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KKaammeerr GGÜÜNNEEfifi Dersim-Hozat
do¤umlu olan Kamer,
1991’de milis örgütlenme-
si içinde yer ald›. 1994’te
tutsak düfltü. 1995’te tah-
liye olduktan sonra da
mücadelesini sürdürürken
kontrgerilla taraf›ndan 24
Ekim 1996’da kaç›r›l›p
katledildi. 

BBuurrhhaann
RReemmzzii
KKAAFFAADDEENNKK
Devrimci ha-
reketin bir
sempatizan›y-
d›. 26 Ekim
1991’de ‹s-

tanbul Gayrettepe’de sokak ortas›nda
polis taraf›ndan katledildi.

26 Ekim 1993’de, Ankara Balgat’ta bu-
lunduklar› evde kuflat›ld›lar, saatlerce bom-
ba ve kurflun ya¤muruna direnerek flehit
düfltüler.
1967 Konya do¤umlu olan Tayyar, müca-
dele saflar›na 1990 y›l›nda DEV-GENÇ’liler-
le tan›flarak kat›ld›, giderek tüm yaflam›n›
mücadeleye adad›. fiehit düfltü¤ünde, An-

kara’da silahl› birliklerde görevliydi. 1970 Tekirda¤ do¤umlu olan Yaflar da, 1989’da
gençlik içinde bafllad›¤› mücadelesini, 1990’dan itibaren DEV-GENÇ saflar›nda sürdürdü.
1992 y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›.

YYaaflfl››yyoorrllaarr 24 EEkim 

30 EEkim

TTüülliinn AAyydd››nn BBAAKKIIRR 1963, Kars
Sar›kam›fl do¤umlu olan Tülin,
YTÜ ö¤rencisiyken, 1983’de mü-
cadele saflar›nda yerini ald›.
EMEKAD’da, DEMKAD’da kad›n-
lar›n örgütlenmesinde, EMO bün-
yesinde, mimar ve mühendislerin
devrimci mücadelesinde yerald›.
24 Ekim 1999’da kanser has-
tal›¤› onu aram›zdan ald›.

AAllii DDEEMM‹‹RRAALLPP 1958 Ela-
z›¤ do¤umlu olan Ali,
12 Eylül öncesinde bafl-
lad›¤› kavgas›n›, cunta-
n›n zorlu y›llar›ndan fle-
hit düfltü¤ü ana kadar
kesintisiz bir flekilde

sürdürdü. 27 Ekim 1987’de ‹stanbul Çengelköy
Kuleli’de polisle girdi¤i çat›flmada flehit düfltü.

MMuussttaaffaa
KKAAMMAACCII 25
Ekim 1989’de
bir trafik ka-
zas›nda yafla-
m›n› yitirdi.

TTaayyyyaarr TTuurrhhaann SSAAYYAARR YYaaflflaarr YYIILLMMAAZZ

fifiüükkrrüü SSAARRIITTAAfifi 15 ya-
fl›nda bir Cephe sempa-
tizan›yd›. 29 Ekim
2000’de ‹stanbul Üm-
raniye’de MHP’li faflist-
lerin kurflunlar›yla kat-
ledildi.

26 Ekim 1994’de Mer-
sin Arpaçbahflifl Beldesi’n-
de polisin bulunduklar›
eve yapt›¤› bask›nda kat-
ledildiler. 2.5 saat boyun-
ca sloganlar›yla marfllar›y-
la direndikleri evde, birlik-
te bulunduklar› Sevgi Er-
do¤an da yaral› olarak

tutsak düfltü. 1968, Antakya Harbiye do¤umlu olan Ahmet, Antakya
Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye kat›ld›. Gençlik içinde ve
Adana Mücadele Gazetesi’nde çal›flt›. ‘93 sonunda daha farkl› sorumlu-
luklar üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤umluydu. ‹flletme
Fakültesi ö¤rencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde bafllad›. ‘93 Haziran’›n-
dan flehit düflene kadar her fleyiyle devrimci mücadelede içinde oldu.

AAhhmmeett ÖÖZZTTÜÜRRKK ZZeeyynneepp GGÜÜLLTTEEKK‹‹NN

YYaaflflaarr YYIILLMMAAZZ

AAyynn›› ookkuulluu,, aayynn›› öörrggüüttllüüllüü¤¤üü ppaayyllaaflfltt››kk--
llaarr›› bbiirr yyoollddaaflfl›› aannllaatt››yyoorr::

Seninle ilk defa DEV-GENÇ kam-
p›nda karfl›laflm›flt›k. Birço¤umuz daha
yeniydik. Ama sen olgun, a¤›rbafll›, di-
siplinli tav›rlar›nla, ö¤renmeye olan az-
minle hepimizin dikkatini çekmifltin.
Çal›flma aralar›nda seni hep bir a¤ac›n
alt›nda Savunma’y› okurken görürdük.
Sessizli¤in, sakinli¤in çal›flmalar›m›zda
yerini hararetli tart›flmalara b›rak›rd›.
Daha o zamanlar bize örnek olmaya
bafllam›flt›n.

Polis 6 Kas›m boykotunu engelleye-
bilmek için bir gün öncesinden azg›nca
sald›rm›flt›. Ve düflmanla nas›l gö¤üs
gö¤üse çarp›flm›flt›k. Seninle polisin
elinden s›yr›ld›¤›m›zda arkadafllar›n gö-
zalt›na al›nmas›na nas›l da öfkelenmifl-
tik. Senin duda¤›n patlam›flt›. Ama

umurunda bile de¤ildi. Öf-
keden deliye dönmüfltün
adeta. Üniversite ilk defa

böyle bir direnifl yaflam›flt›. Sen ayn›
gün ikinci kuflatmay› da yarm›flt›n.
Atakl›¤›n, çevikli¤in sayesinde. Bense
yakalanm›flt›m. Sonras›n› biliyorsun
ya!. Tutsakl›k ve özgürlük... Okula tek-
rar döndü¤ümde sen farkl›yd›n, uzakt›n
bizden. "Kald›ramad›, inanc› bu kadar-
m›fl" deyip lanetler okumufltum sana
yan›ndan geçerken. Hat›rlars›n, nas›l
da ters, ters bak›yorduk. Seninse umu-
runda bile de¤ildi. Art›k tam bu duru-
mu kabullenmiflken seni karfl›mda ve
saflar›m›zda görünce nas›l da flafl›r›p,
sevinmifltim. ""SSiizzlleerrllee kkoonnuuflflmmaayyaa
bbeenn ddee ccaann aatt››yyoorruumm aammaa bbuu bbeelliirrllee--
yyiiccii oollaammaazz,, bbeelliirrlleeyyiiccii oollaann nnaass››ll ggee--
rreekkiiyyoorrssaa ööyyllee ddaavvrraannmmaakk"" demifltin,
tüm mütevaz›l›¤›nla.  Mütevaz›l›k, al-
çakgönüllülük senin kiflili¤inin do¤al
özellikleriydi zaten.

Hiç kimse anlamad› savafl›n göbe-
¤inde oldu¤unu, hiç kimse hissetmedi.

Ta ki sen flehit düflene kadar. fiehit
düfltü¤ünde okulda de¤ildim. Ama du-
yuyordum insanlar›n nas›l flafl›rd›¤›n›,
büyük bir sevgi ve sayg› duyduklar›n›.

‹lkeli, disiplinli olmay› ilk senden
görmüfltüm. Randevular›ndaki ilke ve
kurallara ba¤l›l›¤›n, disiplinin, titizlili-
¤inle ve bu konudaki e¤itme çabalar›n-
la hat›rl›yorum seni.

Hiç de k›yamazd›n bize. Saatlerce
dolaflmam›zda yoruldu¤umu belli et-
memeye çal›flsam da hemen anlar ve
f›rsat›n› buldu¤unda dinlendirirdin. Oy-
sa senin do¤ru dürüst bir ayakkab›n bi-
le yoktu, ayaklar›n bileklerine kadar ›s-
lakken, karn›n aç, uykusuz ve yorgun-
ken önce yoldafllar›n› düflünürdün. Bir
kere bile seni yak›n›rken görmedim.
Bir kere bile "ben" demedin.

Eskiflehir’de mücadele senin b›rak-
t›¤›n mirasla daha güçlü. Her düfleni-
miz binleri filizlendiriyor topraktan. O
özlemini çekti¤in u¤runa flehit düfltü-
¤ün güzel günlerle karfl›layaca¤›z seni
ve tüm düflenlerimizi.

fiehitlerimiz

ONLARIN BBAYRA⁄I fifi‹MD‹ BB‹ZDE!
Ferhat’› vvurdular... BBayra¤›n› EEngin ddevrald›. 
Engin’i vvurdular... BBiz ddevrald›k. FFerhatlar biter mi, EEnginler biter
mi? HHalk bbiter mi?.. BBizden ssonra dda ggeride... MMilyonlar var... 
Bu sses hhiç ssusmayacak... BBu YYürüyüfl hhiç ddurmayacak.. 

Zafere kkadar!.. 
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Bir tekerlekli sandalye ve bir
tabut, ülkemizdeki demokrasinin
resmidir. Tekerlekli sandalye ve
tabut, hem gerçek anlamda, hem
mecazi anlamda temsil ediyor ül-
kemizdeki demokrasiyi. Gerçek
anlamda; ülkemizdeki demokrasi,
sokaklar›nda insanlar›n kurflunla-
nabildi¤i, hapishanelerde iflken-
ceyle insanlar›n öldürülebildi¤i ve
bunlardan dolay› da kimsenin tu-
tuklanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤›
“katletme özgürlü¤ünün oldu¤u”
bir demokrasidir. Ki, toplumlar ta-
rihinde böyle bir yönetim biçimine
demokrasi de¤il, faflizm denir. 

Buradada tekerlekli sandalye
ve tabutun mecazi anlam›na geli-
riz; tabuttaki ülkemizde varoldu¤u
iddia edilen demokrasidir; daha
do¤madan ölmüfl bir demokrasi-
dir; varoldu¤u iddia edilen haklar
ve özgürlükler ise kör topald›r.

Adalet Bakan›’n›n Engin Çe-
ber’in iflkencede katledilmesi ne-
deniyle diledi¤i “özür”, bir anda bir
çok kesimin akl›n› bafl›ndan ald›.
Sanki bir “devrim” olmuflcas›na
de¤erlendirmeler yap›ld›, ki aynen
bu kelimeyi kullananlar da ç›kt›. 

Hürriyet’in 15 Ekim günkü
manfleti flöyleydi: ““‹‹flflkkeennccee iiççiinn
iillkk öözzüürr:: KKaaffaallaarr DDee¤¤iiflfliiyyoorr””

Kafalar›n de¤iflti¤i falan yoktu
oysa. Bunu söyleyenler, ya bir al-
datmaca içindedirler, ya da hayal
görüyorlar. Bütün mesele, ülkemiz
gerçe¤inin tüm yönleriyle görül-
mek istenmemesindedir. Teker-
lekli sandalye ve tabut, görülmek
istenmeyenin özetidir. 

Ne iflkencede ölüm yenidir, ne
de oligarflinin bu tür manevralar›.
“Özür” olarak ad›n›n konulmas›
yeni olsa da, ta 1990’lar›n bafl›n-
daki ““flfleeffffaaff kkaarraakkoollllaarr””a kadar
gider bu konudaki demagojiler.
Karakollar› fleffaflaflt›raca¤›z di-
yenler de kuflku yok ki iflkenceyi
kabul etmifl oluyorlard› M. Ali fia-

hin gibi. Önemli olan sonras›.  
Engin Çeber’in katledilmesin-

de, beklenmedik veya ülkemizin
hali haz›rda içinde bulundu¤u ko-
flullar ve siyasi geliflmeler aç›s›n-
dan “ayk›r›” bir yan› yoktur. Polis
terörü, ülkemizde son birkaç y›ld›r
sistematik olarak artmaktayd›. Ki-
mileri, hala AKP’nin demokratik-
leflme süreci masallar›yla kendile-
rini ve baflkalar›n› oyalamaya de-
vam etmek isteseler de gerçek
buydu. Son y›llarda karakollarda,
hapishanelerde ölenlerin say›s›
sürekli olarak art›yordu. Bu konu-
da yay›nlanm›fl raporlar bile yete-
rince aç›k gösteriyor bu durumu.
Ama raporlara da bakmaya gerek
yok asl›nda; bir kaç olay› ve olgu-
yu; mesela AKP’nin söz vermifl ol-
mas›na karfl›n hapishanelerde
tecriti sürdürmekteki ›srar› ve me-
sela son iki y›l›n 1 May›slar’›nda
uygulanan terörü hat›rlamak ye-
terlidir.  

CHP yöneticilerinden Mehmet
Sevigen, Engin Çeber’in iflkence-
de katledilmesi üzerine verdi¤i so-
ru önergesinde bak›n ne diyor:
“Y›llard›r unuttu¤umuz toplumda
yüz k›zart›c› olan iflkence ve faili
meçhul ölümler, iktidar›n›z döne-
minde hortlad›...” 

Sevigen farkl› bir ülkede, biz
farkl› bir ülkede mi yafl›yoruz? Ha-

y›r. Ama iflte böyle bir yan›lg› bir
çok kesimde var. Kimileri de Sevi-
gen’den farkl› olarak AKP iktidar›
döneminde iflkence ve faili meç-
hul ölümlerin ortadan kalkt›¤›n›
azald›¤›n› ileri sürüyor. Bunlar ger-
çeklerle de¤il, oligarfli içi hesap-
larla ileri sürülen görüfllerdir. Dü-
zen partileri için iflkenceler, infaz-

lar, ancak birbirlerine karfl› kulla-
nabileceklerse, ele al›nabilecek
konulard›r. De¤ilse, yok say›labilir.
Çünkü “polisin askerin ihtiyac›”d›r
iflkence. Sistemin ihtiyac›d›r. 

‹flkencenin yöntemleri, mekan-
lar› ony›llar içinde birçok de¤iflik-
lik göstermifltir, fakat bu iflkence-
nin temel bir ddeevvlleett ppoolliittiikkaass›› ol-
du¤u gerçe¤ini de¤ifltirmemifltir.
Bunun kan›tlar› ortadad›r; iflken-
cecilerin yyaarrgg››llaannmmaammaass››,, bu ko-
nuda dava aç›lmak zorunda kal›n-
d›¤›nda bbeerraaaatt eettttiirriillmmeelleerrii ya da
zzaammaann aaflfl››mm››yyllaa kurtar›lmalar›,
devletin en üst düzey yöneticileri-
nin, düzen partilerinin liderlerinin
iflkenceyi ssaahhiipplleennmmeelleerrii, zihniyet
olarak düzenin her kademesine ifl-
kencecili¤in sinmifl olmas›, bütün
bunlar iflkencenin “bir devlet poli-
tikas›” oldu¤unun kan›t› de¤ilse
nedir?

Engin Çeber’in iflkencede katle-
dilmesi, iflkencenin geçtikleri tüm
devlet kurumlar›nda sürmesi neyi
gösteriyor: iflkence ülkemizde ne
sadece karakollara, ne siyasi flube-
ye, ne hapishanelere özgü olma-
y›p, sistemin temel politikalar›ndan
biridir, devlet kurumlar›ndaki kifli-
lere ba¤l› de¤ildir; bu nedenle de
ülkenin her taraf›nda  en yayg›n bi-
çimde uygulanmaktad›r. 

Bu devlet politikas›n›n bbuuggüünnkküü
ssüürrddüürrüüccüüssüü ise AKP’dir. Kimse,
AKP’nin “devlet politikas›” olarak
süregelen bu politikalarla bir çelifl-
kisinin, itiraz›n›n oldu¤unu sanma-
s›n, bu konudaki demagojilere
prim vermesin. Bu tür iddialar, sa-
dece AKP’nin kendini aklama de-
magojileridir. fiu olgular, herkesin
görebilece¤i kadar aç›kt›r:

Engin Çeber’in katledilmesinin
sorumlulu¤unu, polisin, jandar-
man›n, hapishane yönetimlerinin
yetkilerinin artt›r›lmas›ndan ba-
¤›ms›z düflünebilir miyiz? Peki,

Türkiye Gerçe¤i 
ve Mücadelemiz

Düzen partileri için
iflkenceler, infazlar,

ancak birbirlerine karfl›
kullanabileceklerse, ele
al›nabilecek konulard›r.
De¤ilse, yok say›labilir. 

Çünkü “polisin askerin
ihtiyac›”d›r iflkence.
Sistemin ihtiyac›d›r.
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3

19
Ekim
2008

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;4



bu yetkileri art›ran kim? AKP!
Say›s›z iflkence, infaz olay›nda,

valiler, her türlü soruflturman›n
önünü t›kam›fllard›r. Peki bu vali-
leri o koltuklarda tutan kim? Ce-
vap yine ayn› yeri gösteriyor:
AKP.

Yolsuzluk dosyalar› veya Erge-
nekon söz konusu oldu¤unda
“yarg›ya müdahalesi” apaç›k olan
AKP iktidar›n›n katliamc›lar bera-
at ettirilirken, iflkenceciler zaman
afl›m›yla kurtar›l›rken, yarg›ya
hiçbir müdahalesi yoktur. Tersine,
AKP bu beraat ve aklamalar›
onaylamaktad›r. 

Ülkemizdeki iflkence olaylar›-
na, hapishanelerdeki zulme iliflkin
dilekçeler, suç duyurular› toplan-
sa, depolar dolusu belge yapar;
ama AKP hükümeti bunlar›n hiç-
birini dikkate almam›flt›r. Hal buy-
ken, AKP bu iflkencenin sorumlu-
lu¤unun d›fl›nda düflünülebilir mi?

AKP dolayl› olarak veya “ikin-
cil derecede” de¤il, ddoo¤¤rruuddaann vvee
bbiirriinnccii ddeerreecceeddee sorumludur En-
gin’in katledilmesinden. 

AKP’nin sürdürücüsü oldu¤u
bu devlet politikalar›, emperyaliz-
min ve oligarflinin temel ç›karlar›-
n›n gerektirdi¤i politikalard›r. Bu
politikalarda düzenin bekas›n›
sa¤lamak esast›r. Dolay›s›yla dü-
zeni tehdit eden her türlü güç, ezil-
meli, yok edilmeli, halk›n sömürü-
ye karfl› her türlü mücadelesi bo-
¤ulmal›d›r. Ferhatlar’›n vurulmas›,
Enginler’in iflkencelerde katledil-
mesi de iflte en yal›n haliyle bu
amaca yöneliktir. 

Halk Cepheliler, bu sald›r›ya en
çok maruz kalanlar›n bafl›nda ge-
liyor. Oligarflinin sald›r›s› esas ola-
rak ttüümm ddeevvrriimmccii,, ddeemmookkrraattiikk
hhaallkk ggüüççlleerriinnee karfl›d›r; ama sald›-
r›n›n fiilen öncelikli ve a¤›rl›kl› ola-
rak bu anlay›fla karfl› yo¤unlafl-
mas› da elbette tesadüfi de¤il. Si-
vas’ta karikatür sergisi açt›klar›
için tutuklanan ö¤renci gençler,
Ankara’da bir devrimcinin infaz›n›
protesto etti¤i için tutuklanan sen-
dikac›lar, anmaya kat›ld›¤› için tu-
tuklanan iflçiler, memurlar, gece-
kondulular, hepsi bu devrimci an-

lay›fla karfl› gerçeklefltirilen sal-
d›r› ve operasyonlard›r. Bunun

böyle olmas›n›n birden çok nede-
ni var. 

fiu bir gerçek ki, onca bask›ya,
zulme ra¤men, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizmi savunmak-
tan vazgeçmedik ve vazgeçmiyo-
ruz. 

fiu bir gerçek ki, demokratik
alanda mevzilerimizi korumakta
da kararl› ve militan bir tav›r ko-
yuyoruz. Derneklerimize, dergi
bürolar›m›za karfl› tamamen keyfi
olarak bask›nlar yap›ld›¤›nda ta-
lanc›lar›, iflkencecileri kap›lar›
aç›p buyurun diye karfl›lam›yoruz
(ve ne yaz›k ki solun belli kesim-

leri, y›llard›r yasall›k-meflruluk
iliflkisini yanl›fl ve çarp›k kavra-
d›klar› için, veya böyle bir militan
çizgiyi gö¤üsleyemedikleri için-
oligarflinin keyfilikleri, hukuksuz-
luklar› karfl›s›nda tam bir edilgen-
lik ve boyun e¤ifl içindedirler.)
Vursalar da, katletseler de boyun
e¤meyece¤iz, bugüne kadar oldu-
¤u gibi. 

Türkiye tarihini az çok bilenler,
Engin Çeber’in katledilmesiyle il-
gili aç›lan soruflturmalardan bir
fley ç›kmayaca¤›n› da bilir. ‹flken-
cenin ony›llard›r sürmesi, sadece
bu bile, onun devlet politikas› ol-
du¤unun bir ifadesidir. Bu neden-
le, AKP hükümetinin “özür dile-
me” tavr›n›n ak›beti de “iflkenceye
s›f›r tolerans” politikas›n›n ak›be-
tinden farkl› olmayacakt›r. 

Burjuva siyaset pervas›z, pifl-
kin ve ilkesizdir. ‹lk defa iflkence
gerçe¤i kabul edildi, ilk defa özür
dilendi diyerek bunun üzerine
beklentiler infla edenler, burjuva
siyasetin bu yan›n› unutuyorlar.
AKP iflkence gerçe¤ini daha ön-
ceden kabul ve itiraf etmiflti zaten.
“‹flkencede s›f›r tolerans!” adlan-
d›rmas›n›n kendisi zaten iflkence-
nin varl›¤›n›n tescilidir. Özür” de
ayn› anlamdad›r, fakat bundan öte
bir fley ifade etmez. AKP, Kürt so-
rununda da ayn› fleyi yapm›flt› ha-
t›rlan›rsa: “Evet bir sorun var” de-
yip ad›n› da koymufltu. “Devletin
hatalar› var” demiflti bu konuda.
Sonras› biliniyor. Hepsi unutuldu
bunlar›n. 

Düzenin mekanizmalar›n›n na-
s›l çal›flt›¤›n› da, mant›klar›n› da,
bu mekanizmalara hakim olan po-
litikalar› da biliyoruz; fakat ne
olursa olsun Engin Çeber’in iflken-
cede katledilmesiyle ilgili tüm bu
araflt›rma ve soruflturmalar›n hep-
sinin takipçisi olmal›y›z. Örtbas
etmeye kalk›flan› teflhir etmeli,
hesap sormal›y›z. 

Hapishanelerde, sokak ortala-
r›nda, flubelerde çok katledildik;
bunlar›n hiçbiri münferit de¤ildi;
sistematikti ve devletin politika-
s›yd›; hala da öyledir. AKP de bu
politikay› sürdürmektedir. Ferhat’›
vuran da, Engin’i katleden de
AKP’dir. AKP’nin polisinin cina-
yetleri art›k uzun bir liste olufltur-
maktad›r... Çok katledilmifl olma-
m›za ra¤men, hiçbir alanda müca-
delede geri ad›m atmad›k, mevzi-
lerimizi terketmedik. Engin’in kat-
ledilmesi, ülkemizdeki ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi, sosyalizm müca-
delesinin hangi koflullarda sürece-
¤ini unutanlara bir kez daha hat›r-
lat›yor. Mücadele bu koflullarda
sürecektir ve bu koflullarda zafere
ulaflacakt›r...  Ferhat’›n resmini ta-
fl›yan Engin, ve Ferhat’la Engin’in
resmini tafl›yan binler, halk›n mü-
cadelesinin, yenilmezli¤inin, tü-
kenmezli¤inin resmidir... Engin-
ler’i tüketemezler ve Enginler’in
yürüyüflünü durduramazlar! Son
diyece¤imiz budur. 

Çok katledilmifl olmam›za
ra¤men, hiçbir alanda
mücadelede geri ad›m

atmad›k, mevzilerimizi terket-
medik. Engin’in katledilmesi,

ülkemizdeki ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm mücade-

lesinin hangi koflullarda
sürece¤ini unutanlara bir kez

daha hat›rlat›yor. Mücadele bu
koflullarda sürecektir ve bu

koflullarda zafere ulaflacakt›r...
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Ferhat Gerçek, 17 yafl›nda
genç bir Yürüyüfl okuruydu. Bir
y›l önce, dergi da¤›t›rken s›rt›n-
dan vurulup felç edilmiflti. Ve onu
vuran polis hala tutuklanmam›flt›. 

Engin Çeber de bir Yürüyüfl
okuruydu. Ferhat’› kiflisel olarak
tan›m›yordu belki ama yoldafl›yd›
ve daha önemlisi, aaddaalleett aadd››nnaa
onu savunmal›yd›. 

Ferhat’› vuran polisin tutuk-
lanmamas›n› protesto etmek için
28 Eylül günü, ‹stanbul Sar›-
yer'de arkadafllar›yla bir aç›kla-
ma yapt›lar. 

""FFeerrhhaatt''›› vvuurraann ppoolliiss hhaallaa ttuu--
ttuukkllaannmmaadd››"" yaz›yordu açt›klar›
pankartta. Engin’in elinde ise,
Ferhat’›n resminin oldu¤u bir dö-
viz vard›... Sonraki geliflmeler bi-
liniyor.  EEnnggiinn ÇÇeebbeerr,, AAyyssuu BBaayy--
kkaall,, ÖÖzzggüürr KKaarraakkaayyaa vvee CCiihhaann
GGüünn,, protestolar›n› dile getirip ar-
d›ndan Yürüyüfl dergisi da¤›tt›k-
lar› bu eylemde polisin sald›r›s›na
u¤rad›lar ve gözalt›na al›nd›lar. 

Ferhat'› felç b›rakan AKP’nin

polisi, bu kez copunu Engin ve
arkadafllar›na do¤rultmufl-
tu. 

O jop, kah tahta bir so-
pa, kah bir demir çubuk
olup, günler boyunca üzer-
lerine inip kalkt›. Sokak or-
tas›nda bafllayan iflkence,
karakollarda, hapishanede
sürdü. Gözalt›na al›n›fllar›-
n›n 13. gününde Engin

art›k bir “ölü”ydü. 28 Eylül’de
gözalt›na al›nan dört kifliden art›k
üç kifli kalm›flt›. 

‹flkenceler sonucu beyin ka-
namas› geçirmifl, hastahaneye
kald›r›lm›fl ve 10 Ekim’de flehit
düflmüfltü. 

Örtbas eedilemedi
Engin Çeber, ülkemizde iflken-

cede katledilen ilk devrimci de¤il-
di. Bunlar›n kimi örtbas edilmifl,
örtbas edilmeyenler mahkemele-
rin tozlu raflar›nda unutulmaya
terkedilmiflti. Fakat çok çeflitli
koflullar›n bir araya gelmesi sonu-
cunda, Engin Çeber’in iflkencede
katledilmesi  örtbas edilemedi.
Avukatlar›, daha bafl›ndan itiba-
ren iflkenceyi d›flar›ya yans›tm›flt›.
Polisten doktora, jandarmadan
hapishaneye kadar düzenin bir-
çok kurumunun içinde yerald›¤›
bir vahflet söz konusuydu. Tan›k-
lar vard› susturulamayan. 

Fakat buna ra¤men, AKP ikti-

dar› yine de sorunu önce geçifltir-
mek istedi... Kimileri, sonuca ba-
karak AKP hükümetinin “bafl›n-
dan itibaren” olaya sorgulay›c›,
hesap  sorucu yaklaflt›¤› kan›s›n-
dad›r ki yanl›flt›r.   

AKP, iiflkenceyi öönleyen 
de¤il, yyolu aaçand›r! 
AKP, iflkencede ölümün ört-

bas edilemedi¤i yerde bunu ken-
disinin ne kadar insan haklar›n-
dan yana oldu¤unu gösterecek
bir manevraya çevirmeye çal›flt›.
De¤ilse, Engin’in iflkencede kat-
ledilmesinin aass››ll ssoorruummlluussuu ol-
duklar›n› pekala bilen AKP ikti-
dar›n›n tepesindeki isimler, En-
gin’in katledilmesinin hemen ar-
d›ndan ilk günlerde sorunu ggeeççiiflfl--
ttiirrmmeeyyee çal›flm›fllard›. Afla¤›da
ortaya koyaca¤›m›z tablo bunu
herkese gösterecektir. 

Hemen her konuda konuflan
TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann,, bu konuda tek
kelime etmedi. Anlafl›lan kendisi-
nin yönetimindeki ülkede, bir in-
san›n iflkencede öldürülmesi
onun gündemine girecek kadar
önemli de¤ildi. 

Baflbakan Yard›mc›s› CCeemmiill
ÇÇiiççeekk de gazetecilerin sorular›n›
“Suçlu varsa cezaland›r›lmal›...
BBuunnllaarr›› ttaakkiipp eettmmeekk ssaavvcc››llaarr››nn
ggöörreevviiddiirr’’ diyerek iktidar›n so-
rumlulu¤unu geçifltiren bir
aç›klama yapt›. “‹flkence... d›-

ÖZÜR, 
Sorumluluktan

Kaçmakt›r!

Engin’i Katledenler
TUTUKLANMALI!
Siyasi Sorumlular› 
‹ST‹FA ETMEL‹D‹R!

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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flar›da ülkenin imaj›n› bozan bir
konudur.” diyen Çiçek’in derdi
baflkayd›. 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Çeber’in iflkencede katledilmesini
tam bir ppiiflflkkiinnlliikk,, aayymmaazzll››kk vvee
uuttaannmmaazzll››kk içinde “ülkemizin ne
kadar demokratikleflti¤inin” gös-
tergesi olarak sundu. Gül’e göre,
“fieffafl›k ortam› içerisinde herhan-
gi bir yanl›fll›k yap›l›rsa, eskiye
benzer bir olay olursa art›k bunlar
saklanamaz”d›. Halkla alay edi-
yordu adeta Cumhurbaflkan›.

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu Baflkan› Zafer Üskül
ise “‹flkencecinin hastal›kl› bir du-
rumu oldu¤unu” söyleyerek, bir
anlamda iflkence olgusunu “psi-
kopat” iflkencecilere ba¤l›yor, ifl-
kencenin siyasi sorumlulu¤unun
kkeennddii hhüükküümmeettlleerriinnddee oldu¤unu
gizlemeye çal›fl›yordu. Sanki ken-
disi meclisteki ‹nsan Haklar› Ko-
misyonu baflkan› de¤il de psiki-
yatrist!.. Üskül’ün teorisine göre
düflünülürse, zaten ülkemizde ifl-
kence de ony›llard›r psikopatlar
taraf›ndan yap›l›yor, hiçbir iktida-
r›n, devletin bunda suçu yok!! 

“Bizim cezaevlerinde yaflan›lan
sorunlar› incelemekle ilgili sürekli
çal›flan bir alt komisyonumuz var.
Öyle anlafl›l›yor ki, bu alt komis-
yonumuzun biraz daha s›k dene-
timlere ç›kmas› gerekecek.”

Günayd›n! AKP iktidar›n›n ba-
fl›ndan beri kaç kifli öldü hapisha-
nelerde. 7 y›ld›r zulüm üreten bir
tecrit mekanizmas› var ve Üs-
kül’ün bunlardan haberi yok!

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤› (B‹HB) olayla ilgili in-
celeme bafllatmas›” da AKP’nin
“soruna sahip ç›kmas›”n›n bir
göstergesi olarak sunuldu. Bu da
yanl›flt›. 13 Ekim’de Adalet Ba-
kanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Ge-
nel Müdürlü¤ü ve ‹stanbul ‹l ‹nsan
Haklar› Kurulu'ndan “olay›n nas›l
gerçekleflti¤i”yle ilgili bilgi iste-
yen B‹HB Baflkan› Prof. Dr. Tah-
sin Fendo¤lu 

“2002 y›l›ndan bu yana iflken-
ce ve kötü muamele iddialar›nda
azalma oldu¤unu” iddia ediyor-

du. 
B‹HB'nin kendi raporlar› da

kendilerini yalanl›yor oysa.
B‹HB'nin 2008'in ilk 6 ay›na ilifl-
kin hak ihlali raporuna göre:

2007 y›l›nda 11117711 kifli insan
haklar› ihlali iddias›yla baflvurur-
ken, bu rakam 2008 y›l›n›n sade-
ce ilk 6 ay›nda 22335566’’yyaa ç›km›flt›r. 

Yani ddöörrtt kattan fazla bir art›fl!
Bu ihlaller aras›nda da hapis-

hanelerdeki hak ihlalleri 398 bafl-
vuruyla iillkk ss››rraaddaa yer al›yor.

Bakan’›n ““Özrü!” 
kendi yyetki vve 
konumunu iinkard›r
Bu geçifltirme çabalar› kar et-

memifltir. ‹lk baflta, benzeri her
olayda yapt›klar› gibi “olay› so-
ruflturmak üzere müfettifl görev-
lendirdi¤ini” aç›klayan Adalet
Bakan› M. Ali fiahin, cinayetin
geçifltirilemeyece¤ini gördü¤ü
noktada ““ddeevvlleettiimm vvee hhüükküümmee--
ttiimm aadd››nnaa öözzüürr ddiilliiyyoorruumm”” aç›kla-
mas› yapt›.  

Bu aç›klama burjuva bas›nda
“bir ilk”, “devrim” gibi de¤erlen-
dirmelerle karfl›land›. 

Ülkemiz burjuva siyasetinde
ender görülen bir aç›klama olma-
s›, olay›n özünün görülmesini de
engelledi. Özü neydi?

Adalet Bakan›, “özür dileye-
cek” konumda olan de¤il, hesap
vermesi gereken konumdayd›. 

M. Ali fiahin, “özür” dilemifltir;
ancak  iflkence gerçe¤ini tam iti-
raf etti¤i söylenemez. Özür’le ilgi-
li konuflmas›ndaki flu sözleri de
bunu gösteriyor: “Kafalar›n de¤ifl-
mesi de zaman gerektiriyor... ‘ifl-
kenceye s›f›r tolerans’ deyince
hiç iflkence olmayacak’ diyemi-
yorum. Münferit de olsa zaman
zaman karfl›lafl›yoruz.”

Hala, “münferit” söylemini tek-
rarlamaktad›r fiahin, önceki tüm
iktidarlar gibi. Kayg›lar›, dertleri

gerçek anlamda bu ülkeden ifl-
kenceyi yoketmek de¤il, adaletin
tecellisi de¤il, devletin ve iktidar›n
“zevahirini” kurtarmakt›r. 

TAYAD’l›lar, -dergimizin bu sa-
y›s›nda okuyaca¤›n›z röportajda-
çok aç›k söylüyorlar; hapishane-
lerde iflkenceye son vermek iste-
yen bir Adalet Bakan›’n›n yapa-
ca¤› ilk ifl tecriti kald›rmakt›r, ki
AKP’nin Adalet Bakan› bunu
yapm›yor. ‹kincisi, iflkenceye son
vermek isteyen bir Adalet Baka-
n›’n›n yapaca¤› ikinci ifl, iflkence,
infaz, katliam davalar›nda iflken-
cecilerin, katliamc›lar›n cezalan-
d›r›lmas›n› sa¤lamakt›r, ki bunu
da yapmamaktad›r AKP. En bariz
örnek, 19 Aral›k katliam› davala-
r›d›r. Bir baflka ç›plak örnek, flu
ana kadar F Tipi hapishaneler-
den ç›kan tabutlarla ilgili hemen
hiçbir soruflturma, dava aç›lma-
m›fl olmas›d›r. O halde, ““öözzüürr””ee
iinnaannmmaakk iiççiinn hhiiççbbiirr nneeddeenn yyookk--
ttuurr..  

Kald› ki, ne “özür”ler, ne de di-
¤er “araflt›rma-soruflturma”lar,
“Engin Ceber’in ölümünü engel-
lemek için AKP iktidar›n›n hiçbir
tedbir almad›¤›” gerçe¤ini orta-
dan kald›rm›yor. 

Daha nneyi ggizleyecek
ve bbundan ssonra 
ne yyapacaks›n›z?
Bak›rköy 8. Sulh Ceza Mahke-

mesi, Engin Çeber’in iflkencede
katledilmesi soruflturmas› için
““ggiizzlliilliikk”” karar› verdi. Bu nedenle,
Çeber’in avukatlar› soruflturma
dosyas›n› iinncceelleeyyeemmeeyyeecceekk,, yap›-
lan ifllemlere iittiirraazz eeddeemmeeyyeecceekk..

Gizlilik gerekçelerinin mant›¤›,
tutarl›l›¤› yoktur. Suç ve suçlular
aç›kt›r. Ama art›k oligarflinin yar-
g›s›nda “gizlilik karar›” bir gele-
nek haline dönüflmekte; gizlilik,
hem komplolar kurabilmek için,
hem de halk düflmanlar›n› koru-
yabilmek için kullan›lmaktad›r.

Dosyalardaki “gizlilik” kararlar›
da bir yana, ülkemizde o kadar
çok hiç aç›lmam›fl iflkence dosya-
s› var ki.

Öte yandan; hakk›nda sorufl-
turma aç›lan ve TTEEfifiHH‹‹SS EEDD‹‹LLEENN
gardiyanlar, jandarmalar hakk›n-

Adalet BBakan›,
“özür dileyecek”

konumda dde¤il, hhe-
sap vvermesi ggereken

konumdad›r. 
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da hala TUTUKLAMA karar› ver-
memifltir. Neden?

“Polise mukavemet” nedeniy-
le h›zla ve seri halde ç›kan tutuk-
lama kararlar›, ortada bir ölüm
olmas›na ra¤men, iflkenceciler
için ç›kmamaktad›r. S›radan suç-
lamalar› “tutuklama” nedeni ola-
rak gören yarg›, iflkenceyle adam
öldürmeyi “tutuklamay›” gerek-
tirmeyecek bir suç olarak görü-
yorsa, orada o yarg›n›n iflkence-
de ölenin hakk›n› m› arad›¤›,

yoksa iflkenceciden yana m› ol-
du¤u flüphelidir. 

BBUUNNDDAANN SSOONNRRAASSIINNDDAA;;
AKP iktidar›n›n “özür”ünün

karfl›l›¤›n›, bbiirriinncciissii;; bu davan›n
gelifliminde, iikkiinncciissii;; tüm iflken-
ce, infaz, katliam davalar›n›n
seyrinde, üüççüünnccüüssüü;; hapishane-
lerdeki tecrit uygulamalar› konu-
sundaki tutumunda görece¤iz.
Bunlarda ad›m atmayan bir ikti-
dar, özürle sadece günü kurtar-
m›fl olacakt›r. Ki, oligarflinin hü-

kümetlerinde bugüne kadar hep
görülen budur.

Yap›lmas› gereken bellidir;
ÖÖNNCCEELL‹‹KKLLEE,, EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn

kkaattlleeddiillmmeessii ssuuççuunnuu iiflfllleeyyeenn,, oorr--
ttaakk oollaann ttüümm ppoolliiss,, jjaannddaarrmmaa vvee
ggaarrddiiyyaannllaarr ttuuttuukkllaannmmaall››dd››rr.. 

‹‹KK‹‹NNCC‹‹SS‹‹;; ÇÇeebbeerr’’iinn kkaattlleeddiill--
mmeessiinnddeenn ssiiyyaassii oollaarraakk ssoorruummlluu
oollaannllaarr,, bbaaflflttaa AAddaalleett vvee ‹‹ççiiflfllleerrii
BBaakkaannllaarr›› oollmmaakk üüzzeerree,, iissttiiffaa eett--
mmeelliiddiirrlleerr.. 

Son olarak TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu bün-
yesinde Engin Çeber’in katledilmesini araflt›rmak
için bir “Alt Komisyon!” kuruldu¤u aç›kland›. 

Ülkemiz siyaseti, komisyonlara çok aflinad›r. Sü-
men alt› yap›lmas›, rafa kald›r›lmas› veya üstünün
örtülmesi gereken ne varsa, hepsi için bir komisyon
kurulmufltur. 

Komisyonlar›n bafll›ca ifllevleri içinde flunlar var-
d›r; Devlet ne zaman suç üstü yakalansa, kurulan
komisyonlarla “olay›n üzerine gidiliyor” izlenimi ya-
ratmak ve sorunu, halk›n gündeminden ç›karmak
amaçlan›r. Sözde, TBMM bünyesinde kurulan komis-
yonla, olaya el at›lm›flt›r. Gerçekte, olaya el at›lm›fl-
t›r, fakat olay›n üzerine gitmek için, olay›n sorufltu-
rup, gerçekleri aç›¤a ç›karmak, suçlular› cezaland›r-
mak için de¤il... Sorun üzerindeki duyarl›l›¤› zay›flat-
mak, olay› sürüncemeye b›rakmak için el at›lm›flt›r...

Komisyonun di¤er bir ifllevi de, araflt›rma, sorufl-
turma konusu yap›lan olayda, devletin, iktidarlar›n
suçlar›n› ‘aklamak’t›r. Komisyonlar halk›n karfl›s›na
geçerek, olay› araflt›rd›klar›n› söyler ve devleti “ak-
lama” aç›klamalar›n› yaparlar.

Örne¤in, SSuussuurrlluukk oollaayy››,, bu türden komisyonlar-
la örtbas edilmifltir. Yine, güya FF TTiippii hhaappiisshhaanneelleerr--
ddeekkii iflkenceleri, tecrit koflullar›n› incelemek için
oluflturulan komisyon, F tiplerini gezdikten sonra,

tecrit ve iflkence gerçe¤ini giz-
leyerek, ““kkaalloorriiffeerr dd››flfl››nnddaa ssoo--
rruunn yyookk”” aç›klamas› yapm›flt›.
fifieemmddiinnllii’’ddee UUmmuutt kkiittaabbeevvii’’nniinn
bboommbbaallaannmmaass›› olay›na iliflkin
oluflturulan komisyon, yapt›¤›
araflt›rman›n sonuçlar›n›, ““PPKKKK--
BBaarrzzaannii ççeekkiiflflmmeessii ggiibbii ggöörrüü--
nnüüyyoorr”” diye aç›klam›flt›. HHrraanntt
DDiinnkk cciinnaayyeettiinnii araflt›rmak için
oluflturulan komisyonun, top-
lant›lar›n› bile yapmad›¤› ortaya
ç›km›fl, komisyon ‹stanbul Em-
niyeti’nin olaydaki sorumlulu-
¤unu örtbas etme ifllevi gör-
müfltü. TTuuzzllaa’’ddaa iiflflççii ööllüümmlleerrii

yaflanmaya bafllad›¤›nda da, hemen komisyon ku-
rulup incelemeler bafllat›lm›fl, AKP iktidar› komis-
yonlar›n çal›flt›¤›n› söylerken, bir yandan da iflçi
ölümleri artarak sürmüfltü. BBeeyyttüüflflflfleebbaapp’’ttaa 1122 kkiiflflii--
nniinn ööllddüürrüüllddüü¤¤üü kkaattlliiaammaa iliflkin komisyon olufltu-
rulmas›n›n amac›, katliamdaki devlet flüphesini “ak-
layacak” aç›klamalar yapt›rmakt›.

