EMPERYAL‹ZME VE

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

BU YÜRÜYÜﬁ
DURMAYACAK!

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI

YÜRÜYÜŞ
Say›: 3 / 19 Ekim 2008 / Fiyat›: 1 YTL (kdv dahil)

Özür
Sorumluluktan
Kaçmakt›r!

Engin’in Katilleri
Tutuklanmal›,
Siyasi Sorumlular
‹stifa Etmelidir!

Halk›z Biz, Vurmak ‹le Tükenmeyiz!
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Yaﬂ›yorlar

24 E kim
30 E kim

26 Ekim 1993’de, Ankara Balgat’ta bulunduklar› evde kuﬂat›ld›lar, saatlerce bomba ve kurﬂun ya¤muruna direnerek ﬂehit
düﬂtüler.
1967 Konya do¤umlu olan Tayyar, mücadele saflar›na 1990 y›l›nda DEV-GENÇ’lilerle tan›ﬂarak kat›ld›, giderek tüm yaﬂam›n›
Tayyar Turhan SAYAR Yaﬂar YILMAZ
mücadeleye adad›. ﬁehit düﬂtü¤ünde, Ankara’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›.

Ali DEM‹RALP 1958 Elaz›¤ do¤umlu olan Ali,
12 Eylül öncesinde baﬂlad›¤› kavgas›n›, cuntan›n zorlu y›llar›ndan ﬂehit düﬂtü¤ü ana kadar
kesintisiz bir ﬂekilde
sürdürdü. 27 Ekim 1987’de ‹stanbul Çengelköy
Kuleli’de polisle girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
ﬁükrü SARITAﬁ 15 yaﬂ›nda bir Cephe sempatizan›yd›. 29 Ekim
2000’de ‹stanbul Ümraniye’de MHP’li faﬂistlerin kurﬂunlar›yla katledildi.

ﬁehitlerimiz
Yaﬂar YILMAZ
Ayn› okulu, ayn› örgütlülü¤ü paylaﬂt›k lar › b ir yo ld aﬂ › an lat ›yo r:

ONLARIN BAYRA⁄I ﬁ‹MD‹ B‹ZDE!
Ferhat’› v urdular... Bayra¤›n› Engin devrald›.
Engin’i v urdular... Biz d evrald›k. F erhatlar biter mi, Enginler biter
mi? H alk b iter mi?.. Bizden sonra da geride... Milyonlar var...
Bu ses hiç susmayacak... Bu Y ürüyüﬂ h iç d urmayacak..
Zafere k adar!..

Seninle ilk defa DEV-GENÇ kamp›nda karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. Birço¤umuz daha
yeniydik. Ama sen olgun, a¤›rbaﬂl›, disiplinli tav›rlar›nla, ö¤renmeye olan azminle 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 engelleyebilmek 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 gözalt›na al›nmas›na nas›l da öfkelenmiﬂtik. Senin duda¤›n patlam›ﬂt›. Ama

26 Ekim 1994’de Mersin Arpaçbahﬂiﬂ Beldesi’nde polisin bulunduklar›
eve yapt›¤› bask›nda katledildiler. 2.5 saat boyunca sloganlar›yla marﬂlar›yla direndikleri evde, birlikAhmet ÖZTÜRK
Zeynep GÜLTEK‹N
te bulunduklar› Sevgi Erdo¤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› sorumluluklar üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤umluydu. ‹ﬂletme
Fakültesi ö¤rencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde baﬂlad›. ‘93 Haziran’›ndan ﬂehit düﬂene kadar her ﬂeyiyle devrimci mücadelede içinde oldu.

Burhan
Remzi
KAFADENK

Tülin Ayd›n BAKIR 1963, Kars
Sar›kam›ﬂ do¤umlu olan Tülin,
YTÜ ö¤rencisiyken, 1983’de mücadele saflar›nda yerini ald›.
EMEKAD’da, DEMKAD’da kad›nlar›n örgütlenmesinde, EMO bünyesinde, mimar ve mühendislerin
devrimci mücadelesinde yerald›.
24 Ekim 1999’da kanser hastal›¤› onu aram›zdan ald›.

Devrimci hareketin bir
sempatizan›yd›. 26 Ekim
1991’de ‹stanbul Gayrettepe’de sokak ortas›nda
polis taraf›ndan katledildi.

umurunda bile de¤ildi. Öfkeden 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 tekrar döndü¤ümde sen farkl›yd›n, uzakt›n
bizden. "Kald›ramad›, inanc› bu kadarm›ﬂ" deyip lanetler okumuﬂtum sana
yan›ndan geçerken. Hat›rlars›n, nas›l
da ters, ters bak›yorduk. Seninse umurunda bile de¤ildi. Art›k tam bu durumu kabullenmiﬂken seni karﬂ›mda ve
saflar›m›zda görünce nas›l da ﬂaﬂ›r›p,
sevinmiﬂtim. " S i z l e r l e k o n u ﬂ m a y a
ben de can at›yor u m a m a b u b e l i r l e yici olamaz, belirleyici olan nas›l ger e kiyorsa öyle da vra nmak" demiﬂtin,
tüm mütevaz›l›¤›nla. Mütevaz›l›k, alçakgönüllülük senin kiﬂili¤inin do¤al
özellikleriydi zaten.
Hiç kimse anlamad› savaﬂ›n göbe¤inde oldu¤unu, hiç kimse hissetmedi.

Mustafa
KAMACI 25
Ekim 1989’de
bir trafik kazas›nda yaﬂam›n› yitirdi.

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

Ta ki sen ﬂehit düﬂene kadar. ﬁehit
düﬂtü¤ünde okulda de¤ildim. Ama duyuyordum 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›nla hat›rl›yorum seni.
Hiç de k›yamazd›n bize. Saatlerce
dolaﬂmam›zda yoruldu¤umu belli etmemeye çal›ﬂsam da hemen anlar ve
f›rsat›n› buldu¤unda dinlendirirdin. Oysa senin do¤ru dürüst bir ayakkab›n bile yoktu, ayaklar›n bileklerine kadar ›slakken, karn›n aç, uykusuz ve yorgunken önce yoldaﬂlar›n› düﬂünürdün. Bir
kere bile seni yak›n›rken görmedim.
Bir kere bile "ben" demedin.
Eskiﬂehir’de mücadele senin b›rakt›¤›n mirasla daha güçlü. Her düﬂenimiz binleri filizlendiriyor topraktan. O
özlemini çekti¤in u¤runa ﬂehit düﬂtü¤ün güzel günlerle karﬂ›layaca¤›z seni
ve tüm düﬂenlerimizi.
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Türkiye Gerçe¤i
ve Mücadelemiz
Bir tekerlekli sandalye ve bir
tabut, ülkemizdeki demokrasinin
resmidir. Tekerlekli sandalye ve
tabut, hem gerçek anlamda, hem
mecazi anlamda temsil ediyor ülkemizdeki demokrasiyi. Gerçek
anlamda; ülkemizdeki demokrasi,
sokaklar›nda insanlar›n kurﬂunlanabildi¤i, hapishanelerde iﬂkenceyle insanlar›n öldürülebildi¤i ve
bunlardan dolay› da kimsenin tutuklanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤›
“katletme özgürlü¤ünün oldu¤u”
bir demokrasidir. Ki, toplumlar tarihinde böyle bir yönetim biçimine
demokrasi de¤il, faﬂizm denir.
Buradada tekerlekli sandalye
ve tabutun mecazi anlam›na geliriz; tabuttaki ülkemizde varoldu¤u
iddia edilen demokrasidir; daha
do¤madan ölmüﬂ bir demokrasidir; varoldu¤u iddia edilen haklar
ve özgürlükler ise kör topald›r.
Adalet Bakan›’n›n Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi nedeniyle 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: “‹ﬂkence için
il k ö z ü r: K a f a l a r D e ¤ i ﬂ i y o r ”
Kafalar›n de¤iﬂti¤i falan yoktu
oysa. Bunu söyleyenler, ya bir aldatmaca içindedirler, ya da hayal
görüyorlar. Bütün mesele, ülkemiz
gerçe¤inin tüm yönleriyle görülmek istenmemesindedir. Tekerlekli 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›ndaki “ ﬂ e ffaf karakollar”a kadar
gider bu konudaki demagojiler.
Karakollar› ﬂeffaflaﬂt›raca¤›z diyenler de kuﬂku yok ki iﬂkenceyi
kabul etmiﬂ oluyorlard› M. Ali ﬁa-

hin gibi. Önemli olan sonras›.
Engin Çeber’in katledilmesinde, beklenmedik veya ülkemizin
hali haz›rda içinde bulundu¤u koﬂullar ve siyasi geliﬂmeler aç›s›ndan “ayk›r›” bir yan› yoktur. Polis
terörü, ülkemizde son birkaç y›ld›r
sistematik olarak artmaktayd›. Kimileri, hala AKP’nin demokratikleﬂme süreci masallar›yla kendilerini ve baﬂkalar›n› oyalamaya devam etmek isteseler de gerçek
buydu. Son y›llarda karakollarda,
hapishanelerde ölenlerin say›s›
sürekli olarak art›yordu. Bu konuda yay›nlanm›ﬂ raporlar bile yeterince aç›k gösteriyor bu durumu.
Ama raporlara da bakmaya gerek
yok asl›nda; bir kaç olay› ve olguyu; mesela AKP’nin söz vermiﬂ olmas›na karﬂ›n hapishanelerde
tecriti sürdürmekteki ›srar› ve mesela son iki y›l›n 1 May›slar’›nda
uygulanan terörü hat›rlamak yeterlidir.
CHP yöneticilerinden Mehmet
Sevigen, Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi üzerine verdi¤i soru önergesinde bak›n ne diyor:
“Y›llard›r unuttu¤umuz toplumda
yüz k›zart›c› olan iﬂkence ve faili
meçhul ölümler, iktidar›n›z döneminde hortlad›...”
Sevigen farkl› bir ülkede, biz
farkl› bir ülkede mi yaﬂ›yoruz? Ha-

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.

y›r. Ama iﬂte böyle bir yan›lg› bir
çok kesimde var. Kimileri de Sevigen’den farkl› olarak AKP iktidar›
döneminde iﬂkence ve faili meçhul ölümlerin ortadan kalkt›¤›n›
azald›¤›n› ileri sürüyor. Bunlar gerçeklerle de¤il, oligarﬂi içi hesaplarla ileri sürülen görüﬂlerdir. 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.
‹ﬂkencenin yöntemleri, mekanlar› ony›llar içinde birçok de¤iﬂiklik göstermiﬂtir, fakat bu iﬂkencenin temel bir devlet politikas› oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmemiﬂtir.
Bunun kan›tlar› ortadad›r; iﬂkencecilerin yarg›lanmamas›, bu konuda dava aç›lmak zorunda kal›nd›¤›nda beraat ettirilmeleri ya da
zaman a ﬂ›m›yla kurtar›lmalar›,
devletin en üst düzey yöneticilerinin, düzen partilerinin liderlerinin
iﬂkenceyi sahiplenmeleri, zihniyet
olarak düzenin her kademesine iﬂkencecili¤in sinmiﬂ olmas›, bütün
bunlar iﬂkencenin “bir devlet politikas›” oldu¤unun kan›t› de¤ilse
nedir?
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi, iﬂkencenin geçtikleri tüm
devlet kurumlar›nda sürmesi neyi
gösteriyor: iﬂkence ülkemizde ne
sadece karakollara, ne siyasi ﬂubeye, ne hapishanelere özgü olmay›p, sistemin temel politikalar›ndan
biridir, devlet kurumlar›ndaki kiﬂilere ba¤l› de¤ildir; bu nedenle de
ülkenin her taraf›nda en yayg›n biçimde uygulanmaktad›r.
Bu devlet politikas›n›n bugünkü
sürdürücüsü ise AKP’dir. Kimse,
AKP’nin “devlet politikas›” olarak
süregelen bu politikalarla bir çeliﬂkisinin, itiraz›n›n oldu¤unu sanmas›n, bu konudaki demagojilere
prim vermesin. Bu tür iddialar, sadece AKP’nin kendini aklama demagojileridir. ﬁu olgular, herkesin
görebilece¤i kadar aç›kt›r:
Engin Çeber’in katledilmesinin
sorumlulu¤unu, polisin, jandarman›n, hapishane yönetimlerinin
yetkilerinin artt›r›lmas›ndan ba¤›ms›z düﬂünebilir miyiz? Peki,

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

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 valileri o koltuklarda tutan kim? Cevap yine ayn› yeri gösteriyor:
AKP.
Yolsuzluk dosyalar› veya Ergenekon söz konusu oldu¤unda
“yarg›ya müdahalesi” apaç›k olan
AKP iktidar›n›n katliamc›lar beraat 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› toplansa, depolar dolusu belge yapar;
ama AKP hükümeti bunlar›n hiçbirini dikkate almam›ﬂt›r. Hal buyken, AKP bu iﬂkencenin sorumlulu¤unun d›ﬂ›nda düﬂünülebilir mi?
AKP dolayl› olarak veya “ikincil derecede” de¤il, do¤r udan ve
birinci derecede sorumludur Engin’in katledilmesinden.
AKP’nin sürdürücüsü oldu¤u
bu devlet politikalar›, emperyalizmin ve oligarﬂinin temel ç›karlar›n›n gerektirdi¤i politikalard›r. Bu
politikalarda düzenin bekas›n›
sa¤lamak esast›r. Dolay›s›yla düzeni tehdit eden her türlü güç, ezilmeli, yok edilmeli, halk›n sömürüye karﬂ› her türlü mücadelesi bo¤ulmal›d›r. Ferhatlar’›n vurulmas›,
Enginler’in iﬂkencelerde katledilmesi de iﬂte en yal›n haliyle bu
amaca yöneliktir.
Halk Cepheliler, bu sald›r›ya en
çok maruz kalanlar›n baﬂ›nda geliyor. Oligarﬂinin sald›r›s› esas olarak tüm devrimci, demokratik
halk güçlerine karﬂ›d›r; ama sald›r›n›n fiilen öncelikli ve a¤›rl›kl› olarak bu anlay›ﬂa karﬂ› yo¤unlaﬂmas› da elbette tesadüfi de¤il. Sivas’ta karikatür sergisi açt›klar›
için tutuklanan ö¤renci gençler,
Ankara’da bir devrimcinin infaz›n›
protesto etti¤i için tutuklanan sendikac›lar, anmaya kat›ld›¤› için tutuklanan iﬂçiler, memurlar, gecekondulular, hepsi bu devrimci anlay›ﬂa karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r› ve operasyonlard›r. Bunun

böyle olmas›n›n birden çok nedeni var.
ﬁu bir gerçek ki, onca bask›ya,
zulme ra¤men, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmiyoruz.
ﬁu bir gerçek ki, demokratik
alanda mevzilerimizi korumakta
da kararl› ve militan bir tav›r koyuyoruz. Derneklerimize, dergi
bürolar›m›za karﬂ› tamamen keyfi
olarak bask›nlar yap›ld›¤›nda talanc›lar›, iﬂkencecileri kap›lar›
aç›p buyurun diye karﬂ›lam›yoruz
(ve ne yaz›k ki solun belli kesim-

Çok katledilmiﬂ olmam›za
ra¤men, hiçbir alanda
mücadelede geri ad›m
atmad›k, mevzilerimizi terketmedik. Engin’in katledilmesi,
ülkemizdeki ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm mücadelesinin hangi koﬂullarda
sürece¤ini unutanlara bir kez
daha hat›rlat›yor. Mücadele bu
koﬂullarda sürecektir ve bu
koﬂullarda zafere ulaﬂacakt›r...

leri, y›llard›r yasall›k-meﬂruluk
iliﬂkisini yanl›ﬂ ve çarp›k kavrad›klar› için, veya böyle bir militan
çizgiyi gö¤üsleyemedikleri içinoligarﬂinin keyfilikleri, hukuksuzluklar› karﬂ›s›nda tam bir edilgenlik 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 ilgili aç›lan soruﬂturmalardan bir
ﬂey ç›kmayaca¤›n› da bilir. ‹ﬂkencenin ony›llard›r sürmesi, sadece
bu bile, onun devlet politikas› oldu¤unun bir ifadesidir. Bu nedenle, AKP hükümetinin “özür dileme” tavr›n›n ak›beti de “iﬂkenceye
s›f›r tolerans” politikas›n›n ak›betinden farkl› olmayacakt›r.

