
www.yuruyus.com Say›:174 info@yuruyus.com
IISSSSNN 1133000055 -- 77994444

www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 174

1 fiubat 2009

Fiyat›: 1 TL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

SUSURLUK KADROLARI, 
ne vatan›, ne halk›, ne onuru savunamazlar. 

Vatan ve halk için, onur için dövüflmeye ve bedel ödemeye
yaln›z DEVR‹M‹N KADROLARI cüret edebilir. 

ARKALARINDA 
DEVLET OLMAYINCA, 
HEPS‹ B‹RER KORKAK

VE ZAVALLI!

DAVOS’ta Halklar›n 
Sorunlar›na Çözüm Yoktur;
Çünkü:

Davos Sorunlar›n Kayna¤›d›r

DÜNYA SOSYAL
FORMU’nda Halklar ‹çin
Alternatif Yoktur; Çünkü:

DSF, Çözümden Kaçmaktad›r!

Alternatif 
DEVR‹M VE

SOSYAL‹ZMD‹R



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
6 fifiubat -- 112 fifiubat

9 fiubat 1996
Üç devrim savaflç›s›yd› onlar. ‹stanbul
Bahçelievler’de kald›klar› evde polis tara-
f›ndan katledildiler. 
Fuat Berk, 1971 Dersim-Ovac›k do¤um-
luydu. Lise y›llar›nda DLMK içinde müca-
dele etti. Daha sonra Esenler-Ba¤c›lar

mahalli çal›flmas› içinde yerald›. Meral Akp›nar, 1974 ‹s-
tanbul do¤umluydu. Aslen Erzurumlu olan Meral, 92 sonun-
da devrimci hareketle tan›flt›. Çeflitli defalar gözalt›na al›nd›,
direndi. ‘95 May›s’›nda bir savaflç› olarak görev ald›. Ayten
Korkulu, 1975 Erzincan, Çay›rl› ‹lçesi Gelinpertek Köyü do-
¤umluydu. 1992’den itibaren devrimci hareket içinde yeral-
d›. O da mücadelesi içinde iflkencelerden geçti, y›lmad›, di-

rendi, kavgaya devam dedi. 

12 Eylül öncesinde mücadele-
ye kat›ld›. Amasyal›’yd›. 12
Eylül sonras› baflka bir dava-
dan y›llarca cunta hapishane-
lerinde tutsak kald›. Sonraki
y›llarda gitti¤i Almanya’da
mücadelesini devrimci hareket

içinde sürdürdü. Yakaland›¤› ölümcül hastal›k so-
nucu 6 fiubat 2002’de aram›zdan ayr›ld›. “Bu
hastal›¤› yenip aya¤a kalkaca¤›m, ülkeme gide-
ce¤im” dedi son an›na kadar. 

AAllii KKIILLIIÇÇ

Ali Aygül, 1968 y›l›nda Amasya’n›n Gümüflhac›köy ilçesin-
de do¤du. Dev-Genç’li olarak mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul
Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi’nin 3. s›n›f›ndayken dev-
rim tercihini daha ileri tafl›yarak, kendini devrim mücadele-
sine adad›, çeflitli görevler, sorumluluklar üstlendi. 
“Bafl›na ödül konulan” bir devrimci olarak afifle edildi. Ama
hiçbir fley onu yolundan döndüremedi. 6 fiubat 1992’de

Adana'da Çevik Kuvvet fiube Müdürlü¤ü’ne yönelik gerçeklefltirilen bir eylem-
de flehit düfltü.

AAllii AAYYGGÜÜLL

AAyytteenn KKOORRKKUULLUU MMeerraall AAKKPPIINNAARR

FFuuaatt BBEERRKK

Bahattin ANIK, 1962’de Trabzon Çarfl›bafl›’nda do¤du. Laz mil-
liyetindendi. 1976-77’de daha çocuk denilecek yafltayken mü-
cadeleye kat›ld›. 12 Eylül döneminde tutukland›. Tutsakl›¤› bit-
ti¤inde, ‘88’de yine örgütlenme içinde yer ald›. 1992’de S›vas-
Tokat da¤lar›ndayd›. 1993 sonlar›nda Karadeniz da¤lar›nda k›r
birli¤ini kurmak ve gelifltirmek görevine atand›. Birli¤ini olufl-
turdu. O art›k bir komutand›. Bu görevini sürdürürken, 9 fiu-

bat 1994’de Ordu’nun Kumru ‹lçesine ba¤l› Eskiçokde¤irmen köyüne girerken
oligarflinin katillerinin kurdu¤u pusuda katledildi. 

BBaahhaattttiinn AANNIIKK

12 Eylül cuntas›na karfl› direnifli örgütleyen önder kadrolar-
dan biri olarak ölümsüzleflti. 
Ömer, 1953’de Yozgat Bo¤azl›yan’da do¤du. Lise y›llar›nda
Bo¤azl›yan halk›n›n anti-faflist mücadelesinde yerald›. Daha
sonra Bursa’da devrimci hareketin örgütlenmesinde görevler
üstlendi. Anti-faflist eylemlerde yerald›. ‹radi olarak gönde-
rildi¤i Ege bölgesinde, önce Bölge Komitesi Üyesi, daha son-

ra Bölge Sorumlusu olarak mücadeleye katk›lar›n› sürdürdü. 
Cuntaya karfl› direnifli örgütlerken, ‘81 fiubat’›nda Kemeralt› Polis Karakolu’na
yönelik bir eylem sonras›nda tutsak düfltü. 12 fiubat 1981’de ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkencede katledildi.

ÖÖmmeerr AAYYDDOO⁄⁄MMUUfifi

Habbafl’› AAn›yoruz
Filistin kurtulufl mücadelesinin

önderlerinden, Filistin Halk Kur-
tulufl Cephesi’nin kurucusu, önde-
ri George Habbafl’› bir y›l önce,
27 Ocak’ta kaybetmifltik. 

Dünya halklar›n›n kurtulufl
mücadelesine, direnifller, eylemler,
sürgünler içinde geçen bir ömür
verdi. Filistin devrimine adanm›fl
ömrü, yaratt›¤› örgüt, verdi¤i mü-

cadele, tüm dünya halklar› için bir miras olmaya devam ediyor.
Habbafl’› ölümünün birinci y›l›nda, u¤runa ömrünü verdi¤i mü-

cadelesini sürdürme kararl›l›¤›yla an›yoruz. 

Ali AYGÜL

ARANIYOR!
"Aran›yor"; böyle yaz›yordu afifllerde onun
için. "Vur emri" ç›kar›lm›flt› hakk›nda.
Ölüm mangalar› gördükleri yerde vura-
caklard› onu.
Yasal olarak böyle bir hak verilmiflti katil-
lere.
Katillerin "öldürme yetkisi" vard›; onunsa
ölümün üzerine yürüme özgürlü¤ü.
Bu öyle bir özgürlüktü ki, kullanmak ce-
saret ifliydi.
Bu öyle bir cesaretti ki, bunu ancak inanç-
l› bir yürek gösterebilirdi.
"Afifle edilmesi onun kararl›l›¤›nda, çal›fl-
ma temposunda zerre kadar de¤ifliklik
yaratmad›. Y›lg›nl›¤a, karamsarl›¤a kap›-
l›p bocalamad›. Tersine harekete, mücade-
leye daha s›k› sar›larak mücadelesini sür-
dürdü."
Bu onlar›n çaresizli¤i.
Düflman›n açmaz› iflte tam burada bafll›yor.
Öldürmekle, katletmekle tehdit ediyor. En
büyük, en önemli silah› bu.
Ama iflte, ölümü göze alm›fl, göze almak
ne kelime, ölümün üzerine yürüyen, onu
tilililerle, sloganlarla karfl›layanlar karfl›-
s›nda silahs›z kal›yor.
Ali bocalam›yor. Mücadele sürüyor.
"Aran›yor" yaz›l› afifller önünde randevu-
lar yap›yor bazen.
"Faflizmin içine düfltü¤ü acizli¤i gördü¤ün-
de gülümseyerek 'yaz›k, efsanelefltirdiler,
flimdi iflleri daha zor’ diyor..."
Evet, daha zor. "Vur emirli" o afifller, bir
cunta döneminin iflas›n›n belgesi.
O afifller, yok edilemezli¤in, yenilmezli¤in

kan›t›. O afifller, at›l›m› anlat›yor.
Görevlerini aksatmaks›z›n sürdürüyor. Ö¤-
renmeye ve ö¤retmeye devam ediyor.
"Aran›yorum" deyip güvenlikli limanlar ta-
lep etmiyor hareketten. "Hakk›mda vur em-
ri var" deyip özel isteklerde bulunmuyor.
Okulundan, düzenin ona sundu¤u gele-
cekten vazgeçmiflti. Rahat bir yaflamdan
vazgeçmiflti. Candan da vazgeçecekti mü-
cadele için.
Böyle diyerek at›lm›flt› kavgaya.
Onca görevler, sorumluluklar, bunun için,
böyle bir özveriye sahip oldu¤u için veril-
miflti ona.
Daha bafltan iflin alfabesinde yaz›l›d›r
bunlar:
Ne gelebilir bir devrimcinin bafl›na?
Gözalt›na al›nabilir, iflkence görebilir, ara-
n›yor duruma düflebilir, zindanlara at›la-
bilir, katledilebilir...
Alfabede yaz›l› bir fley için, sanki beklen-
medik bir fleymifl gibi, beklenmedik talep-
lerde bulunamazd›.
Devrimcilik bu ihtimallerin varl›¤›nda sür-
dürülen bir u¤raflt› zaten.
Gümüflhac›köylü Ali "Aran›yor" afifllerinin
oldu¤u flehirde mücadeleyi sürdürüyordu.
Onun da arad›¤› vard›r çünkü; arad›klar›
vard›.
Halk›n›n özgürlü¤ünü ar›yordu o.
Kurtulufl ›fl›¤›n›n onu ulaflt›raca¤› özgür
Ada'y› ar›yordu.
Hedefe ulaflamadan düfltü o.
Bu da ihtimaller aras›ndayd›.
Ama ihtimal olmayan, kesin olan bir fley
vard› ve o düflerken bunu biliyordu: Art›k
kurtulufl ›fl›¤› onunla daha güçlü, daha
parlakt›.

Tarih Yazanlar

Yakaland›¤› amans›z
hastal›ktan kurtula-
mayarak 8 fiubat
1991 de aram›zdan
ayr›ld›. 

AAllii ‹‹NNAANN

Gazi’den GGazze’ye 
Trabzon’da FFilistin SSemineri 
Haklar Derne¤i’nde, 25 Ocak’ta “F‹L‹ST‹N” konulu semi-
ner düzenlendi.   Emra Bak›r’›n ‘fiehit fiehit’ adl›  yaz›y›
okumas›yla bafllayan seminerde Halk Cephesi ad›na
Zeynep Erdu¤rul konufltu. Erdu¤rul Filistin sorunu ve siy-
onizmin tarihini anlatarak Filistin direniflinin önemine
de¤indi. Dernek Baflkan› Embiya K›rali de emperyalizmin
tan›m›yla bafllad›¤› konuflmas›nda  Büyük Ortado¤u
Projesi’ni de¤erlendirdi.

Filistin MMülteci KKamplar› ZZiyareti
Türkiye Edebiyatç›lar Derne¤i, PEN Yazarlar Birli¤i,
Türkiye Bar›fl Meclisi, KESK, TTB, PSAKD, Tarih ve
Toplum Bilimleri Enstitüsü ve Halkevleri üyeleri, Suriye-
Filistin s›n›r›ndaki köyleri ve mülteci kamplar›n› ziyaret
ederek ‹srail’in Gazze sald›r›lar›n› protesto etti. Heyet önce
Suriye'nin baflkenti fiam'da bulunan Arap Yazarlar Birli¤i-
’ni ziyaret etti. Ziyarette konuflan Arap Yazarlar Birli¤i
Baflkan› Hüseyin Cuma, "‹srail ABD deste¤i ile Gazze'ye
sald›rd›. Ac›madan çocuklar›, kad›nlar› ve herkesi öldürdü,
bir ülkeyi yok etmek istedi. Bu süreçte özellikle dünya ses-
siz kald›. Türkiye'de gerçekleflen eylemler ve destekleri
gördük çok sevindik, flimdi sizin buraya gelmeniz bizde bir
umut ›fl›¤› yakt›. Özellikle Arap ülkelerinin sessiz kald›¤›
bir ortamda, BM ve M›s›r projelerini ret ediyoruz" fleklinde
konufltu.
Daha sonra 1967 y›l›nda yerle bir edilen ve halk› kendi
topraklar›nda mülteci durumuna düflürülen ‹srail
s›n›r›ndaki Kuneyta kenti gezildi.
Grup son olarak fiam merkezinde bulunan ve Filistin Halk
Kurtulufl Cephesi denetiminde olan Muheyyem Yerduk
Mülteci Kamp›’n› ve Cafra Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

F‹L‹ST‹N HHALA KANIYOR
25 Ocak günü Halk Cephesi Gazi Mahallesi’nde eylem ya-
parak ‹srail’in Gazze’de  yapt›¤› katliam› protesto etti ve
Gazze halk›n›n yan›nda olduklar›n› söyledi. Sultangazi Hak-
lar Derne¤i önüne sloganlarla toplanan kitle burada ‹srail,
ABD, AB, AKP, Filistin Halk›n›n Kan› Ellerinizde” yaz›l›
pankart›n arkas›nda Gazze’de yaflanan katliam›n foto¤rafla-
r›, Filistin bayraklar› ve k›z›l bayraklarla düzenli kortejlerini
oluflturarak  mahallede yürüyüfle bafllad›. Yürüyüfl boyunca
kortejin önünde giden Halk Cephesi’nin arabas›ndan “Gazi
halk›, Gazze’de vurulan dünya halklar›d›r, Filistin vatand›r,
Filistin’e sahip ç›kal›m” fleklinde anonslar yap›ld›.
650 kiflilik kortejle Gazi Cemevi önüne kadar yüründükten
sonra, burada bas›na bir aç›klama yap›ld›. “...Bugün taraflar
ateflkes ilan etti diye yaz›yor gazeteler, herfley süt liman ol-
du havas› estiriyorlar. Peki öyle mi? Hay›r, hiçbir fley bitmifl
de¤il. Hala kan›yor Filistin. ‹flgal sürdükçe kanamaya devam
edecek. Bugün yap›lan ateflkes yalanlar› direnen Filistin hal-
k›n›n yaflad›¤› katliam›n üstünü örtemez. ‹srail ve hamileri
tüm dünyan›n gözü önünde katliam yapm›fllard›r ve suçlu-
durlar...” denilen aç›klaman›n ard›ndan eylem sona erdi. 
Eylem boyunca; “Filistin’de Ölene, Dö¤üflene Bin Selam,
Katil ‹srail Filistin’den Defol, Katil ‹srail ‹flbirlikçi AKP,
Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Kurtulufl Kav-
gada Zafer Cephede” sloganlar› at›ld›.

Bay›nd›r E¤itim-Sen’den AAç›klama
15 Ocak günü ‹zmir Bay›nd›r Cumhuriyet Meydan›’da
“Hepimiz Filistinli Çocuklar›n Ö¤retmeniyiz” bafll›kl›
aç›klama ile ‹srail vahfleti k›nand›. Bay›nd›r E¤itim-Sen
fiube Temsilcisi fienol Memifl taraf›ndan okunan aç›klama
s›ras›nda ‹srail’i k›nayan sloganlar at›ld›.
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Er g e n e -
kon operas-

yonu, oligarfli
içi çat›flman›n
bir yans›mas›
olarak baflla-
t›lm›fl olup, halen de esas
olarak ayn› muhtevada
sürmektedir. Bu oligarfli içi çat›fl-
mada, oligarflinin belli kesimine
mensup kadrolar, halk›n ve dev-
rimcilerin ony›llard›r sürekli karfl›
karfl›ya oldu¤u gözalt›, tutuklama,
F Tipleri gibi bask› araçlar›yla kar-
fl›laflt›lar. Bu karfl›laflma ise, oligar-
flinin kadrolar›n›n niteliklerinin bir
kez daha ve daha çarp›c› bir flekil-
de görülmesine vesile oldu. 

Oligarflik yönetim ayg›t›n›n üst
mekanizmalar›nda yeralan ge-

neraller, bürokratlar, politikac›lar,
onlar›n yan›s›ra, gazetecilerden
ö¤retim üyelerine kadar düzen
içinde belli bir yeri ve statüsü olan
kifliler, oligarflik devletin klasik ve
rutin bask› mekanizmas›n›n için-
den geçince, süklüm püklüm ol-
mufllard›r. Oysa o mekanizma, on-
y›llard›r çok daha vahfli, çok daha
bask›c› bir biçimde halka, devrim-
cilere karfl› çal›flt›r›lmakta olan
mekanizmad›r. Dahas›, bu meka-
nizman›n bir çok noktas›nda da Er-
genekon operasyonunda tutukla-
nanlar yeralm›flt›r.

Gözalt› ve tutsakl›k koflullar›
söz konusu oldu¤unda, kuflku-

suz, akla ilk devrimciler gelecektir.
Oligarflinin kadrolar›, kendilerinin
yapt›klar›, kendilerinin yönettikle-
ri, mekanizman›n eline düflünce,
çok k›sa sürede adeta çöktüler.
Fakat öte yanda iflkencelerle
bafllay›p tecritle süren o meka-
nizmaya karfl›, ony›llard›r süren
büyük bir direnifl vard›r ülke-
mizde. Ve iflte bu iki tablo, oli-
garflinin kadrolar›yla, devrimin
kadrolar› aras›nda fark›, herke-
sin görebilece¤i kadar aç›k hale
getirmektedir. Görülen ilk aç›k
olgu fludur: OOlliiggaarrflfliinniinn kkaaddrroo--
llaarr››,, ddeevvrriimmiinn kkaaddrroollaarr››,, iikkii
ffaarrkkll›› ddüünnyyaann››nn tteemmssiillcciilleerriiddiirr..

‹ki tablodaki farkl›l›k çok çarp›c›-
d›r; onlar›n a¤layarak, s›zlayarak

geçtikleri yerlerden, bizim 15-16
yafl›ndaki gençlerimiz iflkencelere
direnerek geçiyorlar. Onlar›n yal-
var yakar olduklar› zindanlardan,
bizimkiler dünyaya meydan oku-
yorlar... Olaylara bilimsel yakla-
fl›m, bu durumun nedenlerini sor-
gulamam›z› gerektirir. Bu insanlar,
kendilerine yönelen k›smi bask›lar
karfl›s›nda neden direnmemifl veya
direnememifllerdir?.. Bu sorunun
elbette çeflitli aç›lardan verilebile-
cek farkl› cevaplar› var. Ancak ön-
celikle flunu belirtmeliyiz ki; ssoo--
rruunn kkiiflfliisseell de¤ildir. Siyasal müca-
dele içindeki korku ve cesaret, ki-
flisel de¤ildir. Sorun s›n›fsald›r. Er-
genekoncular›n, egemen s›n›f saf-
lar›ndakilerin korkular› s›n›fsald›r.  

Bizimkiler meydan okuyor, on-
lar, boyun e¤iyor. Bizimkiler,

hesap soruyor, onlar a¤lay›p s›zl›-
yor. Devrimcileri böyle güçlü k›-
lan, en baflta hakl›l›klar› ve meflru-
luklar›d›r. Onlar› böyle güçlü k›-
lan, içlerindeki halk ve vatan sev-
gisidir. Ve Ergenekoncular› böyle
ggüüççssüüzz kk››llaann da içlerinde halka,
vatana dair hiçbir fleyin olmay›fl›-
d›r. Halk için, vatan için ve gelecek
için kendini feda etme cüreti ve fe-

dakarl›¤›na sahip olanlar, iflte bu
yüzden o hücrelerin içinde hiç ye-
nilmediler bugüne kadar. Birincile-
rin ddeevvlleettii,, ikincilerin hhaallkk›› var.
Birincilerin sadece çç››kkaarrllaarr››,, ikin-
cilerin iinnaannççllaarr›› ve iiddeeaalllleerrii var...
Güç ve güçsüzlük de iflte bunlarla
belirleniyor. 

Gerçekte Ergenekon operasyo-
nu san›klar› nezdinde ortaya

ç›kan tablo, kimilerini flafl›rtsa da,
bu flaflk›nl›k daha çok onlar›n geç-
mifl konumlar›yla mevcut durum-
lar› aras›nda bir paralellik kurama-
maktan do¤uyor; “koca ordu ko-
mutanlar›”n›n, “koca YÖK bafl-
kanlar›”n›n, anl› flanl› kontra flefle-
rinin zavall›l›klar›  ortadad›r. 

Oligarflinin kadrolar› hiçbir fle-
ye direnemezler! ‹nançlar›

için hiçbir fleyi göze alamazlar;
çünkü gerçekte inand›klar› hiçbir
fley yoktur. Bu nedenledir ki, her-
hangi bir fleyi, bu canlar›, mallar›,
düzen içi yaflamlar›, statükolar›, k›-
sacas› herhangi bir fleyleri olabilir;
onu kaybetmekle yüzyüze geldik-
lerinde korkarlar. Ve onlar› kaybet-
memek için herfleyi yapabilir, her-
fleyi satabilir, her türlü iflbirlikçili-
¤i, ihbarc›l›¤› rahatl›kla yapabilir-
ler. 

OOnnllaarr ve bbiizziimmkkiilleerr diye
yapt›¤›m›z ayr›m, gerçekte

iikkii iiddeeoolloojjiinniinn,, iikkii ddüüzzeenniinn
karfl› karfl›ya geliflidir. Onlar›n
beyinlerindeki bbuurrjjuuvvaa iiddeeoolloo--
jjiissii ve düflünceleridir. Peki bur-
juvazi ne diyor: "hiçbir düflün-
ce, hiçbir amaç  u¤runda ölüne-
cek kadar de¤erli de¤ildir!"...
Bu ideolojiyle flekillenen insan-
lar›n elbette zoru, zorbal›¤›, ifl-
kenceyi, ölümü göze alabilmesi
söz konusu de¤ildir... Ne diyor
burjuvazinin kültürü. "Gemisini

4 GÜNDEM 1 fifiubat 22009

Oligarflinin Kadrolar›
Devrimin Kadrolar›

BBiizziimmkkiilleerr mmeeyyddaann ookkuuyyoorr,,
oonnllaarr,, bbooyyuunn ee¤¤iiyyoorr.. BBiizziimmkkiilleerr,,

hheessaapp ssoorruuyyoorr,, oonnllaarr aa¤¤llaayy››pp
ss››zzll››yyoorr.. DDeevvrriimmcciilleerrii bbööyyllee ggüüççllüü

kk››llaann,, eenn bbaaflflttaa hhaakkll››ll››kkllaarr›› vvee
mmeeflflrruulluukkllaarr››dd››rr.. OOnnllaarr›› bbööyyllee

ggüüççllüü kk››llaann,, iiççlleerriinnddeekkii hhaallkk vvee
vvaattaann sseevvggiissiiddiirr..



kurtaran kaptan". Bu ahlak elbette,
bir tas çorba için ayn› hücrede kal-
d›¤› kiflinin gözünü oymaya çal›fla-
cak, bir tas çorba için “otoritenin”
önünde yalvar yakar olacakt›r. 

‹nfazc›, iflkenceci, Susurlukçu ve-
ya Ergenekoncu “kahraman-

lar”la, halk›n kahramanlar› nezdin-
de iki ideoloji, iki düzen çarp›fl›-
yor. Çarp›flan devrim ve karfl›-dev-
rimdir. Çarp›flan kapitalizm ve sos-
yalizmdir. Burjuva ideolojisinin
özü nedir, ona bakt›¤›m›zda, burju-
vazinin düzeninin bir difllisi olan
bu kesimlerin, düne kadar bir par-
ças› olduklar› bask›c› oligarflik
devlet ayg›t›n›n bask›s›yla k›s-
men karfl› karfl›ya kal›nca, ne-
den bu kadar korkak ve zavall›
oldu¤unu da görmüfl oluruz.
Burjuvazinin ideolojisinde “ in-
san›n insan› sömürmesi, insan›n
yaratt›¤› maddi de¤erlerin insa-
na hakim olmas›” vard›r. “Para
ve di¤er maddi ç›karlar karfl›l›-
¤›nda her fleyin sat›labilmesi ve
sat›n al›nabilmesi, insanl›k de-
¤erlerinin yok edilmesi, eme¤in,
özgürlü¤ün, onurun ayaklar al-
t›na al›nmas›” vard›r.

SSöözzüünn öözzüü;; hiçbir burjuva ve-
ya burjuva ideolojisinin, kültü-

rünün tahakkümü alt›nda olan hiç-
bir kimse, hiçbir fley için ölemez!..
Marksist-Leninist ideoloji ise ezi-
lenlerin karfl› karfl›ya b›rak›ld›¤›
yoksullu¤a, adaletsizli¤e, zulme
karfl› mücadeleyi ve direnmeyi sa-
vunur. Bu anlamdad›r ki, devrimci
ideolojiyle donanm›fl devrimciler,
vatanseverler, kendi ç›karlar› için
de¤il, ezilen halklar›n ç›karlar› için
herfleyi göze al›rlar. 

Halk sevgisi olmadan, vatan
sevgisi olmadan, haks›zl›¤›,

adaletsizli¤i yaratanlara karfl› bir
kin duymadan, zalime karfl› diren-
mek mümkün de¤ildir. Veli Kü-
çükler’in, Kemal Gürüzler’in ““kkii--
nniinniinn”” kime karfl› oldu¤u ise ma-
lumdur. Onlar “Kahrolsun Halk”
diyebilecek, “Kahrolsun insan
haklar›” slogan›n› atabilecek ka-
dar halk ve devrimci düflman›d›r-

lar. O yüzden onlar›n “cesaretleri”,
kendileri güçlü konumda olmak
flart›yla, halka ve devrimcilere kar-
fl›d›r. Ama o güçten, “iktidar”dan
mahrum kald›klar›nda, iflte o za-
man as›l yüzleri korkakl›klar›yla,
bencillikleriyle, s›radanl›klar›yla,
baya¤›l›klar›yla ortaya ç›kar.... ‹fl-
kenceyle, infazlarla insanlara bo-
yun e¤dirmeye çal›flanlar, o bask›-
n›n binde biriyle karfl›lafl›r karfl›-
laflmaz, hemen boyun e¤iyorlar.
Ergenekoncular’da da olan budur.
““ZZaalliimmlleerr kkoorrkkaakktt››rr”” sözü, bir
kez daha do¤rulanm›fl oluyor onla-
r›n nezdinde.

AKP iktidar› karfl›s›nda bu tab-
lonun ortaya ç›km›fl olmas›n-

dan dolay›, AKP’nin Ergenekoncu-
lar’a boyun e¤dirdi¤i gibi yorum-
lar da yap›lmaktad›r. Fakat AKP’li-
lerin kendileri farkl› m›d›r Ergene-
oncular’dan? S›n›fsal konumlar›y-
la, ideolojileriyle, ahlaklar›yla ayn›
konumdad›rlar. Dolay›s›yla, yar›n
varsayal›m ki gözalt›, iflkence, tu-
tuklama, F Tipleri, tecrit mekaniz-
mas›yla AKP kadrolar› karfl›lafla-
cak olsa, tan›k olaca¤›m›z tablo yi-
ne ayn› olacakt›r. Bu kez AKP kad-
rolar›n› görürüz süklüm püklüm.
Ve s›k belirtti¤imiz bir olgu; ülke-
miz bir emperyalist aç›k sald›r›yla
karfl› karfl›ya kalsa, teslim bayra¤›-
n› çekenlerin içinde AKP kadrola-
r›n›n da olaca¤›ndan kimsenin kufl-
kusu olmas›n. 

Kahramanl›k, belli bir tarihsel
kesitte ve muhtemelen en zor

koflullar alt›nda, halk›n de¤erleri-
nin ve özlemlerinin temsilcisi ola-
bilmektir. Bunlar› temsil edebil-
mek pahas›na, herfleyi, can›n› ver-
mek dahil herfleyi, göze alabilmek-
tir kahramanl›k. Oligarflinin “kah-
ramanlar›”, ancak, dört duvar ara-
s›nda hapsedilmifl tutsaklar›, yüz-
lerce polisle kuflatt›klar› bir göz
odadaki iki üç devrimciyi kurflun-
layabilirler. Oligarflinin bakanlar›,
baflbakanlar› da onlar› bunu yapa-
bildiler diye, “kahraman” ilan
ederler. Bu kadar ucuz elde edilen
kahramanl›k, do¤al olarak bu ka-
dar da kolay yerlere serilebilmek-

tedir. ‹ntiharlar, bunal›mlar, has-
tanelere tafl›nmalar, yalvarmalar,
ya¤c›l›klar, tan›kl›k etmekte ol-
du¤umuz budur. 

Fakat öte yanda, ölüm oruçla-
r›nda flehit düflenleri, y›llar

boyunca karfl›laflt›klar› tüm bas-
k› ve zulme ra¤men, devrim mü-
cadelesini sürdürenleri hat›rla-
yal›m. Onlarca y›l hapishaneler-
de yat›p da, ç›k›nca mücadelesi-
ne, kald›¤› yerden devam eden-
leri hat›rlayal›m.  

‹‹nnssaannll››kkttaa,, iinnssaannll››kk oonnuurruunn--
ddaa,, vvaattaannsseevveerrlliikkttee,, yyii¤¤iittlliikk--

ttee,, hheeppssiinniinn EEnnggiinnlleerr’’ddeenn aallaaccaa¤¤››
ddeerrsslleerr vvaarr!! Tüm bunlar›n temsil-
cisi Enginler’dir. Umudumuzu,
onurumuzu yaln›z onlar temsil
edebilirler! Ve ülkemizin sorunla-
r›n› ancak onlar çözebilirler. Hal-
k›n gerçek öncüleri, politikac›lar›,
diplomatlar›, generalleri onlard›r
zaten bugünden. Halk›n devrimci
iktidar› onlarla vücut bulacak, so-
runlar onlarla çözüme kavuflacak-
t›r. Çünkü, bir halk, onlara s›n›rs›z
güvenebilece¤ini, onlar›n kendisi-
ni hiçbir noktada yar› yolda b›rak-
mayaca¤›n› bilir. 

Ya burjuva politikas›n›n batak-
l›¤›nda ve burjuva politikac›lar›n,
oligarflinin kadrolar›n›n kirli ve
kanl› ellerinde bo¤ulaca¤›z... Ya
bize yeni bir ahlak›, yeni bir yafla-
m›, ba¤›ms›z, demokratik bir ülke-
yi gösterenlerin önderli¤inde kur-
tulufla yürüyece¤iz!

Say›: 174 5GÜNDEM

YYaa bbuurrjjuuvvaa ppoolliittiikkaass››nn››nn bbaa--
ttaakkll››¤¤››nnddaa vvee bbuurrjjuuvvaa ppoolliittiikkaacc››llaa--
rr››nn,, oolliiggaarrflfliinniinn kkaaddrroollaarr››nn››nn kkiirrllii

vvee kkaannll›› eelllleerriinnddee bboo¤¤uullaaccaa¤¤››zz..
YYaa bbiizzee yyeennii bbiirr aahhllaakk››,, yyeennii bbiirr

yyaaflflaamm››,, bbaa¤¤››mmss››zz,, ddeemmookkrraattiikk bbiirr
üüllkkeeyyii ggöösstteerreennlleerriinn öönnddeerrllii¤¤iinnddee
kkuurrttuulluuflflaa yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz!!



onlar ancak
arkalar›nda

devlet varken
‘kahraman’

olurlar; 

B‹Z ise 
devlete

ra¤men ve
devlete 

karfl›!

Anl› flanl› generallerdi onlar. Anl›
flanl› profesörler, silah›nda mermi,
mangalda kül b›rakmayan kontrgerilla-
c›lar, s›rt›n› genelkurmaya yaslay›p
meydanlarda esip gürleyen politikac›lar,
sütunlar›nda her konuda ahkam kesen
yazarlar... fiimdi görün onlar›. Silivri Ha-
pishanesi’nin hücrelerindeki hallerini
flimdi görün... D›flar›da, “acaba gözalt›
s›ras› bana m› geldi” kayg›lar› ve korku-
lar›yla allak bulmak olmufl dünyalar›na
bak›n... Süklüm püklüm, salya sümük, za-
vall› ve korkak... yapt›klar›n› savunama-
yan, savunduklar›n› yapamayan bir acizlik
denizinde yüzüyorlar flimdi.  

Emirlerinde yüzlerce, hatta yüzbinlerce
insan vard› bir zamanlar; ordular, üniversi-
teler, k›fllalar, gazeteler yönetiyorlard›.
Durmadan emir veriyor, durmadan “ceza”
ya¤d›r›yorlard›. 

‹nsanlar›n kaderlerine hükmediyorlard›.
Biri üç kiflinin, befl kiflinin kaybedilmesini
emrediyor, biri flu veya bu muhalifi kurflu-
na dizdiriyor, biri devrimci diye, yurtsever
diye yüzlerce ö¤renciyi okulundan att›r›-
yor, biri insanlar› okullar›ndan, evlerinden
toplay›p iflkenceye çekiyordu... “Terörist”
diye yaz›yordu biri gazetesinde. Bir di¤er
bürokrat, iflkence elefltirilerine karfl› “po-
lisimizin elini so¤utmay›n” tavr›n›n avu-
katl›¤›n› yap›yordu. 

Onlar, emreder, karfl›lar›ndaki herkes
onlara biat ederdi! Etmeliydi. ÇÇüünnkküü
oonnllaarr ““ddeevvlleett””ttii..  

Ve devlet, onlar›n gözünde, her ko-
flulda biat edilmesi gerekendi. 

*

Bu “ali k›ran bafl kesen”lerin bir
k›sm›, flimdi Ergenekon Davas› nede-
niyle gözalt›na al›nd›lar, bir k›sm› tu-
tukland›... Ve sadece bu operasyon-
lar, O “korkusuz”, o “ast›¤› ast›k...”
adamlar›n, o yeri sars›lmaz “otori-
te”lerin, aarrkkaallaarr››nnddaa ddeevvlleett ooll--
mmaayy››nnccaa ne kadar korkak, zaval-
l›, güçsüz kiflilikler oldu¤unu

aç›¤a ç›karmaya yetti. 

Gözalt›ndan b›rak›lan, önce polise ya¤
çekmeye bafll›yor. Ard›ndan en keskin “an-
ti-Ergenekoncu!” kesiliyor. “fiunu tan›m›-
yorum, bunun ad›n› duymad›m” diye ye-
min billah etmeler s›k›flt›r›yorlar konuflma-
lar›n›n içine. 

“Her gün a¤lad›m” diye anlat›yor kimi-
leri. Her gün a¤latt›klar›n› hiç düflünme-
den. Bir di¤eri, “intihar” ediyor, bir di¤eri
bunal›m geçirip hastaneye kald›r›l›yor. 

Emekli bir general KKeemmaall YYaavvuuzz,
“böyle örgütlenmeler oldu¤unu tesbit etmifl
olsayd›m, en a¤›r flekilde cezaland›r›lmala-
r› için giriflimde bulunurdum” diye demeç
veriyor korkudan. Onlarca y›l, ordunun en
üst kademelerinde yer alm›fl, ama “böyle
örgütlenmeler”den hiç ama hiç haberdar
olmam›fl. Kendi ordusunun bir generali
olan Sabri Yirmibeflo¤lu’nun 6-7 Eylül
provokasyonunu nas›l örgütlediklerini an-
latt›¤› röportajlar›, kitaplar› da okumam›fl
anlafl›lan; hiç haberi bile olmam›fl... KKoorrkkuu
uunnuuttttuurruuyyoorr demek ki; unutturuyor ve
“koca” generali böyle zavall›, komik du-
rumlara düflürüyor... Ama bir tek o de¤il. 

Eski Genelkurmay Baflkan› ‹‹.. HHaakkkk››
KKaarraaddaayy››, kendi emri alt›nda  y›llarca ça-
l›flm›fl subaylardan biri olan Veli Küçük
için “o adam› tan›mam” diye aç›klama ya-
p›yor. O Veli Küçük’ün ad› Susurluk’ta
ç›kt›¤›nda, o Veli Küçük, mesela TBBM’ye
ifade vermeye gitmedi¤inde de tan›mam›fl
demek ki!!! “Koooskoca” TSK’n›n Genel-
kurmay Baflkan›’n›n düfltü¤ü hale bak›n.  

Son operasyonda gözalt›na al›n›p b›ra-
k›lanlardan EErrhhaann GGöökksseell;; “‹yi bakt›lar..
PPoolliissii de çok iyi durumda buldum, çok et-
kilendim. YYaarrgg››yyaa güvenmek gerekir. Yarg›
mensuplar› çok titiz çal›fl›yorlar” diye ken-
disinin bile muhtemelen inanmad›¤› de-
meçler veriyor. 

Eski YÖK Baflkan› KKeemmaall GGüürrüüzz, k›sa
gözalt›n›n ard›ndan ““EErrggeenneekkoonnccuu ddee¤¤iill
AAmmeerriikkaanncc››yy››mm”” diye yeminler ediyor. 

Ergenekon Davas›’nda tutuklan›p b›ra-

OOnnllaarr VVee
BBiizziimmkkiilleerr
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k›lan san›klardan biri -Yalç›n Kü-
çük- tutuklanmas›n›n ard›ndan tah-
liye edilince, polisi, savc›lar›, ikti-
dar› elefltirmeye ve düflüncelerini
savunmaya devam edince, bu her-
kesin dikkatini çekti... Düflünün ar-
t›k gerisini; bugüne kadar Ergene-
kon kapsam›nda gözalt›na al›nan,
tutuklanan yüzlerce kifli aras›nda,
biri biraz dik durunca dikkat çeki-
yor, ötekiler o kadar pespaye çünkü,
o kadar düflmüfl, zavall›laflm›fllar... 

Bu zavall›laflman›n boyutlar›n›
daha iyi görebilmek için ise, Erge-
nekon Davas›’nda 11 ayl›k tutuklu-
luktan sonra geçen hafta tahliye edi-
len gazeteci Vedat Yenerer flöyle an-
lat›yordu durumlar›n›: “Kand›ra’da
üç kifliye bir tas çorba verdiler. Bir
tas çorba için insanlar› yalvartt›-
lar...”

Bu cümlede iki önemli yan var;
birincisi, hapishane yönetimleri-
nin keyfili¤i ve zalimli¤idir, ki bun-
da yeni birfley yoktur. ‹‹kkiinncciissii ise,
Ergenekoncular’›n bir tas çorba için
yalvar yakar olabilmeleridir. Ki bu
hal de, yukar›da çizdi¤imiz tabloya
uygundur. 

✪
Bir tas çorba için yalvar›yordu

Ergenekoncular. Onlar›n eski ko-
mutanlar› ise, bir tas çorba içirmek
için yalvar›yorlard› Abdullah Meral
ve arkadafllar›na. 

12 Eylül cuntas›n›n zulmü, bas-
k›lar›, yasaklar›, iflkenceleri alt›nda
o zamanki deyimle “yapra¤›n k›m›l-
damad›¤›” koflullar söz konusuydu.
Hapishaneler birer iflkencehaneye
dönüflmüfltü ve iflkence neredeyse
24 saat kesintisiz sürüyordu. 

‹flte o koflullarda, devrimci tut-
saklar, ne a¤lad›lar, ne s›zlad›lar.
Her gün iflkence görmek pahas›na
direndiler. Ölümü göze alarak ölü-
me yatt›lar.  

Ölüm orucun direniflini k›rmak
için, baflta iflkence olmak üzere, her
gün bir baflka yöntem deniyordu su-
baylar. Çorba dolu taslar, yemek do-
lu tepsiler de, o yöntemlerin için-
deydi.  

Aylard›r açl›¤›n koynunda dire-

nen tutsaklar›n iradesini k›rmak
için çorbalar, yemekler, burunlar›-
n›n dire¤ini k›racak kadar yak›nla-
r›na getiriliyordu ölüm orucu dire-
niflçilerinin. Ama direniflçiler red-
dediyordu.   

Yenererler, yalvar›yor, bizimki-
ler reddediyordu... OONNLLAARRIINN ve
BB‹‹ZZ‹‹MMKK‹‹LLEERR‹‹NN fark›yd› bu. 

AArrkkaallaarr››nnddaa ddeevvlleett 
oollmmaayy››nnccaa,, hheeppssii bbiirreerr
kkoorrkkaakk vvee zzaavvaallll››... 
Süklüm püklüm generaller, pro-

fesörler, a¤lay›p s›zlayan anl› flanl›
bürokratlar, keskin yazarlar, politi-
kac›lar, kontrgerillac›lar... Bir yanda
onlar ve di¤er yanda; 14-15 yafl›nda
tüm dünyaya meydan okuyanlar. 

Bizim 14-15 yafl›ndaki gençleri-
miz, 60-70 yafl›ndaki analar›m›z ise,
ddeevvlleettee kkaarrflfl›› birer kahramand›..
Karfl›lar›ndaki devasa güce karfl› tek
bafllar›na meydan okuyorlar. 

Onlar Küçükler, Gürüzler, Er-
sözler, K›rcalar, ddeevvlleettiinn kahra-
manlar›yd›lar. Onlar›n tüm gücü
ddeevvlleett’’ttii. Ancak devlet arkalar›nda
oldu¤unda bir güçtüler. Ancak dev-
let arkalar›ndaysa cesaretliydiler.
Ama devlet çekiliverince, geriye ifl-
te böyle bir enkaz kalm›flt›r. 

Oligarfli ad›na ülkeyi yönetirken,
kendilerini eriflilmez san›yorlard›.
Yönetirken, en güçlü onlard›, hiçbir
fleyden korkular› yoktu. fiimdi hep-
si, kelimenin gerçek anlam›yla kor-
kudan a¤l›yor, kabuslar içinde k›v-
ran›yor, “suçsuz” olduklar›n› kan›t-
lamaya, iktidar›n gönlünü hofl tut-
maya çal›fl›yorlar. Kendilerine ne
kadar iyi davran›ld›¤›n› kan›tlay›p,
afla¤›lamaya, keyfili¤e boyun e¤-
diklerini gizlemeye çal›fl›yorlar. 

Hepsi koskoca ordular› yönet-
mifl, koca koca kurumlar› yönetmifl,
kimi binlerce, kimi yüzbinlerce in-
san›n sorumlulu¤unu üstlenmifl.
Kuflku yok ki o zamanlar onlar› gö-
ren birfley san›rd›. Ve kuflku yok ki,
kendileri de kkeennddiilleerriinnii bbiirrflfleeyy ssaa--
nn››yyoorrllaarrdd››.. Ama iflte üünniiffoorrmmaallaa--
rr››nnddaann,, ccüüppppeelleerriinnddeenn,, ss››ffaattllaarr››nn--
ddaann ssooyyuunnuunnccaa,, geriye büyük bir

acizlikten, korkakl›ktan baflka bir
fley kalmad›.

Elbette, arkalar›nda devletin
yoklu¤undan sözetti¤imizde, bir
fleyden daha söz etmeliyiz.
TSK’n›n, emekli veya muvazzaf
generallerin nas›l bunlara “birfley
demedi¤i” genifl kitleler içinde en
çok sorulan sorulardan biridir. Ce-
vab› basittir. TSK’n›n sabaha karfl›
04.00’de darbe yaparken cesaret al-
d›¤› yer Washington’du. fiimdi dar-
be için arkalar›nda emperyalizm
yok (bu yar›n da olmayaca¤› anla-
m›na gelmez, ama bugün için em-
peryalizm TSK’ya darbe, muht›ra
izni vermiyor) Generallerin gücü de
iflte bu kadar; arkalar›nda emperya-
lizm olmay›nca, onlar da bir
H‹Ç’tir. Ayn› AKP gibi...  

✪
Engin Çeber’i yan›ndaki iki ar-

kadafl›yla birlikte Metris Hapisha-
nesi’ne getirdiklerinde karfl›lar›nda

Say›: 174

Koca kkoca üüniversiteler
bitirmifller, ddiplomalar dizmifl-
ler evlerinin dduvarlar›na,
üniformalar, ccüppeler,
kartvizitlerine ss›¤mayan
kariyerleri... yyaz›k yyaz›k. HHepsi
onlar› bbir adam eetmeye
yetmemifl. HHepsi oonlara iinsan›n
herfleyden öönce oonuru, nnamusu
için yyaflad›¤›n› öö¤retememifl....
Gelsin bbizim FFidanlar’dan,
Ferhatlar’dan, EEnginler’den
ö¤rensinler yaflam›n aanlam›n›... 

Onlar›n dduvarlarda aas›l›
diplomalar› yyok; akademilere
verilmifl llisans üüstü ttezleri yyok,
üniformalar›n›n oomuzlar›nda
kalabal›k yy›ld›zlar yok, bbelki
hiç hhayatlar›nda kkartvizitleri
de oolmad›; ama... aama hhepsinde
olmayan bbir fley vvar onlarda...
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onlarca gardiyan vard›. En-
gin ve arkadafllar›n›n elleri
ba¤l›, karfl›lar›ndakilerinin
ellerinde ise sopalar vard›. 

Gardiyanlar karfl›yd› En-
ginler’e. Polisin de onlara
“karfl›” oldu¤una bir gün
önce tan›k olmufllard›. Yarg›
da karfl›yd› onlara. Öyle ki
ortada hiçbir suç unsuru, kan›t› ol-
mamas›na ra¤men, tutuklam›fllard›.

Engin, nas›l bir dünyada yaflad›-
¤›n›, kimleri karfl›s›na alarak müca-
dele etti¤ini biliyordu. 

Emperyalizmin de karfl›lar›nda
oldu¤unu çok iyi biliyordu. Tarafta-
r› oldu¤u devrimci hareketi “terö-
rist” ilan eden, sat›fl›n› yapt›¤› Yü-
rüyüfl dergisini bile ç›kartt›rmama-
ya çal›fland› emperyalizm.

Dolay›s›yla, bunlar›n hiç, ama
hiçbirine s›rt›n› yaslayamazd› Engin-
ler. Ama bofllukta m›yd› s›rtlar›? Ha-
y›r. halka yaslam›fllard› s›rtlar›n›...

OONNLLAARR,, devlete ve emperya-
lizme, BB‹‹ZZ‹‹MMKK‹‹LLEERR örgütlerine
ve halka yaslam›fllard› s›rtlar›n›.  

BBuu kkaaddrroo,, eemmppeerryyaalliizzmmee 
ddiirreenneebbiilliirr mmii,, hhaalllleerriinnee 
bbaakk››nn ddaa cceevvaapp vveerriinn::
Onlar›n vvaattaannsseevveerrllii¤¤iinniinn rriiyyaa--

kkaarrccaa oolldduu¤¤uunnuu söylerken, bunu
sadece politik anlamda söylemiyo-
ruz. Bu ayn› zamanda pratik bir ger-
çektir. Onlar›n düzen içi yaflamlar›
ve statükolar›n›n sonucudur. 

Ülkemizde aç›k bir emperyalist
iflgal yafland›¤›n› düflünün; hangi
düzen partisinin kadrolar› direnir ifl-
galcilere karfl›? Ordunun, polisin
hangi kademesi direnir? 

Daha bugünden Amerikan ve Av-
rupa emperyalizmine hizmet eden,
bunun fark›nda olan ve bundan hiç
gocunmayan kadrolar›n yar›n diren-
mesi mümkün de¤ildir elbette. 

Onlar, emperyalizmin aç›k iflgal
koflullar›nda da yine emperyalizmin
iflbirlikçileri olacaklard›r. Ameri-
ka’n›n atad›¤› kukla yönetimlerin
emri alt›ndaki ordu ve polis olarak
yine halka, devrimcilere karfl› olma-

y› sürdüreceklerdir. 

Evet, iflgalcilere karfl› direnmek,
büyük bedeller ödemeyi gerektirir.
‹nsanl›k d›fl› iflkencelerden geçiril-
meyi, tutsakl›klar›, tüm düzen içi im-
kanlar›ndan yoksun kalmay› ve hatta
katledilmeyi göze almay› gerektirir. 

Peki bak›n flu kadronun haline;
karfl›lar›nda esas olarak “s›radan”
olarak de¤erlendirilebilecek bask›-
lar varken bu hale düflenler, gerçek
bir iflgalci zulüm karfl›s›nda bafllar›-
n› bile yerden kald›ramazlar. Sözün
k›sas›, bbuu kkaaddrroo,, üüllkkeemmiizzii bbuuggüünn
ssaattaannllaarrdd››rr;; bbiirr eemmppeerryyaalliisstt aaçç››kk
iiflflggaallddee ddee yyiinnee iillkk ssaattaannllaarr,, oonnllaarr
oollaaccaakktt››rr.. 

Öyle çat›flmalar vard›r ki, o ça-
t›flmalar ancak ““ööllüümmüü tteesslliimm aallaa--
rraakk”” kazan›labilir. Bafllar›na biraz
bast›r›ld› diye, bir tas çorba az veril-
di diye, hücrede üç befl gün yaln›z
tutuldular diye, gece Emniyet Mü-
dürlü¤ü’nde uykusuz b›rak›l›p de-
mir sandalyede oturtuldu diye a¤la-
y›p s›zlayanlar›n ““ööllüümmüü tteesslliimm aall--
mmaass››””,, hiçbir flekilde ihtimal dahi-
linde olamaz. Ölümü yenemeyenle-
rin de emperyalizme, faflizme, geri-
cili¤e karfl› kararl› bir flekilde dire-
nebilmesi söz konusu de¤ildir. 

✪
Bunu yapanlar var ülkemizde.

Defalarca yapt›lar ve yapmaya de-
vam ediyorlar. Onlar devrimcilerdir.
Onlar bizimkilerdir. Ölüm oruçla-
r›nda teslim ald›lar defalarca ölü-

mü. Kuflatmalarda teslim
ald›lar. “Sen teslim ol bize
ölüm” diye türküsünü yaz-
d›lar. “As›l siz teslim
olun!” diye hayk›rd›lar et-
raflar›n› saran yüzlerce ka-
tile karfl›... Onlar› düflünün
bir daha; bir de bizimkile-
ri..  

Düflünün bizimkileri; bulunduk-
lar› ev kuflat›lm›flt›r, üzerlerine kur-
flunlar ya¤maktad›r ve onlar, rastge-
le ya¤an kurflunlardan zarar gelme-
sin diye, kald›klar›n evin sahibine
siper etmektedirler vücutlar›n›. 

Düflünün bizimkileri; halk için,
vatan için fütursuzca bedenlerini tu-
tuflturmaktad›rlar... 

Düflünün; onlar, Veli Küçükler,
Levent Ersözler, Amerika’n›n ve ifl-
birlikçi oligarflinin ç›karlar› için diri
diri yakt›lar bizi, kaybettiler. Ve biz,
Amerika’ya ve oligarfliye karfl›, ba-
¤›ms›zl›k ve demokrasi için kendi
bedenlerimizi tutuflturabilecek cüreti
ve fedakarl›¤› ortaya koyduk.... ON-
LARIN ve B‹Z‹M fark›m›z; diri diri
yakt›lar EMPERYAL‹ZM ADINA,
yand›k EMPERYAL‹ZME KARfiI...

Bizi diri diri yakarken çok
cesaretliydiler; Veli Küçükler’in ar-
kadafllar›, Hüseyin K›vr›ko¤lu’nun
askerleri, ‹brahim fiahin’in adamla-
r›, yanan arkadafllar›m›za bak›p
kahkahalar at›yorlard›... 

fiimdi, çat›lar›nda gezdikleri ha-
pishalelerde bir k›sm›; gerçi, halka
karfl› iflledikleri suçlar›n hesab›n›
soran yok onlardan ama oraya at›l-
m›fl olmalar› bile, kahkahalar›n›
dondurmaya yetti. S›zlanmakla,
“devlet için yapt›k ne yapt›ysak” di-
ye yalvarmakla ve birbirlerini suç-
lamakla meflguller flimdi. 

Düflünüyoruz da, bir de halka
karfl› iflledikleri suçlar›n hesab› so-
rulacak olsayd› onlardan, bir de, tu-
tuklu bulunduklar› hapishanelerin
yönetimi bizim elimizde olsayd› ve
iktidarda da biz olsayd›k... Acaba
bu korkak ve zavall›lar, daha ne
acizlikler ve alçakl›klar yaparlard›
acaba?.. Tahmin etmesi bile zor...

‹flte yine fark›m›z; B‹Z onlar›n
hapishanelerinde destanlar yazd›k
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OONNLLAARR,, ddeevvlleettee vvee
eemmppeerryyaalliizzmmee,,
BB‹‹ZZ‹‹MMKK‹‹LLEERR

öörrggüüttlleerriinnee vvee hhaallkkaa
yyaassllaamm››flflllaarrdd››
ss››rrttllaarr››nn››........



ve yaz›yoruz. Onlar, muhtemel ki,
ödleri patlayaca¤› için, bizim hapis-
hanelerimizde yatmaya f›rsat bile
bulamayacaklar...  

BB‹‹ZZ vvee OONNLLAARR,, iikkii aayyrr›› 
ss››nn››ffaa,, iikkii aayyrr›› ddüünnyyaayyaa 
aaiittiizz
Nazi iflgalleri döneminde Avru-

pa’n›n tüm ülkelerinde sadece ko-
münistlerin direnmesi bir tesadüf
olabilir mi?.. Nazi iflgaline karfl› en
kitlesel direniflin ve en kitlesel kah-
ramanl›klar›n yarat›ld›¤› ülkenin
SSCB olmas›, o kahramanl›klar›n
sahibinin Sovyet yurttafllar› olmas›,
bir tesadüf olabilir mi?

Elbette de¤il. 

ONLAR direnemezler. 

Onlar›n Nazi iflgali alt›ndaki ül-
kelerdeki “karfl›l›klar›”, yani o ülke-
lerin ordular›, polisleri, ço¤u yerde,
Nazilere teslim olmufl, bununla da
yetinmemifl, onlar›n hizmetine gir-
mifllerdir. Direnen halkt›r, direnen,
komünistlerin önderli¤indeki halk-
t›r; yani B‹Z‹MK‹LERD‹R!

Böyle olmas› da do¤ald›r; bak›n
bizimkilere; insanl›¤›n en yüce de-
¤erleri onlar taraf›ndan temsil edil-
mekte ve savunulmaktad›r çünkü.
Bak›n, gençli¤in tüm dinamizmini,
cüretini onlarda görürsünüz. Bak›n
bizimkilere, emekçilerin safl›¤›n›,
bilgeli¤ini, ba¤l›l›¤›n› onlarda göre-

bilirsiniz. Halkt›r bizimkiler; Hal-
k›n dünya halklar›n›n direnen da-
mar›d›r. 

Peki onlar?

Subay dedi¤in mesela; askerdir
ve bir asker ssaavvaaflflaa ggöörree yetifltiril-
mifltir. Bak›n flu TSK’n›n yetifltir-
melerine. Dökülüyorlar. Koskoca
generaller, iktidara güvence vermek
için ya¤lar yak›yor, yemin billah
ediyorlar.

Bilim adam› demek, do¤rular›
cesaretle savunmak demektir. Bak›n
flu bilim adamlar›na. Bilim adaml›-
¤›n›n onurunu savunduklar›na, ay-
d›nl›¤›n› tafl›d›klar›na bin flahit ge-
rekir. 

Bizimkiler, yeni bir ahlak› temsil
ediyorlar. Burjuvazinin korkak, za-
y›f, bencil, bireyci, her an her fleyi
satmaya haz›r ahlak›n›n karfl›s›nda,
cesaretin, kolektivizmin, iradenin
ve erdemin temsilcisidir onlar. 

Bak›n onlara; bir gözalt›na al›n-
d› diye, telefonda konuflmaktan, gö-
rüfllerini ifade etmekten, eski arka-
dafllar›na selam vermekten korku-
yorlar. Ve bak›n bizim Ferhat’a...
18 yafl›nda; vurdular, y›lmad›, te-
kerlekli sandalyesiyle Yürüyüfl da-
¤›tmaya devam ediyor halâ; bbaaflflkkaa
ssöözzee ggeerreekk vvaarr mm››!!

Ergenekon Operasyonu’ndan tu-
tuklanan generallerin, politikac›lar›,
gazetecilerin neredeyse tamam›, ha-

t›rlanaca¤› gibi, FF TTiippii hhaappiisshhaannee--
lleerriinn baflta gelen savunucusuydu. F
Tiplerinin aç›lmas› için canla baflla
çal›flanlard›. ‹çlerinde F tiplerinin
reklamlar›n› yapanlar da vard›r, ve
muhtemeldir ki, hapishane katliam-
lar›nda yeralanlar da. fiimdi kuflku-
suz, içeride flafl›r›yorlard›r; bu
adamlar, bu kadar y›l nas›l teslim
al›namad›lar diye?

Çünkü kendilerine bak›yorlar;
daha ad›mlar›n› att›klar› andan tes-
lim olmaya bafll›yorlar... 

122 can vermeyi anlayabilirler
mi onlar? Hiç sanm›yoruz. De¤il
yapmak, onlar›n hayallerini, beyin-
lerini bile aflar ölüm oruçlar›. Yafla-
m› paylaflmadaki, ölüme yatmadaki
kollektivizmi onlar›n küflü, faflist,
gerici tezlerle dolu beyinlerinin an-
layabilmesi mümkün de¤ildir. 

S›n›flar mücadelesinde herfley
tercihlere göre pay edilmifltir; ya-
flatmak bize, katletmek onlara.. ce-
saret bize, korku onlara... paylafl-
mak bize, bencillik onlara... ‹rade
bize, acizlik onlara... Herkes kendi-
ne düflen karakteristik özellikleriyle
yat›yor hapiste de.

Düflünmeli herkes; KKeemmaall GGüürr--
bbüüzzlleerr’’ii aa¤¤llaattaann,, ss››zzllaattaann,, bbiirr ttaass
ççoorrbbaa iiççiinn yyaallvvaarrttaann vvee EEnnggiinn ÇÇee--
bbeerrlleerr’’iinn iiflflkkeenncceelleerr aalltt››nnddaa ddiirreenn--
mmeessiinnii,, ddüünnyyaayyaa mmeeyyddaann ookkuummaa--
ss››nn›› ssaa¤¤llaayyaann flfleeyy nneeddiirr??

Düflünmeli... 
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Tekin Tangün ve Aysun Ak-
da¤’›n 27 Ocak günü Befliktafl A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülecek da-
valar› öncesinde bir araya gelen
Halk Cepheliler, Befliktafl otobüs
duraklar› önünde bir eylem yapt›lar.

“Komployla Tutuklanan Tekin
TANGÜN ve Aysun AKDA⁄ Ser-
best B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤›
aç›klamada, Tekin Tangün ve Aysun
Akda¤’›n iki devrimci olduklar› ve
hakl› ve meflru bir mücadele içeri-

sinde yer ald›klar›, bunun
içinde suçlar›n›n büyük
oldu¤u söylendi. Bu ne-
denle savc›n›n a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet cezas› istedi-
¤i belirtilen eylemde “Bu-
nun için daha gözalt› afla-
mas›nda suçlu ilan edildi-
ler. Komplo iddialar yap›flt›r›lmaya
çal›fl›ld›” denildi.

Eyleme kat›lan 50 kifli daha son-
ra mahkeyi izlemek için Befliktafl

A¤›r Ceza Mahkesi binas›na geçti.
Tekin Tangün ve Aysun AKDA⁄ tu-
tukluluk hallerinin devam›na  karar
verilerek duruflma 30 Nisan’a erte-
lendi.

Tekin Tangün ve Aysun Akda¤
Derhal Serbest B›rak›lmal›d›r
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21 Ocak Lenin’in ölüm y›ldönü-
müydü. Onu ananlar da oldu, hiç
hat›rlamak istemeyenler de. Burju-
vazi, do¤al olarak, s›n›fsal karakteri
gere¤i, mezar›n›n kaz›lmas›na ön-
derlik eden Lenin’in hat›rlanmas›n›
da bir biçimde engellemeye çal›fl-
m›flt›r hep. 

Çünkü Lenin’i hat›rlamak, Rus-
ya’daki o muazzam devrimi hat›rla-
makt›r. Dünyan›n dört köflesinde
ezilenlerin ellerinde bayrak oluflu-
nu, ihtilalci yan›n›, burjuvazinin
üzerine bir karabasan gibi çöküflünü
hat›rlamakt›r. Lenin’in ö¤retilerinin
bir eylem k›lavuzu olarak sosyalist-
lerin elinde bir silaha dönüfltü¤ünü
hat›rlamakt›r. 

Bundand›r ki Lenin yok say›l-
mal›d›r, bu mümkün de¤ilse, içi bo-
flat›lmal›, bir silah, bir k›lavuz, bir
önder olmaktan ç›kar›lmal›d›r. 

21 Ocak 1924’de Lenin hayata
gözlerini yumdu¤unda, politik ola-
rak ezilen halklara daha birçok fley
ö¤retece¤i bir dönemindeydi. Bu
dönem, ayn› zamanda onun eseri
olan Sovyetler Birli¤i’nde pek çok
önemli sorunun hala afl›lamad›¤›
y›llard›. Baflta Stalin olmak üzere
görevi devralan önderler, bu sorun-
lar› aflarken, sosyalizmi kurumsal-
laflt›r›rken, Leninizmin yol gösteri-
cili¤inde hareket ederek Sovyetle-
r’i, dünyan›n en büyük ekonomik,

siyasi, askeri güçlerinden biri haline
getirebildiler. Lenin sadece Rus-
ya’da de¤il, Çin’de, Vietnam’da,
Küba’da, Türkiye’de ve daha birçok
ülkede ihtilalcilerin, ulusal ve sos-
yal kurtulufl hareketlerinin önderi,
k›lavuzu olmufltur. Lenin korkusu-
nun nedeni de budur.

Sovyet Devriminin önderi Le-
nin’in ölümünün üzerinden 85 y›l
geçti. Lenin’in teorisi ve prati¤i,
devrimcilerin k›lavuzu olmaya de-
vam ediyor. Lenin’in büyük eseri
Sovyet Devrimi de, teorik miras› da
Marksist-Leninistler ve dünya pro-
leteryas› aç›s›ndan tarihsel önemini
koruyor. 

Bugün burjuvazi, burjuvazi ad›-
na konuflanlar ve burjuva idelojisin-
den etkilenler, Lenin’i, mücadelesi-
ni, Marksizme katk›lar›n› yok say-
maktad›rlar. Marks ve Lenin aras›n-
da suni ayr›mlar, suni farkl›l›klar
ileri sürerek, Lenin’i mümkün oldu-
¤u ölçüde tarihten silmek istiyorlar.
Fakat bunu baflaramad›klar›ndan,
baflarmalar› da mümkün gözükme-
di¤inden, çözümü, Lenin’in teorisi-
ni suland›rmak, önemini küçümse-
mek ve de devrimci önderleri karfl›
karfl›ya getirmek gibi akla gelebile-
cek her yönteme baflvurmaktad›rlar. 

Örne¤in s›kça baflvurulan, Stalin
ile Lenin’i, Lenin ile Marks’› karfl›
karfl›ya getirmek, birbirleriyle çelifl-

tirmek, birbirlerinin alternatifi gibi
göstermek, bu yöntemlerden biridir.
Leninizmi, Marksizmden ayr› dü-
flünmek mümkün de¤ildir. Leni-
nizm, 20. Yüzy›l›n Marksizmidir ve
Marks’›n sözünü etti¤i de¤ifltirme
iradesinin kendi ça¤›ndaki en büyük
temsilcisidir. 

Burjuvazi ve onun ad›na konu-
flanlar, devrimci önderleri karfl› kar-
fl›ya getirirken onlar›n flahs›nda
Marksizm-Leninizme sald›r›yorlar
elbette. Devrimci önderleri karfl›
karfl›ya getirilirken özellikle Marks
ve Lenin üzerinde yo¤unlaflmalar›-
n›n da özel bir nedeni vard›r. Çünkü
Marks ile Lenin’i karfl› karfl›ya ge-
tirmek, Bilimsel Sosyalizm’in içini
boflaltmakt›r. 

Lenin’le Marks çelifltirilirken(!)
“Lenin, Marksizmi bir diktatörlük
olarak uygulad›” tezi ileri sürülür.
Stalin’le Lenin çelifltirilirken de bu
defa, Lenin’in daha demokratik ol-
du¤u, Stalin’in diktatörlük kurdu¤u
söylenir. Burjuvazi için, hangisinin
ne yapt›¤›ndan, ne savundu¤undan
önemli olan, belli bir dönemdeki
hedefine göre, devrimci önderleri
gözden düflürmek, devrimci teori ve
prati¤e bütünsel bak›fl aç›s›n› parça-
lamakt›r. Bugün çeflitli biçimlerine
s›kça rastlad›¤›m›z “Marks hakl›y-
d›” deyip, Lenin’i yok sayma yakla-
fl›m› da ayn› bak›fl aç›s›n›n ürünü-
dür. Bilimsel de¤il, subjektiftir.  

Marks HHakl›yd› 

Kapitalist sistemin yaflad›¤› son
krizle birlikte birçok kesimde
“Marks’›n hakl›l›¤›” üzerine yo-
rumlar yap›ld›. Hakl›l›k pay›, onlar
için as›l olarak kapitalizmin krizle-
rinin kaç›n›lmazl›¤›n›n Marks tara-
f›ndan önceden öngörülmüfl olmas›
noktas›ndayd›. Halbuki Marks’›n
hakl›l›¤› sadece bununla s›n›rl› de-
¤ildir ve olamaz da. Marks, kapita-
lizmi tahlil eder ve onun açmazlar›-
n› bir bir ortaya koyarken as›l ola-
rak da kapitalizmin asalakl›¤›n›, çü-
rümüfllü¤ünü ve tarihsel olarak da

LEN‹NS‹Z MARKS‹ZM!
MMaarrkkss’’aa eevveett aammaa MMaarrkkssiizzmm oollmmaass››nn

ddiiyyoorrllaarr.. MMaarrkkssiizzmm nneeyyssee yyiinnee ddee,, aammaa LLeenniinniizzmm
aassllaa oollmmaazz ddiiyyoorrllaarr...... LLeenniinn’’ee eevveett aammaa iihhttiillaallee
hhaayy››rr...... SSoossyyaalliizzmmee eevveett aammaa pprroolleettaarryyaa
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnee hhaayy››rr...... ddiiyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr...... 

BBiirr bbüüttüünnllüü¤¤üü bboozzmmaakk,, ppaarrççaallaammaakk iissttiiyyoorrllaarr..
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pprroolleettaarryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü,, ddiikkttaattöörrllüükkllee ssoossyyaalliizzmm
bbiirrbbiirriinnddeenn aayyrr›› ddüüflflüünnüülleemmeezz.. 



yokolaca¤›n› ortaya koyuyordu.
Keza s›n›fs›z toplumun, komüniz-
min bir o kadar kaç›n›lmaz oldu¤u-
nu da belirtmiflti. Marks, bunlarda
da hakl›yd› elbette.

Marks bir ‘‘kkaahhiinn’’ de¤ildi. Onu
hakl› k›lan, do¤a ve toplum olayla-
r›na bilimsel bak›fl›, s›n›fsal persek-
tifinin oturmufllu¤uydu. Elbette
Marks, bu bilimsel sonuçlara, do¤ru
tesbitlere bir anda ulaflmad›. Uzun
bir araflt›rma, inceleme, pratik süre-
cinin sonucudur Marksizm. 

Marks’›n üniversite y›llar›nda
bir Hegel’ci olarak bafllayan politik
mücadelesi, Hegel’de baflafla¤› du-
ran fleyleri Engels’le birlikte, ayak-
lar› üstüne oturtmalar›yla devam et-
ti. Daha sonra Marksizm olarak ad-
land›r›lacak olan bilimsel dünya gö-
rüflü, ad›m ad›m infla edildi. Burada
tekrar hat›rlatmak gerekir ki, Marks
sadece bir “teorisyen” de de¤ildi.
Dönemin Avrupa’s›nda proletarya-
n›n örgütlenme mücadelesinin de,
ayaklanmalar›n›n da içinde yeralan
politik bir önderdi. Bunun sonucu-
dur ki, Marksizmin flekilleniflinde
teori ve prati¤in sürekli birbirini s›-
nayarak, birbirini düzeltip pekifltire-
rek geliflmesi söz konusudur. Mark-
sizmin “tarihsel yan›lmazl›¤›”n›n
bir kayna¤› da budur zaten. 

Bu yan›yla Marks’› çarp›tanlar,
oldu¤undan farkl› göstermeye çal›-
flanlar, sadece burjuvazi de¤ildir.
Bu çarp›tman›n “sol”da da hiç
az›msanmayacak faili vard›r.
Marks’› sadece bir akademisyene
ya da teorisiyene indirgeyen, sadece
“kapitalizmi analiz etmekle” yeti-
nen bir ekonomist gibi de¤erlendi-
ren günümüzün “Marksist” ekono-
mistleri, Marks’›n çarp›t›lmas› ve
“yokedilmesi”nde önemli bir rol
oynamaktad›rlar. Bu kesimler ayn›
zamanda Marks’›, devrimci, ihtilal-
ci yan›n› özellikle görmezden gele-
rek, Marksizmin tamamlay›c›s› LLee--
nniinniizzmmddeenn ayr› de¤erlendirenlerdir. 

Marks, bilindi¤i gibi, politik mü-
cadelenin birçok aflamas›nda aktif
yer alm›flt›r. Komünist Manifesto da
böyle bir sürecin ürünüdür. Marks
ve Engels, Manifesto’yu, 1847’de

Brüksel’de kat›ld›klar› gizli Komü-
nist Birlik Derne¤i’nin kongre ka-
rarlar› do¤rultusunda yazm›fllard›. 

Lenin, Komünist Manifesto için
flöyle diyecekti y›llar sonra:

“Bu yap›t duru ve parlak bir de-
ha ile yyeennii bbiirr ddüünnyyaa aannllaayy››flfl››nn››,,
toplumsal yaflam› da kucaklayan tu-
tarl› bir mmeettaarryyaalliizzmmii;; en genifl ve
en derin geliflim ö¤retisi olarak ddii--
yyaalleekkttii¤¤ii;; s›n›f savafl›m›n›n kkuurraamm››--
nn›› ve proleteryan›n -yeni, komünist
toplumun yarat›c›s›n›n dünya tari-
hindeki ddeevvrriimmccii rroollüünnüü aç›klar.”
(Marks, Engels Marksizm, syf: 15) 

Marks HHakl›ysa, LLenin dde
Hakl›! ÇÇünkü LLeninizm, 
20. YYüzy›l›n MMarksizmi’dir

Lenin, her zaman kendini
Marks’›n ö¤rencisi ve devamc›s›
olarak adland›rm›flt›r. Lenin’in teo-
rik birikimlerinin temelinde de
Marks vard›r. Lenin, Marksizm’i,
Marks’›n b›rakt›¤› yerden alm›fl ve
tamamlam›flt›r. Ayn› zamanda
Marksizmin hayata uygulamas›d›r
Leninizm. Lenin, Marks’›n ö¤retile-
ri do¤rultusunda Rusya’n›n ve gide-
rek tüm emperyalist sistemin ve ça-
¤›n somut koflullar›n› çözümlemifl;
bu teorik tahlillerinden hareketle de
Rusya’daki devrimin önderi olarak
emperyalist-kapitalist sisteme bü-
yük bir darbe vurmufltur.

‹flte burjuvazinin Lenin düflman-
l›¤›n›n temeli de oraya uzanmakta-
d›r. Lenin, Marksizmi ete kemi¤e
büründüren, baflka deyiflle, pratikte
gerçeklefltirendir. Marksizmin ger-
çekleflmesi, dünyan›n alt›da birinin
emperyalist sömürü düzeninin d›fl›-
na ç›kmas›d›r. 

Lenin, bu teorik, pratik önderli-
¤inin pekiflti¤i bu y›llar boyunca,
yürüttü¤ü ideolojik mücadeleyle
proleter saflardaki pek çok küçük
burjuva ak›mla k›yas›ya bir ideolo-
jik kavga sürdürmüfl, Marksizmi bu
sapma ak›mlar›n tahrifat›ndan koru-
mufltur. 

Lenin, Marks’›n kapitalizme yö-
nelik tahlillerini gelifltirerek kapita-
lizmin en yüksek aflamas› olarak

eemmppeerryyaalliizzmmii tahlil etmifltir. Ve
emperyalizm aflamas›yla birlikte,
kkaappiittaalliizzmmiinn öömmrrüünnüü ddoolldduurrdduu--
¤¤uunnuu ortaya koymufl, ihtilalin er
geç bütün dünyay› saraca¤›n›, sos-
yalizmin kaç›n›lmazl›¤›n› belirtmifl-
tir. Sovyet Devrimi’yle birlikte de
yeni sömürgelerin mazlum halklar›,
emperyalist ülkelerdeki iflçi s›n›f›,
büyük bir moral de¤er kazanm›fl,
Sovyetler onlar için hep örnek ol-
mufltur. Lenin ve Bolflevik Devrimi
bugün için de ezilen halklar›n gö-
zünde, gönlündeki yerini muhafaza
etmektedir. Özellikle kapitalizmin
krizler yaflad›¤› günümüz koflulla-
r›nda, bu devrimci ç›k›fl ve kurtulufl
yolunun do¤rulu¤u, zorunlulu¤u,
kendini daha belirgin flekilde ortaya
koymaktad›r.

Günümüz burjuvalar›n›n (geç-
miflte de hep böyle olmufltur) ve on-
lar›n kalemflörlerinin korktuklar›
budur. Özellikle Lenin’i yok say-
malar›n›n alt›nda yatan onun bu iihh--
ttiillaallccii yan›d›r. Lenin bu anlamda
burjuvazinin kabusudur. Fakat yal-
n›z Lenin mi? Hay›r! Çarp›t›lmam›fl
bir Marks, yani gerçek Marks, yani
bizim Marks’›m›z da ayn› ölçüde
burjuvazinin kabusudur.  

Marks VVe LLenin 
Ayr›lmaz BBir Bütündür!

Marks ve Lenin, birbirini bütün-
leyendir. Marks ve Lenin, komüniz-
min muzaffer olaca¤›na derinden
inanmalar›ndan bu hedefin gerçek
olmas› için hayatlar›n› ortaya koy-
malar›na kadar bir çok özelli¤i pay-
laflan önderlerdir. Onlar›n en önem-
li ortak yanlar›ndan biri ise, her dö-
nem düflmanlar›na karfl› uuzzllaaflflmmaazz
bir mücadele içerisinde olmalar›d›r.
‹deolojik mücadeleyi asla ihmal et-
memifller, flu veya bu koflullar› ileri
sürerek s›n›f düflmanlar›na karfl› ta-
v›rlar›n› esnetmemifllerdir. Her iki
önder de Marksizmin geliflmesi ve
bir kuramlar bütünü, bilimler bilimi
olmas›na büyük emek harcam›fllar-
d›r. Onlar›n bu çabalar›yla Mark-
sizm-Leninizm bir bütün haline gel-
mifl, yaflayan ve geliflen bir bilime
dönüflmüfltür. Bunun içindir ki bü-
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tün çarp›tmalara ra¤men Marksizm
ve Leninizm ayr›lmaz bir bütündür.

Günümüzde burjuva demokrasi-
sini mutlaklaflt›ran, ona en büyük
mehtiyeleri dizenler özellikle
Marks ve Lenin’i, demokrasi konu-
sunda karfl› karfl›ya getirmeye çal›fl-
maktad›rlar. Çünkü onlara göre,
Marks bir yan›yla kabul edilebilir-
dir. Onun bir devrimi, ülkeyi yönet-
me prati¤i yoktur. Dolays›yla ““ddiikk--
ttaattöörrllüü¤¤üü”” de yoktur. Do¤rudur,
Marks’›n böyle bir prati¤i olmam›fl-
t›r. Ancak Marks, her koflulda pp rroo--
lleetteerryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnüü savunmufl,
bunun mücadelesini vermifltir. Le-
nin bunu hayata geçirmifltir. 

Peki Lenin bir diktatör müdür?
Lenin’in önderli¤inde Çarl›k zul-
münden kurtulan Sovyet halklar›
için Lenin, kurtuluflun simgesi, eflit-
lik ve adalet içerisindeki yeni yafla-
m›n kendisiydi. Halklar Lenin’le
ulusal ve s›n›fsal özgürlü¤ü yafla-
m›flt›, onunla benli¤ini, kimli¤ini

bulmufl, yeni insana do¤ru yol al-
maktayd›. 

Ve fakat, elbette Lenin, Rusya’›n
burjuvalar› için, çarlar›, toprak a¤a-
lar› ve tüm asalak s›n›flar› için bir
diktatördü. Onun bafl›nda oldu¤u
iktidar bir proletarya diktatörlü¤ü
idi. Çünkü sömürücülerin ellerinde-
ki bütün olanaklar› alm›fl ve halka
da¤›tm›fl, onlar›n yeniden güç olma-
s›n›n önüne geçmiflti. ‹flte bundan
dolay›d›r ki, Rusya’daki karfl›-dev-
rime, sosyalizm ve önderleri hak-
k›nda ki onca yalan ve demagojiye
ra¤men, Lenin yine Rusya halklar›-
n›n önderidir. Hala dünya halklar›-
n›n kalbindedir.

Burjuvazinin Lenin korkusu bu-
dur. Burjuvaziyi bu korkuyu, günü-
müz Marksist-Leninistleri karfl›s›n-
da da duymaktad›r. “Ezilen halkla-
ra demokrasi, sömürücülere dikta-
törlük”, Marks ve Engels’ten baflla-
y›p Lenin ve Stalin’le devam eden
sosyalist demokrasinin kural›d›r. Bu

evrensel kural bugün de gerekli ve
geçerlidir. Burjuvazinin ve burjuva-
ziden etkilenen ayd›n ve reformist-
lerin bütün çarp›tmalar›na ra¤men,
Marksizm-Leninizm hala yaflayan
ve geliflen bir dünya görüflüdür.
Marksizm-Leninizm, günümüzün
ekonomik, politik, sosyal, ulusal,
kültürel ve di¤er bütün sorular›n›n
cevab›, bütün sorunlar›n›n çözüm
gücüdür. Halklar, Marksizm-Leni-
nizm bayra¤› alt›nda, dün oldu¤u
gibi bugün de, yar›n da devrime,
sosyalizme yürümeye devam edi-
yorlar. Ve mutlak bir gerçektir ki, o
bayrak alt›nda yeni sosyalist ikti-
darlar da kurulacakt›r. Burjuvazi-
nin, tatl› su devrimcilerinin, salon
sosyalistlerinin “Leninsiz Marksiz-
mi” ancak ka¤›t üstünde mümkün
olabilir; s›n›flar mücadelesinde o
bütünlü¤ü kimse bozamayacakt›r.
Leninizm, bugün ve gelecekte em-
peryalistlerin kabusu olmaya devam
edecektir. 

Tav›r Dergisi çizerlerinden kari-
katürist Mehmet Aslan, Ankara
Pursaklar ‹lçe Belediyesi’nin dü-
zenlemifl oldu¤u 1. Nasrettin Hoca
Karikatür Yar›flmas›nda Birincilik
Ödülü’nü kazand›. Mehmet Arslan,
ödülünü almak için kat›ld›¤› tören-
de yapt›¤› konuflmada ABD ve Av-
rupa emperyalizmlerini, ‹srail siyo-
nizmini ve baflta Türkiye’deki AKP
hükümeti olmak üzere emperyaliz-
min Ortado¤u’daki di¤er iflbirlikçi-
lerini Filistin’de yaflanan katliam-
lardan dolay› protesto etti.

Sanatç›n›n as›l misyonunun ya-
flad›¤› dönemi, halklar›n u¤rad›kla-
r› zulmü ve zalimlere karfl› müca-
delelerini anlatmak oldu¤unu belir-
ten Arslan, halka karfl› sald›r› poli-
tikalar›n›n ülkemizde de devam et-
ti¤inden söz ederek, Yürüyüfl dergi-
si da¤›t›rken s›rt›ndan vurulan onal-
t› yafl›ndaki Ferhat Gerçek’i ve Fer-
hat için adalet isterken hukuksuzca
tutuklan›p hapishanede iflkenceyle

katledilen Engin Çeber’i hat›rlatt›.
Aslan; “Demokrasi mücadele-

sinde flehit olan Karikatürcü HAN-
DALA, direnen yurtseverler ve Na-
z›m’›n yoldafllar› olan gençler, EN-
G‹N ÇEBER gibi karakollarda, ha-
pishanelerde gördükleri iflkence ile
öldürülüyor; 16 yafl›nda FERHAT
GERÇEK gibi s›rt›ndan vurularak
felç ediliyor, sokaklarda onlarca
katliam yap›l›yor. ‹srail, fosfor
bombalar›yla Filistinli kardeflleri-
mizi yak›yor...

19 Aral›k 2000 tarihinde “Haya-
ta Dönüfl Operasyonu”
ad› alt›nda hapishaneler
katliam›nda benzer bom-
balarla Bayrampafla Ha-
pishanesi’nde 6 tutuklu
kad›n diri diri yak›l›yor.

Daha birkaç gün önce
‹srail’i protesto eden
gençler Ankara caddele-
rinde yerlerde sürüklenip
coplan›yor.” dedi.

Tepkisinin kiflisel ol-
mad›¤›n› ve halk›n ço-
¤unlu¤unun fikirlerini
aktard›¤›n› söyleyen
Mehmet Arslan konufl-

mas›n›n sonunda ödülünü, “direnen
mazlum halklar, kahramanlar, dire-
niflçiler ve demokrasi mücadelesin-
de yaflam›n› yitirenler ad›na; kur-
flun karfl›s›nda kalemini e¤meyen,
bükmeyen ve satmayanlar ad›na
burada bulunan, ‹srail’le suç ortak-
l›¤›na bulaflmam›fl bir görevliden
veya bir konuktan” almak istedi¤i-
ni, AKP hükümeti ve Kültür Ba-
kanl›¤›’n› temsilen ödülleri vermek
üzere gelen görevlinin verdi¤i ödü-
lü reddetti¤ini belirtti.

Ödül Töreninde Protesto!



Obama’n›n seçim döneminde
yayd›¤› sahte umutlara, bofl hayallere
dalan ülkemiz ayd›nlar›n›n bir k›sm›
hala uyanmam›fl gözüküyorlar. As-
l›nda pek de uyanmak istemiyorlar.
Bofl da olsa o hayal dünyas›nda yafla-
mak daha çekici geliyor. Gerçeklere
dönmek, gerçekleri görmek, o ger-
çeklerin gerektirdi¤i ad›mlar› atmaya
gerektirir. Ayd›nlar›n bir k›sm› bun-
dan kaç›yor. Halk›na güvenmeyen,
umudu hep kendi d›fl›nda arayan
inançs›z ayd›nlar, gerçeklere gözleri-
ni kapatmak pahas›na da olsa, sahte
umutlar dünyas›n› tercih ediyorlar.

Barak Obama’n›n yeni ABD
Baflkan› olarak görevi devralmas›n-
dan hemen sonra sarf edilen sözler,
ayd›nlar›n ruh halini de oldukça öz-
lü bir flekilde yans›tmaktad›r.

Örne¤in; Can Dündar, Oba-
ma’n›n konuflmalar›na bakarak ken-
dince “umut tazeliyor”: “Söyledik-
leri önemli. Güçten çok ideallere
vurgu yap›l›yor. Temkinli bir iyim-
serlikle hay›rl›s› diyelim.” (22 Ocak
2009, Milliyet)

Asl›nda Can Dündar da pekala
Obama’n›n sözlerindeki tehditleri
anl›yor ve görebiliyor. Ama görmek
istemiyor, görmek ifline gelmiyor.
Çünkü o zaman hayaller dünyas›
yerle bir olacak. Tüm beklentileri
bofla ç›kacak. Umutlar› kararacak.

Bu konuda beklentilerini dile ge-
tiren biri de Derya Sazak. ““OObbaammaa
ççaa¤¤››nnddaann uummuuttlluuyyuuzz”” diyor o da,
ayn› günkü Milliyet gazetesinde.
Obama’n›n baflkanl›¤› devrald›¤›
günkü konuflmas›nda, halklara, özel
olarak Müslümanlara yönelik teh-

ditlerini görmek istemiyor, kendisi-
ne bir teselli de buluyor; ““BBuusshh’’ttaann
ffaarrkk›› BBaatt››’’yy›› ddaa uuyyaarrmmaass››””. Evet,
asl›nda Derya Sazak Obama’n›n
Bush’tan hiçbir fark› olmad›¤›n› gö-
rüyor ama o da zoraki bir fark yarat-
maya çal›fl›yor. 

Diyor ki, “en az›ndan bu konuda
Bat›’y› da uyar›yor!” Oysa ortada
bir uyar› da yok. Tersine Müslü-
manlara sesleniyor ve yapt›¤›n›z her
fleyden bat›y› sorumlu tutmay›n di-
ye onlara uyar›yor. Çevre konula-
r›nda lütfedip de “Bat›y›” uyarmas›-
n›n ise hiçbir hükmü yoktur. Çünkü
çevreyi kirleten zaten Bat› denilen
emperyalist ülkelerdir ve bugüne
kadar al›nan onca karara, uyar›ya
ra¤men bunu yap›yorlar ve yapma-
ya devam edecekler. Obama’n›n bu
yönlü sözleri ondan mutlaka bir
fleyler bekleyen yeni sömürge tipi
korkak ve inançs›z ayd›nlar›n a¤z›-
na çal›nan bir parmak baldan öte bir
anlam tafl›mamaktad›r.

‹flte bir baflka örnek; Mehmet Al-
tan da her fleyi ortaya serip, suçlu-
nun kimli¤ini ortaya koymas›na
ra¤men flunlar› yaz›yor ard›ndan:

“Dün [Gazze’de] ateflkes baflla-
m›fl, katliam durmufltu... ‘‘OObbaammaa
ffaarrkk››’’ diye düflündüm... 

Dilerim, ABD yeni baflkan›n›n
‘de¤iflim’ slogan›, sihirli gücünü
her yerde ayn› süratle icra eder...
Kan ve gözyafl›n›n yerini, refah ve
özgürlük al›r.” (Star gazetesi)

Mehmet Altan ve di¤erleri Oba-
ma’n›n seçimlerden sonra olufltur-
du¤u kabinenin Bush kabinesinden
bir fark› olmad›¤›n›, ayn› politikala-
r› sürdürecek bir kabine oldu¤unu
görmemifl olabilirler mi? Sanm›yo-
ruz ama diyelim ki görmediler. Da-
ha sonras›nda ‹srail’in Filistin’e yö-
nelik sald›r› ve katliam› karfl›s›nda
Obama’n›n nas›l bir suskunluk için-
de oldu¤unuda m› görmediler? Bir-
çok konuda düflünce belirtti¤i halde

Filistin halk› katledilirken bir sayfi-
ye yerinde golf oynamay› tercih
edebiliyordu. fiimdi hala dünya li-
derli¤inden bahseden ayn› kiflinin
konuflmalar›n›n içindeki tehditleri
ve Bush politikalar›n› devam ettire-
ce¤ine dair olan sözleri de mi anla-
m›yor ayd›nlar? Anlam›yor demek
hiç de do¤ru de¤ildir. Anlamak iste-
miyorlar, görmek istemiyorlar. 

Gördükleri anda seçimler önce-
sinden bu yana pompalad›klar› tüm
hayalleri yerle bir olacak. O kadar
çok “Obamac›l›k” yapt›lar ki her bi-
ri, sonunda kendi fliflirmelerine en
fazla kendileri inan›r oldular. Ve o sa-
atten sonra da bunlardan vazgeçmek
istemiyorlar. Obama ne söylerse söy-
lesin, nas›l tehditler savurursa savur-
sun onlar, onda illaki bir keramet bul-
maya, onunla bir umut tafl›maya ade-
ta yemin etmifl durumdad›rlar.

Obama’n›n baflkanl›¤›n›n ikinci
gününde, yani görevi devralmas›n›n
ertesi günü yapt›¤› konuflmadan ö¤-
renmifller midir acaba? Hiç sanm›-
yoruz!..

Obama ikinci gün ise flunlar› söy-
lüyordu: “‹srail’in, meflru, kendisini
tehditlere karfl› savunmas› hakk›n›
daima destekleyece¤iz. Hamas, y›l-
lard›r masum ‹srailli sivillere binler-
ce roket at›yor. Hiçbir demokrasi,
halk›na yöneltilen bu tip tehditlere
hoflgörüyle bakamaz, uluslararas›
topluluk da böyle bakmamal›.”

‹flte Obama’n›n ‹srail katliam›
günlerinde neden sessiz kald›¤›n› or-
taya koyan sözleri. Obama göreve
geldi¤inde ateflkes ilan edildi diyerek
umut tazeleyenler bir gün sonra sarf
edilen bu sözlerin anlam›n› nas›l yo-
rumlayacaklar acaba? Hiçbir yoruma
yer b›rakmayan, kan dökücülükte,
katliamda Bush’tan hiç de geride
kalmayaca¤›n› aç›kça ilan eden bu
sözlerden sonra da Obama’ya iman
etmeye devam edilecek mi?

Edilecektir. Veya yeni bir k›ble
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Umutsuz, Güvensiz ve
‹nançs›z Ayd›n›n Zoraki
Umut Yaratma Çabas›



aranacak, ona Obama’ya oldu¤u gibi
çeflitli özellikler yak›flt›r›lacakt›r. Bu
kez ondan beklenti içine girilecektir.
T›pk› y›llard›r ülkemizde AKP’ye
umut ba¤lamalar›nda oldu¤u gibi.
Sömürüde, zulümde ve ahlaks›zl›kta,
yiyicilikte hiçbir s›n›r tan›mayan, sü-
lük gibi halk›n ümü¤üne çöken, em-
peryalizmle, siyonizmle aleni iflbirli-
¤i yapan AKP’nin yalanlar›, dema-
gojileri tüm ç›plakl›¤›yla ortada ol-
du¤u halde hala ona umudunu ba¤la-
maya devam eden ayd›nlar ile Oba-
ma’ya umut ba¤lamay› hala sürdür-
meye devam eden ayd›n›n ruh hali,
öz olarak ayn›d›r; kendi halk›na gü-
vensiz, inançs›z ve her türlü geliflme-
yi, olumlulu¤u d›fltan bekleyen bir
ruh hali.

Bu, küçük burjuva ayd›nlar›n›n
tarihsel ve toplumsal açmaz›d›r. S›n›f

karakterleri gere¤i kendine güvensiz
olan ve kendi gücüyle, kendi müca-
delesiyle bir fley elde edebilece¤ine
inanmayan ayd›n›n açmaz›d›r. Yüzü-
nü halka çevirdi¤inde halk›n de¤iflti-
rici, devrimci gücünü görüp onunla
bulufltu¤unda, neler yap›labilece¤ini
asl›nda hiç bilmiyor da de¤iller. Ge-
çen yüzy›l›n bafl›nda emperyalizme
bafl kald›r›ld›¤›nda aya¤a kalkan ve
direniflin temel gücünü oluflturan hal-
k› bilirler ve görürler. 1970’lerin son-
lar›ndaki o büyük devrimci ak›fl› da
bilirler. Ama bunlar› gören ayd›nlar›n
daha sonra halka tekrar s›rt›n› döndü-
¤ü de bir gerçektir.

Ve açmaz›n›n, umutsuzlu¤unun
temelini oluflturan da iflte onun bu
inançs›zl›¤› ve halka güvensizli¤idir.
Emperyalizme karfl› direnen Irak
halk›n›n veya Filistin halk›n›n dire-

nifline güvenip onunla bütünleflmek,
onunla birlikte mücadelenin içine
at›lmak yerine, emperyalizm gerçe-
¤ini de bir kenara b›rak›p ““BBuusshh kköö-
ttüü OObbaammaa iiyyii”” masallar›na kendini
inand›rmakla u¤raflmaktad›r. 

Ancak, bilinmelidir ki umut “ka-
¤›ttan kaplanlar›n” efendilerinde
de¤il, halklar›n mütevazi ama karar-
l› mücadelesindedir. Anadolu insa-
n›na yüzünü dönen ayd›nlar orada
umudun toz toprak içinden, y›lg›n-
l›klar›n ortas›ndan nas›l defalarca
kez dirildi¤ini göreceklerdir. Y›llar
öncesinde ilan etti¤imiz gibi; bitti
denildi¤i anda ve yerde tekrar ve
tekrar ortaya ç›kan Anka misalidir
umut. Obama’ya de¤il Anadolu’ya,
halka, dünya halklar›na yüzünüzü
dönün. Umudu, direnifli ve gelece¤i
orada göreceksiniz.
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Topra¤›n Sesi 
Ege Köylüleriyle

Ege köylülerinin sesi olmak için
yay›n hayat›na bafllayan Topra¤›n
Sesi Ege köylüleriyle bulufltu. 25
Ocak’ta ‹zmir`in Kemalpafla ilçesi-
nin Afla¤› K›z›lca Köyü`ne giden
gazetenin okurlar› gazetenin tan›t›-
m›n› ve sat›fl›n› yapt›lar.

Köyde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤inin geleneksel
aflure etkinli¤ine de kat›lan okurlar köylülerle  biten tar›m üzerine
sohbet edildi. Bir köylü “Siz gazetenizin ad›n› Topra¤›n Sesi olarak
koymuflsunuz ama toprak öldü. Toprak beni kurtar›n diye ba¤›r›yor”
diye dertlerini anlatt›. 

Art› ‹vme’den Su
Söyleflisi

24 Ocak günü Art› ‹vme dergisi
Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan su-
yun ticarilefltirilmesine hay›r isimli
söylefli gerçeklefltirildi. Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tayfun
Ç›nar '›n kat›ld›¤› etkinli¤in ilk bö-
lümünde dünyada suyun ticarileflti-
rilmesi süreçlerinde uygulanan mo-
deller ve bunlar›n Türkiye'de ki uy-

gulamalar›n›n tart›fl›ld›. 
Söyleflinin ikinci bölümünde suyun

ticarilefltirilmesine karfl› yap›labilecek-
ler tart›fl›ld›. ‹stanbul' da kurulan Suyun
Ticarilefltirilmesine Hay›r Platfor-
mu’nun di¤er flehirlerde de mutlaka ku-
rulmas› gerekti¤i, bu platformun bir
yandan bilimsel olarak Türkiye özeline
dair çal›flmalar yaparken di¤er yandan
bu durumdan en çok etkilenecek olan
halk› bilinçlendirmek yönünde çal›flma-
lar yapmas› gerekti¤i tart›fl›ld›. Yaklafl›k
3 saat süren söylefli, Dünya Su Forumu
bu kadar yaklaflm›flken meslek odalar›-
n›n konuya hala tepkisiz kalmalar›n›n
elefltirilmesi ve bundan sonraki süreçte
yap›labileceklerin tart›fl›lmas›yla sona
erdi. Söylefliye yaklafl›k 40 kifli kat›ld›.

fiakirpafla’da Aflure Etkinli¤i
“Yaflayan bir direnifl, dinmeyen bir ac›: Kerbela”
Adana fiakirpafla’da yap›lan aflure etkinli¤i ile Kerbela’da katledi-

lenler an›ld›, aflure da¤›t›ld›. 25 Ocak günü Uçak Mahallesi muh-
tarl›¤› yan›ndaki parkta yap›lan aflure da¤›t›m›nda “Aflure
etkinli¤imize HOfiGELD‹N‹Z-fiakirpafla Özgürlükler Derne¤i” pan-
kart› ve büyük bir Filistin bayra¤› as›ld›. 

Aflure da¤›t›lmadan “Her y›l ‹mam Hüseyin ve yoldafllar›n›n
yan›na zalimler taraf›ndan yenileri eklenmektedir. Zalim zalimli¤ine
f›rsats›z devam ederken biz halklar tarihimizden ald›¤›m›z güçle
Kerbela’dan günümüze ‹mam Hüseyin’lerin zalime karfl› direniflleri-
ni devam ettiriyoruz” denilen bir metin okundu. 60 kiflinin kat›ld›¤›
aflure etkinli¤i saat 16.30’da sona erdi.
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‹flkence Sürüyor
Halk›n Hukuk Bürosu 28 Ocak

tarihinde  yapt›¤› aç›klamada ha-
pishanelerde iflkencenin ve hu-
kuksuzlu¤un devam etti¤ini aç›k-
lad›.

Edirne F Tipinde müvekkilleri
Kemal Avc›’n›n  savc›l›k  dönüflü
arama bahanesiyle gardiyanlar›n
sald›r›s›na u¤rad›¤›n›,   yaralanan
müvekkillerinin durumu hakk›nda
savc›l›k taraf›ndan bir ifllem yap›l-
mad›¤›,  bakanl›¤a yap›lan baflvu-
rulardan da bir sonuç ç›kmad›¤›
anlat›lan aç›klamada Engin Çe-
ber’in katledilmesinin ard›ndan
yeni iflkence haberlerinin geldi¤i-
ni, yak›n bir zamanda ‹zmir K›r›k-
lar F tipi hapishanesinde de ‹leri
K›z›laltun, Burak Demirci içinde
aç›klamalarda bulunduklar›n› be-
lirterek, iflkence yapman›n bir in-
sanl›k suçu oldu¤unu  vurguland›. 

Ça¤dafl Hukukçular
Derne¤i (ÇHD) ‹stanbul
fiubesi Cezaevleri ‹ncele-
me Komisyonu 24 Ocak

günü derneklerinde yap-
t›klar› bas›n aç›klamas›yla

haz›rlam›fl olduklar› Hak ‹hlalleri
De¤erlendirme Raporu’nu sundular.

Aç›klamaya okuyan Av. Bark›n
Timtik; Haz›rlad›klar› raporlar›n›n
amac›n›n öncelikle F Tipi hapisha-
nelerin hali haz›rdaki durumunun
göstermek oldu¤unu söyledi.  

Yüksek güvenlikli F Tipi hapis-
hanelerin di¤er yüksek güvenlikli
hapishanelerden temel fark›n›n tec-
rit sistemine dayal› olmas› oldu¤u-
nu belirten Timtik, F Tiplerinin ki-
fliyi yaln›z b›rakarak de¤erlerinden
uzaklaflt›rma ve ›slah amac› tafl›d›-
¤›n›,  kiflinin en do¤al haklar›n› kul-
lanmas›n›n flartlara ba¤land›¤›n›
söyledi. ÇHD Genel Merkez yöne-
ticilerinden Avukat Özgür Y›l-

maz’›n da kat›ld›¤›
aç›klamada bas›na
da¤›t›lan raporda

sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›
amac›yla flu önerilere yer verildi:

� Sohbet hakk›’n›n uygulanmas›
� Hapishanelerin denetlenmesi

ve incelenmesi için demokratik kit-
le örgütleri, barolar, tabip odalar›,
tutuklu aileleri örgütleri, ayd›n ve
sanatç›lardan oluflacak, etkin müda-
hele yetkisine sahip 'izleme kurul-
lar›' oluflturulmas›

� Hapishanelerde uygulanacak
infaz modelleri, bilimsel verilerle
oluflturulmas›

� Tutuklu ve hükümlülerin d›fl
dünya ile iletifliminin engellenme-
sine dönük a¤›r disiplin cezalar›na
son verilmesi, kötü muamele ve ifl-
kence iddialar›na iliflkin etkin so-
ruflturma yürütebilecek mekaniz-
malar oluflturulmas›

� Tüm tutulanlar›n sa¤l›k hiz-
metlerinden etkin flekilde faydalan-
mas›n›n sa¤lanmas›.

Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin’in kat›ld›¤› bir televizyon progra-
m›nda, hapishanelerde hiçbir sorun
olmad›¤›n› ve  sohbet hakk›n›n eksik-
siz uyguland›¤›n› söylemesi üzerine,
25 Ocak günü ‹stanbul Taksim Tram-
vay dura¤›nda biraraya gelen TA-
YAD’l› Aileler, “Adalet Bakan› Ha-
pishaneler Konusunda Do¤ru Söyle-
miyor”  bafll›kl› rapor sundular. 50
kiflinin kat›ld›¤› ve “Adalet Bakan›
Sözünü Tutsun, 10 Saatlik Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar›n›n at›l-
d›¤› eylemde aç›klamay› TAYAD'l›
Aileler'den Mehmet Güvel yapt›.

“Hapishaneler düzenin sürekli
sald›r› alan› olmufltur. Geçmiflten bu-
güne sald›r›lar›n yaflanmad›¤› dönem
yoktur. Her sald›r›da gerçekler halka
farkl› anlat›lm›fl, yalan bilgiler veri-
lerek kamuoyu yanl›fl yönlendiril-

mifltir” denilen
eylemde; bu ger-
çeklerin F tipleri-
nin 9 y›ll›k tarihi-
nin de süregelen
durumu oldu¤u
belirtildi.

Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin’in bir TV program›nda; “… ha-
pishanelerde hiçbir sorun ve s›k›nt›
yaflanmad›¤›, ‘Sohbet Hakk›’n›n da
bütün hapishanelerde eksiksiz uygu-
land›¤›…” sözlerine karfl›l›k; “ Ger-
çek bakan›n söyledi¤inin tam tersi-
dir. “Hapishanelerde Tecrit ve ‹flken-
ce Sürmektedir” diyen TAYAD’l›lar
hapishanelerde yaflananlar› anlatt›-
lar. 

TAYAD’l› Aileler; 
� Sohbet Hakk› hiçbir hapisha-

nede uygulanmamaktad›r. 
� Engin Çeber Metris T Tipi Ha-

pishanesi’nde iflkence ile öldürül-
müfltür. Engin Çeber gözalt›na al›n›r-
ken bafllayan iflkence karakolda de-
vam etmifl, hapishanede sürmüfltür.
Engin beyin kanamas› geçirirken ka-
fas›na vurulmaya devam edilmifl ve

4 gün süren beyin kanamas› sonu-
cunda ölmüfltür…

� ‹zmir K›r›klar F Tipi Hapisha-
nesi’nde, ‹leri K›z›laltun, Fehmi Ça-
pan ve Burak Demirci götürüldükleri
hastane ve hapishanede askerlerin sal-
d›r›s›na u¤rad›. Tekirda¤ F Tipi Ha-
pishanes’inde, mahkeme dönüflü, Ali
Kanat, Hakan Kanat, Kemal Delen,
Nadir Ç›nar ve Cengiz Karakafl as-
kerlerin sald›r›s›na u¤rad›. Edirne F
Tipi Hapishanesi’nde Kemal Avc›,
savc›l›k sorgusu sonras› getirildi¤i ha-
pishanede onursuz aramaya karfl› ç›k-
mas› üzerine gardiyanlar›n sald›r›s›na
u¤rad› ve yine ayn› hapishane de key-
fi hücre aramalar›na itiraz eden tut-
saklardan Güven Güzeller ve Sezgin
Zengin sald›r›ya u¤rad›.

Diyerek Adalet Bakan›’n›n yalan›-
n› ortaya koydular.

Adalet Bakan›
Do¤ru Söylemiyor

Sohbet Hakk› Uygulans›n
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Kamu Emek-
çileri Sendikas›
Konfederasyonu
(KESK) Genel

E¤itim ve Örgütlenme Sekreteri
Akman fiimflek 22 Ocak 2009 tari-
hinde, KESK’in 7 Ocak 2009’da
‹srail’in Gazze’ye sald›r›s›yla ilgili
yapt›¤› aç›klamaya yönelik bir
aç›klama ile kamuoyunu bilgilen-
dirdi.

KESK’in 7 Ocak tarihli aç›kla-
mas›n› elefltiren fiimflek flunlar›
ifade etti:

“7 Ocak 2009 tarihli KESK
aç›klamas›nda, her türlü fliddete
ama's›z karfl›y›z. Çocuklar›n ölü be-
denleri üzerinde yükselecek her tür-
lü zaferi lanetliyoruz. Ve biz biliyo-
ruz ki ‹srail Devleti'nin hukuksuz,
ölçüsüz, ahlak d›fl› fliddeti, karfl› flid-
deti körüklüyor.(…)

Hükümeti ve bütün siyasal parti-
leri BM Güvenlik Konseyi'nde var-
l›k göstermeye ça¤›r›yoruz.

Derhal ateflkes sa¤lanmas› için,

Türkiye'nin bütün taraflarla iliflkiye
geçmesini, Türkiye'nin içinde yer
alaca¤› bir bar›fl gücünün hemen
bölgeye gönderilmesini, (…) talep
ediyoruz. Denilmekteydi.

Bu metinde ortaya konulan is-
temler öyle ki direnen Filistin halk›
ile ‹srail siyonizmi aras›nda üçüncü
bir taraf, bir hakem anlay›fl›yla ha-
reket etmesi bir yana ‹srail'e operas-
yon ve katliam›nda destek olanlar-
dan çözüm bekleyen bir yaklafl›m-
d›r.

AKP, siyonizm ve emperyalizm
iflbirlikçisi olarak, katliam›n suç or-
ta¤›d›r. Emperyalizmin elinde
oyunca¤a dönüflen, emperyalistlerin
sald›r›lar›n›n meflru arac› haline ge-
tirilen BM'den çözüm beklenile-
mez. Bizzat bu ülkenin baflbakan›
kendi a¤z›ndan Emperyalist Büyük
Ortado¤u Projesi'nde "Türkiye'ye
rol verildi¤ini ve Türkiye'nin bu ro-
lü oynayaca¤›n›" aç›kça itiraf eder-
ken bunu görmezden gelerek, Tür-
kiye'nin ateflkes için bütün taraflarla

iliflkiye geçmesini iste-
mek, Emperyalizm ve ifl-
birlikçilerinin demagoji
ve halklara sald›r›lar›n›
perdeledikleri "bar›fl gü-

cü" söyleminden söz ederek; Türki-
ye'nin içinde yer alaca¤› bir bar›fl
gücünün hemen bölgeye gönderil-
mesini istemek; direnen halklara
de¤il emperyalizme, siyonizme ve
iflbirlikçilerine güç verir.” 

KESK'in gelene¤inin dün oldu-
¤u gibi, bugün de emperyalizme ve
onun iflbirlikçilerine karfl› direnen
halklara karfl› bar›fl gücü veya her
ne ad alt›nda olursa olsun asker
gönderilmesine karfl› mücadele et-
mektir. Bunun örne¤inin 1 Mart tez-
keresinde ve en son 2006 y›l›ndaki
‹srail'in Lübnan'a sald›r›s›nda Tür-
kiye'nin Lübnan'a bar›fl gücü ad› al-
t›nda asker göndermesine karfl› ver-
di¤i mücadelede görüldü¤ünü ve
bundan sonrada görece¤ini belirten
fiimflek son olarak;

“Bu bak›flla 7 Ocak günü yap›lan
aç›klama KESK için talihsiz bir
aç›klamad›r. Bu nedenle MYK üye-
si olarak 7 Ocak'ta yap›lan bu aç›k-
lamay› onaylam›yorum. Kamuoyu-
na duyurulur” dedi.

Akman fi‹MfiEK: “KESK ‹çin
Talihsiz Bir Aç›klama”

‹flçilerin eylemine
polis müdahale etti

fiiflhane, Okçu Musa Cadde-
si’ndeki CHP ‹stanbul ‹l Binas›
önünde biraraya gelen ve arala-
r›nda Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas›
yöneticilerinin de oldu¤u sendi-
kal›lar, dövizler aç›p, sloganlar
atarak iflten ç›kar›lmalar› protesto
ettiler.

‹flten ç›kart›ld›¤› belirtilen
Songül Kalkan, burada grup ad›-
na yapt›¤› aç›klamada "iflçilerin,
sendikal› olduklar› için ifllerine
son verildi¤ini" söyledi.

Bas›n aç›klamas› s›ras›nda
sendika üyelerinin caddedeki tra-
fi¤i engellediklerini bahane eden
polis, aç›klamaya müdahale et-
mek istedi. Aç›klama at›lan slo-
ganlarla sona erdi.

Krizin Bedelini
Ödemeyece¤iz!

K›rklareli Lüleburgaz ilçesinde
D‹SK, TÜRK-‹fi ve KESK 25
Ocak  günü “Krizin Bedelini Öde-
meyece¤iz” mitingi düzenledi. 

Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma Ve
Dayan›flma Derne¤i de “‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’’ pankart›
ile mitingde yer alan demokratik
kitle örgütleri aras›ndayd›. K›z›l

flama ve dövizler tafl›yan tekstil
emekçilerinin oluflturdu¤u kortej-
de s›k s›k “Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z’’,  “Katil ‹srail Filistinden
Defol”, “Titre Oligarfli Emekçiler
Geliyor”, “Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl’’ sloganlar›
at›ld›. 

Krizin bedelinin ödemeyece¤i
do¤rultusunda konuflmalar›n yap›l-
d›¤› mitinge yo¤un ya¤mura ra¤-
men yaklafl›k 3 bin kiflinin kat›ld›-
¤› gözlendi. 

‘Demiryollar›nda
Kaza De¤il Cinayet’

‹zmir Gaziemir ‹stasyonu’nda ifl
b›rakan Birleflik Tafl›mac›l›k Sendi-
kas› (BTS) üyeleri, demiryollar›nda
yaflanan ölümlerin kaza de¤il cina-

yet oldu¤unu vurgulayarak AKP-
’nin politikalar›n› protesto etti. BTS
üyeleri Adana’da da eylem yapt›lar.

2007 Mart ay›ndan bu yana
AKP’nin politikalar› soruncu 4 ma-
nevra personelinin yaflam›n› yitirdi-
¤i, 7 kiflinin de yaraland›¤› bildirildi. 
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Ergenekon tart›flmas› bir süredir gündemde en
önemli s›ray› oluflturmaya devam ediyor. Operas-
yonlar, gözalt›lar, tutuklamalar, gömülü silahlar vb
vb... Bas›n, TV ve gazetelerin en önemli konular›n-
dan biri durumundad›r Ergenekon. Ancak hiç flüphe-
siz bunca tart›flt›r›lmas›na, gündem yap›lmas›na kar-
fl›n oligarfli ve onun bas›n› konuyu tart›flt›rmak iste-
di¤i flekilde tart›flt›r›yor. Ve hemen herkesi kendi ze-
mininde konunun taraf› yapmaya çal›fl›yor.

Nas›l bir taraf?

Ergenekoncular’› “ulusalcI” niteleyerek Ergene-
kon’u savunanlar. Ve Ergenekon’u “karanl›k”, “ya-
sad›fl›” göstererek Ergenekona karfl› ç›kanlar...

Emekçiler bu “saflaflman›n” neresindedir. Daha
do¤rusu neresinde olmal›d›r?

Bu sorunun cevab› Ergenekon’un nas›l ele al›n-
d›¤›, nas›l de¤erlendirildi¤iyle do¤rudan ilintilidir.

KESK, D‹SK gibi emekçilerin merkezi örgütlen-
meleri, yapt›klar› aç›klamalarda Ergenekon’a mü-
dahil olma talebinde bulunmaktad›rlar. Bu konfe-
derasyonlar›n yönetimlerine bak›l›rsa emekçiler
Ergenekon’a karfl› olmal›d›r. Örne¤in “Ergenekon
Karart›lmamal›, Bütün Karanl›k ‹liflkileri, Aç›¤a Ç›-
kar›lmal›d›r!” bafll›kl› ve 26 Ocak 2009 tarihli KESK
aç›klamas›nda öyle bir Ergenekon tarifi yap›l›yor ki
karfl› olmamak mümkün de¤ildir!

“6- 7 Eylül Olaylar› Ergenekon’dur... Ergenekon

15- 16 Haziran 1970’de iflçilere sald›ran güçtür... Er-
genekon K›z›ldere Katliam›d›r... Ergenekon 16 Mart
Katliam›d›r... Ergenekon Marafl Katliam›d›r... Erge-

nekon 1 May›s Katliam›d›r... Ergenekon 12
Eylül karanl›¤›d›r. Metris’tir, Mamak’t›r, Di-
yarbak›r Cezaevi’dir... Ergenekon yoksul
Kürt köylüsüne d›flk› yedirmenin, köyünü
yakman›n ad›d›r. Göçe zorlamad›r... Ergene-
kon aç›¤a ç›kar›lamam›fl/ç›kar›lmam›fl bin-
lerce faili meçhûlün aç›k failidir. Batman’da,
fi›rnak’ta, Hakkari’deki ölüm kuyular›n› dol-
duran güçtür Ergenekon... Ergenekon Gazi
Mahallesi Katliam›d›r. Hayata Dönüfl Ope-
rasyonudur.1000 operasyonun sorumlusu-
dur... Ergenekon, ayd›nlara bilim insanlar›-
na, gazetecilere, sendikac›lara yönelik siya-
si cinayetlerin planlay›c›s›d›r... Ergenekon

Hizbullah’d›r... Ergenekon, Hrant Dink’in katilidir...”

K›sacas› bir anlamda “Ergenekon herfleydir” di-
yen bu aç›klama asl›nda hiçbir fley dememektedir.

Bu vb. de¤erlendirmelerin temel eksikli¤i yeni
sömürge devlet gerçe¤ini kavrayamamas›d›r. Dev-
letin d›fl›nda kontrgerilla aramas›d›r. Bu anlay›fllar
dün nas›l ki Susurluk’u “Çiller, A¤ar, Bucak”la s›n›r-
l› gördülerse ve “Susurluk Devlettir” diyemedilerse
bugün de ayn› noktaya düflmektedirler. Ergene-
kon’u herfley görüyor, ancak kontrgerilla devleti
gerçe¤ini görmüyor. Çözümü devrimde de¤il düzen
içinde ar›yor; AKP’den çözüm bekliyor...

Bu düflünce, bu de¤erlendirme emekçileri düzen
içi bir zeminde müdahil yapmaya çal›fl›yor: Düzenin
bir gücüne karfl› düzenin baflka bir gücüyle ayn› ze-
minde olarak. Ergenekon’a pek çok s›fat yak›flt›ran
düflünce tarz› sorunu do¤ru kavram›fl olsa, bugün
iktidarda olan AKP’ye de ayn› s›fatlar› rahatl›kla
yak›flt›rabilir. Oysa böyle bakm›yor, bakam›yor. 

Evet emekçiler taraft›r. Düzen devrim çat›flmas›-
n›n, emek ve sermaye çat›flmas›n›n temel belirleyi-
ci taraflar›ndan biridir. Emekçiler, kendisini sömü-
ren, soyan, katleden, zulmeden bu düzene karfl›
hiçbir belirsizli¤e düflmeden mücadele etmelidir.
Savafl›n, çat›flman›n iki taraf› oldu¤unu; halk ve oli-
garfli, halklar ve emperyalizm oldu¤unu unutma-
dan belirlemelidir yerini...

Devrimci Memur
Hareketi

Evet emekçiler taraft›r. Düzen ve devrim
çat›flmas›n›n, emek ve sermaye
çat›flmas›n›n temel belirleyici

taraflar›ndan biridir.

Emekçiler Neye
Müdahil Olmal›?

Grup Gün›fl›¤› ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi'nde tafleron olarak
çal›flan ve 31 Aral›k itibariyle iflsiz
kalan park-bahçe iflçilerinin ifllerine
geri dönmek için bafllatt›klar› açl›k
grevinin 23. gününde iflçilerle bera-
berdi. Grup Gün›fl›¤› elemanlar›

“iflçilerin direniflini sahip-
lenmeye geldik" dediler.

‹flçiler 23 gündür büyük-
flehir belediyesinin bu duruma ka-
y›ts›z kald›¤›n› ancak rahats›zl›k
duymaya bafllad›klar›n› 28 Ocak
günü polislerin sald›r›s› ile çad›rla-
r›n›n al›nd›¤›n› ancak hiç bir koflul-
da buradan kalkmayacaklar›n› söy-
lediler.

Grup Gün›fl›¤› türkülerini iflçi-
lerle beraber söylediler.Direnen ‹flçileri Ziyaret
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Unutulmamal›y›z ki; hiçbir
kavram, hiçbir kelime tek bafl›-
na bir anlam ifade etmez. Kim,
neden kullan›yor ona bakmak
gerekir. 

Her s›n›f, her ideoloji kendini
belli kavramlarla ortaya koyar
ve tan›mlar. 

Devrimcilerin de, kendine
özgü kavramlar›
vard›r.

Devr imci ler in
de kendine özgü
bir dilleri vard›r. 

Kanla, direniflle,
uzun mücadeleler-
le kazan›lm›fl keli-
meler ve kavram-
lard›r bunlar. 

Bunlar› de¤ifltir-
mek, de¤ifltirmeye
çal›flmak, kesinlik-
le iyi niyetle izah
edilemez. Alt›nda
bir amaç, bir ide-
olojik yaklafl›m ya-
tar. 

Bu nedenle; biz devrimciler,
kendi kavramlar›m›z› kullan-
makta ›srar ederiz.

Ancak kimileri, bunlar›n ye-
rine burjuva kavramlar› geçir-
mekte pek heveslidir. Burjuva-
zinin, emperyalizmle ele ele ve-
rerek üretip, topluma empoze
etti¤i kavramlar›, ilk onlar al›r
ve solda meflrulaflt›rmaya çal›-
fl›rlar.

Bu "masum ve zarars›z" gibi
görünen, "ne var, hepsi sadece
bir kelime" veya "üsluptur, çok
önemli de¤il"... denilerek göste-
rilen yaklafl›m asl›nda en tehli-
keli yaklafl›md›r.

Emperyalizmin ve burjuvazi-
nin sol saflardaki en sinsi tem-
silcileri olan dönekler, sivil top-
lumcular, sahte demokratlar,
sözde ayd›nlar; mücadele edil-

mesi ve teflhiri en zor olan-
lard›r. Bunlar, emperyaliz-
min ve burjuvazinin ortaya
sürdü¤ü ve her birinin ide-
olojik amaç tafl›yan kav-

ramlar›n›n solda ve elbette halk
saflar›nda meflrulaflt›r›lmas›na,
kan›ksanmas›na, kabul görme-
sine neden olurlar. Elbette bir
kez bu meflrulafl›p, kabul gördü
mü, onun ard›ndan burjuva dü-
flünüfl tarz›n›n girmesi de kolay-
laflacak, Marksizm-Leninizmin
yüz elli y›ll›k mücadele içinde
üretti¤i ve beyinlere kaz›d›¤›

kavramlar unutulacakt›r!
Emperyalizm ve burjuvazi

bu konuda son derece bilinçli
davranmaktad›r. Bu nedenle;
'90'l› y›llardan sonra yo¤unla-
flan ideolojik sald›r›lar›n›, önce
kavramlar› de¤ifltirerek ve en
çok kavramlarla oynayarak
bafllatm›fl ve sürdürmüfltür?

DKÖ olur; STÖ,
Halk›m›z olur; sivil toplum,
S›n›fsal temel; sosyolojik te-

mel
Emperyalizm; küreselleflme,
Emekçi s›n›flar; ötekiler,
Gecekondu; varofl,
Faflizm; derin devlet,
Propaganda; reklam...
ve giderek 
Devrimci, “terörist” kelime-

leri ile özdefllefltirilir. 

Marksist-Leninist do¤rular›
reddetmek, neredeyse kutsal-
laflt›r›l›r ve bunun ad› da olur;
““eezzbbeerr bboozzmmaakk””!!

Ve daha birçok kelime ve
kavram bazen aç›k, bazen ince
hilelerle sokulur solun diline.

Sorun sadece, dile, bu tür
kelimelerin girmesi midir?

Geçici bir moda m›d›r? 
De¤il! 
Sorun, beyinleri teslim al-

makt›r.
Amaç, Marksizm-Leninizmi

afla¤›lamakt›r. 
Her kim emper-

yalizmin ve burju-
vazinin piyasaya
sürdü¤ü kavramlar›
al›p kullan›yorsa,
emperyalizmin ve
burjuvazinin hizme-
tindedir. Ve onun
ideolojik sald›r›s›na
güç veriyor demek-
tir. 

Marksist-Leni-
nistlerin yüz elli y›l-
l›k mücadeleleri
içinde üretti¤i kav-
ramlar, hem kendi-
lerini hem de hayat›

bütün aç›kl›¤› ile ifade eden
kavramlard›r. Hiçbir kavram
onlar›nki kadar gerçekleri ke-
sin, bilimsel bir do¤rulukla izah
etmeye muktedir olamam›flt›r
ve olamaz da.

S›rf bu nedenle de olsa, kav-
ramlar›m›z› kullanmakta ›srar
etmeliyiz. Ama bundan daha da
önemlisi; kavramlar arkas›nda
yürütülen s›n›f mücadelesinin,
ideolojik mücadelenin ttaarraaffllaa--
rr››nnddaann bbiirrii oolldduu¤¤uummuuzzuu asla
unutmamal›y›z. 

Bunu kabullenmek; emper-
yalizmin ve burjuvazinin piya-
saya sürdü¤ü kavramlara, ken-
dimizi kapatmaktan da öte; on-
lara karfl› aç›k-net tav›r almay›
ve cceepphheeddeenn mücadele etmeyi
de bir görev olarak kabullen-
mek demektir.

Dildeki Aç›kl›k,
Düflüncedeki Berrakl›¤›n

Sonucudur

KEL‹MELER‹M‹ZDE VE
KAVRAMLARIMIZDA 

D‹RENMEL‹Y‹Z!

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz



Adalet, Day›’yla büyük ölçüde
özdefllefltirilmifl bir kavramd›r. Bu
özdefllefltirmenin pratikte iki temel
kayna¤› vard›r. BBiirriinncciissii,, “halk›n
adaleti” olarak simgeleflen bir ey-
lem çizgisinin ve döneminin bizzat
örgütleyicisi olmas›d›r. 

Özdefllefltirmenin iikkiinnccii kayna-
¤›, Day›’n›n örgütsel iliflkiler içinde
adalete verdi¤i büyük ve sürekli
önemdir. Kendisi kadrolara karfl›
adaletli davranma konusunda ala-
bildi¤ine hassas olurken, kadrolar›n
da kendi alt›ndaki insanlara karfl›
adaletli davranmas›na hep özel bir
önem verdi. Çünkü adalet, sosyaliz-
min de, sosyalistli¤in de temeliydi
bir yerde. Adaletsiz olanlar, yeni bir
toplumun kurulufluna önderlik ede-
mezlerdi. 

Bu yüzden, Day›’n›n en taham-
mülsüz oldu¤u konulardan biri, yö-
neticilerin adaletsizli¤i olmufltur.
Yöneticinin adaletsizli¤i ayn› za-
manda ““öörrggüütt aadd››nnaa”” adaletsizlik-
ler yap›lmas› demekti ki; adaletsiz-
li¤iyle tan›nan bir örgütün, kadro-
larda, kitlelerde bir güven yaratma-
s› söz konusu olamazd›. fiöyle de
denilebilir, adaletsizlikle damgala-
nan bir örgüt, geliflme, kitleselleflme
ve devrim yapma, yeni bir toplum
infla edebilme flans›n› kaybetmifltir.
Bundan bir abart› yoktur ve Day›,
adaletin tafl›d›¤› bu büyük önemi,
hareketin tüm kadrolar›nda içsellefl-
tirme çabas›nda olmufltur hep. 

Hem devrimci mücadelenin
“adalet” talebine cevap veren bir se-

yir izlemesi, hem de örgüt
içi iflleyiflte, örgütün halk-
la iliflkilerinde adalet öl-
çüsünün flaflmaz bir çizgi
haline gelmesi, Day›’n›n
önderli¤inin en önemli
yanlar›ndan ikisi olmufl-
tur. 

Day›’n›n hareketi yö-
netti¤i onlarca y›l içinde,

mücadelenin geliflimi aç›s›ndan zo-
runlu hesaplaflmalar s›ras›nda a¤›r
elefltiriler yapt›¤›, flu veya bu biçim-
de cezalar verdi¤i ve  nadiren de ol-
sa, hareketten ihraç etti¤i insanlar
olmufltur. Bunlar›n içinde kendi ha-
talar›n›, eksikliklerini görmemekte
›srar ederek Day›’y› elefltiren, hatta
ona k›zanlar da olmufltur elbette.
Fakat flu bir gerçektir ki, bu hare-
ketten ayr›lan, at›lan herkes, Da-
y›’ya ve Hareket’e bir çok fley söy-
leyebilir ama kimse ““bbaannaa aaddaalleett--
ssiizzlliikk yyaapp››lldd››”” diyemez. 

Bu, Day›’n›n onlarca y›ll›k prati-
¤inin, onlarca y›l içinde bu konuda
yaratt›¤› güvenilirli¤in bir ifadesi-
dir. Onun sözleriyle, “bize herfleyi
diyebilirler, desinler, ama kimse bi-
ze ‘‘aaddaalleettssiizz’’ demesin, kimse ‘‘bbiizzee
aaddaalleettssiizzlliikk yyaapp››lldd››’’ diyemesin.”

Nitekim, böyle oldu. 

Hareketten at›lm›fl veya çeflitli
biçimlerde ayr› düflmüfl insanlar›n
Day›’n›n tabutu karfl›s›nda göster-
dikleri içten sayg› da onun bu yan›-
n›n bir sonucuydu. 

Fakat bu Day› için asla ““kkiiflfliisseell”
bir özellik olmakla s›n›rl› bir konu
de¤ildi. Bunu özel olarak vurgula-
mal›y›z. Adalet de, adaletli olmak
da, Day› için bunlar›n çok ötesinde
bir anlama ve bunun çok ötesinde
bir öneme sahipti. 

O önemi yine onun bu konudaki
deyifllerinden hareketle flöyle tarif
edebiliriz: Adalet, bugün, halka
karfl› baz› suçlar›n hesab›n› sormak-

tan çok, ggeelleeccee¤¤ii kkuurrmmaakkllaa ilgili
bir sorundur. Onunla siz yaln›zca
bugüne ait bir sorunun bugün için
çözümünü ortaya koymufl olmaz,
gelece¤e iliflkin de bir anlay›fl› orta-
ya koymufl olursunuz. 

‹flte bu nedenledir ki, Day› özel-
likle yöneticiler taraf›ndan bir ada-
letsizlik sergilendi¤inde “bu hali-
nizle halk size nas›l güvensin, bu fle-
kilde sosyalizmi nas›l kurabiliriz?”
elefltirisini yapard› en baflta. 

HHaarreekkeettiinn MMaayyaass››nnddaa
““AAddaalleett”” VVaa rr.. 

Devrimci Hareket’in siyasi are-
naya ç›kt›¤› 1978, faflizmin hayat›n
her alan›nda terörünü t›rmand›rd›¤›,
halk›n can güvenli¤ini ortadan kal-
d›rd›¤› bir dönemdi. ““KKiittlleelleerree ddeevv--
rriimmccii aaddaalleettiimmiizzii bbuuggüünnddeenn ggöösstteerr--
mmeelliiyyddiikk”” diye düflünüyordu Day›.
Ve bu düflünce, anti-faflist mücade-
lede devrimci hareketin solun di¤er
kesimlerinden farkl›l›¤›n› da olufltu-
racakt›. Bu dönemde faflist teröre
karfl› gerçeklefltirilen misilleme ey-
lemleri, kitlelerin hesap sorma özle-
mine, adalet özlemine cevap veri-
yor, kitlelerde güven yarat›yordu.
(‘90 at›l›m›nda da, aaddaalleett eeyylleemmllee--
rrii,, halk düflmanlar›n›n cezas›z kal-
mayaca¤›n› gösterip, her koflulda
mücadelenin sürece¤ini, devrimci
hareketin yok edilemeyece¤ini gös-
tererek ayn› misyonu yüklenecekti.) 

Hareketin mayas›ndaki adaletin
bir yan› buydu.  

Bir baflka yönü daha vard› bu
mayan›n. Devrimci eylemlerin,
aç›k, bariz hedefleri vurmas› nokta-
s›nda çok çok hassas davran›lm›flt›r.
Day›, bunlar›ndan ikisini Kong-
re’deki tarihi konuflmas›nda flöyle
anlat›r: 

“Devrimciler, koflullar ne olursa
olsun, yar›nki devrimci iktidar›n ku-
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rucular› olarak devrimci adalet ko-
nusundaki hassasl›klar›n› göstere-
bilmelidirler. Bu anlay›fl›m›z nede-
niyledir ki, hemen tüm soldan farkl›
bir çizgi izleyerek bast›¤›m›z, silah-
s›zland›rd›¤›m›z karakollarda dahi
suçlu, suçsuz ayr›m› yapt›k. Bu dev-
let gücüdür diyerek insanlar› tara-
mad›k. Yoldafllar›m›z› katleden fa-
flist devlet güçleri içerisinde bizzat
katilleri bulup cezaland›rd›k.

... Örne¤in 1979’da... bildiri da-
¤›tmaktan dönen bir grup arkadafl›-
m›z› silah çekerek teslim alan Ka-
¤›thane Jandarma Karakol Komu-
tan› Baflçavufl faflist Erdal Görücü,
teslim olmas›na ra¤men arkadaflla-
r›m›zdan Hüseyin Aksoy’u flehit et-
mifltir. Bu olay üzerine bölgede ge-
nifl bir kampanya aç›larak faflist Er-
dal Görücü’nün cezaland›r›laca¤›
halka duyurulmufl... Bir süre sonra
bizzat Erdal Görücü bulunarak ce-
zaland›r›lm›flt›r. 

Yine ... bir ya¤ kamyonunun ka-
ç›r›l›p halka da¤›t›lmas› s›ras›nda
fiiflli Emniyet Amirli¤i’ne ba¤l› bir
ekibin müdahalesiyle karfl›lafl›l›r.
Ekipteki üç polis silahl› müdahaley-
le katletme yanl›s› olmazken, ekipte
bulunan ‹smail Top adl› polis, Hü-
seyin Tafl adl› yoldafl›m›z› flehit et-
mifltir. ... Hareketimizin devrimci
adalet anlay›fl›n› bildiklerinden,
bizzat bu ekipte bulunan polisler
gerçek katilin ismini hareketimize
ulaflt›rm›fllard›r. Katil ‹smail Top da
halka duyurulmufl ve cezaland›r›la-
ca¤› belirtildikten sonra, baflka
kimseye zarar verilmeden bulunup
cezaland›r›lm›flt›r. ”

Day› bu örnekleri aktard›ktan
sonra, bu yaklafl›m biçiminin  farkl›
koflullarda “lüks” görülebilece¤ini
belirttikten sonra, neden böyle dav-
ran›ld›¤›n›, bu anlay›fl›n politik özü-
nü flöyle ortaya koyar:

“... devrimci bir hareketin do¤u-
flunda, halka kendini kabul ettirme-
sinde ve esas olarak kkaaddrroollaarr››nn
ddeevvrriimmccii aaddaalleettii iiççsseelllleeflflttiirrmmeessiinnddee,,
ddeevvrriimmccii iikkttiiddaarr››nn aaddaalleett aannllaayy››flfl››nn››
yyaannss››ttmmaass››nnddaa [bu eylemler] çok
önemli role sahip olmufllard›r. Bu
anlay›fl gelifltirildi¤inde dost ve

düflman seçiminde,
dost güçlere de¤er ver-
mede, insanlar› kazan-
mada, halka yaklafl›m-
da olgunlu¤u, kendi
özgücüne güveni, flfliidd--
ddeettee vvee ggüüccee ttaappmmaammaass››nn›› da bera-
berinde getirecektir. ”

Peki bu anlay›fla sahip olunmaz-
sa ne olur? Bunun cevab› asl›nda ik-
tidar iddias›yla, sosyalizm perspek-
tifiyle ilgilidir. fiöyle der Day› bu
noktada: “Tersi düflüncede olanlar
ise, ellerine fliddet araçlar›n› ve gü-
cü geçirdiklerinde suçlu suçsuz ay-
r›m› yapmadan, giderek karfl›-dev-
rimci yöntemleri kullanmaya, halka
ve kendi d›fl›ndaki devrimci, sol
güçlere de¤er vermemeye kadar va-
r›rlar. Politikay› silahlar›n belirle-
di¤i, devrimci olmayan bir çizgiyi
devrimci görünümle uygulayarak
halk› terörize ederler...” 

Nitekim, baflta “sol içi fliddet”e
yönelim olmak üzere, solda bu anla-
y›fl›n çeflitli biçimlerdeki tezahürle-
riyle karfl›lafl›lm›flt›r. Ve e¤er dev-
rimci hareket sol içi fliddetin d›fl›nda
kalabildiyse, bunun ayn› zamanda
bu adalet anlay›fl›yla da ilgisi vard›r.

Devrimci hareketin mayas›nda
iflte bu sa¤lam, flaflmaz adalet anla-
y›fl› vard›r. Bu mayay› Türkiye dev-
rimine çalan usta Day›’d›r ve
övünçle söyleyebiliriz ki, bu maya
bu harekette tutmufltur. 

AAddaalleett vvee 
SSoossyyaalliizzmm ‹‹ddddiiaamm››zz 

Kuflku yok ki, biz, günü birlik
politikalar uygulayan, günü birlik
amaçlar peflinde koflan bir hareket
de¤iliz. Biz devrimi amaçl›yoruz;
devrimse kitlelerin eseri. O halde,
devrimi gerçeklefltirmenin tek yolu,
kitleleri kazanmak ve savaflt›rmak-
t›r. Ana halka budur. ‹flte adalet bu-
rada belirleyici bir önem kazan›r.
Kitlelerin bize güvenmesi demek,
çeflitli unsurlar›n yan›s›ra, aaddaalleettii--
mmiizzee ggüüvveennmmeessii demektir. Day›’ya
b›rak›yoruz sözü:

“Halk bizim her türlü davran›fl›-
m›z›, sözlerimizi, yapt›klar›m›z›

flimdiye kadar düzen partilerinden
ö¤rendi¤i ve bizzat gördükleriyle k›-
yaslayarak sonuca varacakt›r. KKiimm
bbuunnllaarr?? fifiiimmddiiyyee kkaaddaarr ggöörrddüükkllee--
rriinnddeenn ffaarrkkllaarr›› nneeddiirr?? Gerçekten
kendilerini sömürenlerden, aldatan-
lardan farkl› m›d›r sorular›n› bizim
her ad›m›m›zda soracak ve cevap
arayacakt›r.”

‹flte bizim yönetme tarz›m›z,
adalet anlay›fl›m›z, kitlelerin bizde
ne cevap bulaca¤›n› da belirler. Hal-
ka de¤er vermeyenler, halk› dinle-
meden yönetmeye kalkanlar, halk›n
adalet duygusunu incitenler, halk›n
güvenini kazanamazlar. 

“Bu hatalar›n özünde –diye de-
vam ediyor Day›– burjuvazinin yö-
netme tarz›n› taklit etme, insanlara
de¤er vermeme ve onlar› afla¤›lama
vard›r. Halk›n katk›lar›n› sa¤laya-
bilmek... ancak, oluflturulacak gü-
ven ve inançla mümkündür. Bu ya-
p›lmad›¤›nda kitleler yer yer des-
tekleyebilir, savafla kat›labilir ama
bu savafl›n kendi savafllar› oldu¤unu
anlay›p, tüm olanaklar›yla, güçle-
riyle savafla girmezler. 

(...) ‹liflkilerde halka de¤er ver-
meme, e¤itmeme onlar›n talepleri-
ni, duygular›n›, geleneklerini dikka-
te almama en çok görülen olumsuz-
luklard›r. Halk›n olanaklar›n› hor
kullanma, onun mücadeleye sundu-
¤u evini, arabas›n› vb. her türlü
maddi olana¤›n› koruyarak, de¤er
vererek kullanmama, zarar verme
hatta yer yer kimi yöneticilerin bun-
lar› kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanma gibi tutumlar› da görül-
mektedir. 

(...) Halka de¤er vermeyen, on-
lar›n da yönetebilece¤ini, kendi so-
runlar›n› kendilerinin çözebilece¤i-
ni göstermeyen, burjuva yöneticile-
ri gibi sürekli emirler ya¤d›ran, ama
onlar›n sorunlar›n›, duygular›n› dik-
kate almayan, kültür ve gelenekleri-
ni yok sayan, mal›n› ve can›n› dü-
flünmeyen devrimci yöneticilere
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halk güvenemez. Nihayetinde halk
bunlar›n da yyüüzzyy››llllaarr››nn ddeessppoottllaa--
rr››nnddaann,, bbuurrjjuuvvaa yyöönneettiicciilleerriinnddeenn
ffaarrkkll›› oollmmaadd››¤¤›› tespitlerine vararak
uzaklafl›r.”

‹flte bu yüzden, halk›n en küçük
bir imkan›n› kullan›rken dahi, ada-
letsizlik yapmamak, bölgemizde,
mahallemizde en s›radan kararda
dahi, bir adaletsizli¤e yol açmamak,
hayati önem tafl›r. 

E¤er, halka karfl› bir adaletsizlik
yap›lm›flsa, Day›’n›n bu noktadaki
talimatlar› çok k›sad›r: “Gidin nas›l
düzeltiyorsan›z düzeltin!”, “gidin
telafi edin”. Bu noktada özür gere-
kiyorsa özür dilenmesini sa¤lam›fl,
maddi bir telafi gerekiyorsa, onu
sa¤lam›flt›r.

Bilindi¤i gibi, otorite ve adalet
aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. Her
siyasal örgüt, bir otorite kurmaya
çal›fl›r. Ama burjuvazinin otorite an-
lay›fl›yla, devrimin, devrimcilerin
otorite anlay›fl› farkl›d›r ve bu fark,
esas olarak adalet anlay›fl›ndaki
farkl›l›¤›n da bir tezahürüdür.  

Bu anlay›fl› flöyle anlat›r Day›:

“Devrimci bir örgütlenme kendi
sayg›nl›¤›n› ve otoritesini halkla
daha çok kaynaflarak, onlar› do¤ru
yöneterek, yönetmeyi ö¤reterek,
kendilerine olan güveni gelifltirerek
ve devrimci bir yaflam biçimini gös-
tererek baflarabilir.”

Otoritenin bir yan› daha var el-
bette; o da devrimci hareketin karfl›-
devrime karfl› ald›¤› önlemlerle pe-
kifltirilir. Bu bazen faflistlere, muh-
birlere karfl› bir eylem olur, bazen
sömürücülere, tefecilere karfl› çeflit-
li biçimlerdeki uyar›lar olur. Bazen
teflhir edilir, e¤itilebilirse, e¤itilir,
bazen ceza verilir... Ama iflin bu ya-
n›nda bile, eessaass oollaann halka, adalet

konusunda devrimci anlay›fl› kav-
ratmak ve bu konuda güven ver-
mektir.  

“Bu uygulamalar ve cezaland›r-
malar halk› e¤iten, karfl› devrimci
unsurlar› faaliyetlerinden cayd›ran
bir perspektifle ele al›nmazsa halk
yap›lanlar› anlamayacak... ve de
karfl› devrimcilerin k›flk›rtmas›yla...
yap›lanlar çarp›t›lacak, amaçtan
uzaklafl›lacakt›r. Her davran›fl›m›z-
da ve faaliyetimizde halk›n ne anla-
d›¤›n›, ne kazand›¤›m›z› görebilme-
liyiz. ... Bir mahalledeki veya köy-
deki ihbarc›y› düflünün. E¤er, orada
yaflayan halk o kiflinin ihbarc›l›k gi-
bi karfl› devrimci faaliyeti konusun-
da bilgisizse, halk›n da anlayabile-
ce¤i yöntemlerle gerekli uyar›lar
yap›lmam›fl ve cezaland›r›lm›flsa
halk bize kuflkuyla bakacakt›r.
“Acaba” sorular›n› soracakt›r. ...
Halk›n kafas›ndaki sorular› yeterin-
ce cevapland›rmak için yayg›n bir
faaliyet sürdürmezsek karfl› devrim-
ci düflüncelerin egemen olmas› ve
ihbarc›y› aklay›p bizi suçlamas›
mümkündür. Ama, cezaland›rma
öncesi ihbarc› kifli teflhir edilirse
halk, önce kendi yöntemleriyle ih-
barc›y› faaliyetinden vazgeçirtme-
ye, etkisizlefltirmeye çal›fl›r. Halk
bütün bunlara ra¤men, ihbarc›l›ktan
vazgeçmeyen kifli cezaland›r›ld›¤›n-
da “hak etmiflti” diyerek öörrggüüttüünn
aaddaalleettiinnee ddaahhaa ççookk ggüüvveenneecceekk ve
olas› baflka ihbarc›lar üzerinde de
cayd›r›c› olacakt›r.” (Zafer Yolunda
Kurtulufl, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)

fiimdi burada as›l sorun, bir ih-
barc›n›n cezaland›r›lmas›ndan çok,
öörrggüüttüünn aaddaalleettiinnee her aç›dan gü-
ven sa¤lamakt›r. Halka karfl› suç ifl-
leyenlerin cezas›z kalmayaca¤›n›,
ve ancak cezan›n da mutlaka do¤ru

olaca¤› güvenini ver-
mektir mesele. 

Mesela, devrimci
hareketin darbe döne-
mindeki yaklafl›m› da
bu “mesele”nin öne-
mini gösteren bir bafl-
ka örnektir:

“ D a r b e c i l e rden
mutlaka hesap soraca-

¤›m›z› söylerken, elbette ki ifllenmifl
suçlar›n hesab›n›n sorulmas› önem-
liydi, ama daha da önemlisi ‘biz bu-
gün de, daha sonra da adaletinden
asla flüphe edilmeyen bir hareket ol-
mal›yd›k”. 

ÖÖrrggüütt ‹‹ççii ‹‹flfllleeyyiiflflttee 
AAddaalleett

Day›, bir hesaplaflma sürecini
anlat›yor:

“Kendini dayatanlara, karizma-
lar› ve konumlar› ne olursa olsun
ddeevvrriimmccii aaddaalleettiimmiizzllee cevap verildi.
–Çünkü diyordu Day›– ‹nsanlar›-
m›z, aaddaalleett ööllççüülleerriimmiizzee,, mmoorraall ddee--
¤¤eerrlleerriimmiizzee,, ttuuttaarrll››ll››¤¤››mm››zzaa vb. he-
men her konuda inanarak yürüme-
liydi. Yürürken kafas›nda hiçbir
kuflku kalmamal›yd›.” (Kongre Ra-
poru)

Suç ve ceza kavramlar› da, ada-
lete verdi¤i önemin do¤al bir uzan-
t›s› olarak, Day›’n›n s›k kulland›¤›
kavramlar›n bafl›nda gelir. 

Bir örgüt, “suç ve ceza” kavra-
m›na ve bunu ifade eden bir hukuk
anlay›fl›na sahip olmal›yd›. Bu ilke-
ler ve kurallar ayn› zamanda, o ör-
gütün mücadele gücünü de belirler.
Çünkü aç›kt›r ki, ilkesiz, kurals›z,
kendi içinde hiçbir hukuk, adalet
anlay›fl› oluflmam›fl bir örgüt ““bbaaflfl››--
bboozzuukk”” bir örgüttür. Day›, bu anla-
y›fl› ve kültürü yerlefltirmeye çal›fl-
m›flt›r hep. 

Suç ve ceza meselesine “hüma-
nistçe” yaklaflanlar, savafl gerçe¤in-
den uzak, devrim iddias› olmayan-
lard›r. Savafl›n kendi kurallar› vard›r.
Kimilerinin hofluna gitse de gitmese
de, böyledir bu. “Devrimlerin kan-
s›z, savafls›z olmas›n› kim istemez ki,
ama çok eskide kalm›fl bir tart›flma
konusudur bu. Savafl bu kurallarla
yürüyecektir” denir devrimci hare-
ketin bir yaz›s›nda.  Devam› ise flu-
dur: Suç olufltu¤unda, ceza bu kural-
lar›n içinde uygulanacak, adaletin
terazisi bu kurallar içinde tartacakt›r.
Bu kurallar›n gere¤ini yerine getir-
meyenler savafl› sürdüremezler ve
zaferi kazanamazlar.

Ama dahas›, bu kurallar› uygula-

HHaallkkaa ddee¤¤eerr vveerrmmeeyyeennlleerr,,
hhaallkk›› ddiinnlleemmeeddeenn yyöönneettmmeeyyee

kkaallkkaannllaarr,, hhaallkk››nn aaddaalleett dduuyygguussuunnuu
iinncciitteennlleerr,, hhaallkk››nn ggüüvveenniinnii

kkaazzaannaammaazzllaarr.. 
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mayanlar, asl›nda adaletsizlik yap-
m›fl olurlar. “Ceza”ya karfl› ç›kan
hümanistler, asl›nda hoflgörülü de-
¤il, adaletsizdirler. Çünkü, halklara
ac›lar yaflatan, bedeller ödeten suç-
lar›n affedilmesini istemektedir on-
lar. Day›, diyebiliriz ki, bu noktada
Türkiye Soluna savafl gerçe¤ini
kavratan bir önder olmufltur. 

Bir yaz›s›nda flunu belirtir Day›:
“fiimdiye kadar, hiçbir zaferi, hiçbir
de¤eri, kolay ve ucuz kazanmad›k,
kimse bize bahfletmedi. Hemen her
fleyi, zorla, emekle, kanla kopar›p
ald›k. Kazand›klar›m›z› ve de¤erle-
rimizi korumak ve daha büyük kaza-
n›mlar elde etmek için daha çok ça-
ba sarfedece¤iz, daha çok emek ve-
rece¤iz, daha çok kan ak›taca¤›z.”
(Kongre Raporu)

Herfley bu kadar büyük bedeller-
le kazan›l›rken, halk›n kazand›klar›-
n› kaybetmesine neden olanlar, bu
kazan›lanlar› geri almayan çal›flan-
lar karfl›s›nda adaleti yerine getir-
mekten uzak durulabilir mi?

Day›’n›n adalete verdi¤i bu bü-
yük önemin en yal›n nedenlerinden
biri de iflte bu hiçbir fleyin kolay ka-
zan›lmad›¤› mücadelenin her afla-
mas›n›n bizzat içinde olmas›d›r. 

Suça, cezaya, adalete verdi¤i bu
önem paralelinde, Day›’n›n örgüt
içindeki ölçülerinde de bu, çok
önemlidir. 

Day›, herhangi bir insan› de¤er-
lendirirken de ondaki “adalet” duy-
gusuna çok önem vermifltir. Sözko-
nusu olan kifli, bir yönetici ise, bu
daha da öncelikli ve zorunlu bir de-
¤erlendirme noktas›d›r. Bir yöneti-
cinin “ilk notu”, onun “adaleti”ne
bak›larak verilmelidir.  

Bir yönetici, ne yap›lmas› gere-
kiyorsa, “Bunu önce kendisine kar-
fl› yapmal›d›r. Kendisine karfl› bunu
yapmayanlar, ayn› fleyi alta uygula-
maya kalkt›klar›nda sahtekarl›¤›n
ve inançs›zl›¤›n tafl›y›c›s› olurlar.
Bu devrimci bir partide çürümenin,
adaletsizli¤in, kifli kay›rman›n, tay-
fac›l›¤›n, hizipçili¤in do¤al olarak
güvensizli¤in ve savaflmaman›n alt-
yap›s›n›n oluflmas› demektir. ”
(Kongre Kararlar›)

Day›, s›k s›k söy-
ler; emekçi olmayan
bir yönetici, kendi so-
rumlulu¤u alt›ndaki-
lerden emek vermesi-
ni, özverili olmayan
bir yönetici, özveri
gösterilmesini isteye-
mez. Çok net olarak flöyle der:
“Herkesten çok çal›flmayan, baflar-
ma tutkusunda ›srarl› olmayan bir
yönetici, baflkalar›ndan ayn› fleyleri
isteyemez, istememelidir.” (Kongre
Kararlar›)

Bu, adalettir. 

Bu yüzden de “Yönetici insan...
çifte standartl› olmayan, devrimci
adaleti herkese eflit uygulayan in-
sand›r.”

En bafltaki vurguyu yeniden ha-
t›rlaman›n yeridir flimdi: Örgüt için-
de adaletsizlik yapan biri, nas›l yeni
ve adil bir toplumun mimarlar›ndan
biri olabilir?

Adalet iflte bu yüzden bir örgütte
asla küçümsenemeyecek bir konu-
dur. Adalet, iflte bu yüzden, iktidar
iddias›na ve perspektifine sahip bir
örgütte ise, en temel meselelerden
biri olarak ele al›nmas› zorunlu bir
konudur. 

Day›’n›n hem teorik yaz›lar›,
hem prati¤i bize durmaks›z›n bunu
anlatm›fl, bunu göstermifltir.  

AAddaalleett GGüüccüümmüüzz,, 
GGeelleeccee¤¤iimmiizzddiirr;; DDaayy›› 
BBiizzee GGüüccüü VVeerrddii;; 
GGeelleeccee¤¤ii BBiizz YYaarraattaaccaa¤¤››zz!!

Halk›n adaleti, bir kavram ola-
rak esas olarak devrimci hareketin
90’l› y›llar›n bafl›ndaki devrimci
fliddet eylemleriyle birlikte yerlefl-
mifltir. Bu dönemdeki eylemler, bir
yan›yla cunta y›llar›n›n, halka karfl›
ifllenen suçlar›n hesaplaflmas›yd›.
Ama yukar›da vurguland›¤› gibi, sa-
dece geçmiflin hesab› veya güncelde
mücadelenin boyutlar›n›n gelifltiril-
mesiyle ilgili de¤ildi yine de; o ey-
lemler, esas olarak GELECEKLE
ilgiliydi. 

1991’de Day›’n›n yönetiminde
haz›rlanan "De¤erlendirme ve Fa-

aliyet Raporu"nda bu süreçteki ey-
lemler flöyle de¤erlendirilmiflti: 

“Bu 1,5 y›l içinde iflkencecileri
ve halk düflmanlar›n› hedefleyen
çok say›da eylem gerçeklefltirdik.
Eylemlerimizin temel perspektifi
‘‘ddeevvrriimmccii aaddaalleett’’ aannllaayy››flfl››nn›› ggeelliiflfl--
ttiirrmmeekk vvee yyaayymmaakktt››..

Silahl› mücadeleyi gelifltirme ve
silahl› eylemleri yayma karar› ald›-
¤›m›zda, hhaannggii hhaallkkaayy›› yakalay›p,
ilerleyece¤imiz konusu da önem ta-
fl›yordu. Çünkü silahl› mücadele
halk›n sempati ve deste¤ini kazana-
cak nneessnneell bbiirr tteemmeellee dayanmadan
geliflemezdi. Bask›n›n, iflkencenin,
haks›zl›klar›n, hak gasplar›n›n, k›-
saca hheerr ttüürrllüü aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn eeggee--
mmeenn oolldduu¤¤uu,, emekçi insanlar›n
ezildi¤i, sesini ç›karamad›¤›, hakk›-
n› arayana karfl› zor kulland›¤› ko-
flullarda, biz, ''aaddaalleett''iinn uuyygguullaayy››cc››--
ss››,, haks›zl›¤a, iflkenceye u¤rayan in-
sanlar›n sesi olmay› baflarabildi¤i-
miz ölçüde... eylemlerimiz de etkili
olacakt›. Ve nitekim, bu perspektife
dayal› eylem prati¤imiz toplumun
nispeten genifl kesimlerinde mmeeflfl--
rruuiiyyeett kazand›." (Dava Dosyas›-2,
syf: 94)

Bir örgütün dostlar›, onun adale-
tinden emin olmal›d›r. 

Onun düflmanlar› da onun adale-
tinden korkmal›d›r. 

Hem dostuna, hem düflman›na
karfl› adaletin gere¤ini yerine getire-
bilen, kendi kadrolar›na, savaflç›la-
r›na ve halka karfl› adaletten milim
flaflmayan bir örgüt, hiç kuflku yok
ki, kimsenin lekeleyemeyece¤i bir
örgüttür; böyle bir örgüt hiç kuflku
yok ki, moral de¤erler anlam›nda
bafltan güçlü bir örgüttür. Adaletsiz-
lik, ülkeleri de, rejimleri de, top-
lumlar› da, örgütleri de çürüten bir
unsurdur. Tersi ise, güçtür. Day›,
devrimci harekete iflte bu gücü ver-
mifltir. 
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““HHeerrkkeesstteenn ççookk ççaall››flflmmaayyaann,,
bbaaflflaarrmmaa ttuuttkkuussuunnddaa ››ssrraarrll›› oollmmaayyaann

bbiirr yyöönneettiiccii,, bbaaflflkkaallaarr››nnddaann aayynn››
flfleeyylleerrii iisstteeyyeemmeezz,, iisstteemmeemmeelliiddiirr..”” 
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A d a l e t
Bakan›, ifl-
k e n c e d e n
dolay› özür

d i l e d i .
“‹‹llkk”ti. Hem

de “cumhuriyet
tarihinde bir ilk”!

‹flkenceci polis ve gardiyanlar,
adeta güruh halinde adliye binalar›-
na getirildiler soruflturma nedeniy-
le; örne¤i s›k görülen bir tablo de-
¤ildi. 

60 san›k var bu iflkence davas›n-
da; ki bu da çok rastlanan bir olay
de¤il ülkemizde.

Ve fakat, bunlara ra¤men, Engin
Çeber’in iflkencede katledilmesi da-
vas›nda da, büyük ihtimalle, önceki
iflkence ve katliam davalar›nda ol-
du¤u gibi, birfley ç›kmayacakt›r. 

Tersi olamaz m›? Olabilir. AKP
iktidar›, “iflkenceye s›f›r tolerans”
demagojisi yaparken, Engin Çe-

ber’in ölümüyle yalan› ortaya ç›k-
m›fl bir iktidar durumundad›r. Bu
durumu telafi etmek, görünümünü
yenilemek için üç befl gardiyana,
polise, ceza verdirebilir de. 

‹ktidar ve emperyalistler, bir
ad›m daha ileri gidip, daha önce ör-
neklerine tan›k oldu¤umuz gibi, bu
davay› da demokrasicilik oyununun
flovuna çevirmek isteyebilirler. 

Böyle oldu¤u noktada bile, bu,
iflkencenin azalaca¤›, bitece¤i, bu
tür davalar›n adaletli sürece¤i, ada-
letin yerini bulaca¤› anlam›na gel-
mez. Türkiye’de bu sistem sürdü¤ü
müddetçe iflkence davalar›nda ada-
let olmaz.

Bunu söylerken, “Çeber Dava-
s›’ndan birfley ç›kmaz, öyleyse pefli-
ni b›rakal›m” demiyoruz. Tam ter-
sine; bu tür davalar bizim için ciddi
davalard›r ve sonuna kadar sahip ç›-
k›p, takip etmemiz gerekir. 

ÖÖnncceelliikkllee, bu dava “iflkencede
s›f›r tolerans” diyenlerin gayretiyle
ortaya ç›kmad›. Yukar›da da belirtti-
¤imiz gibi, bu dava, Engin Çeber’in
yoldafllar›n›n, avukatlar›n›n, hukuk-
çular›n, dostlar›n›n yo¤un çabas›yla
oluflturulan tepkinin sonucunda
aç›ld›. Düzenin baz› yay›n organla-
r›n›n bugün davaya ilgi göstermek
zorunda kalmas› da büyük ölçüde
bu çabalar›n sonucudur. 

AKP iktidar›, Engin Çeber’in ifl-
kencede katledilmesinde SSUUÇÇÜÜSS--
TTÜÜ yakalanm›flt›r. Bu nedenle kaça-
mam›fl, örtbas edememifltir. 

AKP’nin iflkenceye “s›f›r tole-
rans” tan›d›¤›, bu konuyla mücade-
lede kararl› oldu¤u koca bir yalan-
d›r. Ülkemizde sistemli iflkence sü-
rüyor, devrimciler iflkencelerde kat-
lediliyor. Çeber’in iflkencede katle-
dilmesi, bunun en yak›n ve somut
örneklerindendir. 

Hala “s›f›r tolerans” sözünü tek-
rarlay›p durmak, AKP’nin sistemli
iflkence politikas›n›n örtbas edilme-
sinden baflka bir anlama gelmez. 

Bu davan›n aç›lmas›, iktidar or-

ganlar›n›n direnifllerine ra¤men
mümkün olabilmifltir. Kald› ki, aç›-
lan dava buna ra¤men, adaletin tam
yerine getirilmesini sa¤layacak bir
flekilde aç›lmam›flt›r. 

‹ktidar ve yandafllar›n›n dema-
gojik yaklafl›mlar› hangi düzeyde ve
hangi yo¤unlukta olursa olsun, kaa-
le al›nmamal›d›r. Nas›lsa dava bafl-
lad›, ilgi de var, gazete ve televiz-
yonlarda da veriliyor, bu davay› yok
sayamazlar, sonuçsuz kalmaz, mut-
laka olumlu bir sonuç ç›kar, iflken-
ceciler gereken cezalar› al›rlar reha-
vetine kap›l›nmamal›d›r.  

Tam tersine iktidar›n bu konuda-
ki riyakarca yaklafl›m›na izin verme-
meli, gerçek yüzlerini teflhir etmeli-
yiz. Mevcut sistem, iflkencelerin, in-
fazlar›n yarg›lanmas›n› istememek-
tedir. “Devlet güçleri görevlerini ye-
rine getirmifllerdir, soruflturmaya
gerek yoktur” kararlar›yla ört bas et-
meyi tercih ederler öncelikle.

Bir dava açmak zorunda kald›k-
lar›nda, davay› eenn aazz kkiiflfliinniinn ve eenn
aazz cceezzaayyllaa yarg›lanmas›n› sa¤laya-
cak flekilde açarlar. Yarg›lananlar›n
aklanmas› veya zaman afl›m›yla
kurtar›lmas› da bu tür davalar›n di-
¤er bir karakteristik özelli¤idir. 

AKP iktidar›nda 
katliamc›lar aklanmaya
devam eetti
Hem yak›n tarihin, hem uzak ta-

rihin tan›k oldu¤u, iflkence ve katli-
am davalar›nda iflkencecilerin, kat-
liamc›lar›n siyasi iktidarlar taraf›n-
dan hep korundu¤udur. 

AKP iktidar›n›n “dün öyleydi
ama bugün öyle olmayacak” hava-
s›n› yaratmalar› koca bir yaland›r.

Yaland›r çünkü, Çeber Dava-
s›’nda Adalet Bakan›’n›n kuru bir
özür dilemesinin ötesinde adaletin
yerine getirilmesi anlam›nda “eski-
sinden farkl›” birfley yoktur, Çe-
ber’in katledilmesiyle oluflan tepki-
leri yat›flt›rmak için hapishane per-

Bu Sistemden Adalet Ç›kar m›?

◆ 2003-2008 aaras›ndaki 55
y›lda mmahkemelerde iiflkence
nedeniyle 6624 ppolis yyarg›-
land›.

-- BBuunnllaarr››nn ssaaddeeccee 33 ttaanneessiinnee
cceezzaa vveerriillddii..

◆ 380 ppolis hhakk›nda iidari
disiplin iifllemi yyap›ld›. 

-- BBuunnllaarrddaann 7766’’ss›› ((yyaannii
yyüüzzddee 9999’’uu)) hhaakkkk››nnddaa cceezzaayyaa
ggeerreekk ggöörrüüllmmeeddii..

PPoolliissee bbüüyyüükk bbiirr ttoolleerraannss
oolldduu¤¤uu aaçç››kk!! 

‹‹flflkkeenncceecciilleerriinn,, iinnffaazzcc››llaarr››nn
ddeevvlleett ttaarraaff››nnddaann bbööyyllee
ssaahhiipplleenniillddii¤¤ii bbiirr üüllkkeeddee
iiflflkkeennccee bbiitteerr mmii??.... BBööyyllee bbiirr
üüllkkeeddee aaddaalleett yyeerriinnii bbuulluurr
mmuu??



sonelinden bir k›sm›n› görevden al-
m›fllard›r. Ancak EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn
ddaavvaass›› bbaaflflllaammaaddaann 44 ggüünn öönnccee
MMeettrriiss’’ttee ggöörreevvddeenn aall››nnaann iiflflkkeenn--
cceeccii hhaappiisshhaannee ggöörreevvlliilleerriinniinn yyee--
nniiddeenn ggöörreevvee bbaaflflllaatt››lldd››kkllaarr›› oorrttaa--
yyaa çç››kktt››..

AKP iktidar›n›n iflkencecileri
cezaland›rma konusundaki samimi-
yetsizli¤ini görmek için baflka ör-
nek aramaya gerek var m›?

Ama baflka örnekler var. 

2000 y›l›nda yap›lan 19-22 Ara-
l›k katliam›na iliflkin AKP iktidar›
döneminde süren veya sonuçlanan
davalar› hat›rlamak, yeter. 

BBaayyrraammppaaflflaa HHaappiisshhaanneessii’’nnddee--
kkii katliamda, 12 tutsak katledilmifl-
ti ve onlar›n katledilmelerine iliflkin
hala B‹R DAVA YOK; operasyonu
gerçeklefltirenlere karfl› aç›lan dava
ise, ”sevk s›ras›nda kötü muame-
le”den dolay› aç›ld›. Ki bunda bile
bir ceza vermediler; iflkenceciler,
zzaammaann aaflfl››mm››yyllaa kurtar›ld›lar. 

ÇÇaannaakkkkaallee HHaappiisshhaanneessii’nde, 4
tutsak katledildi; katiller biliniyor-
du. Fakat göstermelik yarg›lamada
katliam› yöneten general, emniyet
müdürü, baflsavc›n›n ifadeleri al›n-

mad›. Katliam›n delilleri toplanma-
d›, avukatlar›n talepleri sürekli red-
dedildi. Bütün bunlar yap›lmad› ve
sonra da, katliamc› san›klar, ““kkeessiinn
vvee iinnaanndd››rr››cc›› ddeelliill eellddee eeddiilleemmeeddii--
¤¤ii”” gerekçesi ile beraat ettirildiler.

UUlluuccaannllaarr HHaappiisshhaanneessii KKaattlliiaa--
mm››’n› gerçeklefltiren 116611 kkiiflflii hak-
k›nda "kendilerine verilen emri ye-
rine getirmifl ve görevlerini yapm›fl-
lard›r" gerekçesiyle beraat karar›
verildi. 

MMaallaattyyaa EE TTiippii HHaappiisshhaanneessii 19
Aral›k katilam› davas›nda ise, arala-
r›nda hayat›n› kaybeden tutsaklar›n
da oldu¤u 5555 ttuuttssaa¤¤aa “görevli me-
mura mukavemet, kamu mal›na za-
rar vermek” iddialar›yla 33’’eerr yy››ll
hhaappiiss cezas› verilirken, katliam sal-
d›r›s›n› gerçeklefltirenler için hiçbir
ceza öngörülmedi. 

Aç›lmak zorunda kal›nan tüm
katliam davalar›nda, katiller himaye
edildi. Katliamlar›n as›l sorumlula-
r›, aazzmmeettttiirreennlleerr,, yyöönneetteennlleerr,, fiilen
katliama kkoommuuttaa eeddeennlleerr,, hiçbir
zaman yarg›lanmad›. Yarg›lananlar,
üç befl gardiyan, askerdi yine. 

Böylece herkesin bildi¤i, duydu-
¤u, katillerin belli, kan›tlar›n aç›k

oldu¤u davalarda bile adalet hiçbir
biçimde yerine gelmemifltir. Engin
Çeber davas›nda yerine gelece¤ini
düflünmek için bir neden var m›d›r?

AKP, iiflkencenin 
düflman› dde¤il, hhamisidir
AAKKPP,, iiflflkkeenncceeyyee ss››ff››rr ddee¤¤iill,,

““YYüüzzddee 9999”” ttoolleerraannss ttaann››yyoorr;; AKP
iktidara “iflkenceye s›f›r tolerans”
slogan›yla gelmiflti. ‹flkenceye izin
vermeyeceklerdi. 

AKP’nin yalanlar› kendi meclis-
leri bünyesinde yap›lan bir araflt›r-
mada da ortaya ç›kt›. 

TTBBMMMM ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››nn›› ‹‹nnccee--
lleemmee KKoommiissyyoonnuu,, 2003 ile 2008
aras›ndaki 5 y›lda polisin sald›rgan-
l›¤›na iliflkin yap›lan soruflturmalar›
ve polisle, iflkencelerle ilgili mah-
kemelerdeki durumu araflt›rm›fl. 

AKP’nin iktidarda oldu¤u bu
y›llarda 338800 ppoolliiss hakk›nda idari di-
siplin ifllemi yap›lm›fl. Bu polisler-
den 337766 ttaanneessii yani yyüüzzddee 9999’’uu
hakk›nda herhangi bir cezaya gerek
görülmemifl.

Durum yarg›da da farkl› olma-
m›flt›r. 2003-2008 aras›ndaki 5 y›lda
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Engin ÇÇEBER’in ‹‹flkencede 
Katledilmesi DDavas›’nda 

ARA KARARLAR

1. Tutuklu san›klar›n tutukluluk hallerinin devam›na, 

2. Savunmas› al›namayan san›klar›n duruflmaya zor-
la getirilmelerine,

3. San›k müdafilerinin tutuklanmas›n› talep etti¤i
baflgardiyan Y›lmaz AYDO⁄DU’nun; müdahil vekilleri-
nin tutuklanmalar›n› talep ettikleri Cuma KAÇAR, Nev-
zat KAYIM, Mehmet POLAT ve Öncay BOZO’nun tuu--
ttuukkllaannmmaallaarr›› ttaalleebbiinniinn rreeddddiinnee, (...)

5. Dosya içerisinde yer alan ggöörrüünnttüü kkaayy››ttllaarr››nn››nn
vveerriillmmeessii ttaalleebbiinniinn rreeddddiinnee, görüntülerin duruflma es-
nas›nda LCD ekran kurularak hep birlikte izlenmesine, 

6. San›k doktor Yemliha SÖYLEMEZ’in ifadesinin,
talimat yoluyla bulundu¤u yerden de¤il, duruflmaya ge-
tirilip yüz yüzelik ilkesi gere¤ince dduurruuflflmmaaddaa aall››nnmmaa--
ss›› ttaalleebbiinniinn rreeddddiinnee,, bulundu¤u yerden, telekonferans

yoluyla dinlenmesine, 

7. Tutuklu san›klar›n iflkenceyle adam öldürmek su-
çu ile yarg›land›klar› de¤erlendirilerek Paflakap›s› Ce-
zaevi yerine yüksek güvenlikli bir hapishaneye sevkedil-
mesi talebinin mahkemeyle ilgili olmad›¤› ileri sürülerek
rreeddddiinnee,,

8. San›k avukatlar›nca istenen, yeniden otopsi rapo-
ru ald›r›lmas› için dosyan›n Adli T›p Kurumu 1. ‹htisas
Dairesi’ne gönderilmesi talebinin otopsi raporunun yete-
rince aç›k olmas› sebebiyle rreeddddiinnee, (...) 

10. San›klar hakk›nda sürdürülen disiplin sorufltur-
ma dosyalar›n›n istenmesine, 

11. Keflif talebinin di¤er hususlar yerine getirildikten
sonra düflünülmesine, 

12. San›klar›n foto¤raflar›n›n çekilip taraf›m›za ve-
rilmesi, iflkence yap›ld›¤› iddias› olan günlerde hastane
ve mahkemeye sevk edilen tutuklu ve hükümlü listeleri-
nin istenmesi gibi sair taleplerinin rreeddddiinnee,, (...)

14. Duruflman›n 44 MMaarrtt 22000099 günü saat 10.00’da ya-
p›lmas›na karar verildi. 
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mahkemelerde iflkence nedeniyle
624 polis yarg›lanm›fl ve bunlar›n
ssaaddeeccee 33 ttaanneessiinnee ceza verilmifltir.
O da tek bir y›lda; 2003 y›l›nda. 

‹flte AKP’nin iflkenceye s›f›r to-
lerans›n› kendi meclislerinin komis-
yonlar› yalanl›yor. AKP tam tersine
iflkenceye yüzde 99 tolerans tan›-
m›flt›r. ‹flte bunun için böyle bir ül-

kede adaletten sonuç ç›kar m›? di-
yoruz.

‹flte bu adaletsizli¤e, bu hukuk-
suzlu¤a karfl› adalet mücadelesi, so-
nuna kadar sürdürülmelidir. Ada-
let’in bu düzen içinde yerine gelme-
yece¤ini bilsek bile, adalet mücade-
lesinden vazgeçilemez. 

Her mücadele bizi, adaletin tam

yerine gelece¤i zamanlara yaklaflt›r›r. 
‹kincisi; en baflta iflkence merkez-

lerinden, hapishanelerden yeni En-
ginler’in cesetlerinin ç›kmamas› için
iflkencecilere karfl›, onlar› koruyan ve
kollayan AKP iktidar›na karfl›, iflken-
ceyi sistematiklefltiren ve politika ha-
line getiren sistemlerine karfl›, adalet
mücadelemizi sürdürece¤iz.

Herkesin dikkatini
çekmifl olaca¤› gibi,
Engin Çeber’in iflken-
cede katledildi¤inin
avukatlar› ve Halk
Cephesi taraf›ndan
güçlü bir biçimde du-
yurulmas›ndan ve bu-
nun inkar edilemez
hale gelmesinden iti-
baren, burjuva bas›n,
Engin Çeber’in katledilmesine ol-
dukça genifl yer verdi. Fakat biliyo-
ruz ki, burjuva bas›n›n bu kadar ge-
nifl yer vermesi, onun haklar ve öz-
gürlükler konusundaki duyarl›l›-
¤›ndan, sorumlulu¤undan ileri gel-
miyor. Hepsi, Engin Çeber davas›-
n›, sistemin ç›karlar›, içinde yeral-
d›klar› egemen s›n›flar kesiminin
politikalar› do¤rultusunda de¤er-
lendirmeye çal›flacaklar, bu do¤rul-
tuda da devrimcilere belli tutumlar›
“empoze” etmeye çal›flacaklard›r.

Nitekim bunun iflaretleri flimdi-
den ortadad›r. 

Örne¤in, Çeber davas›yla ilgili
Star gazetesinin 25 Ocak tarihli
manfleti flöyleydi: ““TTüürrkkiiyyee ‘‘ss››ff››rr
ttoolleerraannss’’ttaa kkaarraarrll››,, iiflflkkeenncceeyyee ttaa--
vviizz yyookk””..

Özellikle AKP yandafl› bas›nda
Çeber davas›n›n iktidarca ciddiye
al›nd›¤›, 60 kiflinin yarg›land›¤› ve
gerekli cezalar›n verilece¤i gibi bir
hava yarat›lmak istenmekte. 

Demagojide o kadar pervas›z-
lar ki; AKP’nin “iflkenceye s›f›r to-
lerans” sözünün içinin bofl oldu¤u-
nu kan›tlayan Engin Çeber’in ifl-

kencede katledilmesi, onlara göre,
bu dava aç›ld›¤› için AKP’nin “ifl-
kenceye s›f›r tolerans” sözünün
do¤rulu¤unun kan›t›d›r!

Burjuva bas›n›n di¤er bir kesi-
mindeki hava ise, bir noktadan
sonra flöyle geliflecektir: ‹flte ba-
k›n, dava da aç›ld›, iflkenceciler
yarg›lan›yorlar, daha ne istiyorsu-
nuz? Biz yaz›yoruz, ba¤›ms›z yar-
g›da da dava sürüyor, size düflen
de oturup sonucu beklemektir. 

Burjuva bas›n›n halk›n ve dev-
rimcilerin adalet özlemi ve müca-
delesi karfl›s›ndaki tutumu öz ola-
rak böyledir. 

60 kifliyi yarg›lamaktan bahse-
dip bunun propagandas› yap›l›yor-
sa e¤er, biz de sorabilmeliyiz, 60
kiflinin yarg›lanmas› yetmez, 6 ki-
flinin tutuklanmas› yetmez, ddii¤¤eerr
ssuuççlluullaarr,, aass››ll ssoorruummlluullaarr nneerreeddee?? 

Sormal›y›z, Çeber’e iflkenceyi
yapan sadece tutuklu 6 kifli mi, yar-
g›lanmas› gerekenler sadece 60 ki-
fli mi? Di¤er iflkenceciler, polis
amirleri, müdürleri nerde, niye tu-
tuklanmad›lar, niçin yarg›lanm›-
yorlar? Niçin iflkence yapan bir tek

polis tutuklu de¤il? Sormal›y›z,
Metris Hapishanesi’nin birinci mü-

dürü niçin tutuklan-
mad›, niçin davaya
dahil edilmedi? Bi-
rinci dereceden so-
rumlu olan müdürün
davaya bile dahil
edilmedi¤i yerde,
nas›l adalet beklene-
cek? Sormal›y›z; bu
iflkence politikas›na
meydan veren ssiiyyaassii
ssoorruummlluullaarr yok
mu?

Sormal›, sorgulamal›, adaletin
yerine gelmesini istemeliyiz. 

Manisa’da gençlere iflkence ya-
p›lmas›yla ilgili davada veya An-
kara’da Birtan Alt›nbafl’›n iflkence-
de katledilmesi davas›nda oldu¤u
gibi, gazeteler, televizyonlar dava-
ya ola¤an ölçülerinin ötesinde yer
verebilirler. 

Sözkonusu iki dava, Türkiye s›-
n›rlar›n› da aflarak ““uulluussllaarraarraass››””
bir boyut kazanm›flt›. 

Ne var ki, bu tür davalarda ge-
rek burjuvazi, gerekse de ““uulluussllaa--
rraarraass››”” kurumlar, ço¤u kez, siste-
mi aklama bak›fl aç›s›yla yaklafl›r-
lar. Birkaç dava aç›lmas›, birkaç
iflkenceciye ceza verilmesi, “de-
mokratikleflme yolunda olumlu
ad›mlar” olarak de¤erlendirilir ve
iflkencelerin, infazlar›n sistematik-
li¤i de, sistemin bir parças› olmas›
da perdelenir. 

Engin Çeber davas›nda iflte bu-
na izin vermemeliyiz. 

““YYaarr››mm ddeemmookkrraassii”” olmaya-
ca¤› gibi, ““yyaarr››mm aaddaalleett”” de ol-
maz. 

Sorunlar // ÇÇözümler
Engin Çeber Davas›, 

oligarflinin “iflkenceye s›f›r
tolerans” demagojisinin,
insan haklar› flovlar›n›n

vitrini olmayacak!



Kiflisel olmaktan çoktan ç›km›fl
bir davan›n görülmesi için ilerliyo-
ruz Bak›rköy’e. “Ayaktak›m›” ve
“bafl”lar aras›ndaki davan›n görül-
mesi için giriyoruz “Bak›rköy Ada-
let Saray›” yazan o koca binan›n ka-
p›s›ndan.

Hani bizimkilerin yapt›¤›; tafl›n›
bizimkilerin k›rd›¤›, tu¤las›n›, de-
mirini bizimkilerin dizdi¤i, cam›n›
bizimkilerin takt›¤›, çat›s›n› bizim-
kilerin tamamlad›¤›, çal›fl›rken bi-
zimkilerin sakatland›¤›, herfleyinde
“ayaktak›m›”n›n oldu¤u ama sahibi
olamad›¤› binan›n kap›s›ndan...

“Saray”›n halka ayr›lm›fl kap›-
s›ndan giriyoruz çantam›z, üstümüz
bafl›m›z didiklenerek. Sokakta,
okulda, hastanede nas›l eflit de¤il-
sek, nas›l kimse kimseyle bir tutul-
muyorsa bu sözüm ona “adalet sara-
y›”nda da öyle. 

D›flar›da yüzlerce insan›n dilinde
Engin’in söyledi¤i için dayak yedi-
¤i slogan! Susmad›¤› için yere y›-
k›ld›¤›, bafl›n›n oradan oraya çarp›l-
d›¤›, tekmelerin alt›nda ezildi¤i slo-
gan! Yüzlerce Engin d›flar›da bu
sloganla u¤urluyor içeriye girenleri: 

““‹‹NNSSAANNLLIIKK OONNUURRUU ‹‹fifiKKEENN--
CCEEYY‹‹ YYEENNEECCEEKK!!””

‹çeriye girenler ezilen halklar›n
temsilcileri; demokratik kitle örgüt-
lerinin temsilcileri ve halk›n hakk›-
n› savunan yüzlerce avukat! 

Sekiz ilden müdahil olan sekiz
yüz avukat›n müthifl gücü... Sahip-
lenme duygusunun verdi¤i güzel-
lik... fi›rnak’tan, Diyarbak›r’dan,
Van’dan, Mersin’den, Bursa’dan,
Ankara’dan, Malatya’dan ve ‹stan-
bul’dan davaya taraf olmak için ka-
t›lan o güzel kalabal›k!

Suya at›lan bir küçücük tafl gibi
oldun Engin. Yanl›fla boyun e¤me-

mek, e¤riye do¤ru dememek, aciz-
lenmemek bbaakk nnee ddaallggaallaarr yyaarraatt--
tt››...... Felluce gibi, Gazze gibi...

Bilenler böyle söylemifllerdi za-
ten; tarih böyle söylemiflti!

Sen de 1984’de Metris’te suya
at›lan tafl›n dalgalar›ndand›n. 

Salon alm›yor bu tarihselli¤i.
‹çeride iflkencede akl›n› oynatanlar,
sakat b›rak›lanlar, tekerlekli sandal-
yeye mahkum edilenler, son nefesi-
ni elektrik manyetosunda verenler,
hapishane duvarlar› aras›nda etleri
lime lime dökülenler, kolundan ba-
ca¤›ndan edilenler, yan›k teniyle
yaflamaya mahkum edilenler, kö-
mürleflmifl tan›nmayan cesetler, ›r-
z›na geçilenler, zorla müdahaleyle
sakat b›rak›lanlar, ömrünü halen ifl-
kence alt›nda sürdürenler... s›¤m›-
yorlar bu salona.

Mahkeme heyetinin yer darl›¤›
gerekçesiyle avukat say›s›n› s›n›rla-
mak istemesine itirazlar yükseliyor. 

Daha genifl bir salon talebinde
bulunan avukatlar bunun mümkün
olabilece¤inde ›srarl›lar, yasal ola-
rak avukat say›s›n›n s›n›rlanamaya-
ca¤›n› da itirazlar›na ekliyorlar.
Ama reddediliyor talepleri...

Uzun, zorlu bir cebelleflme bafl-
layacak bu salonda. Yalanlarla-ger-
çeklerin, haks›zlarla-hakl›lar›n, ezi-
lenlerle-ezenlerin kavgas› flimdi bu-
rada devam edecek. Gerçekler sak-
lanacak, yalanlar söylenecek, darda
kald›klar›nda çamur atacaklar, can-
lar›n›n derdine düflecekler, birbirle-
rini yiyecekler, çirkefleflecekler,
acizleflecekler, af dileyecekler... bel-
ki hepsi mümkün olacak bu tarihsel
zamanda ve mekanda. Bunu zaman
gösterecek. Ama en bafl›ndan belli
olan birfley var; halk›n vicdan›nda
flimdiden mahkumdurlar!

Engin’i ve halk›n davas›n› savu-
nan avukatlara yer kalm›yor salon-
da. Sandalye talebi “yok” denilerek
karfl›lanm›yor. Davay› üstlenmek
için gelen onlarca avukat üç gün bo-
yunca saatlerce ayakta yap›yor sa-
vunmanl›¤›n›.

Mahkemenin ortas›nda dikenden
bir bahçe var adeta, etraf› jandar-
mayla çevrili. Gams›z, tasas›z, ifl-
kence yapmaktan kendileri de¤il de
sanki baflkas› yarg›lanacakm›fl gibi
rahat görünen. Ütülü gömlekler, ta-
k›m elbiseler, düzgün kravatlar, ta-
ranm›fl saçlar, trafl olmufl yüzler. 

VViittrriinn tamam! 

Ama bu yüzlerdeki gözler nere-
de? GGöözzlleerrii yyookk bbuunnllaarr››nn,, bunlar
bak›fls›z ve ruhsuzlar!

Sahi nas›l insanlar savunuyor bu
bak›fl› bile olmayan adamlar›. Nas›l
masum gösterecekler yaflananlar›,
neye nas›l itiraz edecekler?

Sahi avukat olmak ne demek?
Bir avukat iflkencenin, iflkencecili-
¤in savunmanl›¤›n› nas›l yapar? Ne
der bak›fl› bile olmayan bu adamlar
için?... Ama, ama zaten bu aavvuukkaatt--
llaarr››nn ddaa ggöözzlleerrii yyookk,, onlar da ba-
k›fls›zlar!

D›flar›dan gelen slogan sesleri
doluyor mahkeme salonuna. Keyif-
leri giderek kaç›yor ama flimdilik
“kuyru¤u dik” oturuyorlar. Bu slo-
ganlar onlara bir fleyi hat›rlatacak.
D›flar›dan gelen ses, haf›zalar›ndaki
Engin’in sesine kar›flacak. Huzurla-
r› kaçacak, o rahat, o umursamaz
tablo bozulacak!

Önce tutuklular sonra tutuksuz
olan san›klar konufluyorlar; konufl-
muyor susuyorlar. 

– Tutuklu bize polis taraf›ndan
ilk teslim edildi¤inde üstünü arat-
mak istemedi.

– Ne yapt›n›z aratmak isteme-
yince?

– ‹kna etmeye çal›flt›k.
– Nas›l yani?
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ONLAR fi‹MD‹ BURADA; 
SUÇLU VE HÜKÜM G‹YM‹fi 
OLARAK HALKIN HUZURUNDA

DDuurruuflflmmaa ssaalloonnuunnddaa bbuulluunnaann AAyyssuu
BBaayykkaall’’››nn iizzlleenniimmlleerrii::



– Konufltuk, mutlaka aramam›z
gerekti¤ini söyledik, onlar da ikna
oldular zaten!

– “Orant›l› güç kulland›k”, de-
miflsin daha önceki ifadende. Nas›l
kulland›n›z orant›l› gücü?

– Eee, biraz ba¤›rm›fl olabiliriz,
sonra onlar ellerini kald›rd›lar iki
yana, biz de dü¤melerini çözdük!

– Orant›l› güçten kastetti¤in bu
mudur?

– Evet, kesinlikle fliddet kullan-
mad›k. Hem zaten tutukluya nas›l
davran›lmas› gerekti¤i konusunda
e¤itim ald›k biz.

“‹kna etme çabas›” bir di¤erinin
dilinde “nasihat”e dönüflüyor.

– Adlar›n› sonradan ö¤rendi-
¤im mahkum arkadafllar say›mda
aya¤a kalkm›yorlard›, biz siyasiyiz
diyorlard›. Onlara ayakta say›m
vermeleri konusunda nasihat et-
tik... Onlar da nasihatlar›m›za raz›
geldiler.

‹flkenceci kendini kurtarma pe-
flinde. Ama as›l mevzu kendi avu-
katlar›n›n sorusuyla ortaya dökülü-
yor. Avukatlar› tutuklu olarak yar-
g›lanan müdüre soruyor:

– “Cezaevlerinde neden ayakta
say›m almak gerekti¤ini bize söyle-
yebilir misiniz?”

– ““DDeevvlleettiinn nniizzaamm››nn›› kkoorruummaakk
iiççiinn!!””...... 

D›flar›dan sürekli sesler gelme-
ye devam ediyor; sesler haf›zalarda
beliren seslerle birlefliyor:

‹‹fifiKKEENNCCEE YYAAPPMMAAKK fifiEERREEFF--
SS‹‹ZZLL‹‹KKTT‹‹RR!!

‹‹NNSSAANNLLIIKK OONNUURRUU ‹‹fifiKKEENN--
CCEEYY‹‹ YYEENNEECCEEKK!!

O lakayt bak›fllar, o umursamaz
oturufllar kayboluyor. Suratlar bu-
rufluk keseka¤›d› gibi karar›yor,
kafllar düflüyor, yüzler as›l›yor.

Devletin nizam› ve intizam› için
ç›r›lç›plak arama yapmak, bunun
için insan› zorlamak, afla¤›lamak;
“ikna” ve “nasihat”lere kulak as-
mayana mor lekelerden kefen biç-
mek.

Suçlar ve suçlular yavafl yavafl
aç›¤a ç›k›yor, perde aralan›yor.

Say›: 174 27ENG‹N / DAVA

Avukatlar›n
‹zlenimleri:
“insanl›k onurunun
iflkenceyi yenece¤i
inanc› pekiflti”

21 Ocak Çarflamba günü bafllayan
duruflma üç iflgünü boyunca devam
etti ve Bak›rköy Adliyesi, gerek d›fla--
r›s›yla, gerek duruflma salonuyla, iinn--
ssaannll››kk oonnuurruunnuunn iiflflkkeenncceeyyii yyeenneeccee--
¤¤ii iinnaanncc››nn››nn ppeekkiiflflttii¤¤ii bir yer oldu.

Bak›rköy Adliyesi’’nin en büyük
salonu kullan›l›yor olmas›na karfl›n
800 avukat›n müdahil avukatl›¤›
için baflvurdu¤u dosyada avukatla--
r›n bir ço¤u salona al›nmayarak d›--
flar›da kald›. 

Duruflma iflkence suçundan zarar
gördü¤ünü söyleyerek davaya mü--
dahil olmak isteyenlerin taleplerini
mahkemeye sunmalar› ile devam et--
ti. ‹flçi ve memur temsilcileri, insan
haklar› örgütleri ve ülkenin dört bir
yan›ndan gelen barolar, ““‹‹flflkkeennccee iinn--
ssaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› iiflfllleennmmiiflfl bbiirr ssuuççttuurr..
BBiizz ddee zzaarraarr ggöörrddüükk vvee bbuu ddaavvaann››nn
ttaarraaff››yy››zz”” diyorlard›. Mahkeme suç--
tan do¤rudan zarar görmedikleri için
demokratik kurumlar›n müdahale ta--
leplerini reddederken, Engin’in ba--
bas› Ali Tekin, ablas› fierife Çeber
ve Engin’le birlikte iflkence gören
arkadafllar› Özgür Karakaya, Cihan
Gün ve Aysu Baykal’›n müdahale ta--
leplerini kabul etti.

Önce iflkenceden, kötü muamele--
den tutuklu san›klar›n savunmalar›
al›nd›. San›klar›n hepsi iflkencenin
kabul edilemez oldu¤unu söyleyerek
iflkence suçlamas›n› reddetti. “Uzun
y›llar süren flerefli memuriyet hayat--
lar›na” böyle bir suçlamay› yak›flt›--
ramad›klar›n› söylüyolard›. 

Kimi Engin’e hiç dokunmad›¤›--
n›, kimiyse yaln›zca kald›rmak için
koltu¤undan tuttu¤unu söylüyordu.
KKiimmssee iiflflkkeenncceeyyii ggöörrmmeemmiiflflttii!! ‹ki
kifliden baflka.. Bunlardan biri ser
baflgardiyand›. Suçu, gördü¤ü iflken--
ce fiilini ihbar etmemekti. Hala ayn›
mesle¤i icra ediyor olmas›na karfl›n,
yine de suçu gizleyemiyor belki bi--

raz hafifletmeye çal›fl›yordu... Di¤e--
ri hala ayn› cezaevinde çal›flan bir
gardiyand›. EElliinnddee ssooppaa iillee içeri gi--
rip 1177 ddaakkiikkaa sonra ç›km›flt›. ‹çerde
gördükleri ilginçti.. Bir el Engin ve
arkadafllar›n›n üzerlerine su dökmüfl,
birileri sopa ve demir çubukla döv--
müfltü. Kendisi sopay› bir yerlere
koymufl birileri onu alm›fl, Engin’i
dövmüfl, biri kendisine sopay› ver--
mifl o da d›flar› ç›karm›flt›. O birileri--
ni kimdi, hhaatt››rrllaamm››yyoorrdduu!!!!!! GGöörr--
mmeemmiiflflttii!!!!!! ‹flkence vard› ancak ki--
min yapt›¤› bilinmiyordu.

2. müdür siyasi mahkumlar› iyi
tan›d›¤›n›, daha önce F Tiplerinde
çal›flt›¤›n› söylüyordu. Ona böyle
bir suçlama yöneltilmesine çok fla--
fl›r›yordu. Ne kadar iyi bir müdür
oldu¤unu anlatmaya koyuldu. Hatta
örnekler bile verdi. O tutuklulara su
bile içiriyordu! Kap›s›nda bekledi¤i
ko¤ufltan gelen sesleri duyup, hiçbir
fley bilmeden durmufltu. Suçu kula--
¤›n›n duymamas›, gözünün görme--
mesi ve olay› anlayamayacak kadar
saf olmas›yd› herhalde. 

San›klar gelen tutuklular› soya--
rak aramalar›n›n hakl›¤›n› savun--
mak istediler. O kadar çok tutuklu
içeriye silah ve uyuflturucu sokmak
istemifl ve haklar›nda tutanak tutul--
mufltu ki. Onlar insanlar› soyarak
aramak istemekte hakl›yd›lar.

Oysa biraz sonra “kabul” bölü--
münde jop bulundurmalar›n› poli--
sin teslim etti¤i tutuklular›n kelep--
çelerinin ilk orada aç›lmas›na ba¤--
layacaklard›. Kendilerini aklamaya
çal›fl›rken polisi suçluyor, ç›rp›n--
d›kça sistemin kirli¤ini saç›yorlard›
ortal›¤a.

Tutuklular›n say›lmak zorunda
oldu¤unu savunmaya kalkanlar ol--
du. Hangi kanuna dayand›klar›n›
bilmiyorlard›: “Onu amirlerimiz bi--
lir biz ne denirse onu yapar›z” de--
diler. Ancak nneeddeenn aayyaa¤¤aa kkaallkk››ll--
mmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii müdür dahil kim--
senin bilmedi¤i ortaya ç›kt›. Kimse
Engin’i zaten gördükleri halde ne--
den aya¤a kald›rarak s›raya sokma--
n›n bu kadar elzem oldu¤unu aç›k--
layamad›. Bir yerlerde bir yasa var--
d›; ve bu yanda da Engin’in koru--
mak istedi¤i bir insanl›k onuru...
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A d a l e t
d a ¤ › t › l d › ¤ ›

söylenen bu
dev yap›n›n

önüne, Engin’imize yap›lan adalet-
sizli¤in hesab›n› sormaya geldik.
Engin’imizi döve döve katleden ifl-
kencecilerin yarg›land›¤› davada
müdahil oldu¤umuzu göstermek
için buradayd›k; hhaakkiimm kkaabbuull eettssee
ddee eettmmeessee ddee.. S›rt›ndan vurulan
yaln›z Ferhat de¤ildi çünkü, bizi de
vurmufllard› vicdan›m›z›n tam orta-
s›ndan. Ve tahta coplarla vurularak
katledilen yaln›z Engin de¤il, biz-
dik.

Yüzümüz, k›fl›n tam ortas›nda
olmam›za ra¤men bize gülümseyen
günefle dönüktü. Bak›rköy Adliye-
si’nin önünde tan›d›k yüzlerle se-
lamlafl›yor, tan›mad›k ellerle tokala-
fl›yorduk. Say›m›zla birlikte öfke-
miz de art›yordu. Sloganlar eflli¤in-
de gelip aram›za kat›l›yordu dostla-
r›m›z. Sesimiz gürlefliyor.

Engin, kafas›na inen her copta
inançla, cüretle nas›l hayk›r›yorsa
hayk›r›yoruz: “‹nsanl›k onuru ifl-
kenceyi yenecek!”  Ve ilan ediyoruz:
“Duyduk duymad›k demeyin, ““iiflfl--
kkeennccee yyaappmmaakk flfleerreeffssiizzlliikkttiirr””. 

Tam üç gün adliye önünde bek-
lerken, hiç kapanmayan pankart›-
m›z konufluyor. “Ferhat’› Vuranlar,
Engin’i Katledenler Cezaland›r›l-
mad›r! Adalet ‹stiyoruz.”

Coflkumuz, moralimiz son dere-
ce yüksek. Hakl›l›¤›m›zdan, meflru-
lu¤umuzdan al›yoruz gücümüzü.
Biz adalet nöbetimizi tutarken, önü-
müz, arkam›z, sa¤›m›z, solumuz
avukatlarla doluyor. Engin’i savun-
maya gelen insanl›¤›n›, onurunu,
namusunu kaybetmemifl yüzlerce
avukat. Neredeyse bizim kadar ka-
labal›k olan bas›n sar›yor etraf›m›z›
bu kez de. Engin’in iflkencede katle-
dilmesi tarih defterine yaz›lm›fl bir
gerçektir diyen avukatlar, aç›klama-

lar›n› yap›p iflkencecileri yerin dibi-
ne sokacaklar› duruflma salonuna
do¤ru yöneliyorlar.

Adliye bahçesinde Engin için
adalet nöbeti tutmam›za tahammül
edemeyenler var. Polisin bu tavr›n›
att›¤›m›z sloganlar ve konuflmalar›-
m›zla teflhir ediyoruz. Bekleyiflimiz
adliye kap›s›n›n önünde devam edi-
yor. Halk Cephesi önlü¤ünü giyen 4
yafl›ndaki Berfin’i gören burjuva
bas›n mensuplar›ndan biri di¤erine;
“Çekmeyelim abi, çocuklar› kulla-
n›yorlar.” diyor. Ancak ayn› kame-
raman akflam yapt›¤› haberde uzun
uzun gösteriyor Berfin’i. Boyundan
büyük dövizi havaya kald›ran ve
haberin tam ortas›nda duran Berfin,
yar›n›n Engin’i belki. 

Sloganlar›m›zla pankart›m›zla
yetinmiyoruz; üzerinde “Engin’in
katilleri tutuklans›n” yazan k›rm›z›
önlüklerimizi giyiyor, ellerimizde
“Özür de¤il adalet istiyoruz” döviz-
lerini tafl›yoruz. Böylece d›flar›dan
bakanlar, arabas›yla adliyenin
önünden geçenler için kuru kalaba-
l›k olmaktan ç›k›yoruz. Önümüzden
geçerken pankart› okumaya çal›flan
sürücüler, trafi¤in yavafllamas›na
neden oluyor.

*

Davan›n ikinci günü aya¤›na ter-
liklerini geçiren yafll› bir teyze yan›-
m›za geliyor. Karfl›da bir evde otu-
ruyormufl. Merak etmifl, anlat›yo-
ruz. Biz Engin’e yap›lan iflkenceleri
anlat›rken, o¤lunun mahkemesi için
adliye önünde bekleyen baflörtülü
bir abla; “Ah, Allah bu polislerin
yüzünü güldürmesin!” diye beddu-
as›yla sohbete dahil oluyor. 

Adliye binas›na dönüp sloganla-
r›m›z› hayk›r›rken; tafl binaya çar-
parak yank›lanan sesimizle içeride-
ki iflkencecileri d›flar›dan da yarg›l›-
yoruz. 

‹‹kkiinnccii ggüünnüünn sonunda iflkence-
den yarg›lanacak san›k say›s›n›n

artt›¤›n› ö¤reniyoruz. Hakl› ›srar›-
m›z ve gücümüz karfl›s›nda yalpal›-
yor iflkenceciler. Birbirlerini ele
vermeye bafllad›klar›n› anlat›yor
avukatlar›m›z. Yüzlerce avukat›,
binlerce müdahili olan davada flflee--
rreeffssiizzlliikk nas›l savunulabilir ki? 

Davan›n üçüncü günü de adliye-
nin önünde, adalet nöbetindeyiz.
Ya¤mur alt›nda sohbetler yap›yor,
daha çok da TAYAD’l› analara ku-
lak veriyoruz. Nice davalar› izledi-
ler onlar böyle... O günlerden nas›l
ders ç›karmam›z gerekti¤ini anlat›-
yorlar. Yaflayarak ö¤renenlerin bil-
geli¤iyle bak›yorlar yüzümüze.

Son ifl gününde davan›n sona er-
mesiyle, Engin’in babas›, avukatla-
r›, yoldafllar› özür de¤il, adalet iste-
diklerini ve taleplerinde ›srarc› ola-
caklar›n› belirtiyorlar. Biz de 4
mart’ta nöbetimizi tekrar devralmak
üzere ayr›l›yoruz Bak›rköy Adliye-
si’nden. 

***

““44 MMaarrtt’’ttaa yyiinnee
oorrddaa oollaaccaa¤¤››zz””

((DDuurruuflflmmaayy›› dd››flflaarrddaann iizzlleeyyeenn
bbiirr HHaallkk CCeepphheellii’’nniinn iizzlleenniimmlleerrii))

21 Ocak günü senin için Bak›r-
köy Adliyesi’ndeydik Engin. Senin
sesin olduk üç gün boyunca. Sustu-
rulmak istenen, zincire vurulmak is-
tenen sesin. Üç gün boyunca adalet
özlemimizi dile getirdik, senin ve
nice Enginlerimiz için.

Adalet talebimizi en gür sesi-
mizle hayk›r›rken bile, biliyorduk
ki, bu düzendeki hiçbir adalet me-
kanizmas›, halka özledi¤i ve istedi-
¤i adaleti veremeyecek. Ama yine
de hayk›rd›k ve hheerr bbiirriimmiizz EEnnggiinn
oolldduukk onlar›n karfl›s›nda. Öldürüle-
rek bitirilemeyece¤imizin, adalet

HHaallkk CCeepphheelliilleerr AAnnllaatt››yyoorr::
ADL‹YE ÖNÜNDE ADALET NÖBET‹
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mücadelemizin durdurulamayaca-
¤›n›n hayk›r›fl›yd› oradaki duruflu-
muz. T›pk› senin Metris duvarlar›
aras›ndaki duruflun gibi. 

Birçok mahalleden gelen vard›
Bak›rköy Adliyesi’ne. ‹lk vard›¤›m-
da avukatlar aç›klama yap›yordu
cüppeleriyle. Kalabal›kt›lar. Sonra
sendikac›lar konufltu. Ö¤retmenler,
ö¤renciler, sendikac›lar, avukatlar,
hemflireler, iflçiler, emekçiler vard›.
Senin direniflin birlefltirmiflti sesi-
mizi. Yine sol yoktu ama aram›zda.
Senin direniflin oda¤›ndan yükselen
sesini dinlemekle yetindiler.

Engin’in babas›, ablas›, ailesi de
vard› mahkemede. Sonra polis tara-
f›ndan katledilen Baran Tursun’un,
Ça¤dafl Gemik’in ailesinden gelen-
ler vard›. Onlar› görmek ayr›ca se-
vindirmiflti hepimizi. Çünkü aileler
bir yandan kendi çocuklar›na sahip
ç›karken öte yandan var olan adalet-
sizli¤e karfl› da seslerini yükselti-
yor, haklar›n› ar›yorlard›. 

Bizim ailelerimizdi onlar. Kim-
bilir belki birgün Engin’in babas›
yerine benim babam da olabilirdi
buradaki. Baran’›n babas› yerine bir
baflka arkadafl›nki olabilirdi. 

Mahkeme bafllay›nca “Engin’in
Katilleri Yarg›lans›n” yaz›l› Halk
Cephesi önlükleri giydi herkes. Bu
görünümden ve sloganlar›m›zdan
rahats›z olan polis, önce bas›n› adli-
yenin önünden d›flar› ç›kard›. Sonra
da mahkeme karar› oldu¤unu ve ad-
liyenin önünde gösteri yap›lamaya-
ca¤›n› söyledi. Sloganlar ve alk›fl-
larla adliyenin önüne gittik. 

Adliye önünde Halk Cepheliler
ad›na konuflmalar yap›ld›: “Özür
flovlar›yla suçlar›n›z›n üstünü örte-
mezsiniz! Adaletin yerini bulmas›
için iflkenceciler, iflkence emrini ve-
renler, iflkencecilerin önünü açan
mevzuat› ve hukuki zemini yaratan-
lar, iflkencenin siyasal sahipleri bafl-
tan sona hheeppssii cceezzaallaanndd››rr››llmmaall››dd››rr..””

Aç›klaman›n ard›ndan kurulan
kürsüde, KESK YK Üyesi Akman
fiimflek, Tekstil-Sen Genel Baflkan›
Ayfle Yumli Yeter, flair Ruhan Mav-
ruk konuflmalar yapt›lar. ‹dil Tiyat-
ro Atölyesi’nin k›sa oyunundaki

Ferhat’›n elinde Yürüyüfl dergisiyle
halka gerçekleri anlatmaya çal›flma-
s›, ard›ndan Engin’in ayn› dergiyi
alarak adalet istemesi sahnesi her-
keste ayn› duygular› uyand›rd›. En-
gin, Ferhat’›n resmini tafl›yordu.
Biz de flimdi her ikisinin resmini ta-
fl›yoruz. Yar›n bizim üüççüümmüüzzüünn
rreessmmiinnii kimler tafl›r bilmiyorum
ama bildi¤im bir fley varsa o da bbuu
rreessmmiinn mmuuttllaakkaa ttaaflfl››nnaaccaa¤¤››dd››rr.. 

*

Mahkemenin ikinci günü sabah
10.00’da adliye önünde toplanmaya
bafllad›k. Say›m›z gitgide art›yordu.
Okmeydan›’ndan, Nurtepe’den Ali-
beyköy’den, Ba¤c›lar’dan, ‹kitel-
li’den, 1 May›s’tan, Sar›gazi’den,
Armutlu’dan, Gazi’den... her yer-
den gelenler oluyordu. 

10 dakikada bir slogan atmaya
bafllad›k. Ama bu arada herkese mü-
cadelemizi anlatmaktan geri durma-
d›k. Çünkü bulundu¤umuz her yer
bizim için kendimizi anlatabilece¤i-
miz bir yerdi. Biz beklerken kimile-
ri yiyecek, kimileri içecek birfleyler
getirerek desteklerini sunuyordu.
‹kinci gün de dava bitmemifl, ertesi
güne ertelenmiflti. Biz yine aç›kla-
mam›z› yaparak üçüncü gün de ad-
liye önüne ça¤r› yaparak davay› sa-

hiplenmenin önemine de¤indik. 

*

Adalet nöbetimiz üçüncü gün de
devam etti. Ayn› saatte ayn› flekilde.
Üçüncü gün hava so¤uk ve bulut-
luydu. Ö¤leden sonra ya¤mur ya¤-
maya bafllad›. Aileleri adliyenin
içine gönderdik. Gençler önlükle-
riyle ya¤mur alt›nda halaya durdu-
lar. Ya¤murun fliddetlendi¤i anda
pankart› toplay›p korumaya çal›flt›k.
Ya¤mur diner dinmez ilk iflimiz
pankart›m›z› yeniden açmakt›. 20
dakikada bir pankart› tutanlar de¤i-
fliyordu. Herkes niye orada bulun-
du¤unun bilincindeydi. 

Karne günüydü gün ayn› zaman-
da. Karnelerini alan ö¤renciler, kar-
neleriyle gelmifllerdi. Bir genci an-
nesi aray›p karnesinin nas›l oldu¤u-
nu sordu¤unda, genç karnesinin na-
s›l oldu¤unu cevaplad›ktan sonra
adliye önünde oldu¤unu, akflam dö-
nece¤ini söylüyordu. 

Adalet isteyen, adalet mücadele-
sini tüm bedelleriyle sahiplenen bir
kitle vard›. 3 günlük nöbetin ard›n-
dan, biz 4 Mart’ta yine orda olaca-
¤›z, yine adalet nöbetimizi tutmaya
devam edece¤iz. Adaletten yana
olan herkesin orda olmas› gerekti¤i-
ni düflünüyor, herkesi bekliyoruz. 

Duruflmadan:

Yiyeceksiniz bbirbirinizi!

‹kinci gün bir baflgardiyan›n
“ikna” ve “nasihat”lar› ayr›nt›l› an-
latmas›yla gün yüzüne ç›k›yor En-
gin’e giydirilen kefenin kimler ta-
raf›ndan biçildi¤i. fiu tuttu, bu vur-
du, bu böyle davrand›... 

Herkese imzalat›lan ssaahhttee ttuuttaa--
nnaa¤¤››nn tutuklu müdür taraf›ndan ha-
z›rlat›ld›¤› da ortaya ç›k›yor...

Önce kifliler birbirini suçlamaya
bafll›yor, sonra kurumlar›n birbiri-
ne düflmesi seyirlik hale geliyor.

Bir gardiyan iflkençeyi itiraf
ediyor. Bir baflka iflkencecinin avu-
kat› buna itiraz ediyor:

“Anlatan kifli kendini aklamak

için benim müvekkilime iftira at›-
yor, tutuklanmas›n› talep ediyo-
rum”

‹‹flflkkeenncceeccii GGaarrddiiyyaann’›n avukat›,
suçu ‹‹flflkkeenncceeccii PPoolliiss’’in üzerine
y›kma peflinde:

“Ma¤durlar›n ifadelerine baka-
cak olursak yaln›zca cezaevinde
de¤il karakolda da iflkence gör-
müfller. Ne malum Engin Çeber’in
öldürücü darbeyi karakolda alma-
d›¤›! Otopsi raporunun yeniden
düzenlenmesini talep ediyorum”

“.....”

“......”

Korku ve panik daha çok fley
söylettirecek! Daha çok maskeler
düflecek ve bu tablonun arkas›nda-
ki gerçek yüzler, “özür” dileyenle-
rin sureti netleflecek!
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‹ k t i d a r
olmak, ayn›
zamanda so-
rumlu olmak

demektir. Bir
ülkenin iktida-

r› da, o ülkede-
ki olan biten herfleyden sorumludur.
Afla¤›daki olaylar›n sorumlulu¤u da
AKP’nindir en baflta.

KAT‹LLERE H‹MAYE-1
ZZiirrvvee KKaattlliiaamm››’’nnddaa 
PPoolliissii AAkkllaammaa RRaappoorruu

Malatya’da “misyonerlik” faali-
yeti yapt›klar› gerekçesiyle 18 Ni-
san 2007’de Zirve Yay›nlar› bas›l-
m›fl, biri Alman 3 kifli bo¤azlar› ke-
silerek katledilmiflti. 

Katliamla ilgili devletin rolü gün
geçtikçe ortaya ç›kt›. 

Zirve katliam›nda katledilenlerin
avukatlar›n›n suç duyurular› üzerine
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan sorufltur-
ma aç›ld› ve Bakanl›k Müfettiflleri ta-
raf›ndan yürütülen soruflturman›n so-
nuçlar› geçen hafta bas›na yans›d›.
“Sonuç” tahmin edilece¤i gibiydi;
ddeevvlleettiinn ppoolliisslleerrii ppiirrüüppaakk iiddii.. 

“Zirve Yay›nevi’ne düzenlenen
kanl› bask›n›n ard›ndan polisler hak-
k›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›’na suç du-
yurusunda bulunan avukatlar›n de-
lilleriyle s›ralad›¤› skandal ifllemler,
müfettifller taraf›ndan kkuussuurrlluu bbuu--
lluunnmmaadd››......”  (26 Ocak 2009 Milliyet)

“Müfettifller raporlar›nda, da-
vay› da yak›ndan ilgilendiren iddia-
n›n büyük bölümü için aakkllaayy››cc›› mmaa--
zzeerreettlleerree yer verdiler.” (26 Ocak
2009, Sabah)

Müfettifller, 48 polis hakk›nda
yapt›klar› soruflturmada, polisleri
sadece bir olayda ““ggöörreevvii iihh--
mmaall””den suçlu bulmufllar. Yani po-
lislerin herhangi bir kusurunu bula-
mayarak temize ç›karm›fllar.  

Haz›rlanan rapor tam da kontra
devletine yak›flan türden.

Örne¤in, katliam›n san›klar›ndan
EEmmrree GGüünnaayydd››nn, katliam›n ard›n-

dan yaral› olarak hastaneye kald›r›l-
m›fl. Hastane odas›ndaki ilk 10 gün-
lük kamera görüntüleri “ses almad›-
¤›” gerekçesiyle iimmhhaa eeddiillmmiiflfl..
Avukatlar, hakl› olarak bunun ddeelliill--
lleerriinn kkaarraarrtt››llmmaass›› oldu¤unu belir-
terek flikayetçi oluyorlar. Ama mü-
fettifller bunun ‘‘nnoorrmmaall’’ oldu¤una
hükmetmifller raporlar›nda. 

Katledilenlerin avukatlar›, dosya-
daki baz› san›k ve tan›k ifadelerinin
“imla hatalar› dahil birbirinin ayn›s›”
oldu¤unu belgeleyerek, bunun ifade-
lerin “kopyala-yap›flt›r” ifllemiyle
düzenlendi¤ini gösterdi¤ini belirti-
yorlar. ‹çiflleri Bakanl›¤› Müfettiflleri
bunu da ““nnoorrmmaall”” karfl›lam›fllar.

Yine, katliamdan bir gün önce
polisin yapt›¤› bir kontrolde Emre
Günayd›n’›n üzerinde kurus›k› bir
silah ç›km›fl. Polis silah› ald›¤›na
dair rapor düzenleyip Emre’yi ser-
best b›rakm›fl. Ertesi gün ayn› silah-
la Emre ve yan›ndakiler, Zirve Ya-
y›nevi bask›n›na gidiyorlar. 

Polis bu durumu örtbas etmek
için, silah›n numaras›n› yanl›fl yaz-
d›klar›n›, bir gün önce Emre’nin
arabas›n› aramad›klar› için olayda
kulland›¤› silah› bulamad›klar›na
dair rapor düzenlemifl. 

Müfettifller bu konuda da polisi
hakl› bulmufl, yapt›klar›n› ““nnoorr--
mmaall”” karfl›lam›fllar. 

Katliamdan sonra Emre Günay-
d›n’›n ve di¤er katillerin evlerinin
çok yüzeysel aranmas› da müfettifl-
lerin raporunda ‘‘uuyygguunn’’ bulunmufl!

K›sacas›, polis ne yaparsa yaps›n,
‹çiflleri Bakanl›¤›’na göre ““nnoorrmmaall””!

*

Katliam SSan›klar›n›n 
Telefon TTrafi¤i
Zirve katliam›na kat›lanlar›n yo-

¤un telefon kullan›mlar› da son de-
rece dikkat çekicidir. Fakat bafl›n-
dan beri ciddi olarak araflt›r›lma-
m›flt›r. San›klardan; Emre Günay-
d›n’›n 3355, Salih Gürler’in 3388, Hamit
Çeker’in 1177 ve Abuzer Y›ld›r›m’›n
1166 cihaz kulland›¤› ve bu cihazlarla

yüzlerce kez görüfltükleri ve mesaj
çektikleri biliniyor. 

Telefon ve mesaj yoluyla görüfl-
tükleri aras›nda kimler yok ki: MMaa--
llaattyyaa AAsskkeerrlliikk DDaaiirreessii BBaaflflkkaannll››¤¤››,
‹stanbul’dan bir ssaavvcc››, Ankara’da
ÖÖzzeell HHaarreekkââtt DDaaiirreessii BBaaflflkkaannll››--
¤¤››’na kay›tl› telefon, MMHHPP MMaallaattyyaa
‹‹ll GGeenneell MMeecclliiss üüyyeessii Ruhi P. isim-
li kifli vs. Böylece polis, savc›, jan-
darma, MHP derken toplam 110066 ccii--
hhaazz kullanarak yo¤un ve karmafl›k
görüflmeler içinde olmufllar. 

Müfettifller bu durumu da dikka-
te alarak araflt›rmam›fllar. Katillerin
yapt›klar› da ““nnoorrmmaall”” görünmüfl
onlara!

KAT‹LLERE H‹MAYE-2
HHrraanntt DDiinnkk CCiinnaayyeettiinnddee 
KKaattlleeddeenn MMeekkaanniizzmmaa HHaallaa 
OOrrttaaddaa YYookk 

Hrant Dink Davas› devam ediyor.
Bu davada da bafl›ndan beri herkesin
tan›k oldu¤u gibi, katiller hi-
maye alt›ndad›r. Dink’in kat-
ledilmesinin ertesinde, Ogün
Samast, Samsun’da yakalan-
d›¤›nda, ‹stanbul Emniyet
Müdürü Cerrah, alelacele
Dink’in öldürülmesinin “ör-
güt ifli olmad›¤›n›, milliyetçi
duygularla bu eylemin yap›l-
d›¤›n›” söylemifl, ‹stanbul Va-
lisi Güler de TBMM’de oluflturulan
Hrant Dink Komisyonuna verdi¤i
ifadede flunlar› söylemiflti: “‹lk önce
profesyonel bir cinayet dedim. Ama
hemen anlad›k ki, profesyonel bir ifl
de¤il. Basit bir olay. Faili silahla bir-
likte yakaland›.”

‹stanbul’un iki yöneticisi de çok
bilinçli bir flekilde katilleri koruyor.

Katilleri koruyanlardan biri de o
zamanki Trabzon Emniyet Müdürü
olan RRaammaazzaann AAkkyyüürreekk’tir. Akyü-
rek, Hrant Dink’in kimin taraf›ndan
ve nas›l öldürülece¤ine dair ayr›nt›l›
bilgiye sahip oldu¤u halde, önlem al-
mam›flt›r. Ayn› flekilde Trabzon ‹l
Jandarma Alay Komutan› AAllii ÖÖzz ve

KAT‹LLER‹ H‹MAYE EDEN AKP’D‹R



EEmmnniiyyeett GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üü
yöneticileri de bunu aylar ön-
cesinden bilgi sahibidirler.
Ama hiçbir önlem alma ihti-
yac› duymam›fllard›r. Bilerek

ve isteyerek bu kontrgerilla cinaye-
tinde katillere destek vermifllerdir. 

Kontrgerillan›n kulland›¤› katil-
ler flimdi birbirine girmeye bafllad›-
lar. Hrant Dink duruflmas›nda katil-
lerden Yasin Hayal ve Hayal’i az-
mettiren Erhan Tuncel mahkeme sa-
lonunda iki kez yumruk yumru¤a,
küfürleflerek  kavga ettiler. Kullan›-
lan kontran›n çocuklar›n›n sinirleri
çabuk bozuldu anlafl›lan.   

KAT‹LLERE H‹MAYE-3
SSuussuurrlluukkççuullaarr›› KKaarr››flfltt››rrmmaayy››nn!!

Katilleri himaye etme bugünün
sorunu de¤il sadece. Dün Susurluk-
ta da ayn›yd›. Bunun kan›tlar›ndan
biri daha geçen hafta itiraf edildi. 

Susurluk kazas› döneminde kuru-
lan ““TTBBMMMM FFaaiillii MMeeççhhuull CCiinnaayyeett--
lleerrii AArraaflfltt››rrmmaa KKoommiissyyoonnuu”” baflka-
n› Do¤ru Yol Partisi eski K›r›kkale
Milletvekili SSaadd››kk AAvvuunndduukklluuoo¤¤--
lluu’nun 25 Ocak 2009 günü Sabah
gazetesinde bir röportaj› yay›nland›. 

Avunduklo¤lu flöyle diyordu: 
"1975 ile 1990 y›llar› aras›nda

uzun u¤rafllar sonucunda 990088 ffaaiillii
mmeeççhhuull tespiti yapt›k. Diyarbak›r,
Batman gibi illere gidip, polis ve
jandarmaya, 'Bana faili meçhullerle
ilgili belge bilgi verin' dedim, kkiimm--
ssee yyaarrdd››mmcc›› oollmmaadd››.. ...U¤ur Mum-
cu dosyas›n› inceledim. Ayhan Ay-
ten ad›nda biri dürbünü alm›fl,
Mumcu'nun kurban gitti¤i sokakta
yaflananlar› tek tek çekmifl. ‹fadesi-
ni gördüm, Garih, Hrant Dink cina-
yetleri gibi her fley bütün ayr›nt›s›na
kadar anlat›lm›fl emniyete. Komis-
yona ça¤›rd›m. Polis ... 'bulam›yo-
ruz' yan›t›n› verdi. Dönemin ‹çiflleri
Bakan› Nahit Mentefle'yi arad›m.
Durumu anlatt›m. Kendisi bana, ''nnee
yyaappaaccaakkss››nn,, kkaarr››flfltt››rrmmaa bbuu iiflfllleerrii''
dedi... Dönemin Ankara DGM Bafl-
savc›s› Nusret Demiral, bütün em-
niyet birimlere yaz› yaz›yor, 'Faili
meçhul cinayetler araflt›rma komis-
yonuna bilgi vermeyin' diyor."

“Kar›flt›rmay›n bu iflleri”!

Kar›flt›rmay›n ki, herfley, “bilin-
mezlikte” kals›n. 

KAT‹LLERE H‹MAYE-4
BBeebbeekk KKaattlliiaamm››nnddaa ddaa
KKaarrflfl››mm››zzddaa AAyynn›› MMaanntt››kk

Ankara Dr. Zekai, Tahir Burak
Kad›n Sa¤l›¤› Hastanesi’nde 31

Temmuz-2 A¤ustos tarihleri aras›n-
da 27 bebek enfeksiyon kapt›¤› için
ölmüfltü. Bu ölümlerin nedenleri ve
say›s› önce gizlenmeye çal›fl›lm›flt›.
Gizleyemeyeceklerini anlad›klar›
anda da bu ölümlerin büyük oranda
olmas›n› “hastane yap›s› göz önüne
al›nd›¤›nda fazla olarak görülemez”
denilerek bebek ölümlerinin do¤al
kabul edilmesini istemifllerdi.

‹fl, soruflturma aç›l›p sorumlular›n
yarg›lanmalar› aflamas›na geldi¤inde
bu kez Ankara Valisi izin vermedi.
Suçlular›n yarg›lanmas› AKP iktida-
r›nca bir kez daha engellenmifl oldu.

Suç Orta¤› AKP 
Devletin katilleri himayesi bafl-

tan beri biliniyor. Oligarflik devletin
koruyucu mekanizmas›, Hrant
Dink’i, Zirve Yay›nlar›’n›n üç çal›-
flan›n›, Rahip Santora’y›, Engin Çe-
ber’i katlettirdi. Bu ve bunun gibi
cinayatleri iflletenleri koruyan dev-
letin kendisidir. 

‹fllenen cinayetlerden AKP ikti-
dar› bilgi sahibiydi. Ama bu cina-
yetleri önlemek için herhangi bir
çaba göstermedi. Katilleri yakala-
y›p yarg›layaca¤›na katillerin suç
ortakl›¤›n› yapt›. 

Oligarfli, katillerine sahip ç›km›fl-
t›r. Sahip ç›k›lmazsa, yeni katiller bul-
mak, yeni Ogün Samastlar’›, Yasin
Hayalleri, Emre Günayd›nlar’› yeni-
den yetifltirmek kolay olmayacakt›r. 

AKP iktidar› Susurluk’un sürdü-
rücüsüdür. Ama halk kitlelerine çe-
telerin üzerine giden Ergenekon’u
çökertecek bir iktidar görüntüsü
vermektedir. Bu do¤ru de¤ildir.
AKP, 2002 y›l›nda iktidara tek bafl›-
na geldi. O günden sonra birçok ka-
til kendilerinin bilgisi dahilinde ci-
nayetler iflledi. AKP izlemekle, sa-
hip ç›kmakla yetindi. 

Bu s›ralarda herfleyi “Ergene-
kon”a maletmeye çal›flan Erdo¤an
bilmelidir ki, 6 y›ld›r bu ülkeyi yö-
netmektedir ve Zirve katliam›ndan
Hrant Dink cinayetine, Engin Çe-
ber’in iflkencede katledilmesine  ka-
dar tüm katledilenlerden sorumludur. 

Say›: 174 31KAT‹LLERE H‹MAYE

(...)

Bu ülkede egemenlerin karfl›s›nda
bir politika dillendirmek ölüm sebe--
bidir ve bu ölüm devletin bizzat ken--
disi taraf›ndan organize edilir. Hrant
Dink cinayeti bunun bariz bir örne¤i--
dir; Hrant Dink davas› da bu “kontra”
organizasyonun devam›d›r. Nitekim,
26 Ocak 2009 tarihinde görülen
Hrant Dink cinayeti davas›nda san›k
Erhan Tuncel ile Yasin Hayal’in den--
gesiz davran›fllar› buna çok aç›k bir
kan›tt›r. Yasin Hayal Jitem muhbiri
Erhan Tuncel’e “Paray› sen al›yorsun
s›k›nt›y› ben çekiyorum” diyerek
yumruk atm›flt›r. Sözde, vatan› için
tetik çekenlerin hangi vaatlerle kand›--
r›ld›¤› bu cümleyle ayan beyan ortaya

ç›km›flt›r. Bu “vatansever” gençler
“hayat›m›z kayd› 2 y›ld›r yat›yoruz” ,
“Türkiye muhbirli¤in ne demek oldu--
¤unu anlas›n, bilgi al›p yakarlar. Ben
devletin ajan› de¤ilim. Sadece Trab--
zon polisinin bir süre kulland›¤› flah›--
s›m” diye isyan etmektedirler. 

Mahkemede ortaya ç›kan bu tab--
lo flunu göstermektedir ki; “devlet”
kontra bir faaliyeti organize ettikten
sonra olay›, kulland›¤› birkaç mafla--
n›n üzerine y›karak bu cinayetin so--
rumlulu¤undan s›yr›lmak istemekte--
dir. Bu cinayetin sorumlusu “devlet--
tir” ; sorunu bu çerçevede yorumla--
mamak kamuoyunu oyalamaktan
baflka bir fley de¤ildir.           

TRABZON HAKLAR DERNE⁄‹

HRANT D‹NK DAVASI’NDA GEL‹NEN NOKTA
KATL‹AMIN SORUMLULARININ TEfiH‹R‹D‹R
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Engin Çeber’in iflkence sonucu
katledilmesine iliflkin davan›n üç
gün boyunca süren ilk duruflmas›,
adalet mücadelesi birikimine eklen-
di. Bir yandan iflkencenin arkas›nda-
ki as›l güç, di¤er yandan adalet mü-
cadelesinin zorunlulu¤u tekrar ö¤re-
nilmifl olundu. Duruflma salonunu
dolduran herkes iflkencenin insanl›k
d›fl›l›¤›na bir kez daha tan›kl›k eder-
ken yasamas›yla, yürütmesiyle ve
yarg›s›yla meselenin gerçek sorum-
lusunu anlamakta da hiç zorlanmad›.

Engin Çeber’in iflkence ile katle-
dilmesinin ard›ndan Adalet Bakan›
taraf›ndan -hükümet ve devlet ad›-
na- özür dilendi. Bu aç›klaman›n ya-
p›ld›¤› ilk andan itibaren, Engin’in
ailesi ve avukatlar› ›srarla özür de¤il
adalet istediklerini belirttiler. Çünkü
Türkiye’de iflkence, psikolojsi bo-
zulmufl kamu görevlisinin, kiflisel
kusuruyla münferiden iflledi¤i bir
suç de¤il, bir devlet politikas›yd›.
Yaflan›lan onlarca örne¤in gösterdi-
¤i buydu. 

Devletin anayasas›nda, iflkenceyi
yasaklamas›n›n, ceza kanununda
suç olarak düzenlemesinin yahut bu
alandaki uluslararas› sözleflmeleri
imzalamas›n›n bir önemi hiçbir za-
man olmad›. Devlet gücünün kulla-
n›ld›¤› istisnas›z her yerde, baflta
devrimciler olmak üzere bu ülkede
yaflayan herkes iflkencenin ma¤duru
oldu. Sonras›nda katiller hiçbir za-
man hak ettikleri cezalarla karfl›lafl-
mad›lar. Aç›lan göstermelik davalar
yyaarrgg››llaammaakk de¤il aakkllaammaakk amac›n›
tafl›yordu. Sorumlular b›rak›n›z ce-
zaland›r›lmay›, hep terfi ettiler.
Çünkü, iflkence, devletin bekas› için
kullan›lan yöntemlerden biriydi. 

Mahkemenin bafllamas›yla orta-
ya ç›kan bilgi ve belgeler bu gerçe¤i
bir kez daha tüm ç›plakl›¤›yla orta-
ya koydu. Adalet Bakanl›¤›’n›n öz-
rün ard›ndan aç›¤a ald›¤› 19 görevli,
duruflmalar bafllamadan önce ggöörreevv--
lleerriinnee iiaaddee edilmifllerdi. Halbuki
Adalet Bakan›, aç›¤a alma ifllemini

“ iflkenceye karfl› s›f›r tolerans” ›n
göstergesi olarak sunmufltu. ‹ktida-
r›n “s›f›r tolerans” söyleminin ka-
muoyunun tepkilerini gidermek d›-
fl›nda bir anlam› olmad›¤›n› tekrar
görmüfl olduk. AKP iktidar›n›n ifl-
kenceye karfl› olmas› iflte buraya ka-
dar! B›rak›n›z cezaland›rmay›, basit
bir aç›¤a alma ifllemini dahi yapa-
mayan bir iktidar›n iflkenceye karfl›
olmas› mümkün de¤ildir. 

‹flkence yapt›klar› için suçlanan
görevliler flimdi yeni iflkenceler için
iiflflbbaaflfl››nnddaallaarr.. Kimse, iflkencenin
devlet politikas› olmad›¤›n› tam da
bu nedenle söyleyemez.

Mahkeme, adalet mücadelesinin
salt mmaahhkkeemmee ssaalloonnllaarr››nnaa hhaappssee--
ddiillmmeemmeessii gerekti¤ini de bir kez da-
ha herkese gösterdi. Katillerin ceza-
land›r›lmas›n›n ssaavvcc››nn››nn hukuk bil-
gisiyle, aavvuukkaatt››nn mesleki becerisiy-
le ve hhaakkiimmiinn vicdani kanatiyle bir
ilgisinin bulunmad›¤› tekrar görül-
dü. Bilindi¤i üzere Engin Çeber’in
iflkence ile katledildi¤inin Adalet
Bakan› taraf›ndan kabul edilmesine
ve otopsi raporlar›nda resmen orta-
ya konmas›na karfl›n savc›l›k iflken-
ceyi kabul etmemifltir. Engin’in kat-
ledilmesini “kasten yaralama sure-
tiyle ölüm” olarak de¤erlendirmifltir.
Devletin elindeki kiflilerin can gü-
venli¤ini sa¤lama yükümlülü¤ü bu-
lunan nezarethanede ve hapishane-
de, kamu görevlilerinin iflkence yap-
mas›n›, aaddii bbiirr mmaahhaallllee kkaavvggaass››yyllaa
denk tutup de¤erlendirme yapacak
kadar hhuukkuukkuu ççii¤¤nneeyyeebbiillmmiiflflttiirr..

Katillerin ““cceezzaass››zzll››kk ggüüvveennccee--
ssii””ne buradan bafllanm›flt›r. Çeber’e
günlerce kesintisiz iflkence yapanlar
hakk›nda eziyet ya da kasten yarala-
ma suçlamalar› getirilmifltir. Hem
ceza miktarlar›, hem de suçlar›n tabi
olduklar› zamanafl›m› dikkat ald›-
¤›nda savc›l›k taraf›ndan yap›lan bu
vas›fland›rma aç›k bir kkoorruummaa sa¤-
l›yordu. Çünkü katiller ceza alsalar

dahi cezalar›, miktarlar› itibar› ile
eerrtteelleemmee hükümleri kapsam›nda
olacak! ‹lk duruflmada toplam 23 sa-
n›k hakk›nda iiflflkkeennccee ssuuççuu nneeddee--
nniiyyllee ek savunma hakk› tan›nd›. Du-
ruflmaya henüz yeni bafllam›flken,
tek yeni delil bulunmazken mahke-
menin savc›n›n vas›fland›rmas›n›
yanl›fl bularak san›klar›n iflkence ile
yarg›lanmalar›n›n önünü açmas›
önemlidir. Bu durum savc›l›¤›n bile-
rek katilleri ve iflkencecileri koru-
maya çal›flt›¤›n› göstermektedir. 

Yine herkes emin olmal›d›r ki
mahkemenin mevcut tavr›, hukuku
daha iyi bilmesinden yahut vicda-
n›ndan kaynakl› de¤il, iflkencecile-
rin cezaland›r›lmas› için yürütülen
mücadelenin sonucudur. ‹lk f›rsatta
iflkencecileri koruma yollar› tekrar
devreye girecektir. 

PPoolliisslleerr bu tip davalarda her za-
man oldu¤u gibi duruflmaya kat›l-
mad›lar. Mahkemenin duruflmada
haz›r bulundurulmalar› için yazd›¤›
yaz›lar cevaps›z kald›. Polisleri
mahkeme salonunda dahi haz›r ede-
meyen yarg›n›n, cceezzaallaanndd››rrmmaa iirraa--
ddeessii’’nden sözedilebilir mi?

8 Baro, 800 Avukat: 
‹flkenceciler Cezaland›r›ls›n!

Kuflkusuz davan›n de¤erlendiri-
lebilecek di¤er yan› avukatlar›n ve
barolar›n tavr›d›r. Avukatl›k mesle-
¤inin salt ticari bir meslek, Barola-
r›n ise s›radan bir meslek örgütü ha-
line getirilmeye çal›fl›ld›¤› bir dö-
nemde gösterilen tav›r önemlidir.
Davaya ‹stanbul, Ankara, Bursa,
Mersin, Diyarbak›r, Bitlis, Van, ve
fi›rnak barolar› müdahale talebinde
bulunmufllard›r. Yine 800 avukat,
davaya ma¤dur vekili olarak kat›l-
m›flt›r. Davaya vekalet sunan avukat
say›s› bu alanda en yüksek rakama
ulaflm›flt›r. Avukatlar davaya ilgile-
riyle ayd›n tavr›n›n, Barolar ise de-
mokratik kitle örgütü olman›n gere-
¤ini yerine getirmifllerdir. 

KAT‹LLERE CEZASIZLIK
GÜVENCES‹NE SON!

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu



Yerel seçimler
yaklafl›rken partilerin

belediye baflkan adaylar› da bel-
li oluyor. Düzen partilerinde k›ran
k›rana bir adayl›k yar›fl› var. Ama
bu yar›fl, demokratik bir yar›fl de¤il,
halka en iyi hizmet edecek aday›n
belirlenmesine yönelik de de¤il. Ya-
r›fl, parti liderlerinin be¤enip seçe-
ce¤i isimler aras›nda yeralabilme
mücadelesinden ibarettir. 

Her aday rakiplerini bir flekilde
geride b›rakman›n yollar›n› ar›yor.
Di¤er adaylar› geride b›rak›p bafl-
kanl›k koltu¤una ulaflabilmek için
ise her yol mübah.  Parti liderlerine
ya¤c›l›k, yalakal›k, rüflvet gibi yük-
lü ba¤›fllar, en s›k baflvurulan yön-
temler. 

Gözlerini koltuk h›rs› bürüyenler
için “ ilkeler”, “ideolojiler”  bir an-
da geçersizlefliyor. Baflkan adayl›¤›
sallant›da olanlar, seçilmeme ihti-
mali olanlar o ana kadar “savunduk-
lar›” görüfllerini ve partilerini terke-
derek, baflka partilerle adayl›k pa-
zarl›¤›na girifliyor. Örne¤in Adana
Büyükflehir Belediye Baflkan› Aytaç
Durak tekrar AKP’den aday göste-
rilmeyece¤i anlafl›l›nca istifa ederek
MHP’ye geçerek baflkan aday› ol-
du. Aytaç Durak daha önce de
ANAP ve DYP’den baflkan seçil-
miflti. ANAP, DYP, AKP, MHP... hiç
farketmiyor. Yar›n CHP, DSP, SP ya
da bir baflkas› da olabilir.

Belediye baflkan adayl›klar› için
yar›fltaki ilkesizlik, pervas›zl›k, be-
lediyelerdeki rant›n büyüklü¤ü ile
do¤ru orant›l›d›r. Özellikle büyük-
flehir belediye baflkanlar›, gelirleri
ve harcamalar› ile birçok bakanl›k-
tan daha büyük bir para ak›fl›n› kon-
trol ediyorlar. Örne¤in ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi’nin 2008 y›l›
bütçesi 55 mmiillyyaarr 445500 mmiillyyoonn TL.
‹ETT, ‹SK‹ ve büyükflehire ba¤l› 23
flirketle birlikte 1155 mmiillyyaarr 778855 mmiill--
yyoonn liral›k bir büyüklü¤e ulafl›yor.
Bu bütçe 1122 bbaakkaannll››¤¤››nn 2008 büt-
çesini geride b›rak›yor. ‹stanbul
bütçesinin yan›nda Ankara, ‹zmir,
Adana, Bursa, Konya gibi büyükfle-
hir belediyelerinin bütçeleri de dü-

flünülürse belediyelerde dönen para-
n›n büyüklü¤ü daha net ortaya ç›-
kar. Ulafl›mdan su da¤›t›m›na, yol-
kald›r›m yap›m›ndan kanalizasyon-
lara belediyelerin görev alan› içinde
bulunan ifllerde yüzlerce kalem iihhaa--
llee yap›lmaktad›r.

Tüm bu imkanlar› ve maddi kay-
naklar› elinde bulunduran belediye-
ler düzen partileri için birer aarrppaa--
ll››kktt››rr. Kendi yandafllar›n› belediye-
ler ve ba¤l› flirketlerde istihdam
ederek kadrolafl›rlar. ‹fle ald›klar›-
n›n, yyeettkkii verdiklerinin yeterlili¤i,
ifle uygun olup olmamas› önemli
de¤ildir. “Partili” olmas›, yönetici-
lerin yak›nlar›ndan olmalar› tüm eh-
liyetlerin üstündedir. Kendi yandafl-
lar›n› yerlefltirdikleri belediyelerden
elde edilen rant ile hem yandafllar›,
hem partiler beslenir. Oligarflinin
partileri için “makbul” belediye
baflkan›, bu iki ifllevi de yerine geti-
rebilecek baflkand›r. 

Belediyeler birer ““yyaa¤¤mmaa”” mev-
zisidir. Halka belediye hizmetleri
gitmifl-gitmemifl, kentin, beldenin
altyap› sorunlar› çözülmüfl-çözül-
memifl, düzen partileri için tali ko-
nulard›r. Y›llar›n biriktirdi¤i sorun-
lara kal›c› çözümler getirmek yerine
seçim dönemlerinde göz boyamaya
yönelik yap›lan makyaj yeterli bu-
lunmaktad›r. As›l olan belediyeler
eliyle yarat›lan rantla partiyi finanse
eden burjuvalar›n, tefeci tüccarlar›n
beslenmesi, partilerin kadro ve fi-
nans ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›d›r.
Makbul belediye baflkanlar›, hem
kendilerini zenginlefltirir, hem parti-
lerini zenginlefltirirler. 

muazzam ya¤ma ve ya¤mac›lar
Bir dönem ‹stanbul Büyükflehir

Belediye Baflkanl›¤› yapan Ali Mü-
fit Gürtuna bu durumu aç›kça itiraf
etmiflti: “Ya¤ma olufltu ne yaz›k ki,
birbirinin desteklenmesi ve günah-
lar›n› örtmek yaklafl›m›, kol k›r›l›r,
yen içinde kal›r yaklafl›m›, özellikle
‹stanbul için muazzam bir ya¤may›
beraberinde getirdi. Bak›n›z, hiç
bofl alan kalmad›. Her tarafa bina-

lar dikiliyor ve yüksek yo¤unluk-
lu sat›ld›. Birço¤u kaçak bina-
lar bunlar›n. Bak›yorsunuz ik-
tidara yak›n çevreler hep bu
iflleri yap›yor. Zaten iktidar,
kkeennddiissiinnee yyaakk››nn oollmmaayyaann hhaall--
kkaayyaa z›rn›k koklatm›yor. Onun
için de rant paylafl›m› kapal› bir
çevrenin içinde kal›yor.” 

Partilerini ihya eden mak-
bul belediye baflkanlar›n›n
pislikleri, yolsuzluklar› ortal›-
¤a dökülmüfl olsa bile önemli
de¤ildir. “H›rs›z” diye ünlenme-
leri, hatta haklar›nda yolsuzluk-
tan, sahtecilikten davalar aç›l-
m›fl olmas›, adeta baflar› ölçü-
tü gibidir. Bu isimler tekrar
tekrar belediye baflkanl›klar›
için aday gösterilirler. Mesela,
Samsun Büyükflehir Belediye
Baflkan› Yusuf Ziya Y›lmaz,
2004-2007 aras›nda iihhaalleeyyee
ffeessaatt kkaarr››flfltt››rrmmaa,, zziimmmmeett,,
rrüüflflvveettee aarraacc››ll››kk,, ssuuççttaann
kkaayynnaakkll›› mmaallvvaarrll››¤¤›› ddee¤¤eerrllee--
rriinnii aakkllaammaa vvee bbuu ssuuççllaarraa iiflfl--
ttiirraakk gibi suçlardan 9-49 y›l ha-
pis istemiyle yarg›lan›rken 33.. kkeezz
AKP taraf›ndan aday gösterildi.

Y›lmaz bu konudaki tek
örnek de¤ildir. AKP’den
CHP’ye tüm düzen partileri-
nin belediye baflkanlar› aras›n-
da yolsuzlu¤a kar›flmam›fl bir
isim bulmak zordur. Ve bu isimler
kendi partileri ya da pazarl›kla geç-
tikleri baflka bir parti taraf›ndan tek-
rar aday gösterilmektedir. Yap›lan
h›rs›zl›klardan, haks›zl›klardan, na-
mussuzluktan görüntüde de olsa ra-
hats›zl›k duyup, yolsuzlu¤a ad› ka-
r›flan baflkanlar› cezaland›rmak,
parti saflar›ndan uzaklaflt›rmak gibi
yapt›r›mlar› görmek mümkün de¤il-
dir ya da çok zorunlu kal›nd›¤›nda
baflvurulan bir yoldur; ki o zaman
da onu h›rs›zl›¤a, yolsuzlu¤a ne ka-
dar karfl› olduklar›n›n flfloovvuunnaa çevi-
rirler. 

Belediyelerde yolsuzluk yön-
temleri saymakla bitecek gibi de¤il-
dir. Mahkemelere ve bas›na yans›-
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yan yolsuzluklar a¤›rl›kl› olarak,
imar yolsuzluklar›, ihale yolsuzluk-
lar›, sat›n alma ve tedarik yolsuz-
luklar›, ba¤›fl ve yard›m yolsuzluk-
lar›, d›fl kaynakl› kredi kullan›mla-
r›nda yaflanan yolsuzluklar, bafll›k-
lar›nda toplanmaktad›r. ‹ktidar par-
tilerinin tüm koruma ve örtme çaba-
lar›na ra¤men yerel yönetimlerde
görevli birçok yönetici hakk›nda
“sebepsiz zenginleflme”, “yolsuz-
luk” davalar› aç›lmaktad›r. Ama or-
taya ç›kan yolsuzluk dosyalar›n›n
ço¤u cezas›z kal›r. 2007 y›l›nda ya-
p›lan yarg›lamalarda yyoollssuuzzlluukk iidd--
ddiiaallaarr››nn››nn yyüüzzddee 9911’’ii bbeerraaaattllee ssoo--
nnuuççllaanndd››.. Verilen cezalar da “para
cezas›na” çevrildi. Yani, soydukla-
r›n›n onbinde, belki milyonda birini
para cezas› olarak ödemifl oldular;
yani ranttan zarar! Ya¤ma, soygun
karfl›s›nda ödedikleri bedelin en
fazlas› budur. 

Belediye ya¤mas›nda as›l “mal›
götüren” iktidar partileri olmakla
birlikte, di¤er düzen partileri de ge-
nellikle bunun d›fl›nda de¤ildir. BBee--
lleeddiiyyee MMeecclliisslleerrii,, halk›n yerel yö-
netime kat›lmas›n›n, denetiminin
de¤il, soygunda düzen güçlerinin it-
tifak›n›n simgesidir adeta. Öte yan-
dan muhalefetteki düzen partileri de
zaten “bugün sana, yar›n bana”
mant›¤›yla yolsuzluk dosyalar›n›n
üzerine gitmekten kaç›n›rlar.

Belediyelerdeki ya¤ma, elde
edilen rant o kadar büyüktür ki, ül-
kemizde bir çok belediye baflkan›, o
koltukta elde etti¤i maddi güçle, ye-
ni parti kurmaya veya partisinde li-
derli¤e soyunmufltur. Özellikle ‹s-
tanbul Belediye Baflkanl›¤› zengin-
leflmenin, düzen partileri içinde li-
derli¤e yükselmenin maddi koflulla-
r›n› haz›rlaman›n basama¤› halinde-
dir. ‹stanbul Belediye Baflkanla-
r›’n›n hemen hepsi bir parti ya da
“hareket” kurmaya soyunmufltur.
BBeeddrreettttiinn DDaallaann Demokratik Mer-
kez Parti’yi, RReecceepp TTaayyyyiipp EErrddoo--
¤¤aann AKP’yi, AAllii MMüüffiitt GGüürrttuunnaa
Turkuaz Hareketi’ni kurarak, baflla-
r›na geçtiler. Nurettin Sözen de
SHP’nin bafl›na geçme haz›rl›klar›
içindeyken patlayan ‹SK‹’deki yol-
suzluklar nedeniyle vazgeçmek zo-

runda kald›. Yine MMeelliihh GGöökkççeekk,,
MMuurraatt KKaarraayyaallçç››nn,, SSaaaaddeettttiinn
TTaannttaann,, MMuussttaaffaa SSaarr››ggüüll çeflitli fle-
hirlerin belediye baflkanl›klar›ndan
parti liderli¤ine soyunan isimlerden
baz›lar›d›r. 

Halk›n de¤il, 
eflraf›n temsilcileri
Yerel yönetimler, sistemin genel

niteli¤inin bir uzant›s› olarak aannttii--
ddeemmookkrraattiikkttiirr.. 

Düzen partilerinin belediye bafl-
kanlar› da buna uygundur; halk›n
de¤il, kendi parti liderlerinin hiz-
metindedirler. Belediye baflkan
adaylar› belirlenirken parti üyesi ifl-
çinin, memurun, köylünün sesini,
taleplerini parti yönetimleri dikkate
almaz. Öyle ki, y›llard›r “ön seçim”
bile yapmaz düzen partileri. Bunun
da seçimleri demokratik yapaca¤›
flüphelidir gerçi. Çünkü, delegelik-
ler de lidere göre flekillendirilmifltir.
n seçim olsa da olmasa da, ço¤un-
lukla parti lideri ve yan›ndaki ç›kar
çevresinin dedi¤i olur. Seçimlerden
sonra da anti- demokratik iflleyifl
devam eder. S›radan partililere, hal-
k›n sorunlar›na, taleplerine kapal›-
d›r baflkanlar›n kap›lar›. Halk, flehir
yönetiminde kendilerini ifade ede-
cek, dertlerini anlatacak bir zemin
bulamaz. 

Düzenin belediye baflkanlar› hal-
k›n de¤il, flehir ““eeflflrraaff››nn››nn””,, yani
flfleehhrriinn ssöömmüürrüüccüü eeggeemmeennlleerriinniinn
hizmetindedirler. fiehre yol, park,
kald›r›m yaparken bile, asl›nda bir
taflla iki kufl vurulur hep; bir yandan
flehre “hizmet” yap›yor görünümüy-
le, egemenlere kâr ve rant alan› aç-
mak amac› içiçedir. Ço¤u zaman
ikincisi ön plana da geçer; flehirle-
rin gerçek ihtiyaçlar› dururken tek-
rar tekrar kald›r›mlar›n yenilenme-
si, parklar›n y›k›l›p yenilenmesi, uz-
manlar›n itirazlar›na ra¤men flehrin
hemen her yerine köprülü, köprüsüz
“kavflaklar” yap›lmas›, gibi “hiz-
metler”, bu yüzdendir. Altyap› so-
runlar›na köklü çözümler getirmek
yerine eflraf›n taleplerine öncelik
verilir. 

Kentlerin geliflme dinamikleri,
do¤as›, tarihi dokusu, halk›n ihti-
yaçlar› gözetilmeden, bilimsel veri-
lere dayan›lmadan rant elde etmeye
yönelik projeler haz›rlan›r. Yaflam
kentte yaflayanlar için çekilmez ha-
le gelirken belediye yönetimlerine,
baflkanlar›na yak›n flirketler ihya
edilir. Ya¤an her ya¤mur, kar trafi¤i
felç eder. Sellerde yoksullar›n evle-
ri kullan›lmaz hale gelir, dereler ta-
flar. Denetimsiz binalar çöker, dep-
remlerde koca flehirler mezarl›¤a
dönüflür, kanalizasyonlar patlar, te-
miz su flebekelerine kanalizasyon
s›zar... fiebeke sular› ço¤u yerde ar-
t›k içilemez durumdad›r; bu yöne-
tim anlay›fl› milyonlarca insan› su-
suz b›rakm›flt›r. S›k s›k salg›n hasta-
l›klar yüzünden insanlar hastanelere
tafl›n›r. 

Fakat bu sayd›klar›m›z›n ““ddüüzzee--
nniinn bbeelleeddiiyyeecciilliikk aannllaayy››flfl››”” aç›s›n-
dan bir önemi yoktur. Tüm bunlar
bir belediye baflkan›n› “baflar›s›z”
k›lmaz, de¤ifltirilmesini gerektir-
mez... Ne zaman parti lideriyle ters
düfler, partiye sa¤lad›¤› imkanlar
daral›r, ne zaman o flehirdeki burju-
vazinin, tefeci tüccar kesiminin,
toprak a¤alar›n›n istekleriyle ters
düfler, o zaman farkl› isimlerin ara-
y›fl› bafllar. Mevcut baflkan, parti li-
derine, partinin o kentte ç›kar birli-
¤i yapt›¤› kesimlere hizmeti devam
ettirecek olan bir yeni isimle yer de-
¤ifltirir. Böylelikle, “arpal›k” emin
ellere devredilirken, ayn› zamanda
da halk›n h›rs›zl›¤a, yolsuzlu¤a, fle-
hir hizmetlerinin yetersizli¤ine kar-
fl› duydu¤u tepkiler de bir kifliye yö-
neltilip bir önceki baflkana y›k›larak
sistem ve partiler aklanm›fl olur.
Böylelikle “yerel yönetim” soygu-
nunu ve despotizmini sürdürmek
daha kolaylafl›r.  

Tablo budur. Bu tabloda, halk
güçleri için, devrimciler, ilericiler
için, yerel seçimlerin anlam›, ifllevi,
bu sistemin bir parças› olmak, bu
ya¤madan pay almak olamaz elbet-
te. Yerel seçimlere ve yerel yöne-
timlere do¤ru devrimci bak›fl aç›s›,
her aç›dan bu sistemin bir parças›,
bu çark›n bir difllisi olmay› reddet-
mekle bafllar. 
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‹ki farkl› “zirve” top-
land› geçen hafta; biri, ‹s-
viçre'nin Davos kasabas›n-
da toplanan ve yayg›n ola-
rak ''Davos Zirvesi'' diye
tan›nan egemen s›n›flar
zirvesiydi. Davos Zirve-
si’nin tam ad›, DDüünnyyaa
EEkkoonnoommii FFoorruummuu’dur ve
bu y›l 39’ncusu toplan-
maktad›r. 

‹kinci zirve ise, Dünya
Sosyal Formu’dur. DSF,
27 Ocak-1 fiubat tarihleri aras›nda
her zamanki klasik slogan› "Baflka
Bir Dünya Mümkün" slogan›yla
Brezilya’n›n Belem kentinde top-
land›. 

Forumlardan ilkinde tekeller, te-
kellerin temsilcileri var. ‹kincisinde
ise, dünyan›n bir çok bölgesinden
devrimci, ilerici, demokrat güçlerin
temsilcileri..  

Tekellerin ZZirvesi 
Davos
28 Ocak-1 fiubat 2009 aras›nda

yap›lan Davos’un gündeminde bu
y›l ''''KKrriizz SSoonnrraass›› DDüünnyyaass››nn››nn BBii--
ççiimmlleennddiirriillmmeessii''''nin ele al›naca¤›
aç›kland›. 

Emperyalistler, tamamen kendi
ç›karlar› için, kendi sorunlar›n›n
çözümü için düzenledikleri bu ve
benzeri toplant›lar›, sanki “dünya-
n›n sorunlar›n› çözmek için” dü-
zenlemifl gibi yans›t›yor ve bunda
da belli ölçülerde baflar›l› oluyorlar.
Baflar›lar›n›n kan›t› bu ve benzeri
toplant›lara yönelik oluflturduklar›
beklentilerdir. 

Burjuva bas›n yay›n organlar›,
günler süren canl› yay›nlarla “dün-
ya nefesini tutmufl, Davos’tan ç›ka-
cak çözümleri bekliyor” türünden
söylemlerle, bu beklentiyi olufltu-
ran as›l güçtür. 

Oysa ad› bu tür beklentilerle bir-

likte an›lan G-8 toplant›lar›ndan
Bilderberg’e, AB zirvelerinden Da-
vos’a kadar, hepsinin tek bir günde-
mi vard›r: TTeekkeelllleerriinn ssoorruunnllaarr››.. 

Tekellerin temsilcileri, emper-
yalist ve iflbirlikçi yönetimlerin li-
derleri, bu y›l da yine ayn› sorunlar
için ‹sviçre’nin bu küçük kasaba-
s›nda bir kez daha biraraya geldiler.
Davos’ta halklar›n temsilcileri yok.
Zaten böyle bir amaçlar› da yok.
Davos emperyalist tekellerin ve
emperyalist ve iflbirlikçi devletlerin
zirvesidir. Bunun d›fl›ndaki kat›l›m-
lar, flovdan öte bir anlam tafl›maz.
Ülkemizden de kalabal›k bir heyet
kat›ld› Davos’a. Baflbakan Tayyip
Erdo¤an, D›fliflleri Bakan›, ekono-
miden sorumlu bakan ve birçok te-
kelci burjuva... Tekellerle iflleri çok
anlafl›lan AKP’nin. Pazarlayacak-
lar, satacaklar. Çünkü Davos, ayn›
zamanda yeni-sömürgelerin, yeralt›,
yerüstü zenginliklerini emperyalist
sermayeye peflkefl çektikleri yerdir. 

Emperyalist ve yeni-sömürge
ülkeleri temsil eden devlet baflkan-
lar›, baflbakan ya da bakanlar, tekel-
lerin yöneticilerinin flu veya bu top-
lant›da, halklar›n yarar›na, halkla-
r›n refah› ve mutlulu¤u için kararlar
ald›klar›na tan›k olunmam›flt›r. Da-
vos’ta da kural bozulmayacakt›r. 

Böyle bir yerde halklar›n lehine
politikalar belirlenmeyece¤i aflikar-
d›r.  Onun içindir ki halklar, “nefes-

lerini” Davos için
tutmayacaklard›r. 

Bu y›lki Da-
vos’un gündeminde
do¤al ki, emperya-
list ülkelerin içinde
bulundu¤u ve aylar-
d›r debellendikleri
son kkrriizzii nas›l atla-
tacaklar› var. Her ne
kadar ''Kriz Sonras›
Dünyan›n Biçim-
lendirilmesi''ni ko-

nuflaca¤›z deseler de, henüz emper-
yalist sistem krizi atlatabilmifl de-
¤ildir.

Peki Davos’tan krize ve krizin
sonuçlar›na dair bunlar› telafi ede-
cek bir karar ç›kabilir mi?  

Bu da mümkün de¤ildir. 

Davos’ta halklar›n ekonomik
hiçbir soruna çözüm yoktur; çünkü
Davos, açl›k yoksulluk, iflsizlik gi-
bi, halklara zarar veren tüm sorunla-
r›n kayna¤› olanlar›n zirvesidir. 

Davos, halklar aç›s›ndan sadece,
sonraki süreçte ne tür sald›r›lar ge-
lece¤ini bilebilmek aç›s›ndan
önemlidir. Bunun d›fl›nda Davos’a
yönelik her türlü beklenti yanl›fl,
çarp›k beklentilerdir. 

Kriz ve krizin sonras›n› tart›fl›r-
ken, tart›flacaklar› eenn tteemmeell nokta,
hiç kimsenin kuflkusu olmas›n ki,
krizin faturas›n› yoksul halklara na-
s›l fatura edecekleri olacakt›r. Ken-
di krizlerinin faturas›n› halklara ç›-
karmadan atlatamayacaklar›n› iyi
bilirler. 

‘Muhalifli¤in’ Zirvesi: 
Dünya SSosyal FForumu 
Dünya Sosyal Forumu (DSF), 9.

kez toplan›yor. Foruma yaklafl›k
150 ülkeden yaklafl›k 80 bin kiflilik
bir kat›l›m olmas› bekleniyordu.
Kuflku yok ki 150 ülkeden kat›l›m,
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oldukça önemlidir. 

Forumun bu y›lki ana temas›
"iklim de¤iflikli¤i" olarak tesbit
edildi ve Forum, baflta Amazon
Ya¤mur Ormanlar› olmak üzere,
Latin Amerika k›tas›ndaki K›z›lde-
rili halklara adand›. 

Ana tema böyle tesbit edilmifl
olmakla birlikte, DSF kaç›n›lmaz
olarak krizin dünyan›n dört bir ya-
n›nda emekçilere yans›yan iflten ç›-
karmalar gibi sonuçlar›n› da günde-
mine alacak. 

Bunun d›fl›nda, 9. Dünya Sosyal
Forumu’nda ele al›nacak bafll›klar
da flunlar:

“1) ‹letiflim, kültürler ve e¤itim:
Dinamiklerin demokratiklefltirilme-
si ve alternatifler,

2) Çeflitlilik, kimlikler ve hare-
ketimizden genel görüntüler,

3) Emperyalist stratejiler ve
halklar›n direnifli,

4) ‹ktidar, politikalar ve toplum-
sal özgürleflme için mücadele,

5) Do¤al kaynaklar ve yaflama
hakk›: Ya¤mac› modellere karfl› al-
ternatifler,

6) Emek, sömürü ve yaflam›n
üretimi”.

HHaallkk CCeepphheessii de, ““EEmmppeerryyaa--
lliisstt SSaalldd››rrggaannll››kk vvee TTüürrkkiiyyee’’ddee
SSoossyyaalliizzmm MMüüccaaddeelleessii”” bafll›kl› bir
toplant› düzenleyecek forumda. 

DSF’deki MMu¤lakl›k vve 
‹cazet AAnlay›fl›
Tüm bunlar›n ötesinde ise, DSF,

bafl›ndan beri yaflad›¤› ve belli sü-
reçlere ba¤l› olarak yo¤unlaflan aç-
mazlar› ve sorunlar›yla karfl› karfl›-
yad›r yine.

DSF, dünya çap›nda halklar›n
ilerici, devrimci, demokratik dina-
miklerini içinde bar›nd›rmakla bir-
likte bugün için reformizmin ve on-
larla birlikte hareket edenlerin etki-
li oldu¤u bir organizasyon duru-
mundad›r. Bu belirleyicilik,
DSF’nin hem sloganlar›nda, dünya
çap›nda çeflitli geliflmelere karfl› ge-
lifltirdi¤i (veya gelifltirmedi¤i ey-

lemlerde), DSF’ye kat›l›mlara yö-
nelik tav›rlar›nda kendini göster-
mektedir.   

Reformist belirleyicili¤in kendi-
ni gösterdi¤i politikalardan biri de,
genel olarak politika belirlenmesin-
de eemmppeerryyaalliizzmmiinn iiccaazzeettiinnii göze-
ten bir hat izlenmesidir. 

DSF’de slogan denilince ilk ak-
la gelen elbette ““BBaaflflkkaa bbiirr ddüünnyyaa
mmüümmkküünn”” slogan›d›r. 

Bu slogan son derece “bilinçli”
bir tercihi yans›t›r. Slogan›n bu fle-
kilde formüle edilmesi, salt en ge-
nifl kesimleri birlefltirme amac›yla
izah edilemez, bunda daha çok bir
siyasi tercih vard›r. 

Kapitalizmin, sosyalizm d›fl›nda
bir alternatifi yoktur. E¤er kapita-
lizme karfl› bir alternatifin ad› ko-
nuluyorsa, bunun ad› ne “Baflka bir
dünya” olur, ne de daha baflka bir
fley. Bunun ad› yine sosyalizim
olur. DSF’de etkin olan reformiz-
min ›srarla ve kesinlikle kaçt›¤› da
iflte budur. 

“Baflka bir dünya mümkün” slo-
gan›n› savunan reformist kesimler,
ideolojik elefltiri alt›nda kald›kla-
r›nda, “baflka”dan anlad›klar›n›n
“sosyalizm” oldu¤unu söylerler ço-
¤unlukla. Fakat reformizmin önem-
li bir kesimi için öyle olmad›¤› da
kesindir. 

M›s›rl› Samir Amin’in “ tüm ge-
liflmeyi sosyalizmi kurmak üzerine
mi tasarlamak gerekir?”  sorusu,
DSF reformizminin sevdi¤i bir so-
rudur. Bundan asl›nda kapitalizmin
tek alternatifinin sosyalizm oldu¤u

düflüncesine kat›l›nmad›¤› sonucu
ç›kmaktad›r. Kapitalizm olmaya-
cak, sosyalizm de olmayacak! Peki
ne olacak?

DSF’de bu sorunun cevab› koca
bir sessizliktir. Çünkü bu sorunun
bir cevab› yoktur. 

Dolay›s›yla, ssoossyyaalliizzmmiinn rreedd--
ddeeddiillddii¤¤ii nnookkttaaddaa, geriye yine tek
bir alternatif kal›r: Alternatif olma-
yan alternatf: Kapitalizm. 

Sosyalizm yads›nd›¤› sürece,
““bbaaflflkkaa bbiirr ddüünnyyaa”” söylemi, hede-
fi, giderek kapitalizme var›r, baflka
hiçbir yere de¤il. Çünkü hareket, ya
kapitalizme yönelecektir, ya sosya-
lizme... DSF’nin, DSF içindeki tüm
güçlerin karar vermek zorunda ol-
du¤u bir tercihtir bu.  

Bu tercihle birlikte, DSF içinde-
ki belli güçler, sadece “kapitaliz-
min sosyallefltirilmesi” gibi bir he-
defe kendilerini mahkum etmekte-
dirler. Kapitalizmin biraz reform-
larla iyilefltirilmesi, Avrupa solu-
nun uzun y›llara dayanan çizgisidir
ve DSF içinde devrimi, sosyalizmi,
proletarya diktatörlü¤ünü reddeden
bir kesim, DSF’ye tümüyle bu iyi-
lefltirmeci (reformist) anlay›fl› ha-
kim k›lmak istemektedir.   

Alternatiften söz edip, sosya-
lizmden sözetmemek, “baflka bir
dünya” kavram›n›n mu¤lakl›¤›na
s›¤›nmak, icazetçi politikayla da
uyumlu oland›r. 

DSF’deki icazetçi politika anla-
y›fl›, dönem dönem mesela FARC
gibi, silahl› mücadeleyi savunan,
gerilla mücadelesi veren örgütlen-
melerin DSF’de temsil edilmesine
karfl› ç›kabilmektedir. Bu noktada
tam bir tutars›zl›k söz konusudur.
Demokratik iflleyifl, kat›l›mc›l›k,
her kesime aç›k olmak, DSF’de
kimsenin a¤z›ndan düflürmedi¤i
söylemlerdir. Fakat ifl, silahl› müca-
deleyi savunanlar›n “demokratik
hakk›na” gelince, farkl›lafl›yor.
DSF’deki belli kesimler, devrimci
bir örgüt için gelmesin, kat›lmas›n
diyebiliyorlar. 

Bu, DSF’yi tümüyle emperya-
lizmin çizdi¤i s›n›rlara hapsetmek-
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Dünya hhalklar›n›n DDa-
vos’tan bbir beklenti oola-
maz... DDünya SSosyal FForu-
mu iise, aalternatifi bbelirsiz
b›rakarak, ddevrimle, ddev-
rimcilerle aaras›na mmesafe-
ler koyarak bbir alternatif
olmaman›n ss›n›rlar› iiçinde
durmaktad›r... OOysa kkapi-
talizmin ttarihsel aalternatifi
tektir; bunu ccüretle vve
aç›kça aadland›rarak kkitle-
lerin kkarfl›s›na çç›k›lmal›d›r. 



tir ki, DSF bünyesindeki ddiinnaammiikk--
lleerriinn ööllddüürrüüllmmeessii anlam›na gelir. 

DSF çizgisi, reformizmini afla-
mad›¤› sürece kendisini tekrarla-
maktan öteye geçmez. Ancak bün-
yesinde belirli dinamikleri tafl›d›¤›
da bir gerçektir. Sosyal forumu ka-
pitalizmin s›n›rlar›nda tutup devrim
mücadelesinin d›fl›nda sürdürmek
halklar aç›s›ndan do¤ru bir tercih
olamaz. 

Alternatif OOlmak, 
En BBaflta NNet OOlmak,
Sonra CCüretli OOlmakt›r
Devrimci bir alternatifi aç›kça

ortaya koyamama, as›l olarak sos-
yalist sistemin y›k›l›fl›n›n ideolojik,
politik düzeydeki bir yans›mas›d›r.
Sosyalist sistemin y›k›l›fl›yla birlik-
te “reel sosyalizm” denilerek, mev-
cut sosyalist uygulamalar ve kaza-
n›mlar reddedilmifl, yine ayn› kav-
ram›n -reel sosyalizm kavram›n›n-
elefltirisi temelinde proletarya dik-
tatörlü¤ü de mahkum edilmifltir.  

Bu durum asl›nda, sol saflarda
hemen her yenilgi, darbe dönemle-
rinin karakteristik özelliklerinden
biridir. Rusya devrimi sürecinde
1905 devrimi yenilgisi sonras› için
yaz›lan flu sat›rlar karakteristiktir:

"Bozgun Menflevikleri hepten
y›ld›rm›flt›. Pani¤e kap›larak, yeni
bir devrimi düüflfllleemmeenniinn bbiillee ggeerreekk--
mmeeddii¤¤iinnii söylüyorlard›. YYaassaadd››flfl››

ppaarrttiinniinn kkaappaatt››llmmaass››nn››,, ggiizzllii ddeevv--
rriimmccii ççaall››flflmmaann››nn bb››rraakk››llmmaass››nn›› is-
tiyorlard›. Programda ve partinin
devrimci takti¤inde, devrimci gele-
neklerinde, aç›k bir vvaazzggeeççmmee ppaa--
hhaass››nnaa, yetkililerin yasal bir varo-
lufl için kendilerine izin verecekleri-
ni umuyorlard›. ‹hanet ettikleri sa-
dece ssoossyyaalliizzmm de¤il, ayn› zamanda
demokrasiydi." (SBKP Tarihi)

Bugün reformist, revizyonist ge-
lenekten gelen solun durumu, yukar›-
da tarif edildi¤i gibidir. Önce -ülke-
miz özelinde- 12 Eylül yenilgisi, ar-
d›ndan dünya çap›nda sosyalist siste-
min y›k›lmas›yla do¤an “yenilgi” ruh
hali, “baflka bir dünya mümkün”ü
üretmifltir. Gerçek fludur ki, slogan
daha baflta “baflka”dan ne kastetti¤ini
söyleyebilecek cüreti gösteremeye-
rek kitleler nezdinde güvenilir olma
özelli¤ini kaybetmektedir. 

Mesela ülkemizde ÖDP refor-
mizmi, Avrupa’da benzer çizgileri
savunan reformist partiler, “baflka
bir dünya”y› somutlamak ad›na,
özgürlükçü sosyalizm tan›m›n› ge-
lifltirdiler. Fakat özgürlükçü sosya-
lizmin de asl›nda burjuva demokra-
sisinin rötüfllanm›fl hali oldu¤u on-
lar›n söylemlerinden anlafl›lmakta-
d›r. Dilin kemi¤i yok; herfleye sos-
yalizm diyebilirsiniz; reformizmin
sosyalizm dedi¤i asl›nda, iyilefltiril-
mifl kapitalizm, sosyallefltirilmifl
burjuva demokrasisinden öte de¤il-
dir. Y›llar önce YÖN dergisinde bir
sosyalizm tarifi de flöyle yap›lm›flt›:

“Sosyalizm insanca hedeflere
yönelen ve dogmatik olmayan bi-
limsel yollarla toplum hayat›n› dü-
zenlemek amac›n› güden bir sistem-
dir. Azgeliflmifl bir toplumda aaflfl››rr››
ss››nn››ff ççaatt››flflmmaallaarr››nn›› demokratik yol-
larla önlemenin tek yoludur.” 

Reformizmin özgürlükçü sosya-
lizmi de, DSF’nin “baflka bir dün-
yas›!” da ayn› noktaya varmaktad›r. 

Davos ZZirvesi vve DDSF, 
Halklar ‹çin 
Çözüm DDe¤ildir
Gerek Davos Zirvesi, gerek

DSF, halklar için çözüm olmaktan
uzakt›rlar. Davos Zirvesi tamamen
emperyalist kapitalist temsilcilerin
toplanma yeri oldu¤u için halklar
için düflmanl›¤›n ötesinde birfley
ifade etmez. Davos’ta halklar için
çözüm aramak halklara en büyük
ihanet olur. 

DSF ise, bugünkü geri çizgisine
ra¤men, bünyesinde çok çeflitli di-
namikleri bar›nd›rmas›yla, halkla-
r›n haklar ve özgürlükler mücadele-
sinde varolmaya devam edecektir.
Devrimciler, DSF bünyesinde dev-
rimci bir alternatifin ad›n›n konul-
mas›n› sa¤lamaya çal›flacaklard›r.
Çözüm devrimdedir, çözüm sosya-
lizmde dir. Halklar›n kurtuluflu an-
cak sosyalizmdedir. Brezilya’n›n
Belem kentinden yükseltilmesi
gereken ses de budur.

Say›: 174 37DAVOS

Tekellerin sorunlar›n›n tart›fl›ld›-
¤› Davos Zirvesine alternatif olarak
2001 y›l›ndan beri düzenlenen Dün-
ya Sosyal Forumlar›n›n (WSF/DSF)
dokuzuncusu Brezilya'n›n Amazon
Ya¤mur Ormanlar› Belem (Para)
kentinde görkemli kitlesel bir yürü-
yüflle bafllad›.

Brezilya'n›n Belem kentinde dü-
zenlenen ve Latin Amerika k›tas›n-
daki K›z›lderili halklara adanan 9.

Dünya Sosyal Forumu yürüyüflüne
yaklafl›k 150 bin kifli kat›ld›. 

9. Dünya Sosyal Forumu Tertip
Komitesi taraf›ndan organize edilen
yürüyüfle, Brezilya Kolombiya,
Bolivya, Küba baflta olmak üzere
Latin Amerika ülkeleri ile Filistin ve
Türkiye gibi dünyan›n de¤iflik ülke-
lerinden pek çok örgüt ve kurtulufl
hareketi kat›ld›. Türkiye’den Halk
Cephesi Dünya Sosyal Forumu’nda

yer ald›.
4 fiubat’ta sona erecek olan fo-

rum boyunca onlarca seminer ve
atölye çal›flmalar›yla halklar›n so-
runlar› tart›fl›lacak.

Dünya Sosyal Forumu

Belem’de Yüzbinler Yürüdü
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‹ngiliz yay›n kuruluflu BBC, bir
“tarafs›zl›¤a” daha imza att›. ‹srail
sald›r›lar› sonucu yak›lan y›k›lan
Gazze’ye yard›m toplamak amac›y-
la “Felaket Acil Durum Komite-
si’nin (DEC) bafllatt›¤› kampanya-
y›, “tarafs›zl›¤›n›n zarar görebile-
ce¤i endiflesiyle” ekranlar›ndan du-
yurmay› reddetti.

BBC bu karar› al›rken “hüma-
nistli¤i” de elden b›rakmayarak
“Gazze’yle ilgili insani hikayeleri
ekranlar›na tafl›maya devam ede-
ceklerini” aç›klad›. 

Sen Gazzelilere belki sadece bir
ilaç olacak yard›m kampanyas›n›
engelle, arkas›ndan insani hikayele-
ri yay›nla... Ne için yay›nlayacaks›n
o “insani” hikayeleri?

Bilindi¤i gibi, BBC, dünyada
""bbaa¤¤››mmss››zz,, ttaarraaffss››zz yyaayy››nncc››ll››¤¤››nn
öörrnneekk kkuurruulluuflfluu"" olarak gösterilir.
BBC, hemen tüm yeni-sömürge ül-
kelerin küçük-burjuva ayd›nlar›n›n
gözünde, devletle, hükümetle iliflki-
leriyle, yay›n politikas›yla, yasal
konumuyla ba¤›ms›z bir yay›n ku-
ruluflunun ““mmooddeellii””dir. Bas›n yay›n
dünyas›nda BBC'nin özerkli¤ine,
ba¤›ms›zl›¤›na dair say›s›z örnek -
elbette övgüyle- anlat›l›r. Yeni mu-
habirlere, gazete yöneticilerine
BBC örne¤i verilir...

Fakat iflte tek bir olay, o mode-
lin üzerindeki parlak ambalaj› alma-
ya yetiyor. 

Bir bas›n yay›n kuruluflu olarak
BBC, ““ssaavvaaflflaann iikkii ttaarraaff aarraass››nn--
ddaa”” tarafs›z kal›yormufl...

Bütün dünya Gazze’deki katlia-
m›, çocuklar›n, kad›nlar›n öldürülü-
flüne, okullar›n, camilerin, hastane-
lerin nas›l birer birer hedef seçilerek
vuruldu¤una tan›k oldu. 

‹laçs›zl›ktan yaral›lar›n, çocuk-
lar›n nas›l ac›lar çekerek öldü¤ünü
gördü. Bu görüntüleri BBC de ya-
y›nlad›. Gerçekten orada iki eflit “ta-
raf›n” savafl› m› vard›? Yoksa em-
peryalizmin destekledi¤i devasa bir
askeri gücün, çoluk, çocuk, kad›n
demeden bir halk› katletmesi, bir

flehri haritadan silmesi mi vard›?

Kimdi bu devasa askeri güç? SSii--
yyoonniisstt ‹‹ssrraaiill DDeevvlleettii!! Peki arkas›n-
da ki güçler kimdi? AAmmeerriikkaa ve
BBC’nin ülkesi ‹‹nnggiilltteerree ve bütün
emperyalist güçler. 

PPeekkii NNeeyyiinn TTaarraaffss››zzll››¤¤››??
BBC ve di¤er emperyalist med-

yan›n, kendi tekellerinin ç›karlar›
do¤rultusunda taraf olmalar› eflya-
n›n do¤as› gere¤idir. Baflka türlüsü
mümkün de de¤ildir. Bu ç›plak ger-
çe¤e ra¤men, BBC, pekçok kez
yapt›¤› gibi taraf tutan yay›n politi-
kas›n› “tarafs›zl›k” olarak sunmaya
devam etmek istemektedir. 

Neyin tarafs›zl›¤›? 

Bu katliamlar› ekranlar›ndan ku-
ru bir haber olarak geçiyorsan, kim
katlediyor ve neden katlediyor soru-
sunun cevab›n› dinleyicilerinden,
izleyicilerinden gizliyorsan, orada
zaten bir tarafs›zl›k yoktur. 

O zaman sen katilden yana taraf-
s›n. “ ‹nsani hikayeler...” ad›na kat-
liam görüntülerini dramatize ederek
sunmak, kimseyi “taraf” olmaktan
ç›karmaz, bu görüntüler kimseyi
hümanist de yapmaz. 

Sadece BBC de¤il, bütün emper-
yalist bas›n yay›n kurulufllar›, ‹sra-
il’in Gazze’ye sald›r›s› süresinde ol-
du¤u gibi, her zaman ba¤l› oldukla-
r› tekellerinin ve devletlerinin ç›kar-
lar›n› korumaktad›rlar. 

Sorun Gazze’yle de s›n›rl› de¤il-
dir. ‹srail’in, Filistin topraklar›n› ifl-
gal ve ilhak›n› meflrulaflt›ran, Filis-
tin halk›n›n direnifline “terörizm”
diyen bir yay›nc›l›¤›n tarafs›zl›¤›n-
dan söz edilemez. Bugün Irak’ta,
Afganistan’da devam eden direnifle
terörizm diyen, direniflçileri terörist
diye nitelendiren yay›nc›l›k, aç›k ki,

tarafl›d›r.  

Irak’› iflgal eden güçlerden biri de
‹‹nnggiilltteerree’ydi bilindi¤i gibi. Tarafs›z-
l›¤›yla ünlü BBC, ‹ngiliz askerleri-
nin Basra’daki katliamlar›n›, iflken-
celerini görmezden gelmedi mi?

Emperyalist medyan›n tarafl›l›¤›
sadece savafllarda, iflgallerde de¤il-
dir; tteekkeelllleerriinn çç››kkaarr››nn››nn oolldduu¤¤uu
hheerr yyeerrddee mmeeddyyaa ttaarraafftt››rr.. Bu bir-
gün çevre sorunudur, baflka birgün
e¤itim ya da sa¤l›k. Konu fark et-
mez. Emperyalist bas›n yay›n or-
ganlar›n›n hareket noktas› tekellerin
ç›karlar›d›r. 

Elbette emperyalist iletiflim ku-
rumlar›, bu politikalar›n› uygular-
ken, tekellerin ya da kendi devletle-
rinin ç›karlar›n› savunurken, sinsi,
ince, yapt›klar›n› perdeleyecek yön-
temlere baflvurmaktad›rlar. 

““BBaass››nn››nn ttaarraaffss››zzll››¤¤››”” söylemi-
nin kendisi de zaten bu yöntemler-
den biridir. 

Do¤rudan niteliklerinin görül-
memesi için, teflhir olmalar›n› önle-
mek için, ddeezzeennffoorrmmaassyyoonnuunn bü-
tün yöntemlerini kullanmaktad›rlar.
Enteresand›r elbette; hhaallkk››nn hhaabbeerr
aallmmaa öözzggüürrllüü¤¤üü’’nün görünürdeki
savunucular›, ayn› anda dezenfor-
masyon yapan kurumlard›r. Özel-
likle BBC gibi büyük ve deneyimli
medya kurulufllar› bu konuda çok
deneyimli ve oldukça da baflar›l›d›r-
lar. Baflar›lar›n›n en önemli neden-
lerinden biri ise, bugüne kadar hep
“ttaarraaffss››zz” olduklar›n› söyleyegel-
meleri ve milyonlarca insan› da bu-
na inand›rmalar›d›r.

TTeekkeelllleerriinn YYöönneettiimm vvee 
DDeenneettiimm AArraacc›› MMeeddyyaa
Bas›n yay›n organlar›, emperya-

list tekellerin, devletlerin en etkili
pp rrooppaaggaannddaa,, yyöönneettiimm ve ddeenneettiimm
araçlar›ndan biridir. E¤lencesiyle,
magaziniyle, haberleriyle, tart›flma
programlar›yla, e¤itim, kültür-sa-
nat(!), spor programlar›yla milyar-
larca insan› yönlendiren, flekillendi-

Ve Medyan›n ‘‘Tarafs›zl›¤›’
Tekellerin ç›kar›n›n
oldu¤u her yerde

medya taraft›r 



ren kurumlar olarak, her anlamda
tekelci burjuvazinin hizmetindedir-
ler. Emperyalistler kimi hedefe koy-
muflsa, hangi politikay› gündemlefl-
tirmiflse, gazeteleri, televizyonlar›,
radyolar›, internetiyle, emperyalist
iletiflim mekanizmas› da ayn› hedef-
ler do¤rultusunda çal›flmaya bafllar.
Mesela, ›rak’ta oldu¤u iddia edilen
“kitle imha silahlar›”; ‹ran’›n “nük-
leer faaliyetleri” ya da “Küba’n›n
insan haklar› ihlalleri” gibi, dönem-
sel olarak kim hedef olarak belirlen-
miflse, emperyalist bas›n yay›n da
bunlar›n “haberini”(!) yapm›flt›r. 

Bu gerçek ülkemizde de s›kça
karfl›m›za ç›kmaktad›r. 19 Aral›k
katliam› öncesi yap›lan yay›nlar›,
Küçükarmutlu operasyonu öncesi
yay›nlar› hat›rlamak yeterlidir. Bu
yay›nlar› yapan bas›n yay›n kuru-
lufllar› da sorsan›z, “ttaarraaffss››zz””dd››rr--
llaarr. BBC kadar ““mmooddeell”” olmasalar
da, kendi çaplar›nda güya tarafs›z
ve ba¤›ms›z gazetecilik yap›yorlar. 

Neresi ba¤›ms›z, neresi tarafs›z
peki bunlar›n? Amerika’n›n politi-
kalar› karfl›s›nda m› tarafs›zlar?
Irak’›n iflgalinde mi tarafs›zd›lar?
Aman anlaflmay› yapal›m diye ya-
y›n yapt›klar› IMF karfl›s›nda m› ta-
rafs›zd›rlar? 

Emperyalist medya, iflbirlikçi te-
kelci burjuvazinin medyas›yla art›k
daha fazla içiçedir. CNN Türk,
SKY Türk, Fox gibi birçok yay›n
organ›, emperyalist medya tekelleri-
nin do¤rudan uzant›s›d›r art›k. 

SS››nn››ffllaarr SSaavvaaflfl››nnddaa ‘‘BBaass››nn’’
DDaa OOllssaann TTaarraaffss››zzll››kk 
YYookkttuurr!!
BBC, yard›m kampanyas›n›, ta-

rafs›zl›¤›n› bozaca¤› gerekçesiyle
yay›nlamayarak aass››ll ttaarraaff››nn›› ortaya
koymufltur. Hiçbir örgüt, kurum ve-
ya kifli aç›s›ndan, s›n›f savafl›n›n
varl›¤› koflullar›nda tarafs›zl›k yok-
tur. Ya ezenlerden, ya da ezilenler-

den yanas›nd›r. BBC de “tarafs›z-
l›k” ad›na eezzeennlleerrddeenn,, ssöömmüürreennlleerr--
ddeenn yyaannaa tav›r koymufltur. Çünkü
bu savaflta Amerika ve ‹srail aç›kça
ezen güçtür.

Bas›n yay›n kurumlar›, kapitalist
düzen içinde ticari kurulufllard›r ve
sahipleri, yöneticileri ve çal›flanlar›
vard›r. Bunlar›n ss››nn››ffssaall konumlar›
onlar›n yay›n politikas›n› da belirle-
yendir.

Burjuva bas›n yay›nda, çal›flan-
lar›n, yay›n politikalar›n›n belirlen-
mesinde hiçbir etkileri yoktur. Poli-
tikay› belirleyen sahipleridir ve on-
lar da birer tekelci burjuvad›r. Ço-
¤unun bas›n yay›n alan›ndaki faali-
yetleri d›fl›nda da, pek çok ticari fa-
aliyetleri, emperyalist tekellerle ç›-
kar iliflkileri vard›r. 

‹flte yay›n politikalar›n› belirle-
yen de bu ç›kar iliflkileridir. BBC’yi
Gazze konusunda, ya da Do¤an
Medya’y› baflka bir konuda ttaarraaff
yapan da budur. 

Say›: 174 39ADALET

“Adaletli bir düzen olunca-
ya kadar Yürüyüfl’ümüz Süre-
cek” diyen okurlar›m›z her ko-
flulda gerekleri, dergimizi hal-
ka ulaflt›rmaya devam ediyor.
Sat›fllar s›ras›nda ‹brahim fia-
hin gibi kontrgerilla fleflerinin
yeni aç›¤a ç›km›fl olmad›klar›-
n›, asl›nda fiahinler’i görevlen-
direnin devlet oldu¤u anlat›ld›.

Antakyal› okurlar›m›z 23
Ocak günü Yeflilp›nar Belde-
si’nde dergimizin tan›t›m ve
sat›fl›n› yapt›lar.  

26–28 Ocak tarihlerinde de

dergimiz okurlar›m›z Bur-
sa’n›n Teleferik ve Panay›r
mahallelerine, Ferhatlar’›n,
Enginler’in sesini ulaflt›rd›lar.

‹zmir Yamanlar Emek Ma-
hallesi ve Gültepe Mahalle-
si’nde yap›lan tan›t›m ve sat›fl-

ta halka kontrgerilla anlat›ld›.
Üç dergi okunurun kat›ld›¤›
tan›t›m ve sat›fllarda toplam
115 dergi halka ulaflt›r›ld›.  

Adana’n›n Yüre¤ir ‹lçe-
si’ne ba¤l› Yamaçl› Mahalle-
si’nde okurlar›m›z 38 dergi
satt›lar. 

29 Ocak’ta Gazi Mahallesi
Dörtyol Meydan›’nda okurla-
r›m›z Yürüyüfl önlükleri giye-
rek megafonla dergimizin ta-
n›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar. 10
kiflinin kat›ld›¤› toplu dergi sa-
t›fl›nda 130 dergi sat›ld›.

28 Ocak’ta, Halk Cephesi üyeleri adalet için
BBaa¤¤cc››llaarr'da Ahmet Kabakl› Caddesi üzerindeki
Barbaros F›r›n› önünde, AAlliibbeeyykkööyy’de Cengiz
Topel Caddesi - Dörtyolda ve  GGüüllssuuyyuu Fatma-
han›m Dura¤›’nda eylemler yapt›lar. 

Halk Cepheliler yapt›klar› eylemlerle halk›
adalet için birleflmeye ça¤›rd›lar. "Halk› adalet-
siz b›rakmak isteyenlere karfl› birleflmeliyiz.
Adalet talebi bütün halk›n talebidir” diyen Halk
Cepheliler Ferhat'› vuran polislerin ve Engin'i
katledenlerin cezaland›r›lmas›n› istediler. Yürü-
yüfl Susturulamaz" sloganlar› atan kitle aç›kla-
malar›n ard›ndan Yürüyüfl dergisi sat›fl›na
ç›karak Ba¤c›lar’da 100, Gülsuyu’nda 60, Ali-
beyköy’de 48 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.

Adaletli Bir Düzen Oluncaya
Kadar Yürüyüflümüz Sürecek!

Ferhatlar, Enginler Adalet
‹çin Birleflmeye Ça¤›rd›  
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24 Ocak tarihli gazetelerde bir
haber yer al›yordu: ‹stanbul Serbest
Muhasebeci ve Mali Müflavirler
Odas› (‹SMMO) ““HHaayyaalllleerr YYaarr››flfl››--
yyoorr”” ad›yla bir araflt›rma yapm›flt›.
Araflt›rmaya göre, Türkiye’de yak-
lafl›k 22,,55 mmiillyyoonn kkiiflflii yar›flma prog-
ramlar›na yar›flmac› olmak için bafl-
vurmufl durumda. Yani araflt›rmaya
göre, ““hheerr 110000 yyeettiiflflkkiinnddeenn 1155’’ii yyaa--
rr››flflmmaacc›› oollmmaakk iissttiiyyoorr””!!

Haber bu. Haberin yay›nlan›fl ta-
rihi de 2244 OOccaakk.. ‹lginç bir tesadüf;
çünkü 2244 OOccaakk 11998800,, ülkemizdeki
emperyalizme ba¤›ml› ekonomik
paketlerin uygulanmaya bafllanmas›
aç›s›ndan dönüm noktas› olan tarih-
lerden biridir; 2244 OOccaakk KKaarraarrllaarr››,,
bugüne uzanan yoksulluk ve yoz-
laflman›n kaynaklar›ndan biridir. 

Bunu not düfltükten sonra, yine
araflt›rmaya dönelim. Kuflkusuz,
araflt›rma bir çok aç›dan yorumlana-
bilir, ama önce sorulmas› gereken
soru fludur: HHaallkk nneeddeenn bbuu yyaarr››flfl--
mmaallaarrddaa bbööyyllee kkuuyyrruu¤¤aa ggiirrmmiiflflttiirr??

Yetiflkinlerin yüzde 15’ini buna
yönelten etkenler nelerdir?

Bunun baflta gelen nedeni elbet-
te uygulanan ekonomik politikalar-
d›r. Halk› her geçen gün yoksullafl-
t›ran, sofras›ndaki son lokmaya el
uzatan, zaten düflük olan ücretleri
daha da düflüren, bu ücretleri de
vergi diyerek, harç diyerek budayan
ekonomik ve sosyal politikalar so-
nucunda, ““ggeeççiimmiinnii ssaa¤¤llaammaakk””,,
genifl kitleler aç›s›ndan mmüümmkküünn
oollmmaakkttaann çç››kkmm››flfltt››rr.. 

Halk, MMUUHHTTAAÇÇ hale getiril-
mifltir. Milyonlarca insan iflsizdir ve
““yyaarrdd››mmllaarrllaa”” yaflamaktad›r. Evet,
ülkemizde art›k ““yyaarrdd››mmllaarrllaa yyaa--
flflaammaakk”” diye bir kavram ve durum
vard›r. ‹fl bulmaktan, geçimini nor-

mal yollardan
s a ¤ l a m a k t a n
umudunu kesen
insanlar, ““bbaaflflkkaa
aarraaççllaarraa”” yönele-
cektir. 

Uygulanan tüm ekonomik politi-
kalar›n yaratt›¤›, daha fazla yoksul-
luk ve açl›kt›r. Ve ne zamanki ege-
menler, flu veya bu gerekçeyle hal-
k›n bo¤az›na daha fazla çökmüflse,
ne zamanki iflsizlik art›k ““iiflfl bbuull--
mmaa”” uummuudduunnuunn ddaa yyookk oolldduu¤¤uu bir
hale dönüflmüflse, o zaman ““bbaaflflkkaa
aarraaççllaarr”” devreye girmifltir. 

Çetecilik, mafyac›l›k, fuhufl, h›r-
s›zl›k gibi, kumar ve flans oyunlar›
da iflte bu baflka araçlardan baz›lar›-
d›r. 

‹flsizlik, yoksulluk büyüdükçe ve
en önemlisi uummuuttllaarr ttüükkeennddiikkççee,
halk›n kumar ve di¤er tür flans
oyunlar›na, piyangolara, yar›flmala-
ra yönelimi de artm›flt›r. Bu, benzer
her dönemde rastlanan bir olgudur.
Düzen, tüm seçenekleri tükenen kit-
lelere, yar›flmalarla, adeta yeni bir
kanal açarak, onlar› yine düzen için-
de tutmaya, beklentilerinin farkl›
kanallara yönelmesini engellemeye
çal›flmaktad›r. 

Ülkemizde özellikle 1980 “24
Ocak Kararlar›” sonras›ndaki dö-
nemde, kitlelerin artan yoksullu-
¤uyla birlikte, piyango, toto gibi
flans oyunlar›na ilgi artm›flt›r. Milli
Piyango ilk defa bu kararlar›n uygu-
lanmaya bafllamas›n›n ard›ndan iikk--
rraammiiyyeessiinnii ssüürreekkllii aarrtt››rrmmaayyaa bafl-
lam›flt›r. ‹kramiye yükseldikçe talep
artm›fl, talep artt›kça ikramiye de
daha yükseltilmifltir. MMiillllii PPiiyyaannggoo
ve SSppoorr TToottoo yetmemifl, yeni yeni
flans oyunlar› eklenmifltir. 

12 Eylül faflist cuntas›n›n yap›l-
mas›n›n temel nedenlerinden biri,
emperyalistlerin ve iflbirlikçi burju-

vazinin istedi¤i
24 Ocak Kararla-

r›n›n uygulanmas›-
n› sa¤layabilmekti.

Nitekim cuntayla bir-
likte kararlar uygulan-

maya baflland›. Kararlar›n uygulan-
mas›n› sa¤layan cuntan›n estirdi¤i
faflist terördü. Halk›n devrimci ve
demokratik örgütlenmeleri da¤›t›l-
m›flt›. 

‹flte burjuvazi bu ortam› kullana-
rak, halk› yozlaflt›rmay› da progra-
m›na ald›. fians oyunlar› bu progra-
m›n da bir parças›yd› elbette. 

Kitlelerin umutsuzlaflt›¤› yerde,
kapitalizmin açt›¤› “yeni” alterna-
tiflerden biri olarak yo¤un bir ilgi
olufltu totoya, piyangoya... Sonra
bunlar çeflitlenerek kendi bafl›na bir
“flans oyunlar›” sektörüne dönüfltü-
ler. Devletin en büyük gelir kaynak-
lar›ndan biriydi bu. Yani asl›nda
halk, “acaba bana da ç›kar m›?”
umudu peflinde koflarken, bir kez
daha SOYULMUfi oluyordu. Uzun
y›llar, bu iflin tekeli ülkemizde dev-
letin elinde kald›. Sonra herfley gibi
bu da özellefltirildi, “tekelci burju-
vaziye” aç›ld›. 

Bugün tekeller, flans oyunlar›yla
yar›flmalarla, kumarla, bir taflla iki
kufl vuruyorlar; birincisi bunlar ara-
c›l›¤›yla kitleleri yozlaflt›r›yor, ikin-
cisi, bu “iiflfl”lerden büyük paralar da
kazan›yorlar. Mesela, bir k›sm› tele-
fonla kat›l›m biçiminde yap›lan ya-
r›flmalarda, ilgili televizyon kurulu-
flunun telefonlar› kilitlenirken kasa-
s›na bu telefon ve SMS gelirlerin-
den büyük kazançlar akmakta, ara-
yanlar›n ise elbette telefon faturala-
r› fliflmektedir.

Çaresizlik, umutsuzlukla birlikte
flans oyunlar›na yönelimin artmas›,
kuflku yok ki, ülkemize özgü bir du-
rum da de¤il. Burjuvazinin ve kapi-

UUMMUUTTSSUUZZLLUUKKTTAAKK‹‹

‘UMUT’
2,5 milyon kifli... Yani, 

her 100 yetiflkinden 15’i 
yar›flmac› olmak 

istiyor!



talizmin hakim oldu¤u tüm ülkeler-
de ayn› süreçler yaflanmaktad›r.
Hepsinde flaflmaz biçimde, bu tür
oyunlar›n, piyangolar›n en çok ra¤-
bet gördü¤ü dönemler, yoksullu¤un
artt›¤› dönemlerdir. 

Mesela, bu olgunun dünyada
aç›k bir biçimde gözlenebildi¤i dö-
nemlerden biri, hemen tüm dünya
ülkelerini etkileyen büyük 1929
ekonomik bunal›m› dönemidir.
Özellikle Amerika’da bu tür oyun-
lar oldukça artm›flt›r. Bu oyunlar,
yar›flmalar adeta “ölümüne”dir. Ki
bu umutsuzlu¤un büyüklü¤ü ve ya-
r›flmalardan medet umman›n hangi
boyutlara t›rmand›¤› daha sonra
filmlere de konu olmufltur. En uzun
dans› kimin yapaca¤› üzerine kuru-
lu bir yar›flmada büyük ödülü almak
için dans yar›flmas›na kat›lan umut-
suz insanlar›n anlat›ld›¤› ““AAttllaarr›› ddaa
VVuurruurrllaarr”” filmi, bu ruh halini yan-
s›tan filmlerden biridir. 

Yar›flmalar›n bu kadar revaçta
olmas›n›n ikinci bir yan› da kuflku-
suz ki ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell boyutu-
dur. Kitlelerin önemli bir kesiminin
umutsuzlaflt›kça eenn kkoollaayy yyoolluu se-

çip flans oyunlar›na, kumara yönel-
mesinde, kapitalizmin ony›llard›r
körükledi¤i ““kkoollaayy yyoollddaann kkööflflee
ddöönnmmee”” anlay›fl›n›n da büyük pay›
vard›r. Empoze edilen bireyci, ben-
cil kültürle, kitleler, bu tür bir yoz-
laflmaya aç›k hale getirilmifllerdir. 

Ki bu tür flans oyunlar›n›n, yar›fl-
malar›n mant›¤›nda insanlar›n birbi-
rini eezziipp aalltteeddeerreekk yükselmeleri
vard›r. Yar›flmalar özellikle bunu
gerektirir. Ancak baflkas›n› yenerek,
ezerek yükselebilir ve köfleyi döner-
sin! O halde “ac›mas›z olacaks›n” ,
hiç kimseyi, “en yak›n›n› bile” dü-
flünmeyeceksin, düfltü mü ezip ge-
çeceksin, ssaaddeeccee kkeennddiinnii ve sadece
yar›flma sonucunda kazanaca¤›n
bbüüyyüükk iikkrraammiiyyeeyyii düflüneceksin!
Büyük ikramiyeyi kapt›n m› art›k
tüm dünya senindir! 

Kapitalizmin bu kültürü ve ahla-
ki bak›fl aç›s›, tüm insanlara empoze
edilmeye çal›fl›l›r; herkesin kapita-
lizmin bu ahlak›na, kültürüne uy-
gun flekillenmesi istenir. Yar›flma
programlar›nda rezalet ç›karanlar
magazin sayfalar›n›n bafl köflesine
konuk edilerek ödüllendirilir, flöhret

yap›larak herkese “siz de böyle ya-
parsan›z sizi de meflhur ederiz ve
köfleyi dönersiniz” anlay›fl› ö¤reti-
lir. “fifiööhhrreett” olmak esast›r; nas›l
flöhret olundu¤unun hiç önemi yok-
tur bu kültürde. 

K›sacas› kapitalizm bu flans
oyunlar›ndan, yar›flmalardan çok
yönlü, ekonomik, siyasi, sosyal, kül-
türel kazançlar elde eder. Yar›flmalar
yayg›nlafl›p yar›flmac›lar artt›kça, ka-
pitalist sevinir. Düzeninin ömrü uzar.
Yozlaflm›fl, düzen taraf›ndan afla¤›-
lanmaya raz› hale gelmifl insanlar›
düzen içinde tutmak ve yönlendir-
mek kolayd›r art›k onlar için!

Yar›flmalar›n ve yar›flmac›lar›n
artmas›, en yal›n haliyle, yoksullu-
¤un ve yozlaflman›n ne kadar boyut-
land›¤›n› gösterir. Ve halktan yana
olan hiç kimse, hiçbir örgüt, bu tab-
loya seyirci kalamaz. 2,5 milyonun
kuyru¤a girdi¤i yer, bir yar›flma de-
¤il, batakl›k kuyru¤udur ve halk› o
batakl›ktan, o batakl›¤›n baflka bafl-
ka biçimlerinden çekip almak da
tüm ilerici, devrimci, demokrat, ay-
d›n, halktan yana güçlerin sorumlu-
lu¤undad›r.

Say›: 174 41UMUT

Yar›flma kuyru¤undaki 2,5 milyon insan bizim in-
sanlar›m›zd›r. Belki siz vars›n›z içlerinde, belki
de komflular›m›z, iflyeri, okul arkadafllar›m›z,

meslektafllar›m›z, ya-
k›nlar›m›z...  

2,5 mmilyon iinsan›m›-
z›n uumudunu bbunlara
ba¤lay›p yyar›flma
kuyruklar›na ddizil-
mesi vvahimdir;
Bu ççaresizli¤e,
Bu uumutsuzlu¤a,
Bu yyozlaflmaya 
teslim oolmayal›m!

Umutsuzlu¤umuzu, çaresizli¤imizi, yoksullu¤u-
muzu istismar ederek B‹Z‹ KULLANIYORLAR. 

Bunlara aalet oolmayal›m.  
Bunlara aalet oolan ççevremizdeki hherkesi
UYARALIM. AArkadafllar›m›z›n, yyak›nlar›-
m›z›n, mmeslektafllar›m›z›n, kkomflumuzun aalet
olmas›na iizin vvermeyelim. 
Anlatal›m, aayd›nlatal›m. 

‹flsizsek, çaresizsek, muhtaçsak, elbette boyun
e¤ip oturun demiyoruz. Ama sorunumuzun çözü-
mü insanlar›m›z›n afla¤›land›¤›, horland›¤› bu ya-
r›flmalar da de¤ildir. 

Kimseye mminnet eetmeden, yyalvar›p yyakarma-
dan, oonurumuzu aayaklar alt›nda eezdirmeden,
onurumuz vve ggururumuzla, hhakl›l›¤›m›z vve
meflrulu¤umuzla ggelece¤imizin mmücadelesini
verelim. 

‹fl iiçin, eekmek iiçin, aadalet iiçin, yyalvarmayal›m,
yakalar›na yyap›flal›m. 

Yar›flmalarda, bbirbirimizin aaya¤›n› kkayd›rma-
ya ççal›flaca¤›m›za bbirlik oolal›m, bbirlikte ddire-
nip, bbirlikte hhesap ssoral›m. 

7

‹flçiler, köylüler, memurlar,
ö¤renciler, iflsizler, ev kad›nlar›,
ayd›nlar, serbest meslek sahipleri!
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““DDiirreenniiflfl,, AAnnttii--EEmmppeerryyaalliizzmm,,
HHaallkkllaarr AArraass››nnddaa DDaayyaann››flflmmaa vvee
AAlltteerrnnaattiifflleerr ‹‹ççiinn BBeeyyrruutt UUlluussllaa--
rraarraass›› FFoorruummuu””, 16-18 Ocak gün-
leri aras›nda Beyrut'ta yap›ld›.

Konferansa dünyan›n dört bir
yan›ndan aralar›nda Halk Cephe-
si’nin de oldu¤u 450 parti, örgüt ve
kurum temsilcisi kat›ld›. Unesco
Binas›’nda toplanan konferans›n
ça¤r›c›lar› Beyrut ‹nceleme Ve Bel-
ge Dan›flma Merkezi, Direnifl Seçi-
mine Deste¤in Ulusal Birlefltirilme-
si (Lübnan), Amerikan Ve Siyonist
‹flgale Karfl› Uluslararas› Kampanya
(Kahire Konferans›), Uluslararas›
Anti Emperyalist ve Halklar›n Da-
yan›flmas› Forumu (Kalküta-Hin-
distan Konferans›), Savafl› Durdu-
run Kampanyas› (Londra) isimli ku-
rumlard›. 

Konferans›n amac› direnifli des-
tekleyen hareketleri birlefltirmek ve
bu deste¤i olabildi¤ince genifllet-
mek; halklar aras›ndaki dayan›flma-
n›n pratik alternatiflerini yaratmak,
Anti-Emperyalist mücadelenin çe-
flitli alternatif politika ve görüfllerini
ilerletmek ve gelifltirmekti. 

Beyrut Konferans› 16 Ocak saat
16.00’da, aç›l›fl konuflmas›yla bafl-
lad›. Önce direnifl ve özellikle Gaz-
ze halk›n›n kahramanca direnifli se-
lamland›. 

Amerikan terörizmi ve ‹srail'e
silah satan AB hükümetleri lanet-
lendi... Özgür ve demokratik Filis-
tin için mücadele ça¤r›s› yap›ld›. 

‹srail, Arap vücudundaki bir
kanser olarak tan›mland› ve bu kan-
serin ç›kar›l›p at›lmas› istendi. ‹sra-
il'in Gazze'de yapt›¤› katliam soyk›-
r›m olarak nitelendi. 

AB ülkelerine bask› yap›lmas›
ve ‹srail'e yapt›klar› deste¤in boy-
kot edilmesi; Hamas'›n direniflinin
desteklenmesi gerekti¤i, yak›nda

direniflin yine zafer kazanaca¤› ve
bu direniflin Filistin topraklar›n›n
geri al›nmas›na kadar sürece¤i aç›k-
land›. 

‹srail'in ABD ve AB'den ald›¤›
fosfor ve pudra bombas› gibi kor-
kunç imha silahlar›yla kad›nlar› ve
çocuklar› katletti¤i belirtildi. 

Son konuflmay› Hamas temsilci-
si yapt›. Direniflin askeri, politik ve
kültürel yanlar›na vurgu yapt›. Gaz-
ze'daki direniflin Amerikan emper-
yalizmine karfl› tüm dünya halklar›-
n›n direnifli oldu¤unu ve desteklen-
mesi gerekti¤ini belirtti... Kendile-
rine Güvenlik Konseyi’ne gitmele-
rinin önerildi¤ini ama bunu kabul
etmediklerini ve sonuna kadar dire-
neceklerini aç›klad›. Sözlerini
“Kahrolsun Amerikan Emperyaliz-
mi” slogan›yla bitirdi. 

17 Ocak’da, “Direnifli ve Ba-
¤›ms›zl›¤› Destekleme Atölyesi”nde
Gazze'yle ilgili tüm gösterileri des-
teklemesi ça¤r›s› yap›l›rken. Filis-
tinliler’in bu kadar flehitten sonra
yenilgiyi asla kabul etmeyecekleri
vurguland›, direnifle destek istendi...
Filistin direniflini destekleyen Bo-
livya ve Venezuella baflkanlar› se-
lamland›. FHKC ve HAMAS'›n bir-
likte direndikleri ve silahlar› asla b›-
rakmayacaklar› belirtildi. 

Araplar aras›ndaki parçalanma-
n›n siyonizme ve ABD emperyaliz-

mine yarad›¤›; direnifli destekleyen
herkesin direniflin dostu oldu¤unun
alt› çizildi... Mübarek diktatörlü-
¤ünden kap›lar› açmas› istendi.

fiimdi zaman›n emperyalizm ve
siyonizmi yenmek için el ele verme
zaman› oldu¤u; Che Guavera ve Af-
rikal› Lumumba gibi önderlerin ör-
nek al›nmas› gerekti¤i vurguland›.

Günün ikinci oturumunda Le
Monde Diplomatique gazetesi yaza-
r› Alain GRESH ve Venezuela Aya-
cucho kütüphanesinden bir temsilci
vard›. Küba'n›n Beyrut Büyükelçisi
de Direniflin baflkenti Beyrut'tan da-
yan›flma ça¤r›s› yapt›. Filistin'in za-
ferinin yaln›z Hamas'›n de¤il ama
tüm dünya halklar›n›n zaferi olaca-
¤›n›, kendilerinin de “terörist” sa-
y›ld›¤›n› belirtti...

Anti-Emperyalist Kamp da Filis-
tin'de tek bir demokratik devlet ku-
rulmas› gerekti¤ini savundu. 

18 Ocak’daki ‘Yasal Ve Yurttafl-
l›k Haklar›n›n Savunulmas› Atölye-
si’nin ilk oturumunda uluslararas›
anlaflmalarda ‹srail'in aç›kça korun-
du¤una dikkat çekildi.

ABD'nin tüm uluslararas› huku-
ku ihlal etti¤i ve AB'nin de halklar›
sömürdü¤ü belirtildi.

ABD'nin iki yüzlü bir biçimde
her y›l ‹nsan Haklar› Raporu yay›n-
lad›¤› ama Irak'ta ambargo yüzün-
den 1 milyondan fazla çocu¤un ölü-
müne neden oldu¤u söylendi...

Kapan›flta da, Gazze Direnifli’y-
le ilgili bir oturum yap›ld›. 

En son söz alan FHKC'den Leila
HALID'in ilan edilen ateflkesi ken-
dilerinin tan›mad›klar›n› ve kuflat-
ma kalkana kadar da bunu kabul et-
meyeceklerini ve Gazze'deki direni-
flin dünya halklar› için önemli bir
deneyim oldu¤unu belirti.

Sonuç olarak, Lübnan'›n baflken-
ti Beyrut'ta düzenlenen “Direnifl,
Anti-Emperyalizm, Halklar Aras›n-
da Dayan›flma ve Alternatifler ‹çin
Beyrut Uluslararas› Forumu”nda
emperyalizm ve siyonizme karfl›
mücadelenin ortaklaflt›r›lmas› ça¤r›-

Beyrut Direnifl Konferans›

Sonuç Bildirgesi’nden:
* Halklar, sahip olduklar› yeralt›
ve yer üstü zenginliklerinin
egemeni olmal›d›r. Piyasa
ekonomisi diktatörlü¤üne ve
baz› uluslararas› kurulufllar›n
temel haklar› yok etme
faaliyetlerine karfl› verilen
mücadelede halklar, dayan›flma
ve güç birli¤i içinde olmal›d›r.
... Latin Amerika, Ortado¤u,
Asya ve Afrika halklar› aras›nda
siyasi ve ekonomik dayan›flmay›
sa¤layamaya yönelik yeni bir
kamp infla edilmelidir.



s› yap›ld›. Benzer forumlar›n daha
yayg›n kat›l›mla her y›l yap›lmas›
gerekti¤i vurguland›¤› forum sonun-
da bir sonuç bildirgesi yay›nland›. 

Halk CCephesi’nin 
Konferans ÇÇal›flmalar›
Halk Cephesi de konferans›n et-

kin kat›l›mc›lar›ndan biri oldu. 

‘Direnifl ve Ba¤›ms›zl›¤› Destek-
leme Atölyesi’nde' ve ‘Anti Emper-
yalizm ve Halklar Aras›nda Daya-
n›flma Atölyesi’nde yap›lan tart›fl-

malarda yeralan Halk Cephesi tem-
silcileri, yapt›klar› konuflmalarda
direniflin halklar›n emperyalist iflga-
le karfl› meflru hakk› oldu¤unu, em-
peryalistlerin terör diye karalad›kla-
r› direnifli tüm halklar›n savunmas›
gerekti¤ini vurgulad›lar. 

‘Anti Emperyalizm ve Halklar
Aras›nda Dayan›flma Atölyesi’nde
ise anti-emperyalist bir cephe kur-
man›n önemine dikkat çekildi. 

Halk Cephesi, ‘Yasal Ve Yurttafl-
l›k Haklar›n›n Savunulmas›' Atölye-
si’nde de Engin Çeber'in 21

Ocak’da, ‹stanbul'da görülecek da-
vas›n›n ilk duruflmas›na ça¤r› yapt›
ve bu konudaki bir metni imzaya
sundu. 

Bunun d›fl›nda konferans›n bir
çok konuflmac› ve kat›l›mc›s›yla
bilgi al›flveriflinde bulunuldu. 

Say›: 1174 43BEYRUT

u Nas›l tutsak edildiniz?
19 Kas›m 2003’te gece yar›-

s›ndan sonra Amerikan güçleri evi-
me geldiler. Ayr›ca, Amerikan as-
kerleriyle dolu 2 helikopter geldi.
Büyük bir patlama oldu. Evi talan
ettiler. Ba¤›rarak, vahfli ve barbar
bir biçimde eve girdiler. Ailem kor-
kuyordu. Çocuklar a¤l›yordu. Beni
aile bireylerimin önünde ç›r›lç›plak
soydular. Bu hem ülkemizin gele-
neklerine hem de dinime karfl›yd›.
Sonra, bafl›ma plastik poflet geçirdi-
ler. ‘‘GGoo ttoo AAllllaahh’ yazd›lar. Sonra
beni kaç›rarak bilinmez bir yere gö-
türdüler. E¤er a¤›r silahlar›n yerini
söylemezsem ailemi öldüreceklerini
söylediler. 35 gün bu bilinmeyen
yerde kald›m. Ne ‹nsan Haklar› Ör-
gütleri ne de K›z›l Haç buray› bil-
miyor. Bu 35 gün bir tutuklu olarak
kkaayydd››mm yyaapp››llmmaadd››.. Sonra, askerler
bana 155000 numaras›n› verdiler.
Sonra, 7 ay kalaca¤›m hapishaneye
götürüldüm. 

u Ebu Garip Hapishanesi’nde
neler yaflad›n›z?

Orada 7 ay kald›m ve her türlü
iflkenceyi yapt›lar: 

1) Tamamen ç›r›lç›plak soyma, 

2) Cinsel ve ahlaks›z iliflkilere
zorlad›lar, 

3) Bizi üst üste koyuyorlard›. Bi-
risi k›p›rday›p düflerse, çok ciddi ifl-
kenceler yap›yorlard›.

4) K›fl›n çok so¤uk odalara ko-
yuyorlard›. Yaz›n, Ba¤dat Havaala-
n›’na yak›n ‘Kruder’ Hapishane-
si’nde 70 derece s›cakta bizi ç›r›l-
ç›plak yere yat›r›p uzat›yorlard›.
Vücutlar›m›z yan›yordu. K›p›rda-
y›nca çok fliddetli dövüyorlard›. 

5) Ayr›ca, vahfli köpekler vard›.
Onlar bizi ›s›rarak sorguluyorlard›. 

Birgün bir tutsak köpe¤e vurdu.
Onu ayaklar› havada bafl› afla¤›da
olacak biçimde ast›lar. Apandisti
patlad›. Hastaneye götürdüler. Ama
ameliyattan hemen sonra geri getir-
diler. Ona 3 gün ilaç, su ve yemek
vermediler. Ve onu köpekten özür
dilemeye zorlad›lar.

Bir kad›na tecavüz ettiler. Kad›-
n›n ç›¤l›klar› hala kula¤›mda. Yal-
var›yor, di¤er tutsaklardan yard›m
istiyordu. ‘Nerede bu ülkenin cesur
erkekleri?’ diye soruyordu. Ona
yard›m edemiyorduk. Onun etraf›na
köpekler koymufllard›. 

Üçüncü ve en afl›r› iflkence olay›
da fluydu: Ramazanda bir tutsa¤›
zorla alkol almaya, Allah’a ve Mu-
hammed’e hakaret etmeye zorlad›-
lar. O da istediklerini yapmay›nca
onu öldürdüler. 

u Peki Irak Direnifli flu
anda ne durumda? Ne söy-
leyebilirsiniz? 

Amerika Irak’a sald›r-
mak için yok edici silahlar

oldu¤u bahanesini söyledi. 

Sonra, 12 ‹mam Camisi’nde pat-
lama oldu. Direnifl bu çeliflkiyi çöz-
mekte biraz gecikti. Ama sonra,
Irak halk› Irak’›n durumunu anlad›.
Irak’ta Amerikal›lar›n yerini ve di-
reniflin rolünü anlad›. Bundan sonra
direnifl gitgide büyüdü ve büyüyor.
fiimdi Amerikal›lar güvenlik anlafl-
malar›n›n arkas›na saklan›yorlar.
Amerikal›lar direnifli k›ramad›lar.
Direnifl askeri olarak haz›rland›ktan
sonra politik olarak da haz›rland›.
Amac› yaln›z Irak halk›n› de¤il, tüm
dünya halklar›n› kurtarmakt›r. Dire-
niflin rolüyle flimdi tüm direnifl ha-
reketleri güç kazanmak için birlefli-
yorlar. Hem silahlarla hem de poli-
tikayla bunu yap›yorlar. 

u Türkiye'de de iflkence var ve
bir arkadafl›m›z ekim ay›nda iflken-
cede katledildi. Katledilen Engin
ÇEBER'in davas›n›n ilk duruflmas›
için bir mesaj›n›z olabilir mi?

Tabii. Bu dava iyice savunulma-
l›. Bu katiller cezaland›r›lmal›, hatta
uluslararas› mahkemelere tafl›nmal›.
Bunlar›n cezaland›r›lmas› halklara
maddi ve manevi destek verir. Biz
Türkiye'de tüm böylesi davalar›n
adil ve tarafs›z olmas›n› ve adaletin
ifllemesini istiyoruz.

Ebu GGarib HHapishanesi’nde ‹‹flkence GGören 
Abduljabbar ALAZZAWI iile RRöportaj:

‘Amerikal›lar direnifli k›ramad›lar’ 
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Türkiye'deki fasist rejime
karfl› olduklar›, Almanya'daki
halk›m›z›n haklar›n› savunduk--
lar› için tutuklanan devrimcilere
destek amaçl› yürütülen çal›fl--
malar sürüyor.

Özgürlük Komitesi'nin,
"Nurhan Erdem, Cengiz Oban
ve Ahmet ‹stanbullu'ya Özgür--
lük" slogan› ile bafllatt›¤› bildiri,
broflür ve kart da¤›tarak bilgilen--
dirme kampanyas› bugün de de--

vam etti.

24
O c a k
günü Al--

manya'n›n Köln flehrinde Dom
kilisesinin önünde aç›lan standta
bildiri da¤›t›larak, bilgilendirme--
ler yap›ld›. Almanca “Nurhan a,
Cengiz'e ve Ahmet'e Özgürlük“
pankart› açan Özgürlük Komitesi
çal›flanlar›, bu kampanya çerçe--
vesinde bas›lan Almanca ve
Türkçe bildiri ve broflürler da¤›--
t›rken, kampanya çerçevesinde
yap›lacak olan eylemliliklere de
destek ca¤r›s›na bulundular.

Atina'da Polis
Sald›r›s›

25 Ocak günü Yunanistan'›n baflken-
ti Atina'da, 6 Aral›k'ta Aleksandros Gri-
goropulos'un polis taraf›ndan öldürül-
mesiyle bafllayan ve 3 hafta süren çat›fl-
malarda gözalt›na al›nan göstericilerin
serbest b›rak›lmalar›n› isteyen eylemci-
lere polis sald›rd›.

Monastiraki semtinde toplanan yak-
lafl›k 1000 kifli, Sindagma Alan›'na do¤-
ru yürüyüfle geçti¤i s›rada çat›flma ç›kt›.
Polisin gaz bombalar›yla da¤›lan kitle
k›sa bir süre sonra Panepistimiu Cadde-
si'nde topland›.

Panepistimiu Caddesi'nden Eksarhia
semtine do¤ru yeniden yürüyüfle geçen
eylemciler, po-
lisin müdaha-
lesi üzerine
çöp bidonlar›-
n› atefle verdi.

Sald›r›n›n
ard›ndan 3 ki-
flinin gözalt›na
al›nd›¤› bildi-
rildi.

Türkiyeli Devrimci Faruk Ere--
ren’in geçen hafta Almanya’n›n
Düsseldorf flehrinde bafllayan dava--
s›na, bu hafta 21 ve 22 Ocak günle--
ri devam edildi. Bu haftaki durufl--
malarda; Faruk Ereren’in “‹NSAN--
LI⁄IN SOYLU DAMARI” bafll›¤›
alt›ndaki savunmas› dinlendi.

Savunmas›na bafllamadan önce
savc›l›¤›n iddianamesindeki, ciddi--
yetten uzak iddialara de¤inen Ere--
ren, Marksist-Leninist rejim kurma
amac›nda oldu¤u söylenen iddiana--
me ile ilgili kendisinin bir Mark--
sist-Leninist oldu¤unu fakat Mark--
sizim–Leninizm diye bir rejimin ol--
mad›¤›n›, böyle bir tan›m›n yanl›fl
oldu¤unu, Marksizm–Leninizm’in
bir felsefe, dünya görüflü ve insan--
l›¤›n kurtuluflunun k›lavuzu oldu--
¤unu belirtti.

Faflist Türkiye devletinin haz›rla--

d›¤› bu id--
dianamenin
tan›mlar›--

n›n bile, Alman savc›lar taraf›ndan
bilimselli¤i ve mant›¤› hiç araflt›r›l--
madan oldu¤u gibi al›nmas›ndan do--
lay› ciddiyetsiz bir iddianame oldu--
¤unu örneklerle vurgulad›.

Daha sonra 9 bölümden oluflan
savunmaya geçildi. Savunmas›nda
Türkiye faflizminin yapt›¤› katliam--
larla, anti demokratik uygulamalar--
la ilgili örnekler vererek, Alman
devletinin kimin sözcülü¤üne so--
yundu¤unu iyi bilmesi gerekti¤inin
alt›n› çizdi.

Emperyalizm ve dünya halklar›
aras›ndaki çeliflkiye de¤inen Ere--
ren, gerçek olan›n emperyalizmin
yenilece¤i halk›n ise kazanan ola--
ca¤›n› ve bundan dolay› faflizme
karfl› mücadelenin meflru ve zorun--
lu oldu¤unu dile getirdi.

Devrimcilerin insanl›¤›n en soy--
lu damar› oldu¤unu ve egemenlerin

bu soylu damar› koparmak için ezel--
den beri u¤raflt›klar›n›, ama bu da--
mar› koparamad›klar›n› vurgulad›.

Faruk Ereren daha sonra flunlar›
söyledi:  “Bugün bu yarg›laman›n
sonunda hakk›mda verilecek kara--
r›n esasen bir önemi yoktur. Önem--
li olan, tarihin verece¤i karard›r.
Tarihin birçok döneminde insanl›--
¤›n geliflimi için mücadele eden
halk önderlerini yarg›layan mahke--
meler de kurulmufltu. Onlar için de
özel yasalar oluflturulup cezalar ve--
rilmiflti. Tarih, bugün onlar› hakl›,
onlar› yarg›layanlar› ise mahkum
etmifltir. Tarihin bu yasas› böyle ifl--
lemeye devam edecek. Bizler in--
sanl›¤›n en soylu damar›na kan ta--
fl›maya devam edece¤iz.“

Duruflmalar her hafta Çarflamba
ve Perflembe günleri saat 9.00’da
Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahke--
mesi’nde halka aç›k olarak yap›l--
maktad›r. 

‹nsanl›¤›n En Soylu Damar›

Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’e Özgürlük!



Fransa ve ‹spanya’da meydana
gelen f›rt›na can ald›, zarar verdi.
Geçen hafta Fransa’n›n güneybat›-
s›nda etkili olan f›rt›nadan ölenlerin
say›s› 19’a yükseldi. F›rt›na ulafl›m›
ciddi olarak etkilerken, 11 mmiillyyoonn
330000 bbiinn kkiiflflii elektriksiz kald›. Tele-
fon flebekelerinin zarar görmesi so-
nucu 330000 bbiinn eevv telefonsuz kald›.
Okullar iki gün tatil edildi. Çat›s›
uçmufl çok say›da ev var. Onlarca
araç tahrip oldu. Dokuz bölgede k›r-
m›z› alarm verildi.

‹ s p a n -
ya’da da f›r-
t›nadan 15
kifli   öldü.. 

Kötü ha-
va koflullar›
Amerika’y›
da etkiledi.
Amerika’da
23 kifli öldü,
1 milyon kifli
e v l e r i n d e

elektriksiz kald›. Çok say›da telefon
kesildi. Baz› eyaletlerde okullar tatil
edildi. Y›k›lan baz› evlerden dolay›
evsiz kalanlar oldu.

Yald›zlar› dökülen Avrupa... Bir
f›rt›na, alt üst olan alt yap›, ölen on-
larca insan.. Siyasi olarak dökülü-
yor, sosyal olarak dökülüyor, eko-
nomik olarak dökülüyor.. Son f›rt›-
nan›n ortaya ç›kard›¤› tablo da Av-
rupa’daki ekonomik, siyasi, sosyal
geliflimin bir sonucudur. Art›k sos-
yal harcamalar için, temel hizmetler
için ayr›lan bütçeler küçüldükçe,
yeni-sömürgelerin klasik manzara-
lar› ortaya ç›k›yor... Avrupa emper-
yalistleri, Sovyetler Birli¤i y›k›lma-
dan önce varolan “rekabet” orta-
m›ndan dolay› halk›n sosyal sorun-
lar›n›n çözümüne daha özen göster-
mek durumundayd›lar geçmiflte.
Ama sosyalizmin y›k›lmas›yla bu
politikaya son verildi. Halk›n so-
runlar›na karfl› alabildi¤ine perva-
s›zlaflt›lar. 

Avrupa emperyalist ülkeleri ol-
sun, ABD olsun halk›n sorunlar›na
karfl› ilgisizliklerini sürdürüyorlar.
Daha önce Amerika’da yaflanan ka-
s›rgalar da sistemin nas›l bir çöküfl
içinde oldu¤unu göstermiflti herke-
se. Son kas›rgalardan biri olan Kat-
rina’n›n binlerce insan›n ölümüne
yol açmas›n› önleyemediler.

Oysa ABD kas›rgan›n ne zaman
gelece¤ini, nerelerde etkili olaca¤›-
n› günler öncesinden biliyordu. 

Amerika ve Avrupa emperyalist-
leri, do¤a “felaketlerine” karfl› git-
tikçe daha çaresiz kal›yorlar. Bunun
as›l nedeni emperyalist ülkelerde
halka de¤er verilmemesi ve sosyal
harcamalara ayr›lan bütçenin sürek-
li küçültülmesi, herfleyin daha fazla
tekellere göre ayarlanmas›d›r. Kü-
ba’da halk› esas alan politikalar so-
nucunda kas›rgalara karfl› önlem
al›nd›¤› için insanlar›n ölmesi enge-
lenebilmiflti. Çünkü Küba’da insana
de¤er verilir, insan önceliklidir.
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Yald›zlar› Dökülen “Sosyal Devlet”ler

Almanya’da
‘hükümet-polis’ senaryosu

Almanya’n›n Passau kentinde Emniyet Mü-
dürü Alois Mannich’e karfl› Aral›k 2008’de b›-
çakl› sald›r› gerçeklefltirilmifl, Mannich hasta-
haneye kald›r›lm›flt›. Polise yap›lan sald›r›, ön-
ce Naziler yapm›fl gibi sunuldu. Ard›ndan sald›-
r› polise yeni yetkiler veren yasa için gerekçe
yap›ld›... 

Alman hükümetinin polise daha genifl yetki-
ler veren yasas› zaten haz›r bekliyordu ve yasa-
ya tepkiler vard›. 

Alman hükümeti yasay› ç›karmak için za-
manlama yap›yordu ve o zaman gelmiflti anla-
fl›lan. Hükümet, polis iflbirli¤i sonucu bekle-
mekte olan polise genifl yetkiler veren yasa yü-
rürlü¤e kondu. Polise verilen yetkinin uygula-
maya konulmas›ndan sonra, Passau polisi tav›r
de¤ifltirdi. Daha önce “ar›yorum” dedi¤i Nazi-
leri aramad›klar›n›, sald›r›n›n Neo Naziler tara-
f›ndan yap›ld›¤›na dair eelllleerriinnddee kkeessiinn bbiirr bbiill--
ggiinniinn ddee bbuulluunnmmaadd››¤¤››nn›› aç›klad›lar. 

Bu durumda aç›k olan gerçek, Almanya hü-
kümeti ile polis birlikte ortaya koyduklar› se-
naryo sonucu yeni polis yasas›n› yasalaflt›rm›fl
ve uygulamaya koymufl oldular. 

Bolivya’da Yeni Anayasa

Bolivya’da 25 Ocak’ta yap›lan oylama-
da, Morales iktidar›n›n önerdi¤i Anayasa,
yyüüzzddee 6600 “evet “ oyuyla kabul edildi. 

Yerli halklara daha fazla hak tan›yan,
Katolikli¤in resmi din olmas›n› kald›ran
yeni anayasan›n kabul edilmesiyle,
ABD’nin destek verdi¤i ve ülke zengin-
liklerini elinde tutarak yoksul halka ver-
mek istemeyen zenginlerin anayasa oyla-
mas›ndaki muhalefeti yenilgiye u¤rat›lm›fl oldu.  

Üç y›ldan beri yeni anayasay› kabul ettirmek için çaba sarfe-
den Devlet Baflkan› Evo Morales, referandumdan sonra flunu
söyledi: ““BBuuggüünn BBoolliivvyyaa’’nn››nn yyeenniiddeenn kkuurruulldduu¤¤uu ggüünnddüürr..”” 

“Devlet baflkan› iki dönemden fazla görev yapamaz” mad-
desini de içeren yeni Bolivya Anayasas›, ayn› zamanda eeyyaalleett--
lleerriinn kkeennddii iiddaarrii vvee eekkoonnoommiikk kkaarraarrllaarr››nn›› almas›nda genifl bir
özerklik alan› tan›ml›yor. Ancak anayasa, muhalif eyalet valile-
rinin istedikleri, ülkeyi istikrars›zlaflt›rma amaçl› özerklik tale-
binden daha farkl› bir düzenleme öngörüyor.

Yeni anayasa, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n›n tüm halk›n
yarar›na kullan›lmas›n› ve devlet kontrolünde bulunmas›n› dü-
zenliyor. Büyük toprak parçalar›n›n tek elde toplanamas›n› en-
gelliyor. E¤itim ve sa¤l›k her aflamada ve herkese paras›z  Ül-
kedeki 36 ayr› yerli dil tan›nacak.

Do¤al gaz, petrol ve madenlerin kullan›m› Bolivya hükü-
metinin kontrolünde olacak.

FRANSA



Dönem Sonu Etkinli¤i
2008-2009 E¤itim-Ö¤retim y›l›n›n ilk döneminin sona

ermesiyle karnelerini alan Liseli Gençlik, ‹stanbul Gençlik
Derne¤i’ndeki ZEHRA KULAKSIZ HALK SAHNE-
S‹’nde dönem sonu etkinli¤i düzenledi.

Liseli Gençlik ad›na etkinlikte söz alan Ünal Çimen,
dönem sonunda birlikte vakit geçirmek ve gençli¤e daya-
t›lan yoz kültüre karfl› halk›n kültürünü yaflatmak için bir
araya geldiklerini ifade etti. Çimen ayr›ca “Bugün, F tipi
cezaevlerinde 7 y›l süren ölüm orucunun Zafer günü. 22
Ocak 2007’de Adalet Bakan› 45/1 genelgesini yay›nlaya-
rak terciti kabul etmifl ve 10 saatlik sohbet hakk›n›n uygu-
lanaca¤›n› belirtmifltir. Ama bugün bu sohbet hakk› uygu-
lanm›yor” dedi.

Etkinlikte Filistin’deki katliam›,
iflkenceleri ve bunun karfl›s›nda Fi-
listin halk›n›n direniflini anlatan si-
nevizyon eflli¤inde fliir okundu.
Kaptan Pafla Lisesi ö¤rencilerinin
bir tiyatro sergiledi¤i etkinlikte,
kendisi de Liseli Dev-Genç’li olan
Kahraman Altun’un Neslime Ar-
ma¤an›md›r fliirini okundu.

Yasakl› Ö¤renci
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga ‹ktisadi ve

‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler mezu-
nu Ercan Akbaba, 26 Ocak’ta yap›lacak Yabanc›
Diller Ö¤retimi Uygulama ve Araflt›rma Merkezi
(YADEM) s›nav›na kay›t yapt›rmak için geldi¤i oku-
luna “yasakl› kifli” oldu¤u gerekçesiyle al›nmad›.

Akbaba’n›n itirazlar›na karfl› ÖGB’ler dekan›n
emrini uygulad›klar›n› söylediler. E¤itim Fakültesi
Dinçay Köksal’›n daha önce de üzerinde Marks’›n
bir sözünün ve Pablo Neruda’n›n bir fliirinin yer
ald›¤› broflürler nedeniyle kampüsteki topluluk
standlar›n› kald›rd›¤›n› anlatan ö¤renciler durumu
protesto ettiler. Ö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada,
Ömer Ulusoylar’›n faflist namlular›yla kampüslere
sokuldu¤u bir ülkede, fakültenin mezunu olarak
s›nava girmek isteyen Ercan Akbaba’n›n ise okuluna
sokul-mad›¤›n› söylediler.

Yüksek Lisans yapmak isteyen Akbaba ise
yaflad›¤› olay›n ard›ndan girdi¤i ALES’ten yeterli
puan› alan ve yabanc› dil yeterlilik s›nav›ndan geçse
dahi eleme mant›¤›n›n ürünü olan mülakattan nas›l
geçece¤i düflüncesine kap›ld›¤›n› söyledi.
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Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Co¤rafya Fakültesi'nde 21
Ocak'ta yemekhaneye giden ö¤ren-
ciler sivil polis destekli faflist sald›-
r›ya maruz kald›.

Ayn› gün sald›r›y› protesto et-
mek için DTCF’den toplu ç›k›fl ya-
pan yaklafl›k 120 ö¤renci; “Dil Ta-
rih Faflizme Mezar Olacak, Katil
Polis Üniversiteden Defol, Faflizme
Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›
atarak Yüksel Caddesi’ne geldiler.
Burada ö¤renciler; s›nav ç›k›fl›nda
bir arkadafllar›n›n faflistlerin sözlü
sald›r›s›na u¤rad›¤›n›, kendilerinin
bu sald›r› karfl›s›nda sessiz kalma-
d›¤›n›, bunun üzerine çevik kuvvet
ve sivil polisler ö¤rencilerin yaflam
alan› olan Orta Bahçe olmak üzere
tüm fakülteyi iflgal etti¤ini söyledi-
ler. Ö¤renciler yapt›klar› aç›klama-
da; “Yemek yemek için yemekha-
neye gitti¤imizde o s›rada orada
bulunan faflistler önce bak›fllar›yla
ve sözleriyle bizi taciz ettiler daha
sonra da sivil polislerin gözü önün-
de, yemekhanede bulunan sürahi,

bardak, çatal, b›çak ve k›r›lan
cam parçalar›yla' bizlere sal-
d›rd›. Bu sald›r› üzerine kendi-
mizi savunduk. Bu s›rada bir
arkadafl›m›z çevik kuvvet tara-
f›ndan dövülmek, gözalt›na al›n-
mak için kaç›r›lmaya çal›fl›ld› ve
kolundan yaraland›. Oradan Orta
Bahçeye geldi¤imizde bu saferde
bahçedeki polisler taraf›ndan sald›-
r›ya u¤rad›k” dediler.

“Bunlar s›radan olaylarm›fl gibi
gösterilmeye çal›fl›lan fakat devlet
eliyle sistematik bir flekilde ilerle-
yen faflist sald›r›lard›r” diyen
ö¤renciler; yaflananlar›n sa¤-sol ça-
t›flmas› de¤il faflist sald›r› oldu¤unu
vurgulad›lar.

Ertesi gün, rahats›zlanan arka-
dafllar›n› hastaneye götüren ö¤renci-
ler, burada da polisin sald›r›s›na u¤-
rad›. Önce GBT kontrolü yapmak is-
teyen polise ö¤rencilerin tepki gös-
termesi üzerine, polis bir ö¤rencinin
kafas›na silah dayayarak, havaya 4
el atefl açt› ve ö¤rencilere polis gaz
bombalar›yla sald›rd›. Bu sald›r›da

da 7 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nan ö¤rencilerden ikisi yaraland›.

Bu olay›n sonras›nda demokratik
kitle örgütleriyle birlikte  okulun
önünde bir eylem yap›ld›. Daha son-
ra ö¤renciler, gözalt›na al›nan arka-
dafllar› için yap›lacak bas›n aç›kla-
mas›na kat›lmak üzere sloganlar efl-
li¤inde adliye önüne yürüdüler. Bu
s›rada okula giden devrimci-demok-
rat ö¤rencilere polisin sald›rd›¤› ha-
beri geldi. Bunun üzerine adliye
önünde bekleyen ö¤renciler okulun
önüne gelerek arkadafllar›na yard›m
etmek istediler. Polisin çok say›da
ö¤renciyi döverek gözalt›na almas›
üzerine, ö¤renciler S›hhiye Atatürk
Bulvar›’n› trafi¤e kapatt›. Polis gaz
bombalar› ve panzerlerle su s›karak
ö¤rencileri da¤›tmak istedi. Bunun
üzerine ö¤renciler ve polis aras›nda
çat›flma yafland›.

DTCF’de Faflist Sald›r›lar
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“Üniversiteleraras› Kurul (ÜAK)
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öz-
türk’ün önerisi üzerine ‘üniversitelerde Kürt Dili ve Ede-
biyat› bölümleri aç›lmas›’ konusunu da toplant›n›n gün-
demine ald›”. (27.01.2009 - Birgün gazetesi) 

fiimdi bu haberi okudu¤umuzda ne düflünmemiz ge-
rekir? YöK’ün demokratik bir kurum oldu¤unu mu? Ya
da gerçekten eski anti - demokratik uygulamalar›ndan
vazgeçip ö¤rencilerin taleplerini karfl›layacak biçimde
düzeltilmeye çal›fl›ld›¤›n› m›? Anadilde e¤itim hakk› ta-
lebinin karfl›lanaca¤› beklentisine mi girelim yoksa? Ha-
y›r, bizler bu tarz beklentiler içine giremeyiz, girmeme-
liyiz. Bu tarz söylemleri YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Öz-
can’dan da duyar olduk. Daha da duyaca¤›m›za benzi-
yor ama YÖK baflkan›n›n a¤z›ndan duymak da bir an-
lam ifade etmiyor. 

YÖK’ün misyonu bellidir, hangi amaçlara hizmet et-
ti¤i bellidir. Bu yüzden yapt›¤› yapaca¤› bütün uygula-
malar›, " düzenlemeleri " misyonunun gerektirdi¤i öl-
çülerde de¤erlendirmemiz gerekir. YÖK oligarflinin ku-
rumudur ve uygulamalar› da egemenli¤i elinde bulun-
duran bu az›nl›¤›n ç›karlar›na göre flekillenir. Devletin
y›llardan beri Kürtlere bak›fl aç›s› ve onlar üzerinde uy-
gulad›¤› bask› politikalar›da ortadad›r. Bu nedenle afla-
¤›dan yukar›ya tüm kurumlar›yla sald›r›yor Kürt halk›-
na. Okullar da bu sald›r› araçlar›n›n en bafl›nda geliyor.
Bu yüzden y›llard›r yok say›l›yor anadilde e¤itim talebi.
‹flte bugün gelinen bu nokta da " en az›ndan tart›fl›labi-
liyor" bak›fl aç›s› son derece çarp›kt›r. Kürtler üzerinden
yap›lmaya çal›fl›lan politikalar, Alevilere yap›lmaya ça-
l›fl›landan, halk›n di¤er kesimlerine din üzerinden yap›l-
maya çal›fl›lan politikalardan farkl› de¤ildir. Bugün Kürt
halk›na al›n size televizyon kanal› bile açt›k, bir de üni-
versitelerde "bizim s›n›rlar›m›z içerisinde" bölümler
açar›z, ortada sorun falan kalmaz denilmek isteniyor.
Sorun bu tarz yüzeysel çözümlerle halledilemeyecek
kadar büyüktür. Tarihsel bir geçmifli vard›r. O yüzden
bu sorunu ne Yusuf Ziya Özcan çözebilir, ne de AKP. 

Y›llardan beri dönem dönem bu tarz öneriler, " dü-
zenlemeler " gündeme gelir. Bu oligarflinin dönemsel
politikalar›yla ilgilidir. Bazen yeri gelir ortadaki sorunu
tamam›yla görmezden gelir, yeri gelir halklar›n a¤z›na
bir parmak bal çalma anlay›fl›yla küçük, içi bofl haklar
tan›rlar. O yüzden dönüp bakmak laz›m egemenlerin
hangi uygulamas› gerçekten hangi ihtiyaca cevap vere-
bilmifl. Gerçekten hangisi halklardan yana bu politikala-
r›n? Bunu cevaplamak hiçbirimiz için zor de¤ildir.
YÖK’ün kuruldu¤u günden bugüne gelen mücadelede
hayk›rd›¤›m›z taleplerden hangileri tart›fl›lm›flt›r, hangi-
lerinin çözümü için ad›m at›lm›flt›r. Hiçbiri. Anadilde
e¤itim talebi de her zaman bu taleplerimizin en bafl›n-
da gelmifltir. Bilimsel - demokratik üniversitelerin ol-
mazsa olmaz›d›r bir ö¤rencinin kendi anadilinde e¤itim

görmesi.  Üniversitelerimiz anti-bilimsel ve anti - de-
mokratik oldu¤u için bu talebimizinde karfl›lanmamas›
flafl›lacak, anlafl›lmayacak bir durum de¤ildir. 

Peki Kürt Dili ve Edebiyat› gibi bölümler aç›ld› diye-
lim. Bu bölümde ne verecek Kürt gençlerine ya da Kürt-
lerin edebiyat›n›, dillerini ö¤renmek isteyen di¤er mil-
letten ö¤rencilere. Y›llard›r yok sayd›¤›, yok etmeye ça-
l›flt›¤›, yasaklad›¤› bir milletin dilini kültürünü nas›l an-
latacakt›r YÖK. Yakarak boflaltt›¤› köylerdeki insanlar›n
a¤›tlar›n› m› anlatacak " Halkbilim " derslerinde! Ya da
Kürt ad›n›n " kart-kurt " dan m› türedi¤ini anlatacak "
Sözcük Bilgisinde "!  Neyi anlatabilir peki YÖK ün müf-
redat›. Yine yoksaymay›, yalan›... 

fiu anda mevcut üniversitelerin durumu Kürt gençle-
rini düzene yedeklemede yeterli olmuyor ki bunun için
daha sistemli bir araca ihtiyaç duyuyor devlet. Kürtleri
yok edemiyorsa, kendi kürtlerini yaratmaya çal›fl›yor.
Kendi Alevilerini, kendi ‹slamc›s›n› yaratmaya çal›flt›¤›
gibi... Ö¤renecekse de ö¤renci AKP den ö¤renmelidir
herfleyi. Amaç budur; asimilasyonu bilimsel k›l›fa bü-
ründürmek, insanlar› kendi kültürüne yabanc›laflt›r-
mak... 

Bu "hakk›" tart›flan zihniyet daha önce yapt›¤› anti-
demokratik uygulamalarla hesaplaflabilecek mi? Hesa-
b›n› verebilecek mi? Mesela Newroz’a kat›ld›¤› için, ken-
di dilinde konufltu¤u için okullardan at›lan, ortal›kta hiç
bir sebep yokken yurtlardan at›lan ö¤rencilerden özür
dileyebilir mi? Bu uygulamalar›ndan vazgeçebilir mi? El-
bette ki hay›r. Bu "hak" ortadaki bask›y› azaltmaya-
cakt›r. Çünkü gerçekten çözüme yönelik olmayacakt›r. 

Bilim halk için oldu¤unda bilimdir. Demokrasi her-
kes faydalanabildi¤inde demokrasidir. Bilim ve demok-
rasi ya vard›r ya yoktur, aras› yoktur.Bu yüzden siste-
me biraz hak görünümü alt›nda rötufl yapmaya çal›fl-
man›n hiç bir inand›r›c›l›¤› olamaz. Bizler bu konuya
böyle bakmal›y›z. Her yönüyle bu aldatmacay› teflhir
etmeliyiz. Üniversitelerin flu anki durumu zaten teknik
olarak buna müsait de¤ildir.AKP bunu görmektedir ve
buna göre önlemlerini almaktad›r. 

Emperyalizmin halklara bak›fl› ortadad›r, AKP de
emperyalizmin ülkemizdeki sözcüsüdür. Bu yüzden an-
cak ortak verilecek bir mücedeleyle kazan›r›z haklar›-
m›z›. ‹flte ancak o zaman kendi kültürlerini özgürce arfl-
t›rma, gelifltirme hakk›na sahip olur Kürdü, Laz›, Arab›,
Çerkezi... Halk Anayasas› bunu flöyle özetliyor "Her dü-
zeydeki okullarda faflist, gerici, flovenist e¤itim prog-
ramlar› kald›r›larak, e¤itim, halk›n ç›karlar›n› esas alan,
demokratik, ba¤›ms›zl›kç›, üretkenlik ve yarat›c›l›¤› ge-
lifltiren bir temelde yeniden düzenlenir. Herkesin ana
dilinde e¤itim görmesi do¤al bir hakt›r. Bu hakk›n kul-
lan›lmas› engellenemez, s›n›rland›r›lamaz."                    

Gençlik Federasyonu

HALKLARA SALDIRININ B‹R
BAfiKA CEPHES‹ ÜN‹VERS‹TELER
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Hala mm› kkaynak?
Kaynak, 19 Ocak tarihli VATAN’da yay›nlanan bir röpor-

taj›nda oldukça iddial› bir tespitte daha bulunmufl. Demifl ki:
“Ergenekon’da son dalgay› gördük, 11’inci dalga olmaya-

cak! Türkiye’nin iyili¤i için AKP ve ordu uzlaflt›, Ergenekon
tasfiye edilecek. Bu savafl masa bafl›nda bitmeli. Bitecek
de...”

Daha Kaynak’›n sözlerinin mürekkebi kurumadan, 11’nci
dalga bafllad›. 

Kaynak’›n öngörüleri, tahminleri iflte bu kadar isabetli... Sabanc› eyle-
mini gerçeklefltirenleri defalarca “onlar çoktan öldürüldü” diye ilan etmiflti
de, her seferinde yan›lm›flt›... Ama iflte mesele Kaynak’ta de¤il, hala onu
kaynak olarak kabul edenlerde.. 

TIRSMAK
Koooskoca YÖK Baflka-

n›, bir gözalt›na al›nd›, “ulusal-
c› de¤il, Amerikanc›y›m” diye
demeçler vermeye bafllad›. 

Koooskoca Genelkurmay
Baflkan›, kendisinin o ordunun
komutan› oldu¤unu, dolay›s›yla
tüm astlar›ndan sorumlu oldu¤u-
nu unutup “o adam› tan›mam”
dedi Veli Küçük için...

değin elerm

BAM TELİ çizgiler

Baltay›
tafla... 

Özel Hardekatç› kontra flefi ‹brahim
fiahin, poliste, yapt›¤› haz›rl›klara dair
“haz›rl›klar›m›z PKK yöneticilerinden
Karay›lan’› paketleyip Türkiye’ye getir-
mek içindi” demifl. 

Adam sistemini biliyor; devrimcilere,
yurtseverlere karfl› herfley mübah...
devrimcilere, yurtseverlere karfl› çeteler
oluflturmak serbest, faili meçhul serbest,
kaybetmek serbest.. Baltay› onlara iste-
di¤in kadar vur.. Ama zinhar hükümete
yönelmek yok!.. 

Kurdu¤un kontra çeteyi oligarfli içi
çat›flmada kullanmak yok; o zaman balta
tafla denk geliyor.. 

Gazze’de bbir okul!!! OOnlar iflte aas›l
bu kkoflullarda öö¤reniyorlar. VVe iiflte
as›l bbu öö¤renim, oonlara ddaha oo
yafltan nne yyapmalar›n› ggösteriyor. 
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““YYaannll››flfl yyaapp--
mmaayyaann iinnssaann

yyookkttuurr.. ‹‹nnssaannll››kk
yyaannll››flfl››nn›› kkaabbuull

vvee ddüüzzeellttmmeekkllee
ööllççüüllüürr..”” 

(Einstein) 

Kitaps›z!
1970’li y›llarda Türkiye ge-

nelinde 1144 bbiinn kitapç› vard›.
Nahiyelerde, ilçelerde ve iller-
de... Kitaplar oralara gider sat›-
l›rd›. fiimdi o 14 bin kitapç›,
330000 kkiittaappçç››yyaa düfltü. 

Nahiyeleri b›rak›n, vilayet-
lerde kitapç› yok... 

(Bilgi Yay›nevi sahibi Ahmet Küflü anlat›yor)

D a v o s  MM e n ü s ü
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu Toplant›lar›’nda

küresel kriz nedeniyle masraflar k›s›lm›fl; bu y›l kat›l›mc›lar,
havyar ve ›stakoz yerine jambon yiyecekler, içecek olarak
da DDoomm PPeerriiggnnoonn yerine daha ucuz bir flampanya tercih
edilecekmifl.

Bizim baflka bir menü önerimiz var:

Z›kk›m yiyin. 

Seçim PPromosyonu
Irak’taki seçimlerde adaylar, oy

toplayabilmek için motosikletten dikifl
makinas›na, gümüfl tak›lardan ziyafetlere
kadar her nevi hediyeler gönderiyor-
larm›fl seçmenlere. 

Bizde hala ifller kömür, birkaç torba
bulgur fleker düzeyinde.... 

H›rs›z-Bekçi
AB’nin Yolsuzlukla Mücadele Yasas› ç›kart›lmas› ve

Yolsuzlukla Mücadele Üst Kurulu oluflturulmas› önerisiyle
bafllayan çal›flmalar, rafa kald›r›lm›fl. 

Tüm kamu kurulufllar›ndaki yolsuzluklar› “izleme” göre-
vi ise, Baflbakanl›k Teftifl Kurulu’na verilmifl. 

H›rs›z, kendini bekçi tayin etmifl yani.  

Dersim Polisi
Ne Yapmak ‹stiyor?

Dersim Özgürlükler Derne¤i giriflimi derne¤e gelen
ö¤renci gençli¤e, polisin tehdit ve ajanl›k teklifi üzeri-
ne bir bas›n toplant›s› düzenledi. Giriflim ad›na yap›lan
aç›klamada, demokrasi mücadelesini verenlere, kurum-
lar›na karfl› polisin y›ld›rma faaliyetlerinin hiçbir zaman
eksilmedi¤i ifade edildi. Gözalt›na almak, tutuklamak,
iflkencelerden geçirmek, katletmek, tehditlerde bulun-
mak gibi ajanl›k, iflbirlikçilik teklif etmenin de bu yön-
temlerden biri oldu¤u söylendi.

Aç›klamada Dersim’de “dernekten da¤a adam gön-
derildi” denilerek derne¤in bas›ld›¤›, derne¤in yasad›fl›
bir yer olarak gösterilmeye çal›fl›ld›¤› vurgulanarak bu
bask›lara boyun e¤meyeceklerini söylediler.

Malatya’da dernek çal›flan›na
iflbirlikçilik teklifi

Malatya Haklar Derne¤i’nde, bir dernek üyesine
ajanl›k teklif edilmesi üzerine bas›n toplant›s› yap›ld›.

Daha öncede buna benzer olaylarla karfl›laflt›klar›n›
anlatan dernek çal›flanlar›, kendilerine yaflat›lan tüm
bask›lara ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesine
devam edeceklerini; polisin bu tür oyunlar›n›n kendile-
rini y›ld›rmayaca¤›n› ifade ettiler.

Daha önce kendisi de böyle bir teklif alan dernek
üyesi Ulafl Karabulut’un yapt›¤› aç›klamada ise; kendi-
sine ajanl›k teklif edenlere, “Buradan bir kez daha
söylüyorum kendileri ahlaklar›n› uç kurufla satabilirler
ama biz satmay›z satt›rmay›z." dedi.

Trabzon Haklar Derne¤i
Yönetim Kurulu üyesine sald›r›

Trabzon Haklar Derne¤i Yönetim Kurulu üyesi
‹smet Kurukafa 24 Ocak günü kimli¤i belirsiz kiflilerce
sald›r›ya u¤rad›.

‹smail Kurukafa takibi fark ettikten sonra kat›ld›¤›
bir demokratik kitle örgütünün etkinli¤inin ç›k›fl›nda 6-
7 kiflinin sald›r›s›na u¤rad›.

Konuyla ilgili bir aç›klama yapan Trabzon Haklar
Derne¤i üyeleri, bu kentte defalarca sald›r›ya
u¤rad›klar›n›, linç sald›r›lar›n› da tutuklamalara varan
komplolar›n da kendilerini y›ld›rmaya yetmedi¤ini
ifade ettiler.

Bütün kamuoyunu sald›r›lara karfl› duyarl› olmaya
ça¤›r›yoruz, diyen dernek üyeleri, Arkadafl›lar› ‹smet
Kurukafa’ya yap›lan sald›r›n›n kendilerine yap›ld›¤›n›,
ancak bu kentin devrimci-demokrat gençlerinin
sald›r›lara karfl› her türlü örgütlenecek potansiyele sahip
olduklar›n› söyleyerek, bundan sonra olabilecek her
fleyden Trabzon’daki güvenlik güçlerini sorumlu tuttuk-
lar›n› ifade ettiler.
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Oligarflinin resmi tarihi yalan
ve çarp›tmalarla doludur. Osman-
l›’dan devralm›flt›r bu gelene¤i.
Kahramanl›k diye yutturulan fetih-
ler ya¤ma ve talandan baflka birfley
de¤ildir. Oligarflinin resmi tarihinde
bir yalan ve çarp›tma örne¤i de
1974 y›l›ndaki KK››bbrr››ss HHaarreekkaatt››’d›r.
Oligarfli bunu ““KK››bbrr››ss BBaarr››flfl HHaarree--
kkaatt››”” olarak isimlendirmifltir o ta-
rihten bugüne. Peki nas›l bir “bar›fl”
harekat› idi bu?.. K›br›s sorununun
tarihsel boyutlar› genel olarak gizle-
nirken, bu somut ve güncel yan› da
pek tart›fl›lmam›fl, daha do¤rusu tar-
t›flt›r›lmam›flt›r. 

Tiyatro oyuncusu Atilla Ol-
gaç’›n Kanaltürk’te yay›nlanan bir
programda yapt›¤› itiraflar, K›br›s
Harekat›’n› bu yan›yla bir kez daha
tart›flma gündemine getirdi.

Atilla Olgaç televizyonda flunla-
r› anlat›yordu: “Askerdeyken K›br›s
Bar›fl Harekât› oldu. Beni K›br›s’a
gönderdiler. Savafl›n.. en kanl› bölü-
münün sürdü¤ü temizleme harekâ-
t›nda görev verdiler. Komutana ‘Ya-
pamam, adam öldüremem, ben sa-
natç›y›m’ dedim. ‘Burada sanat bit-
ti. Buras› gerçek hayat, savafl. Emir
verdim mi öldüreceksin’ dedi. (...) 

‹lk öldürdü¤üm çocuk 19 yafl›n-
da, esir düflmüfl bir askerdi. Silah›
yüzüne do¤rulttu¤umda yüzüme tü-
kürdü. Aln›ndan vurdum, öldü. Da-
ha sonraki çat›flmalarda dokuz kifli-
yi daha öldürdüm...”

Olgaç, itiraflar›na gelen tepkiler
üzerine söylediklerinin bir “senar-
yo” oldu¤unu belirterek ilk söyle-
diklerini yalanlad›. ‹lk konuflmas›
m› do¤ruydu, ikincisi mi, hiç önem-
li de¤il. Önemli olan anlatt›¤› tür-
den olaylar›n do¤ru oldu¤u ve
“K›br›s Bar›fl Harekat›” s›ras›nda
benzer olaylar›n yafland›¤›d›r. 

Esirler katledilmifl ve çok say›da
Rum da ““kkaayybbeeddiillmmiiflflttiirr””.. Y›llar-
d›r bu konuda Rumlar’›n baflvurula-
r› vard›r ve y›llard›r oligarflinin ba-
s›n› bu konular› örtbas etmektedir.
Çünkü “milli” meselelerde oligarfli
sansürcüdür. Oysa bunlar yaflanm›fl-

t›r. Bir bar›fl ordusu de¤il, bir iflgal
ordusu ne yaparsa, TSK da K›b-
r›s’ta onu yapm›flt›r...

Gizlenen ‹‹flgal GGerçe¤idir
“K›br›s’a bar›fl için gidiyoruz”;

Dönemin Baflbakan› Bülent Ecevit
böyle aç›klam›flt› K›br›s Hareka-
t›’n›n nedenini. Türkiye 14 A¤ustos
1974 tarihinde 2. K›br›s Harekat›’-
na bafllad›¤› tarihlerde yay›nlad›¤›
bildiride harekât›n amac›n› flöyle
aç›klam›flt›: “Ada’da bar›fl ve emni-
yeti sa¤lamak ve bölgede sürekli
bar›fl›n yerleflmesini gerçeklefltir-
mek”.

“Bar›fl ve emniyet”, K›br›s’›
dümdüz ederek sa¤lanacakt›. O
günkü havay› yans›tmas› aç›s›ndan
22 Temmuz 1974 tarihli Hürriyet
gazetesinin haberini aktaral›m:

“ZAFER, ZAFER. Bu bir bay-
ramd›r, evlerinize bayrak as›n. Lef-
kofle düfltü, Mehmetçik Limasol,
Magosa ve Baf’dan adan›n içine
do¤ru ilerliyor. 2 hücumbot bat›r-
d›k. Yunanistan’da isyan ç›kt›. Ha-
vadan ve denizden dalga dalga inen
askerlerimize Rumlar beyaz bayrak
çekerek teslim oluyorlar...”

Oligarfli K›br›s Harekat›’n› ger-
çeklefltirmesinin nedenlerini Rum-
lar›n Enosis’i, Yunanl›lar›n Megalo
‹deas› (büyük ülkü) ile gerekçelen-
dirmektedir. Enosis adadaki Türk
varl›¤›n› yok sayan, Rumlar d›fl›nda
di¤er halklara yaflam ve söz hakk›
tan›mayan milliyetçi, faflist bir dü-
flünceydi. Yunan Megalo ‹deas› da
K›br›s’› Yunanistan topraklar›na
katmay› düflünen iflgalci bir politi-
kayd›. 

Bu politikalar do¤rultusunda ha-
reket eden Rumlar, Türk köylerinde
savunmas›z ço¤u çocuk, kad›n ve
yafll› olmak üzere yüzlerce Türk’ü
katlettiler. Adadaki Türklere insan-
l›k d›fl› sald›r›lar yap›ld›. 

Peki buna karfl›l›k, bizzat Türki-
ye taraf›ndan örgütlenen K›br›s
“mukavemet teflkilat›” ve sonras›n-
da da K›br›s’› iflgal eden Türkiye or-
dusu ne yapt›?

Bu konuda, hem K›br›sl› Rum-
lar’›n, hem K›br›sl› Türkler’in bir-
birlerine yönelik pek çok suçlamas›
var. Türkiye kaynaklar›na göre bafl-
ta Rumlar olmak üzere, Yunanl›lar
her türlü savafl suçunu ifllediler. Yi-
ne Türkiye’nin resmi verilerine gö-
re K›br›s Harekat› sürecinde ““449988
TTüürrkk aasskkeerrii,, 7700 KK››bbrr››ssll›› MMüüccaahhiitt vvee
227700 KK››bbrr››ss TTüürrkküü ööllmmüüflfl,, 11220000 kkiiflflii
ddee yyaarraallaannmm››flfltt››rr..””

Peki Rum ve Yunan kay›plar›?
Öldürülen esirler? Yak›lan, y›k›lan,
ya¤malanan Rum köyleri?

Bunlar Türkiye’nin resmi kay›t-
lar›nda yoktur. Bunlar olmaz kay›t-
larda; çünkü olursa nerede kal›r
“bar›fl” harekat› söylemleri? Nerede
kal›r zafer menk›beleri?

‹flgal gerçe¤i apaç›k ortaya ç›k-
m›flt›r çoktan. Oligarfli sansürle, tek
tarafl› söylemlerle iflledi¤i suçlar›
gizleyerek iflgalini gizlemeye, mefl-
rulaflt›rmaya çal›flm›flt›r. 

Rum kaynaklar›na göre de,
Rumlar›n kayb›, 4 bin ölü ve 12 bin
yaral› oldu¤udur. Keza, 11660000 civa-
r›nda Rum’un da kay›p oldu¤u,
bunlar›n cesetlerine ulafl›lamad›¤›,
çeflitli kaynaklarca y›llard›r dile ge-
tirilen iddialardan biridir. 

Rumlar›n, o süreçte yaflanan ve
belirsiz kalan olaylar›n ayd›nlat›l-
mas› için baflvuru ve talepleri de-
vam etmekte, ancak, Türkiye oli-
garflisi, y›llard›r kay›plar›n araflt›r›l-
mas›yla ilgili iflbirli¤i tekliflerini
cevaps›z b›rakmaktad›r. 

Binlerce ölü, binlerce kay›p, ta-
lan edilip soyulmufl köyler. Öldürü-
len esirler, savunmas›z siviller, ifl-
lenmifl savafl suçlar›, koyu sansür.
K›br›s Harekat›’n›n yap›ld›¤› ayn›
günlerde Türkiye’de 1144 iillddee ss››kk››yyöö--
nneettiimm ilan edilmesi, grevlerin ya-
saklanmas›. K›br›s halk›n›n iradesi-
ne ra¤men o günden bu yana K›b-
r›s’a yerleflen ve ç›kmay› düflünme-
yen Türkiye’nin askeri varl›¤›. Y›l-
lard›r bar›fl harekat› diye sunulan
gerçekler bunlard›r. Ve bu gerçek-
ler, iflgalle birlikte ba¤›ms›z, de-
mokratik, birleflik bir K›br›s’›n in-
flas›n›n önündeki engellerden biri
olmaya devam etmektedir. 

‘Bar›fl’ De¤il ‹flgal!
KK››bbrr››ss

::