TBMM bünyesinde oluflturulan komisyonlar›n,
olaylar›n üzerini örtme ifllevlerine verilecek örnekler
çoktur. Fakat, tersinden, komisyonlar›n gerçekleri or-
taya ç›kard›¤›, sorumlular›n cezaland›r›lmalar›n› sa¤-
lad›¤› örnekler bulunamaz. fiimdi TBMM ‹nsan Hakla-
r› Komisyonu, Engin Çeber’in öldürülmesini sorufltur-
mak için komisyon kurmufltur. Bu komisyonun iflle-
vinin farkl› olaca¤›n› düflünmek için bir neden yoktur.

‹flkenceye maruz kalm›fl olan Özgür Karakaya ve
Cihan Gün iflkencecileri teflhis etmifllerdir. ‹flkence-
den ölüm olay›, rapor ve belgelerle ortadad›r. Dola-
y›s›yla, TBMM bünyesinde oluflturulacak komisyon-
lar›n araflt›rmas›na, soruflturmas›na de¤il, teflhis
edilmifl olan suçlular›n, hemen tutuklanmas›na, h›z-
la yarg›lan›p, cezaland›r›lmalar›na, siyasi sorumlula-
r›n istifas›na ihtiyaç vard›r. AKP iktidar› bunu yap-
mad›¤› ve suçlular›n cezaland›r›lmas› için somut
ad›m atmad›¤› sürece, sorunu geçifltiriyor, örtmeye,
tepkiyi yumuflatmaya çal›fl›yor demektir.

Komisyonlar, Müfettifller, Soruflturmalar...
Bunlardan Birfley Ç›kmaz!
Bu Komisyonlardaki Amaç; Devletin, 
‹ktidarlar›n Suçlar›n› Aklamakt›r!

SONUÇ YARATACAK TEK fiEY;
HALKIN MÜCADELES‹D‹R

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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Engin Çeper’i son
yolculu¤una haz›rla-
yanlar, omuzlar›ndan
bacaklar›na, kafas›n-
dan kollar›na vücudu-
nun her yerinde mo-

rart›lar gördüler. Ama
onu katleden as›l darbe-

ler, kafas›na vurulmufl ve iflkence
sonucu oluflan beyin kanamas›y-
la kaybetmifltik Engin’i. 

‹flkence asl›nda o daha ölme-
den belgelenmiflti. Yukar›da akta-
r›lan ‹stinye Devlet Hastanesi’nin
iki raporu bunu belgeliyordu. 

Ama böyle raporlar “devlet
kat›nda” pek de kaale al›nan ra-
porlar olmam›flt›r. 

‹lk günlerde gazeteler ondan
“Kendisine karakolda ve hapis-
hanede iflkence yap›ld›¤› iddia
edilen Engin Çeber” diye söz edi-
yorlar. Ama art›k “iddia” olmak-
tan ç›kt›. Ölümüyle iflkence ka-
n›tlanm›fl oldu. 

Ne yaz›k ki böyle oluyor ülke-
mizde. 

Sanki Engin Çeber iflkencede
ilk ölümmüfl gibi karfl›lad› baz›la-
r› olay›. ‹ktidar ve burjuva med-
yan›n da ifline geliyor olay› böyle
ele almak. Oysa Türkiye gerçe¤i
baflka fleyler söylüyor:

¨̈
10 AAyda 229 kkifli!
Böyle bbir flfley, bbir
“iflkence üülkesin-

den bbaflka nnerede yyafla-

nabilir?
1 Ocak 2008 - 13 Ekim 2008

aras›nda, 

SSAADDEECCEE 1100 AAYYDDAA

poliste ve hapishanelerde ifl-
kence sonucu 2299 kkiiflflii kkaattlleeddiillddii.. 

Bundan önceki ve daha önce-
ki y›llarda da ülkemizde poliste
ve hapishanelerde insanlar ölme-
ye devam ediyordu. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Vak-
f›’n›n raporuna göre, 2006’da 1111,,
2007’de 1100 kifli iflkencede öldü-
rüldü. 

Devam edelim baflka rakam-
lara bakmaya. 

≠≠
Sadece 22 yy›lda,
4600 kkifliye iiflken-
ce; nas›l bbir üülkede

yaflad›¤›m›z› bbundan ddaha
aç›k nne aanlatabilir?

Evet, 2006-2007 y›llar›nda
–SADECE ‹K‹ YILDA– 1100 bbiinn
888866 polis ve jandarma, 44 bbiinn
666622 kkiiflfliiyyee iiflflkkeennccee yyaappmmaakkllaa
suçland›. 

VE FAKAT; 10 bin 886 polis
ve jandarmadan BB‹‹RR TTEEKK‹‹ BB‹‹LLEE
TUTUKLANMADI. 

Hukuk literatüründe bunun bir
de ad› var: ““iiflflkkeennccee ssuuççuu kkaarrflfl››--
ss››nnddaa ddeevvlleettiinn cceezzaass››zzll››kk ppoolliittiikkaa--
ss›› iizzlleemmeessii””..

Ülkemizde ony›llard›r yap›lan›n

ad› budur. 
‹ flkence

yapanlar›n
““ cc ee zz aa ss ›› zz ””

b›rak›lmas›, iflkencenin bir devlet
politikas› olarak sürdürülmesinin
aç›k göstergesidir zaten.

ÆÆ
‹flkence bbu üülkede
geçmifle aait bbir oolgu
de¤ildir; bugündür!

Öylesine “bugün”dür ki, Engin
Çeber’in katledilmesinin ört bas
edilememesi nedeniyle iflkenceci-
ler  teflhir olmuflken, tüm dikkat-
ler iflkence olaylar› üzerindeyken
bile, polis terörü pervas›zca süre-
bilmifltir. 

Bir gazeteci, Engin Çeber’in ifl-
kencede katledilmesi gündeme
oturmuflken, polisin Kartal’da ka-
fe iflleten Serhat Eyüpo¤lu adl› ki-
fliye iflkence yap›p hastanelik et-
mesini ““BBuu ddeevvlleett ddaahhaa ççookk öözzüürr
ddiilleerr”” sözleriyle anlat›yordu. Ser-
hat    Eyüpo¤lu dört polis taraf›n-
dan sudan bir sebeple dövülmüfl-
tü ve beyin kanamas› geçirmifl,
hayati tehlike içinde hastanededir.

Bir y›l önceden iki örnek olay
aktaral›m. Ferhat Gerçek’i vuran
polis hala tutuklanmad›. (ki En-
gin Çeber’in protesto eyleminin
konusuydu). Daha az bilinen bafl-
ka bir olay: 1144 HHaazziirraann 22000077;;
araba lasti¤i çald›¤› iddias›yla Sa-
r›gazi’de gö-zalt›na al›nan iki ço-
cuk babas›, 23 yafl›ndaki Mustafa
Kükçe’ye, götürüldü¤ü Dudullu,
Acarlar ve Çakmak kkaarraakkoollllaarr››nn--
ddaa iiflflkkeennccee yap›ld›. Daha sonra
ÜÜmmrraanniiyyee HHaappiisshhaanneessii’’nnee götü-
rülen Kükçe’nin iki gün sonra ha-
pishaneden ölüsü ç›kt›. Ne katil-
ler tutukland›, ne ciddi bir sorufl-
turma var. Hala dava aç›lmad›. 

Bunlar gibi olaylarla dolu Tür-
kiye. Ülkemizde iflkenceye dair
tüm belgeler, bilgiler, rakamlar,
istitastikler, raporlar, bir tek, sa-
dece bir tek fleyi gösterirler her-
kese: ‹flkence devlet politikas›d›r. 

Bu kabul edilmeden, Engin
Çeber’in ve iflkencede ölen daha
binlerce Çeber’in nas›l bu kadar
aç›kça öldürülebildi¤i izah edile-
mez.

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’e ait 28 Ey-
lül 2008 tarihli ‹‹ssttiinnyyee
DDeevvlleett HHaassttaanneessii RRaappoo--
rruu::

“Üst duda¤›nda s›yr›k,
sol üst gözkapa¤›nda
k›zar›kl›k, sa¤ diz ve
dirse¤inde cilt so-

yulmas› ve kafas›-
n›n arka bölgesinde

4x5 santimlik flifllik...” 
EErrtteessii ggüünn;;

29 Eylül 2008 tarihli ‹‹ss--
ttiinnyyee DDeevvlleett HHaassttaanneessii

RRaappoorruu::

“Sa¤ üst göz kapa¤›nda 5x5
santimlik eezziillmmee,, sol üst gözka-
pa¤›nda 1x1 santimlik ddeerrmmaa--
oobbrraazzyyoonn (cilt s›yr›¤›), fiakak
ve al›nda flfliiflfllliikk. Bafl a¤r›s›n-
dan flikâyetçi olan hastaya

NRfi (beyin cerrahisi kon-
sültasyonu) istendi. Sa¤
dizde 1x1 santimlik
abrozyon (s›yr›k) mev-
cut. SSüürrüükklleennmmee vveeyyaa

tteekkmmee ssoonnuuccuu olmufl
olabilir.” 

Münferit de¤il, sistematik!
Kiflisel de¤il, devlet politikas›! 

19
Ekim

2008

Say›:
3

9

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...



Engin Çeber’le birlikte ayn›
gerekçelerle gözalt›na al›nan Öz-
gür Karakaya ve Cihan Gün, 15
Ekim’de tahliye edildiler. Tahliye
edilmeden önce, Engin Çeber gi-
bi, ‹stinye Karakolu’nda ve Metris
hapishanesi’nde, polisler, jandar-
ma ve gardiyanlardan iflkence
gördüler. Karakaya ve Gün, En-
gin Çeber’in ölümü sonras›nda,
savc›ya verdikleri ifadede, yafla-
d›klar› iflkenceleri anlatt›lar ve da-
ha sonra da karfl›lar›na ç›kar›lan
iflkencecileri bir bir teflhis ettiler.

CCiihhaann GGüünn AAnnllaatt››yyoorr::
9 Ekim’de cezaevi infaz sav-

c›s› Cevdet Do¤an taraf›ndan al›-
nan ifadesinde CC‹‹HHAANN GGÜÜNN flun-
lar› anlat›yordu:

‹‹flflkkeennccee ggöözzaalltt››yyllaa bbaaflflll››yyoorr::
28/09/2008 tarihinde bir sene

önce vurularak felç kalan arka-
dafl›m›z Ferhat Gerçek için Ada-
let istiyoruz pankart› ile, ben yine

arkadafllar›m AAyyssuu BBaayykkaall,, ÖÖzz--
ggüürr KKaarraakkaayyaa,, EEnnggiinn CCeebbeerr ve
baflka arkadafllar›m›z oldu¤u hal-
de bas›n aç›klamas› yapmak üze-
re toplanm›flt›k... Polis Engin Çe-
ber ve Özgür Karakaya isimli ar-
kadafllar›m›z hakk›nda aranma
kayd›n›n bulundu¤unu belirterek
ddaarrpp eeddeerreekk gözalt›na almak için
sürüklemeye bafllay›nca biz de
buna engel olmaya çal›fl›rken Ay-
su Baykal, Özgür Karakaya,  En-
gin Çeber ve beni sürükleyerek
polis arac›na ald›lar. 

‹stinye Polis Merkezine getirdi-
ler. Nezarethane önüne getirilince-
ye kadar ellerimiz kelepçeli iken
tteekkmmee ttookkaatt vurulmak suretiyle
polis memurlar› taraf›ndan darp
edildik. Nezarethane önünde de
yyeerree yyaatt››rr››ll››pp tekme tokatla vücu-
dumuzun muhtelif yerlerine, kafa-
lar›m›za, ayr›ca cinsel organ›m›za
tekme ile vurulmak ve popomuz
taciz amaçl› s›k›lmak suretiyle kö-
tü muameleye maruz kald›k. Bu
fiilleri yapanlar sivil ve resmi elbi-
seli olmak üzere 4 emniyet görev-
lisiydi. Görsem teflhis edebilirim...

HHaassttaanneeddee ddee iiflflkkeennccee::
‹stinye Devlet Hastanesi’ne gö-

türüldük. Ç›k›flta Ford Kango tipi
resmi araca bindirildik. Araca bi-
ner binmez nezarethane önünde
bizi döven 4 polis memuru ve ay-
r›ca 2 polis memuru toplam 6 kifli
arac›n koltuk alt›nda bulunan ttaahh--
ttaa ssooppaallaarrllaa aarraaçç iiççeerrssiinnddee diz ka-
pak ve kol dirseklerimize vurmak
suretiyle karakola kadar dövdüler. 

KKaarraakkoollddaa ddeevvaamm::
Karakola geldikten sonra par-

mak izlerimizi almak amac›yla
baflka bir emniyet binas›na gö-
türdüler. Kötü muameleye maruz
kald›¤›m›z için biz parmak izi ver-
mek istemedi¤imizi söylememiz
üzerine yere çöktürmek için üze-
rimize oturdular. ‹kifler ikifler bizi
kelepçeleyip yere düflürdüler.
Tekme tokat dördümüzün de vü-
cudumuza vurdular. Bir iki gün
iflitme kayb› olufltu. Buradaki kö-
tü muamele bir bir buçuk saat
sürdü. Yapanlar 10-12 emniyet
görevlisiydi. Bu esnada soy ismi-
ni bilmedi¤im A.... isimli bir ba-
yan polis memuru Aysu Baykal
isimli arkadafl›m›z› tekme tokat
vücudunun muhtelif yerlerine
vurmak ve saçlar›ndan çekmek
suretiyle darp etti.

MMeettrriiss’’ttee 
kkaarrflfl››llaammaa iiflflkkeenncceessii
30/09/2008 tarihinde Metris

Cezaevi’ne getirildik. Cezaevinin
mahkum kabul bölümünde Jan-
darma görevlileri arama yapmak
için tüm elbiselerimizi ç›karmam›-
z› istediler. Biz kabul etmeyince
Astsubay rütbeli k›sa saçl›, 180-
190 cm boylar›nda bir flah›s, me-
tal olmayan (ahflap) copla vücu-
dumuzun muhtelif yerlerine ve ka-
fam›za vurmak suretiyle darp etti.
Akabinde geçici ko¤ufla al›nd›k.

SSaabbaahh aakkflflaamm iiflflkkeennccee
Sal› ssaabbaahh›› ko¤ufl say›m›n-

da say›m esnas›nda aya¤a

Cihan Gün ve Özgür Karakaya Anlatt›lar, Teflhis Ettiler 

Failler Art›k MEÇHUL De¤il!
Bakal›m Bu Sefer Nas›l ‘Aklayacaks›n›z’ ‹flkencecileri?

""EEnnggiinn''iinn kkaaffaass››nnaa vvee ss››rrtt››nnaa ddeemmiirrllee
vvuurruuyyoorrllaarrdd››.. BBaaflfl››nn››nn üüsstt vvee aarrkkaa
bbööllggeessiinnddeenn yyaarraa aalldd››¤¤››nn›› ggöörrddüümm..
BBiizziimm ddee aayyaa¤¤aa kkaallkk››pp ssaayy››mm vveerrmmee--
mmiizzii iisstteeddiilleerr..""

““MM.. ÇÇ.. aaddll›› ggaarrddiiyyaann,, EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ee
kkaapp›› aaççmmaa ddeemmiirriiyyllee kkaaffaass››nn››nn aarrkkaa
oorrttaa eenn üüsstt kk››ssmm››nnaa,, kküürreekk kkeemmii¤¤ii
aarraass››nnaa,, kkuuyyrruukk ssookkuummuunnaa vvuurrdduu....””

ÖÖzzggüürr KKaarraakkaayyaa 

Engin ÇÇeber’in bbafl›na,
s›rt›na iinen ttahta ccop-
lar, ddemir çubuklarla
onlar da ddövüldü. 

Ölmeyip ssa¤ kkald›lar. 

fiimdi oonlar bir cinaye-
tin ttan›klar›. GGördükle-
rini aanlatt›lar...

‹flkencecileri, nne yyapt›k-
lar›n› bbirer birer belir-
terek tteflhis eettiler. 

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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kalk›p s›raya girmedi¤imiz için 4-
5 infaz koruma memuru kap› aç-
makta kullan›lan demir kol, plas-
tik sandalye ve tekme tokatla vü-
cudumuzun muhtelif yerlerine
yaklafl›k 5 dakika, Sal› aakkflflaammkkii
yoklamada yine ayn› gerekçeyle
ayn› aletlerle yaklafl›k 15 infaz
koruma memuru bu sefer yakla-
fl›k 15 dakika darp ettiler. 

Çarflamba ssaabbaahhkkii say›mda
yine 15 kiflilik infaz koruma me-
muru ayn› flekilde yaklafl›k 30
dakika üzerimize tüm vücudu-
muz ›slanacak flekilde su dök-
mek suretiyle darp ettiler ve son-
ra ko¤ufllara da¤›t›ld›k. 

Ko¤uflta da say›m için s›raya
girmedi¤imden dolay› 3-4 infaz
koruma memuru taraf›ndan tek-
me tokatla vücudumun muhtelif
yerlerine vurulmak suretiyle
uzunca bir süre darp edildim. Ko-
¤ufltaki bu olaylar esnas›nda be-
nimle beraber 11 tutuklu daha
vard›. Onlar da bu olaya tan›k ol-
dular. Ayr›ca Engin Çeber isimli
arkadafl›m bitiflik ko¤uflta kald›¤›
için ko¤ufltan ko¤ufla O'nunla
konufltum. Çok hasta oldu¤unu,
kendisine sald›r›ld›¤›n›, daha faz-
la konuflamayaca¤›n› k›s›k sesle
bana söyledi. 

Doktora gitme iste¤imizi sözlü
olarak cezaevi görevlilerine söy-
lememize ra¤men bu talebimiz
karfl›lanmad›. 

ÖÖzzggüürr KKaarraakkaayyaa 
AAnnllaatt››yyoorr::

9 Ekim’de Cevdet Do¤an ta-
raf›ndan al›nan ifadesinde ÖÖZZ--
GGÜÜRR KKAARRAAKKAAYYAA flunlar› anlat›-
yor:

Bizi sürükleyerek polis araçla-
r›na bindirdiler. Polis arac›nda 2-
3 polis tahta jopla kafama ve gö-
¤üs bölgeme vurdu. 

... Daha sonra asayifl büro
amirli¤ine dördümüzü parmak izi
almak için götürdüler. Beni Engin
ile birlikte kelepçelediler. Burada
yaklafl›k 10-12 polis memuru

bizi yere yat›r›p tekme tokat
vücudumun muhtelif yerlerine

vurdular... Bu bina içersinde bizi
darp ederlerken bir polis memuru
enseme oturdu, yere yat›rd› ve bu
olaylar esnas›nda Aysu Baykal
isimli arkadafl›m›z bir süre bay-
g›nl›k geçirdi. Bunun üzerine
darp olay›na son verdiler. 

... Karakolda beni yaln›z bafl›-
ma nezarethanenin sa¤›ndaki bir
odaya ald›lar. Burada 4-5 polis
memuru vücudumun muhtelif yer-
lerine vurmak suretiyle darp ettiler.

... Sar›yer Devlet Hastanesi’ne
gittik. Orada bir polis memuru
beni iki eliyle havaya kald›r›p ye-
re att›. Sol dizimin üzerine yere
düfltüm, birkaç tane de tokat at-
t›... Pazartesi günü yeniden asa-
yifl büro amirli¤ine parmak izi
için götürdüler. 6-7 kiflilik emni-
yet görevlileri yaklafl›k 15-20 da-
kika tekme tokatla vücudumun
muhtelif yerlerine vurmak sure-
tiyle darp ettiler. 

... 30/09/2008 tarihinde Met-
ris Cezaevi’ne getirildik. Astsu-
bay rütbeli flah›s ve 3 jandarma

eri ahflap jopla ve tekme tokatla
s›rayla beni darp ettiler. 

Sal› sabah› say›m›nda s›raya
girmedi¤imizden dolay› 6-7 infaz
koruma memuru yaklafl›k 15-20
dakika, Sal› akflam 4-5 infaz ko-
ruma memuru yaklafl›k 5-10 da-
kika herhangi bir alet kullanmak-
s›z›n darp ettiler. 

- Çarflamba sabahki say›mda
5-6 infaz koruma memuru yakla-
fl›k yar›m saat birinin elinde ah-
flap k›sa sopa, birinin elinde kap›
açma demiri oldu¤u halde bu
aletlerle yaklafl›k yar›m saat darp
ettiler. Bu esnada Engin Çeber’in
burnunun kanad›¤›n› da gördüm. 

Bu son olay esnas›nda ben,
Cihan Gün ve Engin Çeber d›fl›n-
daki flah›slar› ko¤uflun üst k›sm›-
na ç›kard›lar. Vücudumuzun tü-
mü ›slanacak flekilde su döktüler.
Bir keresinde Engin Çeber' i bu-
lundu¤u ko¤ufl d›fl›na ç›kartmak
suretiyle infaz koruma memurlar›
koridorda darp etti. Buna iliflkin
kamera kay›tlar› olabilir.

‹flkenceci 
Gardiyanlar:

Metris Hapishanesi’ndeki gar-
diyanlar, beflerli gruplar halinde
Cihan Gün ve Özgür Karaka-
ya’n›n karfl›s›na ç›kar›ld› ve Ci-
han’la Özgür, savc›n›n da bulun-
du¤u soruflturmada iflkencecileri
teflhis ettiler. 

Engin Çeber’le ayn› anda tu-
tuklan›p ayn› hapishaneye konu-
lan Cihan Gün, kendisine iflken-
ce yapan gardiyanlardan 

M. Çi., M. Çe., S. F., S. E., S.
G. ve K. K.’yi teflhis etti. 

Bu s›rada MM.. ÇÇii.. isimli gardi-
yan›n s›rt›na tekmelerle vurdu¤u-
nu anlatan Gün, MM.. ÇÇee..’nin bafl›-
na, SS.. FF..'nin beline ve bacaklar›-
na, SS.. EE.. ile SS.. GG..’nin vücudunun
farkl› yerlerine vurdu¤unu anlatt›. 

MM.. ÇÇ.. adl› gardiyan Engin Çe-
ber’in kafas› ve s›rt›na demir kol-
la vuranlar›n bafl›nda geliyordu. 

Özgür Karakaya da kendileri-
ne iflkence yapanlar›n N. K., M.

Çi., C. K., S. G., R. B., S. A., M.
D. ve K. K. oldu¤unu teflhis etti. 

‹flkenceci 
Askerler:

‹flkenceci gardiyanlardan son-
ra Çeber’i katledilmesinde pay›
olan iflkenceci askerler de Özgür
Karakaya ve Cihan Gün taraf›n-
dan teflhis edildi. Askerler de ay-
n› flekilde befl kiflilik gruplar ha-
linde Özgür ve Cihan’›n karfl›s›na
ç›kar›ld›lar. 

Tutuklular, askerlerden K. Ö.,
M. ‹., H. A. ve T. G.’ü teflhis etti-
ler. Teflhis edilenlerin üçünün
astsubay, birinin er oldu¤u ö¤re-
nildi. 

‹‹flflkkeenncceeccii 
PPoolliisslleerr::

‹stinye Karakolu’nda da 19
polis hakk›nda soruflturma
aç›ld›. 19

Ekim
2008
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Engin Çeber; Ferhat Gerçek’i
vuran polisin hala tutuklanma-
mas›n› protesto için bir aç›klama
yap›p, ard›ndan yasal Yürüyüfl
dergisinin sat›fl›n› yapt›¤› için, 28
Eylül günü gözalt›na al›nd›. 8
Ekim’de hastaneye kald›r›lana
kadar, 10 gün boyunca her ad›m-
da iflkence gördü, defalarca be-
fler dakikal›k aral›klarla tahta so-
palarla dövüldü. 10 Ekim’de be-
yin ölümü gerçekleflti, 11
Ekim’de öldü.

Engin’in iflkencede öldürül-
mesi, düzenin tüm kurumlar›n›n
sistematik olarak iflkence yapt›-
¤›n›n göstergesidir.

Engin, 10 gün boyunca siste-
matik olarak iflkence görürken,
avukatlar›n tüm çabalar›na ra¤-
men, iflkenceler durdurulmad›.
Engin, devletin denetimi alt›nda
yap›lan iflkencelerle katledildi.
Engin öldürüldükten sonra, Adalet
Bakan› ““öözzüürr ddiilleeddii””. Bu kadar
ucuz, bu kadar kolay... Günlerce
süren iflkencelerle öldür, sonra da
hesap vermek yerine, özür dile...

AKP iktidar›, Engin’i öldürme-
nin sorumlulu¤undan böyle kurtu-
lamaz... Enginlerimizin kan› o ka-
dar ucuz de¤il... 10 gün boyunca
sürdürülen, ad›m ad›m öldüren ifl-
kencenin HHEESSAABBIINNII ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ!!

ll 2288 EEyyllüüll 22000088;; ‹çlerinde En-
gin Çeber’in de bulundu¤u Temel
Haklar Federasyonu üyeleri, Sar›-
yer Derbent Mahallesi’nde, Ferhat
Gerçek’i vuran  polislerin tutuk-
lanmas› istemiyle bir aç›klama ya-
p›p ‘Yürüyüfl’ dergisi tan›t›m› ve
sat›fl› yapmaya bafllad›lar. Ferhat
Gerçek, 7 Ekim 2007’de Bahçeli-
evler’de Yürüyüfl dergisi satarken
polisin açt›¤› atefl sonucu felç kal-
m›flt›.

Temel Haklar Federasyonu

üyelerinden, Engin Çeber, Özgür
Karakaya, Cihan Gün, Aysu Bay-
kal ve Gözde Buldu dergi sat›fl›
yaparken, polisler taraf›ndan dö-
vülerek gözalt›na al›nd›lar. ‹flken-
ce, götürüldükleri ‹stinye Karako-
lu’nda da sürdü.

ll 2288 EEyyllüüll 22000088,, SSaaaatt 1177..4400;;
Engin Çeber ve gözalt›ndaki di¤er
Federasyon üyeleri, sa¤l›k muaye-
nesi için Sar›yer Devlet Hastane-
si’ne götürüldüler, hastanede iflken-
ce tespit edildi. Haz›rlanan raporda
kkaarraakkoollddaakkii iiflflkkeennccee bbeellggeelleennddii..

Hastane ç›k›fl›nda k›sa boylu
esmer bir polis, ““ssiizzlleerrii tteerröörriisstt ddii--
yyee bbuu iinnssaannllaarraa lliinnçç eettttiirriirriimm”” di-
ye tehdit etti. Hastaneden karako-
la götürülene kadar da, polis ara-
bas›nda tahta sopalarla dövüldü-
ler. Yani iflkence izinin tespit edil-
mesinin hemen ard›ndan da iflken-
ce devam etti.

Karakola geldikten sonra, Asa-
yifl Büro Amirli¤i’ne, parmak izi al-
mak için götürüldüler ve burada da
birbuçuk saat kadar iflkence yap›l-
d›. Aysu Baykal, bu iflkenceler s›ra-
s›nda bayg›nl›k geçirdi.

ll 2299 EEyyllüüll 22000088;; Bir gün bo-
yunca karakolda iflkence sürdü.
Federasyon üyeleri, sabah saatle-

rinde yine ayn› hastaneye götü-
rüldüler. Çeber için, saat
01.20’de yaz›lan raporda iflken-
cenin artt›¤› tespit edildi ve yeni-
den haz›rlanan raporda vücuttaki
tüm eezziillmmeelleerr,, flfliiflfllliikklleerr,, hhaassaarrllaarr
bbiirr bbiirr tteessppiitt eeddiillddii.. 

ll 2299 EEyyllüüll 22000088;; EEnnggiinn ÇÇee--
bbeerr,, Sar›yer Devlet Hastane-
si’ndeki tespitler üzerine, avukat-
lar›n›n talebiyle fiiflli Etfal Hasta-
nesi’ne götürüldü. Burada da,
Çeber’in al›n ve flakak bölgesine
darbe ald›¤› tespit edildi.

ll 2299 EEyyllüüll 22000088;; Gözalt› ve
iflkencenin üzerine, bir de ç›kar›l-

d›klar›, Sar›yer Sulh Ceza Mahke-
mesi’nde ‘‘PPoolliissee mmuukkaavveemmeett vvee
ggöörreevviinnii yyaapptt››rrmmaammaakk iiççiinn ddii--
rreennmmee’’ idddias›yla Engin Çeber,
Özgür Karakaya, Cihan Gün, Aysu
Baykal tutukland›lar. Çeber, Kara-
kaya ve Gün Metris Hapishane-
si’ne, Baykal ise Bak›rköy Kad›n
ve Çocuk Tutukevi’ne gönderildi.

Yasal olarak gözalt›na al›nma-
lar› ve tutuklanmalar› için bir ne-
den yoktu. Ama zaten devlet, dev-
rimcilere yönelik sald›r› politika-
s›nda hiç bir zaman kendisini ya-
salarla s›n›rlamad›.

ll 2299 EEyyllüüll 22000088;; KKaarraakkoollddaakkii
iiflflkkeennccee,, Metris Hapishanesi’nde
de daha giriflten itibaren sürdürül-
dü. Giriflte, jandarma taraf›ndan
arama için tüm elbiselerini ç›kar-
malar› istendi. Bunu kabul etme-
dikleri için jandarma taraf›ndan
tahta joplarla a¤›r flekilde dövül-
düler ve zorla soyunduruldular.
Amaç, arama yapmak de¤il, afla-
¤›lamak ve iflkenceyle ezmekti.

ll 3300 EEyyllüüll 22000088;; Geçici ola-
rak tutulduklar› karantina ko¤u-
flunda, sabah say›m›n› ayakta, s›-
raya girerek ‘haz›rol’ vaziyetinde
vermeyi kabul etmedikleri için,

Sokakta, Karakolda, Hapishanede...
Her Ad›mda ‹flkence

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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10-15 dakika süreyle; ayn› gün
akflam say›m›nda ayn› gerekçe ve
aletlerle, bu sefer 15 gardiyan ta-
raf›ndan 15 dakika, ko¤ufltaki di-
¤er tutuklular›n gözleri önünde
dövüldüler. Engin, bu sald›r›larda
ko¤ufltan koridora ç›kar›larak ay-
r›ca koridorda da iflkence gördü. 

ll 11 EEkkiimm 22000088:: Sabah say›-
m›nda 15 gardiyan taraf›ndan, yi-
ne ayn› gerekçe ve tahta sopa,
kap› açma demiri ile yyaarr››mm ssaaaatt
boyunca, üzerlerine su dökülerek
iflkenceden geçirildiler. Engin’in
burnundan kan geldi. 

Doktora ç›kma taleplerine ve
Bak›rköy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›-
na ve Adalet Bakanl›¤›’na dilekçe
verme istekleri, gardiyanlar taraf›n-
dan reddedildi. Gardiyanlar, avu-
katlar›yla da görüfltürmeyecekleri-
ni söyleyerek tehdit ettiler.

ll 22--55 EEkkiimm 22000088:: Say›mlar-
daki iflkenceler sürdürüldü. Engin,
Özgür, Cihan ayr› ayr› ko¤ufllara
da¤›t›ld›lar. Engin’in yan›ndaki ko-
¤ufla konulan Cihan Gün, Engin’le
havaland›rmadan seslenerek söy-
lediklerini 9 Ekim’de savc›ya ver-
di¤i ifadede flöyle anlatt›: ““ÇÇookk
hhaassttaa oolldduu¤¤uunnuu,, kkeennddiissiinnee ssaalldd››--
rr››lldd››¤¤››nn››,, ddaahhaa ffaazzllaa kkoonnuuflflaammaa--
yyaaccaa¤¤››nn›› kk››ss››kk sseessllee ssööyylleeddii..””.. ‹fl-
kence sürüyordu.

ll 66 EEkkiimm 22000088:: Engin, hapis-
hanedeki iflkenceyi avukat› Tay-
lan Tanay’la görüflmesinde anlatt›,
gardiyanlar›n, ko¤uflunda bulunan
adli tutuklular› kendisine k›flk›rta-
rak sald›rtmak istedi¤ini, ancak
adli tutuklular›n sald›rmad›¤›n› be-
lirterek, ““DDuurruummuummuuzz ççookk kkööttüü,,
bbuurraaddaann çç››kkaammaayyaabbiilliirriizz”” dedi.

Av. Taylan Tanay, ayn› flekilde
iflkencelere maruz kalan di¤er
müvekkilleri Özgür Karakaya ve
Cihan Gün ile de görüfltükten son-
ra, saat 16.30 gibi hapishane mü-
dürü ile görüflmek istedi. Fakat,
iflkencecilerin bafl› olan müdür,
Av. Taylan Tanay ile görüflmedi.
Bu arada, iflkence sürdü.

ll 77 EEkkiimm 22000088:: Engin, sa-
bah say›m›nda gardiyanlar ta-

raf›ndan kendinden geçene kadar
iflkenceden geçirildi. ‹flkence son-
ras›nda, kendine gelmedi¤i görü-
lünce hastaneye kald›r›ld›.

ll 77 EEkkiimm 22000088:: Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar›, ‹stanbul Tabip
Odas›’na (‹TO) müvekkillerine
yap›lan iflkence hakk›nda bilgi ve-
rerek, ba¤›ms›z bir hekim heyeti-
nin hapishanede müvekillerini
muayene etmesini talep ettiler.
Ayr›ca Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i’ne (ÇHD) bilgi verdiler, ÇHD
bünyesinde bir avukat heyeti olufl-
turuldu. 

88 EEkkiimm 22000088:: Befl kiflilik ÇHD
heyeti, Engin’in durumundan ha-
bersiz olarak Metris Hapishane-
si’ne gitti. Görüfltükleri Karakaya
ve Gün, gördüklerini iflkenceleri
anlatt›. Engin’i de görmeyi bekler-
ken, avukatlar müdür odas›na da-
vet edilerek, müdür taraf›ndan;
““EEnnggiinn’’iinn rraahhaattss››zzllaanndd››¤¤››,, 77
EEkkiimm’’ddee hhaassttaanneeyyee kkaalldd››rr››lldd››¤¤››,,
88 EEkkiimm’’ddee ddee ööllddüü¤¤üü”” söylendi.

fiiflli Etfal Hastanesi’ne giden
avukatlar, burada Engin’in henüz
ölmedi¤ini, reanimasyon servisin-
de tutuldu¤unu ö¤rendiler. Fakat,
Engin’in art›k yaflama dönme ihti-
mali kalmam›flt›. Buna karfl›n as-
kerler taraf›ndan avukatlar ve aile-
sinin Engin’i görmesine izin veril-
medi. Hastanede Engin’le ilgilenen
doktorla görüflen Av. Taylan Tanay,
Engin’in durumunun çok a¤›r oldu-
¤unu, iç beyin kanamas› geçirdi¤i-
ni ve beyin ölümünün gerçeklefl-
mesini beklediklerini ö¤rendi.

99 EEkkiimm 22000088:: Çeber, mahke-
me taraf›ndan art›k bir iki gün
içinde ölece¤i kesinlefltikten son-
ra, ‘‘ssaa¤¤ll››kk dduurruummuunnuunn cciiddddiiyyeettii--
nnii kkoorruummaass›› vvee tteeddaavviissiinniinn zzoorr--
lluu¤¤uu’’ gerekçesiyle tahliye edildi.
Di¤er tutuklular, henüz ölmedikle-
ri için tahliye edilmediler. Onlar›n,
belgesi bile yokken ““ppoolliissee mmuukkaa--
vveemmeett””ten tutuklu yarg›lanmalar›,
iflkence görmeleri, öldürülmeleri
do¤al görülürken, onlara iflkence
yapanlar, öldürenler belgeleri or-
tada oldu¤u halde tutuklu de¤il.

ll 1100 EEkkiimm 22000088:: fiiflli Etfal

Hastanesi’nde bulunan Engin Çe-
ber yaflam›n› yitirdi. 

AAvvuukkaatt TTaayyllaann TTaannaayy, Metris
Cezaevi’nden sorumlu infaz savc›-
s› CCeevvddeett DDoo¤¤aann’’››nn, Çeber’in ölü-
münden sorumlu oldu¤unu belir-
terek, soruflturmay› bu savc›n›n
yürütmesine itiraz edeceklerini
belirtti.

Görüldü¤ü gibi, Engin Çeber
polis, asker ve gardiyanlar›n, her
aflamada yapt›klar› iflkence ile
katledilmifltir. Yarg› da bu iflkence-
lere göz yummufl, ortakl›k etmifl-
tir. Bir devlet düflünün ki, her ku-
rumunda sistematik olarak iflken-
ce uygulanmaktad›r. Bu iflkence-
ler günlerce sürebilmekte, ölüm
olana kadar görmezden gelin-
mektedir.

Bu tablo nas›l izah edilebilir?

Böylesi bir durum ancak, ifl-
kencenin ola¤an karfl›land›¤›, sis-
tematik olarak uyguland›¤› bir ül-
kede yaflanabilir. Ve ancak, böyle
bir ülkede iflkenceciler bu perva-
s›zl›kta olabilirler.

1166 EEkkiimm 22000088:: ÖÖyyllee bbiirr ppeerrvvaa--
ss››zzll››kk kkii;;

Tabipler Birli¤i’nin 16 Ekim’de
bu konuda yapt›klar› bas›n toplan-
t›s›nda radyolog uzmanlar taraf›n-
dan dile getirilen aç›klamalarda,
Engin Çeber’e yap›lan iflkencele-
rin sonuçlar› flöyle tarif ediliyordu:

BBeeyyiinnddee ggeerrççeekklleeflfleebbiilleecceekk
ttüümm kkaannaammaa ççeeflfliittlleerrii ggeerrççeekklleeflfl--
mmiiflflttiirr.. 

Bir gazeteci “Neden?” diye so-
ruyor doktorlara, hangi nedenler
sonucu bu kanamalar oluflmufltur. 

Doktorlar cevap veriyor:
““ÖÖnnddeenn,, aarrkkaaddaann,, ssaa¤¤ddaann vvee

ssoollddaann,, hheerr yyöönnddeenn ttrraavvmmaayyaa
mmaarruuzz kkaallmm››flfltt››rr.. 

Beyin d›fl›nda akci¤erlerde de
kanama olmufltur.”

San›r›z baflka söze gerek yok;
‹flte Türkiye gerçe¤i...

‹flte AKP iktidar› gerçe¤i...

‹flte “iflkenceye s›f›r tolerans”
yalan› ve iflkence gerçe¤i!!!

19
Ekim

2008

Say›:
3

13

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...



Metris Hapishanesi’nde iflken-
ceyle katledilen Engin Çeber, 12
Ekim günü öfke yüklü sloganlar-
la, binlerce insan›n omuzlar›nda
sonsuzlu¤a u¤urland›.

1 May›s Mahallesi Cemevi
önünde ö¤le saatlerinde toplan-
maya bafllayan kitleyi, ““EEnnggiinn
ÇÇeebbeerr ÖÖllüümmssüüzzddüürr”” yaz›l› Halk
Cephesi imzal› bir pankart karfl›-
l›yordu. Engin’in cenazesinin
bekletildi¤i Cemevi morgunun
kap›s› önünde Halk Cepheliler k›-
z›l bayraklarla sayg› nöbetindey-
di. Engin’in cenazesi önceki ge-
ceden beri oradayd›. 

‹stanbul’un yoksul mahallele-
rini ad›mlayan bir devrim hama-
l›yd› Engin. Ve Engin’in ter dök-
tü¤ü o yoksul mahallelerden bi-
riydi 1 May›s Mahallesi de. 11
Ekim akflam› orada z›lg›tlar ve
sloganlarla karfl›land› Engin. En-
gin’in cenazesi yaklafl›k 600 kifli-
lik kitle taraf›ndan k›z›l karanfil-
lerle donat›ld›. 

Karfl›lama töreni cadde bo-
yunca sloganlar ve konuflmalar
eflli¤inde sürdü. ‘Geçmifli unutan
onu tekrar yaflamaya mahkum-

dur.” diyordu konuflmac›, Marafl-
lar’›, Sivaslar’›, Gaziler’i hat›rlat›-
yordu. Engin’in huzurunda, unut-
mama sözleri verildi. Konuflmala-
ra yer yer “Engin Çeber ölümsüz-
dür”, Engin’in katili AKP’dir”, “‹n-
sanl›k onuru iflkenceyi yenecek”
sloganlar› efllik ediyordu. Yürüyü-
fle Partizan, ESP, SODAP, KÖZ,
DHP ve DTP de destek veriyordu.

Gece boyunca atefller yak›la-
rak, Cemevinin her iki kap›s›nda
ve morg önünde nöbetler tutuldu.
Mahalleden kimisi bir kucak
odunla ç›k›p geliyordu, kimisi bir
demlik çayla. Nöbet tutmak için
izin istiyordu gençler. Gece boyu
atefl bafl›ndaki sohbetlerde tan›-
yanlar Engin’i anlatt›lar. Marfllar,
türküler söylendi. 

1 May›s Mahallesi ertesi sabah
flehidini u¤urlaman›n haz›rl›¤›n-
dayd›. Ö¤len saatlerinde kortej
oluflturulmaya baflland›. En önde
“Engin Çeber Ölümsüzdür” pan-
kart› ve ard›nda yüzlerce Engin... 

Engin’in 200’ü aflk›n foto¤raf›,
ailesi ve TAYAD’l› ailelerin ellerin-
deydi. Enginlerden bir kortejdi
sanki yürüyen. Ard›ndan “Polis
Vurdu Hapishane Öldürdü Katil-
leri Tutuklans›n” yaz›l› pankart ve
sonras›nda da bir k›z›lbayrak
nehri ak›p gelmekteydi. 

Kortejin en önünde tekerlekli
sandalyesiyle Ferhat Gerçek var-
d›. Elinde Engin’in kendisiyle ilgi-
li yap›lan son eylemde çekilmifl
foto¤raf› vard›... Saat 13.30’a ge-
lindi¤inde bekleyen kitlenin arka-
s›nda bir dalgalanma bafllad›.
Sloganlar daha bir öfkeyle at›l›-
yordu. Dalgalanan k›z›lbayraklar
aras›ndan k›z›l bir örtüyle sar›l-
m›fl Engin’in tabutu kortejdeki

yerine getiriliyordu. 
Kortej ana caddeye ç›kt›¤›nda,

2000’i aflk›n kifli vard›. Yoksul
halk, flehitlere ba¤l›l›¤›n› gösteri-
yordu  bir kez daha. Yürüyüfl bo-
yunca metanetle yürüyen TA-
YAD’l›lar›n yan›nda yer alan En-
gin’in annesi, “o¤lum bilmiyor-
dum ki senin bu kadar sevenin
varm›fl” diyerek a¤›t yakmaktay-
d›. Son dura¤a kadar giderek ar-
tan kitleye geçifl güzergah› bo-
yunca birçok esnaf›n da kepenk
kapatarak destek verdi¤i görüldü.

Kortejdekiler de t›pk› arkala-
r›ndan gelen binler gibi en gür
sesleriyle hayk›r›yorlard›. “Engin
Çeber'in katili AKP iktidar›d›r!”,
"Halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z",
“Kahrolsun faflizm, yaflas›n mü-
cadelemiz!”. Hiç bitmeyen umut-
lar tazeleniyordu bir kez daha…
"Mahir, Hüseyin, Ulafl kurtulufla
kadar savafl", "Kurtulufl kavgada
zafer Cephe'de" diye hayk›r›yor-
du binlerce insan. 

Belli bir noktadan sonra oto-
büsler, minibüsler ve özel araç-
larla mezarl›¤a tafl›nan kitle me-
zarl›k giriflinde tekrar kortejini
oluflturdu.  

Kortej mezar bafl›na vard›¤›n-
da, Engin ve O’nun flahs›nda tüm
devrim flehitleri için sayg› duruflu
yap›ld›. TAYAD’l› ailelerden Ah-
met Kulaks›z bir konuflma yapt›.
Kulaks›z, konuflmas›nda çekilen
bütün ac›lar›n hesab›n›n mutlaka
sorulaca¤›n› söylerken oradaki
herkesin duygular›na tercüman
olmaktayd›. Doru¤una ç›kan öf-
keyle birlikte insanlar›n coflkusu
ve hesap sorma iste¤i konuflu-
yordu art›k: BEDEL ÖDED‹K
BEDEL ÖDETECE⁄‹Z…

Engin Çeber 
Halk Denizinin 
Enginli¤ine 
U¤urland›

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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Tüm suçu halka gerçekleri an-
latan bir derginin da¤›t›m›n› yap-
mak olan ve bu yüzden iflkencede
katledilen Engin Çeber’in cenaze-
si için 12 Ekim Pazar günü 1 Ma-
y›s Mahallesi sokaklar›ndayd›k. 

Sabah›n erken saatlerinde gitti-
¤imiz, Engin’in cenazesinin bulun-
du¤u Pir Sultan Abdal Cemevi
bahçesi oldukça kalabal›k görünü-
yordu. Bahçenin giriflinde bizi elle-
rinde k›z›l flamalarla nöbet tutan
arkadafllar karfl›lad›. Sloganlarla
selamlad›k onlar›; “Engin Çeber
Ölümsüzdür!” diye hayk›rd›k.

Arkadafllar›, dostlar›, yoldaflla-
r› doldurmufltu bahçeyi. Hani ye-
diden yetmifle derler ya, herkes
oradayd› gerçekten. Ellerinde
bastonlar›n›, sol gö¤sünün üzerin-
deyse Engin’in resmini tafl›yan
yetmifllik dedeler, kalabal›¤›n ara-
s›nda bir bankta oturuyorlard›.
“Engin Çeber’i Polis Dövdü Hapis-
hane Öldürdü” yaz›l›, boyundan
büyük dövizle yürümeye çal›flan 3
yafl›ndaki Berfin de Engin’e elve-
da demeye gelmiflti. 

Ailesi de oradayd›. Ablalar›n›
gördük önce, baflsa¤l›¤› diledik.
Kaç gündür hastane kap›lar›nda
“belki yaflar” umudunun peflinde
yorgun düflmüfllerdi. Annesi Ce-
mevinin kap›s›nda “Engin Ölüm-
süzdür” yazan foto¤raf›n karfl›s›n-
da oturmufl, sessizce a¤l›yordu. 

Cenaze namaz›n›n ard›ndan
sloganlarla tekrar Cemevi morgu-
na götürüldü Engin’in naafl›. Onu
son yolculu¤una u¤urlayacak olan
dostlar› ve yoldafllar› tabutunu k›-
z›l bayraklara saracaklard›.

D›flar›da ise TAYAD’›n ça¤r›s›yla
toplanan binlerce kiflinin kat›laca-

¤› cenaze töreni için haz›rl›k ya-
p›lmaya baflland›. Tabutu gö-

rünce duygu se-
line kap›lan ne-
nenin, gözyafllar›
içinde; “Uy kur-
ban oldu¤um gencecik yavrular›-
ma nas›l k›yd›lar? Gencecik evla-
d›ma vuranlar›n elleri k›r›ls›n” di-
yen a¤›tlar›, “Engin Çeber Ölüm-
süzdür”, “Halk›z hakl›y›z kazanaca-
¤›z” sloganlar›na kar›fl›yordu.

Cenaze törenini düzenleyen ar-
kadafllar›n uyar›lar›yla kortejler
oluflturulmaya baflland›. Kortejin
en bafl›nda yer alan Ferhat Ger-
çek’in elinde bir döviz vard›. Dövi-
zin üzerinde Engin’in foto¤raf›...
Foto¤raftaki Engin ise ““FFeerrhhaatt’’››
vvuurraann ppoolliiss hhaallaa ttuuttuukkllaannmmaadd››””
yazan bir döviz tafl›yordu. Fer-
hat’›n hemen arkas›nda TAYAD’l›
analar, kim bilir kaç›nc› kez kay-
bettikleri evlatlar› için z›lg›tlar çe-
kiyor, sloganlar at›l›rken inançla,
güvenle yumruklar›n› havaya kal-
d›r›yorlard›.

TAYAD’l› ailelerin oluflturdu¤u
kortejde bafl üstünde tafl›nan, “En-
gin Çeber’i Polis Dövdü Hapishane
Öldürdü” yaz›l› dövizler, derin izler
b›rak›yordu yüreklerde. Yüzlerce
Engindik, onu topra¤a verirken.
Dövizlerin ard› s›ra uzanan ve so-
nunun nerede bitti¤i görüfl alan›-
m›za s›¤mayan k›z›l kortej dalga-
lan›yordu. 

Engin’in k›z›l bayra¤a sar›l› ta-
butu iki yana aç›lan binlerce insa-
n›n aras›ndan ön saflara tafl›nd›k-
tan sonra, yürüyüfl bafllad›. Dü-
zenli kortej oluflturan binlerce in-
san, Engin’in ard›ndan öfkesini ve
coflkusunu tafl›yordu 1 May›s’›n
sokaklar›na. Evlerinin balkonla-
r›ndan kad›nlar, alk›fl tutuyor, öf-
keyle sloganlara kat›l›yorlard›.
Sokakta kortejin d›fl›nda, ama
kortejle bafl bafla yürüyenler var-

d›.  Mahalle halk› sokaklar›nda
Yürüyüfl da¤›tan gençlerden biri
olan Engin’i selaml›yordu. 

Pankart›n ard› s›ra yürüyen bir
çocuk bafl›ndaki mavi flapkay›
gösterip zafer iflareti yap›yordu biz-
lere. Bir baflkas›ysa k›z›l bayra¤› en
yukarda tutmaya çal›fl›yordu.

Kortejin önündeyse Engin’in
tabutuna omuz verme telafl› sürü-
yordu. Önde el ele tutuflarak gü-
venlik alan yoldafllar› herhangi bir
sald›r›ya karfl› dikkatle yürüyor-
lard›. 

Engin’in defnedilece¤i Kocate-
pe Mezarl›¤› uzak oldu¤u için yü-
rüyüfl, bizleri bekleyen otobüslerin
oldu¤u noktaya kadard›. Kendi-
mize sondan ikinci otobüste zor
da olsa yer bulduk. Otobüste TA-
YAD’l› analar ço¤unluktayd›. Oto-
büslerin camlar›ndan k›z›l flama-
lar dalgalan›yordu. Trafikte otobü-
sün kalabal›¤›n› görüp soru soran-
lar›, “Arkadafl›m›z› iflkencede kat-
lettiler” diye bilgilendirmeye çal›-
fl›yordu genç çocuklar.

Kocatepe’ye vard›¤›m›zda me-
zarl›¤›n içinde panzerleri görünce
flafl›rmad›k, diriye sayg›s› olma-
yandan ölüye sayg› beklenir miydi?

Mezarl›kta da düzenli korteji-
mizi oluflturduk hemen. Yürüyüfle
geçtik. Ormanl›k bir alandayd›
Engin’imizin mezar›. Biraz sonra
bir arkadafl›m›z›, bir yoldafl›m›z›,
bir evlad›m›z› daha topra¤a vere-
cek olman›n öfkesiyle at›yorduk
sloganlar›m›z›. Dik bir yamaçtan
afla¤› indik. Toprak aç›kt›, bekli-
yordu Engin gibi bir yi¤idi ba¤r›na
basmak için...

Binlerce EEngindik,

onu ttoprağa 

verirken
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Düflmüfltü yine birimiz. Ödedi-
¤imiz bedellere bir Engin daha ek-
lenmiflti. Ve flimdi ülkemizin dört
bir yan›ndaki taze mezarlara bir
yenisini ekleyecektik yoksul 1 Ma-
y›s mahallesinin mezarl›¤›nda. Fa-
kat, sanki omzumuzda bir tabut
tafl›yan biz de¤ildik... Sanki biraz-
dan bir yoldafl›m›z› kara topra¤a
verecek biz de¤ildik... Ne ac›, ne
üzüntü...

Çünkü k›z›l bir bayrak denizinin
içinde yürüyenler, bilmez üzüntü-
yü, bilmez umutsuzlu¤u, bilmez
y›lg›n duygular›... Umutsuzsa da,
üzüntülüyse de, y›lg›nl›k rüzgarlar›
beynini   ve yüre¤ini kemirip duru-

yorsa da, e¤er girmiflse o k›z›l
bayrak denizinin içine, o denizin
coflkusu, coflkun dalgalar›, yefler-
tecektir içindeki umudu. 

Çünkü nerede k›z›l bayraklar-
dan akan bir nehir varsa, bilinir ki,
umut oradad›r. 

Nerede k›z›l bayraklardan olufl-
mufl bir dalga sokaklar›, meydan-
lar› sar›p sars›p ilerliyorsa, bilin ki,

Cepheliler oradad›r... O k›z›l neh-
rin varl›¤›, umudun tükenmezli¤i-
nin, halk›n yenilmezli¤inin kan›t›-
d›r bu topraklar üzerinde... 

Daha iki ay önce o müthifl ve o
tarifi imkans›z coflkunun hakim ol-
du¤u onbefl bin kiflilik k›z›l bayrak
denizinin içinde yürümüfltük. Ga-
zi’nin sokaklar›nda ak›p giden k›z›l
bayrak denizi  okyanuslara, büyük
hayallere, büyük  iddialara tafl›-
yordu bizi yine... 

Ümraniye’de, 1 May›s Mahalle-
si’nde yine bir k›z›l bayrak nehri-
nin içinde yürüyoruz. Bayraklar›n
ortas›nda Engin’in tabutu. 

K›z›l bayraklar, devrim ve sos-
yalizmdir, en k›sa ve yal›n tan›-
m›yla. Ve düflünün ki, devrimi ve
sosyalizmi savundu¤u, k›z›l bir
bayrak alt›nda mücadele etti¤i için
katledilmiflti Engin. 

Diyordu ki düzen; o k›z›l bayra-
¤› öyle tafl›yan, savunan düflma-
n›md›r benim; zulümlerden zulüm
be¤ensin. Düflman, k›z›l bayrakla-

r›n kah nehir, kah deniz olan bu
ak›fl›n› durdurmak için baflvuru-
yordu bütün bu zulme. 

Ve iflte buna ra¤men, ak›yordu
bu nehir; ak›yordu a¤›r ve vakur
dalgalana dalgalana... 

Bu bir meydan okuyufltur. 
Bu, iflkencelere, infazlara, kat-

liamlara, tecrite boyun e¤meyifltir. 
K›z›l bayrakl›lar›n yürüyüflü, ›s-

rar›n, kararl›l›¤›n, cüretin, iddian›n
ve yenilmez iradenin yürüyüflüdür. 

Bir bayrak dalgalan›yor uzay›p
giden bu kortejlerde;

üzerinde ne bir yaz›, ne bir re-
sim, salt k›z›la kesmifl...

Devrimdir o; sosya-
lizmdir. 

Binlerce elde
yanyana, arka
arkaya dizildi-
¤inde bir
nehre dönü-
flen o bay-
raklar, zafe-
rin müjdeci-
sidir.

1 May›s
meydanlar›-
na giren k›z›l
sancaklar›n
yaratt›¤› cofl-
kuyu düflü-
nün bir; o
coflku, bu dü-

zene alternatif
olma iddias›n›n

ve elbet dedi¤i-
miz gibi,  tüm em-

peryalist dünyaya mey-
dan okuyuflun coflkusudur. Bizim
için ne kadar umudu, gelece¤i
müjdeleyen bir simgeyse k›z›l
bayraklar, oligarfli için de o kadar
korkunun simgesidir. Kabuslar›n›n
bir parças›d›r hep.

Bak›n iflkencelerin, infazlar›n,
yasaklar›n, zulmün ortas›nda ak›-
yor nehrimiz. Kim durdurabilir bu
ak›fl›, kim engelleyebilir, nehir-
lerin denizlere kavuflmas›n›...

Nerede kkızıl bbayraklardan aakan bbir nnehir

görürseniz bbilin kki, uumut ooradadır

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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Engin Çeber’in iflkencede
öldürülmesi ile ilgili, polisler
ve gardiyanlar hakk›nda so-
ruflturma bafllat›ld›¤› aç›klan-
d›. Fakat, bugüne kadar yafla-
nanlar gösteriyor ki, sorufl-
turma aç›ld› diye, adaletin ye-
rine gelece¤ine güvenmemiz
için bir neden yoktur.

Sadece Engin özelinde ele
al›rsak, adalet, Engin’i katle-
denlerin, suçlar› oran›nda ce-
zaland›r›lmas›d›r.

Peki Engin’in katilleri kim-
lerdir? Engin’i katledenler, bu
ülkede yasal dergilerin sat›l-
mas›n› suç sayan iktidarlar-
d›r, düzendir. Daha somut suç-
lular, Engin yasalara göre de
bir ““ssuuçç”” ifllemedi¤i halde onu
iflkenceyle gözalt›na alan ka-
rakol polisleri, tutuklayan
savc›-hakim, hapishanede
günlerce döverek öldüren jan-
darmalar, gardiyanlar, onlara
onun talimat›n› veren müdür-
ler... O kurumlar› yönetenler,
Adalet Bakanl›¤› ve AKP ikti-
dar›d›r.

‹flte, “Engin için adalet na-
s›l sa¤lanacak?” sorusunu
sormam›z›n nedeni de budur.
Düzenin, “adalet uygulama

yetkisi”ni elinde bulunduran
kurumlar›n›n hheeppssii, cinayetin
sorumlusu durumundad›rlar. 

Bu durumda ““aaddaalleett iihhttii--
yyaacc››nn››nn”” ortaya koydu¤u soru
fludur: Bu suçlular›n cezas›
nas›l verilecek?

Aç›kt›r ki, bu suçlular›n du-
rup dururken kendilerini ce-
zaland›rmalar›n› bekleyeme-
yiz. Fakat, suçlular, düzende
hakim güç durumundalar di-
ye, ““bbuu ddüüzzeennddee aaddaalleett ssoorruu--
nnuunnaa kköökkllüü bbiirr ççöözzüümm bbuulluunnaa--
mmaazz”” diyerek, Engin’in katil-
lerinin cezalar›n› çekmeleri
için düzenin de¤iflmesini de
bekleyemeyiz.

Bu durumda yap›lmas› ge-
reken temel fley, Engin’in ka-
tillerinin cezaland›r›lmas› için
mücadele etmektir. Evet, dü-
zen kendi kendini cezaland›r-
maz, fakat bizler mücadele-
mizle, suçlular›n flu veya bu
düzeyde cezaland›r›lmas›n›
sa¤layabiliriz. Suçlular›n ce-
zaland›r›lmas›n›, kitlelerin ta-
lebi haline getirmeyi baflard›-
¤›m›zda, iktidarlar da, ifllerine
gelmese de kitlelerin talepleri-
ni dikkate almak zorunda ka-
l›rlar. Ama burada bizim için

en önemli fley, bu mücadele
içinde adaletsizli¤in gerçek so-
rumlular›n› gösterebilmek ve
köklü bir adalet iste¤inin ne-
rede, nas›l yerine gelebilece¤i-
ni göstermekttir. 

Halk olarak, devrimci-de-
mokratik güçler olarak, adalet
iste¤imizi ne kadar güçlü dile
getirebilirsek, düzenin sahip-
lerinin yalanlar›n› o oranda
teflhir edebiliriz. Biliyoruz ki,
faflizmin ‘adaleti’ yoktur. Bili-
yoruz ki, faflizmde adalet sa-
dece demagoji malzemesidir.
Bizim mücadelemiz ‘demokra-
si’ diye anlat›lan›n koca bir
yalan oldu¤unu gözler önüne
sermektir. Biz kendi yasalar›-
n›za uyun diyoruz. Katilleri
tutuklay›n diyoruz. Bunu da
yapmazlar. Yapt›klar›nda ise
biliriz ki, bu yine sadece düze-
ni korumak için baflvurdukla-
r› bir manevrad›r. Halk›n tep-
kilerinin yat›flt›r›lmas› için
birkaç iflkenceciyi bir süreli¤i-
ne tutuklarlar, çok gerekirse
birkaç iflkenceciyi, infazc›y›
da kurban verirler, ama hiç-
bir zaman ne zulme son verir,
ne adaleti yerine getirirler.
“Adalet tanr›ças›!”n›n gözü is-
ter ba¤l› olsun, ister aç›k; bu
düzen adaleti sa¤layamaz.
ÇÇüünnkküü zzuullmmüünn aaddaalleettii oollmmaazz..

Engin ‹çin Adalet 
Nas›l Sa¤lanacak?

Y›llard›r hemen hiçbir iflkence,
infaz, ve katliamda k›l›n› k›p›rdat-
mayan, AKP’nin devrimci, demo-
rat kesimlere yönelik sald›r›lar›na
ses ç›karmayan CHP’nin baz› mil-
letvekilleri de, Engin Çeber’in kat-
ledilmesini gündemlerine ald›lar.

- Milletvekili Ahmet Ersin, En-
gin Çeber’in öldürülmesinin arafl-
t›r›lmas› için TBMM ‹nsan Haklar›
Komisyonu’na baflvurdu. 

- CHP Milletvekili Canan Ar›t-
man ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›
istifaya ça¤›rd›. 

- CHP Genel Sekreter Yar-
d›mc›s› Mehmet Sevigen,

Çeber’in ölümünün “ikinci bir Me-
tin Göktepe ve ‹rfan A¤dafl olay›
oldu¤unu” belirterek Baflba-
kan’›n cevaplamas› istemiyle so-
ru önergesi verdi.

*
Bir çok kesimin flu veya bu et-

ki alt›nda iflkencede ölüme karfl›
ç›kt›¤› koflullarda, CHP de kay›t-
s›z kalamad›. 

Fakat, sürekli olarak, “teröre
karfl› mücadele” ad›na daha bas-
k›c› yasalar ç›kar›lmas›n›, polise,
askere daha fazla yetki verilmesi-
ni isteyen bir partinin bu baflvuru-
lar›nda ›srarl› ve istikrarl› olmas›

beklenemez. 

CHP’nin y›llard›r demokra-
si mücadelesiyle, haklar ve

özgürlüklerle ilgisi kalmam›flt›r.
Burjuva ölçüler içindeki bir muha-
lefet anlam›nda bile hiçbir demok-
ratik talebe sahip ç›kmayan, tam
tersine, bask›n›n daha fazla pekifl-
tirilmesinden yana politikalar sa-
vunan bir parti durumundad›r.
AKP’nin hemen her yapt›¤›na kar-
fl› ç›k›p, sadece halka zulmüne
karfl› ç›kmayan bir partidir. 

Dolay›s›yla, CHP içinde iflken-
celere, zulme karfl› tek bir kifli bi-
le varsa, o, haklar ve özgürlükleri
savunmak için, ayn› zamanda
kendi partisiyle de çat›flmak zo-
rundad›r. 

CHP’de iflkenceye karfl› ç›kman›n koflulu:
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Elefltirmemek, "anlamak la-
z›m, anlay›fll› olmak laz›m" ba-
k›fl aç›s›n›n devam eden bir flek-
lidir. 

Bu bak›fl aç›s› yaflamda çok
s›k ve çok çeflitli biçimlerde
karfl›m›za ç›kar:

"Basit bir hata diye düflün-
düm"

"S›radan bir yanl›fl"
"Her zaman da elefltirilmez

ki, biraz kendi haline b›rakmak
laz›m"

"Zamanla anlar"
"Zamanla de¤iflir"...
Yanl›fllar› istedi¤iniz

kadar NORMAL göster-
meye çal›fl›n, bunun özü
özeti asl›nda LL‹‹BBEERRAA--
LL‹‹ZZMMDD‹‹RR. 

Yani ideolojik mücadeleye
cesaret edemeyen, ideolojik
mücadeleye gücü yetmeyen,

ve dolay›s›yla burjuva ide-
olojisinin meflrulaflmas›na izin
veren birisinizdir. 

Cesaretsiz, güçsüz, 
ve asl›nda inançs›z. 
Evet inançs›z. 
‹nançs›zd›r, çünkü yaflama

devrimci ideoloji yerine burjuva
ideolojisinin girmesine izin verir.
Çünkü burjuva ideolojisinin
“do¤ru” oldu¤unu düflünür. Nor-
mal görür, bu yüzden “hata” di-
ye görür ideolojik yanl›fllar›. 

‹nançs›zd›r çünkü devrimci
ideolojide aslolan›n ççeelliiflflkkiinniinn
yyeenniilleeflflttiirriiccii vvee ççöözzüüccüü ggüüccüü ol-
du¤u gerçe¤ine inanmaz; bunun
do¤ru olmad›¤›n› düflünür. Bu
yüzden çeliflkinin üzerine gidip
çözmek yerine, düzenin çözme-
sine izin verir. 

Oysa karmafl›k hiçbir fley
yoktur bu konuda. 

ÇEL‹fiK‹ ÇÖ-
ZER.

E⁄ER B‹R SO-
RUN VARSA,

E⁄ER B‹R YAN-
LIfi VARSA, 

BU MUTLAKA ÇÖZÜLMEL‹-
D‹R VE B‹Z ‹STESEK DE, ‹STE-
MESEK DE HAYAT ÇÖZER; YYAA
DDEEVVRR‹‹MMDDEENN YYAANNAA ÇÇÖÖZZEERR YYAA
DDÜÜZZEENNDDEENN!! 

ÇEL‹fiK‹ çözülmeden HAYAT
devam edemez. Taraflardan bi-
risi ölmek zorundad›r. Ya düzen
ya devrim. Birisi ölecek yok
olacak ki, çeliflki çözülsün. 

“Zamanla de¤iflir... olur böyle
fleyler, normaldir...” ve daha bir
çok de¤iflik flekilde karfl›m›za

ç›kan NORMAL GÖRME hali
esas olarak ÇÜRÜMED‹R. Bu
çürümeye izin vermemek için
aslolan devrimci elefltiridir. 

Yanl›fllar›, bir kez “normal”
görmeye bafllarsan›z sorgulama
ç›kar devreden ve yanl›fl› ya-
panla ayn› derecede yanl›fltan
sorumlu oluruz. 

Elefltiri liberalizmi engeller.
Elefltiri burjuva ideolojisinin

saflar›m›za s›zmas›n›n en güçlü
barikat›d›r.

Elefltiri güçtür. 
Elefltiri inançt›r. 
Elefltirilmeyen her yanl›fl, is-

tedi¤iniz kadar süslü laflarla,
“insanl›k halleri”yle gizlemeye
çal›fl›n, iflin esas› çürümedir, iflin
esas› saflar›m›za burjuva iedolo-
jisini tafl›ma çabas›d›r. Buna izin

vermemenin tek yoludur eleflti-
ri. 

Elefltiride cesaretsizli¤in bir
di¤er en yayg›n görüntüsü ise
dolayl› anlat›m –“ima”– olarak
ç›kar karfl›m›za. 

Denir ki; "Anlamas› laz›md›
art›k, dolayl› yoldan o kadar
anlatt›m, o kadar laf söyledim
bu konuda..." 

Veya baflka baz› görüntüler-
de karfl›m›za ç›kan KORKAK
elefltiridir. Bundan bir fley ç›k-
maz. Sizin elefltirdi¤inizi sand›-
¤›n›z kifli, sizinle birlikte bafllar
elefltirmeye; hatta sizden daha
keskin bir flekilde bile elefltirebi-
lir. Neden? Çünkü sizin cüretsiz
tavr›n›zdan güç alm›flt›r.

Bir kez normal gör-
meye bafllarsan›z, sor-
gulama ç›kar devre-
den ve yanl›fl› yapanla
ayn› derecede yanl›fl-
tan sorumlu oluruz.
YAN‹ YAPAN KADAR
SUÇLUSUNUZDUR,
YAPAN KADAR SO-

RUMLUSUNUZDUR YANLIfi-
TAN. 

Bu nedenle; 
hayata ayk›r›, devrime ayk›r›

davran›fllar› elefltirmekte tered-
düt etmemeliyiz.

Hayat› yalanlayan, devrimi
yalanlayan burjuva ideolojisinin
saflar›m›za s›zmas›na izin ver-
memeliyiz. 

Elefltirmeyip yanl›fllar›n mefl-
rulaflmas›na izin vermek de¤il,
eelleeflflttiirriipp ddüüzzeellttmmeenniinn devrimci
görev oldu¤unu, 

do¤al olan›n elefltirmek oldu-
¤unu bilmeli ve,  

tereddüt etmeden hayat›n
HER ALANINDA uygulamal›y›z. 

Uygulamam›z›n do¤uraca¤›
çat›flmalardan çekinmemeliyiz. 

Uygularsak ne mi olur? 
En fazla üslubunuz veya ni-

yetiniz sorgulunabilir, burada da
bir eksik varsa hayat düzeltir, bu
konuda da hayata ve mücade-
leye güvenmeliyiz. 

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

ELEfiT‹R‹LMEYEN  HER
YANLIfi MEfiRULAfiIR 

Elefltirmeyip yanl›fllar›n meflru-
laflmas›na izin vermek de¤il,

elefltirip ddüzeltmenin devrimci
görev oldu¤unu unutmamal›y›z. 

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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Düflünce ve ifade özgürlü¤ü’nü
düzenleyen Anayasada bu konuya
iliflkin maddelerden birinde ““BBaa--
ss››nn hhüürrddüürr ssaannssüürr eeddiilleemmeezz”” ya-
zar. ‹flte bu Anayasan›n ülkesinde
vuruldu Ferhat onyedisinde. Çün-
kü bas›n hürdü, ama YYüürrüüyyüüflfl
Dergisi yasakt›. Her türlü yalan
haber, en pespaye diziler, sistemin
devam›n› sa¤lamaya yönelik halk›
uyutan oyalayan yay›nlar, her tür-
lü ahlaks›zl›k, bas›n özgürlü¤ün-
den yararlanabilirdi. Ama devrim-
ci demokrat yay›nlar, bas›n özgür-
lü¤ünün kap›s›ndan giremezdi.
Yürüyüfl Dergisi için düflünce öz-
gürlü¤ü hemen rafa kalkar, devre-
ye ttooppllaattmmaa,, eell kkooyymmaa,, yyaassaakkllaa--
mmaa vvee ööllddüürrmmee öözzggüürrllüü¤¤üü girerdi.
Aylarca yasaklanabilir, okurlar› tu-
tuklan›p, sat›c›lar› vurulabilirdi. 

Düflünce özgürlü¤ünden dem
vuranlar›nsa sesleri hiç ç›kmazd›.
De¤il mi ki o dergi antifaflist, anti-
emperyalist bir çizgide yay›n ya-
par. De¤il mi ki iktidar sahiplerinin
iflbirlikçiliklerini, katliamc›l›klar›n›,
h›rs›zl›klar›n›, yolsuzluklar›n› yazar.

7 Ekim 2007’de Yenibosna
semtinde bu dergiyi sat›yordu Fer-
hat. Polis ss››rrtt››nnddaann vurdu O’nu.
Bugün Ferhat GERÇEK oommuurriilliikk
ffeellccii neticesi, hayat›n› tekerlekli
sandalye ile devam ettiriyor.

Polis bu tarihten sonra da sokak
infazlar›na devam etmekte hiçbir
tereddüt duymad›. Çünkü Ferhatla-
r› vuranlar cezaland›r›lmam›flt›. So-
ruflturma yürütmekten imtina eden
bir savc›, ellerini kollar›n› sallaya
sallaya gezen devlet destekli ölüm

makineleri ve gittikçe büyüyen
adalet özlemi... 

Adaleti tesis etmek is-
temedikleri kay›p tiflört-
ten belliydi; Nas›l m›? Si-
lahla yaralanan bir kiflinin
giysisi özenle korunur

kaybedilmez. Ateflli silahla ifllenen
bu tip suçlarda özellikle at›fl mesa-
fesinin ve kullan›lan silah›n özellik-
lerinin belirlenmesi için, kiflinin
üzerinde bulunan giyside yap›la-
cak inceleme çok önemlidir. Fa-
kat, savc›l›k hiçbir önlem almam›fl,
Ferhat’›n vuruldu¤unda üzerinde
bulunan tiflört adli emanete al›n-
mam›fl ve ttiiflflöörrtt kkaayybboollmmuuflflttuurr..

Hiçbir savc› bu kadar önemli
bir delili kaybedecek kadar so-
rumsuz insanlar›n adli soruflturma
yürütmesini istemez ve derhal
haklar›nda soruflturma bafllat›rd›.
Oysa bu kay›p tiflört nedeniyle il-
gililer hakk›nda aç›lan bir sorufl-
turma bulunmamaktad›r. 

Adalet istenseydi, Ferhat GER-
ÇEK’in ve olay tan›klar›n›n derhal
ifadesine baflvurulur hiç zaman ge-
çirilmezdi. Fakat polis Ferhat’› hasta
yata¤›nda flüpheli olarak sorgulad›.

Ferhat’›n vücudundan ç›kan
merminin sahibi tespit edilir, der-
hal tutuklan›rd›. Çünkü hiç kimse
polis kadar delilleri karartma gü-
cüne sahip de¤ildir. 

Savc› zaman geçirmeksizin olay
yerinde tespitlerde bulunur, keflif ve
tan›k araflt›rmas› yap›l›rd›. Olay ye-
ri foto¤raflan›r, görüntüsü al›n›rd›.

BBuunnllaarr››nn hhiiççbbiirrii yyaapp››llmmaadd››..
Ferhat Gerçek’in polis kurflu-

nuyla yaralan›p felç edilmesiyle il-
gili aç›lan davan›n iddianamesi
bunlar›n da ötesinde, ak›llar› zorla-
yacak bir mant›ks›zl›¤› içeriyordu.
Ferhat sakat b›rak›lmakla kalma-
m›fl bir de hakk›nda dava aç›larak
hhaappiiss cceezzaass›› tteehhddiiddii ile karfl› kar-

fl›ya b›rak›lm›flt›. O’nu vuran polis
memurlar› ifllerine devam etmifller
ve Ferhat kadar olsun bir ceza
tehdidi ile karfl›laflmam›fllard›. 

UUlluussllaarraarraass›› AAff ÖÖrrggüüttüü de Fer-
hat ile ilgilenenler aras›ndayd›.
Bir fleyler yapmak istediler,
bir kampanya örgütleyip para
toplamay› teklif ettiler. FFeerrhhaatt
rreeddddeettttii ppaarraa ttooppllaammaa tteekklliiffii--
nnii.. Onun paraya de¤il, dergi-
lerini kuca¤›na doldurup so-
kak sokak dolaflmaya, korte-
jinde uygun ad›m yürüyüp

meydanlara ç›kmaya ihtiyac›
vard›. Ve en çok da AADDAALLEETT’’ee.. 

O, adli süreci sonuna kadar ta-
kip edecek, ancak mahkemenin
verece¤i tazminat için de¤il bu sü-
reç. Hiçbir para onun istediklerini
yerine getiremez. Ama adalet tale-
bini, bu talepteki ›srar›n›, bu tale-
binin vazgeçilmezli¤ini unutmaya-
cak kimse. Ferhatlar adaletin ge-
re¤ini mutlaka yerine getirecekler.

fiimdi nerede aramal› Adaleti?
Adli makamlar O karanl›k ellere
toplat›yor delilleri. O karanl›k elle-
re “git gerçekleri bul” diyorlar. Da-
ha ilk gün Ferhat’›n vuruldu¤u da-
kikalarda bafllad›, adaletsizli¤in
karanl›k elleri gerçeklerin üstünü
örtmeye. Ferhat’a ilk müdahaleyi
yapmak isteyenlere sald›r›yorlard›
suçlular. Hastaneye götürmek is-
teyenleri dövüyor, gözalt›na al›yor,
kaburgalar›n› k›r›yorlard›. Fer-
hat’›n yaral› yata¤›n›n bafl›na üflü-
flüp uygun bir ifade düzmeye çal›-
fl›yor, mahalledeki görgü tan›klar›-
n› korkutup y›ld›rmak istiyorlard›.
Silahla yaralamalar›n en önemli
delilini, Ferhat’›n tiflörtünü kay-
bettiler iflte bu arada. O tiflört su-
çun deliliydi. At›fl izlerini tafl›yor-
du. Suçlar›n› gizlemek isteyenler o
tiflörtleri hheepp kkaayybbeeddeerrlleerr..

Kay›p tiflörtünün bulunmas›n›
istiyor Ferhat. Onu s›rt›ndan vu-
ran el bir daha kimseye atefl ede-
mesin, dergisine uzananlar bir
daha hiçbir dili susturmaya kal-
kamas›n diye.

Ve Ferhat, kuca¤›nda dergile-
ri, tekerlekli sandalyesini o mey-
dana sürüyor yine...

Ferhat’ın

Kayıp TTişörtü
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Mehmet YY›lmaz ((Hürriyet):
Çeber ve arkadafllar›... Ferhat

Gerçek ile ilgili bir aç›klaman›n
ard›ndan, dergi satmaya kalk›fl-
m›fllar. Ne a¤›r bir suç!...

Bundan sonras›n›n nas›l geli-
flebilece¤ini tahmin ediyorum...
Dava aç›labilirse, bu dava y›llar-
ca sürecek, belki zamanafl›m›,

belki ““ddeelliill yyeetteerrssiizzllii¤¤ii”” suçlular›n
aram›zda serbestçe dolaflmalar›
için gerekçe olacak... Bir demokra-
si oyunu içinde oyalan›p gidece¤iz.

***

Mehmet YY›lmaz ((Hürriyet): 
Engin Çeber ile ilgili soruyu

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
flöyle yan›tlad›: ““......bbuunnllaarr aarrtt››kk
ssaakkllaannaammaazz...... hheemmeenn iillggiilleenniilliirr..””

Olay›n saklanacak bir taraf› za-
ten yok. SSoorruunn...... bbuu ttüürr oollaayyllaarraa
kkaarr››flflaann kkaammuu ggöörreevvlliilleerrii iillee iillggii--
llii nnaass››ll iiflfllleemm yyaapp››lldd››¤¤››yyllaa iillggiillii......

1177 yyaaflfl››nnddaakkii FFeerrhhaatt GGeerrççeekk,,
flfluu aannddaa bbuu nneeddeennllee ffeellçç...... O za-
man hükümet... müdahale edebil-
seydi, Engin Çeber’in ölümüyle
sonuçlanan olay gerçekleflebilir
miydi?...

***

fiükrü KKüçükflahin ((Hürriyet):
...bu ülkede gerçek bir baflmü-

zakereci varsa, bar›flç› bir gösteri-
de dimdik ayaktayken gözalt›na
al›nan, üç gün sonra cezaevinden
ölüsü ç›kan Engin Çeber için ilk
tepki koyan yetkili olmas› gerek-
mez miydi?

***

Melih AAfl›k ((Milliyet): 
Geçen y›l... 17 yafl›ndaki Fer-

hat Gerçek... ‘Yürüyüfl’ adl› hafta-
l›k sol bir dergiyi satarken polisler
taraf›ndan vuruldu... Engin Çe-
ber’in poliste ve cezaevinde yedi¤i
dayaklar yüzünden öldü¤ü bildi-
riliyor...

AB, demokrasi, s›f›r iflkence, Ko-
penhag kriterleri... Hepsi laf... Yafla-

nanlar yukar›da.
***

Ahmet HHakan ((Hürriyet): 
HHooflfl GGeellddiinn BBaayy ‹‹flflkkeennccee 

Önce karakolda ç›kt›n ortaya...
Sonra eski mekan›n Metris’te... fiöh-
retinin hakk›n› vermiflsin, sol dergi-
ler satan adam›n birinin can›n› ç›-
karm›fls›n içeride... Aferin sana......

Sükunete bak›l›rsa, bu sefer ge-
liflin olacak da gidiflin olmayacak
gibi ‘‘bbaayy iiflflkkeennccee’’......

***

Ergun BBabahan ((Sabah): 
Bu olay›n sorumlular› bulunup

yarg› önüne ç›kar›lmazsa, AB nu-
tuklar›n›z›n hiçbir inand›r›c›l›¤›
kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin
bu genç adama adalet borcu var-
d›r. Ödenmesi gerekir.

***

Umur TTalu ((Sabah): 
Suçunuz, ““ddeerrggii ddaa¤¤››ttmmaakk””..
Bu kez “yeni suçlu” Engin Çe-

ber... “hukuki prosedürler”e uy-
gun biçimde d›flar›da dövüldü,
sonra yine dövüldü... onca dayak
iziyle mahkemede tutukland›,
Metris Cezaevi'ne kondu. ...bir ast-
subay ile infaz koruma memurlar›
dayak ve iflkence “prosedürü” uy-
gulad›... 

Sonra... dediler ki... “Öldü.” 
Bu kadar iflte. Hukuk devleti-

nin bir fark› olmal›yd›. “Oldu”.
***

Hikmet ÇÇetinkaya ((Cumhuri-
yet):

Hukuk devleti, demokrasi, öz-
gürlükler, yaflama hakk› üzerine
yazanlar çizenler, siyasiler, bilim
insanlar›, gazeteciler ne diyecek
bu ça¤d›fl› vahflete?.. Susacaklar!

***

Ferai TT›nç ((Hürriyet): 
Terörle mücadele, fliddete karfl›

insan›n ve hayat›n de¤erini ko-
rumak de¤il midir? ‹nsan haya-

Burjuva Bas›n Da ‹flkenceyi Gördü
Engin Çeber’in iflkence ile

öldürülmesi, k›sa bölümler ak-
tard›¤›m›z örneklerde de görü-
lece¤i gibi, burjuva bas›nda
bugüne kadar pek görülme-
yen bir boyutta yerald›. 

AKP yalakas› dinci bas›n,
buna ra¤men birkaç istisna d›-
fl›nda görmezden gelmeye de-
vam edebildi. 

*
Yandaki al›nt›lar, dört befl

günlük süre içinde yay›nlanan
yaz›lardan olufluyor. Bugünler
içinde birçok gazete manflete
ç›kard›lar Engin’in iflkencede
katledilmesi olay›n›. 

Elefltirenlerin ç›k›fl nokta-
s›nda da, varmak istedi¤i nok-
talar aras›nda da farkl›l›klar
vard› elbette. 

Kimileri, “devletin d›fltaki
itibar›n› koruma” peflindeydi. 

Kimileri, AKP’nin AB süre-
cini devam ettirmesini “iflte
bunun için istiyorum” diyerek
AB’cili¤ini meflrulaflt›r›yordu. 

Çeber’in katledilmesini
elefltirenlerin büyük bölümü,
Adalet Bakan›’n›n “özür”ünü
adeta bir “devrim” gibi gördü. 

Bu noktada burjuva bas›n›n
köfle yazarlar›n›n cevaplamas›
gereken iki soru gündeme ge-
liyor:

BBiirr:: Bu ülkenin iflkence
tarihi bir özürle kapat›labile-
cek bir tarih mi? ‹‹kkii:: Gazeteci
hesap sorulmas›nda ›srarc›
olmadan salt teflhirle yetine-
bilir mi?..

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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t›n›n de¤eri yoksa, gerisi zaten
bofl... 

Cumhurbaflkan› GGüüll,, EEnnggiinn
ÇÇeebbeerr’’in ölümü konusunda,
““TTüürrkkiiyyee rreeffoorrmmllaarr››nn yyaapp››lldd››¤¤››
bbiirr üüllkkee.. RReeffoorrmmllaarr››nn eenn öönneemmllii
ppaarrççaallaarr››nnddaann bbiirrii flfleeffffaaffll››kktt››rr..””
dedi.

ÇÇeebbeerr,,...... gözalt›na al›nd›¤›nda
bu ülkede fleffafl›k yok muydu?
Demek yoktu. Olsayd›... bir insan
iflkenceden ölmezdi. Demek iflken-
ceye tolerans s›f›r›n çok üstünde.

***

Can DDündar ((Milliyet):
EEnnggiinn ÇÇeebbeerr iflkencede demir

çubuklarla dövülerek öldürüldü. 
Kimlerdi dövenler?
Önce ‹stinye Karakolu’nda po-

lisler... Sonra Metris’in kabul bö-
lümünde jandarma... Ard›ndan
içerde infaz memurlar›... Neden
““SSiisstteemmaattiikk iiflflkkeennccee”” diyoruz
anlafl›ld› m›?...

Konu ayyuka ç›k›nca insan
haklar›ndan sorumlu Bakan,
““ÜÜllkkeemmiizziinn iimmaajj›› bboozzuulluuyyoorr”” di-
yerek soruflturma istedi... Onlar
gencecik çocuklar› dergi sat›yor
diye kurflunlad›kça, dövüp be-
yinlerini da¤›tt›kça, ölenler neyse
de, ““dd››flflaarr››yyaa kkaarrflfl›› ççookk aayy››pp oolluu--
yyoorr””......

***

Demiray OOral ((Taraf): 
... Öfkeli ve utanç içindeyim . 
Çünkü karakollarda, cezaev-

lerinde gençler öldürülüyor. Yine. 
Ve ““ööllmmeessiinnlleerr”” demek art›k

sorgusuz sualsiz vatan hainli¤ine
giriyor haberiniz ola...

***

Enver GGülflen ((Taraf):
E¤er bir devlet, kendi vatan-

dafl›na, suçlu bile olsa –ki Engin
Çeber’in öyle bir durumu da yok
büyük ihtimal- bu muameleyi
gösteriyorsa, o devlette ilk kaybo-
lan fley adalet ve hakkaniyet,
halk›n da ilk kaybetti¤i fley o
devlete güven olmaz m›?...

***

Mustafa MMutlu ((Vatan):
AAddaalleett BBaakkaann››...... SSuuççlluuyy--

ssaann öözzüürr ddiilleemmee,, iissttiiffaa eett!!
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki

as›l sorumlu bizzat sensin! ‹flini
hakk›yla yapsayd›n... Bu ça¤da
bu i¤renç olay olmazd›! O neden-
le “görevden el çekmesi” gereken
kifli sensin Mehmet Ali fiahin!

***

A. TTuran AAlkan ((Zaman):
“Bu bir ilk. Bu bir devrim...

devlet-toplum iliflkilerini yerin-
den k›m›ldamaz k›lan o a¤›r tafl›n
yerinden oynad›¤› da bir ger-
çek...” 

***

Tarhan EErdem ((Radikal): 
Utan›yorum; kendimden, ço-

cuklar›mdan, 75 yafl›nday›m,
böyle bir ülke b›rakt›¤›m›z için
utan›yorum, herkesten özür dile-
rim... 

***

Mehmet AAltan ((Star):
Polis kurflunuyla felç olan; ka-

rakoldan hapishaneye, polisten
jandarmaya her süreçte fliddetle-
nerek artan iflkencelerle öldürü-
len çocuklarla simgelenen 2008
Türkiye’si... ‹flte buralara yeniden
geldik... Hepinize helal olsun...

***

Ümit KK›vanç ((Taraf): 
Cezaevi yetkilileri avukata ön-

ce, hastaneye kald›r›ld›, sonra,
öldü, dediler. Evet, öldü, demifl-
ler. O kadar basit. Devlet al›r, öl-
dürür ya, bilmiyor musunuz? 

Öyle olmufl iflte... 
Bu flüphesiz Türkiye için olay-

dan bile say›lmayacak bir ifl ka-
zas›d›r. Solcu de¤il mi? Ne var ki
ölse?..

ABD’nin iflkence okullar›nda
yetiflmifl elemanlar›n oluflturdu-
¤u gelenekten gelenlerle “Ameri-
ka’ya karfl›” duracak, ba¤›ms›z
ve onurlu bir ülke olaca¤›z ha?

Oluruz, evet. Yo¤un bak›mda. 
***

Y›ld›ray OO¤ur ((Taraf): 
BBiirriinnccii ssaayyffaaddaakkii ffoottoo¤¤rraaffaa

tteekkrraarr bbaakk››nn......
Ve ne yaz›yor elindeki pan-

kartta. Ben otobüsteki çocu¤um,
cafede siz geldi¤inizde kalkm›fl-
t›k biz. Vapurda çakma¤›m› al-
m›flt›n›z. Hat›rlad›n›z m›? Hat›rla-
d›ysan›z beni. Katillerimden he-
sap sorun, ne olur?

***

Türker AAlkan ((Radikal):
‹lk dikkatimi çeken fley, olup

biten karfl›s›nda AKP yönetimi-
nin ilgisiz, vurdumduymaz tav-
r›yd›... Baflbakan Yard›mc›s› Ce-
mil Çiçek ““BBuunnuu ssoorrgguullaammaakk
ssaavvcc››llaarr››nn ggöörreevviiddiirr”” diyerek eli-
ni y›kay›p bir kenara çekiliyor!

***

Mehmet TTezkan ((Vatan): 
DDookkttoorrllaarr nnee iiflflee yyaarr››yyoorr!!
(...) Yarad›¤›n› zannediyor-

duk.. Hani ünlüleri falan görüyo-
ruz ya.. Biraz bitkin görünseler
de k›llar›na halel gelmemifl..

Peki ya ünsüzler!‹flte orada
durum vahim.. Daha do¤rusu
vahimmifl! Son iki olay bize bu
gerçe¤i gösterdi..

***

Ruflen ÇÇak›r ((Vatan): 
‹‹flflkkeenncceecciilleerree ss››ff››rr ttoolleerraannss
‹flkencenin en a¤›r insanl›k su-

çu, iflkencecilerin de en afla¤›l›k
kifliler oldu¤una bizzat tan›kl›k
etmifl biri olarak, Cumhurbaflka-
n› Gül, Baflbakan Erdo¤an, Bafl-
bakan Yard›mc›s› Çiçek, ‹çiflleri
Bakan› Atalay ve Adalet Bakan›
fiahin’i, görevlerini yapmaya,
bizleri daha fazla utand›rmama-
ya davet ediyorum...

***

Y›ld›r›m TTürker ((Radikal):
Vatandafllar›m, insan kardefl-

lerim, halk›m; gücüm olsa da sizi
isyana teflvik edebilsem. 

Analar, babalar, kardefller, ar-
kadafllar; isyan etmek zorunda-
y›z. 

Pos b›y›kl›lar›n emrinde haya-
ta kast ediyor coplu, apoletli, üni-
formal› vahfliler. 

Ölümden baflka gerçe¤imiz ol-
mayacak m›?

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Engin Çeber, gözalt›na al›nd›¤›
andan itibaren, sokaktan bafllaya-
rak, karakolda ve son olarak Met-
ris Hapishanesi’nde yap›lan iflken-
celerle katledildi. Her aflamada,
iflkencenin tan›klar› vard›.

Metris Hapishanesi’nde karan-
tina ko¤uflunda da, sonra konul-
du¤u B-8 ko¤uflunda da 12 kiflinin
gözleri önünde yap›ld› iflkenceler.
Engin Çeber’in ölümü üzerine so-
ruflturma aç›ld›. ‹flkencenin tan›k-
lar› vard›, ama Engin’in bulundu¤u
ko¤ufltaki adli tutuklulara, ezber-
letilmifl flekilde ““hhaappiisshhaanneeyyee ggeell--
ddii¤¤ii zzaammaann zzaatteenn hhaassttaayydd››,, hhaaffiiff--
ççee yyeerree ddüüflflttüü,, kkaaffaass››nn›› yyeerree ççaarrpp--
tt››......”” fleklinde ifade verdirildi.

Bu olay›n gösterdi¤i tablo flu-
dur;

Ülkemizde iflkence bir devlet
politikas›d›r, sistematik olarak so-
kaklarda da, karakollarda da, ha-
pishanelerde de sürdürülmektedir.

‹flkenceciler öylesine pervas›z-
d›r ki, 12 kiflinin gözleri önünde ifl-
kence yap›p, sonra da tan›klar›n
ifadelerine müdahale edebilmek-
tedir.

Bugüne kadar, karakollarda
da, hapishanelerde de iflkenceyle
katledenler hep devlet taraf›ndan
korundular, pervas›zl›klar› da bun-
dand›r.

Bu tablo üzerine, ilk akla gel-
mesi gereken sorulardan birisi flu-
dur; ““1122 kkiiflfliinniinn ggöözzlleerrii öönnüünnddee
bbiillee iiflflkkeenncceeyyllee iinnssaann ööllddüürrüüllüü--
yyoorrssaa,, tteekk vvee üüçç kkiiflfliilliikk hhüüccrreelleerr--
ddee kkaallaann ttuuttuukklluullaarraa nneelleerr yyaapp››ll--

mmaakkttaadd››rr??””
Bu sorunun cevab›,

ayn› zamanda; tek ve üç
kiflilik hücrelerden olu-
flan F Tipi hapishanelere
ve tecrite neden karfl›
ç›kmam›z gerekti¤i soru-
sunun da cevaplar›ndan

biridir.

HHüüccrree PPoolliittiikkaass››nnaa 
DDeesstteekk,, ‹‹flflkkeenncceeyyee 
DDeesstteekkttiirr

Hat›rlanacakt›r; F Tipi hapisha-
neler gündeme geldi¤inde, dev-
rimci tutsaklar, ülkemiz koflulla-
r›nda F Tipi hapishaneleri, hücre
politikas›n› savunman›n, iflkenceyi
savunmakla efl anlaml› olaca¤›n›
söylemifllerdi. Anlatt›klar›, Engin
Çeber’lere uygulanan iflkence ger-
çe¤iydi. Ko¤ufllarda birarada bu-
lunmak, bu sistematik iflkence uy-
gulamas›n›n önünde tamamen ol-
masa da büyük oranda engeldi.

Oysa, çeflitli kesimler, kkoo¤¤uuflfl--
llaarrddaa ttuuttuukklluullaarr,, öörrggüüttlleerriinn bbaass--
kk››ss›› aalltt››nnddaallaarr;; Çok say›da tutuk-
lunun kald›¤› ko¤ufllar, sa¤l›¤a
uygun de¤il; KKiiflfliinniinn kkoo¤¤uuflflllaarrddaa
öözzeell yyaaflflaamm›› oollaamm››yyoorr...... gibi ge-
rekçelerle, F Tipi hapishaneleri
desteklediler.

Engin Çeber örne¤i üzerinden,
hücrelerde tutuklulara neler yap›l-
d›¤›n› tekrar düflünmek gerekmek-
tedir. Çünkü, Engin Çeber örne¤in-
de yap›lan iflkence olay›, ülkemiz-
deki sistematik iflkence gerçe¤ini
daha genifl kesimlerin gündemine
sokmufltur. Fakat, bilinmelidir ki,
Engin Çeber örne¤i tek de¤ildir. 12
tutuklunun gözleri önünde Enginle-
r’e iflkence yapanlar, Engin’i öldü-
renler, F Tipi hapishanelerde, tek
ve üç kiflilik hücrelerde aç›ld›¤›n-
dan günümüze sürekli olarak ifl-
kence yapmaktad›rlar. 

Özellikle F Tipi hapishaneler

gündeme geldi¤inde, ““ssaa¤¤ll››kk kkoo--
flfluullllaarr››,, öörrggüütt bbaasskk››ss››”” gibi dema-
gojilerin etkisinde ko¤ufllara karfl›
ç›k›p “oda”lar› savunanlar, tutuk-
lular aç›s›ndan öncelikli sorunun,
iflkence ve can güvenli¤i sorunu
oldu¤unu görmelidirler. Bugün
hücrelerde uygulanan tecritin kal-
d›r›lmas› için mücadele sürmekte-

dir. Tecritin kald›r›lmas›, iflkence
politikas›na karfl› da belli ölçüler-
de önlem olacakt›r.

““ÖÖrrggüütt bbaasskk››ss››”” söylemi, dev-
letin tutuklular› örgütsüzlefltirme,
yaln›zlaflt›rma politikas› için kul-
land›klar› bir demagoji idi. Çünkü,
ko¤ufllarda, örgütlü bir güç olufltu-
ran tutuklulara sistematik iflkence
uygulamak, bugün F Tiplerinde ol-
du¤u kadar kolay ve mümkün de-
¤ildi. Ancak, tutuklu-hükümlülerin
say›lar›n›n az oldu¤u hapishaneler-
de iflkence olaylar› yayg›n uygu-
lanmakta idi.

Bunun anlam› fludur; tutuklular
say›ca zay›f olduklar›nda, iflkence
ve fiziki sald›r›lara daha yo¤un
olarak maruz kalmaktad›rlar. 

Fakat, durum bu kadar aç›k ol-
mas›na karfl›n, demagojilerin etki-
si alt›nda kal›p devletin hücre, tec-
rit politikas›na do¤rudan, dolayl›
destek verenler içinde, kendisini
sol, demokrat fleklinde tan›mlayan
kesimler de vard›. Bu kesimler de,
sorumuzun muhatab›d›rlar; ““1122
kkiiflfliinniinn ggöözzlleerrii öönnüünnddee EEnnggiinn’’ii
ööllddüürreennlleerr,, hhüüccrreelleerrddee nneelleerr yyaapp--
mmaazzllaarr??””

Sorun, bir yan›yla buradad›r.
Bir yandan F Tipi hücre politikas›-
n› savunurken, bir yandan En-
gin’in iflkencede öldürülmesine
karfl› ç›kmak bir çeliflkidir. F Tipi
hapishane ve tecrit politikas›n›n
kendisi iflkencedir, ölümdür. En
az›ndan, ortada devletin hapisha-
neler politikas›na, ülkemizdeki ha-
pishaneler gerçe¤ine gözlerini ka-
patmak söz konusudur. Elbette,
bu en iyimser yorumdur. Ger-
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çekte, özellikle düzen içi kesimler
aç›s›ndan belirleyici olan, çeflitli
hesaplar ve kayg›larla, hücreler-
deki tecrit ve iflkence gerçe¤ini
görmezden gelmifl olmalar›d›r.

‹‹flflkkeennccee VVaarrssaa ““DDeevvlleett HHaakkii--
mmiiyyeettii”” DDee VVaarr OOlluuyyoorr

Devlet, ko¤ufl sisteminde, tut-
saklara istedi¤i yapt›r›m› uygula-
yamad›¤›, örne¤in Metris’te Engin
Çeberler’e dayat›ld›¤› gibi, arama-
larda ç›r›lç›plak soyamad›¤›, sa-
y›mlarda haz›rola dikemedi¤i,
bunlar›n karfl›l›¤›nda iflkenceden
de geçiremedi¤i için, ““kkoo¤¤uuflflllaarrddaa
ddeevvlleett hhaakkiimmiiyyeettii yyookk”” diyordu.
““DDeevvlleett hhaakkiimmiiyyeettii””nden anlad›k-
lar› tutsaklara dilediklerince iflken-
ce yapabilmektir; Demek ki, Met-
ris’te ““ddeevvlleett hhaakkiimmiiyyeettii vvaarrmm››flfl””..

Bugün, F Tipi hapishanelerde
devlet hakimiyetinin sa¤lanm›fl ol-
mas› da, oralarda askerlerin, gardi-
yanlar›n tutuklulara istedikleri za-
man, istedikleri oranda iflkence
yapma olana¤›na fiziki olarak ka-
vuflmufl olmalar›d›r. F Tipi hapisha-
neler ilk aç›ld›¤›ndan itibaren, ay-
larca tutsaklar say›mlarda aya¤a
kalkma dayatmas› ile iflkenceden
geçirildiler. Aylarca sistematik ola-
rak uygulanan iflkenceye karfl› tut-
saklar›n sloganlar› susmad›. ‹flken-
celer sonucunda a¤›r yaralananlar,
haf›za kayb› yaflayanlar, dayana-
may›p intihar edip ölenler oldu. fiu
bilinmelidir ki, FF TTiippii hhaappiisshhaanneelleerr--
ddee iiflflkkeenncceeddeenn ggeeççmmeemmiiflfl siyasi
tutsak hemen hemen yoktur.
Birçok adli tutuklu da çeflitli defalar
iflkencelere maruz kalm›fllard›r. 

Oligarflinin F Tipi hapishaneler
aç›lmadan önce dilinden düflür-
medi¤i ““hhaappiisshhaanneelleerr ssoorruunnuu””nun
özü; hapishanelerde istedi¤ini
yapma ““öözzggüürrllüü¤¤üünnüü”” elde et-
mekti. Bugün fiziki olarak bu güç
ve imkana sahiptir. ““HHaappiisshhaannee
ssoorruunnuunnuu ççöözzddüükk”” demeleri de
bunu sa¤lam›fl olmalar›ndand›r. 

Öncelikle herkes flunu görmeli-
dir; hapishanelerde tecrit uygula-
mas› sürdü¤ü sürece, iflkence bir
devlet politikas› olarak sürdürül-
dü¤ü ve iflkenceciler katiller ce-

zaland›r›lmad›¤› sürece hhaappiiss--
hhaanneelleerrddee ddaahhaa ççookk ööllüümmlleerr

ollacakktt››rr. Dolay›s›yla, talebimiz,
hapishanelerde ölümleri durdur-
man›n asgari koflullar› olarak; bi-
rincisi tecrit uygulamas›na son ve-
rilmelidir; ikincisi, iflkenceciler,
katiller cezaland›r›lmal› ve En-
gin’in öldürülmesinin siyasi so-
rumlular› istifa etmelidir. 

““ÖÖllmmeeddiikklleerrii SSüürreeccee 
SSoorruunn YYookk MMuu??””

Engin Çeber’in katledilmesi,
burjuva bas›n yay›n organlar›nda
bugüne kadar örne¤i fazla görül-
meyen boyutta yer ald›. Engin’in
öldürülmesi örne¤inde iflkence
gerçe¤i birçok kesimin de günde-
mine girmifl oldu.

Fakat, Engin örne¤inde göste-
rilen bu tepkinin, ülkemizde her an
hapishanelerde, karakollarda, so-
kaklarda yap›lan iflkencelerde
gösterilmedi¤i de bir gerçektir.

Bu durumda, burjuva bas›n›n
iflkenceye tavr›; ““ööllmmeeyyeecceekk kkaa--
ddaarr iiflflkkeennccee mmaakkuull”” fleklinde orta-
ya ç›kmaktad›r.

De¤ilse, özellikle F Tipi hapis-
hanelerde, aç›ld›¤›ndan bu yana
sistematik olarak iflkence uygula-
mas› var. Defalarca, tutsaklar›n ifl-
kencelerden geçirildikleri sald›r›lar
oldu. Bunlar, sald›r›larda ölümler
olmamas› d›fl›nda, Engin Çeber
örne¤inde yaflanandan farkl› de-
¤ildi. Bunlar demokratik kitle ör-
gütlerinin aç›klamalar› ve eylem-
leri ile, ilerici bas›n yay›n organla-
r›nda yer verilerek çeflitli biçimler-
de gündeme getirilmifltir. ‹flkence-
lerin bbeellggeelleerrii aç›klanm›fl, suç du-
yurular›nda bulunulmufl, bizzat
burjuva bas›n dahil, bas›n yay›n
organlar›na belgeler götürülerek,
bu gerçeklere yer vermeleri isten-
mifltir. Fakat, burjuva bas›n yay›n
organlar›, bunlar› görmezden gel-
diler. Sayfalar›na tafl›mad›lar, ço-
¤unlukla küçük bir haber bile yap-
mad›lar, gözlerinin önündeki ifl-
kenceyi görmezden geldiler.

Bu durumda, sormak gereki-
yor? Bugün Engin Çeber’in ölü-
müne tepki gösterip, fakat bugüne
kadar yap›lan iflkenceleri görmez-
den gelenler, gerçekten iflkenceye
ne kadar karfl›d›rlar?

E¤er bugün hapishanelerde ifl-
kenceler oluyorsa, Enginler katle-
dilebiliyorsa, bunda iflkenceleri
genellikle görmezden gelen, ölüm
olmad›kça öne ç›karmayan, hatta
e¤er o süreçteki ç›karlar› öyle
gerektiriyorsa, ölüm oldu¤unda
bile örtbas eden burjuva bas›n
yay›n kurumlar›n›n da pay› vard›r. 

Gerçekte burjuva bas›n›n ifl-
kence karfl›tl›¤› riyakarca ve
tutars›zd›r. Aç›ktan iflkenceyi sa-
vunamazlar, fakat yap›lan iflken-
celeri görmezden gelerek, devrim-
ci mücadeleye, hak ve özgürlükler
mücadelesine karfl› kullan›lmas›-
n›, düzeni korumak için bir ‘‘iihhttii--
yyaaçç’’ olarak görürler. 

Bunun için, çeflitli taleplerle ya-
p›lan kitle gösterilerine yönelik po-
lis sald›r›lar›n›, iflkenceyi meflru
gösterecek tarzda gerçekleri çarp›-
tarak haberler yaparlar, bunun için
iflkenceli ifadelerle yap›lan yarg›la-
malara karfl› ç›kmazlar. Bunlara
karfl› yürütülen mücadelenin ya-
n›nda de¤il, karfl›s›nda yer al›rlar.

‹flkence karfl›s›ndaki tav›rlar›
döneme, iktidarlarla aralar›n›n
nas›l oldu¤una göre de de¤iflebilir. 

Denilebilir ki, iflkenceye ver-
dikleri en aç›k destek, F Tipi ha-
pishanelere verdikleri destek idi.
Elbette, F Tipi hapishanelerin tut-
saklar› teslim almak için, sistema-
tik olarak iflkencenin uygulanaca-
¤› ve uyguland›¤› hapishaneler ol-
du¤unu biliyorlard›.

Dolay›s›yla, tutarl› olmak, ger-
çekten iflkenceye karfl› olmak, salt
ölümler oldu¤unda iflkenceyi gün-
deme getirip, sonra ülkemizde ifl-
kence yokmufl ya da ““mmüünnffeerriitt--
mmiiflfl”” gibi davranmak de¤ildir. Hem
iktidarlar›n ““iiflflkkeenncceeyyee ss››ff››rr ttoollee--
rraannss”” gibi demagojilerle iflkence
gerçe¤inin üzerini örtmeye çal›fl-
malar›na ortak olup, hem de iflken-
ceye tav›r almak mümkün de¤ildir.

Engin’e yap›lan iflkencenin tek
sorumlusu, iflkenceyi yapan polis-
ler, askerler ve gardiyanlar de¤il-
dir.  Bu kifliler bir devlet politikas›-
n›n uygulay›c›lar›d›rlar. ‹flkence
karfl›s›nda tutarl› olmak da, bu
gerçe¤i aç›kça ortaya koymay› ve
tav›r almay› gerektirir.
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YYüürrüüyyüüflfl:: Engin'le Metris
hapishanesinde görüfltü¤ünüzde si-
ze neler anlatt›? 

TTaayyllaann TTaannaayy:: Engin ÇEBER’e
‹stinye Polis Merkezinde yaflan›-
lanlar›, bu olayla ilgili revire ç›k›p
ç›kmad›¤›n›, yine konu ile ilgili
suç duyurusunda bulunup bulun-
mad›¤›n› sordum. Kendisi kara-
kolda iflkenceye maruz kald›¤›n›
ve iflkencenin hapishanede de
sürdü¤ünü söyledi. Hapishaneye
giriflte, özellikle teslim eden polis
memurlar›n›n ‘‘TTeerröörriisstt ggeettiirrddiikk””
türünden söylemlerle jandarmay›
k›flk›rtt›klar›n›, ard›ndan jandar-
man›n ç›r›lç›plak soyunmalar›n›
istedi¤ini, burada kendilerini tek-
me ve tahta sopalarla feci flekilde
dövdüklerini söyledi. Jandarma
sald›r›s›ndan sonra tutuklanan di-
¤er arkadafllar› ile birlikte geçici
ko¤ufl denilen 13 kiflilik bir yere
konuldu¤unu, bundan sonraki
sald›r› ve iflkencenin gardiyanlar
taraf›ndan sürdürüldü¤ünü anlat-
t›. 

Gardiyanlar›n sabah ve akflam
say›m› ayakta, haz›rolda ve tek
s›ra halinde vermelerini istedikle-
rini, di¤er arkadafllar› ile birlikte
bu uygulaman›n yasal olmad›¤›
ve keyfi oldu¤u gerekçesiyle kar-
fl› ç›kt›klar›n› ve karfl› ç›kt›klar›
için her defas›nda gardiyanlar›n
sald›r›s›na maruz kald›klar›n› an-
latt›. 

Bu sald›r›lar geçici ko¤uflta
kald›klar› süre içerisinde her gün
devam etmifl. Özellikle son gün,
10 kadar gardiyan›n kendilerini
ko¤uflun alt k›sm›nda, önce üzer-
lerine su dökerek ›slatt›¤›n›, ar-
d›ndan ellerinde kap› açma demi-
ri ve tahta sopalar oldu¤u halde
yar›m saat boyunca dövdü¤ünü
anlatt›. Bu sald›r›dan sonra kafa-
s›n›n hala a¤r›d›¤›n› ve vücudun-
da izler bulundu¤unu söylemiflti.
Gerçekten elbisesini s›y›rd›¤›nda
vücudundaki izleri de gördüm. 

Görüfltü¤ümüz gün sabah sa-
y›m›nda da ko¤uflta bulunan di-

¤er tutuklu ve hükümlülerin gar-
diyanlar taraf›ndan kendisine kar-
fl› k›flk›rt›lmaya çal›fl›ld›¤›n› belirt-
mifltir. Son olarak durumlar›n›n
çok kötü oldu¤unu, buradan sa¤
ç›kamayabileceklerini söylemifl-
tir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Engin'in tutuklanma-
s›ndan katledilmesine sanki her fley
bir hukuksuzluk zinciri gibi... Dergi
da¤›t›rken gözalt›na al›nmalar› hu-
kuki mi? Peki, tutuklanmalar› huku-
ki mi? Metris'te tutulduklar› statü
hukuki mi?..

TT.. TTaannaayy:: Bahsi geçen eylemin
foto¤raflar›n› gördük, yaklafl›k
10–15 kifli bas›n aç›klamas› yap›-
yorlar. Ve protesto maksad›yla
Yürüyüfl Dergisi da¤›t›yorlar. Bu
tamamen demokratik bir eylem.
Hiçbir yasal engelle karfl›laflma-
malar› laz›m. Bu eylemi engelle-
mek düflünce ve ifade özgürlü¤ü-
ne müdahaledir ve suçtur.

Bu kiflilerin tutukluluk durumu
bizce hukuka ayk›r›d›r. Bak›n kö-
tü muamele dosyalar›n›n hemen
hepsinde gerekçe haz›rd›r. “Bize
mukavemet ettiler” diye tutanak
tutar polis. Bir de üstüne ma¤dur-
lara davalar aç›l›r. Engin’le ayn›
zamanda bas›nda Meltem Tekin
isminde bir kad›n›n, arkadafl› ile
Beyo¤lu Polis Merkezinde dayak
yedi¤i haberlerini okuduk. Ne te-
sadüf ki orada da polis, “bize mu-
kavemet ettiler, zor kullanma yet-
kimizi kulland›k” diyor. Kifliler ya
kaçarlar, ya bafllar›n› duvara vu-
rurlar ya da mukavemet ederler.
Yani hikâye hep ayn›d›r.

Metris’te yaklafl›k 2 gün müfla-
hedede kal›yorlar. Buras› normal
ko¤ufllardan daha a¤›r tutukluluk
koflullar›na sahip. Cezaevi giriflle-
rinde insanl›k onurunu incitici uy-
gulamalar çok yo¤un. Cezaevine
kabul cumhuriyet savc›s›n›n de-
netimi ve doktor kontrolü ile olur,
ancak bunlar da yap›lmam›fl. Bu
da bir baflka hukuka ayk›r›l›k. Ç›-
r›lç›plak soyma, küfür hakaret,

a¤›z ve makat aramalar›... ‹nsan
onuruna sald›ran hiçbir uygulama
hukuki olamaz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu konuda barolar›n
bir giriflimi var m›? Barolar›n bu
tür olaylar karfl›s›ndaki tav›rs›zl›¤›-
n›n nedenleri neler? 

TT.. TTaannaayy:: ‹stanbul Barosu so-
ruflturmay› yak›ndan takip etti.
Ancak Barolar›n iflkence ve kötü
muameleleri takip edecek bir or-
ganizasyonu yok. O sebeple “iyi
niyetli” insanlar›n ilgisi düzeyinde
kal›yor bu iliflki. Yani etkin de¤il.
Örne¤in gece vakti sizi öldürüyor
olsalar bile kollu¤un amiri olan
savc›ya ulaflam›yorsunuz. Ulafl-
san›z da ona bir ifl yapt›ram›yor-
sunuz. Maalesef barolar›n da böy-
le etkin bir gücü yok.

Biz barolar›n halktan yana hak
ve özgürlükleri koruyucu ve gelifl-
tirici bir yap›ya sahip olmas› ge-
rekti¤ini düflünüyoruz. Hukuka
ayk›r›l›klar› tespitle kalmay›p ak-
tif bir flekilde karfl› koyabilmeli.
Baro yaln›zca avukatlar›n sosyal
statülerine sahip ç›k›p onlar›n
mesleki faaliyetlerini düzenleyen
bir örgüt olmaktan ç›k›p as›l gö-
revine dönmelidir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu olayla ilgili huku-
ki süreç nas›l geliflecek?

TT.. TTaannaayy:: Engin Çeber ile ilgili
bir soruflturma aç›ld›. O cezaevi-
nin denetiminden sorumlu bir
savc›n›n kendi sorumlulu¤undaki
bir suçu soruflturmas› mümkün
olamaz. Bu durumda sorufltur-
man›n sa¤l›kl› yürüdü¤ünü söyle-
mek mümkün de¤il. Biz bu konu-
daki itirazlar›m›z› da ›srarla ileri
sürece¤iz. ‹flkence ve kötü mu-
amele ile çok yönlü ve ›srarl› bir
mücadele yürütmek laz›m. 

Engin’in ailesi ve arkadafllar›
hesap sormak istiyorlar. Bu ölüm
yaln›zca Engin’in yak›nlar›n›n de-
¤il, halk›n da vicdan›n› yaralam›fl-
t›r. Adalet talebimiz tüm halk›n
adalet talebidir. 

Engin Çeber’in Avukat› Taylan Tanay Anlat›yor:

Ölüme Götüren Hukuksuzluk Zinciri

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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EEnnggiinn’’iinn BBaabbaass›› OO¤¤lluunnuunn HHeessaabb››nn›› ‹‹ssttiiyyoorr::

Engin Çeber’in babas› Ali Tekin,
Engin’in katledilmesi sürecinde ya-
flad›klar›n› anlatt›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Siz bir o¤lunuzu, biz-
ler bir  arkadafl›m›z› kaybettik. Ön-
celikle bafl›m›z sa¤olsun. Engin'e ifl-
kence yap›l›p hastaneye kald›r›ld›-
¤›n› duydu¤unuz andan itibaren ya-
flad›klar›n›z› k›saca özetler misiniz? 

AAllii TTeekkiinn:: Evlat ac›s›n›n ne
kadar zor oldu¤u herkesin malu-
mudur. Bir yerinizin kopar›l›p
al›nmas›d›r. O¤lumla ben 26’s›n-
da ayr›ld›k. Gidip arife günü gele-
ce¤ini söyledi. Arife günü gelme-
yince bayram›n birinci ve ikinci
günü arad›m ama telefona cevap
verilmedi. Üçüncü gün oldu. Hu-
kuk bürosunu arad›m. Tutuklu ol-
du¤unu söylediler. Herhalde ben
de dedim, normal tutuklu. Kalma
süresi vard›r, ondan sonra mah-
kemeye ç›kar, serbest kal›r diyor-
dum. Çünkü suç oluflmam›fl, sa-
dece bas›n aç›klamas›na kat›l-
m›fl. Hukuka göre böyle... 8’inde
mi 9’unda m› avukat arad›, o¤lu-

mun yo¤un bak›mda oldu¤unu
söylediler. Gittim, maalesef beyin
ölümü gerçekleflmifl. Doktorlar
bana geri dönüflü olmayaca¤›n›
söylediler.  Ve kaybettik. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Hapishanedeki bir in-
san devlet güvencesindedir. Yasalar
böyle der. Ama Engin'i devlet katlet-
ti. Devlet sizin için ne anlam tafl›-
yordu bugüne kadar ve flu anda dev-
let size nas›l görünüyor?

AAllii TTeekkiinn:: fiu anda devlet ben-
ce hiçbir anlam tafl›m›yor. ‹çiflleri
Bakan›’n›n, Hükümet Sözcü-
sü’nün hukuk devletinin oldu¤u-
nu, bilakis Cemil Çiçek hukuk
devletinin oldu¤unu, demokrasi
oldu¤unu, “gere¤i neyse yap›l›r”
demesine ra¤men bu tür hukuk-
suzluklar yap›l›yorsa Adalet Ba-
kan›’n›n ç›k›p özür dilemesi be-
nim için hiçbir anlam ifade et-
mez. Diledi¤i özür benim o¤lumu
geri getirecek mi? Bundan sonra
Enginler’i kaybetmeyelim. Ülke-
mizde insanlar kaybolmamal›. ‹n-
sanlara insanca muamele yap›l-
mal›. Engin’in hesab›n›n sorul-
mas›n› istiyorum. Sorumlular›n
cezaland›r›lmas›n› istiyorum. Ka-
nun ne gerektiriyorsa almalar›n›
istiyorum. Bu ceza verilmedi¤i
sürece, bu dava sonuçlanmad›¤›,
suçlular cezaland›r›lmad›¤› süre-
ce bence bu devlet bir anlam ifa-
de etmiyor. Bir hukuk devleti ol-
du¤undan kimse bahsedemez.
Bütün kanuni ifllemleri yapaca-

¤›m. Sonuna kadar takipçisi ola-
ca¤›m. Türkiye’de sonuç alamaz-
sam ki hiç sonuç al›nmam›fl; Tür-
kiye’deki adalete hiçbir zaman
güvenmiyorum tarafs›z davran-
mad›¤›n›, ba¤›ms›z olmad›¤›n› bi-
liyorum, flayet sonuç alamazsam
kendimi halka adayaca¤›m. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Baflka Enginler ölme-
sin diye Engin'in katillerinden he-
sap sorulmas›n› istediniz. Bu çok
onurlu bir düflüncedir. Engin'in ka-
tillerinden hesap sorulmas›n› sa¤la-
mak için düflünceniz, insanlara ça¤-
r›n›z nedir? 

AAllii TTeekkiinn:: Baflka insanlar›n da
takipçisi olmas›n›, destek olmas›-
n› istiyorum. Yar›n öbür gün onla-
r›n çocuklar›n›n ayn› ak›bete u¤-
ramayacaklar› ne malum? “Bana
dokunmayan y›lan bin yaflas›n”
akl›yla gidilirse, bir gün onlar›n
da kap›s›n› çalarlar. Benim bafl›-
ma gelenler onlar›n da bafl›na ge-
lir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Engin bizim dergimizi
da¤›t›rken tutuklan›p katledildi. Bu
nedenle biz Engin'i hiç unutturma-
yaca¤›z. Ailesi olarak size de her
zaman sayfalar›m›z aç›kt›r. Yürüyüfl
çal›flanlar›na, okurlar›na söylemek
istedi¤iniz bir fley var m›?..

AAllii TTeekkiinn:: Tek dile¤im baflka
Enginler’in ölmemesi. fieffaf
olun, gerçekleri yans›t›n, do¤ru
bildi¤inizi yazmaya devam edin.

Hukuk devletinin oldu-
¤u söyleniyor ve bu tür
hukuksuzluklar yap›l›-
yorsa Bakan›n ç›k›p özür
dilemesi benim için hiç-
bir anlam ifade etmez. 
Bundan sonra Enginler’i
kaybetmeyelim.

Gebze TTemel HHaklar’dan 
Bir AArkadafl›:

Bir süre GGeebbzzee TTeemmeell HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürr--
llüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii BBaaflflkkaannll››¤¤›› yapt›. Bu süreç
içerisinde yorulmak nedir bilmiyordu, kendi-
ni sürekli gelifltiriyordu.

Engin yozlaflmaya karfl› mücadeleden tu-
tuklanm›flt› ve onunla mektuplafl›yorduk. Onu
en son Grup Yorum’un Harbiye konserinde görmüfl-

tüm ve s›ms›k› kucaklay›p 1 May›s’›n Taksim’de
kutlanmas›ndan bahsedip beraber barikatlarda

olma sözü vermifltik. Ama sonradan tutuklan-
d›¤›n› duydum ve iflkencede komaya girdi¤i-
ni duyunca, Kars’dan ‹stanbul’a gelerek has-
taneye kofltum. Çok üzülmüfltüm hem yol-
dafl›m, hem mahalle arkadafl›md›. 

Engin her zaman kendinden çok halk›n›
düflünen bir devrimciydi. ‹flkence gördü, tu-

tukland›, hiç geri ad›m atmad›. ‹flkencelerden
hep aln›n›n ak›yla ç›kt›. Engin hakk›nda ne söy-

lesek az. Mahallemizin nadir yetiflen devrimcisiydi. 
Cenazesi tam onun istedi¤i gibiydi; k›z›l bayrak

denizinin aras›nda k›z›l karanfillerle süslenmifl, k›z›l
beze sar›l› tabutuyla sonsuzlu¤a u¤urland›. 

‘Suçlular cezaland›r›lmad›¤› sürece bu devlet bir anlam ifade etmiyor.’

19
Ekim

2008

Say›:
3

25

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...



YYüürrüüyyüüflfl:: Hapishanelerde
iflkence devam ediyor mu? 
GGüüllsseenn KKaarrgg››nn:: Hapishaneler-

de iflkence sürüyor. Tecrit var ol-
dukça iflkence de sürmeye de-
vam eder. Biz 19 Aral›k 2000’den
bu yana 122 evlad›m›z› tecrit zul-
müyle kaybettik. Biz bu gerçe¤i
hep bildi¤imiz için sesimizi duyu-
ral›m istedik. Her zaman dile ge-
tirdik bunlar›. Bizim evlatlar›m›z›n
içerde iflkence gördüklerini de,
tecridin bafll› bafl›na bir iflkence
yöntemi oldu¤unu da biz TA-
YAD’l› analar olarak hep biliyo-
ruz. Ama bunu, baflta Adalet Ba-
kanl›¤› olmak üzere yetkililer
halktan her zaman gizlemeye ça-
l›flt›lar. Son olayda da gördü¤ü-
müz gibi iflkence en ac›mas›z en
zalim yöntemlerle devam ediyor. 

l
YYüürrüüyyüüflfl:: Siz tam bu günlerde

tecride dikkat çekmeye çal›fl›rken
Engin Çeber hapishanede katledil-
di. Bunu de tecritin bir sonucu ola-
rak m› görmeliyiz?

GGüüllsseenn KKaarrgg››nn:: Tecrit bafll› ba-
fl›na bir iflkence oldu¤u kadar, za-
ten iflkenceyi gizlemek için uydu-

rulmufl bir k›l›ft›r da. Düflünün bir
kere; ko¤uflta onlarca kiflinin göz-
leri önünde alenen günlerce ifl-
kencenin devam etti¤i bu son
olayla gün gibi ortada. Hal böy-
leyken F Tipi hapishanelerde tek-
li ikili üçlü hücrelerde yatmakta
olan evlatlar›m›z› düflünün! Onla-
ra her gün kim bilir ne iflkenceler
yaparlar? Evlatlar›m›z›n o hücre-
lerde olduklar›n› düflündükçe, biz
analar›n rahat uyumas› mümkün
mü? Ya hücrelere evlatlar›m›z o
ortamda uyuyabilirler mi? Sadece
fiziki olarak de¤il iflkence, F Tipi
hapishaneler hheerr uuyykkuunnuunn bbiirr
kkââbbuussaa ddöönnüüflflttüü¤¤üü yerler, bunu
art›k herkesin görmesi laz›m. 

Sordu¤unuz soruyu tersten de
do¤rulamak mümkün. Tecritte
›srar da asl›nda iflkencede de ›s-
rar anlam›na geliyor. Verilen onca
sözler, ç›kar›lan onca genelge de
bu nedenle uygulanm›yor. Tecri-
din son bulmas› demek, F tipi ha-
pishanelerde uygulamay› ›srarla
sürdürdükleri evlatlar›m›z› iiflflkkeenn--
cceeyyllee ssiinnddiirrmmee,, daha olmad› iiflfl--
kkeenncceeyyllee çç››lldd››rrttmmaa politikas›n›n
da son bulmas› demek. Adalet
Bakan› bugün ç›km›fl aç›klama
yap›yor, bu son olayla iliflkili ola-

rak özür diliyormufl ailesin-
den. Bizler defalarca görüfl-
melere gittik, en son D‹SK
binas›nda yeni baflkan›m›z
Behiç Aflç›’n›n da aralar›nda
oldu¤u bir heyetle yapt›¤›
toplant›n›n ard›ndan bas›n›n
önünde söz vermiflti; ““1100 ssaa--
aattlliikk ssoohhbbeett hhaakkkk››nn›› uuyygguullaa--
yyaaccaa¤¤››mm”” diye. Peki, ne ol-
du? 

Hangi sözünü yerine ge-
tirdi de flimdi getirecek. Gös-
termelik bir dava açacak
belki, o da 19 Aral›k’taki aç›-
lanlar gibi zaman afl›m›na
u¤ray›p gidecek... Böyle
ooyyaallaammaakkttaann vvaazzggeeççssiinn ba-
kan. E¤er 19 Aral›k’ta diri di-
ri evlatlar›m›z› yakanlar hak
ettikleri cezay› alsalar, belki
de bugün Engin’i iflkencede

katledenler buna cesaret edeme-
yeceklerdi. Bu cesareti iflkence-
cilere bizzat bakan›n kendisi ver-
mifltir ve on saatlik sohbet hakk›-
n› keyfi olarak uygulamayarak,
29 evlad›m›z› yakan, vuran katil-
ler sürüsünü zaman afl›m› baha-
nesiyle koruyarak, iflkencecilere,
katillere cesaret vermeye devam
etmektedir. 

l
YYüürrüüyyüüflfl:: Tecride, hapishane-

lerde iflkenceye son verilmesi için
daha neler yap›lmal›? Önerileriniz,
ça¤r›lar›n›z nelerdir?

GGüüllsseenn KKaarrgg››nn:: D›flar›da baflta
bizler olmak üzere ben demokra-
t›m diyen herkese görev düflüyor.
Bir evlad›m›z› daha iflkence so-
nucu kaybettik. Ben insan›m di-
yen herkesin s›ran›n kendisine ya
da kendi yak›nlar›na gelmesini
beklemeden, yaflanan bu ac›lara
yenilerinin eklenmemesi için bir
fleyler yapmas›n›n vakti geldi de
geçiyor. Biz izin vermezsek, biz
takipçisi olursak inan›n bunun
üstesinden geliriz. Ama bana do-
kunmayan y›lan bin yaflas›n de-
di¤imiz an s›ra bize geldi¤inde ar-
t›k ifl iflten çoktan geçmifl olur.

Biz TAYAD’l› analar, hapisha-
nelerde yitirdi¤imiz her evlad›m›-
za kendi öz evlad›m›zm›fl gibi ya-
n›yoruz. Nas›l diyeyim düflün-
dükçe isyan etmemek mümkün
de¤il. Gardiyanlar en son geldik-
lerinde ayakta duramad›¤› için
bile dövmüfller, bunu bir insan bir
insana nas›l yapabilir? Biz ailele-
rin evlatlar›m›za bunlar yap›l›rken
eli kolu ba¤l› oturmamas› gereki-
yor. Onlar hheerr ggüünn iiflflkkeenncceeyyllee
tteeccrriittllee yyüüzz yyüüzzeelleerr;; bunu bilerek
hareket etmeliyiz, onlar›n sesi ol-
mal›y›z, görüfllerine mutlaka git-
meliyiz, onlar› sahipsiz dals›z bu-
daks›z sanmas›nlar. Gerekirse
onlara kendimizi siper etmeliyiz.
Ayr›ca onlar›n yaflad›¤› zulmü her
f›rsatta kamuoyunun gündemi-
ne tafl›mal›y›z.

Tecrit bbafll› bbafl›na bbir iiflkence
oldu¤u kkadar, zzaten iiflkenceyi
gizlemek iiçin uuydurulmufl bbir

k›l›ft›r dda. 

lE¤er 119 AAral›kta ddiri ddiri eevlat-
lar›m›z› yyakanlar hhak eettikleri
cezay› aalsalar, bbelki dde bbu ggün
Engin’i iiflkencede kkatledenler
buna ccesaret eedemeyeceklerdi. 

lOnlar hher ggün iiflkenceyle ttec-
ritle yyüz yyüzeler; bbunu bbilerek
hareket eetmeliyiz, oonlar›n ssesi
olmal›y›z, ggörüfllerine mmutlaka
gitmeliyiz, oonlar› ssahipsiz ddal-
s›z bbudaks›z ssanmas›nlar.

TAYAD’l›lar Çeber’in Katledilmesini De¤erlendirdi:

‘Tecritte ›srar asl›nda iflkencede ›srard›r’
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Bundan 8 y›l önce, ülkemiz
hapishanelerinde tarihi önemdeki
bir direniflin karar› aç›klan›yordu.

Özgür Tutsaklar, ““HHüüccrreelleerrii
UUyygguullaammaayyaa ÇÇaall››flflaann HHüükküümmeettii
UUyyaarr››yyoorruuzz:: HHÜÜCCRREELLEERREE GG‹‹RR--
MMEEYYEECCEE⁄⁄‹‹ZZ”” bafll›¤›yla, 20
Ekim 2000’de bafllayan ve y›lla-
ra yay›larak süren direnifl karar-
lar›n› ilan ediyorlard›.

Emperyalizm ve oligarfli, F Ti-
pi hapishaneleri gündeme getir-
mifl, ““hhaappiisshhaanneelleerrddee ddeevvlleett
oottoorriitteessii tteessiiss eeddiilleecceekk”” diyordu.
Devlet otoritesi demek, devrimci
tutsaklar›n F Tipi hapishanelere
doldurulmas›, örgütlülüklerinin
da¤›t›lmas›, tecrit edilmesi, ifl-
kencelerden geçirilmesi ve teslim
al›nmas› demekti.

Sald›r›n›n hedefinde fiilen dev-
rimci tutsaklar olsa da, politik
hedefi çok daha geniflti. Teslim
al›nmak istenen, devrim inanc›,
Marksist-Leninist düflüncelerdi.
Hapishanelerdeki tutsaklar üze-
rinden, burjuva ideolojisinin,
Marksist-Leninist ideolojiye üs-
tünlü¤ünü ilan etmek, halklar›n
devrim için mücadelesini ilelebet
tarihe gömmek istiyorlard›.

Yok edilmek istenen halk›n
devrim umuduydu. 

San›yorlard› ki, tutsaklara ölü-
mü dayatt›klar›nda, bireycilik-
bencillik üzerine kurulu burjuva
ideolojisi hakim gelecek, ölüm
karfl›s›nda diz çöktürdükleri tut-
saklar üzerinden, ““ööllmmeeyyee ddee¤¤eerr

hhiiççbbiirr flfleeyy oollmmaadd››¤¤››nn››,, ddeevvrriimm--
ccii mmüüccaaddeelleenniinn bbooflfl bbiirr hhaayyaall

oolldduu¤¤uunnuu((!!))”” göstere-
ceklerdi.

2200 EEkkiimm tarihi, oli-
garflinin bu hayallerine
ilk darbenin vuruldu¤u
gündür. O gün, devrim-
ci tutsaklar›n ölüm da-
yatmalar›na teslim ol-
mayacaklar› ilan edili-
yordu.  O gün yüzlerce
özgür tutsak, bedenle-

rini açl›¤a yat›rarak, 122 can be-
deli 7 y›l sürdürülecek olan ölüm
orucu direnifl sürecini bafllat›yor-
lard›.

Mücadele oligarfliyle her alan-
da sürdü. ‹deolojik, psikolojik, fi-
ziki olarak, iflkenceler ve ölümler
pahas›na, kurflunlar ve bombalar
alt›nda, oligarflik düzenin tüm
gücüne karfl›, tutsaklar›n canlar›-
n› ortaya koyarak sürdürdükleri
bir mücadele süreciydi.

De¤iflik boyutlarda ve alanlar-
da süren bu mücadele, karmafl›k
de¤il, tersine çok yal›nd›. Oligar-
fli, sald›r›s›n›n her ad›m›nda,
““ööllüümmüü”” gösterip, ““tteesslliimm oolluunn””
diyordu. Ya ölünecek, ya teslim
olunacakt›. Sald›r›, ara yol b›rak-
m›yordu. Ya düflman›n ““ööllüümm””
silah› elinden al›n›p yere çal›na-
cak, ya teslimiyetin kap›lar› ara-
lanacakt›... Üçüncü bir yolda iler-
ledi¤ini sananlar, gerçekte tesli-
miyetin aralanm›fl kap›s›ndan
ilerleyecekti.

20 Ekim 2000 tarihi, Özgür
Tutsaklar›n, ölümü dize getirdik-
leri, bedenlerini ölüme yat›r›p,
Marksist-Leninist ideolojinin,
devrim düflümüzün ölümsüzlü¤ü-
nü ilan ettikleri direnifl sürecinin
bafllang›ç günüdür.

Denilebilir ki, 20 Ekim 2000,
oligarflinin elinden ““ööllüümm tteehhddiittii””
silah›n›n al›narak, devrimci irade
karfl›s›nda silahs›z b›rak›ld›¤› ta-
rihtir. Evet, oligarflinin elinde bin-
lerce askerden, uzun namlulu si-
lahlardan, bombalar, helikopter-
ler, vinçlerden oluflan büyük bir

askeri güç vard›, fakat bu güç,
ölümü yenen devrimci iradeyi
teslim alma noktas›nda acizdi.

Direnifl karar› al›narak, ilk ve
en önemli ad›m at›lm›flt›. Bundan
sonra yap›lacak olan, belirlenen
çizgide kararl›ca yürümek, oli-
garflinin manevralar›n› bofla ç›-
kararak ilerlemekti.

Direnifl süreci 7 y›l boyunca
çeflitli s›navlardan, sald›r›lardan
geçti. Oligarflik düzen, 7 y›l bo-
yunca Özgür Tutsaklar›n direnifli-
ni k›rmak için denemedik yol b›-
rakmad›. Fakat, sald›r›n›n biçim-
leri ne olursa olsun, sorunun dü-
¤ümlendi¤i nokta de¤iflmiyordu.
Devrimci iradenin, ölümü yere
çalan kararl›l›¤›... Oligarfli, bu 7
y›ll›k direnifl sürecinde, bu karar-
l›l›¤› sarsamad›, burada bir gedik
açamad›, bu nedenle de 7 y›l bo-
yunca sürdürdü¤ü sald›r›s›nda,
zaferini ilan edemedi.

Her defas›nda, oligarflinin sal-
d›r›lar› bu irade ile bofla ç›kar›ld›.

Oligarflinin bireycilikten, ben-
cillikten, dolay›s›yla burjuva ide-
olojisinden gücünü alan, ““tteesslliimm
ooll”” dayatmalar›n›n karfl›s›na, Öz-
gür Tutsaklar gücünü Marksist-
Leninist ideolojinin yenilmezli¤in-
den alan ““ffeeddaa kküüllttüürrüü”” ile ç›kt›-
lar.

Feda kültürü, 19 Aral›k katli-
am›nda, bedenlerini alev topuna
çevirerek; “tahliye rüflvetini” eli-
nin tersiyle iterek, “zorla müda-
hale” iflkencesi karfl›s›nda, kilitle-
nilen ölüme ulaflmak için difllerle
serumlar› ç›kar›p atarak, en im-
kans›z denen koflullarda beden-
lerini tutuflturarak oligarflinin sal-
d›r›lar›n› bofla ç›kararak ilerledi.

20 Ekim, büyük bir destan›n
ilk günüydü ve 7 y›l boyunca sür-
dürülen direniflle, 12 flehitle, dün-
ya ve ülkemiz halklar›na tamam-
lanm›fl bir destan arma¤an edildi.
O arma¤an ki, bugün halklar›n
direnifl manifestolar›ndan biridir. 

8 YY›l ÖÖnceydi...

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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F Tiplerine karfl› mücadele, sa-
dece hapishanelerdeki bask›lara
karfl› mücadele olmakla s›n›rl› de-
¤ildi; bu ayn› zamanda çok sert,
deyim yerindeyse k›ran k›rana bir
ideolojik mücadele demekti. Tec-
ritin kendisi de zaten ideolojik bir
olguydu. Tecrite karfl› direnifl,
bbuurrjjuuvvaazziinniinn bbiirreeyycciillii¤¤iiyyllee,, ssoossyyaa--
lliizzmmiinn kkoolleekkttiivviizzmmiinniinn savafl›yd›
bir yerde. ÖÖrrggüütt düflüncesiyle öörr--
ggüüttssüüzzllüü¤¤üünn savafl›yd›. 

Devrimci tutsaklara örgütsüz-
lü¤ün dayat›lmas›, F Tipleriyle
bafllamam›flt› elbette. Örgütsüzlük
dayatmas›, oligarflinin devrimci
tutsaklar› teslim alma politikalar›-
n›n ayr›lmaz bir parças›yd› hep. 

Cunta y›llar›nda yap›lan "E Ti-
pi özel" hapishaneler, bunlar› taki-
ben yap›lan “hücre tipi özel hapis-
haneler”, 1990'lar›n bafl›nda aç›-
lan Eskiflehir Hücre Tipi, tecrit ve
örgütsüzlefltirmenin arac› olarak
gündeme getirilmifllerdi. Hücre ti-
pinin bafllang›c› yap›lmas› düflü-
nülen Eskiflehir iki kez aç›l›p dire-
nifller karfl›s›nda kapat›ld›... F Tipi
hapishaneler bu anlamda
1980'den bu yana 20 y›ld›r bafl-
vurulan denemelerin üzerine otur-
mufltur. 

DDiirreenniiflflii yyeenniillmmeezz kk››llaann 
öörrggüüttllüü ggüüççttüürr
Oligarfli F Tipi hapishanelerde

tutsaklar› bir-üç kiflilik hücrelere
koyarak birbirlerinden kopar›p ör-
gütlülü¤ü da¤›tacak ve direnifli de
böylelikle bitirecekti. Ancak ne 19
Aral›k katliam›, ne de F Tipi hüc-
reler direnifli bitiremedi. Hatta da-
ha önce direniflte olmayan baz› si-
yasi hareketler de direnifle kat›ld›.  

Direnifl bitirile-
mezdi, çünkü oli-
garfli hücrelerde he-
defledi¤i ilk amaca
ulaflamam›flt›; tut-
saklar›n öörrggüüttllüüllüü¤¤üü
bitirilememiflti; hüc-
relerin o zor koflul-
lar›nda, iflkenceler
alt›na, fiziki imkan-
s›zl›klara ra¤men
tutsaklar örgütlü
yap›lar›n› olufltur-
mufllard›. Ama ddaa--

hhaa öönneemmlliissii,, daha tteemmeell olan›, öörr--
ggüütt bbiilliinnccii tüm canl›l›¤› ve gücüy-
le yafl›yordu tutsaklar›n beyninde.
O bilinç yokedilemedi¤i sürece,
örgütlülük de sürüyor demekti. Bu
örgüt bilinci ve gün gün pekiflen
örgütlülükle, F Tiplerinin tecrit
politikas›n›n karfl›s›na büyük bir
duvar örüldü. 

Direnifl, bütün dünyaya dev-
rimci iradenin ve örgütlü gücün
yenilmezli¤ini ilan etti. Genifl halk
kesimlerinin haf›zas›nda köklü bir
bilinç oluflturdu; ÖÖrrggüüttllüü ggüüçç yyee--
nniillmmeezz bbiilliinnccii...... 

Bugün oligarfli, ne F Tiplerin-
den, ne de en genel anlam›yla
tecrit politikalar›ndan vazgeçme-
mifl, tutsaklar›n belli boyutlar›yla
bofla ç›kard›¤› tecritten sonuç al-
mak için tecriti hem yasal, hem
fiili olarak daha da pekifltirmeye
çal›flmaktad›r. 

Bu politikalar›n› hayata geçir-
mesinin önündeki en büyük en-
gel, hiç kuflku yok ki, yine özgür
tutsaklar›n yenilmeyen, k›r›lma-
yan iradesidir. Direnifle “ara veril-
mifl” olmas›, bu iradeyi ortadan
kald›rm›yor elbette. Oligarfli, her
ad›m›nda direnifli hesap etmek
zorundad›r. 

DDiirreenniiflfl,, öörrggüütt ddüüflflmmaannll››¤¤››
kkaarrflfl››ss››nnddaa bbaarriikkaatttt››
Örgüt düflmanl›¤› özellikle 12

Eylül’le birlikte en uç boyutlara
varm›fl ve ondan sonra da siste-
min politikalar› içinde de¤iflmez
bir çizgi haline dönüflmüfltür. 

Örgüt kelimesi, “eli kanl› terör,
vatan hainleri, bölücüler, d›fl mih-
rakl› güçler” gibi s›fatlarla birlikte

an›l›yor, dolay›s›yla uzak durul-
mas›, lanetlenmesi gereken bir
kavram olarak gösteriliyordu. 

Düzenin çizdi¤i s›n›rlar d›fl›nda
hiçbir örgütlülü¤e izin yoktu, va-
rolanlar, ya tasfiye ya yok edilme-
liydi. As›l hedef de kuflkusuz hal-
k›n çeflitli örgütlülükleri ve halk›n
öncüleri olan devrimci örgütlerdi. 

Örgüt düflmanl›¤›, 12 Eylül’de,
devrimcilerle oligarfli aras›ndaki
çat›flman›n en yo¤un yafland›¤›
yer olan hapishanelerde de en üst
boyutta yaflan›yordu. Cunta ha-
pishanelerde “bbaa¤¤››mmss››zzllaarr” için,
yani örgütünden ayr›lanlar için
özel ko¤ufllar açm›flt›. Bu ko¤ufl-
lara gitmek, iflkenceden kurtulufl-
tu, tahliye flans›yd›, örgütten kop-
mak cunta taraf›ndan ödüllendiri-
lecek bir davran›flt›... Ve o gün ör-
gütü terketmek, asl›nda sadece
örgütü de¤il, düflüncelerini, kimli-
¤ini, kiflili¤ini, her fleyini terket-
mekti. Cuntan›n istedi¤i de buy-
du.  

Örgüt düflmanl›¤› sadece fizik-
sel bir bask› ve dayatma de¤ildi;
iiddeeoolloojjiikk boyutta bir tercih dayat›-
l›yordu. 1980’lerin ikinci yar›s›nda
çeflitli alanlarda yeniden örgütlen-
meler oluflturulurken, örgüt düfl-
manl›¤› bu kez “sivil” iktidarlar
arac›l›¤›yla sürdürüldü. 

ANAP ‹ktidar›, s›radan bir der-
nek üyeli¤ini bile gözalt›, iflkence,
hapis gerekçesi haline getirirken,
12 Eylül’ün öörrggüüttssüüzzlleeflflttiirrmmee po-
litikas›n› sürdürüyordu. Denilebilir
ki, bu sald›r›, F Tipi sald›r›s›na ve
oradan bugüne kadar da kesintisiz
uzan›p gelmifltir. 

Öte yandan bu düflmanl›¤a sa-
dece oligarfli cephesinde de¤il,
“sol”un baz› kesimlerinde de rast-
land›¤›n› belirtmek gerek. Bu sal-
d›r›n›n kayna¤›nda ise 12 Eylül
döneminin teslimiyetçileri, kaç-
k›nlar› vard›. Onlara göre de örgüt
“özgürlükleri s›n›rl›yor”du, “bi-
rey”i ortadan kald›r›yordu, “örgüt
fetiflizmi” yap›l›yordu, ““öörrggüütt ssuull--
ttaass››’’nnaa karfl› ç›k›lmal›yd›”....

Örgüt konusundaki bu çarp›k
düflünceler, F Tipi hapishaneler
ve tecrit sald›r›s› gündeme gel-
di¤inde, onlar› düzenle ayn›
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Say›:
3

19
Ekim
2008

28

TECR‹T

D‹REN‹fi
2



kavramlar› kullanmaya kadar gö-
türdü, baz› sol, sosyalist ayd›nlar›
“birey özgürlü¤ü” ad›na oligarfli-
nin hücrelerini savunma noktas›-
na kadar savurdu. 

Devrimciler, F Tipleri’ne, tecri-
te karfl› mücadele ederken, solda-
ki bu çarp›k “birey, örgüt” anlay›-
fl›na karfl› da mücadele etmek zo-
runda kald›lar.

1990’l› y›llar, sosyalist siste-
min y›k›ld›¤›, dolay›s›yla emper-
yalizmin dünya çap›ndaki ideolo-
jik sald›r›lar›n› art›rd›¤›, sivil top-
lumculu¤un yayg›nlaflt›¤› ve buna
paralel olarak da örgüt düflmanl›-
¤›n›n daha revaçta hale geldi¤i bir
dönemdir. Bu dönemde birçok ül-
kede ulusal ve sosyal kurtulufl ha-
reketleri emperyalizmle uzlaflma
çizgisine girmifl olmas›na ra¤men,
ülkemizde tüm yetersizliklerine
ra¤men direnen, emperyalizmle
uzlaflmayan örgütler vard›. ‹flte bu
noktada emperyalizm ve oligarfli,
belki yüzy›lda bir ancak yakalaya-
bilecekleri karfl›-devrim rüzgar›n›
de¤erlendirmek için devrimci ha-
reketleri tasfiye sald›r›s›na h›z ver-
diler; F Tipi hapishaneler ve tecrit
politikas›, tasfiyeyi gerçeklefltir-
mek için baflvurduklar› en temel
politikalardan biriydi. 

Hapishaneler “örgüt”lerin yu-
vas›yd› ve bu “yuva”lar da¤›t›lma-
l›, örgütlere ve örgüt düflüncesine
yaflam halk› tan›nmamal›yd›! 

Bu sald›r›lar›na meflruiyet ka-
zand›rmak ve ideolojik destek
bulmak için de çok yo¤un olarak
hapishanelerdeki direnifllerin ““öörr--
ggüütt bbaasskk››ss››yyllaa”” yap›ld›¤› propa-
gandas›na baflvurdular. Bu propa-
ganda burjuva, küçük-burjuva ke-
simlerde belli ölçülerde etkili de
oldu. 

Büyük direnifl, bu yan›yla ge-
rek burjuva cenah›ndan, gerekse
de küçük-burjuva sol kesimlerden
gelen örgüt düflmanl›¤› karfl›s›nda
ideolojik, politik bir barikat ol-
mufltur. 

Büyük Direnifl’in her an›, her
ad›m› öörrggüüttüü,, öörrggüüttllüüllüükk ddüüflflüünn--
cceessiinnii,, öörrggüütt bbiilliinncciinnii ve ggeelleennee¤¤ii--
nnii savunmakt›r. Direnifl, örgüt

düflmanl›¤›na, sivil toplumculu-
¤a, bireycili¤e, anti-örgütçülü-

¤e, her türlü çarp›k anlayafla kar-
fl› bir direnifltir. Örgütsüz devrim-
cilik olmaz. Bu çok net ve aç›kt›r.
Dolay›s›yla, Büyük Direnifl, dev-
rimcili¤in nas›l yap›labilece¤ini ve
yap›lmas› gerekti¤ini herkese
göstererek, bu direniflin d›fl›nda
olanlar›n devrimcili¤ini, solculu-
¤unu sorgulatm›fl, çeflitli kesimle-
rin maskesini belli ölçülerde dü-
flürmüfltür. 

DDiirreenniiflfliinn ddüüflflüürrddüü¤¤üü 
mmaasskkeelleerr!! 
Büyük direnifl, o s›k kullan›lan

deyimle, 7 y›l boyunca adeta bir
turnusol ifllevi yerine getirmifl,
gerçeklerle gerekçeler, keskinlik-
lerle pasifizm, oportünizmle dev-
rimci çizgi, reformizmle devrimci-
lik aras›ndaki fark› göstermifltir. 

Direniflin sürdü¤ü koflullarda,
tüm siyasi çevreler aç›s›ndan, ol-
du¤undan farkl› görünmek her za-
mankinden daha zorlaflm›flt›r. 

Reformizm devrimden, sosya-
listlikten; y›lg›nlar ve devrim kaç-
k›nlar› “solculuktan”; faflistler va-
tanseverlikten, düzen islamc›s›
din bezirganlar› “zulme karfl› ol-
mak”tan, AB’ciler, demokrasi sa-
vunuculu¤undan söz ederken,
kuflku yok ki sözlerini tartarak ko-
nuflmak durumundayd›lar. Çünkü
tüm bu de¤erler için ölenler vard›. 

19-22 Aral›k öncesinde F Tip-
lerinin gündeme oturmas›yla he-
men tüm siyasi çevreler “F Tipleri-
ne karfl› olduklar›n›” aç›klad›lar. 

Hemen herkes, bu sald›r›n›n
sadece tutsaklara yönelik olma-
y›p tüm halka yönelik oldu¤unda
hemfikirdi. Yine hemen herkes,
sald›r›n›n gelip geçici olmad›¤›
konusunda, “stratejik” oldu¤unda
hemfikirdi. Fakat k›sa sürede, bu
aç›klamalar ve teorik tespitlerle
pratik aras›nda tam bir uyumun
olmad›¤› da görülecekti.  

Maskesi ilk düflenlerden biri re-
formizm oldu. Reformizm sürecin
bafl›nda, bir ölçüde F Tipine karfl›
muhalefetin içinde yeral›yordu.
Ama bu çok k›sa sürdü; 19 Ara-
l›kla birlikte geri çekildiler. Bu
noktadan itibaren de uzun bir sü-
re, tecrite karfl› mücadeleye hiçbir

destek vermediler. 

Bu sadece sonuçtu; reformiz-
min esas olarak tecrit konusunda
kkaaffaass›› kkaarr››flfl››kktt››.. ‹‹ddeeoolloojjiikk oollaarraakk
burjuvazinin söylem ve iddialar›-
n›n etkisi alt›ndayd›. Devrimcilerin
uyar›lar›n› ve öngörülerini iinnaann--
mmaazzll››kk içinde karfl›l›yordu. 

F tipi hapishanelerin ve tecritin
tamamen teflhir oldu¤u, art›k he-
men hiç kimsenin aç›ktan F Tiple-
rini savunamad›¤› koflullarda, re-
formizm de lütfen F Tiplerine kar-
fl› ç›karken, “ko¤ufl sistemini de
onaylamad›klar›n›”, “ko¤ufllarda-
ki örgüt otoritesine karfl› oldukla-
r›n›” söylemeden edemiyorlard›.

D‹fiE 
D‹fi

B‹R 
KAVGANIN
GÜNLÜ⁄ÜNDEN

3 Ocak 2001 - Gültekin Koç, fiiflli Emniyet
Müdürlü¤ü’nde feda eylemi gerçeklefltirdi. 

Ocak - Ölüm Orucu’ndaki direniflçilere zorla
besleme uygulanmaya baflland›. 

11-13 fiubat - TAYAD’l›lar Ankara yürüyü-
flüyle sessizli¤i bozdular. 

21 Mart- F Tiplerinde ilk Ölüm Orucu flehidi:
Cengiz SOYDAfi Sincan’da flehit düfltü. 

19 Nisan - Terör Yasas›’n›n 16. Maddesindeki
de¤ifliklikle tecrit ve iflkence yasallaflt›r›ld›. 

11 May›s- 4. Ekipler Ölüm Orucu’na baflla-
d›. 

20 May›s - Zorla müdahale sonucu sakat b›-
rak›lanlar›n say›s› 40’› aflt›. 

1 Haziran - Direnifli tahliyelerle k›rma politi-
kas› sonucu tahliye edilenlerden Sevgi Erdo-
¤an ve Gökhan Özocak, Ölüm Orucu’nu d›-
flar›da da sürdürdüklerini aç›klad›lar. 

3 Haziran - 5. Ekipler ölüm orucuna bafllad›. 

4 Haziran - TAYAD’l› Aileler’in 2. ekibi, Ölüm
Orucu’na bafllad›. 

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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““BBiirreeyy öözzggüürrllüü¤¤üü”” aç›s›ndan,
hücrelerin –iflkence olmamas› ko-
fluluyla– iyi de olabilece¤ini söyle-
yecek kadar hem ülkemiz, hem
hapishaneler gerçe¤inden uzakt›-
lar. Böyle bir ideolojik çarp›kl›k
içinde olduklar›ndan dolay›, F
Tiplerine, tecrit statüsüne karfl› ç›-
k›fllar› sa¤lam bir zemine sahip ol-
mad›, sorunu sadece fiziki iflken-
ceyle s›n›rl› gördüler. “Tek kiflilik
odalar”›n tecrit demek oldu¤unu,
ve zaten de tteeccrriittiinn kkeennddiissiinniinn
bbiizzzzaatt iiflflkkeennccee oolldduu¤¤uunnuu görmek-
ten, kavramaktan uzakt›lar. 

Bu yüzden de F Tiplerine karfl›
ç›k›fllar›, yüzeyseldi. Zaten, refor-
mizmin esas olarak hapishaneler-
de “tutuklusu” bulunmad›¤› için,
sorunu ““kkeennddii dd››flfl››nnddaa”” görüyor-
du. Konumunu da bu yüzden “du-
yarl›l›k göstermek, desteklemek”
gibi kavramlarla ifade ediyordu.
Bu yüzeysel ve d›fltan yaklafl›m›n,
elbette 19 Aral›k gibi bir sald›r›
karfl›s›nda kararl›l›k göstermesi
beklenemezdi. 

19-22 Aral›k katliam›ndan
sonra PKK’sinden EMEP’ine,
ÖDP’sinden TKP’sine hepsi cena-
zemizi kald›rmaya haz›rland›lar.
Onlara göre direnifl bitmiflti. Dev-
rimci hareketin  operasyonla tas-
viye edildi¤i, “devrimci demokra-
sinin” art›k bitti¤i, hareketin bir
daha kendini toparlayamayaca¤›
tespitleri yap›l›yordu bu cenahta. 

Böyle bir sald›r› karfl›s›nda di-
renilmemesi “fark›m›z› koyduk,
iyi oldu” diye aç›klanabiliyordu.

Reformizm bekliyordu ki, dev-
rimci hareket tasfiye edilince,
meydan kendilerine kalacak, oli-
garflinin çizdi¤i s›n›rlar içinde ken-
dilerini elefltiren, sorgulayan hiç-
bir güç olmaks›z›n istedikleri gibi
solculuk, komünistlik oyununu
oynayabileceklerdi... 

Direnifle ve direniflin öncü gü-
cü olarak devrimci harekete k›z-
g›nd›lar. Çünkü direnifl onlar›n
statükolar›n› bozuyordu. 

Ancak 19-22 Aral›k ve F Tiple-
ri onlar›n bekledi¤i, “tahlil etti¤i”
gibi geliflmedi. Devrimci hareket,
bu büyük katliama ve kuflatmaya

ra¤men büyük bir direnifl yaratt›
ve direnifli süreklilefltirdi. 

Reformizm, direniflin içinde yer
almamas›, direnifli destekleme-
mesi bir yana, zaman zaman dire-
nifle  karfl› ve hatta direnifle düfl-
man bir tutum içine girebilmifltir.
Üstelik de bunu, yani direnifl düfl-
manl›¤›n› “emek politikas›”, “iflçi
s›n›f› savunuculu¤u”, “s›n›f tav-
r›”, “solun sa¤duyusu” gibi ge-
rekçelerle savundular. Ancak di-
renifl bunlar›n gerçek olmad›¤›n›,
reformizmin direnifl kaçk›nl›¤›n›
ortaya ç›karm›fl, s›n›f, emek savu-
nucusu maskeleri düflürmüfltür.
Proletaryan›n ideolojisi, emperya-
lizmin statülerini kabul edin mi di-
yordu? ‹flçi s›n›f›n›n ç›karlar›, ör-
gütsüzlük, düflünceleri inkar da-
yatmas›na boyun e¤mek mi de-
mekti?. Emekçilerin yüzlerce y›l-
l›k mücadele gelene¤i, emperya-
lizme ve faflizme karfl› yüzlerce
flehit verilirken, s›rt›n› dönmeyi,
“cepte keklik de¤iliz”, “ayn› ma-
halleden de¤iliz” demeyi mi ge-
rektiriyordu?.. Maskeler düflmüfl-
tür; F Tiplerine, direnifle karfl› mü-
cadelenin d›fl›nda kalman›n, bu
çat›flmadan alenen kaçman›n iflçi
s›n›f›n› savunmakla, proleter ta-
v›rla H‹Ç AMA H‹Ç alakas› olma-
d›¤› aç›kt›. 

DDiirreenniiflfl vvee AABB’’cciilleerriinn 
““ddeemmookkrraattll››kk”” mmaasskkeessii
Düflen maskelerden biri de

buydu. F Tipleri eemmppeerryyaalliizzmmiinn
politikas›yd›. Hücre statüsünü ge-
lifltiren en baflta Amerika’yd›. F
Tiplerinin Türkiye’de gündeme
getirilmesinde ise AB emperyaliz-
mi do¤rudan teflvik ve finanse
eden konumundayd›. 

AB üyeli¤inin ülkemizde “de-
mokrasiyi gelifltirece¤i” tezi,
AB’cilerin temel teziydi. Oysa Av-
rupa emperyalizmi aç›s›ndan Tür-
kiye’nin “üyelik sürecinde” ilerle-
tilmesi, “uyum yasalar›n›” içerdi¤i
gibi, Türkiye’nin devrimci dina-
miklerinin tasfiyesini de içeriyor-
du ve ancak “bilinçli körler!” gör-
müyordu bunu.  

Ama Avrupa emperyalizminin
F tipi ve katliam savunuculu¤u

görmeyenlere de gösterecekti bu
gerçe¤i. Avrupa bu noktada en
aç›k tavr›n›, 19-22 Aral›k katli-
am›na verdi¤i oonnaayyddaa gösterdi. 

Avrupa emperyalizminin katli-
am savunuculu¤u, ülkemizdeki
AB’cilerin önemli bir bölümünü
bile flafl›rtt›; ama flafl›rsalar da bu
onlar›n tav›rlar›nda pek bir de¤i-
flikli¤e yol açmad›.  

AB’nin 19 Aral›k’ta katliama
onay veren tavr›, F Tiplerinden ta-
butlar ç›karken de devam etti.
AB, cesetlerden oluflan da¤› gör-
mezlikten geldi. 

Demokrasiyi, insan haklar›n›,
özgürlükleri savunmak, F Tipleri-
ne ve tecrit katliam›na karfl› ç›k-
makt›. Cesetlerden da¤ olurken,
öyle bir an gelip çatm›flt›r ki, buna
karfl› ç›kmadan bu ülkede de-
mokratl›k mümkünats›z hale

KAVGANIN
GÜNLÜ⁄ÜNDEN

Temmuz - Hapishanelerden tahliye edilen onu
aflk›n devrimci tutsak, ölüm orucunu Armutlu’da
sürdürüyor. 

28 Temmuz - 6. Ekipler ölüm orucuna bafllad›.

10 Eylül- U¤ur Bülbül Taksim’de feda eylemi ger-
çeklefltirdi.

24 Eylül - fiehitlerin say›s› 72’ye ulaflt›. 

26 Eylül - 7. Ekipler, ölüm orucuna bafllad›. 

5 Kas›m - Armutlu’da katliam; Armutlu’daki
direnifl evlerine sald›ran polis, biri ölüm orucu di-
reniflçisi dört kifliyi katletti.

5 Kas›m - Armutlu’ya yap›lan sald›r›y› protesto
etmek için Tekirda¤, Sincan ve Kand›ra F Tiple-
ri’nde gerçeklefltirilen feda eylemlerinde üç tut-
sak flehit düfltü.  

9, 10, 16, 21, 31 Mart 2002- Befl ölüm
orucu direniflçisi peflpefle flehit düfltü. 

1 May›s - 8. Ekip, hücrelerde k›z›l bantlar›n›
kuflanarak ölüm orucuna bafllad›. 

30 Kas›m 2002 - 9. Ölüm Orucu Ekibi dire-
nifle bafllad›.
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gelmifltir.  
‹flte bu noktada, demokrasiyi,

insan haklar›n›, “AB’ye Uyum” ad›
alt›nda demokratikleflmeyi savun-
duklar›n› söyleyen AABB’’cciilleerriinn mas-
kesi düfltü. Sadece onlar›n m›? De-
mokratl›k ad›na “her türlü fliddete
karfl›” olduklar›n› iddia edenlerin
maskesi de düfltü; çünkü devrim-
cilere karfl› fliddet kullan›lmas›n›
karfl› ç›km›yor veya ç›kabilecek
cüreti gösteremiyorlard›. 

‘‘VVaattaannsseevveerr’’lleerriinn vvee 
‘‘iissllaammcc››’’llaarr››nn mmaasskkeelleerrii 
Ülkemiz s›n›flar mücadelesi,

bir yan›yla adeta yüzünde maske-
lerle dolaflan, riyakarl›k üzerinden
siyaset yapan güçlerle doluydu.
Düzeniçi kesimlerin bir ço¤u bu
durumdayd›. Solcuyum diyen sol-
dan, vatanseverim diyen vatan-
dan, zulme karfl›y›m diyen zulmün
as›l sahiplerine karfl› ç›kmaktan
uzakt›. 

Y›llard›r vatan millet kelimesini
a¤z›ndan düflürmeyen, ““ööllüürrüümm
TTüürrkkiiyyee””li türküler söyleyen ve
lafa gelince ABD’ye, AB’ye karfl›
olduklar›n› söyleyen “vatanse-
ver”ler, “ulusalc›”lar, emperyaliz-
min F Tipi sald›r›s›na karfl› k›llar›-
n› bile k›p›rdatmad›lar. 

Dünya ve ülkemiz tarihinin
2000’li y›llardaki bu en büyük an-
ti-emperyalist direnifline en küçük
bir destek sunmad›lar. 

Bu da bir yana, bu sahte ulu-
salc›lar, F Tipi sald›r›s›nda iktida-
r›n, dolay›s›yla Amerikan ve Avru-
pa emperyalizminin yan›ndayd›-
lar. 

Vatan için ölmek bir yana her
dönem emperyalizm iflbirlikçisi
iktidarlar›, emperyalizmin iflgal
ordusu TSK’y› desteklemifl olan
bu kesimler, iktidar›n ve ordunun
devrimcilere karfl› F tipi sald›r›s›n›
da destekleyerek vatanla, ba¤›m-
s›zl›kla bir ilgilerinin olmad›¤›n› bir
kez daha göstermifl oldular. 

7 y›l süren büyük direnifl, onla-
r›n kimden yana, kimi karfl› ol-
duklar› bir kez daha aç›¤a ç›kar›r-

ken, bu ülkede vatan için can
bedeli mücadeleyi sadece

devrimcilerin verdi¤ini tart›flmas›z
hale getirdi. 

Maskesi düflenler aras›nda is-
lamc›lar›n çeflitli kesimleri ve din
bezirganlar› da vard›. 

O islamc›lar ki “Bat›”ya karfl›y-
d›lar. “fieytan” diyorlard› emper-
yalist Bat› dünyas›na. Onlar ki
“zulme karfl›” olduklar›n› aç›kl›-
yorlard›. 

Ama F Tipleri gündeme geldi-
¤inde s›n›rl› birkaç islamc› kesim
d›fl›nda, di¤erleri soruna müzmin
“anti-komünistlikleri”yle bakt›lar.
Hapsedilecek ve tecrit edilecek
olan komünistlerdi nas›l olsa!..  

Düzen islamc›l›¤›, 1990’lardan
bafllayarak iktidar olanaklar›n›
kullan›p, düzenden daha çok pay
almaya bafllam›flt›. Bunun politi-
kalar›na yans›mamas› mümkün
de¤ildi. F Tipleri’ne karfl› direnifl
sürecinin önemli bir bölümünde
iktidar koltu¤unda oturan AAKKPP

ile, islamc›lar›n riyakarl›klar›, hiç-
bir maskeyle örtülemeyecek ka-
dar aç›kt›. 

AKP, ekonomide oldu¤u gibi,
haklar ve özgürlükler alan›nda da,
klasik faflist sistemi sürdürdü. F
Tiplerindeki tecriti sürdürdü –ki
hala sürdürüyor–. 

AKP, hapishanelerde ölümlerin
say›s› 122’ye ulaflm›flken, “bizim
zaman›m›zda olmufl bir fley yok”
diyecek kadar piflkin ve inkarc›
bir politika izlerken, istisnalar d›-
fl›nda hemen bütün islamc›lar da
flöyle ya da böyle, iflbirlikçi AKP
iktidar›n›n destekçisi, onun politi-
kalar›n›n bir parças› olarak düzen
d›fl›na ç›kamad›klar›n› gösterdiler.
‹slamc› kesimlerde, zulme karfl›
olman›n hala “türban”dan öteye
geçmedi¤i, direnifl sürecinin gös-
terdi¤i sonuçlardan biriydi. 

- devam edecek -

TAYAD’l›
Aileler, Adalet
Bakanl›¤›’n›n
genelge ç›ka-
r›p taahhüt et-
ti¤i ““1100 SSaaaatt--
lliikk SSoohhbbeett
HHaakkkk››””n›n uy-
gulanmas› için
bafllatt›klar›
eylemlerini
sürdürdüler. 

Eylemler
Engin Çeber’in
hapishanede
katledilmesi
nedeniyle hem
tecritin, hem
Engin’in katledilmesini protestoya
dönüfltü. 

MMaallaattyyaa’’ddaa ““AAddaalleett BBaakkaann›› SSöö--
zzüünnüü TTuuttssuunn”” ÇÇaa¤¤rr››ss››:: 10 Ekim
Cuma günü AAKKPP bbiinnaass›› öönnüünnddee
TAYAD’l› Aileler taraf›ndan yap›lan
eylemde, AKP’nin sözünü tutma-
yan bir iktidar oldu¤u vurguland›.
TAYADLI Aileler ad›na Samet Altu-
nalev’in okudu¤u bas›n aç›klama-
s›nda 122 ölümün üzerine hapis-
hanelerden tabutlar›n ç›kmaya de-
vam etti¤i belirtilerek, 2222 OOccaakk
22000077’’ddee vveerriilleenn ssöözzüünn ttuuttuullmmaass››

istendi.
EEllaazz››¤¤’’ddaa AAyynn›› TTaalleepp:: TAYAD’l›

Aileler de, Hozat Garaj› önünde
10 Ekim’de yapt›klar› eylemde
“Adalet Bakan› Sözünü Tutsun
Sohbet Hakk› Uygulans›n” yaz›l›
bir pankart açarak bu talebi dile
getirdiler. 

Eylemde Engin Çeber’le ilgili
dövizler de tafl›n›rken, Nurcan
Hanbayat taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada 45/1 No’lu genelgenin
hangi koflullarda yay›nland›¤› ha-
t›rlat›larak halk›n önünde verilen
sözün tutulmad›¤› belirtildi. 

Özür Dileyece¤inize Tecriti
Kald›r›n! ÇÜNKÜ Tecritte Her
An Yeni Enginler Olabilir!
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Day›
üstüne çok

fley yazmak
mümkün elbette. Fakat tarih ya-
zanlar› anlatmak yine de zor. Da-
y›’ya dair duydu¤um ilk fleyler
üniversiteyi kazand›¤›m ve ‹stan-
bul-Beyaz›t’ta Denizli Ö¤renci
Yurdu’nda kald›¤›m döneme aittir.
Ki 1970’lerin ortalar›d›r. Sonra da
‹stanbul Dev-Genç’te O’na dair
çok fley duydum. 

Day›, isminden hep sayg› ile
söz edilen, çok sevilen, say›lan,
“bilge bir kifli” olarak gözümde
canland›. En zor zamanlarda, in-
sanlar›n kafas›n›n kar›flt›¤›, s›k›fl›l-
d›¤› dönemlerde baflvurulan bir
ö¤retmendi O... 

“Faflist iflgalleri k›rmak için”
haz›rl›k yap›l›rken dan›fl›lan; teorik
konularda yetersiz kal›nd›¤›nda ya
da kimi konular›n “aç›lmas›” is-
tendi¤inde, baflvurulan; yar›na da-
ir her fleyde düflünceleri sorulan O
idi. 

‹lginçtir; cunta öncesi Devrimci
Sol’un mücadelesi boyutland›¤›n-
da, kontrgerillac›lar da Devrimci
Sol liderini aç›¤a ç›kar›p tutsak al-
mak peflindeydiler. ‹flkenceciler
“Devrimci Sol”un nas›l yönetildi-
¤ine” dair fikir jimnastikleri yap-
t›klar› ilk zamanlarda liderlik için,
““oollssaa oollssaa bbuu bbiirr pprrooffeessöörrddüürr”” di-
yerek gözlerini profesörlere dik-
mifllerdi... Asl›nda bir yerde tah-
minleri do¤ruydu da; düzen ölçü-
lerinde böyle bir ünvan› yoktu
ama mücadelede bilgeydi, ö¤ret-
mendi, profesördü. Binlerce ö¤-
rencisi olan bir e¤itmendi. 

*
Dev-Genç’in denetiminde olan

yurtlar vard› o y›llarda. Bunlardan
biri de Çemberlitafl’taki BBaall››kkeessiirr
YYuurrdduu’ydu. Bir ara turistik bir otele
sonra Belediye’nin bir kurumuna

dönüfltürülen o yurdun tarihi için-
de Day›m›z’›n ayr› bir yeri vard›...

Bal›kesir Yurdu’nun hemen afla-
¤›s›nda bir kahve vard›, Day› ve
aralar›nda Sinan Kukul’un da bu-
lundu¤u birçok arkadafl›m›z bura-
da buluflur ve konuflurlard›. Da-
y›’yla ifli olan, O’nu görmek isteyen
herkes oraya u¤rard›... Çemberli-
tafl’ta, Beyaz›t’ta, Laleli’de, Eminö-
nü’nde ve birçok bölgede O’nun
ayak izlerini görebilirdiniz.

*
Day› demek güven demekti.

Onunla her fley konuflulur, her fley
çözülürdü. Onunla çözümsüz hiç-
bir fley kalmazd›. Özellikle Dev-
rimci Yol tasfiyecili¤i sonras› yeni
bir süreç bafllarken hep onun k›la-
vuzlu¤una güvenildi. 

Yeni bir hareket olmak o koflul-
larda kolay de¤ildi. Üstelik Dev-
rimci Yol tasfiyecili¤i ayr›flmay›
“gizliyor”, tart›flmalar› engellemeye
çal›fl›yordu. Hatta kendi insanlar›-
n›n bile haberi yoktu bu durumdan.

Birçok yerde sald›r›lara, prova-
kasyonlara bafl vuruluyordu. Sol-
dan tecrit edilmeye çal›fl›l›yorduk.
“Sol içi çat›flma” yarat›lmaya çal›-
fl›l›yordu. ‹flte o koflullarda Day› gi-
bi bir klavuzumuz vard›. O süreci
ustal›kla idare etmifl, h›zl› bir geli-
flim izlenmifl ve mücadele yüksel-
tilmiflti... Day›’n›n o günkü rolü bu-
gün daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Cunta y›llar›na kadar Devrim-
ci-Sol yeni bir mücadele hatt›
olufltururken kuflkusuz bu hatt›n
oluflturulmas›nda da en büyük
pay Day›m›z’›nd›. Asl›nda o y›lla-
r›n en belirgin yan›, yeni bir müca-
dele anlay›fl› yarat›l›rken, yyeennii bbiirr
kküüllttüürrüünn de oluflturulmas›yd›. 

Yeni bir hareket olmak kolay
de¤ildi. Day›’n›n “ö¤retmenimiz”
olufluna dair ilk gözlemim üniver-
siteyi kazand›¤›m y›l oldu. Bir tar-
t›flmada, bir arkadafl›m›z›n baz›
teorik sorular›na “Day› ile konufl-
tun mu?” diye cevap verilmiflti. 

Sonraki günlerde O’nun ad› ile

hep karfl›laflt›m. Tutsakl›k y›lla-
r›mda ise ayn› hapishanelerde,
ayn› ko¤ufllarda, y›llarca kald›m.
Ondan çok fley ö¤rendim. Hepi-
mize oldu¤u gibi bana da eme¤i
çoktur Day›m›z’›n. O eme¤in kar-
fl›l›¤›n› ödemek, Onun yolundan
yürümektir. 

*
SSuullttaannaahhmmeett AAsskkeerrii HHaappiiss--

hhaanneessii:: (fiubat 1983 – Eylül
1983) 

Cunta sonras› Bursa’da tutsak
düfltüm; Devrimci Sol Ana Davas›
nedeni ile de fiubat 1983’te ‹stan-
bul’a Sultanahmet Askeri Hapis-
hanesi’ne getirildim. Bizim arka-
dafllar ço¤unlukla E-Blokta kal›-
yorduk. Day›lar ise o zaman biz-
den ayr› A-Blokta tutuluyorlard›.
Onlara tecrit uygulan›yordu. 

Ancak biz havaland›rmaya ç›k-
t›¤›m›zda onlar A-blokun cam›na
ç›k›yorlar, k›sa sohbetler yapabili-
yorduk. Geldikten sonra havalan-
d›rmaya ç›kt›¤›m›zda Day›’yla
böyle bir sohbetimiz oldu. Day› ile
y›llar sonra ilk defa hapishanede
uzaktan da olsa bir cam sohbetin-
de karfl›laflm›fl, merhabalaflm›flt›k. 

Day› ile ayn› hapishanede ol-
mak, O’nu tan›mak ve mücadele-
de onunla omuz omuza olmak be-
nim aç›mdan tarif edilemez bir
coflku ve güvendi. 

Belki “ayr›yd›k” ama O’nun ta-
limatlar› ve varl›¤›, her an›m›zda
hissediliyordu. Hapishane idaresi
Day›’y› tecrit amac› ile bizden uzak
tutuyor, aram›za vermiyordu. Ama
O 24 saat bizimle birlikteydi. Son-
ra direniflin gücüyle o da bizim
bloka getirildi. Art›k ayn› blokta
kal›yor, birlikte havaland›rmaya
ç›k›yorduk. 

Sultanahmet hücre tipi bir ha-
pishaneydi. Hücreler 2-4-6-10 ki-
flilikti. Day›’n›n hücresinde 5 kifli
vard›. 

O dönem Sultanahmet’te idare,
tutuklananlar›n polis sorgusuna
geri götürülmesini kabul etme-

Day›, devrim için u¤raflmay› 
yaflam biçimi haline getirmektir

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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yiflimizi gerekçe göstererek, hüc-
relere operasyonlar yap›yordu. 

Cuntan›n ç›kard›¤› bir düzenle-
meyle, tutuklular›n hapishaneler-
den polise geri gönderilebilmesi
mümkün hale getirilmiflti. Ama
buna biz izin vermiyorduk. Bari-
katlar kurup direniyorduk. Her
operasyonda uzun u¤rafllardan
sonra barikatlar k›r›l›yor, hücreler-
deki arkadafllar coplarla hastane-
lik ediliyordu.  

Bu tür sald›r›lar hapishanede
adeta günlük, s›radan fleyler hali-
ne gelmiflti. Bunlar yaflan›rken
Day›’n›n sesini de duymak müm-
kündü. Görebiliyor, ulaflabiliyorsa
mutlaka iflkence operasyonlar›n›
yöneten subaylar› ya da müdürü
yerin dibine sokuyor, iflkencecileri
yarg›l›yor, hesap vereceklerini be-
lirtiyordu. Buna benzer konuflma-
lara s›k s›k tan›k olduk. 6-7 y›l
sonra iflkenceciler halk›n adaleti-
ne hesap vermeye bafllad›¤›nda,
Day›’n›n o günkü konuflmalar› ak-
l›ma gelmiflti. 

Operasyonlar bitip “hayat nor-
male döndü¤ünde” hücre kap›lar›
aç›l›rd›. Day› sald›r›ya u¤rayan
tüm arkadafllarla tek tek sohbet
eder, onlar›n yaralar›na merhem
olurdu. Yoldafllar›na olan sevgisini,
flefkatini orada, öylesi anlarda çok
aç›k görebilirdiniz.

Day›, temsilcimize de sol’la ya-
p›lmas› gereken fleyleri söyler ve
idareye karfl› ortak bir tutum al›n-
mas›n›n koflullar›n› yaratmaya ça-
l›fl›rd›. Temsilcimiz bir dönem fia-
ban fien’di. fiaban bir Dev-Genç-
’liydi. Day›’n›n her cümlesini can
kula¤›yla dinler ““ttaammaamm DDaayy››”” la-
f›n› s›kça kullan›rd›.

O dönem Hasdal Askeri Hapis-
hanesi kapat›lm›fl, aralar›nda HHaayy--
ddaarr BBaaflflbbaa¤¤’›n da oldu¤u bir grup
daha yan›m›za getirilmiflti. Haydar
da Day› gibi Elaz›¤’l›yd›. Ve Da-
y›’y› çok severdi. “Day›’’ dedi¤in-
de gözlerinin için gülerdi Hay-
dar’›n. Tutsaklar›n Day›’ya sayg›s›
ve sevgisi sonsuzdur. Day›’ya olan
sayg›m›z hep do¤al olmufltur. 

Havaland›rma saatleri hepimi-
zin en çok sevdi¤i zamanlard›.
Zira o saatlerde tüm hücre ka-

p›lar› aç›l›r, hepimiz havaland›r-
mada olurduk. 

O koflullarda da günlerimiz
programl› ve çal›flmalar›m›z yo-
¤undu. E¤itim çal›flmalar› yap›-
yorduk. Bir yanda bask›lar sald›r›-
lar, öte yandan düzenli ve üretken
bir yaflam oluflturma çabalar›-
m›z... Day› tüm bu çabalar›n, ör-
gütlü ve programl› yaflam›n orta-
s›ndayd›. Havaland›rmada onun
oldu¤u voltalarda mutlaka canl›
tart›flmalar olurdu. Onun d›fl›nda
da Day›’y› yaflam›m›z›n her kare-
sinde görebilirdiniz. 

Day› ile yapt›¤›m›z sohbetler,
gerek çeflitli teorik konularda, ge-
rekse de o dönem a¤›rl›kl› olan ha-
pishaneler konusunda olsun, hep
ufuk aç›c›, gelifltirici olmufltur.

O dönem unutamad›¤›m›z fley-
lerden birisi de, 84 Ölüm Orucu
flehidi Abdullah Meral’in öncülü-
¤ünde baz› arkadafllar›m›z›n katk›-
lar›yla oynanan tiyatro oyunuydu.
““fifiaahhllaarr›› ddaa VVuurruurrllaarr”” isimli bu
oyunu hepimiz çok be¤enmifltik.
Day› da oynayan arkadafllar›n
hepsini kutlam›flt›. Yine Day›’n›n
teflvikiyle arkadafllar “fiiir Günleri”
düzenlemifllerdi. ‹flkence, sald›r›,
yasak sarmal› bu tür alternatif fa-
aliyetlerle k›r›lmaya çal›fl›l›yordu.
Bu faaliyete di¤er davalardan tut-
saklar da ça¤r›lm›flt›. Tutsakl›k
koflullar›nda bu tür etkinlikler ba-
z›lar›nca önce yad›rganm›flt› da.
“Be¤enmeyenler”in tutsakl›¤a ba-
k›fl aç›lar› oldukça dar, s›¤ ve apo-
litikti. “Biz burada esiriz” deyip,
“esirlik” statüsü içinde teslimiyeti
bafltan kabul edenlerdi. 

Day›, ad›m ad›m hapishaneler
politikam›z› oluflturuyor, yaflam›n
her an›na müdahaleleri ile de so-
nuç al›yordu. O dönem Metris’te
hak gasplar›, iflkence ve sald›r›lar
yo¤undu; Metris’teki yoldafllar›m›-
z›n durumu o günlerde Day›’n›n
da öncelikli kayg›lar›ndand›. De¤i-
flik hapishanelerde bulunan arka-
dafllar›m›z›n mektuplar›nda dile
getirdikleri sorunlar karfl›s›nda on-
lar› olanaklar› ölçüsünde çözmeye
çal›fl›rd›. Hele Anadolu hapishane-
lerinde bulunan yoldafllar›m›zdan
haber almak için çabas›na çok ta-
n›k olmufluzdur. Onlar›n koflullar›-

n›n daha a¤›r oldu¤unu, tecrit al-
t›nda tutulduklar›n› söylerdi. Day›
bu imkans›zl›klar› aflmaya, yol-
dafllar›m›z› da bu konuda yönlen-
dirmeye çal›fl›yordu. Koflullar ne
olursa olsun, hareketin her parça-
s›n› kucaklamaya çal›fl›yordu. 

*
BBiittmmeeyyeenn kkaarraallaammaallaarr::
Sultanahmet Askeri Hapisha-

nesi’nde birlikte kald›¤›m›z dö-
nemde de, sonras›nda da Day›’ya
yönelik düzen cephesinden kara-
lamalar, diyebilirim ki hemen hiç
kesilmedi.    

Örne¤in bunlardan biri Kürt ‹d-
ris’le ilgili olan›yd›. Kürt ‹dris diye
bilinen ‹‹ddrriiss ÖÖzzbbiirr adl› mafyac› o
dönem tutuklanm›flt›. Özbir bir
yandan idare ile iyi geçinip, onla-
r›n her iste¤ini yerine getirirken,
hapishanede a¤›rl›klar› nedeniyle
de devrimci tutsaklarla da “iyi ilifl-
kiler” kurmaya çal›fl›yordu.

Ayn› havaland›rmaya ç›kt›¤›-
m›z için onunla ve adamlar›yla s›k
s›k karfl›lafl›yorduk. Onlar Day›’ya
‘sayg›’da kusur etmemeye çal›fl›r-
lard›. Bizlerle sohbet ederken ken-
dilerinin de “ezildiklerini”, “solcu”
olduklar›n› söylerlerdi. Ancak
maskeleri çabuk düfltü. Bir olay
nedeniyle idareye s›¤›nd› bu kü-
çük mafya lideri. Ve Day›’y› hedef
alan karalamalar yapt›lar. Böyle
olunca, bu mafyac›ya tav›r al›nd›.
Bizim blok taraf›na almayaca¤›-
m›z› aç›klad›k. 

*
O y›llarda ç›kan Amerikanc›

FFoorruumm Dergisi’nde –ki CIA ‘n›n fi-
nansa etti¤i bir yay›n organ›yd›–
Day›’ya yönelik yalanlar›n bini bir
parayd›. ‹tirafç›lar› ve iflkenceci ha-
pishane yöneticilerini konuflturan
Forum Dergisi, Day›’n›n Sultanah-
met Hapishanesi’ndeki y›llar›na
iliflkin “Dursun Karatafl lüks içinde
yafl›yordu. Hatta özel aflç›s› vard›’’
diye yaz›yordu alçakça.

O cunta y›llar›nda hapishane-
lerde iflkencenin ve yasaklar›n na-
s›l s›radanlaflt›¤›n› herkes bilir. Da-
y› iflkenceci hapishane yönetimle-
rinin hepsinin bafl hedefiydi. Onu
gözden düflürerek direniflleri zay›f-
latmak istiyorlard›. Onun için
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kontrgerillac›lar olmad›k komplo-
lara ve yalanlara baflvurdular. 

*
Day›, hapishaneye gelen giden

herkesle bir flekilde ilgilenirdi;
düflmansa ona göre, dostsa ona
göre. Ayd›nlara sahip ç›k›lmas›n›
sa¤lard›. Tüm tutsak kitlesine kar-
fl› daima sorumlu ve soylu bir tu-
tum tak›nm›flt›r. 

Bulundu¤u her yerde e¤iten, dö-
nüfltüren, örnek oland›r. Personelle,
s›radan emir kulu olan askerlerle
olan iliflkilerinde görülen de buydu.
S›radan askerlere karfl› hep özenli
olmufl, onlar› e¤itmeye, yaflam› an-
latmaya, Ordunun nas›l bir ordu ol-
du¤unu kavratmaya çal›fl›rd›.

Bizlerle ilgili onca anti propa-
gandaya ra¤men askerlerin yafla-
m›m›z› do¤rudan görmeleri nede-
niyle bize bak›fllar›nda bir olumlu-
luk vard›. Day›’y› ise çeflitli neden-
lerle tan›yorlard›. Day›, askerlerle
f›rsat oldukça sohbet eder, onlar›
dinlerdi. Bu bizler için de yaflam
içinde bir e¤itimdi asl›nda. Bize
sald›ran, iflkence yapan askerler
de vard› ama bu yaklafl›m tüm as-
kerlere ayn› tavr›n al›nmas›n› ge-
rektirmiyordu... 

Do¤ulu bir çavufl vard› posta
sorumlusuydu... Bu çavufl Day›’y›
tan›d›kça onu çok sevdi, çok sayg›
duymaya bafllad›. Day› askerlerle
iliflkiler konusunda adeta bir kitle
çal›flmas› dersi veriyordu bizlere.

Onunki bofl zamanlar› doldurma
anlay›fl›ndan kaynakl› bir düflünce
de¤ildi elbette. Yapt›klar›, bulundu-
¤u her yeri dönüfltüren, bulundu¤u
devrimci mücadeleye mevzi kazan-

d›ran, ddeevvrriimm iiççiinn uu¤¤rraaflflmmaayy›› yyaa--
flflaamm bbiiççiimmii hhaalliinnee ggeettiirrmmiiflfl olan bir
bak›fl aç›s›n›n ürünüydü.

Bofl durulmayacakt›. 
Tutsakl›kta bile çaresiz de¤il-

dik. Onun deyimiyle, yoksul Ana-
dolu çocuklar›, bizlere, halka kar-
fl› kullan›l›yordu. ““OOnnllaarr›› bbiizz kkaa--
zzaannmmaall››yydd››kk”” derdi hep. Nitekim
o dönem yaflanan bir olay Da-
y›’n›n ne kadar hakl› oldu¤unu bi-
ze bir kez daha gösterdi. Bir asker
hastalan›yor; ama komutan› olan
astsubay, askerin numara yapt›¤›-
n› söyleyip hastaneye göndermez,
bununla da yetinmeyip döver. Dö-
vülen asker fenalafl›r ve ölür. 

Askerlerin ac›s›n› paylaflt›k ve
tüm tutsaklar olarak adli müflavir-
li¤e suç duyurusunda bulunduk.
Bu öneri bizimdi, sola önerildi ve
ortak tav›r al›nd›. Bu yaklafl›m Da-
y›’n›n yaklafl›m›yd›. Tutsaklar›n
askerleri sahiplenen tavr› idareyi
korkuttu. Temsilciler dilekçeleri
geri çekmeleri için tehdit edildi.
Operasyon havas› yarat›ld›. Geri
ad›m at›lmad›, askeri sahiplenen
bu tavr›m›z tüm askerleri de etkile-
di. Askerler o ortamda idareye
karfl› yemek boykotu, nöbetlere
gitmeyi a¤›rlaflt›rma gibi eylemler
yapt›lar. Daya¤›n son bulmas›n›,
a¤›r yaflam koflullar›n›n düzletil-
mesini istediler. ‹dare bu direnifli
k›rmak için 60 askeri sürgüne yol-
lad›... Day›’n›n halka kitlelere gü-
venen bu anlay›fl› tutsakl›k koflul-
lar›nda bile nas›l sonuç vermiflti.
Hepimiz aç›s›ndan ö¤reticiydi. Da-
y›’n›n yarat›c›l›¤›n›, devrim için en
küçük bir sonuç bile alabilecekse
nas›l ç›rp›nd›¤›n› bu ve benzeri ör-

neklerde çok gördü¤üm oldu.
*
‹flte size bir baflka örnek; iliflki-

lerimizin iyi oldu¤u psikolojik ola-
rak rahats›z bir tutuklu vard›. ‹smi-
nin bafl›na ““hhoorroozz”” s›fat›n› yak›fl-
t›rm›flt›. Havaland›rmaya bir su-
bay ya da astsubay girdi¤inde bu
tutuklu horoz gibi ötmeye bafllar,
sonra koflup duvarlara t›rmanma-
ya bafllard›. ‹flte bu tutuklu Sulta-
nahmet’teyken Day›’y›, Apo’yu,
Hasan ve Haydar’› tan›m›flt›. Da-
y›’ya ayr› bir sayg›s› ve sevgisi
vard›. 

1984 Ölüm Orucu s›ras›nda Da-
y›lar hastanedeyken, hastane yö-
netimi direniflçileri tecrit etmek için
direniflçiler d›fl›nda kalan tüm tu-
tuklular› hapishanelere yollam›flt›.

Direniflçiler tek bafl›na kalm›fl-
t›. Personele yard›m etmeyeceksi-
niz talimat› verilmiflti. Yataktan
kalkamayacak kadar a¤›r olan di-
reniflçilere o s›rada hastanede bu-
lunan bu psikiyatri hastas› tutuklu
yard›m etmiflti. Onlar› s›rt›nda ta-
fl›yarak tuvalete götürmüfl, y›ka-
m›fl, onlar›n tüm ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lam›flt›. Tan›d›¤›, sevdi¤i bu in-
sanlar›n hücre hücre erimesi, has-
tahane yönetiminin ise düflmanca
tavr› nedeniyle a¤lam›fl üzülmüfl-
tü. (“Horoz”un baflta Day› olmak
üzere devrimci tutsaklara nas›l bir
ba¤l›l›k gösterdi¤ine, Direnifl
Ölüm Yaflam-1 adl› kitapta da ay-
r›nt›l› olarak yer verilmifltir.) 

Day›’y› tan›yan hemen herkes
onu seviyor say›yor, inan›yor ve
ona ba¤lan›yordu. ‹nsanlar› ka-
zanmas›n› biliyordu...

PPoolliittiikk TTuuttssaakkllaarrllaa DDaayyaann››flflmmaa
KKoommiitteessii’’nniinn,, 8 Ekim’de Atina Poli--
teknik Üniversitesi’nde Dursun Ka--
ratafl için düzenledi¤i anmaya ço¤u
Yunanistan’dan yaklafl›k 20 örgüt
kat›ld›. Anman›n yap›ld›¤› salonda,
Day›’n›n 38 y›ll›k mücadele yafla--
m›ndan kesitlerin oldu¤u resimler
sergilendi ve Day›’n›n anlat›ld›¤› Yu--
nanca kitap ve dergilerin oldu¤u bir
stand aç›ld›.

DHKP’nin 39 No’lu aç›kla--
mas›n›n Yunanca olarak okun--
du¤u anmada, Day›’y› anlatan

bir slayt gösterimi yap›ld›. Türkiyeli
ve Yunanl› örgütlerden mesajlar›n
okundu¤u, Grup Sevcan’›n marfllar
söyledi¤i, Önderlik sloganlar›n›n
at›ld›¤› anmada; eski Yunan direnifl--
çilerinden birinin yafll› gözlerle Da--
y›’n›n resmi önüne b›rakt›¤› mesajda
flunlar yaz›l›yd›: ““ÖÖllüümmssüüzz ÖÖnnddeerr
KKaarraattaaflfl fifiaann vvee OOnnuurr SSeenniinn OOll--
ssuunn!! MMüüccaaddeellee SSüürrüüyyoorr!!””

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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ÇÇÜÜNNKKÜÜ;; satt›¤› dergi yasal
bir dergidir.

Satt›¤› derginin bas›ld›¤›
matbaa bellidir. 

Sahibi, Yaz›iflleri Müdürü bel-
lidir. 

Bu bilgiler, her say›s›nda
aç›kça yaz›l›d›r. Derginin haz›r-
land›¤› adres, telefon numaras›
bellidir. 

Buna ra¤men, yasal bir der-
ginin sat›lmas›n› engellemek,
yyaassaadd››flfl››ll››kktt››rr,, kkeeyyffiilliikkttiirr..

Bu nedenle, Engin’in
dergi satmas› de¤il, En-
gin’in tutuklanmas› yasad›-
fl›d›r, keyfidir. 

Suç olan, yasal haklar›n›
kullanan insanlar›n, keyfi
gerekçelerle, gözalt›na al›n-
malar›, iflkenceden geçiril-
meleri ve tutuklanmalar›d›r.
Suç olan Engin’in öldürül-
mesidir. 

“Suçlular” ise, bu fiilleri iflle-
yen, polisler, askerler, gardiyan-
lar, savc› ve hakimlerdir. Suçlu-
lar, onlara bunu yapt›ranlard›r.

Suç ifllemeye, daha en bafl›n-
dan, yasal bir derginin sat›fl›n›
engelleyerek bafllam›fllard›r.
Devam›nda keyfi olarak, dergi
sat›fl› yapan okurlar›m›z› gözal-
t›na alarak suç ifllemifllerdir. Or-
tada yasad›fl› bir durum söz ko-
nusu de¤ilken, “suç” iddias›
olan, “polise mukavemet” tu-
tuklamay› gerektirmedi¤i halde,
okurlar›m›z› tutuklayan savc› ve
hakim de, yasad›fl› davranarak,
mevcut yasalara göre de suç ifl-
lemifltir.

Yasad›fl› ve gayr›-meflru du-
rumda olduklar› için, yapt›klar›-
n› aç›k olarak savunam›yorlar.

Yürüyüfl dergisinin sat›fl›n›
engellemeye çal›flt›klar›n›
aç›kça söyleyemiyorlar.

Yasad›fl› davranm›fllard›r. Bu,
Engin ve arkadafllar›n› tutukla-
mak için, ““ppoolliissee mmuukkaavveemmeett””
diye bir gerekçe uydurma ihti-
yac› duymalar›ndan da görül-
mektedir. POL‹SE MUKAVE-
MET YOKTUR; YASADIfiI GÖ-
ZALTINA ‹T‹RAZ VARDIR. 

Oysa, hepimiz biliyoruz ki,
polisin iflkencesinin de, savc›la-

r›n tutuklamas›n›n da, hapisha-
nedeki iflkencenin de alt›nda
yatan as›l neden, Yürüyüfl dergi-
sinin sat›fl›n› yapmalar›, devrim-
ci düflünceleri halka ulaflt›rma-
lar›d›r.

Meflru, hakl›, yasal konumda
olanlar, Yürüyüfl dergisinin sat›-
fl›n› yapan Enginler’dir...

Kuflkusuz, devletin aç›k ola-
rak kendi yasalar›n› çi¤nemesi,
bilinçli bir tav›rd›r.

BBuu ttaavvrr››nn aammaacc›› kkoorrkkuuttmmaakk
vvee ssiinnddiirrmmeekkttiirr..

Amaçlar›, yasad›fl› konumda

olmalar›na ra¤men, Yürüyüfl
dergisinin sat›fl›n›, kitlelere ulafl-
mas›n›, halk›n bilinçlenmesine
hizmet etmesini engellemektir.

Bunu, Yürüyüfl okurlar› üze-
rinde terör estirerek, korku ya-
ratarak baflarmak istemektedir-
ler.

Ferhat’›n kurflunlanmas›nda
da, Yürüyüfl sat›fl› yap›lan bir

çok yerde okurlar›m›z›n
polis taraf›ndan engellen-
meye çal›fl›lmas›nda ve ni-
hayet gözalt›na al›p iflken-
ceyle katledilmesinde de
amaçlar› ayn›d›r.

Korkutarak, en s›radan
yasal haklar›m›z› kullan-
mam›z› engellemek iste-
mektedirler.

Faflizm, kitleleri korku-
tarak, sindirerek yönetmeye
al›flm›flt›r. Haklar›n› kullanmak-
tan korkan kitleler yaratmay›
baflard›klar›nda, yasalardaki öz-
gürlüklerin de elbette bir anlam›
kalmayacakt›r.

Fakat, bugüne kadar baflara-
mad›klar› da budur. Her türlü
keyfiliklerine ra¤men, Yürüyüfl
dergisinin kitlelere daha fazla
götürülmesini engelleyeme-
mektedirler.

Engin’i katletmeleri de, farkl›
bir sonuç almalar›n› sa¤layama-
yacakt›r. Meflrulu¤umuzdan al-
d›¤›m›z güçle, en s›radan, en
yasal hakk›m›z olarak, dergimi-
zin sat›fl›n› yapmaya devam
edece¤iz. Biliyoruz ki, yasal
haklar›m›z› bile kullanmak, bu
ülkede ancak bedellerle, müca-
dele ederek mümkün olabil-
mektedir. Bizler ony›llard›r bu
bedelleri ödeyerek, Yürüyüflü-
müzü sürdürüyoruz, sürdürme-
ye de devam edece¤iz.

Engin ÇÇeber SSuçlu DDe¤ildir
Dergi DDa¤›tmak SSuç DDe¤ildir

Suç oolan EEngin’in ööldürülmesidir! 

FFaaflfliizzmm,, kkiittlleelleerrii kkoorrkkuuttaa--
rraakk,, ssiinnddiirreerreekk yyöönneettmmee--
yyee aall››flflmm››flfltt››rr.. HHaakkllaarr››nn››

kkuullllaannmmaakkttaann kkoorrkkaann kkiitt--
lleelleerr yyaarraattmmaayy›› bbaaflflaarrdd››kk--
llaarr››nnddaa,, yyaassaallaarrddaakkii öözz--

ggüürrllüükklleerriinn ddee eellbbeettttee bbiirr
aannllaamm›› kkaallmmaayyaaccaakktt››rr..
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Oligarflik düzenin, tüm bas›na
yönelik tek bir politikas› yoktur.
Temel olarak iki politika sözkonu-
sudur. Bu iki politikay›, Engin Çe-
ber’in cenazesinde tafl›nan bir pan-
karttaki ““BBaass››nn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü SSaaddee--
ccee AAyydd››nn DDoo¤¤aann ‹‹ççiinn MMii VVaarr??”” so-
rusu yal›n bir flekilde anlat›yordu.

Evet, Türkiye gerçe¤i budur.
Bas›n özgürlü¤ü sadece Ayd›n
Do¤an gibi, medya tekelleri, ikti-
dar yandafl› bas›n yay›n organlar›
ve oligarflik düzenin karfl›s›nda ol-
mayan bas›n için vard›r.

Onlar gerçekten özgürdür. Sis-
tem, bas›nla ilgili yasalar›n› onlar›n
özgürce yazmalar› ve yazd›klar›n›
halka pazarlamalar› için düzenle-
mifltir. Fakat, buna karfl›, halk›n
lehine, düzene karfl› yazanlar›n
üzerindeki bask›lar eksik olmaz.

Devrimci, demokrat bas›n›n
çok say›da flehidi vard›r. ““BBaass››nn””
ve ““flfleehhiitt”” kavramlar› sadece,
devrimci, demokrat bas›n özelin-
de yan yana kullan›l›r. Fakat, bu
durum burjuva bas›nda pek de
tepki görmez. Burjuva bas›na gö-
re de, iktidarlara göre de, bu tab-
lo ülkemizdeki ‘‘bbaass››nn öözzggüürrllüü--
¤¤üü’’nnee ggööllggee ddüüflflüürrmmeezz! Devrimci,
sosyalist bas›n›n, kurumlar›n›n
bombalanmas›, bask›nlar, çal›-
flanlar›n›n iflkencelerden geçirilip,
tutuklanmas›, daha bask›dan ç›k-
madan haz›rlanan matbu kararlar-
la süreli süresiz kapatmalar, top-
latmalar, yüksek miktarlara varan
para cezalar›... hiçbirisi ‘‘bbaass››nn öözz--
ggüürrllüü¤¤üü’’nnee aayykk››rr›› ggöörrüüllmmeezz!!. Çün-
kü, ‘‘bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü’’ dendi¤inde,
ak›llar›na, devrimci, demokratik
bas›n gelmez.

‘‘BBaass››nn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü’’
RRiiyyaakkaarrll››¤¤››
Yak›n zamanda AKP iktidar› ile,

Do¤an Medya aras›nda “bas›n öz-
gürlü¤ü” üzerine görünürde k›ya-
s›ya bir kavga vard›. AKP iktidar›,
‘bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü,, mmeeddyyaa ggüüccüünnüünn
çç››kkaarr ssaa¤¤llaammaakk iiççiinn kkuullllaann››llmmaass››

ddee¤¤iillddiirr’’ diyor, Do¤an Medya ise,
Tayyip Erdo¤an’›n baz› gazetelere
yönelik ““bbooyykkoott”” ça¤r›s›n›, bas›n
özgürlü¤üne karfl› bir sald›r› olarak
de¤erlendiriyordu.

Birisi iktidar ve büyük bir bas›n
gücünü, di¤eri büyük bir bas›n te-
kelini temsil ediyorlar.

Fakat, ne Tayyip Erdo¤an,
söylediklerinde tutarl› bir prati¤in
sahibidir, ne de Ayd›n Do¤an, bu-
güne kadar tüm bas›na yönelik
yasaklar›n, bask›lar›n karfl›s›nda
olmufltur. AKP yandafl› bas›n ya-
y›n organlar›n›n, temel yay›n poli-
tikas›, AKP’ye iktidar mücadele-
sinde destek vermektedir ve Tay-
yip’in onlardan “gazetecilik ad›na”
bekledi¤i de budur. Ayd›n Do-
¤an’›n da bas›n özgürlü¤ü diye
yapt›¤› itiraz kendi ç›karlar›yla s›-
n›rlad›r. 

Oysa, Do¤an Medya’n›n boykot
edilmesine tepki gösteren kesim-
lerden bir ço¤u, y›llard›r devrimci
demokratik bas›n üzerindeki bas-
k›lar› görmezden gelmifl, dolayl› ya
da do¤rudan desteklemifllerdir.

Ferhat Gerçek’in Yürüyüfl Der-
gisi sat›fl› yaparken kurflunlanma-
s›, Engin Çeber’in ayn› gerekçey-
le tutuklan›p iflkencede katledil-
mesi, bu sald›r›lar›n burjuva bas›-
na yans›yan ender örneklerinden-
dir. Oysa, sald›r›lar çok daha faz-
la, kapsaml› ve y›llard›r sistematik
olarak sürdürülmektedir.

Fakat, yasal devrimci demok-
rat dergilere yönelik polis bask›n-
lar›n›n, iktidarlar taraf›ndan nas›l
aç›kland›¤›n›, burjuva bas›n tara-
f›ndan nas›l haber yap›ld›¤›n› ha-
t›rlayal›m. Sanki illegal bir örgü-
tün üssüne yönelik bir operasyon
yap›l›yormufl gibi sunmufllard›r.
Bas›n özgürlü¤ü ad›na, bir sosya-
list derginin bürosuna silahl›, çelik
yelekli polislerce yap›lan bask›na,
bürolar›n talan›na tepki göster-
mek ak›llar›na gelmemifltir. ‹kti-
darlar›n ““tteerröörriisstt”” demagojisine
kendi cephelerinden kat›lm›fllar-
d›r. Kimi dönemlerde, çeflitli ne-

denlerle yapt›klar› s›n›rl› ve genel-
likle göstermelik olmaktan öteye
gitmeyen elefltiriler, anlatt›¤›m›z
bu gerçe¤i de¤ifltirmemektedir.
Temel politikalar› devrimci bas›na
yönelik bask›lar›n orta¤› olmakt›r.

Peki, bu kesimlere soruldu¤un-
da, ““bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üünnüü”” böyle mi
tan›ml›yorlar? Elbette hay›r, ne bu
kesimlerin söylemlerinde, ne ya-
salarda ““bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü ssaaddeeccee
iikkttiiddaarr ggüüccüünnüü eelliinnddee bbuulluunndduurraann--
llaarr,, ssaaddeeccee tteekkeelllleerr iiççiinn vvaarrdd››rr””
denilmiyor. Denilmiyor, ama pra-
tikte yapt›klar› tam da buna denk
düflmektedir.

HHaannggii BBaass››nnaa ÖÖzzggüürrllüükk??
““DDeemmookkrraassii””, ““öözzggüürrllüükklleerr”” ve

benzeri konularda, temel soru ““KKii--
mmiinn iiççiinn??”” oldu¤udur. Bu soru,
herkesin yasalar karfl›s›nda eflit ol-
du¤u ve yasalar›n herkese ayn› fle-
kilde uyguland›¤› söyleminin, giz-
ledi¤i gerçekleri aç›¤a ç›kar›r.

Bas›n özgürlü¤ü konusunda
da, bu çarp›tma geçerlidir. Özgür-
lük de, yasaklar da tüm bas›n için
ayn› oranda geçerli de¤ildir. ÖÖnn--
cceelliikkllee,, yyaassaallaarr ddüüzzeennii kkoorruummaayyaa
yyöönneelliikk flfleekkiilllleennddiirriilliirr.. Sisteme
karfl› yay›n faaliyeti büyük oranda
yasalarla s›n›rland›r›l›r. Dolay›s›y-
la, yasalar, düzeni savunanlar için
özgürlük, düzenin karfl›s›nda ya-
y›n yapanlar için bask› ve yasak
içerir.

FFaakkaatt,, ddeevvrriimmccii ssoossyyaalliisstt bbaa--
ss››nn üüzzeerriinnddeekkii bbaasskk››llaarr ssaaddeeccee yyaa--
ssaallaarr ççeerrççeevveessiinnddee yyüürrüüttüüllmmeezz..
Ayn› zamanda, ayn› yasalar›n dev-
rimci ve sosyalist bas›n için farkl›
yorumlanarak, burjuva bas›n için
farkl› yorumlanarak uygulanmas›
biçimin de de bask› uygulan›r.

Bununla da yetinilmez, ddeevv--
rriimmccii,, ssoossyyaalliisstt bbaass››nnaa üüzzeerriinnddee,,
yyaassaadd››flfl›› yyöönntteemmlleerrllee ddee bbaasskk›› uuyy--
gguullaann››rr..

Tüm bunlar›n sonucunda; ““TTee--
kkeelllleerree bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü,, FFeerr--
hhaattllaarr’’aa vvee EEnnggiinnlleerr’’ee kkuurr--

Tekellere Bas›n Özgürlü¤ü 
Ferhatlar’a Enginler’e Kurflun!

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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flfluunn”” tablosu ortaya ç›kar. Fer-
hat’›n kurflunlanmas›, Engin’in ifl-
kencede katledilmesi, sayd›¤›m›z
bu yöntemlerin tümünün kullan›l-
d›¤› örneklerdir. Her iki örnekte
de, yasalar da, yasad›fl› yöntemler
de, düzenin devrimci, sosyalist
bas›n üzerindeki bask›s›n›n arac›
olarak kullan›lm›flt›r.

Örne¤in, bas›n ve ifade özgür-
lü¤üne iliflkin, Birleflmifl Milletler
‹nsan Haklar› Evrensel Beyanna-
mesi’nde, düflünce ve ifade özgür-
lü¤ü için; ““bbuu hhaakk,, hheerr ttüürrllüü bbiillggii
vvee ffiikkiirrlleerrii ss››nn››rr›› oollmmaakkss››zz››nn,, ssöözz--
llüü,, yyaazz››ll››,, bbaass››llmm››flfl,, ssaannaatt vveeyyaa--
hhuuttttaa hheerrhhaannggii ddiilleeddii¤¤ii bbiirr mmeedd--
yyaa oorrttaamm››yyllaa öö¤¤rreennmmee,, aallmmaa vvee
vveerrmmee hhaakkkk››dd››rr..”” denir. Fakat,
devam›nda geçen, ““BBaaflflkkaallaarr››nn››nn
hhaakkllaarr››nnaa vvee flflööhhrreettiinnee ssaayygg››ll››
oollmmaa;; vvee uulluussaall ggüüvveennlliikk,, üüllkkee
ddüüzzeennii,, vveeyyaahhuuttttaa hhaallkk ssaa¤¤ll››¤¤››
vvee hhuuzzuurruunnuu bboozzmmaammaa kkaayydd››yy--
llaa””.. fleklindeki ifadeler, devrimci,
demokrat bas›n üzerindeki bask›-
lar›n zeminini oluflturur.

Yine, ülkemizdeki Bas›n Kanu-
nu’nda da, özgürlükler tan›mlan-
d›ktan sonra, bu özgürlükleri dev-
rimci, demokrat bas›n için ortadan
kald›ran maddeleri s›ralan›r. Bu

maddelere göre; Hemen her fley
devlete hakaret kapsam›na girer,
hemen her fley savc›lar ve hakim-
ler taraf›ndan, ““öörrggüütt pprrooppaaggaannddaa--
ss››”” olarak yorumlanabilir.

Bas›n özgürlü¤ünün s›n›rlar›n›
belirleyen; düzenin ç›karlar›d›r. Bu
çerçevede, devrimci düflünceler
ve devrimci bas›n bask› alt›na
al›nmaya ve susturulmaya çal›fl›l-
maktad›r.

Bu tablo, ülkemizdeki yönetim
biçiminden ba¤›ms›z da de¤erlen-
dirilmemelidir. Demokrasinin bir
oyun olmaktan öteye gitmedi¤i,
gerçekte yönetim biçiminin fa-
flizm oldu¤u ülkemizde, devrimci
bas›na yönelik politikalar da, fa-
flizmin karakterine uygun flekil-
lenmektedir. Faflizmin düzene flu
veya bu düzeyde karfl› ç›kan hiç-
bir güce tahammülü yoktur. Fa-
flizmin, demokrasi ve özgürlükten
anlad›¤›, muhalif olan, düzene
karfl› olan üzerinde s›n›rs›zca bas-
k› uygulama, sindirme, katletme
özgürlü¤üdür. 

Yürüyüfl Dergisi tan›t›m ve sa-
t›fl› yapt›¤› için sokak ortas›ndan
arkas›ndan vurularak felç b›rak›-
lan Ferhat Gerçek; yine Yürüyüfl
Dergisi’nin tan›t›m ve sat›fl›n› yap-

t›¤› için iflkencelerden geçirilip öl-
dürülen Engin Çeber örnekleri,
devrimci bas›n üzerindeki bask›la-
r›n boyutunu da çarp›c› bir flekilde
göstermifltir.

Görülmüfltür ki; e¤er devrimci
düflünceler tafl›yorsan›z, ülkemiz-
de yasal bir dergi ç›karmak bile
ölümü göze almay› gerektirmek-
tedir. En basit haliyle devrimci dü-
flüncelerin savunulmas›, yaflat›l-
mas›, halka tafl›nmas›, tüm bunlar
oligarflik düzen taraf›ndan, s›n›flar
mücadelesinin bir parças› olarak
de¤erlendirilmekte ve özgürlü¤ün
çerçevesi de buna göre belirlen-
mektedir. S›n›f ve s›n›flar mücade-
lesi gerçe¤i d›fl›nda bir “özgürlük”
tan›m› yoktur. Ve devrimci de-
mokrat bas›n›n, özgürlü¤ün s›n›r-
lar›n›n tek bafl›na düzen taraf›n-
dan çizilmesini engellemesinin tek
yolu, Ferhatlar, Enginler örnekle-
rinde oldu¤u gibi, bedel ödemeyi
göze alarak, mücadeleyi sürdür-
mesinden geçmektedir.

Ancak, bunlar göze al›nd›¤›n-
da, devrimci düflünceleri her fleye
ra¤men yazabilmek, kitlelere tafl›-
yabilmek, ba¤›ms›zl›¤›n, demok-
rasinin, sosyalizmin sesi olabil-
mek mümkün olmaktad›r.

Mimarlar Odas› Ankara fiu-
besi 12 Ekim günü ‘Mimarl›k
fienli¤i’ kapsam›nda KKeennttsseell
DDöönnüüflflüümm ile ilgili bir forum dü-
zenledi. 

Forumda, iktidar›n bu y›k›m
sald›r›s›na karfl› mücadele yön-
temleri ve örgütlenme biçimle-
ri tart›fl›ld›.

Forumda, Ça¤dafl Hukuk-
çular Derne¤i Kentsel Dönü-
flüm Komisyonu ad›na konu-
flan Av. Özgür Y›lmaz, Ankara
Mamak’ta uygulanmak istenen
kentsel dönüflüm projesinin
hukuki boyutunu anlatarak, bu
projeyi engellemek için neler
yap›lmas› gerekti¤ine de¤indi.

Mamak Kültür ve Dayan›fl-
ma Derne¤i ad›na konuflan

Kürflat Öztürk kentsel
dönüflüm projesini ‘ttaa--
llaann pprroojjeessii’ olarak nite-
lendirdi¤i konuflmas›n-

da, yaflad›klar› alanlar›n rant
için kullan›lmak istendi¤ini
söyledi. 

***

Dersim Belediye
Baflkan›’na Keyfi
Uygulama

Dersim Belediye Baflkan›
Songül Erol Abdil, 12 Ekim gü-
nü Mazgirt’e ba¤l› Elmal› Köyü
yolunda arac›n›n askerler tara-
f›ndan durdurulup kimlik
kontrolü yap›lmas› ve arac›n›n
aranmaya çal›fl›lmas›na iliflkin
14 Ekim günü bir bas›n toplan-
t›s› düzenledi. Abdil, bu uygu-
lamalarla OHAL ortam› yarat›l-
mak istendi¤ini vurgulad›.  
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Malatya’da
Tezkereye
Karşı Açıklama
Malatya’da 12 Ekim Pazar günü
Halk Cephesi, Partizan, DHP, ESP,
DTP, KESK, PSAKD, ‹HD, EMEP ve
ÖDP’nin kat›l›m›yla ‹HD ‹l binas›nda
bir bas›n toplant›s› düzenlendi.

Yapt›klar› aç›klamayla Tezkereyi
protesto eden DKÖ’ler ad›na yap›lan
konuflmada, Kürt sorununun insan
haklar› ve demokrasiye dayal› bir te-
melde çözülebilece¤i vurgulanarak,
ülkemizde
hak ve öz-
gürlüklerin
ciddi flekil-
de k›s›tlan-
d›¤›na dik-
kat çekildi. 

Ankara’da KKentsel
Dönüflüm FForumu



Engin Çeber’in iflkencede kat-
ledilmesi, baflta Halk Cephesi
üyeleri olmak üzere, çeflitli kitle
örgütleri taraf›ndan yap›lan ey-
lemlerle protesto ediliyor, En-
gin’in katillerinin tutuklanmas› ve
cezaland›r›lmas› isteniyor. En-
gin'in katillerinden hesap sorul-
mas› iste¤i hiç susmayacak ta ki
katiller cezaland›r›l›ncaya dek.

““EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn KKaattiilllleerrii TTuu-
ttuukkllaannss››nn””

Engin'in katillerinden hesap
sorulmas›n› isteyen Halk Cepheli-
ler Sultanahmet Adliyesi’nin
önünde  “Polis Dövdü Hapishane
Öldürdü Katilleri Tutuklans›n-
Halk Cephesi” pankart› aç›p, En-
gin'in resminin oldu¤u dövizler ta-
fl›yarak bir eylem yapt›lar.  Cep-
heliler “Dün cenazesini kald›rd›k.
Bugün katillerinin tutuklanmas›
için suç duyurusunda bulunma-
ya geldik” dediler. Halk Cephesi
ad›na okunan aç›klamada “Engin-
ler ba¤›ms›zl›k demekten, demok-
rasi demekten, özgürlük demek-
ten hiçbir zaman vazgeçmeyecek-
ler” dendi. Eylemde, “Engin’in

Katili AKP ‹ktidar›d›r, ‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek”, slo-
ganlar› at›ld›. Aç›klaman›n ard›n-
dan avukatlarla birlikte bir heyet
suç duyurusunda bulundu. 

““EEnnggiinn BBuu HHaappiisshhaanneeddee
ÖÖllddüürrüüllddüü””

Katillerin cezaland›r›lmas› tale-
bini gündeme getiren kitle örgüt-
lerinden birisi de Ça¤dafl Hukuk-
çular Derne¤i (ÇHD) oldu. ÇHD
üyeleri ve eyleme destek verenler,
15 Ekim’de Metris Hapishanesi
önünde Engin’in katillerinin tutuk-
lanmas›n› istedi. 

Engin’i katledenler, suçlar›n›n
da fark›ndalar. Bir yandan olay›n
üzerine gideceklerini söylerken,

di¤er yandan gösterilen tepkileri
terörize etmeye çal›flarak, eylem-
lerden duyduklar› rahats›zl›¤› gös-
teriyorlar. “Savc›l›k karar›yla, ha-
pishane önünde eylem yap›lmas›-
n› yasakland›¤›” gerekçesiyle,
ÇHD eylemi s›ras›nda yüzlerce
polis hapishane önüne y›¤›ld›.

Hapishanenin karfl›s›nda ger-
çeklefltirilen eylemde, Engin’in re-
simleri tafl›nd›, “Engin Çeber Bu
Hapishanede ‹flkenceyle Öldürül-
dü” pankart› aç›ld›. ÇHD imzal›
dövizlerde iflkence teflhir edildi.
ÇHD ad›na aç›klamay› okuyan
Av. Ebru Timtik; “Engin’in ölü-
münde sorumlu ar›yorsak, AKP
hükümetine, iflkenceyi cezalan-

d›rmayan hakim
ve savc›lara, ce-
zaevi müdürlerine,
sokakta iflkence
yapt›ran emniyet
müdürlerine, vali-
lere bakmal›y›z”
dedi. ÇHD’li avu-
katlar, Engin Çe-
ber’in katilleri ce-

zaland›r›l›ncaya kadar hesap sor-
maya devam edeceklerini belirtti.
Yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lem sonras›nda, avukatlar, Özgür
Karakaya ve Cihan Gün’e destek
ziyareti yapt›lar.

““FFeerrhhaatt vvee EEnnggiinn,, TTüürrkkii-
yyee’’nniinn ÖÖzzggüürrllüükk vvee AAddaalleett
GGeerrççee¤¤iinnii YYaannss››tt››rrllaarr””

Halk›n Hukuk Bürosu, 11
Ekim günü yaz›l› bir aç›klama ya-
y›nlad›. 

“Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için
düflünen ve üreten, demokrasi ve
adalet mücadelesinde yer alan,
güzellikleri ço¤altmaya sevdal›,
kendini üstatlar›n›n tarif etti¤i ‘Ye-
ni ‹nsan’ olmaya adayan bir mü-
vekkilimizi daha kaybettik” deni-
len aç›klamada Engin Çeber’in,
Ferhat Gerçek’i vuran polisin hala
tutuklanmad›¤›n›n anlat›ld›¤› bir
eylem sonras›nda gözalt›na al›nd›-
¤› ve tutukland›¤› anlat›ld›. 

Aç›klamada “Ferhat Gerçek ve
Engin Çeber olaylar› Türkiye’nin
son bir y›ll›k de¤erlendirmesinde
güvenlik, özgürlük ve adalet
gerçe¤ini yans›t›rlar” denildi.

Tepkilerin, Eylemlerin Ortak Talebi:

Adalet ‹stiyoruz!
‹‹ssttaannbbuull,, SSuullttaannaahhmmeett,,

MMeettrriiss,, GGeemmlliikk,, ‹‹zzmmiirr,, ‹‹ss--
ttaannbbuull’’uunn yyookkssuull sseemmttlleerrii,,
BBuurrssaa,, AAnnkkaarraa,, AAnnttaallyyaa......
TTüümm TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››,, EEnn--
ggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn kkaattiilllleerrii cceezzaa--
llaanndd››rr››ll››nnccaayyaa kkaaddaarr,, aaddaalleett
iisstteemmeeyyee ddeevvaamm eeddeecceekk......

38 Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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““DDeemmookkrraassii,, ÖÖzzggüürrllüükk DDee-
mmaaggoojjii...... ‹‹flflkkeennccee KKaattlliiaamm
SSüürrüüyyoorr””

Engin’in katledilmesi Gemlik
Temel Haklar’›n düzenledi¤i bas›n
toplant›s›yla protesto edildi. 12
Ekim’de dernek binas›nda yap›lan
aç›klamada;  “Demokrasi ve öz-
gürlük demagojileri ile halk› uyut-
ma¤a çal›flan AKP, iflbirlikçili¤ini
gizlemek için sald›r›yor” denildi.

Bursa Halk Cephesi de, 11
Ekim’de yapt›¤› eylemle AKP’nin
Engin’in katledilmesinden sorum-
lu oldu¤unu belirtip katillerin ce-
zaland›r›lmas›n› istedi. 

““DDeemmookkrraassii vvaarr,, iiflflkkeennccee
yyookk ddiiyyeennlleerree ssoorruuyyoorruuzz......””

Engin’in katillerinin cezaland›-
r›lmas›n› isteyen bir ses de ‹z-
mir’den yükseldi.

10 Ekim günü Kemeralt› giri-
flinde yap›lan eylemle Halk Cep-
hesi ‹zmir Temsilcili¤i ülkemizde
demokrasini olmad›¤›n›n kan›t›n›n
Ferhat ve Engin oldu¤unu dile ge-
tirdi.

“Ülkemizde demokrasi var di-
yenlere, iflkence yok diyenlere so-
ruyoruz: Hapishanede, karakol-
larda iflkence yoksa Engin Çeber
sa¤lam girdi¤i hapishaneden na-
s›l bitkisel hayatta ç›kt›?” diye so-
ran Halk Cepheliler, katillerin ce-
zaland›r›lmas›n› istedi.

‹zmir TAYAD’l› Aileler’de, 11
Ekim’de Kemeralt› giriflinde
yapt›klar› aç›klamayla, Adalet
Bakanl›¤›’n›n 2007’nin fiubat
ay›nda Ölüm Orucunu sona er-
dirmek için yay›nlad›¤› genel-
geye ra¤men genelgenin ge-
reklerini yerine getirmedi¤ini
söyledi.

“Engin Çeber, gözalt›na
al›nm›fl, karakolda arkadaflla-
r›yla birlikte öldüresiye dövü-
lerek tutuklanm›flt›r. Engin ve
arkadafllar› giriflten itibaren
askerler ve gardiyanlar taraf›n-
dan demir ve tahta sopalarla
›slat›larak dövülmüfllerdir” di-
yen TAYAD’l›lar, Engin’in katil-

lerinin hesap vermesini iste-
di.

‹‹nnssaannll››kk OOnnuurruu ‹‹flflkkeenncceeyyii
YYeenneecceekk!! 

Engin Çeber’in katledilmesinin
sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›
için Ankara Halk Cephesi Temsil-
cili¤i’de, 10 Ekim’de Yüksel Cad-
desi’nde eylem yapt›. 

Eylemde okunan aç›klamada,
Engin’in sa¤ girdi¤i hapishane-
den, ölüsünün ç›kt›¤›n› ve sorum-
lusunun AKP oldu¤u dile getirildi.

“AAKKPP ‹‹flflkkeenncceeyyllee KKaattlliiaammllaarrllaa
YYöönneettiiyyoorr,, AAKKPP’’nniinn KKaattlleettmmee ÖÖzz--
ggüürrllüü¤¤üü mmüü VVaarr?? BBuu ÜÜllkkeeddee CCaann
GGüüvveennllii¤¤ii YYookk mmuu??” dövizlerinin
aç›ld›¤› ve 60 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lem hesap sorulmas›n› isteyen
sloganlarla sona erdi.

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn KKaattiillii AAKKPP
‹‹kkttiiddaarr››dd››rr

Engin Çeber için eylemler An-
talya’da da gerçeklefltirildi. 

Antalya’n›n K›fllahan Meyda-
n›’nda, 9 Ekim günü TAYAD’l› Ai-
leler’in gerçeklefltirdi¤i eylemde
TAYAD’l› Aileler “Engin Ceber ha-
pishaneye sa¤ girmifltir. Baflta
AKP Hükümeti, Adalet Bakan›,
Metris Cezaevi ‹daresi ve Askerleri
taraf›ndan katledilmifltir” diyerek,
Engin’in katillerinin halka hesap
vermesini istedi. 

Eyleme E¤itim-Sen Antalya
fiubesi, ÖDP, DHP ve Sosyalist
Parti Giriflimi’de destek verdi.

Halk Cephesi Antalya Temsil-
cili¤i’de, 11 Ekim günü K›fllahan
Meydan›’nda yapt›¤› eylemle Çe-
ber’in ba¤›ms›zl›k, demokrasi is-
tedi¤i için gözalt›na al›nd›¤›n› ve
katledildi¤ii belirtilerek, AKP ikti-
dar›n›n iflkenceci bir iktidar oldu-
¤u vurguland›.

DDüüsssseellddoorrff;; ‘‘‹‹flflkkeenncceeyyee SS››ff››rr
TToolleerraannss’’ YYaallaann

Engin Çeber'in Metris
Hapishanesi’nde gördü¤ü iflken-
celer sonucu hayat›n› kaybetme-
sine karfl› dünyan›n her yerinde
protestolar yükseldi. Özellikle Av-
rupa’da Türkiye konsolosluklar›
önünde yap›lan gösterilerle,
AKP’nin iflkenceye s›f›r tolerans
demagojisi teflhir edilirken, En-
gin'in iflkence sonucu öldüldürül-
dü¤ü ve sorumlular›n derhal ceza-
land›r›lmas› istendi.  

14 Ekim günü Düsseldorf Tür-
kiye Konsoloslu¤u önünde yap›-
lan, "Engin Çeber Ölümsüzdür"
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, En-
gin’in ölümü konusunda konso-
loslu¤a gelen insanlara bilgiler ve-
rildi. 

1188 BBiinn AAvvuukkaattss››nn››zz  HHaappiiss-
hhaanneelleerrddeekkii ÖÖllüümmlleerrii DDuurrdduu-
rruunn,, ‹‹flflkkeenncceeddee ÖÖllüümmlleerrii
DDuurrdduurruunn

‹stanbul Barosu önünde 17
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Engin Çeber için GGaazzii MMaahhaalllleessii’’nnddee mmeeflflaalleellii bbiirr yyüürrüüyyüüflfl gerçeklefl-
tirildi. Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i önünden Gazi Ceme-
vi’ne kadar yap›lan yürüyüfl s›ras›nda “Tutsaklara Kalkan Elleri K›raca-
¤›z-Gazi Halk Cephesi” imzal› pankart, Engin Ceber’in resmi bulunan
dövizler ve meflaleler tafl›nd›.

“Engin Ceber Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz!”, “Tutsaklara Kalkan Elleri K›raca¤›z”
sloganlar› at›lan yürüyüfl s›ras›nda, pencere-
lerden ve çevreden seyreden halka, Engin
Çeber’in devrimci oldu¤u bu yüzden zulme
boyun e¤medi¤i anlat›larak Engin’e sahip
ç›kma ça¤r›s› yap›ld›.  Cemevi önünde yap›-
lan aç›klamada “Engin Ceber, gördü¤ü yo-
¤un iflkenceler sonucu katledildi.  Engin Ce-
ber’in Katili AKP ‹ktidar›d›r!” denildi. Eyleme
DHP, ESP, BDSP’de destek verdi.

TTuuttssaakkllaarraa KKaallkkaann EElllleerrii KK››rraaccaa¤¤››zzTTuuttssaakkllaarraa KKaallkkaann EElllleerrii KK››rraaccaa¤¤››zz
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Ekim günü yap›lan eylemde, Halk
Cepheliler avukatlara “1188 BBiinn
AAvvuukkaattss››nn››zz  HHaappiisshhaanneelleerrddeekkii
ÖÖllüümmlleerrii DDuurrdduurruunn,, ‹‹flflkkeenncceeddee
ÖÖllüümmlleerrii DDuurrdduurruunn” diyerek ses-
lendiler. 

“Polis Dövdü Hapishane Öl-
dürdü Katilleri Tutuklans›n”,
“Özür Dilemek Sorumluluktan
Kaçmakt›r Engin’in Katili Tutuk-
lanmal› Siyasi Sorumlular ‹stifa
Etmelidir” pankartlar›n›n ve Engin
Çeber’in resimlerinin tafl›nd›¤› ey-
lemde, Halk Cephesi, Engin Çe-
ber’in hapishanede katledildi¤ine
de¤inerek katillerin yarg›lanmas›
için ‹stanbul Barosu’nun üstüne
düflen görevi yerine getirmesi için
bu eylemi gerçeklefltirdiklerini
söyledi. Okunan aç›klamada, En-

gin’i öldürenlerin polis mi
yoksa hapishane mi oldu-
¤unun tart›fl›ld›¤›na, Ada-
let Bakan›’n›n olay› mün-
ferit kabul ederek özür di-
ledi¤ine, özür dilemenin
siyasi sorumlulu¤u orta-
dan kald›rmayaca¤›na
de¤inildi. 

Halk Cephesi; “Yasalar iflken-
ceye göre düzenlenmektedir. Ya-
salar› uygulayacak olanlar, iflken-
cenin devaml›l›¤› ilkesine göre
e¤itilmektedir.” diyerek, iflkence
sonucu olan bu ölümde, ‹stanbul
Barosu’nun ciddi flekilde müda-
hele etmedi¤ini, yeterli bulmad›k-
lar›n› belirtti.  

“Engin Çeber’in Katili AKP ‹k-
tidar›d›r”, “‹nsan-
l›k Onuru ‹flken-
ceyi Yenecek”,
s l o g a n l a r › n › n
at›ld›¤› eylemde
baroya haz›rla-
nan dilekçe ve-
rildi. Giden heyet
dilekçenin ya-
n›nda F Tipi ha-
pishanelerde 10
saatlik sohbet
hakk›n›n uygu-
lanmad›¤›n›, Ba-
ro’nun bu konu-
nun da takipçisi
olmas›n› istedik-
lerini söyledi.

BBiirr KKaarraa LLeekkee
‹stanbul Ba-

rosu Baflkan›
Kaz›m Kolcuo¤lu
ve baflkan aday-
lar› 17 Ekim’de
yapt›klar› bas›n
toplant›s›yla En-
gin Çeber’in ifl-
kenceyle katle-
dilmesini protes-
to ettiler. Orhan
Ali Apayd›n
Konferans salo-
nunda yap›lan
bas›n toplant›-
s›nda yap›lan
konuflmalarda
Engin’in  katle-

dilmesi Türkiye tarihine geçen bir
‘kara leke’ olarak de¤erlendirildi.
Okunan aç›klamada “iflkence ve
kötü muamele yeniden ‘yayg›n
bir e¤ilim’ niteli¤indedir. Engin
Ceber olay›n›n bas›na yans›mas›
ile ortaya ç›kan tepkiler, bas›na
yans›mayan pek çok olayda gös-
terilememektedir” denildi. ‹flken-
cenin Türkiye’de Engin Çeber’le
bafllamad›¤›n›n, sistematik bir fle-
kilde sürdü¤ünün vurguland›¤›
aç›klamada, ‘bunun son olmaya-
ca¤›n› bilmek de kehanet de¤ildir’
denildi. 

***
Engin'in ‹flkenceyle katledilmesi
ile ilgili tepkiler yap›lan yaz›l›
aç›klamalarlada dile getirildi.
EEddiirrnnee GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii aç›kla-
mas›nda; “Bu katliamdan baflta
da AKP iktidar› sorumludur. Ada-
let istiyoruz” dedi.
BBeellççiikkaa HHaallkk CCeepphheessii taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; “‹flkenceye
s›f›r tolerans dedi¤i günden beri-
dir bir tek günü iflkenceye tole-
ranss›z geçmemifltir” denildi.
YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii YYuurrttdd››flfl›› BBüürroo-
ssuu'da yapt›¤› aç›klamayla, Engin
katledildi;  “ Çünkü halk› faflist
AKP hükümetine karfl› örgütlen-
meye, mücadeleye ça¤›ran bir
dergiyi halka ulaflt›r›yordu” dedi. 
TTrraabbzzoonn HHaallkk CCeepphheessii aç›klama-
s›nda “AKP katliamlar›na bir yeni-
sini eklemifltir hesap vermelidir”
dedi. 
TTrraakkyyaa HHaallkk CCeepphheessii'de “Engin
Çeber’in katili iflkenceci AKP ikti-
dar›d›r” diyerek sorumlular›n ce-
zaland›r›lmas›n› istedi.
ÖÖzzggüürr DDeerr BBaaflflkkaann›› HHüüllyyaa fifieekkeerr-
ccii tarf›ndan yap›lan aç›kmada da,
“Metris Cezaevi personelinden
bafllayarak Adalet Bakanl›¤›, Hü-
kümet ve Jandarma Komutanl›-
¤›'na kadar sorumluluk silsilesi
içinde tüm yetkililer hesap ver-
meli” dedi.
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Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

“Dört kifli girdik,
üç kifli ç›kd›k” 

Metris Hapishanesi’nde iflkenceyle katledilen
Engin Çeber’in ailesi ve avukatlar› 16 Ekim günü
‹stanbul Barosu Orhan Ali Apayd›n Salonu’nda bir
bas›n toplant›s› düzenlediler. Bas›n toplant›s›nda
iflkenceyi belgeleyen bir dosyay› bas›na sunan
HHB avukatlar›, toplant›n›n ard›ndan haz›rlad›klar›
dosyayla Bak›rköy Adliyesi’ne gidirek katillerin
cezaland›r›lmas› için Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bafl-
vurdular.

Engin’le birlikte tutuklanan ve avukatlar›n
hukuki giriflimleri sonras› tahliye edilen Aysu Bay-
kal ve Cihan Gün’de  yap›lan aç›klamalara kat›la-
rak Engin’in katledilmesinden ve yap›lan iflkence-
lerden AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu belirtti-
ler. Gün ve Baykal yaflad›klar›n›n  “EEbbuu GGaarriipp GGii--
bbii” oldu¤unu söyleyerek, “hapishaneye dört kifli
girip, üç kifli ç›kt›k”lar›n› dile getirerek, Engin’in
katili iflkencecilerin cezaland›r›lmas›n› istediler.

Engin’in babas› Ali Tekin’de; “Adalet Bakan›-
n›n benden özür dilemesi önemli de¤il. Gerçekten
üzgünse görevden ald›¤› flah›slar› tutuklamal›,

adalet yerini bulmal›.
O¤lumun katilleri tu-
tuklanana kadar içim
rahat etmeyecek, so-
nuna kadar davan›n
arkas›nday›m” diye-
rek, adalet istemekten
vazgeçmeyece¤ in i
söyledi. 

Say›:
3

19
Ekim
2008



GGaazzii,,  ‹‹kkiitteellllii,, NNuurrtteeppee,, AAllii--
bbeeyykkööyy,, OOkkmmeeyyddaann››,, 11 MMaayy››ss
MMaahhaalllleessii’’nnddee yyookkssuull hhaallkk,, uummuu--
dduunn aadd››yyllaa bbiirrlliikkttee aanndd›› iiflflkkeennccee--
ddee kkaattlleeddiilleenn EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn aadd››--
nn››.. 

BBuu ddeevvrraann bbööyyllee ssüürrüüpp ggiiddee--
mmeezzddii.. CCeepphhee iimmzzaall›› ppaannkkaarrttllaarr,,
ÇÇeebbeerr’’iinn ööllüümmssüüzzllüü¤¤üünnüü ddiillee ggee--
ttiirriirrkkeenn,, CCeepphheelliilleerr,, ““hheessaapp ssoorraa--
ccaa¤¤››zz”” ddiiyyoorrllaarrdd›› hhaannççeerreelleerriinnii
yy››rrttaarrccaass››nnaa.. 

EEllbbeett ssoorruullaaccaakktt››.. 
HHaallkkllaarr››nn hhaannggii hhee--

ssaabb›› kk››yyaammeettee kkaall--
mm››flfltt››rr kkii??....

GGaazzii MMaahhaalllleessii
Dörtyol’da gerçek--
lefltirdikleri eylemle
Engin’in  iflkencede
katledilmesine duy--
duklar› öfkeyle hesap
soracaklar›n› hayk›rd›
Cepheliler. 

“Engin Çeber Ölüm--
süzdür, Engin Çeber’in
Katili AKP ‹ktidar›d›r, Tit--
re Oligarfli Parti-Cephe
Geliyor, Önder Yoldafl Dur--
sun Karatafl, Öndere Selam Sa--
vafla Devam” sloganlar›n›n at›l--
d›¤› eylemde molotoflarla ve
lastik yak›larak yol trafi¤e ka--
pat›ld›. Caddeye “Engin’in Ka--
tillerinden Hesap Soraca¤›z-
Cephe” pankart›n›n as›ld›¤› ey--
lem 10 dakika sürdü. 

eee

Cepheliler, 10 Ekim günü ak-
flam saatlerinde ‹‹kkiitteellllii Atatürk
Mahallesi'nde yapt›klar› eylemde
Dolmuflyolu Caddesi'ni molotof-
larla keserek, yolu atefle verdiler. 

“Engin Çeber Ölümsüzdür-
Cephe” yaz›l› bir pankart açan
Cepheliler “Umudun Ad› DHKP-
C, ‹flkencecilerden Hesap Sorduk
Soraca¤›z, Engin Çeber'in Hesa-

b›n› Soraca¤›z” sloganlar› att›-
lar. Cepheliler mahalle içinde

sloganlarla yürüyüfl yaparak ey-
lemi sonland›rd›lar. 

eee

9 Ekim gecesi NNuurrtteeppee'de bir
gösteri yapan Cepheliler, Engin
Çeber'in hesab›n›n sorulaca¤›n›
bir kez de Nurtepe sokaklar›nda
hayk›rd›lar. “Engin Çeber Ölüm-
süzdür-CEPHE” yaz›l› pankart›
Nurtepe Sokullu Caddesi'ne asan
Cepheliler “Katillerden Hesap
Sorduk Soraca¤›z,
Yaflas›n

Devrimci Halk Kurtulufl Partisi -
Cephesi” sloganlar› att›lar. Cad-
deyi lastik yakarak trafi¤e kapa-
tan Cepheliler, Engin Çeber'in ifl-
kenceyle katledildi¤ini anlatan
konuflmalar yapt›lar. Cepheliler
mahalle içinde yapt›klar› yürü-
yüflle eylemi bitirdiler. 

eee

10 Ekim günü akflam saatle-
rinde AAlliibbeeyykkööyy Saya Yokuflu’nda
yolu benzinle yak›p trafi¤e kapa-
tan Cepheliler, caddeye “Engin
Çeber Ölümsüzdür-Cephe” yaz›l›
pankart ast›lar. “Engin'in Hesab›-

n› Soraca¤›z, Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede” sloganlar›n› hay-
k›ran maskeli, fularl› Cepheliler
yoldan geçen insanlara Engin'in
hapishanede iflkenceyle katledil-
di¤ini anlatt›lar, Engin'in katille-
rinden hesap soraca¤›z dediler. 

eee

Cepheliler OOkkmmeeyyddaann›› Mah-
mut fievket Pafla Cad-
desi’nde 12 Ekim gü-
nü düzenledikleri gös-
teride “Engin Çeber
Ölümsüzdür, Engin
Çeber’in Katillerin-
den Hesap Soraca-
¤›z” yaz›l› Cephe
imzal› iki pankart›
caddeye asarak,
cadde yolunu
molotoflarla trafi-
¤e kapatt›lar. 

30 Cephe-
li’nin kat›ld›¤›
ve yaklafl›k 20
dakika süren

eylemde sloganlarla
ve yap›lan konuflmalarla AKP
iktidar›n›n iflkenceci katliamc›
yüzü teflhir edildi. 

eee

Cepheliler’in 11 Ekim gü-
nü 11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde
yapt›klar› gösteri ‹l Sa¤l›k
Oca¤›’n›n önünde saat
20.40'da bafllad›. “Engin Çe-
ber Ölümsüzdür-Cephe” im-

zal› pankart açan Cepheliler mo-
lotoflarla yolu atefle vererek trafi-
¤i kapatt›lar. “Katillerden Hesap
Sorduk Soraca¤›z, ‹nsanl›k Onu-
ru ‹flken-
ceyi Yene-
cek” slo-
g a n l a r ›
atan Cep-
h e l i l e r ,
Ç e s m e
Dura¤›’na
kadar slo-
g a n l a r l a
yürüdüler. 

Devrimciler, yoksul kondular›n meydanlar›ndayd›lar:

“Engin Çeber’in Hesab›n› Soraca¤›z”

19
Ekim

2008

Say›:
3
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Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...



Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Yine giyildi Yürüyüfl’ün k›z›l
önlükleri, yine ç›k›ld› meydanla-
ra, yine anlat›ld› gerçekler halka.
Ama ve fakat bu kez daha bir
h›nçl›, daha bir öfkeliydi Yürüyüfl
okurlar›. 

Ferhat’tan sonra Engin. Yürü-
yüfl’ün sesini bo¤mak içindi bu
kurflunlar, joplar... Ama öfkeli,
ama kararl›yd› Yürüyüfl okurlar›.
O meydanlar hiç terk edilmeye-
cek, her ne olursa olsun gerçek-
ler halka anlat›lacak. Çünkü bir
gün önce k›z›l bayraklar eflli¤inde
ölümsüzlü¤e u¤urlad›klar› arka-
dafllar›, yoldafllar› Engin’e veril-
mifl bir söz vard›. Bedel ödenmifl-
ti. Önce Ferhat'› felç b›rakanlar,
sonra Engin ve arkadafllar›na az-
g›nca sald›rm›fl ve Engin’i iflken-
cede katletmifllerdi. ‹flte bu hafta
bunlar› anlat›yordu yurdun dört
bir yan›nda Yürüyüfl okurlar›, da-
¤›t›mc›lar›... 

Yürüyüfl’ü DDaha ÇÇok
Sahiplenelim!

Halk Cepheliler Engin Çe-

ber’in katilleri-
nin yarg›lan-
mas› talebini
yükseltmek ve
devrimci sos-
yalist bas›na
yönelik sald›r›-
lar› protesto et-
mek amac›yla
13 Ekim günü

Ankara Yüksel Ceddesi’nde bildi-
ri da¤›t›m› ve toplu dergi sat›fl›
gerçeklefltirdi. 15 kifliyle yap›lan
dergi ve bildiri da¤›t›m›nda Engin
Çeber’in iflkencede katledildi¤i-
nin duyuruldu¤u bildirilerde “En-
gin’in katillerine cevap vermek
için Yürüyüfl dergisini daha çok
sahiplenelim!” denildi. 

Malatya’da
Yürüyüfl’ün SSesi...

Yürüyüfl okurlar› 13 Ekim’de
Malatya Yeflilyurt Caddesi’n-
deydi. Üzerinde Yürüyüfl yazan
önlükleriyle insanlara dergiyi ta-
n›tan duyurular yapan Yürüyüfl
okurlar› 3 saat süren dergi da¤›t›-
m› ve tan›t›m› s›ras›nda 37 dergi-
yi halka ulaflt›rd›lar.

Yürüyüfl ‹‹zmir SSokaklar›nda
Yürüyüfl dergisi okurlar› bu

hafta da ‹zmir sokaklar›nda Ya-
manlar ve Harmandal› mahalle-
lerindeydi. Dergi sat›fl› boyunca
halka Engin Çeber’in dergi satar-

ken tutukland›¤›n› iflken-
ceyle katledildi¤ini anlak-
t›lar. Yamanlar Mahalle-
si’nde yap›lan sat›flta 37
dergi insanlara ulafl›rken
Harmandal› Mahallesi
halk› jandarman›n tedir-
gin etme çabalar›na ald›r-
mayarak Yürüyüfl okurla-
r›n› sahiplendi, burada 53
dergi sat›ld›. 

Gazi’de EEngin’in SSesi
Yank›land›

10 Ekim günü Gazi Mahalle-
si’nde yap›lan dergi da¤›t›m›nda
ise  halka Engin'in Yürüyüfl’ü da-
¤›t›rken gözalt›na al›nd›¤›n› ve zul-
me boyun e¤medi¤i için katledil-
di¤ini belirterek cenazeye kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›. Eski Karakol’dan
Dörtyol’a kadar sat›fl yapan Yürü-
yüfl okurlar›,  yaklafl›k 150 dergi-
yi halka ulaflt›rd›lar.

Dergi da¤›t›m›n› bitmesinin
ard›ndan ise yol boyu "Engin Çe-
ber Ölümsüzdür, Tutsaklara Kal-
kan Elleri K›raca¤›z, Kahrolsun
Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz"
sloganlar› at›ld›. 

“Dört DDuvar AAras›ndaki
Cana KK›y›l›r mm›?” 

Yürüyüfl dergisi bu hafta da
Antalya’n›n fiafak Mahalle-
si’ndeydi. 10 Ekim tarihinde yap›-
lan dergi da¤›t›m›nda 28 dergi sa-
t›l›rken mahalle halk›yla yap›lan
sohbetlerde halka Engin’in hapis-
hanede gördü¤ü iflkenceyle katle-
dildi¤i anlat›larak,  zulme karfl›
mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.
Okuma yazmas› olmayan yafll› bir
kad›n ise dergi alarak: “Dört du-
var aras›ndaki cana k›y›l›r m›? Si-
zi desteklemek için dergi alaca-
¤›m” sözleriyle sahiplenmesini
gösterdi.

“Sizler YYasalar GGere¤ince
mi EEngin ÇÇeber’i KKatletti-
niz?"

Elaz›¤’da Yürüyüfl okurlar› 14
Ekim günü Hozat Garaj› ve Sal›
Pazar›’nda Yürüyüfl dergisinin ta-
n›t›m› ve sat›fl›n› yapt›lar. 

Hozat Garaj›’nda polis ihbar
oldu¤u gerekçesiyle dergi sat›fl›n›
engellemeye kalk›fl›nca Yürüyüfl
okurlar› “Sizler yasalar gere¤ince
mi Engin Çeber’i katlettiniz? Ya-
sall›k diyorsunuz ama yasal bir
derginin da¤›t›m›n› yapan bir ar-
kadafl›m›z› sakat b›rak›rken bir
arkadafl›m›z› da iflkencede kat-
lettiniz” dediler. Dergi sat›fllar›nda
35 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Hakl›n›n, halk›n, umudun sesi

Engin’le meydanlarda yine

Gazi

Say›:
3

19
Ekim
2008
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‹zmir



Sendikalar her ay yoksulluk s›-
n›r› aç›klar. Aç›klama ülkemiz
gerçe¤ini çarp›c› biçimde ortaya
koyarken rakamlar bize bir çok
fleyi de gösterir.

Birincisi, yoksullu¤un geldi¤i
boyutu gösterir. ‹kincisi açl›¤›n,
yoksullu¤un sürekli artt›¤›n› gös-
terir. Yap›lan aç›klamalar, aç›kla-
ma yapan kurum ve sendikalara
göre de¤iflse de yoksulluk gerçe¤i
de¤iflmiyor yine de. Ve ilginçtir
bu yoksulluk ve açl›k s›n›r› aç›kla-
malar›n› yapanlar›n bafl›nda Tür-
kiye Kamu-Sen ve Türk-‹fl gel-
mekte.

Türkiye Kamu-Sen, Türkiye ‹s-
tatistik Kurumu’ndan al›nan Eylül
ay› fiyatlar›n› baz alarak yapt›¤›
asgari geçim endeksi araflt›rmas›-
na göre, çal›flan tek kiflinin yok-
sulluk s›n›r›n›n 1346 YTL’ye yük-
seldi¤i, 4 kiflilik bir ailenin asgari
geçim haddinin ise 2676 YTL ola-
rak belirlendi¤i aç›kland›.

Türk-‹fl’in yapt›¤› Eylül ay› aç-
l›k ve yoksulluk araflt›rmas›na gö-
re ise, açl›k s›n›r› 726 YTL, yoksul-
luk s›n›r› ise 2366 YTL olarak

aç›klan›yor.

Rakamlar bir bafl-
ka gerçe¤e daha ifla-
ret eder. Daha do¤-
rusu bir zorunlulu¤u
ifade eder. Yoksul-
lukla mücadele etme
zorunlulu¤unu. Oysa
ne Kamu-Sen’in ne

Türk-‹fl’in yoksullukla mücadele
etme gibi bir dertleri yoktur,
programlar› yoktur, niyetleri de
yoktur.

Yapmayacaklar›n› Türk Kamu-
Sen, yak›n süreçte, hükümetle
toplu görüflme masas›na oturarak
da göstermiflti. Türkiye Kamu-Sen
Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z o
süreçte, toplu görüflmelere kamu
çal›flanlar›n› açl›k s›n›r›ndan kur-
taraca¤›z slogan› ile geldiklerini
belirterek, bekar bir çal›flan›n ay-
l›k ücretinin 1030 YTL'ye yükselip
açl›k s›n›r›n›n üzerine ç›kaca¤›n›,
açl›k s›n›r›n›n alt›nda maafl alan
kamu çal›flan› kalmayaca¤›n› söy-
lemiflti.

Oysa bu söylemlerin aksine,
Kamu-Sen yönetimi hükümetin
verdi¤i nerdeyse s›f›ra yak›n zam-
m› güle oynaya kabul etmiflti.
Toplu görüflmelerdeki bu tutu-
muyla, devlet sendikas› oldu¤unu
da bir kez daha kan›tlam›flt›.

Düzen bizleri yoksullaflt›r›r-
ken, açl›¤a mahkum ederken, bu
noktada devletin, patronlar›n ya-
n›nda olanlar, flimdi de rakamlar

üzerinden bunu meflrulaflt›rmaya,
farkl› göstermeye çal›fl›yorlar.

Türk-‹fl de, üyelerine sahip ç›k-
mayarak, direnifllerinde yaln›z b›-
rakarak, her f›rsatta emekçilerin
karfl›s›nda devletten ve patron-
dan yana tav›r alarak yerini orta-
ya koyuyor. 

Açl›k ve yoksulluk s›n›r›n›n ra-
kamlar› yoksullu¤a karfl› mücade-
le etmek zorunlulu¤unu gösteri-
yor demifltik. Peki bu mücadeleyi
kim verecek? Bu sorunu öncelikle
omuzlamas› gereken D‹SK’dir,
KESK’tir. Açl›kla, yoksullukla ilgili
program› olmayanlar, varsa da
hayata geçirmeyenler emekten,
emekçiden uzaklafl›rlar. Düzene
yak›nlafl›rlar. Yoksullu¤umuzda,
açl›¤›m›zda pay› olanlara dahil
olurlar.

Hiç kuflkusuz bugünlerde ya-
flad›¤›m›z kriz gerçe¤i açl›k ve
yoksullu¤un ‘s›n›rlar›n›’ daha da
büyütecektir. Daha flimdiden son
bir ay içinde yüzbinleri aflan iflçi-
nin iflsizler kervan›na kat›ld›¤›
aç›klan›yor. 

Emekçiler yoksullafl›rken, se-
falete, açl›¤a biraz daha gömülür-
ken, emekçilerin hakk› için müca-
dele etmeyen emek örgütleri de
yok olufla gidecektir. Açl›k ve
yoksullu¤a karfl› mücadele en
hakl›, en meflru zeminlerdendir.
Bu zemin, örgütlenme ve müca-
delenin zemini olmal›d›r.

‘Yoksulluk S›n›r›’ 
Ve Mücadele

Devrimci Memur
Hareketi

KESK Ankara fiubeler Platformu
11 Ekim günü Ziya Gökalp Cadde-
si’nde biraraya gelerek ulafl›m zam-
m›n› protesto etmek için bir eylem
gerçeklefltirdi. 

“Halk› Yoksullaflt›ran Zamlar
Geri Çekilsin, Ulafl›m Zamm› Geri
Çekilsin” pankart›yla Ankara Bü-
yükflehir Belediyesi’ne yürüyen
KESK üyeleri “Zam Zülüm ‹flkence

‹flte AKP, Ulafl›m Zamm› Geri çe-
kilsin” sloganlar›n› att›lar. 

Aç›klamay› KESK Ankara fiube-
ler Platformu dönem sözcüsü Hasan
Karakaya okudu. Karakaya toplu ta-
fl›ma ücretlerine yüzde 13 zam ya-
p›ld›¤›n› belirterek AKP’nin halka
yapt›¤› zulmü dile getirdi. “Büyük
fiehir Belediyesi, Ankara'y› yaflan-
maz hale getirmek için u¤raflmakta-
d›r” diyen Karakaya ulafl›m zamlar›-
n›n geri çekilmesini ve ulafl›m›n hal-
k›n ihtiyaçlar› çerçevesinde düzen-
lenmesini istedi. Eylemin ard›ndan
18 Ekim’de yap›lacak olan “Yolsuz-
lu¤a, Yoksullu¤a, Zamlara, Hak
Gasplar›na Son Vermek ‹çin AKP'yi
Durdural›m!” mitingine ça¤r› bildi-
rilerini da¤›t›ld›. 

SSGSS’ye Karfl› Eylemler
Bursa Alt›parmak SSK önünde 8

Ekim günü “Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu” bir protesto eylemi
yapt›. 

“Sa¤l›kta Reform” ad› alt›nda IMF
dayatmas›yla gündeme getirilen ve
AKP’ninde onaylad›¤› emekçi düflman›
sa¤l›k politikas›n›n protesto edildi¤i ey-
leme Bursa Halk Cephesi de “Herkese
Paras›z Sa¤l›k, Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
dövizleri ile destek verdi. Yaklafl›k 45
kiflinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›k-
lamada emekçilere yönelik sald›r›lara
karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

Ankara’da Ulafl›m
Zamm› Protesto Edildi!

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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15 Ekim’de Ankara K›z›lay'da
YKM önünde toplanan KESK An-
kara fiubeler Platformu üyesi
emekçiler Baflbakan›n yapm›fl ol-
du¤u aç›klaman›n yerine getirilme-
di¤i, aksine tam tersi düzenlemele-
rin yap›ld›¤› gerekçesi ile bir pro-
testo eylemi yapt›lar.

Güvenpark karfl›nda toplanan
70 kiflilik emekçi kitlesi Baflbakan-
l›k önüne kadar yürüdü.

“Zafer Direnen Emekçinin Ola-
cak, Gün Gelecek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Verecek” slo-
ganlar›yla baflbakanl›k önüne gelen
emekçiler ad›na baflbakanl›k önün-

de bir aç›klama yap›ld›. 

Aç›klamay› KESK Genel Bafl-
kan› Sami Evren okudu. Evren,
Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n “eflit
ifle eflit ücret” anlay›fl›n› hayata ge-
çirmek için kurumlar›ndan ek öde-
me alamayan tüm kamu çal›flanlar›-
na ek ödeme yap›laca¤›n› söyledi-
¤ini hat›rlatarak bu aç›klaman›n
üzerinden sadece 1 ay geçtikten
sonra yine Erdo¤an'›n baflkanl›¤›n-
daki Yüksek Planlama Kurulu ka-
rar›yla hükümetin kendi kendini
yalanlad›¤›n› belirtti. 26 Eylül
2008 tarihinde al›nan ve 14 Ekim
2008 tarihinde resmi gazetede ya-

y›nlanan YPK karar›na göre “Ka-
mu ‹ktisadi Teflebbüsleri ve ba¤l›
ortakl›klar›nda çal›flan” on binlerce
sözleflmeli personelin ek ödemeler-
den yararlanamayaca¤› söyleyen
Evren, on binlerce kamu emekçisi-
ni ma¤dur eden YPK karar›n›n der-
hal geri çekilmesini, bu karar geri
çekilene kadar, her türlü hukuki ve
fiili-meflru yollar› kullanarak mü-
cadelelerine devam edeceklerini
belirtti. 

E¤itim-Sen üyesi Süleyman Güler'in Çan-
k›r›'ya sürgün edilmesini k›nayan E¤itim-
Sen’liler hafta boyunca merkez yeralt› çarfl›s›
üstünde “Sürgünler Durdurulsun, Sürgünlere
Hay›r” talebi ile ilgili bir imza masas› açt›lar,
Alibaba, Esentepe, Cumhuruyet ve Merkez
mahallelerinde bildiri da¤›t›m› yapt›lar. 

10 Ekim günü sürgünlere karfl› bir protes-
to yürüyüflü düzenlendi. Hastane önünde top-
lanarak Sanat Soka¤›’na do¤ru yürüyen kitle
sloganlar atarak taleplerini dile getirdiler. 

Eyleme Halk Cephesi ve demokratik kitle
örgütleri de destek verdi. Liseli ö¤renciler de
eyleme kat›larak ö¤retmenlerine sahip ç›kt›-
lar. “Ö¤retmenime Dokunma, E¤itim Hakk›-
m›z Engellenemez, Sürgünler Durdurulsun,
Sürgün ‹nsanl›k Suçudur” yaz›l› dövizlerle
eyleme kat›lan Liseliler de ö¤retmenlerine
sahip ç›kt›lar. 

Sanat Soka¤›na gelip burada 5 dakikal›k
oturma eylemi yapt›ktan sonra tekrar yürü-
yüflle Yeralt› Çarfl›s› üstüne gelen kitleye
Dersim halk› da kat›larak, kim yerlerde de
camlardan alk›fllayarak destek verdiler. Yap›-
lan konuflmalarda AKP’nin emekçi düflman›,
iflkenceci yüzü teflhir edildi. 700 kiflinin kat›l-
d› aç›klama alk›fl slogan ve ›sl›klar eflli¤inde
bitti. 

Direnifl kazand›
26 Eylül’de Ankara Üniversite-

si’nde bafllayan boykot 13 Ekim’de
baflar› ile son buldu. ‹ki iflçinin iflten
ç›k›fl›lmas› ile bafllayan boykot bir
dizi bas›n aç›klamas›, bildiri da¤›t›-
m›, yürüyüfl ve iflçilerin grevi sonu-
cu kazan›mla bitti.

A.Ü. yemekhanelerinden sorum-
lu flirket olan TADAL yaklafl›k iki hafta önce iflçilerin kendileri-
ne zorla imzalat›lan kölelik sözleflmesinin bir örne¤ini al›p
D‹SK/OLEY‹S’e ulaflt›rm›fl olmas›n› “h›rs›zl›k” olarak niteleye-
rek iki iflçiyi iflten ç›karm›flt›.

‹ki iflçinin iflten at›lmas› karfl›s›nda iflçiler, devrimci-demokrat
ö¤renciler ve OLEY‹S’den oluflan bir meclis kuruldu. Meclisin
iki haftal›k boykot direnifli sonucu  TADAL flirketi boykota bo-
yun e¤mek zorunda kald›. 

Kamu Emekçilerinin Ek Ödeme Tepkisi 
Ulaflt›rma Çal›flanlar› Memur Sendikas›’na (Ulaflt›rma

Memur) ba¤l› TCDD çal›flanlar›, ek ödeme kapsam› d›fl›nda
b›rak›lmalar›n› maafl bordrolar›n› yakarak protesto ettiler.

Ankara Gar› önünde biraraya gelen Ulaflt›rma Çal›flanlar›
Memur Sendikas› üyeleri, “Sözde veriyor özde al›yor” diyerek
YPK karar›n› k›nad›klar›n› bildirdi. 1 Ekim itibariyle de y›pran-
ma haklar›n›n ellerinden al›nd›¤›n› hat›rlatan Sendika Baflkan›
Kütük, kamu emekçilerinin sosyal ve özlük haklar› ile yasalar
düzenlemedikçe sorunlar›n daha da büyüyece¤ini dile getirdi.

Türk Tar›m Orman-Sen üyeleri ise Maliye Bakanl›¤› önünde
yapt›¤› eylemle ek ödeme adaletsizli¤ine tepki gösterdi. 

KESK Baflbakanl›k Önündeydi

Dersim’de “Sürgünler”
Protesto Edildi

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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Do¤ru taktiklerin baflar›ya,
yanl›fl taktiklerin ise baflar›s›zl›¤a
götürdü¤ünü yaflamdaki çeflitli
deneyimlerimizden biliriz. Siya-
setten ticarete, spordan bilime,
hemen her alanda bir hedefe
ulaflmak, sonuç almak, baflar›l›
olmak için taktiklere baflvurulur. 

Sayd›¤›m›z örneklerin hepsin-
de de, karfl›t taraflar aras›nda bir
‘‘mmüüccaaddeellee’’ vard›r. Çünkü, strateji
ve taktik, mücadeleye iliflkin iki
kavram ve ddoo¤¤rruu bbiirr ssttrraatteejjii vvee
ddoo¤¤rruu bbiirr ttaakkttii¤¤ee ssaahhiipp oollmmaakk,, bbiirr
mmüüccaaddeelleeyyii bbaaflflaarr››yyaa uullaaflfltt››rrmmaa--
nn››nn tteemmeell ggeerreekklleerriinnddeennddiirr.. Bizim
burada tan›m›n› yapt›¤›m›z taktik
ise, devrimci mücadeleye iliflkin-
dir. 

TTaakkttiikk;; bir mücadele sürecinin
belli bir kesitine, belli bir konuya
veya belli bir alana iliflkin olarak
izlenen politikad›r. Stratejik hede-
fe ulaflmay› kolaylaflt›ran, h›zlan-
d›ran tüm politika, eylem ve ör-
gütlenmeler takti¤in konusudur. 

Stalin takti¤in hedefini flöyle
ifade eder; ““TTaakkttiikk,, hheerr vveerriillii aann--
ddaa ssoommuutt ssaavvaaflfl dduurruummuunnaa eenn
ççookk uuyygguunn ddüüflfleenn flfluu yyaa ddaa bbuu
ççaarrpp››flflmmaayy››,, flfluu yyaa ddaa bbuu mmüüccaa--
ddeelleeyyii kkaazzaannmmaayy››,, flfluu yyaa ddaa bbuu
kkaammppaannyyaayy››,, flfluu yyaa ddaa bbuu eeyyllee--
mmii bbaaflflaarr››yyllaa ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeeyyii
hheeddeefflleerr.."" ((SSttaalliinn,, EEsseerrlleerr,, CCiilltt--55))

Devrim süreci boyunca strate-
ji, ülke koflullar›, sosyo-ekono-
mik yap›, uluslararas› koflullarda
nitelik de¤ifliklikler olmad›¤› sü-
rece de¤iflmezken, taktik, somut
durumlara göre farkl› biçim ala-
bilir.

Taktik için önemli olan, strate-
jik hedefe hizmet etmesidir. Tak-
tik, stratejik hedefe hizmet etmek
kofluluyla, bazen geri çekilmeyi,

bazen ileri at›lmay›, bazen mü-
cadelenin bir biçimini, bazen

baflka biçimlerini öne ç›karmay›
gerektirebilir. Stalin de, ““DDeevvrrii--
mmiinn bbeelliirrllii bbiirr aaflflaammaass››nn›› tteemmeell
kkaabbuull eeddeenn ttaakkttiikk,, ddeevvrriimmiinn kkaa--
bbaarrmmaa vvee aallççaallmmaass››nnaa,, hh››zzllaann--
mmaa vvee yyaavvaaflflllaammaass››nnaa ggöörree bbiirr--
ççookk kkeezz ddee¤¤iiflfleebbiilliirr..”” der.

Hangi koflulda hangi takti¤in
uygulanaca¤›n› belirleyen bir
flablon yoktur. Taktiklerin do¤ru-
lu¤unu belirleyen, takti¤in hare-
keti stratejik hedefe yaklaflt›ran
bir fonksiyon görmesidir.

Bir taktik belirlenirken dikkate
al›nacak unsurlar da; ssttrraatteejjiinniinn
bbeelliirrlleennmmeessiinnddee ddiikkkkaattee aall››nnaann
uunnssuurrllaarr››nn,, bbeellllii bbiirr kkoonnjjoonnkkttüürr,,
bbeellllii bbiirr aallaann iiççiinnddee ttaahhlliill eeddiillmmee--
ssiiddiirr.. Stratejinin belirlenmesinde
dikkate al›nan unsurlar öz olarak;
ülkenin  ssoossyyoo--eekkoonnoommiikk vvee ssii--
yyaassii kkooflfluullllaarr››,, hakim üretim bi-
çimi, yyöönneettiimm bbiiççiimmii,, egemen ve
ezilen s›n›flar›n durumlar› ve çe-
liflkileri, kkaarrflfl››--ddeevvrriimmiinn ssiiyyaassii
vvee aasskkeerrii dduurruummuu,, komflu ülke-
lerle iliflki ve çeliflkiler, üüllkkeenniinn
ttaarriihhii vvee bbuunnaa bbaa¤¤ll›› oollaarraakk
oolluummlluu vvee oolluummssuuzz ddiinnaammiikk--
lleerr...... idi.

Fakat, bunlar›n yan›nda, takti-
¤in belirlenmesinde, farkl› kimi
özgünlüklerin de dikkate al›nma-
s› gerekir. Bunlar; birincisi oo aann
iiççiinnddee bbuulluunnuullaann kkooflfluullllaarr vvee ddeevv--
rriimmiinn vveerriillii kkooflfluullllaarrddaa yyüükklleeddii¤¤ii
ggöörreevvlleerr,, ikincisi, hhaarreekkeettiinn ((vveeyyaa
kkiittlleelleerriinn)) iiççiinnddee bbuulluunndduu¤¤uu kkoo--
flfluullllaarr’’d›r. Bunun içinde; devrim
ve karfl› devrim aras›ndaki söz
konusu çat›flman›n politik anla-
m›, kkiittlleelleerriinn hhooflflnnuuttssuuzzlluu¤¤uunnuunn
vvee tteeppkkiilleerriinniinn ddüüzzeeyyii,, devrimci-
lere nas›l bakt›klar›, ddeevvrriimmccii hhaa--
rreekkeettiinn öörrggüüttsseell dduurruummuu vvee kkiittllee--
lleerr üüzzeerriinnddeekkii eettkkiissii,, oligarflinin
politik-ideolojik sald›r›lar›ndan
etkilenme düzeyleri, ççeelliiflflkkiilleerriinn
eenn ççookk yyoo¤¤uunnllaaflfltt››¤¤›› kkoonnuullaarr vvee
kkeessiimmlleerr gibi bafll›klar yer al›r. 

Yani, stratejiden farkl› olarak
taktik belirlenirken, devrim ve
karfl› devrim güçlerinin, o somut
koflullar içindeki subjektif duru-
munun tahlili de, gerçekçi bir fle-
kilde yap›l›r. Oysa, stratejinin be-
lirlenmesinde bunlar dikkate al›n-
maz. Devrimin stratejisi belirlenir-

ken, henüz bir örgüt yeni kurulu-
yor ya da kurulmam›fl da olabilir.
Strateji buna göre belirlenmez, fa-
kat taktikte subjektif durum etki-
lidir.

Bir yanl›fl anlama olmamas›
için tekrar vurgulamak gerekirse,
ddoo¤¤rruu bbiirr ttaakkttii¤¤iinn bbeelliirrlleennmmeessiinn--
ddee ttüümm bbuu ffaakkttöörrlleerriinn hheeppssii ddiikk--
kkaattee aall››nnmmaall››dd››rr.. Örne¤in, bu fak-
törlerden sadece devrimin ve
karfl› devrimin güçler dengesini
hesaba kat›p, bunlara mutlak bir
belirleyicilik atfederek, o çat›fl-
man›n politik anlam› gözard› edil-
di¤inde, yanl›fl taktikler belirlene-
bilir. Oysa, öyle koflullar olur ki,
stratejik hedeften flaflmadan iler-
leyebilmek için, subjektif durum-
lar›n elveriflsizli¤ine ra¤men en
ileri düzeyde çat›flmay› göze alan
taktiklere baflvurmak gerekebilir.
Devrimci hareketin; 12 Eylül’de,
subjektif durumunun elveriflsizli-
¤ine karfl›n, cuntaya karfl› direnifl
tavr›, 1984 Ölüm Orucu politika-
s› buna denk düflen örnekler ola-
rak verilebilir.

Stalin’in; ““SSoonnuuçç oollaarraakk,, ttaakk--
ttiikklleerriinn hhaarreekkââtt›› vvee ssoonnuuççllaarr››,,
...... aannll››kk eettkkiissiinniinn bbaakk››flfl aaçç››ss››nn--
ddaann ddee¤¤iill,, ffaakkaatt ssttrraatteejjiinniinn
aammaaççllaarr›› vvee oollaannaakkllaarr›› aaçç››ss››nn--
ddaann ddiikkkkaattee aall››nnmmaall››dd››rr..”” sözle-
ri, tam da bu tür taktikleri izah et-
mek içindir.

Demek ki, do¤ru bir taktik be-
lirlemek için, hangi unsurlara
dikkat edilece¤ini bilmek tek ba-
fl›na yeterli de¤ildir. Ayn› zaman-
da, stratejik hedefte ilerleme ka-
rarl›l›¤› gerekir. De¤ilse, mücade-
lenin çeflitli zorluklar›, karfl› dev-
rimin bask›lar›, do¤ru taktiklerin
gerektirdi¤i bedeli ödemekten
kaç›nmak gibi nedenlerle, yanl›fl
taktiklerin belirlenip uyguland›¤›
örnekler çokça vard›r.

Marksizm-Leninizmden sap-
ma ak›mlar, genellikle, ““ggüüççlleerr
ddeennggeessii””, ““ggeerrççeekkççii oollmmaakk”” gibi
söylemlerin arkas›na saklanarak,
stratejik hedeften sapan taktikler
belirlerler. EEvveett,, ddeevvrriimmcciilleerr ggeerr--
ççeekkççiiddiirr,, nneessnneell dduurruummuu yyookk ssaayy--
mmaazzllaarr,, ffaakkaatt ggeerrççeekkççii oollmmaakk,,
nneessnneellllii¤¤ee tteesslliimm oollmmaakk ddeemmeekk
ddee ddee¤¤iillddiirr..

SÖZLÜKSÖZLÜK

TAKT‹K

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...



“Okul iflgal alt›ndayken, baflta
yaln›zca iki k›z dört erkek yürü-
yorduk. Her gün dayak yedik,
amfide arkam›z tamamen bofltu.
Sonra yedi olduk, on olduk gide-
rek biz dayak atmaya bafllad›k.
Her geçen gün faflistlerin arkas›
boflalmaya bafllad›. Sonra onlar›
okuldan atmaya bafllad›k...”

fifiaabbaann fifieenn bunlar› yaparken
17 yafl›ndayd›. O ve yoldafllar›
inanç ve coflkuyla direnifl örgütle-
meye bafllad›lar faflizme karfl›. Ka-
rarl›yd›lar okullar›ndaki faflist iflga-
li k›rmak için. Yaflad›klar› tüm
olumsuzluklara ra¤men olmaz de-
miyorlard›. Her sald›r›dan sonra
daha da kararl› ç›k›yorlard› fafliz-
min karfl›s›na. Say›lar›n›n az olma-
s›n›n önemi yoktu. Çünkü say›lar›
az da olsa hakl› olan onlard› ve
bunun fark›ndayd›lar. Asla ümit-
sizli¤e kap›lmam›fllar, sab›r ve
emekle ço¤alm›fllar ve okuldaki
iflgali k›rm›fllard›. Dev-Gençlilik
böyleydi. 

12 Eylül karanl›¤› ülkenin üzeri-
ne çöktü¤ünde de Dev-Gençliler
ne boyun e¤diler, ne umutsuzlaflt›-
lar. Dev-Gençlili¤in militan ruhunu
sürdürdüler y›llar boyu ve cuntan›n
karanl›¤› devrimci hareketin ön-
derli¤inde yar›lmaya bafllarken,
Dev-Genç’liler bunda da önemli bir
rol oynad›lar. Nisan Direnifli’yle,
boykotlarla büyütülüyordu müca-
dele. Gençlik yeniden halk›na
umut olmaya bafll›yordu. “Sosya-
lizm öldü” diyenlere karfl› sosyaliz-
mi savunuyor, “at›l›m” içindeki ha-
rekete gençli¤in coflkusunu, dina-
mizmini sunuyordu.

Okullarda 12 Eylül karanl›¤›

parçalan›rken Dev-Gençliler yeni
kahramanlar ve kahramanl›klar
yarat›yordu. fiaban fien’lerin bay-
ra¤› art›k Hamiyetler’in elindeydi.
HHaammiiyyeett YY››lldd››zz da yaln›zd› okulun-
da, faflistler afifl as›yordu. Hami-
yet’se buna müsaade etmeyecek-
ti. Hamiyet ufak tefekti ama yüre-
¤i büyüktü. Tek bafl›na olmas›
önemli de¤ildi. Kendisine ve Dev-
Genç’ine güveniyordu Hamiyet.
Cüretle ve tereddütsüz y›rtmaya
bafllad› faflistlerin afifllerini. Hami-
yet’in bu müdahalesi 1 Aral›k Di-
reniflini de ortaya ç›karacakt›. 

Adlar› daha sonra Ekrem, Bir-
tan, Ali, Ayhan, Erol, Zehra,
Eyüp... olacakt›. Dev-Genç’li ol-
man›n ad›yd› onlar. Halklar›na
ba¤l›yd›lar. Hepsi de zor koflullar-
da olmazlar› olur, yap›lmazlar› ya-
p›l›r k›lm›fllard›. 

Evet, bugün kuruluflumuzun
39. y›l› ve onlar›n sayesinde kesin-
tisiz bir gelene¤in sahibiyiz. Bize
bu onuru ve gururu yaflatanlar on-
lard›r.

Faflizm bugün de halk›n en kü-
çük hak arama talebine dahi azg›n-
ca sald›rmaktad›r. Devrimci, de-
mokrat insanlar cenazelere, bas›n
aç›klamalar›na kat›ld›klar› için ifl-
kencelerden geçirilip tutuklanmak-
tad›r. Sokak ortas›nda insanlar kur-
flunlanmaktad›r. Yasal bir dergiyi
satarken Ferhat Gerçek gibi polis
kurflunuyla sakat kalabilmekte ya
da Engin Çeber gibi iflkencelerden
geçirilip katledilmektedir.

Bütün bunlara karfl› ggeennççllii¤¤iinn

ggöörreevvii, faflizmin karfl›s›na kitlesel
olarak dikilmektir. Bu, ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen, açl›¤›n,
yoksullu¤un, sömürünün son bul-
mas›n› isteyen her gencin görevi-
dir. Kitleselleflmek için okullarda,
amfilerde fiabanlar’›n yapt›¤› gibi
sab›rla, inançla çal›flmak, olmaz-
lar› olur yapabilece¤imize güven-
mek, Hamiyet gibi cüretli olmak
gereklidir. Yaln›z olmam›z, ya da
okulumuzun faflistlerin, gericilerin
iflgali alt›nda olmas›, veya apolitik
kesimlerin hakim görünmesi, oku-
lumuzda yaflad›¤›m›z bask›lar;
bunlar›n hiçbirisi bizim için engel
de¤ildir. ‹nanc›m›z ve kararl›l›¤›m›z
olduktan sonra her fley afl›l›r. Yeter
ki kendimize güvenelim, baflarabi-
lece¤imize inanal›m.

Bu inanc›n yaratt›¤› 39 y›ll›k ke-
sintisiz bir gelenek var, bu gelene-
¤in ad› Dev-Genç’tir. Dev-Gençlilik
“tek bafl›n›zas›n›z, arkan›zda kim-
se yok” diyenlere ““bbeenn vvaarr››mm”” di-
yebilmektir. Ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi, sosyalizm mücadelesinin ad›-
d›r Dev-Genç. Gençli¤in varoluflu-
dur. Gençli¤in iradesi, sözü, sesidir.
Gelece¤e sahip ç›kmakt›r, halk
sevgisidir, cürettir, fedakârl›kt›r.
Sömürüye ve zulme karfl› her ko-
flulda mücadele etmektir. ‹flte Dev-
Genç ruhu budur. Bu ruh 39 y›ld›r
her koflulda yaflat›lmaktad›r. Ve bu
ruh, bu coflku her koflulda sürdü-
rülecektir. Bizlere yeni gelenekler
b›rak›p bizden önce düflenleri se-
laml›yoruz. Onlar›n bize b›rakt›¤›
kararl›l›k ve coflkuyla 39. y›l›m›z›
kutluyoruz.

3399.. YYIILLIINNDDAA SSEELLAAMMLLIIYYOORRUUZZ
GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

40 y›l önce ODTÜ Stadyu-
mu’na Hüseyin ‹nanlar’›n yazd›¤›
“DEVR‹M” yaz›s›, 10 Ekim’de
yaklafl›k 1000 ö¤renci taraf›ndan
yeniden yaz›ld›.

1977’de rektörlü¤ün ça-
t›s›ndan at›lan bombalarla
katledilen, 9 ö¤renci için
yap›lan an›t›n önünde aç›k-
lama yapan ö¤renciler, ara-
lar›nda Kevser M›rzak’›n,

Dursun Karatafl’›n da oldu¤u
devrim flehitlerinin isimlerini sa-
yarak, sayg› durufluna durdular.  

Ankara Gençlik Derne¤i’nin-
de kat›ld›¤› eylemde “‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek, Engin
Çeber Ölümsüzdür, F Tipi Üni-
versite ‹stemiyoruz, YÖK’e Ha-
y›r” solganlar›yla stadyuma yü-
rüyen ö¤renciler “DEVR‹M” ya-
z›s›n› yeniden yazd›lar.

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii

“Devrim” ODTÜ’de
Yeniden Yaz›ld›!

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;
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69’dan bugüne nice kahraman-
l›klarla, geleneklerle büyüdü, ve
Anadolu’nun coflkun ›rmaklar› gibi
akarak geldi DEV GENÇ. Coflkusu;
sosyalizme, ba¤›ms›zl›¤a halklar›n
kurtulufluna olan inanc›ndayd›. Ka-
rarl›l›¤› flehitlerinin kararl›l›¤›yd›.

Her an› ile gençli¤e ö¤reten,
Dev Genç’in tarihi, 12 Ekim'de ‹s-
tanbul ve Anadolu’nun çeflitli ille-
rinde yap›lan seminerlerle genç-
li¤e ö¤retmeye devam etti.

‹‹ssttaannbbuull GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii
Zehra Kulaks›z Halk Sahnesini
Dev-Genç tarihi semineri ile açt›.

Zehra Kulaks›z Halk Sahne-
si‘nin ve seminerin aç›l›fl konufl-
mas›n› yapan Gençlik Dernek’li
Hüseyin Öztürk, Zehra Kulak-
s›z’›n yaflam›n› anlatarak, Zeh-
ra’n›n fedakarl›¤›n› özetleyen  “dü-
zenle olan bütün ba¤lar›m› kopar-
maya haz›r›m, buna yaflam ba¤›
da dâhil” sözünü hat›rlatt›.

Dev-Genç tarihini anlatan Metin
Yavuz ise üniversitelerdeki faflist ifl-
galleri k›r›p devrimcilerin de ö¤re-
nim hakk›ndan yararlanmas› için
ödenmesi gereken bedellerin yine
Dev-Gençliler taraf›ndan ödendi¤i-
ni, fiaban fien’in ‹Ü'de iflgalin k›r›l-
mas› için tek bafl›na her gün dayak
yeme pahas›na okula gitmesini ve
onun bu kararl›l›¤›n›n okulda, sin-
mifl durumdaki devrimci-demokrat
ö¤rencileri canland›rmas›n› ve faflist
iflgalin k›r›lmas›n› örnek gösterdi.

12 Eylül’de yine bedelleri göze
alanlar›n Dev-Gençliler oldu¤u-
nu anlatan Yavuz, oligarflinin
sald›rganl›¤›n›n artt›¤›, cuntadan
bir ay sonra Dev-Gençliler'in
‹TÜ’deki boykotunu anlattt›.

Yavuz  “Gençlik kendi kimli-
¤ine sahip ç›kt›¤› için düzen en
fazla onunla u¤rafl›r. Bunun için
yozlaflt›rmaya ilkokullardan
bafllad›lar. Biz bunu kabul etme-
yenler olarak di¤erlerinin de et-

memesini sa¤lamal›y›z. Mahir-
ler bunu baflarm›flt›r, ayn›s›n›

flimdi de yapa-
biliriz” diyerek
sözlerini bitirdi.
S e m i n e r d e
gençlik tarihini
resimler ve gö-

rüntülerle anlatan bir sinevizyon
gösterimi de yap›ld›.

AAnnkkaarraa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’nde
yap›lan seminerde de Bilgehan
Karpat devrimci gençli¤in anti-em-
peryalist mücadele çerçevesinde
6.Filo eylemleri, Vietnam kasab›
Kommer’in arabas›n›n yak›lmas›

olmak üzere birçok eyleme damga
vurdu¤unu anlatt›. 

Karpat konuflmas›nda, gençli¤in
ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde çok önemli bir yere
sahip oldu¤unun alt›n› çizdi.

Ankara Gençlik Derne¤i Baflka-
n› Evrim Yücel gençli¤in düzenle
uzlaflmaz tavr›n›n, faflizme karfl›
mücadele kararl›l›¤›n›n sürdürüldü-
¤ünü, tarihe Hamiyet Y›ld›z’larla,
Birtan Altunbafl’larla, Seher fia-
hin’lerle yeni halkalar eklendi¤ini
anlatarak, Devrimci Gençli¤in Ma-
hirler’den bugüne cüretle, direne-
rek, y›lmadan savaflarak koflullar
ne olursa olsun halk›n yan›nda yer
alarak mücadelesine devam etti¤i-
ni belirtti. Seminer sinevizyon gös-

te r imi -
nin ar-
d ›ndan
sona er-
di.

EE ss -
kkiiflfleehhiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii de
KESK'in salonunda düzenledi¤i se-
minerle devrimci gençli¤in tarihini
anlatt›. 

Seminerde Makbule Y›ld›r›m,
Türkiye'de gençli¤in mücadelesini,
Dev-Genç'in oluflumunu ve verdi¤i
mücadeleyi anlatt›. Çi¤dem Yahfli
ise Dev-Genç’li olmak ve bugün
Dev-Genc’i yaflatmak bafll›¤› alt›n-
da bir konuflma gerçeklefltirdi.
Konuflmalar sonras›nda Dev-
Genç'ten bugüne gençlik mücade-
lesini anlatan sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Seminer Grup Boran
Halay›’n›n dinletisiyle sona erdi.

ÇÇaannaakkkkaallee ÖÖ¤¤rreennccii GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii GGiirriiflfliimmii'de Belediye Sos-
yal Tesisleri'nde düzenledi¤i semi-
ner ile 1969’dan bafllayan bir tari-
hin, Türkiye’deki Devrimci Gençlik
hareketinin en önemli temel taflla-
r›ndan olan Dev-Genç’in, 39. y›l
dönümünü  selamlad›.

Seminerde a¤›rl›kl› olarak Dev-
Genç’in gerçeklefltirdi¤i, öncülük
etti¤i eylemlerin anlat›m›na yer ve-
rilirken, ülkemiz devrimci gençlik
hareketindeki militan ruhun yara-
t›lmas›nda en büyük rolü oynad›-
¤›ndan, emperyalizme karfl› ba-
¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasi,
kapitalizme karfl› sosyalizm müca-
delesini yüksek tuttu¤undan bah-
sedildi. 60 kiflinin kat›ld›¤› seminer
müzik grubunun verdi¤i dinletiyle
sona erdi.

Trabzon’da Tan›flma Çay›
Temel Haklar Gençlik Komisyo-

nu, 12 Ekim’de dernek binas›nda
tan›flma çay› düzenledi.

Çayda yozlaflt›rma politikalar›na
karfl› gençli¤in h›zla duyarl›laflmas›
ve politikleflmesi gerekti¤i ve Dev
Genç’in mücadele tarihi, Engin Çe-
ber’in katledilmesi ve devletin kali-
amc›l›¤› üzerine sohbetler edildi. 

SUÇ: Slogan Atmak
9 Ekim tarihinde Bal›kesir Genç-

lik Derne¤i baflkan› Tahsin Sa¤alt›-
c› saat 11.00'da gözalt›na al›nd›. 

Gözalt› gerekçesi olarak ise 1
May›s'ta 'Fatma Koyup›nar Ölüm-
süzdür' slogan› at›p, “suç ve suçlu-
yu övmek” olarak gösterildi.
Sa¤alt›c› ayn› gün mahkemeye
ç›kart›larak serbest b›rak›ld›.
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Sözün ÖÖzü: Teori, y›¤›nlar› kavrad›¤›
anda, maddi bir güç haline gelir.

K. Marks 

TRT ile ‹ran dev-
let televizyonu
aras›nda anlaflma
yap›lm›fl ve kar-
fl›l›kl› dizi de¤ifli-

mi yap›lacakm›fl. CHP’den Canan
Ar›tman anlaflmaya karfl› ç›karken
demifl ki ““‹‹rraann ddiizziilleerrii ggeennççlleerrii zzeehhiirr--
lleerr””: 

Peki, çeflitli televizyonlarla yay›nla-
nan Amerikan dizileri? Onlar zehirle-
miyor mu?

Peki Amerikan taklidi, Brezilya tak-
lidi veya “kendimize özgü” flovenizm
bayraktar› diziler zehirlemiyor mu? 

Her türlü yozlaflman›n meflrulaflt›-
r›ld›¤› pespaye diziler, iflkencenin infa-
z›n normal gösterildi¤i polis dizileri,
onlar zehirlemiyor mu?

Velhas›l zehirleyen çok; bütün ola-
rak ve tutarl› flekilde karfl› ç›kmak ge-
rekiyor; bu ifl laiklik-fleriatç›l›k basitli-
¤ine s›k›flt›r›lamayacak kadar kap-
saml› ve önemli..

BAM TELİ çizgiler

Türk-‹fl’e Türk Metal Sendika-
s› Genel Baflkan› Mustafa Özbek,
kendisine yönelik suçlamalara
karfl› “Evim var tabii, evim olma-
yacak m›?” diyor. Öyle ya, adam
nerede otursun!!!

‹flte Özbek’in evi:
- K›r›kkale’de 5 katl›, 10 da-

ireli apartman, 
- Kufladas›’nda villa, 
- Ankara Çubuk’ta 12 dönüm-

lük havuzlu villa, Metal Koopera-

tifi’nde dubleks villa, Ke-
çiören’de 2 daire, Bah-
çelievler’de 2 daire, Bil-
kent’te villa, ODTÜ Ko-

operatifi’nde hisse, Gazi Üni. Ko-
operatifi’nde dubleks villa, Çan-
kaya’da 2 apartman, OST‹M’de
tüp gaz dolum tesisi, Beysu-
kent’te biri 4 katl› iki villa, Çay-
yolu’nda kooperatif hissesi.

- Bursa’da daire, 
- ‹zmir’de kooperatif hissesi, 
- K›br›s-Girne Çatalköy’de 15

dönümlük arazide 2 villa, Kara-
o¤lu Mahallesi’nde daire.

- Çubuk’ta havuzlu çiftlik.

Diyor ki, ‹stanbul’un emniyet
müdürü: “Vatandafllar, mahalleler-
inde, apartmanlar›ndaki flüpheli
durumlardan bizleri haberdar

etsinler. fiüpheli kifliler konusunda
bizleri uyars›nlar. Bir güvenlik
görevlisi gibi davrans›nlar.” 
11 milyon polis ha!
Baflka iste¤iniz?
Cerrah kimbilir kaç›nc› kez
yap›yor bu ça¤r›y›. Ama alaca¤›
cevap yine ayn› olacak! 

“Evim vvar ttabii, eevim
olmayacak mm›?”

Cerrah’›n hayali: 
‹stanbul karakolu
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““aarrttiissttlliikk yyaappmmaa llaann!!””
‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 

Samanyolu TV’nin “Kollama” adl› televizyon dizisinde
rol alm›fl. Senaryo gere¤i “flehit cenazesi” sahnesinde ka-
mera karfl›s›na geçmifl Cerrah. Zaman gazetesinin haberine
göre. bu sahnede rol yaparken, terör konusunda da “mesaj-
lar” verecekmifl. 

Bu haberi okuyunca, özellikle polisin gözalt›na ald›kla-
r›na karfl› s›k s›k kulland›klar› söz geldi akl›m›za: ““AArrttiisstt--
lliikk yyaappmmaa llaann!!””...... Alma illa artistlik yapacaksa, Erol
Tafl’›n Yeflilçam’daki yeri hala doldurulabilmifl de¤il;
Cerrah’a en uygun rol o olur san›r›z. Hiç zorluk çekmez,
rol yapmas›na da gerek kalmaz zaten. Kendini oynas›n
yeter.

‘‘EEnntteell PPaaflflaa!! FFaarrkkll›› PPaaflflaa!!’’
VVee ‹‹flflttee KKoonnuuflflttuu PPaaflflaa!!
Burjuva bas›n›n entellektüel paflas›, iki al›nt› yapmas›na
bak›p “farkl›” ilan etti¤i pafla Bal›kesir’de yapt›¤› konufl-
mada burjuva bas›na ültimatom verdi: “Hizaya gelin,
adam gibi do¤ru yerde bulunun, yoksa...”
Dikkat; entel pafla, bunlar› söyledikten sonra “alt›n› çizi-
yor”, bir de tekrar ediyor. Ona göre ha!!!

‘Irkç› Sald›r›lara 
Son’ Konserleri

Anadolu Federasyonu’nun
düzenledi¤i ‘Irkç› Sald›r›lara
Son’ konserlerinden ikisi, 11
Ekim’de Berlin’de ve 12
Ekim’de Hamburg’da gerçek-
lefltirildi.

Her iki konserde de, Almanya ve Avrupa da giderek
artan, ayr›mc›l›k ve ›rkç› sald›r›lara dikkat çekildi. Ber-
lin’de 400, Hamburg’da 1000 kiflinin kat›ld›¤› konserler-
de, Anadolu Federasyonu Irkç›l›¤a karfl› çal›flmalar› hak-
k›nda da bilgi verdi. Her iki konserde de Engin Çeber’in
iflkencede katledilmesi ile ilgili konuflmalar da yap›ld›.

Berlin’deki konserde, 16 yafl›ndaki Ya¤mur türküleri-
ni, flelpe tekni¤iyle çald›¤› saz eflli¤inde söyledi. Grup
Canlar kürtce türkçe türküler söylerken, Erdal Bayra-
ko¤lu salonda karadeniz havas› estirdi. Grup Yorum’un
türkü ve marfllar›n›n yaratt›¤› coflku, kitlenin hep bir
a¤›zdan att›¤› sloganlarda ve çekilen halaylarda kendini
gösterdi. Grup Yorum, devrimci hareketin önderi Dursun
Karatafl’›n cenaze töreni görüntüleri eflli¤inde, “Hoflça
Kal›n Dostlar›m Benim” türküsünü söyledi.

Hamburg’daki konserde de, Grup Yorum’un yan›nda
çok say›da sanatç› yer ald›. Anadolu-Der Hamburg Mü-
zik Grubu ve çocuk grubu, Güler Duman, Mikail Aslan,
geceye Kürtçe ve Türkçe söyledikleri türkülerle kat›ld›-
lar. Berlin’de oldu¤u gibi, Hamburg’da da, coflkunun üst
boyutta yafland›¤› saatler, Grup Yorum’un türkü ve
marfllar›n› söyledi¤i saatler oldu.

Fransa: Nancy'de Halk Toplant›s›
Fransa'nin Nancy kentinde, 12 Ekim’de gündeme ilifl-

kin bir halk toplant›s› düzenlendi. Dursun Karatafl'›n an›l-
d›¤› toplant›da, ülkemizdeki faflizmin vahfleti ve Engin
Çeber’in katledilmesi, hapishanelerde tecritin sürdü¤ü ve
Adalet Bakan›’n›n tecriti k›smen de olsa ortadan kald›ra-
cak olan genelgesinin uygulanmamas› ve Fransa'da ya-
flanan operasyon ve tutuklamalar, toplant›n›n gündemini
oluflturdu. 

Toplant›da, anlat›mlar›n yan›nda soru cevaplarla ko-
nular üzerinde tart›flma yürütüldü. Sürecin omuzlara yük-
ledi¤i sorumluluklara dikkat çekildi. 50 kiflinin kat›ld›¤›
toplant›da, ayr›ca “Bizim Hikayemiz” isimli sinevizyon
gösterimi yap›ld› ve fliirler okundu.

Avusturya: Enginler Her Yerde
Okurlar›m›z, 11 Ekim’de Viyana’da yürüyüfl önlükle-

riyle dergimizin tan›t›m ve da¤›t›m›n› yapt›lar. Halk Cephe-
sinin ““PPoolliiss DDöövvddüü HHaappiisshhaannee ÖÖllddüürrddüü““ bafll›kl› aç›lama-
s› n› da da¤›tan okurlar›m›z, Ferhat’› vuranlar, Engin’i kat-
ledenler sevinmesinler, hepimiz Engin ve Ferhat’›z dediler.

“Gözünü seveyim Fuat Bey”
Hrant Dink’in katillerinin flovenist avukat› Fuat Turgut,
her duruflmada ›rkç› sözlerle tehditler ya¤d›r›yor. Hrant
Dink’in kardefli mahkeme baflkan›ndan duruflma salonun-

daki bu sald›rganl›¤a izin vermemesini istiyor. Mahkeme
baflkan› ›rkç› avukattan “›rkç›l›k yapmamas›n›”

“Gözünü seveyim Fuat Bey” diye istiyor. 
Gelin de bu mahkemeden adalet bekleyin.

BBiirr ççöözzssee ssaahhiibbii!!!!!!
Ah ah, Beyaz Saray’dan “bizim babam›z” izin vere-

cekti ki görürdünüz siz o zaman... Bakmay›n flimdi s›rf
böyle poz vermekle yetinmek zorunda kal›fl›m›za; biz
süngü tak›p gezdirmesini de bilirdik ya iflte, ba¤›ml›l›¤›n
gözü kör olsun!
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Bu nas›l bir utanmazl›k ki, 21
y›ld›r sürdürülüyor. 

21 y›ld›r, gerçe¤i Türkiye halk-
lar›ndan gizlemeye çal›fl›yorlar.

21 y›ld›r, art›k ortada bile kal-
mam›fl bir ““ggrruupp”” ç›kar› u¤runa
yalanda ›srar ediyorlar. 

21 y›l önce, 1987 Ekiminde
Almanya’n›n Hamburg flehrinde
Ayd›n Erol adl› bir Devrimci
Yol’cu öldürülmüfltü.  

Devrimci Yol, o dönemde bu
cinayeti, Devrimci Solcular’›n ifl-
ledi¤i flaiyas›n› yayd›. 

Devrimci Yol’un o güne kadar
hemen hiçbir konuda sesleri du-
yulmam›fl olan Mamak’taki yö-
neticileri, devrimci hareketi kara-
lamak için gazetelere ilanlar ver-
diler. 

Ayd›n Erol’u vuran “karanl›k
el” ilan ettiler devrimci hareketi. 

Devrimci hareketin geliflme-
sinden statükolar› sarsan müca-
delesinden rahats›z olan Murat
Belge gibileri de kat›ld›lar bu “ka-
ranl›k el” karalamas›na. 

Ama yalanc›n›n mumu yats›-
ya kadar yanabilirdi. 

“Karanl›k el”in bir Devrimci
yol’cuya ait oldu¤u, Ayd›n Erol’u
“kaza”yla vurdu¤u aç›¤a ç›kt› da-
ha sonra. 

Ayd›n Erol’u vuran Devrimci
Yolcu, Alman polisine itirafta bu-
lundu. 

Fakat buna ra¤men, ülkede
devrimci harekete karfl› “karanl›k
el” karalamas›n› sürdürenler, ne
özür dilediler, ne gerçe¤i aç›kla-
d›lar. 

21 y›ld›r yapmad›lar bunu. 

Bu utanmazl›¤›n ve hala sa¤a
sola çamur atma, flaibe alt›nda
b›rakma hezeyan›n›n bitmedi¤ini
ise, geçti¤imiz günlerde Birgün’de
Ayd›n Erol üzerine yay›nlanan ya-
z›da bir kere daha gördük.

*
Ayd›n Erol’u yak›ndan tan›d›¤›

anlafl›lan Murat Gültekin imzal›
yaz›n›n giriflinde flöyle deniyordu.

“21 y›l önce bu günlerde gaze-
telerde, dergilerde ç›kan ilanlar
devrimci sanatç›, balet Ayd›n
Erol’un hayat›n› kaybetti¤ini ha-
ber veriyordu. Sevgi, özlem dolu
içten sözcükler, onun için yaz›l-
m›fl fliirlerle bezeli ilanlar aylarca
yay›nland›...” (12 Ekim 2008)

O ilanlardaki karanl›k el ede-
biyat›na, o ilanlardaki iftirac›l›¤a
hiç de¤inmiyor yazar. 

Çünkü o karalaman›n sürme-
sini istiyor. Bunu istedi¤ini yaz›-
n›n ileriki bölümünde, Erol’un öl-
dürüldü¤ü günü anlatt›¤› sat›rlar-
da daha aç›k görüyoruz:

“Akflam saatlerinde çocukluk
ve mahalle arkadafl› Taner Ak-
çam’›n do¤um günü kutlamas›
için Emek Lokantas›’n›n yolunu
tutar. Gecenin ilerleyen saatlerin-
de bildiri da¤›tmak üzere lokan-
taya gelen bir grupla Ayd›n ve
arkadafllar› aras›nda sözlü satafl-
malardan sonra kavga ç›kar, bbiirrii--
lleerrii silaha sar›l›r ve atefl s›ras›nda
Ayd›n Erol vurulur...”

Kim o birileri?
En az›ndan 21 y›l sonra aç›k-

ça, dürüstçe yazsan›z ya. 21 y›l-
d›r sürdürmeye çal›flt›¤›n›z iftiray›
düzeltseniz ya!.. Ama hay›r. 

Özür de, özelefltiri de yoktur
onlar›n gelene¤inde. Devrimci
harekete düflmanl›k ise, anlafl›lan
hiç bitmemifltir. 

Yaz›k, biz y›llard›r düzeltmek-
ten b›kt›k; ama onlar, yalanc›l›k,
iftirac›l›k s›fat›n› tafl›maktan y›l-
lard›r b›kmad›lar. Ama biz de
özür dilemeye ça¤›rmaktan b›k-
mayaca¤›z. Ya yalanc›l›klar›n›, if-
tirac›l›klar›n› her seferinde tarihe
yeniden not düflece¤iz, ya da
özür dileyecekler. 

‹‹FFTT‹‹RRAACCIILLAARRIINN HHAALLKKAA HHAA--
LLAA BB‹‹RR ÖÖZZÜÜRR BBOORRCCUU VVAARR!!

2211 YY››llll››kk UUttaannmmaazzll››kk!!

Unutanlar›n hat›rlamas›, 
Bilmeyenlerin ö¤renmesi, 
Y›llard›r bilmezden gelenle-
rin utanmas› için... yay›nl›-
yoruz yukar›daki küpürü... 

AAYYDDIINN EERROOLL’’UU ‘‘BB‹‹RR‹‹LLEERR‹‹’’ DDEE⁄⁄‹‹LL,, BB‹‹RR
DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ YYOOLLCCUU ÖÖLLDDÜÜRRDDÜÜ

✰ Sabr›m›z› ss›namay›n,
genelge uuygulans›n!

✰ Hapishanelerde ssa¤l›k
sorunlar›

✰ TAYAD 22. OOla¤an GGenel
Kurulu yyap›ld›

✰ Tutsak kkarikatürler
sergileniyor

Say›: 
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