Burjuva siyaset pervas›z, piﬂkin 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 önceden kabul ve itiraf etmiﬂti zaten.
“‹ﬂkencede s›f›r tolerans!” adland›rmas›n›n kendisi zaten iﬂkencenin varl›¤›n›n tescilidir. Özür” de
ayn› anlamdad›r, fakat bundan öte
bir ﬂey ifade etmez. AKP, Kürt sorununda da ayn› ﬂeyi yapm›ﬂt› hat›rlan›rsa: “Evet bir sorun var” deyip ad›n› da koymuﬂtu. “Devletin
hatalar› var” demiﬂti bu konuda.
Sonras› biliniyor. Hepsi unutuldu
bunlar›n.
Düzenin mekanizmalar›n›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› da, mant›klar›n› da,
bu mekanizmalara hakim olan politikalar› da biliyoruz; fakat ne
olursa olsun Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesiyle ilgili tüm bu
araﬂt›rma ve soruﬂturmalar›n hepsinin takipçisi olmal›y›z. Örtbas
etmeye kalk›ﬂan› teﬂhir etmeli,
hesap sormal›y›z.
Hapishanelerde, sokak ortalar›nda, ﬂubelerde çok katledildik;
bunlar›n hiçbiri münferit de¤ildi;
sistematikti ve devletin politikas›yd›; hala da öyledir. AKP de bu
politikay› sürdürmektedir. Ferhat’›
vuran da, Engin’i katleden de
AKP’dir. AKP’nin polisinin cinayetleri art›k uzun bir liste oluﬂturmaktad›r... Çok katledilmiﬂ olmam›za ra¤men, hiçbir alanda mücadelede geri ad›m atmad›k, mevzilerimizi terketmedik. Engin’in katledilmesi, ülkemizdeki ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin hangi koﬂullarda sürece¤ini unutanlara bir kez daha hat›rlat›yor. Mücadele bu koﬂullarda
sürecektir ve bu koﬂullarda zafere
ulaﬂacakt›r... Ferhat’›n resmini taﬂ›yan Engin, ve Ferhat’la Engin’in
resmini taﬂ›yan binler, halk›n mücadelesinin, yenilmezli¤inin, tükenmezli¤inin resmidir... Enginler’i tüketemezler ve Enginler’in
yürüyüﬂünü durduramazlar! Son
diyece¤imiz budur.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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ÖZÜR,
Sorumluluktan
Kaçmakt›r!
Engin’i Katledenler
TUTUKLANMALI!
Siyasi Sorumlular›
‹ST‹FA ETMEL‹D‹R!
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Ferhat Gerçek, 17 yaﬂ›nda
genç bir Yürüyüﬂ okuruydu. Bir
y›l önce, dergi da¤›t›rken s›rt›ndan 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, adalet ad›na
onu savunmal›yd›.
Ferhat’› vuran polisin tutuklanmamas›n› protesto etmek için
28 Eylül günü, ‹stanbul Sar›yer'de arkadaﬂlar›yla bir aç›klama yapt›lar.
" F e r hat'› vur an poli s ha la tu tuklanmad›" yaz›yordu açt›klar›
pankartta. Engin’in elinde ise,
Ferhat’›n resminin oldu¤u bir döviz vard›... Sonraki geliﬂmeler biliniyor. Engin Çeber, Aysu Baykal, Ö zgür Kar ak aya v e Ci han
Gün, protestolar›n› dile getirip ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi da¤›tt›klar› 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¤rultmuﬂtu.
O jop, kah tahta bir sopa, kah bir demir çubuk
olup, günler boyunca üzerlerine inip kalkt›. Sokak ortas›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 kanamas› geçirmiﬂ, hastahaneye
kald›r›lm›ﬂ ve 10 Ekim’de ﬂehit
düﬂmüﬂtü.

Örtbas edilemedi
Engin Çeber, ülkemizde iﬂkencede katledilen ilk devrimci de¤ildi. Bunlar›n kimi örtbas edilmiﬂ,
örtbas edilmeyenler mahkemelerin tozlu raflar›nda unutulmaya
terkedilmiﬂti. Fakat çok çeﬂitli
koﬂullar›n bir araya gelmesi sonucunda, Engin Çeber’in iﬂkencede
katledilmesi örtbas edilemedi.
Avukatlar›, daha baﬂ›ndan itibaren iﬂkenceyi d›ﬂar›ya yans›tm›ﬂt›.
Polisten doktora, jandarmadan
hapishaneye kadar düzenin birçok kurumunun içinde yerald›¤›
bir vahﬂet söz konusuydu. Tan›klar vard› susturulamayan.
Fakat buna ra¤men, AKP ikti-

dar› yine de sorunu önce geçiﬂtirmek istedi... Kimileri, sonuca bakarak AKP hükümetinin “baﬂ›ndan itibaren” olaya sorgulay›c›,
hesap sorucu yaklaﬂt›¤› kan›s›ndad›r ki yanl›ﬂt›r.

AKP, iﬂkenceyi önleyen
de¤il, yolu açand›r!
AKP, iﬂkencede ölümün örtbas edilemedi¤i yerde bunu kendisinin ne kadar insan haklar›ndan yana oldu¤unu gösterecek
bir manevraya çevirmeye çal›ﬂt›.
De¤ilse, Engin’in iﬂkencede katledilmesinin as›l sor umlusu olduklar›n› pekala bilen AKP iktidar›n›n tepesindeki isimler, Engin’in katledilmesinin hemen ard›ndan ilk günlerde sorunu geçiﬂt i r meye çal›ﬂm›ﬂlard›. Aﬂa¤›da
ortaya koyaca¤›m›z tablo bunu
herkese gösterecektir.
Hemen her konuda konuﬂan
Tayyip Erdo¤an, bu konuda tek
kelime etmedi. Anlaﬂ›lan kendisinin yönetimindeki ülkede, bir insan›n iﬂkencede öldürülmesi
onun gündemine girecek kadar
önemli de¤ildi.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil
Çiçek de gazetecilerin sorular›n›
“Suçlu varsa cezaland›r›lmal›...
Bunlar› takip etmek savc›lar›n
göre vi di r’ diyerek iktidar›n sorumlulu¤unu geçiﬂtiren bir
aç›klama yapt›. “‹ﬂkence... d›-

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

ﬂar›da ülkenin imaj›n› bozan bir
konudur.” diyen Çiçek’in derdi
baﬂkayd›.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
Çeber’in iﬂkencede katledilmesini
tam bir piﬂkinlik, aymazl›k ve
utanmazl›k içinde “ülkemizin ne
kadar demokratikleﬂti¤inin” göstergesi olarak sundu. Gül’e göre,
“ﬁeffafl›k ortam› içerisinde herhangi bir yanl›ﬂl›k yap›l›rsa, eskiye
benzer bir olay olursa art›k bunlar
saklanamaz”d›. Halkla alay ediyordu adeta Cumhurbaﬂkan›.
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül
ise “‹ﬂkencecinin hastal›kl› bir durumu oldu¤unu” söyleyerek, bir
anlamda iﬂkence olgusunu “psikopat” iﬂkencecilere ba¤l›yor, iﬂkencenin siyasi sorumlulu¤unun
kendi hükümetlerinde oldu¤unu
gizlemeye çal›ﬂ›yordu. Sanki kendisi meclisteki ‹nsan Haklar› Komisyonu baﬂkan› de¤il de psikiyatrist!.. Üskül’ün teorisine göre
düﬂünülürse, zaten ülkemizde iﬂkence de ony›llard›r psikopatlar
taraf›ndan yap›l›yor, hiçbir iktidar›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 komisyonumuzun biraz daha s›k denetimlere ç›kmas› gerekecek.”
Günayd›n! AKP iktidar›n›n baﬂ›ndan beri kaç kiﬂi öldü hapishanelerde. 7 y›ld›r zulüm üreten bir
tecrit mekanizmas› var ve Üskül’ün bunlardan haberi yok!
Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar›
Baﬂkanl›¤› (B‹HB) olayla ilgili inceleme baﬂlatmas›” da AKP’nin
“soruna sahip ç›kmas›”n›n bir
göstergesi olarak sunuldu. Bu da
yanl›ﬂt›. 13 Ekim’de Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü ve ‹stanbul ‹l ‹nsan
Haklar› Kurulu'ndan “olay›n nas›l
gerçekleﬂti¤i”yle ilgili bilgi isteyen B‹HB Baﬂkan› Prof. Dr. Tahsin Fendo¤lu
“2002 y›l›ndan bu yana iﬂkence ve kötü muamele iddialar›nda
azalma oldu¤unu” iddia ediyordu.
B‹HB'nin kendi raporlar› da

Adalet Bakan›,
“özür dileyecek”
konumda de¤il, hesap vermesi gereken
konumdad›r.
kendilerini yalanl›yor oysa.
B‹HB'nin 2008'in ilk 6 ay›na iliﬂkin hak ihlali raporuna göre:
2007 y›l›nda 1 1 7 1 kiﬂi insan
haklar› ihlali iddias›yla baﬂvururken, bu rakam 2008 y›l›n›n sadece ilk 6 ay›nda 2356’ya ç›km›ﬂt›r.
Yani dör t kattan fazla bir art›ﬂ!
Bu ihlaller aras›nda da hapishanelerdeki hak ihlalleri 398 baﬂvuruyla ilk s›rada yer al›yor.

Bakan’›n “Özrü!”
kendi yetki ve
konumunu inkard›r
Bu geçiﬂtirme çabalar› kar etmemiﬂtir. ‹lk baﬂta, benzeri her
olayda yapt›klar› gibi “olay› soruﬂturmak üzere müfettiﬂ görevlendirdi¤ini” aç›klayan Adalet
Bakan› M. Ali ﬁahin, cinayetin
geçiﬂtirilemeyece¤ini gördü¤ü
noktada “devletim ve hüküme tim ad›na özür diliyor um” aç›klamas› yapt›.
Bu aç›klama burjuva bas›nda
“bir ilk”, “devrim” gibi de¤erlendirmelerle karﬂ›land›.
Ülkemiz burjuva siyasetinde
ender görülen bir aç›klama olmas›, olay›n özünün görülmesini de
engelledi. Özü neydi?
Adalet Bakan›, “özür dileyecek” konumda olan de¤il, hesap
vermesi gereken konumdayd›.
M. Ali ﬁahin, “özür” dilemiﬂtir;
ancak iﬂkence gerçe¤ini tam itiraf etti¤i söylenemez. Özür’le ilgili konuﬂmas›ndaki ﬂu sözleri de
bunu gösteriyor: “Kafalar›n de¤iﬂmesi de zaman gerektiriyor... ‘iﬂkenceye s›f›r tolerans’ deyince
hiç iﬂkence olmayacak’ diyemiyorum. Münferit de olsa zaman
zaman karﬂ›laﬂ›yoruz.”
Hala, “münferit” söylemini tekrarlamaktad›r ﬁahin, önceki tüm
iktidarlar gibi. Kayg›lar›, dertleri

gerçek anlamda bu ülkeden iﬂkenceyi yoketmek de¤il, adaletin
tecellisi de¤il, devletin ve iktidar›n
“zevahirini” kurtarmakt›r.
TAYAD’l›lar, -dergimizin bu say›s›nda okuyaca¤›n›z röportajdaçok aç›k söylüyorlar; hapishanelerde iﬂkenceye son vermek isteyen bir Adalet Bakan›’n›n yapaca¤› ilk iﬂ tecriti kald›rmakt›r, ki
AKP’nin Adalet Bakan› bunu
yapm›yor. ‹kincisi, iﬂkenceye son
vermek isteyen bir Adalet Bakan›’n›n yapaca¤› ikinci iﬂ, iﬂkence,
infaz, katliam davalar›nda iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n› sa¤lamakt›r, ki bunu
da yapmamaktad›r AKP. En bariz
örnek, 19 Aral›k katliam› davalar›d›r. Bir baﬂka ç›plak örnek, ﬂu
ana kadar F Tipi hapishanelerden ç›kan tabutlarla ilgili hemen
hiçbir soruﬂturma, dava aç›lmam›ﬂ olmas›d›r. O halde, “ ö zü r ” e
inanmak için hiçbir neden yok tur.
Kald› ki, ne “özür”ler, ne de di¤er “araﬂt›rma-soruﬂturma”lar,
“Engin Ceber’in ölümünü engellemek için AKP iktidar›n›n hiçbir
tedbir almad›¤›” gerçe¤ini ortadan kald›rm›yor.
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Daha neyi gizleyecek
ve bundan sonra
ne yapacaks›n›z?
Bak›rköy 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Engin Çeber’in iﬂkencede
katledilmesi soruﬂturmas› için
“gizlilik” karar› verdi. Bu nedenle,
Çeber’in avukatlar› soruﬂturma
dosyas›n› inceleyemeyecek, yap›lan iﬂlemlere itiraz edemeyecek.
Gizlilik gerekçelerinin mant›¤›,
tutarl›l›¤› yoktur. Suç ve suçlular
aç›kt›r. Ama art›k oligarﬂinin yarg›s›nda “gizlilik karar›” bir gelenek haline dönüﬂmekte; gizlilik,
hem komplolar kurabilmek için,
hem de halk düﬂmanlar›n› koruyabilmek için kullan›lmaktad›r.
Dosyalardaki “gizlilik” kararlar›
da bir yana, ülkemizde o kadar
çok hiç aç›lmam›ﬂ iﬂkence dosyas› var ki.
Öte yandan; hakk›nda soruﬂturma aç›lan ve TEﬁH‹S ED‹LEN
gardiyanlar, jandarmalar hakk›n-

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...

7

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

da hala TUTUKLAMA karar› vermemiﬂtir. Neden?
“Polise mukavemet” nedeniyle h›zla ve seri halde ç›kan tutuklama kararlar›, ortada bir ölüm
olmas›na ra¤men, iﬂkenceciler
için ç›kmamaktad›r. S›radan suçlamalar› “tutuklama” nedeni olarak gören yarg›, iﬂkenceyle adam
öldürmeyi “tutuklamay›” gerektirmeyecek bir suç olarak görüyorsa, orada o yarg›n›n iﬂkencede ölenin hakk›n› m› arad›¤›,

yoksa iﬂkenceciden yana m› oldu¤u ﬂüphelidir.
BUNDAN SONRASINDA;
AKP iktidar›n›n “özür”ünün
karﬂ›l›¤›n›, birincisi; bu davan›n
geliﬂiminde, ikincisi; tüm iﬂkence, infaz, katliam davalar›n›n
seyrinde, üçüncüsü; hapishanelerdeki tecrit uygulamalar› konusundaki tutumunda görece¤iz.
Bunlarda ad›m atmayan bir iktidar, özürle sadece günü kurtarm›ﬂ olacakt›r. Ki, oligarﬂinin hü-

kümetlerinde bugüne kadar hep
görülen budur.
Yap›lmas› gereken bellidir;
ÖNCEL‹KLE, Engin Çeber’in
k a tl e d i l m e s i s u ç u n u i ﬂ l e y e n , o r tak olan tüm polis, jandarma ve
gardiyanlar tutuklanmal›d›r.
‹ K ‹ N C ‹ S ‹ ; Çeber’in katledil mesinden siyasi olarak sor umlu
olanlar, baﬂta Adalet ve ‹çiﬂleri
Bak an l ar› o lm ak ü z er e , i s t i f a e t melidirler.

tecrit ve iﬂkence gerçe¤ini gizleyerek, “ka lorife r d› ﬂ›nda so r u n y o k ” aç›klamas› yapm›ﬂt›.
ﬁe m di n l i ’d e U m u t k i t a b e v i ’ ni n
bombalanmas› olay›na iliﬂkin
oluﬂturulan komisyon, yapt›¤›
araﬂt›rman›n sonuçlar›n›, “PKKBar zani çekiﬂmesi gibi görü n ü y o r ” diye aç›klam›ﬂt›. Hrant
Dink cinayetini araﬂt›rmak için
oluﬂturulan komisyonun, toplant›lar›n› bile yapmad›¤› ortaya
ç›km›ﬂ, komisyon ‹stanbul Emniyeti’nin olaydaki sorumlulu¤unu örtbas etme iﬂlevi görmüﬂtü. Tuzla’da iﬂçi ölümleri
yaﬂanmaya baﬂlad›¤›nda da, hemen komisyon kurulup incelemeler baﬂlat›lm›ﬂ, AKP iktidar› komisyonlar›n çal›ﬂt›¤›n› söylerken, bir yandan da iﬂçi
ölümleri artarak sürmüﬂtü. Beytüﬂﬂebap’ta 12 kiﬂi nin öldürüldü¤ü katliama iliﬂkin komisyon oluﬂturulmas›n›n amac›, katliamdaki devlet ﬂüphesini “aklayacak” aç›klamalar yapt›rmakt›.

Komisyonlar, Müfettiﬂler, Soruﬂturmalar...
Bunlardan Birﬂey Ç›kmaz!
Bu Komisyonlardaki Amaç; Devletin,
‹ktidarlar›n Suçlar›n› Aklamakt›r!
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SONUÇ YARATACAK TEK ﬁEY;
HALKIN MÜCADELES‹D‹R
Son olarak TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu bünyesinde Engin Çeber’in katledilmesini araﬂt›rmak
için bir “Alt Komisyon!” kuruldu¤u aç›kland›.
Ülkemiz siyaseti, komisyonlara çok aﬂinad›r. Sümen 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 vard›r; Devlet ne zaman suç üstü yakalansa, kurulan
komisyonlarla “olay›n üzerine gidiliyor” izlenimi yaratmak ve sorunu, halk›n gündeminden ç›karmak
amaçlan›r. Sözde, TBMM bünyesinde kurulan komisyonla, olaya el at›lm›ﬂt›r. Gerçekte, olaya el at›lm›ﬂt›r, fakat olay›n üzerine gitmek için, olay›n soruﬂturup, gerçekleri aç›¤a ç›karmak, suçlular› cezaland›rmak için de¤il... Sorun üzerindeki duyarl›l›¤› zay›flatmak, olay› sürüncemeye b›rakmak için el at›lm›ﬂt›r...
Komisyonun di¤er bir iﬂlevi de, araﬂt›rma, soruﬂturma 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 “aklama” aç›klamalar›n› yaparlar.
Örne¤in, Susurluk olay›, bu türden komisyonlarla örtbas edilmiﬂtir. Yine, güya F Tipi hapishanelerdeki iﬂkenceleri, tecrit koﬂullar›n› incelemek için
oluﬂturulan komisyon, F tiplerini gezdikten sonra,
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TBMM bünyesinde oluﬂturulan komisyonlar›n,
olaylar›n üzerini örtme iﬂlevlerine verilecek örnekler
çoktur. Fakat, tersinden, komisyonlar›n gerçekleri ortaya ç›kard›¤›, sorumlular›n cezaland›r›lmalar›n› sa¤lad›¤› örnekler bulunamaz. ﬁimdi TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu, Engin Çeber’in öldürülmesini soruﬂturmak için komisyon kurmuﬂtur. Bu komisyonun iﬂlevinin farkl› olaca¤›n› düﬂünmek için bir neden yoktur.
‹ﬂkenceye maruz kalm›ﬂ olan Özgür Karakaya ve
Cihan Gün iﬂkencecileri teﬂhis etmiﬂlerdir. ‹ﬂkenceden ölüm olay›, rapor ve belgelerle ortadad›r. Dolay›s›yla, TBMM bünyesinde oluﬂturulacak komisyonlar›n araﬂt›rmas›na, soruﬂturmas›na de¤il, teﬂhis
edilmiﬂ olan suçlular›n, hemen tutuklanmas›na, h›zla yarg›lan›p, cezaland›r›lmalar›na, siyasi sorumlular›n istifas›na ihtiyaç vard›r. AKP iktidar› bunu yapmad›¤› ve suçlular›n cezaland›r›lmas› için somut
ad›m atmad›¤› sürece, sorunu geçiﬂtiriyor, örtmeye,
tepkiyi yumuﬂatmaya çal›ﬂ›yor demektir.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Münferit de¤il, sistematik!
Kiﬂisel de¤il, devlet politikas›!
Engin Çeber’e ait 28 Eylül 2008 tarihli ‹stinye
Devlet Hastanesi Rapo ru:
“Üst duda¤›nda s›yr›k,
sol üst gözkapa¤›nda
k›zar›kl›k, sa¤ diz ve
dirse¤inde cilt soyulmas› ve kafas›n›n arka bölgesinde
4x5 santimlik ﬂiﬂlik...”
Ertesi gün;
29 Eylül 2008 tarihli ‹s tinye Devlet Hastanesi
Engin Çeper’i son
yolculu¤una haz›rlayanlar, omuzlar›ndan
bacaklar›na, kafas›ndan kollar›na vücudunun her yerinde morart›lar gördüler. Ama
onu katleden as›l darbeler, kafas›na vurulmuﬂ ve iﬂkence
sonucu oluﬂan beyin kanamas›yla kaybetmiﬂtik Engin’i.
‹ﬂkence asl›nda o daha ölmeden belgelenmiﬂti. Yukar›da aktar›lan ‹stinye Devlet Hastanesi’nin
iki raporu bunu belgeliyordu.
Ama böyle raporlar “devlet
kat›nda” pek de kaale al›nan raporlar olmam›ﬂt›r.
‹lk günlerde gazeteler ondan
“Kendisine karakolda ve hapishanede iﬂkence yap›ld›¤› iddia
edilen Engin Çeber” diye söz ediyorlar. Ama art›k “iddia” olmaktan ç›kt›. Ölümüyle iﬂkence kan›tlanm›ﬂ oldu.
Ne yaz›k ki böyle oluyor ülkemizde.
Sanki Engin Çeber iﬂkencede
ilk ölümmüﬂ gibi karﬂ›lad› baz›lar› olay›. ‹ktidar ve burjuva medyan›n da iﬂine geliyor olay› böyle
ele almak. Oysa Türkiye gerçe¤i
baﬂka ﬂeyler söylüyor:

¨

10 Ayda 29 kiﬂi!
Böyle bir ﬂey, bir
“iﬂkence ülkesinden baﬂka nerede yaﬂa-

Raporu:

“Sa¤ üst göz kapa¤›nda 5x5
santimlik ezilme, sol üst gözkapa¤›nda 1x1 santimlik dermaobrazyon (cilt s›yr›¤›), ﬁakak
ve al›nda ﬂiﬂlik. Baﬂ a¤r›s›ndan ﬂikâyetçi olan hastaya
NRﬁ (beyin cerrahisi konsültasyonu) istendi. Sa¤
dizde 1x1 santimlik
abrozyon (s›yr›k) mevcut. Sürüklenme veya
t ek me s o n uc u olmuﬂ
olabilir.”

nabilir?
1 Ocak 2008 - 13 Ekim 2008
aras›nda,
SADECE 10 AYDA
poliste ve hapishanelerde iﬂkence sonucu 29 kiﬂi katledildi.
Bundan önceki ve daha önceki y›llarda da ülkemizde poliste
ve hapishanelerde insanlar ölmeye devam ediyordu.
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n raporuna göre, 2006’da 1 1 ,
2007’de 1 0 kiﬂi iﬂkencede öldürüldü.
Devam edelim baﬂka rakamlara bakmaya.

Sadece 2 y ›lda,
4600 kiﬂiye iﬂkence; nas›l bir ülkede
yaﬂad›¤›m›z› bundan daha
aç›k ne anlatabilir?

≠

Evet, 2006-2007 y›llar›nda
–SADECE ‹K‹ YILDA– 10 bin
8 8 6 polis ve jandarma, 4 bin
66 2 kiﬂiye iﬂkence yap makla
suçland›.
VE FAKAT; 10 bin 886 polis
ve jandarmadan B‹R TEK‹ B‹LE
TUTUKLANMADI.
Hukuk literatüründe bunun bir
de ad› var: “iﬂkence suçu karﬂ› s›nda devletin cezas›zl›k politika s› izlemesi”.
Ülkemizde ony›llard›r yap›lan›n

ad› budur.

‹ﬂkence
yapanlar›n
“cezas›z”
b›rak›lmas›, iﬂkencenin bir devlet
politikas› olarak sürdürülmesinin
aç›k göstergesidir zaten.
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‹ﬂkence bu ülkede
geçmiﬂe ait bir olgu
de¤ildir; bugündür!

Öylesine “bugün”dür ki, Engin
Çeber’in katledilmesinin ört bas
edilememesi nedeniyle iﬂkenceciler teﬂhir olmuﬂken, tüm dikkatler iﬂkence olaylar› üzerindeyken
bile, polis terörü pervas›zca sürebilmiﬂtir.
Bir gazeteci, Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi gündeme
oturmuﬂken, polisin Kartal’da kafe iﬂleten Serhat Eyüpo¤lu adl› kiﬂiye iﬂkence yap›p hastanelik etmesini “Bu devlet daha çok özür
diler” sözleriyle anlat›yordu. Serhat Eyüpo¤lu dört polis taraf›ndan sudan bir sebeple dövülmüﬂtü 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 Engin Çeber’in protesto eyleminin
konusuydu). Daha az bilinen baﬂka bir olay: 14 Haziran 2007;
araba lasti¤i çald›¤› iddias›yla Sar›gazi’de gö-zalt›na al›nan iki çocuk babas›, 23 yaﬂ›ndaki Mustafa
Kükçe’ye, götürüldü¤ü Dudullu,
Acarlar ve Çakmak karakollar›nda iﬂkence yap›ld›. Daha sonra
Ümraniye Hapishanesi’ne götürülen Kükçe’nin iki gün sonra hapishaneden ölüsü ç›kt›. Ne katiller tutukland›, ne ciddi bir soruﬂturma var. Hala dava aç›lmad›.
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Bunlar gibi olaylarla dolu Türkiye. Ülkemizde iﬂkenceye dair
tüm belgeler, bilgiler, rakamlar,
istitastikler, raporlar, bir tek, sadece bir tek ﬂeyi gösterirler herkese: ‹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 edilemez.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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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?
"Engin'in kafas›na ve s›rt›na demirle
vuruyorlard›. Baﬂ›n›n üst ve arka
bölgesinden yara ald›¤›n› gördüm.
B i z i m d e a y a ¤ a k a l k › p s a y › m ve r m e mizi istediler."
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Engin Ç eber’in baﬂ›na,
s›rt›na i nen t ahta c oplar, d emir çubuklarla
onlar da d övüldü.
Ölmeyip sa¤ kald›lar.
ﬁimdi o nlar bir cinayetin t an›klar›. G ördüklerini a nlatt›lar...
‹ﬂkencecileri, ne yapt›klar›n› b irer birer belirterek teﬂhis ettiler.

Engin Çeber’le birlikte ayn›
gerekçelerle gözalt›na al›nan Özgür Karakaya ve Cihan Gün, 15
Ekim’de tahliye edildiler. Tahliye
edilmeden önce, Engin Çeber gibi, ‹stinye Karakolu’nda ve Metris
hapishanesi’nde, polisler, jandarma ve gardiyanlardan iﬂkence
gördüler. Karakaya ve Gün, Engin Çeber’in ölümü sonras›nda,
savc›ya verdikleri ifadede, yaﬂad›klar› iﬂkenceleri anlatt›lar ve daha sonra da karﬂ›lar›na ç›kar›lan
iﬂkencecileri bir bir teﬂhis ettiler.

C i h a n G ü n A nl a t › y o r :
9 Ekim’de cezaevi infaz savc›s› Cevdet Do¤an taraf›ndan al›nan ifadesinde C‹HAN GÜN ﬂunlar› anlat›yordu:

‹ﬂkence gözalt›yla baﬂl›yor:
28/09/2008 tarihinde bir sene
önce vurularak felç kalan arkadaﬂ›m›z Ferhat Gerçek için Adalet istiyoruz pankart› ile, ben yine

10

“M. Ç. adl› gardiyan, Engin Çeber ’e
kap› aç ma de miriyle ka fas› n› n a r k a
o rt a en üst k›sm›n a, k ürek kemi¤i
aras›na, kuyruk sokumuna vurdu .. ”
Özgür Karakaya

arkadaﬂlar›m Aysu Baykal, Özgür Karakaya, Engin Ceber ve
baﬂka arkadaﬂlar›m›z oldu¤u halde bas›n aç›klamas› yapmak üzere toplanm›ﬂt›k... Polis Engin Çeber ve Özgür Karakaya isimli arkadaﬂlar›m›z hakk›nda aranma
kayd›n›n bulundu¤unu belirterek
darp ederek gözalt›na almak için
sürüklemeye baﬂlay›nca biz de
buna engel olmaya çal›ﬂ›rken Aysu Baykal, Özgür Karakaya, Engin Çeber ve beni sürükleyerek
polis arac›na ald›lar.
‹stinye Polis Merkezine getirdiler. Nezarethane önüne getirilinceye kadar ellerimiz kelepçeli iken
tekme tokat vurulmak suretiyle
polis memurlar› taraf›ndan darp
edildik. Nezarethane önünde de
yere yat›r›l›p tekme tokatla vücudumuzun muhtelif yerlerine, kafalar›m›za, ayr›ca cinsel organ›m›za
tekme ile vurulmak ve popomuz
taciz amaçl› s›k›lmak suretiyle kötü muameleye maruz kald›k. Bu
fiilleri yapanlar sivil ve resmi elbiseli olmak üzere 4 emniyet görevlisiydi. Görsem teﬂhis edebilirim...

H as tanede de iﬂk enc e:
‹stinye Devlet Hastanesi’ne götürüldük. Ç›k›ﬂta Ford Kango tipi
resmi araca bindirildik. Araca biner binmez nezarethane önünde
bizi döven 4 polis memuru ve ayr›ca 2 polis memuru toplam 6 kiﬂi
arac›n koltuk alt›nda bulunan tahta sopalarla araç içersinde diz kapak ve kol dirseklerimize vurmak
suretiyle karakola kadar dövdüler.

Karakolda devam:
Karakola geldikten sonra parmak izlerimizi almak amac›yla
baﬂka bir emniyet binas›na götürdüler. Kötü muameleye maruz
kald›¤›m›z için biz parmak izi vermek istemedi¤imizi söylememiz
üzerine yere çöktürmek için üzerimize oturdular. ‹kiﬂer ikiﬂer bizi
kelepçeleyip yere düﬂürdüler.
Tekme tokat dördümüzün de vücudumuza vurdular. Bir iki gün
iﬂitme kayb› oluﬂtu. Buradaki kötü muamele bir bir buçuk saat
sürdü. Yapanlar 10-12 emniyet
görevlisiydi. Bu esnada soy ismini bilmedi¤im A.... isimli bir bayan polis memuru Aysu Baykal
isimli arkadaﬂ›m›z› tekme tokat
vücudunun muhtelif yerlerine
vurmak ve saçlar›ndan çekmek
suretiyle darp etti.

Metris’te
k arﬂ ›l ama i ﬂk e nc e si
30/09/2008 tarihinde Metris
Cezaevi’ne getirildik. Cezaevinin
mahkum kabul bölümünde Jandarma görevlileri arama yapmak
için tüm elbiselerimizi ç›karmam›z› istediler. Biz kabul etmeyince
Astsubay rütbeli k›sa saçl›, 180190 cm boylar›nda bir ﬂah›s, metal olmayan (ahﬂap) copla vücudumuzun muhtelif yerlerine ve kafam›za vurmak suretiyle darp etti.
Akabinde geçici ko¤uﬂa al›nd›k.

Sabah akﬂam iﬂkence
Sal› sabah› ko¤uﬂ say›m›nda say›m esnas›nda aya¤a

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

kalk›p s›raya girmedi¤imiz için 45 infaz koruma memuru kap› açmakta kullan›lan demir kol, plastik sandalye ve tekme tokatla vücudumuzun muhtelif yerlerine
yaklaﬂ›k 5 dakika, Sal› akﬂamki
yoklamada yine ayn› gerekçeyle
ayn› aletlerle yaklaﬂ›k 15 infaz
koruma memuru bu sefer yaklaﬂ›k 15 dakika darp ettiler.
Çarﬂamba sabahki say›mda
yine 15 kiﬂilik infaz koruma memuru ayn› ﬂekilde yaklaﬂ›k 30
dakika üzerimize tüm vücudumuz ›slanacak ﬂekilde su dökmek suretiyle darp ettiler ve sonra ko¤uﬂlara da¤›t›ld›k.
Ko¤uﬂta da say›m için s›raya
girmedi¤imden dolay› 3-4 infaz
koruma memuru taraf›ndan tekme tokatla vücudumun muhtelif
yerlerine vurulmak suretiyle
uzunca bir süre darp edildim. Ko¤uﬂtaki bu olaylar esnas›nda benimle beraber 11 tutuklu daha
vard›. Onlar da bu olaya tan›k oldular. 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 fazla konuﬂamayaca¤›n› k›s›k sesle
bana söyledi.
Doktora gitme iste¤imizi sözlü
olarak cezaevi görevlilerine söylememize ra¤men bu talebimiz
karﬂ›lanmad›.

Öz gür Karaka ya
A n l a t › y or :
9 Ekim’de Cevdet Do¤an taraf›ndan al›nan ifadesinde ÖZ GÜR KARAKAYA ﬂunlar› anlat›yor:
Bizi sürükleyerek polis araçlar›na bindirdiler. Polis arac›nda 23 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

‹ﬂkenceci
Gardiyanlar:
Metris Hapishanesi’ndeki gardiyanlar, beﬂerli gruplar halinde
Cihan Gün ve Özgür Karakaya’n›n karﬂ›s›na ç›kar›ld› ve Cihan’la Özgür, savc›n›n da bulundu¤u soruﬂturmada iﬂkencecileri
teﬂhis ettiler.
Engin Çeber’le ayn› anda tutuklan›p ayn› hapishaneye konulan Cihan Gün, kendisine iﬂkence yapan gardiyanlardan
M. Çi., M. Çe., S. F., S. E., S.
G. ve K. K.’yi teﬂhis etti.
Bu s›rada M. Çi. isimli gardiyan›n s›rt›na tekmelerle vurdu¤unu anlatan Gün, M. Çe.’nin baﬂ›na, S. F.'nin beline ve bacaklar›na, S. E. ile S. G.’nin vücudunun
farkl› yerlerine vurdu¤unu anlatt›.
M. Ç. adl› gardiyan Engin Çeber’in kafas› ve s›rt›na demir kolla vuranlar›n baﬂ›nda geliyordu.
Özgür Karakaya da kendilerine iﬂkence yapanlar›n N. K., M.
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 bayg›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 yerlerine vurmak suretiyle darp ettiler.
... Sar›yer Devlet Hastanesi’ne
gittik. Orada bir polis memuru
beni iki eliyle havaya kald›r›p yere att›. Sol dizimin üzerine yere
düﬂtüm, birkaç tane de tokat att›... Pazartesi günü yeniden asayiﬂ büro amirli¤ine parmak izi
için götürdüler. 6-7 kiﬂilik emniyet görevlileri yaklaﬂ›k 15-20 dakika tekme tokatla vücudumun
muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp ettiler.
... 30/09/2008 tarihinde Metris Cezaevi’ne getirildik. Astsubay rütbeli ﬂah›s ve 3 jandarma

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

‹ﬂkenceci
Askerler:
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‹ﬂkenceci gardiyanlardan sonra Çeber’i katledilmesinde pay›
olan iﬂkenceci askerler de Özgür
Karakaya ve Cihan Gün taraf›ndan teﬂhis edildi. Askerler de ayn› ﬂekilde beﬂ kiﬂilik gruplar halinde Özgür ve Cihan’›n karﬂ›s›na
ç›kar›ld›lar.
Tutuklular, askerlerden K. Ö.,
M. ‹., H. A. ve T. G.’ü teﬂhis ettiler. Teﬂhis edilenlerin üçünün
astsubay, birinin er oldu¤u ö¤renildi.

‹ﬂkenceci
Polisler:
‹stinye Karakolu’nda da 19
polis
hakk›nda
soruﬂturma
aç›ld›.
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 koruma memuru yaklaﬂ›k 5-10 dakika herhangi bir alet kullanmaks›z›n darp ettiler.
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- Çarﬂamba sabahki say›mda
5-6 infaz koruma memuru yaklaﬂ›k yar›m saat birinin elinde ahﬂap 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›ndaki ﬂah›slar› ko¤uﬂun üst k›sm›na ç›kard›lar. Vücudumuzun tümü ›slanacak ﬂekilde su döktüler.
Bir keresinde Engin Çeber' i bulundu¤u ko¤uﬂ d›ﬂ›na ç›kartmak
suretiyle infaz koruma memurlar›
koridorda darp etti. Buna iliﬂkin
kamera kay›tlar› olabilir.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Sokakta, Karakolda, Hapishanede...

Her Ad›mda ‹ﬂkence
Engin Çeber; Ferhat Gerçek’i
vuran polisin hala tutuklanmamas›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›mda iﬂkence gördü, defalarca beﬂer dakikal›k aral›klarla tahta sopalarla dövüldü. 10 Ekim’de beyin ölümü gerçekleﬂti, 11
Ekim’de öldü.
Engin’in iﬂkencede öldürülmesi, düzenin tüm kurumlar›n›n
sistematik olarak iﬂkence yapt›¤›n›n göstergesidir.
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Engin, 10 gün boyunca sistematik 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› “ ö z ü r d i l ed i ”. Bu kadar
ucuz, bu kadar kolay... Günlerce
süren iﬂkencelerle öldür, sonra da
hesap vermek yerine, özür dile...
AKP iktidar›, Engin’i öldürmenin sorumlulu¤undan böyle kurtulamaz... Enginlerimizin kan› o kadar ucuz de¤il... 10 gün boyunca
sürdürülen, ad›m ad›m öldüren iﬂkencenin H ES AB IN I ‹S T‹ YO RUZ!

l 28 Eylül 2008; ‹çlerinde Engin Çeber’in de bulundu¤u Temel
Haklar Federasyonu üyeleri, Sar›yer Derbent Mahallesi’nde, Ferhat
Gerçek’i vuran polislerin tutuklanmas› istemiyle bir aç›klama yap›p ‘Yürüyüﬂ’ dergisi tan›t›m› ve
sat›ﬂ› yapmaya baﬂlad›lar. Ferhat
Gerçek, 7 Ekim 2007’de Bahçelievler’de Yürüyüﬂ dergisi satarken
polisin açt›¤› ateﬂ sonucu felç kalm›ﬂt›.
Temel Haklar Federasyonu
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rinde yine ayn› hastaneye götürüldüler. Çeber için, saat
01.20’de yaz›lan raporda iﬂkencenin artt›¤› tespit edildi ve yeniden haz›rlanan raporda vücuttaki
tüm ezilmeler, ﬂ i ﬂ l i k l e r, h a s a r l a r
bir bir tespit edildi.

l 29 E y l ü l 2 0 0 8; E n g in Ç e ber, Sar›yer Devlet Hastanesi’ndeki tespitler üzerine, avukatlar›n›n talebiyle ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. Burada da,
Çeber’in al›n ve ﬂakak bölgesine
darbe ald›¤› tespit edildi.

üyelerinden, Engin Çeber, Özgür
Karakaya, Cihan Gün, Aysu Baykal ve Gözde Buldu dergi sat›ﬂ›
yaparken, polisler taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›lar. ‹ﬂkence, götürüldükleri ‹stinye Karakolu’nda da sürdü.

l 2 8 E y l ü l 2 0 0 8, S a a t 1 7. 40 ;
Engin Çeber ve gözalt›ndaki di¤er
Federasyon üyeleri, sa¤l›k muayenesi için Sar›yer Devlet Hastanesi’ne götürüldüler, hastanede iﬂkence tespit edildi. Haz›rlanan raporda
karakoldaki iﬂkence belgelendi.
Hastane ç›k›ﬂ›nda k›sa boylu
esmer bir polis, “sizleri terörist diye bu insanlara linç ettiririm” diye tehdit etti. Hastaneden karakola götürülene kadar da, polis arabas›nda tahta sopalarla dövüldüler. Yani iﬂkence izinin tespit edilmesinin hemen ard›ndan da iﬂkence devam etti.
Karakola geldikten sonra, Asayiﬂ Büro Amirli¤i’ne, parmak izi almak için götürüldüler ve burada da
birbuçuk saat kadar iﬂkence yap›ld›. Aysu Baykal, bu iﬂkenceler s›ras›nda bayg›nl›k geçirdi.

l 29 Eylül 2008; Bir gün boyunca karakolda iﬂkence sürdü.
Federasyon üyeleri, sabah saatle-

l 29 Eylül 2008; Gözalt› ve
iﬂkencenin üzerine, bir de ç›kar›ld›klar›, Sar›yer Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘Polise mukavemet ve
g ö re v i n i y a p t › r m a m a k i ç i n d i r enme’ idddias›yla Engin Çeber,
Özgür Karakaya, Cihan Gün, Aysu
Baykal tutukland›lar. Çeber, Karakaya ve Gün Metris Hapishanesi’ne, Baykal ise Bak›rköy Kad›n
ve Çocuk Tutukevi’ne gönderildi.
Yasal olarak gözalt›na al›nmalar› ve tutuklanmalar› için bir neden yoktu. Ama zaten devlet, devrimcilere yönelik sald›r› politikas›nda hiç bir zaman kendisini yasalarla s›n›rlamad›.

l 2 9 Eyl ü l 2 0 08 ; K ar ak o l d ak i
iﬂkence, Metris Hapishanesi’nde
de daha giriﬂten itibaren sürdürüldü. Giriﬂte, jandarma taraf›ndan
arama için tüm elbiselerini ç›karmalar› istendi. Bunu kabul etmedikleri için jandarma taraf›ndan
tahta joplarla a¤›r ﬂekilde dövüldüler ve zorla soyunduruldular.
Amaç, arama yapmak de¤il, aﬂa¤›lamak ve iﬂkenceyle ezmekti.

l 30 Eylül 2008; Geçici olarak tutulduklar› karantina ko¤uﬂunda, sabah say›m›n› ayakta, s›raya girerek ‘haz›rol’ vaziyetinde
vermeyi kabul etmedikleri için,

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

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

l 1 Ekim 2008: Sabah say›m›nda 15 gardiyan taraf›ndan, yine ayn› gerekçe ve tahta sopa,
kap› açma demiri ile yar›m saat
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›ndan reddedildi. Gardiyanlar, avukatlar›yla da görüﬂtürmeyeceklerini söyleyerek tehdit ettiler.

l 2-5 Ekim 2008: Say›mlardaki 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 söylediklerini 9 Ekim’de savc›ya verdi¤i ifadede ﬂöyle anlatt›: “Çok
hasta oldu¤unu, kendisine sald›r›ld›¤›n›, daha fazla konuﬂamayaca¤›n› k›s›k sesle söyledi.”. ‹ﬂkence sürüyordu.

l 6 Ekim 2008: Engin, hapishanedeki iﬂkenceyi avukat› Taylan Tanay’la görüﬂmesinde anlatt›,
gardiyanlar›n, ko¤uﬂunda bulunan
adli tutuklular› kendisine k›ﬂk›rtarak sald›rtmak istedi¤ini, ancak
adli tutuklular›n sald›rmad›¤›n› belirterek, “ D u r umumuz çok kötü,
b u r a d a n ç › k a m a y a b i l i ri z ” dedi.
Av. Taylan Tanay, ayn› ﬂekilde
iﬂkencelere maruz kalan di¤er
müvekkilleri Özgür Karakaya ve
Cihan Gün ile de görüﬂtükten sonra, saat 16.30 gibi hapishane müdürü ile görüﬂmek istedi. Fakat,
iﬂkencecilerin baﬂ› olan müdür,
Av. Taylan Tanay ile görüﬂmedi.
Bu arada, iﬂkence sürdü.

l 7 Ekim 2008: Engin, sabah say›m›nda gardiyanlar ta-

raf›ndan kendinden geçene kadar
iﬂkenceden geçirildi. ‹ﬂkence sonras›nda, kendine gelmedi¤i görülünce hastaneye kald›r›ld›.

l 7 Ekim 2008: Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar›, ‹stanbul Tabip
Odas›’na (‹TO) müvekkillerine
yap›lan iﬂkence hakk›nda bilgi vererek, ba¤›ms›z bir hekim heyetinin hapishanede müvekillerini
muayene etmesini talep ettiler.
Ayr›ca Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’ne (ÇHD) bilgi verdiler, ÇHD
bünyesinde bir avukat heyeti oluﬂturuldu.
8 Ekim 2008: Beﬂ kiﬂilik ÇHD
heyeti, Engin’in durumundan habersiz olarak Metris Hapishanesi’ne gitti. Görüﬂtükleri Karakaya
ve Gün, gördüklerini iﬂkenceleri
anlatt›. Engin’i de görmeyi beklerken, avukatlar müdür odas›na davet edilerek, müdür taraf›ndan;
“Engin’in rahats›zland›¤›, 7
Ekim’de hastaneye kald›r›ld›¤›,
8 Ekim’de de öldü¤ü” söylendi.
ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’ne giden
avukatlar, burada Engin’in henüz
ölmedi¤ini, reanimasyon servisinde tutuldu¤unu ö¤rendiler. Fakat,
Engin’in art›k yaﬂama dönme ihtimali kalmam›ﬂt›. Buna karﬂ›n askerler taraf›ndan avukatlar ve ailesinin Engin’i görmesine izin verilmedi. Hastanede Engin’le ilgilenen
doktorla görüﬂen Av. Taylan Tanay,
Engin’in durumunun çok a¤›r oldu¤unu, iç beyin kanamas› geçirdi¤ini ve beyin ölümünün gerçekleﬂmesini beklediklerini ö¤rendi.
9 Ekim 2008: Çeber, mahkeme taraf›ndan art›k bir iki gün
içinde ölece¤i kesinleﬂtikten sonra, ‘ s a ¤ l › k d u r u m u n u n c i d d i y e t in i k o r umas› ve tedavisinin zorl u ¤ u ’ gerekçesiyle tahliye edildi.
Di¤er tutuklular, henüz ölmedikleri için tahliye edilmediler. Onlar›n,
belgesi bile yokken “polise mukavemet”ten tutuklu yarg›lanmalar›,
iﬂkence görmeleri, öldürülmeleri
do¤al görülürken, onlara iﬂkence
yapanlar, öldürenler belgeleri ortada oldu¤u halde tutuklu de¤il.

l 10 Ekim 2008: ﬁiﬂli Etfal

Hastanesi’nde bulunan Engin Çeber yaﬂam›n› yitirdi.
Avukat Taylan Tanay, Metris
Cezaevi’nden sorumlu infaz savc›s› Cevdet Do¤an’›n, Çeber’in ölümünden sorumlu oldu¤unu belirterek, soruﬂturmay› bu savc›n›n
yürütmesine itiraz edeceklerini
belirtti.
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Görüldü¤ü gibi, Engin Çeber
polis, asker ve gardiyanlar›n, her
aﬂamada yapt›klar› iﬂkence ile
katledilmiﬂtir. Yarg› da bu iﬂkencelere göz yummuﬂ, ortakl›k etmiﬂtir. Bir devlet düﬂünün ki, her kurumunda sistematik olarak iﬂkence uygulanmaktad›r. Bu iﬂkenceler günlerce sürebilmekte, ölüm
olana kadar görmezden gelinmektedir.
Bu tablo nas›l izah edilebilir?
Böylesi bir durum ancak, iﬂkencenin ola¤an karﬂ›land›¤›, sistematik olarak uyguland›¤› bir ülkede yaﬂanabilir. Ve ancak, böyle
bir ülkede iﬂkenceciler bu pervas›zl›kta olabilirler.
16 Ekim 2008: Öyle bir per vas›zl›k ki;
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Tabipler Birli¤i’nin 16 Ekim’de
bu konuda yapt›klar› bas›n toplant›s›nda radyolog uzmanlar taraf›ndan dile getirilen aç›klamalarda,
Engin Çeber’e yap›lan iﬂkencelerin sonuçlar› ﬂöyle tarif ediliyordu:
gerçekleﬂebilecek
Beyinde
t üm k anam a çeﬂ it le ri g erç ek leﬂ miﬂtir.
Bir gazeteci “Neden?” diye soruyor doktorlara, hangi nedenler
sonucu bu kanamalar oluﬂmuﬂtur.
Doktorlar cevap veriyor:
“Önden, arkadan, sa¤dan ve
soldan, her yönden travmaya
m a r u z k a l m › ﬂ t › r.

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!!!

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Engin Çeber
Halk Denizinin
Enginli¤ine
U¤urland›
Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceyle katledilen Engin Çeber, 12
Ekim günü öfke yüklü sloganlarla, binlerce insan›n omuzlar›nda
sonsuzlu¤a u¤urland›.
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1 May›s Mahallesi Cemevi
önünde ö¤le saatlerinde toplanmaya baﬂlayan kitleyi, “En gin
Çe ber Ölüm s ü z dür” 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› nöbetindeydi. Engin’in cenazesi önceki geceden beri oradayd›.
‹stanbul’un yoksul mahallelerini ad›mlayan bir devrim hamal›yd› Engin. Ve Engin’in ter döktü¤ü o yoksul mahallelerden biriydi 1 May›s Mahallesi de. 11
Ekim akﬂam› orada z›lg›tlar ve
sloganlarla karﬂ›land› Engin. Engin’in cenazesi yaklaﬂ›k 600 kiﬂilik kitle taraf›ndan k›z›l karanfillerle donat›ld›.
Karﬂ›lama töreni cadde boyunca sloganlar ve konuﬂmalar
eﬂli¤inde sürdü. ‘Geçmiﬂi unutan
onu tekrar yaﬂamaya mahkum-

dur.” diyordu konuﬂmac›, Maraﬂlar’›, Sivaslar’›, Gaziler’i hat›rlat›yordu. Engin’in huzurunda, unutmama sözleri verildi. Konuﬂmalara yer yer “Engin Çeber ölümsüzdür”, Engin’in katili AKP’dir”, “‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek”
sloganlar› eﬂlik ediyordu. Yürüyüﬂe Partizan, ESP, SODAP, KÖZ,
DHP ve DTP de destek veriyordu.
Gece boyunca ateﬂler yak›larak, 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›¤›ndayd›. Ö¤len saatlerinde kortej
oluﬂturulmaya baﬂland›. En önde
“Engin Çeber Ölümsüzdür” pankart› ve ard›nda yüzlerce Engin...
Engin’in 200’ü aﬂk›n foto¤raf›,
ailesi ve TAYAD’l› ailelerin ellerindeydi. Enginlerden bir kortejdi
sanki yürüyen. Ard›ndan “Polis
Vurdu Hapishane Öldürdü Katilleri Tutuklans›n” yaz›l› pankart ve
sonras›nda da bir k›z›lbayrak
nehri ak›p gelmekteydi.
Kortejin en önünde tekerlekli
sandalyesiyle Ferhat Gerçek vard›. Elinde Engin’in kendisiyle ilgili yap›lan son eylemde çekilmiﬂ
foto¤raf› vard›... Saat 13.30’a gelindi¤inde bekleyen kitlenin arkas›nda bir dalgalanma baﬂlad›.
Sloganlar daha bir öfkeyle at›l›yordu. Dalgalanan k›z›lbayraklar
aras›ndan k›z›l bir örtüyle sar›lm›ﬂ Engin’in tabutu kortejdeki
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yerine getiriliyordu.
Kortej ana caddeye ç›kt›¤›nda,
2000’i aﬂk›n kiﬂi vard›. Yoksul
halk, ﬂehitlere ba¤l›l›¤›n› gösteriyordu bir kez daha. Yürüyüﬂ boyunca metanetle yürüyen TAYAD’l›lar›n yan›nda yer alan Engin’in annesi, “o¤lum bilmiyordum ki senin bu kadar sevenin
varm›ﬂ” diyerek a¤›t yakmaktayd›. Son dura¤a kadar giderek artan kitleye geçiﬂ güzergah› boyunca birçok esnaf›n da kepenk
kapatarak destek verdi¤i görüldü.
Kortejdekiler de t›pk› arkalar›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 mücadelemiz!”. Hiç bitmeyen umutlar tazeleniyordu bir kez daha…
"Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ kurtuluﬂa
kadar savaﬂ", "Kurtuluﬂ kavgada
zafer Cephe'de" diye hayk›r›yordu binlerce insan.
Belli bir noktadan sonra otobüsler, minibüsler ve özel araçlarla mezarl›¤a taﬂ›nan kitle mezarl›k giriﬂinde tekrar kortejini
oluﬂturdu.
Kortej mezar baﬂ›na vard›¤›nda, Engin ve O’nun ﬂahs›nda tüm
devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu
yap›ld›. TAYAD’l› ailelerden Ahmet 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 öfkeyle birlikte insanlar›n coﬂkusu
ve hesap sorma iste¤i konuﬂuyordu art›k: BEDEL ÖDED‹K
BEDEL ÖDETECE⁄‹Z…

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Binlerce E ngindik,
onu t oprağa
verirken
Tüm suçu halka gerçekleri anlatan bir derginin da¤›t›m›n› yapmak olan ve bu yüzden iﬂkencede
katledilen Engin Çeber’in cenazesi için 12 Ekim Pazar günü 1 May›s Mahallesi sokaklar›ndayd›k.
Sabah›n erken saatlerinde gitti¤imiz, Engin’in cenazesinin bulundu¤u Pir Sultan Abdal Cemevi
bahçesi oldukça kalabal›k görünüyordu. Bahçenin giriﬂinde bizi ellerinde k›z›l flamalarla nöbet tutan
arkadaﬂlar karﬂ›lad›. Sloganlarla
selamlad›k onlar›; “Engin Çeber
Ölümsüzdür!” diye hayk›rd›k.
Arkadaﬂlar›, dostlar›, yoldaﬂlar› doldurmuﬂtu bahçeyi. Hani yediden yetmiﬂe derler ya, herkes
oradayd› gerçekten. Ellerinde
bastonlar›n›, sol gö¤sünün üzerindeyse Engin’in resmini taﬂ›yan
yetmiﬂlik dedeler, kalabal›¤›n aras›nda bir bankta oturuyorlard›.
“Engin Çeber’i Polis Dövdü Hapishane Öldürdü” yaz›l›, boyundan
büyük dövizle yürümeye çal›ﬂan 3
yaﬂ›ndaki Berfin de Engin’e elveda 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 Cemevinin kap›s›nda “Engin Ölümsüzdür” yazan foto¤raf›n karﬂ›s›nda oturmuﬂ, sessizce a¤l›yordu.
Cenaze namaz›n›n ard›ndan
sloganlarla tekrar Cemevi morguna 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 yap›lmaya baﬂland›. Tabutu gö-

rünce duygu seline kap›lan nenenin, gözyaﬂlar›
içinde; “Uy kurban oldu¤um gencecik yavrular›ma nas›l k›yd›lar? Gencecik evlad›ma vuranlar›n elleri k›r›ls›n” diyen a¤›tlar›, “Engin Çeber Ölümsüzdür”, “Halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z” sloganlar›na kar›ﬂ›yordu.
Cenaze törenini düzenleyen arkadaﬂlar›n uyar›lar›yla kortejler
oluﬂturulmaya baﬂland›. Kortejin
en baﬂ›nda yer alan Ferhat Gerçek’in elinde bir döviz vard›. Dövizin üzerinde Engin’in foto¤raf›...
Foto¤raftaki Engin ise “Ferhat’›
v u r an po l is h al a tu t u k lan m ad ›”
yazan bir döviz taﬂ›yordu. Ferhat’›n hemen arkas›nda TAYAD’l›
analar, kim bilir kaç›nc› kez kaybettikleri evlatlar› için z›lg›tlar çekiyor, sloganlar at›l›rken inançla,
güvenle yumruklar›n› havaya kald›r›yorlard›.
TAYAD’l› ailelerin oluﬂturdu¤u
kortejde baﬂ üstünde taﬂ›nan, “Engin 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 sonunun nerede bitti¤i görüﬂ alan›m›za s›¤mayan k›z›l kortej dalgalan›yordu.
Engin’in k›z›l bayra¤a sar›l› tabutu iki yana aç›lan binlerce insan›n aras›ndan ön saflara taﬂ›nd›ktan sonra, yürüyüﬂ baﬂlad›. Düzenli kortej oluﬂturan binlerce insan, Engin’in ard›ndan öfkesini ve
coﬂkusunu taﬂ›yordu 1 May›s’›n
sokaklar›na. Evlerinin balkonlar›ndan kad›nlar, alk›ﬂ tutuyor, öfkeyle 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 bizlere. Bir baﬂkas›ysa k›z›l bayra¤› en
yukarda tutmaya çal›ﬂ›yordu.
Kortejin önündeyse Engin’in
tabutuna omuz verme telaﬂ› sürüyordu. Önde el ele tutuﬂarak güvenlik alan yoldaﬂlar› herhangi bir
sald›r›ya karﬂ› dikkatle yürüyorlard›.
Engin’in defnedilece¤i Kocatepe Mezarl›¤› uzak oldu¤u için yürüyüﬂ, bizleri bekleyen otobüslerin
oldu¤u noktaya kadard›. Kendimize sondan ikinci otobüste zor
da olsa yer bulduk. Otobüste TAYAD’l› analar ço¤unluktayd›. Otobüslerin camlar›ndan k›z›l flamalar dalgalan›yordu. Trafikte otobüsün kalabal›¤›n› görüp soru soranlar›, “Arkadaﬂ›m›z› iﬂkencede katlettiler” diye bilgilendirmeye çal›ﬂ›yordu genç çocuklar.
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Kocatepe’ye vard›¤›m›zda mezarl›¤›n içinde panzerleri görünce
ﬂaﬂ›rmad›k, diriye sayg›s› olmayandan ölüye sayg› beklenir miydi?
Mezarl›kta da düzenli kortejimizi 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 verecek olman›n öfkesiyle at›yorduk
sloganlar›m›z›. Dik bir yamaçtan
aﬂa¤› indik. Toprak aç›kt›, bekliyordu Engin gibi bir yi¤idi ba¤r›na
basmak için...

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Nerede k ızıl b ayraklardan a kan b ir n ehir
görürseniz b ilin k i, u mut o radadır
Düﬂmüﬂtü yine birimiz. Ödedi¤imiz bedellere bir Engin daha eklenmiﬂti. Ve ﬂimdi ülkemizin dört
bir yan›ndaki taze mezarlara bir
yenisini ekleyecektik yoksul 1 May›s mahallesinin mezarl›¤›nda. Fakat, sanki omzumuzda bir tabut
taﬂ›yan biz de¤ildik... Sanki birazdan 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 üzüntüyü, bilmez umutsuzlu¤u, bilmez
y›lg›n duygular›... Umutsuzsa da,
üzüntülüyse de, y›lg›nl›k rüzgarlar›
beynini ve yüre¤ini kemirip duru-

Cepheliler oradad›r... O k›z›l nehrin varl›¤›, umudun tükenmezli¤inin, halk›n yenilmezli¤inin kan›t›d›r bu topraklar üzerinde...
Daha iki ay önce o müthiﬂ ve o
tarifi imkans›z coﬂkunun hakim oldu¤u onbeﬂ bin kiﬂilik k›z›l bayrak
denizinin içinde yürümüﬂtük. Gazi’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 Mahallesi’nde yine bir k›z›l bayrak nehrinin içinde yürüyoruz. Bayraklar›n
ortas›nda Engin’in tabutu.

r›n kah nehir, kah deniz olan bu
ak›ﬂ›n› durdurmak için baﬂvuruyordu 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, katliamlara, tecrite boyun e¤meyiﬂtir.
K›z›l bayrakl›lar›n yürüyüﬂü, ›srar›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 resim, salt k›z›la kesmiﬂ...
Devrimdir o; sosyalizmdir.
Binlerce elde
yanyana, arka
arkaya dizildi¤inde
bir
nehre dönüﬂen o bayraklar, zaferin müjdecisidir.

yorsa da, e¤er girmiﬂse o k›z›l
bayrak denizinin içine, o denizin
coﬂkusu, coﬂkun dalgalar›, yeﬂertecektir içindeki umudu.
Çünkü nerede k›z›l bayraklardan akan bir nehir varsa, bilinir ki,
umut oradad›r.
Nerede k›z›l bayraklardan oluﬂmuﬂ bir dalga sokaklar›, meydanlar› sar›p sars›p ilerliyorsa, bilin ki,
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K›z›l bayraklar, devrim ve sosyalizmdir, 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 düﬂman›md›r benim; zulümlerden zulüm
be¤ensin. Düﬂman, k›z›l bayrakla-

1 May›s
meydanlar›na giren k›z›l
sancaklar›n
yaratt›¤› coﬂkuyu düﬂünün
bir; o
coﬂku, bu düzene alternatif
olma iddias›n›n
ve elbet dedi¤imiz gibi, tüm emperyalist dünyaya meydan 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, nehirlerin denizlere kavuﬂmas›n›...

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Engin ‹çin Adalet
Nas›l Sa¤lanacak?
Engin Çeber’in iﬂkencede
öldürülmesi ile ilgili, polisler
ve gardiyanlar hakk›nda soruﬂturma baﬂlat›ld›¤› aç›kland›. Fakat, bugüne kadar yaﬂananlar gösteriyor ki, soruﬂturma aç›ld› diye, adaletin yerine gelece¤ine güvenmemiz
için bir neden yoktur.
Sadece Engin özelinde ele
al›rsak, adalet, Engin’i katledenlerin, suçlar› oran›nda cezaland›r›lmas›d›r.
Peki Engin’in katilleri kimlerdir? Engin’i katledenler, bu
ülkede yasal dergilerin sat›lmas›n› suç sayan iktidarlard›r, düzendir. Daha somut suçlular, Engin yasalara göre de
bir “ s u ç ” iﬂlemedi¤i halde onu
iﬂkenceyle gözalt›na alan karakol polisleri, tutuklayan
savc›-hakim,
hapishanede
günlerce döverek öldüren jandarmalar, gardiyanlar, onlara
onun talimat›n› veren müdürler... O kurumlar› yönetenler,
Adalet Bakanl›¤› ve AKP iktidar›d›r.
‹ﬂte, “Engin için adalet nas›l sa¤lanacak?” sorusunu
sormam›z›n nedeni de budur.
Düzenin, “adalet uygulama

yetkisi”ni elinde bulunduran
kurumlar›n›n hepsi, cinayetin
sorumlusu durumundad›rlar.
Bu durumda “adalet ihtiyac›n›n” ortaya koydu¤u soru
ﬂudur: Bu suçlular›n cezas›
nas›l verilecek?
Aç›kt›r ki, bu suçlular›n durup dururken kendilerini cezaland›rmalar›n› bekleyemeyiz. Fakat, suçlular, düzende
hakim güç durumundalar diye, “bu düzende adalet sorununa köklü bir çözüm bulunamaz” diyerek, Engin’in katillerinin cezalar›n› çekmeleri
için düzenin de¤iﬂmesini de
bekleyemeyiz.
Bu durumda yap›lmas› gereken temel ﬂey, Engin’in katillerinin cezaland›r›lmas› için
mücadele etmektir. Evet, düzen kendi kendini cezaland›rmaz, fakat bizler mücadelemizle, suçlular›n ﬂu veya bu
düzeyde cezaland›r›lmas›n›
sa¤layabiliriz. Suçlular›n cezaland›r›lmas›n›, kitlelerin talebi haline getirmeyi baﬂard›¤›m›zda, iktidarlar da, iﬂlerine
gelmese de kitlelerin taleplerini dikkate almak zorunda kal›rlar. Ama burada bizim için

en önemli ﬂey, bu mücadele
içinde adaletsizli¤in gerçek sorumlular›n› gösterebilmek ve
köklü bir adalet iste¤inin nerede, nas›l yerine gelebilece¤ini göstermekttir.
Halk olarak, devrimci-demokratik güçler olarak, adalet
iste¤imizi ne kadar güçlü dile
getirebilirsek, düzenin sahiplerinin yalanlar›n› o oranda
teﬂhir edebiliriz. Biliyoruz ki,
faﬂizmin ‘adaleti’ yoktur. Biliyoruz ki, faﬂizmde adalet sadece demagoji malzemesidir.
Bizim mücadelemiz ‘demokrasi’ 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 düzeni korumak için baﬂvurduklar› bir manevrad›r. Halk›n tepkilerinin yat›ﬂt›r›lmas› için
birkaç iﬂkenceciyi bir süreli¤ine tutuklarlar, çok gerekirse
birkaç iﬂkenceciyi, infazc›y›
da kurban verirler, ama hiçbir zaman ne zulme son verir,
ne adaleti yerine getirirler.
“Adalet tanr›ças›!”n›n gözü ister ba¤l› olsun, ister aç›k; bu
düzen adaleti sa¤layamaz.
Çünkü zulmün adaleti olmaz.

CHP’de iﬂkenceye karﬂ› ç›kman›n koﬂulu:
Y›llard›r hemen hiçbir iﬂkence,
infaz, ve katliamda k›l›n› k›p›rdatmayan, AKP’nin devrimci, demorat kesimlere yönelik sald›r›lar›na
ses ç›karmayan CHP’nin baz› milletvekilleri de, Engin Çeber’in katledilmesini gündemlerine ald›lar.
- Milletvekili Ahmet Ersin, Engin Çeber’in öldürülmesinin araﬂt›r›lmas› için TBMM ‹nsan Haklar›
Komisyonu’na baﬂvurdu.
- CHP Milletvekili Canan Ar›tman ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’›
istifaya ça¤›rd›.
- CHP Genel Sekreter Yard›mc›s› Mehmet Sevigen,

Çeber’in ölümünün “ikinci bir Metin Göktepe ve ‹rfan A¤daﬂ olay›
oldu¤unu” belirterek Baﬂbakan’›n cevaplamas› istemiyle soru önergesi verdi.
*
Bir çok kesimin ﬂu veya bu etki alt›nda iﬂkencede ölüme karﬂ›
ç›kt›¤› koﬂullarda, CHP de kay›ts›z kalamad›.
Fakat, sürekli olarak, “teröre
karﬂ› mücadele” ad›na daha bask›c› yasalar ç›kar›lmas›n›, polise,
askere daha fazla yetki verilmesini isteyen bir partinin bu baﬂvurular›nda ›srarl› ve istikrarl› olmas›
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beklenemez.

CHP’nin y›llard›r demokrasi mücadelesiyle, haklar ve
özgürlüklerle ilgisi kalmam›ﬂt›r.
Burjuva ölçüler içindeki bir muhalefet anlam›nda bile hiçbir demokratik talebe sahip ç›kmayan, tam
tersine, bask›n›n daha fazla pekiﬂtirilmesinden yana politikalar savunan bir parti durumundad›r.
AKP’nin hemen her yapt›¤›na karﬂ› ç›k›p, sadece halka zulmüne
karﬂ› ç›kmayan bir partidir.
Dolay›s›yla, CHP içinde iﬂkencelere, zulme karﬂ› tek bir kiﬂi bile varsa, o, haklar ve özgürlükleri
savunmak için, ayn› zamanda
kendi partisiyle de çat›ﬂmak zorundad›r.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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ÇEL‹ﬁK‹ ÇÖZER.
E⁄ER B‹R SORUN VARSA,
E⁄ER B‹R YANLIﬁ VARSA,
BU MUTLAKA ÇÖZÜLMEL‹D‹R VE B‹Z ‹STESEK DE, ‹STEMESEK DE HAYAT ÇÖZER; YA
DEVR‹MDEN YANA ÇÖZER YA
DÜZENDEN!

Öğrendiklerimiz
Eleﬂtirmemek, "anlamak laz›m, anlay›ﬂl› olmak laz›m" bak›ﬂ aç›s›n›n devam eden bir ﬂeklidir.
Bu bak›ﬂ aç›s› yaﬂamda çok
s›k ve çok çeﬂitli biçimlerde
karﬂ›m›za ç›kar:

"Basit bir hata diye düﬂündüm"
"S›radan bir yanl›ﬂ"
"Her zaman da eleﬂtirilmez
ki, biraz kendi haline b›rakmak
laz›m"

ÇEL‹ﬁK‹ çözülmeden HAYAT
devam edemez. Taraflardan birisi 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

"Zamanla anlar"
"Zamanla de¤iﬂir"...
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Yanl›ﬂlar› istedi¤iniz
kadar NORMAL göstermeye çal›ﬂ›n, bunun özü
özeti asl›nda L ‹ B E R A L ‹ Z M D ‹ R.

ELEﬁT‹R‹LMEYEN HER
YANLIﬁ MEﬁRULAﬁIR

Yani ideolojik mücadeleye
cesaret edemeyen, ideolojik
mücadeleye gücü yetmeyen,
ve dolay›s›yla burjuva ideolojisinin 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. Normal görür, bu yüzden “hata” diye görür ideolojik yanl›ﬂlar›.
‹nançs›zd›r çünkü devrimci
ideolojide aslolan›n çeliﬂkinin
yenileﬂtirici ve çözücü gücü oldu¤u gerçe¤ine inanmaz; bunun
do¤ru olmad›¤›n› düﬂünür. Bu
yüzden çeliﬂkinin üzerine gidip
çözmek yerine, düzenin çözmesine izin verir.
Oysa karmaﬂ›k hiçbir ﬂey
yoktur bu konuda.
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vermemenin tek yoludur eleﬂtiri.
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› görüntülerde karﬂ›m›za ç›kan KORKAK
eleﬂtiridir. Bundan bir ﬂey ç›kmaz. Sizin eleﬂtirdi¤inizi sand›¤›n›z kiﬂi, sizinle birlikte baﬂlar
eleﬂtirmeye; hatta sizden daha
keskin bir ﬂekilde bile eleﬂtirebilir. Neden? Çünkü sizin cüretsiz
tavr›n›zdan güç alm›ﬂt›r.
Bir kez normal görmeye baﬂlarsan›z, sorgulama ç›kar devreden ve yanl›ﬂ› yapanla
ayn› derecede yanl›ﬂtan sorumlu oluruz.
YAN‹ YAPAN KADAR
SUÇLUSUNUZDUR,
YAPAN KADAR SORUMLUSUNUZDUR YANLIﬁTAN.
Bu nedenle;
hayata ayk›r›, devrime ayk›r›
davran›ﬂlar› eleﬂtirmekte tereddüt etmemeliyiz.
Hayat› yalanlayan, devrimi
yalanlayan burjuva ideolojisinin
saflar›m›za s›zmas›na izin vermemeliyiz.
Eleﬂtirmeyip yanl›ﬂlar›n meﬂrulaﬂmas›na izin vermek de¤il,
eleﬂtirip düzeltmenin 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 niyetiniz sorgulunabilir, burada da
bir eksik varsa hayat düzeltir, bu
konuda da hayata ve mücadeleye güvenmeliyiz.

Eleﬂtirmeyip yanl›ﬂlar›n meﬂrulaﬂmas›na izin vermek de¤il,
eleﬂtirip düzeltmenin devrimci
görev oldu¤unu unutmamal›y›z.
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› yapanla 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, istedi¤iniz kadar süslü laflarla,
“insanl›k halleri”yle gizlemeye
çal›ﬂ›n, iﬂin esas› çürümedir, iﬂin
esas› saflar›m›za burjuva iedolojisini taﬂ›ma çabas›d›r. Buna izin

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Adaleti tesis etmek istemedikleri kay›p tiﬂörtten belliydi; Nas›l m›? Silahla yaralanan bir kiﬂinin
giysisi özenle korunur

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›.
Uluslararas› Af Örgütü de Ferhat ile ilgilenenler aras›ndayd›.
Bir ﬂeyler yapmak istediler,
bir kampanya örgütleyip para
toplamay› teklif ettiler. Ferhat
r e dd et t i pa ra t o pl a ma t ek l i fi ni. Onun paraya de¤il, dergilerini kuca¤›na doldurup sokak sokak dolaﬂmaya, kortejinde uygun ad›m yürüyüp
meydanlara ç›kmaya ihtiyac›
vard›. Ve en çok da ADALET’e.
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Ferhat’ın
Kayıp T işörtü
Düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü’nü
düzenleyen Anayasada bu konuya
iliﬂkin maddelerden birinde “Ba s › n h ü rdür sansür edilemez” yazar. ‹ﬂte bu Anayasan›n ülkesinde
vuruldu Ferhat onyedisinde. Çünkü bas›n hürdü, ama Yürüyüﬂ
Dergisi yasakt›. Her türlü yalan
haber, en pespaye diziler, sistemin
devam›n› sa¤lamaya yönelik halk›
uyutan oyalayan yay›nlar, her türlü ahlaks›zl›k, bas›n özgürlü¤ünden yararlanabilirdi. Ama devrimci demokrat yay›nlar, bas›n özgürlü¤ünün kap›s›ndan giremezdi.
Yürüyüﬂ Dergisi için düﬂünce özgürlü¤ü hemen rafa kalkar, devreye toplatma, el koyma, yasakla ma ve öldür me özgürlü¤ü girerdi.
Aylarca yasaklanabilir, okurlar› tutuklan›p, sat›c›lar› vurulabilirdi.
Düﬂünce özgürlü¤ünden dem
vuranlar›nsa sesleri hiç ç›kmazd›.
De¤il mi ki o dergi antifaﬂist, antiemperyalist bir çizgide yay›n yapar. 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 Ferhat. Polis s›r t›ndan vurdu O’nu.
Bugün Ferhat GERÇEK omurilik
felci neticesi, hayat›n› tekerlekli
sandalye ile devam ettiriyor.
Polis bu tarihten sonra da sokak
infazlar›na devam etmekte hiçbir
tereddüt duymad›. Çünkü Ferhatlar› vuranlar cezaland›r›lmam›ﬂt›. Soruﬂturma yürütmekten imtina eden
bir savc›, ellerini kollar›n› sallaya
sallaya gezen devlet destekli ölüm
makineleri ve gittikçe büyüyen
adalet özlemi...

kaybedilmez. Ateﬂli silahla iﬂlenen
bu tip suçlarda özellikle at›ﬂ mesafesinin ve kullan›lan silah›n özelliklerinin belirlenmesi için, kiﬂinin
üzerinde bulunan giyside yap›lacak inceleme çok önemlidir. Fakat, savc›l›k hiçbir önlem almam›ﬂ,
Ferhat’›n vuruldu¤unda üzerinde
bulunan tiﬂört adli emanete al›nmam›ﬂ ve tiﬂör t kaybolmuﬂtur.
Hiçbir savc› bu kadar önemli
bir delili kaybedecek kadar sorumsuz insanlar›n adli soruﬂturma
yürütmesini istemez ve derhal
haklar›nda soruﬂturma baﬂlat›rd›.
Oysa bu kay›p tiﬂört nedeniyle ilgililer hakk›nda aç›lan bir soruﬂturma bulunmamaktad›r.
Adalet istenseydi, Ferhat GERÇEK’in ve olay tan›klar›n›n derhal
ifadesine baﬂvurulur hiç zaman geçirilmezdi. Fakat polis Ferhat’› hasta
yata¤›nda ﬂüpheli olarak sorgulad›.
Ferhat’›n vücudundan ç›kan
merminin sahibi tespit edilir, derhal tutuklan›rd›. Çünkü hiç kimse
polis kadar delilleri karartma gücüne sahip de¤ildir.
Savc› zaman geçirmeksizin olay
yerinde tespitlerde bulunur, keﬂif ve
tan›k araﬂt›rmas› yap›l›rd›. Olay yeri foto¤raflan›r, görüntüsü al›n›rd›.

Bunlar›n hiçbiri yap›lmad›.
Ferhat Gerçek’in polis kurﬂunuyla yaralan›p felç edilmesiyle ilgili aç›lan davan›n iddianamesi
bunlar›n da ötesinde, ak›llar› zorlayacak bir mant›ks›zl›¤› içeriyordu.
Ferhat sakat b›rak›lmakla kalmam›ﬂ bir de hakk›nda dava aç›larak
hapis cezas› tehdidi ile karﬂ› kar-

O, adli süreci sonuna kadar takip edecek, ancak mahkemenin
verece¤i tazminat için de¤il bu süreç. Hiçbir para onun istediklerini
yerine getiremez. Ama adalet talebini, bu talepteki ›srar›n›, bu talebinin vazgeçilmezli¤ini unutmayacak kimse. Ferhatlar adaletin gere¤ini mutlaka yerine getirecekler.
ﬁimdi nerede aramal› Adaleti?
Adli makamlar O karanl›k ellere
toplat›yor delilleri. O karanl›k ellere “git gerçekleri bul” diyorlar. Daha ilk gün Ferhat’›n vuruldu¤u dakikalarda baﬂlad›, adaletsizli¤in
karanl›k elleri gerçeklerin üstünü
örtmeye. Ferhat’a ilk müdahaleyi
yapmak isteyenlere sald›r›yorlard›
suçlular. Hastaneye götürmek isteyenleri dövüyor, gözalt›na al›yor,
kaburgalar›n› k›r›yorlard›. Ferhat’›n yaral› yata¤›n›n baﬂ›na üﬂüﬂüp 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 kaybettiler iﬂte bu arada. O tiﬂört suçun deliliydi. At›ﬂ izlerini taﬂ›yordu. Suçlar›n› gizlemek isteyenler o
tiﬂörtleri hep kaybederler.
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Kay›p tiﬂörtünün bulunmas›n›
istiyor Ferhat. Onu s›rt›ndan vuran el bir daha kimseye ateﬂ edemesin, dergisine uzananlar bir
daha hiçbir dili susturmaya kalkamas›n diye.
Ve Ferhat, kuca¤›nda dergileri, tekerlekli sandalyesini o meydana sürüyor yine...

Halkın Hukuk Bürosu

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Mehmet Y›lmaz (Hürriyet):
Çeber ve arkadaﬂlar›... Ferhat
Gerçek ile ilgili bir aç›klaman›n
ard›ndan, dergi satmaya kalk›ﬂm›ﬂlar. Ne a¤›r bir suç!...
Bundan sonras›n›n nas›l geliﬂebilece¤ini tahmin ediyorum...
Dava aç›labilirse, bu dava y›llarca sürecek, belki zamanaﬂ›m›,

nanlar yukar›da.
***

Ahmet Hakan (Hürriyet):
Hoﬂ Geldin Bay ‹ﬂkence
Önce karakolda ç›kt›n ortaya...
Sonra eski mekan›n Metris’te... ﬁöhretinin hakk›n› vermiﬂsin, sol dergiler satan adam›n birinin can›n› ç›karm›ﬂs›n içeride... Aferin sana....

Burjuva Bas›n Da ‹ﬂkenceyi Gördü
Engin Çeber’in iﬂkence ile
öldürülmesi, k›sa bölümler aktard›¤›m›z örneklerde de görülece¤i gibi, burjuva bas›nda
bugüne kadar pek görülmeyen bir boyutta yerald›.

belki “delil yetersizli¤i” suçlular›n
aram›zda serbestçe dolaﬂmalar›
için gerekçe olacak... Bir demokrasi oyunu içinde oyalan›p gidece¤iz.
***

Sükunete bak›l›rsa, bu sefer geliﬂin olacak da gidiﬂin olmayacak
gibi ‘bay iﬂkence’...
***

Mehmet Y›lmaz (Hürriyet):

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

Engin Çeber ile ilgili soruyu
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
ﬂöyle yan›tlad›: “ .. .b u nl a r a r t › k
s a k l a n a m a z . . . h e m e n i l g i l e n i l i r.”
Olay›n saklanacak bir taraf› zaten yok. Sor un. .. bu tür ola yla ra
k a r › ﬂ a n k a m u g ö re v l i l e r i i l e i l g i li nas›l iﬂlem yap›ld›¤›yla ilgili...
1 7 y a ﬂ › n d a k i F e r ha t Gerçek ,
ﬂu anda bu nedenle felç... O zaman hükümet... müdahale edebilseydi, Engin Çeber’in ölümüyle
sonuçlanan olay gerçekleﬂebilir
miydi?...
***

Bu olay›n sorumlular› bulunup
yarg› önüne ç›kar›lmazsa, AB nutuklar›n›z›n hiçbir inand›r›c›l›¤›
kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin
bu genç adama adalet borcu vard›r. Ödenmesi gerekir.
***

*
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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 noktas›nda da, varmak istedi¤i noktalar aras›nda da farkl›l›klar
vard› elbette.
Kimileri, “devletin d›ﬂtaki
itibar›n› koruma” peﬂindeydi.

ﬁükrü Küçükﬂahin (Hürriyet):

Kimileri, AKP’nin AB sürecini 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 geliyor:
Bir : Bu ülkenin iﬂkence
tarihi bir özürle kapat›labilecek bir tarih mi? ‹ ki: Gazeteci
hesap sorulmas›nda ›srarc›
olmadan salt teﬂhirle yetinebilir mi?..
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...bu ülkede gerçek bir baﬂmüzakereci varsa, bar›ﬂç› bir gösteride dimdik ayaktayken gözalt›na
al›nan, üç gün sonra cezaevinden
ölüsü ç›kan Engin Çeber için ilk
tepki koyan yetkili olmas› gerekmez miydi?
***

Melih Aﬂ›k (Milliyet):
Geçen y›l... 17 yaﬂ›ndaki Ferhat Gerçek... ‘Yürüyüﬂ’ adl› haftal›k sol bir dergiyi satarken polisler
taraf›ndan vuruldu... Engin Çeber’in poliste ve cezaevinde yedi¤i
dayaklar yüzünden öldü¤ü bildiriliyor...
AB, demokrasi, s›f›r iﬂkence, Kopenhag kriterleri... Hepsi laf... Yaﬂa-

Ergun Babahan (Sabah):

Umur Talu (Sabah):
Suçunuz, “ de rg i d a ¤ › t m a k ” .
Bu kez “yeni suçlu” Engin Çeber... “hukuki prosedürler”e uygun biçimde d›ﬂar›da dövüldü,
sonra yine dövüldü... onca dayak
iziyle mahkemede tutukland›,
Metris Cezaevi'ne kondu. ...bir astsubay ile infaz koruma memurlar›
dayak ve iﬂkence “prosedürü” uygulad›...
Sonra... dediler ki... “Öldü.”
Bu kadar iﬂte. Hukuk devletinin bir fark› olmal›yd›. “Oldu”.
***

Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet):
Hukuk devleti, demokrasi, özgürlükler, yaﬂama hakk› üzerine
yazanlar çizenler, siyasiler, bilim
insanlar›, gazeteciler ne diyecek
bu ça¤d›ﬂ› vahﬂete?.. Susacaklar!
***

Ferai T›nç (Hürriyet):
Terörle mücadele, ﬂiddete karﬂ›
insan›n ve hayat›n de¤erini korumak de¤il midir? ‹nsan haya-

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

t›n›n de¤eri yoksa, gerisi zaten
boﬂ...
Cumhurbaﬂkan› G ü l , E n g i n
Çeber’ in ölümü konusunda,
“ T ü r k i y e r e for m l a r › n y a p › l d › ¤ ›
bir ülke. Refor m l a r › n e n ö n e m l i
parçalar›ndan biri ﬂef f a f l › k t › r.”
dedi.
Çeber,... gözalt›na al›nd›¤›nda
bu ülkede ﬂeffafl›k yok muydu?
Demek yoktu. Olsayd›... bir insan
iﬂkenceden ölmezdi. Demek iﬂkenceye tolerans s›f›r›n çok üstünde.
***

Can Dündar (Milliyet):
Engin Çeber iﬂkencede demir
çubuklarla dövülerek öldürüldü.
Kimlerdi dövenler?
Önce ‹stinye Karakolu’nda polisler... Sonra Metris’in kabul bölümünde jandarma... Ard›ndan
içerde infaz memurlar›... Neden
“ S i s t e m a t i k i ﬂ k e n c e ” diyoruz
anlaﬂ›ld› m›?...
Konu ayyuka ç›k›nca insan
haklar›ndan sorumlu Bakan,
“ Ü l k e m i z i n i m a j › b o z u l u y o r ” diyerek soruﬂturma istedi... Onlar
gencecik çocuklar› dergi sat›yor
diye kurﬂunlad›kça, dövüp beyinlerini da¤›tt›kça, ölenler neyse
de, “d ›ﬂa r›y a k arﬂ› ço k a y› p ol uyor”...
***

Demiray Oral (Taraf):
... Öfkeli ve utanç içindeyim .
Çünkü karakollarda, cezaevlerinde gençler öldürülüyor. Yine.
Ve “ ö l m e s i n l e r ” demek art›k
sorgusuz sualsiz vatan hainli¤ine
giriyor haberiniz ola...
***

Enver Gülﬂen (Taraf):
E¤er bir devlet, kendi vatandaﬂ›na, suçlu bile olsa –ki Engin
Çeber’in öyle bir durumu da yok
büyük ihtimal- bu muameleyi
gösteriyorsa, o devlette ilk kaybolan ﬂey adalet ve hakkaniyet,
halk›n da ilk kaybetti¤i ﬂey o
devlete güven olmaz m›?...
***

Mustafa Mutlu (Vatan):
Adalet Bakan›... Suçluy-

san özür dileme, istifa et!
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki
as›l sorumlu bizzat sensin! ‹ﬂini
hakk›yla yapsayd›n... Bu ça¤da
bu i¤renç olay olmazd›! O nedenle “görevden el çekmesi” gereken
kiﬂi sensin Mehmet Ali ﬁahin!
***

A. Turan Alkan (Zaman):
“Bu bir ilk. Bu bir devrim...
devlet-toplum iliﬂkilerini yerinden k›m›ldamaz k›lan o a¤›r taﬂ›n
yerinden oynad›¤› da bir gerçek...”
***

Tarhan Erdem (Radikal):
Utan›yorum; kendimden, çocuklar›mdan, 75 yaﬂ›nday›m,
böyle bir ülke b›rakt›¤›m›z için
utan›yorum, herkesten özür dilerim...
***

Mehmet Altan (Star):
Polis kurﬂunuyla felç olan; karakoldan hapishaneye, polisten
jandarmaya her süreçte ﬂiddetlenerek artan iﬂkencelerle öldürülen çocuklarla simgelenen 2008
Türkiye’si... ‹ﬂte buralara yeniden
geldik... Hepinize helal olsun...
***

Ümit K›vanç (Taraf):
Cezaevi yetkilileri avukata önce, hastaneye kald›r›ld›, sonra,
öldü, dediler. Evet, öldü, demiﬂler. O kadar basit. Devlet al›r, öldürür ya, bilmiyor musunuz?
Öyle olmuﬂ iﬂte...
Bu ﬂüphesiz Türkiye için olaydan bile say›lmayacak bir iﬂ kazas›d›r. Solcu de¤il mi? Ne var ki
ölse?..
ABD’nin iﬂkence okullar›nda
yetiﬂmiﬂ elemanlar›n oluﬂturdu¤u gelenekten gelenlerle “Amerika’ya karﬂ›” duracak, ba¤›ms›z
ve onurlu bir ülke olaca¤›z ha?
Oluruz, evet. Yo¤un bak›mda.
***

Y›ld›ray O¤ur (Taraf):
Birinci sayfadaki foto¤rafa
tekrar bak›n...
Ve ne yaz›yor elindeki pan-

kartta. Ben otobüsteki çocu¤um,
cafede siz geldi¤inizde kalkm›ﬂt›k biz. Vapurda çakma¤›m› alm›ﬂt›n›z. Hat›rlad›n›z m›? Hat›rlad›ysan›z beni. Katillerimden hesap sorun, ne olur?
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***

Türker Alkan (Radikal):
‹lk dikkatimi çeken ﬂey, olup
biten karﬂ›s›nda AKP yönetiminin ilgisiz, vurdumduymaz tavr›yd›... Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek “ B u n u s o rg u l a m a k
s a v c › l a r › n g ö re v i d i r ” diyerek elini y›kay›p bir kenara çekiliyor!
***

Mehmet Tezkan (Vatan):
Doktorlar ne iﬂe yar›yor!
(...) Yarad›¤›n› zannediyorduk.. Hani ünlüleri falan görüyoruz 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 Çak›r (Vatan):
‹ﬂkencecilere s › f › r t o l e r a n s
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‹ﬂkencenin en a¤›r insanl›k suçu, iﬂkencecilerin de en aﬂa¤›l›k
kiﬂiler oldu¤una bizzat tan›kl›k
etmiﬂ biri olarak, Cumhurbaﬂkan› Gül, Baﬂbakan Erdo¤an, Baﬂbakan Yard›mc›s› Çiçek, ‹çiﬂleri
Bakan› Atalay ve Adalet Bakan›
ﬁahin’i, görevlerini yapmaya,
bizleri daha fazla utand›rmamaya davet ediyorum...
***

Y›ld›r›m Türker (Radikal):
Vatandaﬂlar›m, insan kardeﬂlerim, halk›m; gücüm olsa da sizi
isyana teﬂvik edebilsem.
Analar, babalar, kardeﬂler, arkadaﬂlar; isyan etmek zorunday›z.
Pos b›y›kl›lar›n emrinde hayata kast ediyor coplu, apoletli, üniformal› vahﬂiler.
Ölümden baﬂka gerçe¤imiz olmayacak m›?

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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maktad›r?”
Bu sorunun cevab›,
ayn› zamanda; tek ve üç
kiﬂilik hücrelerden oluﬂan F Tipi hapishanelere
ve tecrite neden karﬂ›
ç›kmam›z gerekti¤i sorusunun da cevaplar›ndan

gündeme geldi¤inde, “ s a ¤ l › k k oﬂ u l l a r › , ö rg ü t b a s k › s ›” gibi demagojilerin etkisinde ko¤uﬂlara karﬂ›
ç›k›p “oda”lar› savunanlar, tutuklular aç›s›ndan öncelikli sorunun,
iﬂkence ve can güvenli¤i sorunu
oldu¤unu görmelidirler. Bugün
hücrelerde uygulanan tecritin kald›r›lmas› için mücadele sürmekte-

Engin Çeber 12 Kiﬂinin Gözleri Önünde ‹ﬂkenceyle Öldürüldü

Ko¤uﬂta Bunu Yapan Hücrede Ne Yapmaz?
Engin Çeber, gözalt›na al›nd›¤›
andan itibaren, sokaktan baﬂlayarak, karakolda ve son olarak Metris Hapishanesi’nde yap›lan iﬂkencelerle katledildi. Her aﬂamada,
iﬂkencenin tan›klar› vard›.
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Metris Hapishanesi’nde karantina ko¤uﬂunda da, sonra konuldu¤u B-8 ko¤uﬂunda da 12 kiﬂinin
gözleri önünde yap›ld› iﬂkenceler.
Engin Çeber’in ölümü üzerine soruﬂturma aç›ld›. ‹ﬂkencenin tan›klar› vard›, ama Engin’in bulundu¤u
ko¤uﬂtaki adli tutuklulara, ezberletilmiﬂ ﬂekilde “hapishaneye geldi¤i z am an za ten hasta yd›, ha fif çe yere düﬂtü, kafas›n› yere çarpt › . . . ” ﬂeklinde ifade verdirildi.
Bu olay›n gösterdi¤i tablo ﬂudur;
Ülkemizde iﬂkence bir devlet
politikas›d›r, sistematik olarak sokaklarda da, karakollarda da, hapishanelerde de sürdürülmektedir.
‹ﬂkenceciler öylesine pervas›zd›r ki, 12 kiﬂinin gözleri önünde iﬂkence yap›p, sonra da tan›klar›n
ifadelerine müdahale edebilmektedir.
Bugüne kadar, karakollarda
da, hapishanelerde de iﬂkenceyle
katledenler hep devlet taraf›ndan
korundular, pervas›zl›klar› da bundand›r.
Bu tablo üzerine, ilk akla gelmesi gereken sorulardan birisi ﬂudur; “ 12 ki ﬂi ni n gö zl eri ön ünde
bile iﬂkenceyle insan öldürülüy o r s a , t e k v e ü ç k i ﬂ i l i k h ü c r eler de kalan tutuklulara neler yap›l-
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biridir.

Hücr e P o l i t i k a s › n a
Destek, ‹ﬂkence ye
Destektir
Hat›rlanacakt›r; F Tipi hapishaneler gündeme geldi¤inde, devrimci tutsaklar, ülkemiz koﬂullar›nda F Tipi hapishaneleri, hücre
politikas›n› savunman›n, iﬂkenceyi
savunmakla eﬂ anlaml› olaca¤›n›
söylemiﬂlerdi. Anlatt›klar›, Engin
Çeber’lere uygulanan iﬂkence gerçe¤iydi. Ko¤uﬂlarda birarada bulunmak, bu sistematik iﬂkence uygulamas›n›n önünde tamamen olmasa da büyük oranda engeldi.
Oysa, çeﬂitli kesimler, k o¤ u ﬂl a rd a t u t u k l u l a r, örg ü t l e r in b ask › s › a l t › n d a l a r ; Çok say›da tutuklunun kald›¤› ko¤uﬂlar, sa¤l›¤a
uygun de¤il; K i ﬂ i n i n k o ¤ u ﬂ l a rda
özel yaﬂam› olam›yor... gibi gerekçelerle, F Tipi hapishaneleri
desteklediler.
Engin Çeber örne¤i üzerinden,
hücrelerde tutuklulara neler yap›ld›¤›n› tekrar düﬂünmek gerekmektedir. Çünkü, Engin Çeber örne¤inde yap›lan iﬂkence olay›, ülkemizdeki sistematik iﬂkence gerçe¤ini
daha geniﬂ kesimlerin gündemine
sokmuﬂtur. Fakat, bilinmelidir ki,
Engin Çeber örne¤i tek de¤ildir. 12
tutuklunun gözleri önünde Enginler’e iﬂkence yapanlar, Engin’i öldürenler, F Tipi hapishanelerde, tek
ve üç kiﬂilik hücrelerde aç›ld›¤›ndan günümüze sürekli olarak iﬂkence yapmaktad›rlar.
Özellikle F Tipi hapishaneler

dir. Tecritin kald›r›lmas›, iﬂkence
politikas›na karﬂ› da belli ölçülerde önlem olacakt›r.
“ Ö rgüt bask›s›” söylemi, devletin tutuklular› örgütsüzleﬂtirme,
yaln›zlaﬂt›rma politikas› için kulland›klar› bir demagoji idi. Çünkü,
ko¤uﬂlarda, örgütlü bir güç oluﬂturan tutuklulara sistematik iﬂkence
uygulamak, bugün F Tiplerinde oldu¤u kadar kolay ve mümkün de¤ildi. Ancak, tutuklu-hükümlülerin
say›lar›n›n az oldu¤u hapishanelerde iﬂkence olaylar› yayg›n uygulanmakta 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 olmas›na karﬂ›n, demagojilerin etkisi alt›nda kal›p devletin hücre, tecrit politikas›na do¤rudan, dolayl›
destek verenler içinde, kendisini
sol, demokrat ﬂeklinde tan›mlayan
kesimler de vard›. Bu kesimler de,
sorumuzun muhatab›d›rlar; “ 1 2
kiﬂinin gözleri önünde Engin’i
ö l d ü renler, hücrelerde neler yapmazlar?”
Sorun, bir yan›yla buradad›r.
Bir yandan F Tipi hücre politikas›n› savunurken, bir yandan Engin’in iﬂkencede öldürülmesine
karﬂ› ç›kmak bir çeliﬂkidir. F Tipi
hapishane ve tecrit politikas›n›n
kendisi iﬂkencedir, ölümdür. En
az›ndan, ortada devletin hapishaneler politikas›na, ülkemizdeki hapishaneler gerçe¤ine gözlerini kapatmak söz konusudur. Elbette,
bu en iyimser yorumdur. Ger-

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

çekte, özellikle düzen içi kesimler
aç›s›ndan belirleyici olan, çeﬂitli
hesaplar ve kayg›larla, hücrelerdeki tecrit ve iﬂkence gerçe¤ini
görmezden gelmiﬂ olmalar›d›r.
‹ ﬂkence Varsa “Devlet Haki -

miyeti” De Var Oluyor
Devlet, ko¤uﬂ sisteminde, tutsaklara istedi¤i yapt›r›m› uygulayamad›¤›, örne¤in Metris’te Engin
Çeberler’e dayat›ld›¤› gibi, aramalarda ç›r›lç›plak soyamad›¤›, say›mlarda haz›rola dikemedi¤i,
bunlar›n karﬂ›l›¤›nda iﬂkenceden
de geçiremedi¤i için, “ko¤uﬂlarda
devlet hakimiyeti yok” diyordu.
“Devlet hakimiyeti”nden anlad›klar› tutsaklara dilediklerince iﬂkence yapabilmektir; Demek ki, Metris’te “devlet hakimiyeti var m › ﬂ ” .
Bugün, F Tipi hapishanelerde
devlet hakimiyetinin sa¤lanm›ﬂ olmas› da, oralarda askerlerin, gardiyanlar›n tutuklulara istedikleri zaman, istedikleri oranda iﬂkence
yapma olana¤›na fiziki olarak kavuﬂmuﬂ olmalar›d›r. F Tipi hapishaneler ilk aç›ld›¤›ndan itibaren, aylarca tutsaklar say›mlarda aya¤a
kalkma dayatmas› ile iﬂkenceden
geçirildiler. Aylarca sistematik olarak uygulanan iﬂkenceye karﬂ› tutsaklar›n sloganlar› susmad›. ‹ﬂkenceler sonucunda a¤›r yaralananlar,
haf›za kayb› yaﬂayanlar, dayanamay›p intihar edip ölenler oldu. ﬁu
bilinmelidir ki, F Tipi hapishanelerde iﬂkenceden geçmemiﬂ siyasi
tutsak hemen hemen yoktur.
Birçok adli tutuklu da çeﬂitli defalar
iﬂkencelere maruz kalm›ﬂlard›r.
Oligarﬂinin F Tipi hapishaneler
aç›lmadan önce dilinden düﬂürmedi¤i “hapishaneler sor unu”nun
özü; hapishanelerde istedi¤ini
yapma “ ö z g ü r l ü ¤ ü n ü ” elde etmekti. Bugün fiziki olarak bu güç
ve imkana sahiptir. “Hapishane
so r ununu çözdük” demeleri de
bunu sa¤lam›ﬂ olmalar›ndand›r.
Öncelikle herkes ﬂunu görmelidir; hapishanelerde tecrit uygulamas› sürdü¤ü sürece, iