimi sürdürüp, fabrikalardan ç›kmayacaklar›n› aç›klad›lar;
direniﬂ yeniden baﬂlad›. ‹ﬂçiler aç›kça 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 iﬂçileri. Direniﬂ k›sa sürede tüm iﬂletmeleri kapsad›.
Barikatlar›n ard›nda üretime devam edilirken, önce iﬂletmeler, polis, jandarma taraf›ndan ablukaya
al›nd›. Ard›ndan operasyonlar düzenlenmeye baﬂland›. Sald›r›lar, bü-
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tün bir ﬂehrin direniﬂiyle karﬂ›land›.
Baﬂta Çimentepe olmak üzere, gecekondu semtlerinde, yüksek okullarda direniﬂi desteklemek için barikatlar kuruldu. Direniﬂi desteklemek için yürüyüﬂler, gösteriler yap›l›rken, devrimci hareketin önderli¤inde Adalet Partisi binalar›n›n
bas›lmas›, silahl› gösteriler gibi eylemlerle de direniﬂe güç verildi. ‹ﬂçilerle polis aras›ndaki çat›ﬂmalar
tüm ﬂiddetiyle devam ederken, TKP
ve CHP, iﬂçilere “ yasalar çerçevesinde 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 panzerlerle giren polisin ateﬂiyle üç iﬂçi
yaralan›r. ‹ﬂletme kurﬂun ya¤muru

alt›nda boﬂalt›ld›. Daha sonra, direniﬂi yaln›zlaﬂt›rmak için bask›lar
destek verenlere yöneldi.
13 ﬁubat’ta direniﬂi sürdüren sadece Çi¤li ‹plik Fabrikas› kalm›ﬂt›.
Di¤er iﬂletmelerde direniﬂin k›r›lm›ﬂ olmas› baz› siyasi hareketlerin
tavr›n› da etkilemiﬂti; talepleri bir
kenara b›rakarak, “arama yap›lmamas› güvencesiyle fabrikay› boﬂaltma” önerisini gündeme getirdiler.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden iﬂçilerin direniﬂi sürdürme tavr›yla,
uzlaﬂmac›l›k aras›nda sürüyordu
ﬂimdi mücadele. Reformizm, revizyonizm beyaz bayrak çekerken, direniﬂe devam diyen devrimci iﬂçiler
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barikatlar›n baﬂ›ndayd›lar. 14 ﬁubat’ta, devlet, 10 bin jandarma komandosu ve panzerlerle sald›rd› bu
kez fabrikaya. ‹ﬂçiler gözalt›na al›n›p, iﬂkenceli sorgulardan geçirildi,
bir ço¤u tutukland›. D‹SK uzlaﬂmac›l›¤›, ayak oyunlar›yla direniﬂin 15
ﬁubat’ta bitmesini sa¤lad›.
Ancak sald›r›lar fabrikalardaki
direniﬂin bitmesiyle durmad›, baﬂta
direniﬂe destek veren Çimentepe olmak üzere, bir çok alanda devam etti. Semtlerdeki direniﬂlerde de yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›.

H
Direniﬂ, büyük ölçüde iﬂçilerin
kendili¤inden tavr›yla baﬂlam›ﬂt›;
Direniﬂ baﬂlarken iﬂyerlerindeki örgütlü sendika olan D‹SK’in bir karar› yoktu. Direniﬂ sürerken de deste¤i s›n›rl› kalm›ﬂ, as›l olarak “uzlaﬂma, diyalog” ad›na direniﬂin bitirilmesi yönünde çabalar› olmuﬂtu.
D‹SK, direniﬂi Tariﬂ’le s›n›rl› tutma
tavr›n› benimserken, direniﬂ devrimci hareketlerin mücadelesiyle
büyümüﬂ, yay›lm›ﬂt›r.
Bu direniﬂin en çarp›c› yanlar›ndan biri, o sendikalarda etkili olan
reformizmin, revizyonizmin, sendikal 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 anlay›ﬂ›, direniﬂi zay›flatan ve k›ran
baﬂl›ca unsurlardan biriydi.
Oligarﬂi baﬂ›ndan itibaren, direniﬂi haks›z, gayrimeﬂru gösterme
çabas›na girmiﬂti. Bunun son aﬂamas› da S›k›yönetim Mahkemeleri’nde aç›lan Tariﬂ Davas› oldu. Tariﬂ Direniﬂi hakl› ve meﬂru bir direniﬂti. ‹ﬂçilerin hemen tamam›n›n kat›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 gerçekleﬂtirildi¤i andaki çat›ﬂmalar›yla de¤il, bu direniﬂin halk ve tarih önünde, ve düﬂman karﬂ›s›nda savunulabilmesiyle pekiﬂir.

Yaﬂand›¤› dönemde ‹zmir’in gecekondular›nda, okullar›nda, fabrikalar›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 savunma cüretini ortaya koyamad›lar.
Mahkeme salonlar›nda direniﬂi sahiplenmeyen bu tav›r, eseasta reformist, revizyonist, oportünist çevrelerin Tariﬂ Direniﬂi’ne düﬂürdükleri
bir gölgeydi. Ama direniﬂi bütün
olarak sahiplenen, savunanlar da
vard› elbette. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi , Tariﬂ ‹ﬂletmeleri’nde direniﬂi
sonuna kadar sürdürmesinde oldu¤u
gibi, direniﬂi siyasi olarak da bütünüyle sahiplendi, savundu. Cuntan›n, Tariﬂ yetkililerinin, savc›lar›n
yalanlar›n› bir bir sergilendi ve direniﬂ bir kez daha hakl› meﬂru çizgisine oturtuldu. Direniﬂ siyasi olarak
tarih önünde sahiplenmenin onuru
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’ne attir.

H
TAR‹ﬁ iﬂçileri, yaﬂad›klar› direniﬂi, 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, militanl›¤› ve kitleselli¤iyle özel ve onurlu
bir direniﬂ olarak yerini ald›. Kuﬂku
yok ki, bugünkü genç iﬂçiler, sendikac›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›lmad›¤›” , “polise-askere direnilmedi¤i”, “ arkas›nda örgütler olmad›¤›” için de¤il; tam tersine, devrimci
örgütler, iﬂçilerin içinde örgütlü oldu¤u ve direniﬂin önderli¤i içinde
yer ald›¤› için, oligarﬂinin tüm güçlerine karﬂ› militanca direnildi¤i
için, bu direniﬂ tarihe böyle geçti.
Oligarﬂinin ve uzlaﬂmac›l›¤›n iﬂçi
s›n›f›na verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur. ‹ﬂçi s›n›f› kazanmak için kelimenin tam anlam›yla söke söke, militanca mücadele etmelidir.

TAR‹H

47

değin m eler

Ne Yap›yorlar?
Ne yap›yorlar yandaki foto¤rafta?
‹lk bak›ﬂta e¤leniyor gözüküyorlar
de¤il mi?
Hem evet, hem hay›r.

AC‹L ﬁ‹FALAR
Geçen hafta hastaneye kald›r›l›p sonra da GATA’ya sevkedilen Kenan Evren’e acil ﬂifalar diliyoruz.
Diyeceksiniz ki
niye... iﬂte öyle...
Ama yine de tahmin edersiniz Evren’in sa¤l›¤›na
gösterdi¤imiz yak›n ilgi ve alakay›...
Onun gibi insanlar›n ölümü iki
ﬂekilde olabilir; ya eceliyle, ya
cepheliyle..
Birincisi, yaz›kt›r. ‹kincisi, lay›kt›r.
Haks›z m›y›z!

Yer Kocaeli. AKP Kartepe Kad›n
Kollar›, Filistin’e, Gazzeliler’e yard›m amac›yla bir toplant› düzenlemiﬂ.
Ama iﬂte iﬂ, ﬂirazesinden ç›km›ﬂ bu
hale gelmiﬂ. Gazze’ye bombalar düﬂüyor onlar göbek atarken.

Ama burada as›l önemli olan, as›l dikkat çeken, düzen ‹slamc›l›¤›n›n yaratt›¤› yozlaﬂma... Ki suyun baﬂ›n› düzen
‹slamc›lar›n›n tuttu¤u bu ya¤ma döneminde, bu da kaç›n›lmaz.

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, inceleme 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...

BAM TELİ çizgiler

“Sözümona
uluslararas›
topluluk
öyle bir ﬂey
gerçekten var
m›? Bu sade ce tü c c ar,
bankac› ve
ordu komu tanlar›ndan
oluﬂan bir
klüp de¤il
midir?
ABD’nin
tiyatro
oynad›¤›nda
kendisine
takt›¤› isim
de¤il mi?..”
Eduardo
Galeano
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“Ça¤›m›z›n
dünya s›n da
kur t u luﬂ la r› için
sa va ﬂan ve çi le
çe ken le ri des t e k le mek için, yi ¤it
ol mak zo run lu
de ¤il dir;
hay si ye t li ol mak
ye ter li dir.”
( A . C a b r al )

Kald› 99!
Of ’ t a b i r K a y m a k a m
v a r m › ﬂ . Tu n c a y S o n e l . . .
‘Ç›lg›n T ü r k l e r ’ d e n b i r i
d i y e t a n › t m › ﬂ M e l i h Aﬂ›k.
Of’ta okul öncesi e¤itim
gören çocuklar›n oran› yüzde 53 imiﬂ. Çocuklar›n› ana
okuluna göndermeleri karﬂ›l›¤›nda her aileye b i r beyaz
eﬂya verilmiﬂ. Oran, yüzde
94’e ç›km›ﬂ.
- Her okula o ay›n en çok
okuyan ö¤rencisine bir kitap
ve b i r alt›n hediye ediyorlarm›ﬂ, okuma artm›ﬂ.
- Of’ta 3 bini aﬂk›n okuma yazma bilmeyen varm›ﬂ;
kampanya yapm›ﬂ kaymakam: “Ö¤ren okumay›, a l
alt›n›n›”...
- Çay ocaklar›na kitapl›k
yapt›racakm›ﬂ, ödül yine alt›n: “ E n ç o k o k u y a n a b i r
alt›n!”
Kaymakam bey, e¤itimi,
rüﬂvetin üzerine bina etmiﬂ
neredeyse... Oku.. al...
Melih Aﬂ›k, bu “alt›nc›”

“Engin ‹çin, Ferhat ‹çin,
Halk ‹çin Adalet ‹steyelim”

kaymakam› anlatt›ktan sonra
alt›na ﬂu notu düﬂmüﬂ: “Tuncay Sonel hakk›nda söylenen
ﬂu: Onun gibi 100 kaymakam olsa, bu ülke kurtulur.”
Art›k ülke mi kurtulur,
yoksa karﬂ›l›¤›nda alt›n yoksa, beyaz eﬂya yoksa hiçbir
ﬂey yapmayan bir toplum
mu oluﬂur, allah bilir..
Zavall› ayd›n›m›z, umutsuzluktan kafa kar›ﬂ›kl›¤›ndan ne hallere düﬂmüﬂ, nelerden medet umar hale gelmiﬂ...
Adam
düpedüz
rüﬂvetle okutuyor... Bencil,
ç›karc› bir toplum ﬂekillendiriyor... O diyor ki,
böyle 1 0 0 k a y m a k a m d a h a
olsa... Yok istemez!.
*
Biz bu sat›rlar› yazd›ktan
sonra gazetede bir haber
daha: Sinop-Ayanc›k kaymakam›, “bir kitap oku, bir
tiﬂört kazan” kampanyas›
baﬂlatm›ﬂ.
Kald› 99!
Az kald›, memleket ha
kurtuldu ha kurtulacak..

Tecrübe k onuﬂuyor:
"Amerika fevkalade k›sa menfaat hesaplar› ile hareket eder... ﬁöyle, 53'üncü
eyaleti gibi bir idare olsun da vars›n demokrasi, hürriyet olmas›n. O böyle düﬂünür." (Demirel'in Zincirbozan Mektuplar›,
syf.233, 28 Eylül 1983)

Say›: 173

Halk Cepheliler her hafta oldu¤u gibi, bu hafta da
katliamlar›n önünü kesmek, katillerden hesap sormak için, Ferhat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
cezaland›r›lmas› talebini hayk›rarak, Ferhat ve Engin
için adalet istemenin halk için adalet istemek oldu¤unu yinelediler.
15 Ocak günü, 1 May›s Mahallesi ve Alibeyköy’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›.

OKMEYDANI

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 tehdit 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 Menemen Asarl›k’ta dergi da¤›t›m› yap›ld›. Harmandal›’daki 62 dergi Menemen’de75 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
20–21 Ocak günlerinde de Malatya sokaklar›nda Yürüyüﬂ Dergisi tan›t›m› yap›ld›. Yap›lan tan›t›mlarda 50 yürüyüﬂ dergisi halka ulaﬂt›r›ld›.

DE⁄‹NMELER

49

SON MEKTUBU
“ Bizler burada
olmas › gerekti ¤i
gibiyiz, özgür
tutsakl›¤› temsil
ediyoruz.”
Metris’te, defterine karalad›¤›
sat›rlarda, “ Güzel günler görece¤iz” diyordu inançla, “Karamsarl›k,
durgunluk yok” diyordu kararl›l›kla. Umutla bak›yordu hayata.. O
umuttu iﬂkenceciler karﬂ›s›nda direnmesinin sebebi... Zulmün onu
katledece¤i Metris’ten yazd›¤› son
mektubu, an›s›na yay›nl›yoruz:

***
Merhaba!
... Orada bulunan tüm canlara kucaklar dolusu selam ve sevgilerimi
sunuyorum. Ben neredeyim? Vallahi
80’lerde tarihte tek tip elbiselere karﬂ›, 12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂlerle sözedilen, tarih sayfalar›na geçen yerdeyim. Met ris’deyim. Bizi,
bayram arifesi ald›lar buraya getirdiler. Pazar günü ‹stanbul (Derbent’de)
Ferhat Gerçek’le ilgili bir bas›n aç›klamas› yapt›k. Ondan sonra da Yürüyüﬂ da¤›tal›m dedik. Pat polisler geldiler, 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›nd›k. Bizlen beraber (Okmeydan›’ndan Cihan Güz ve Aysu abla (Baykal) toplam 4 kiﬂiyiz.
Ben, Özgür Karakaya, Cihan
Metris’de yat›yoruz. Aysu Baykal
ablay› da... Bak›rköy’e yollad›lar.
Üçümüzü de ayr› ayr› ko¤uﬂlara
koydular. Ya abi, ﬂimdi sen de, oradaki arkadaﬂlar da ﬂimdi beni merak
etmiﬂsinizdir. Ne deseniz hakl›s›n›z.
Gerçi geçenlerde ... abilere gittim...
onunla da görüﬂtüm, sizlere de selamlar›m› ilettim. Tam ç›kt›m d›ﬂar›n›n havas›n› ald›m, dediler sana bu
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kadar yeterlidir. 20 ayl›k bir aradan
sonra... Bu kadar uzunca bir ara anlaﬂ›lan. Tutuklan›ﬂ›mda hemen siz
akl›ma geldiniz, hemen bu boﬂlu¤u
dolduray›m, sonra demeyin bu Engin nerelerde kald›.
Abi oralar nas›l, b›rakt›¤›m gibi
mi? Dolaﬂmalara da yeni yeni baﬂlam›ﬂt›m. (...) Yorum konserine de gittim. .... Haberiniz ola yeni tahliyeler
heyecanla bekleniyor... Sincan’dan
bir tahliye daha var idi, onu da görmeden geldik. Ya abi bu arada unutmadan sen kimin yan›ndas›n? Senin
yan›na en son duydu¤uma göre Sinan ve ‹nan kardeﬂleri getirmiﬂlerdi
de¤il mi. Bizim Hüseyin’i ne yapt›-

Ben bu uzun yolu bildim bileli
Kalbim özgürlük için ç›rp›nd›
Düzenin kötü gidiﬂine
Eller i m i a ç › y o r u m
Gö¤sümü siper ediyorum
Nice zalimler v u r d u b e d e n i m e .
Y›lmadan
Elimde bir p a n k a r t
Dald›m emekçilerin
ezi le nl er in ar as ›n a...
‹ n s a n l a r ölüyor
Mapus denen yerde
Birileri duymal›
burada yaﬂanan gerçekleri
Ölüm nas›lsa
e l b e t b i r g ün gelecek
Va r s › n
özgürlük için
aks›n kan›m.
28 A¤ustos 2008
Engin Ç E B E R

lar, ne vaadler etmiﬂtik. Bir sürpriz
onu da ‹lyas’lar›n yan›na götürmüﬂler, çok iyi olmuﬂtur. Benim ismim
okundu¤unda ben ilkin anlayamad›m, sonra askerin bize sald›rmas›
mahkeme ç›k›ﬂ› ringlere götürülürken 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 dediklerini aynen ilettim arkadaﬂlara, onlar
da göndereceklerdi. ‹ﬂte bu abi.
Baﬂka da abi vallahi benim de
yatmad›¤›m cezaevi kalmad›. Tek i r d a ¤ , B a y r a m p a ﬂ a , ﬂimdi de
M e t r i s’deyim, adli tutuklular›n aras›nday›m. Fazla kalmay›z, bir bakm›ﬂs›n mektup sana gelmeden pat
d›ﬂar›day›m. Burda zaman›m› ﬂu an,
kitap okuyarak de¤erlendiriyorum.
Naz›m Hikmet [okuyorum] gazetelerden de Sabah, Hürriyet geliyor.
Daha bize Avukat, ziyaretçi vs. gelen olmad›. Bakal›m gelecekler mi?
Adlileri de hiç sorma onlar›n yaﬂant›lar›n›, burada gün say›yorlar.
Her dinden, memleketten insan
manzaralar›, her memleketten var.
Hepsi de kap›dan, mazgaldan gelecek seslere ba¤lanm›ﬂlar.
Sizin o taraflar› da özlemedim
de¤il, ﬂimdi deseler gider misin, koﬂa koﬂa giderim gelirim.
Sen arkadaﬂlara benden taraf selam söylersin, iyi oldu¤umuzu. Ha
unutmadan ﬂu bizim Hüseyin de
gönderebilirse, bizim defterleri foto¤raflar› yollas›n...
Abi ben de kaçmadan son olarak
ne diyeyim, herkese sevgiler selamlar, yürek dolusu selamlar. Unutmadan komüncü kimse, benden taraf
herkese çikolata da¤›ts›n. Herkesten
mektuplar bekliyorum. Bizler burada olmas› gerekti¤i gibiyiz, özgür
tutsakl›¤› temsil ediyoruz.
Kendinize çok iyi bak›n!
S›k›ca kucaklay›p öpüyorum.
Sevgilerimle.
Engin Ç E B E R
M et r is T T ipi Kapal› Ceza
‹ n f a z K u r u m u / 2 Nolu B-8
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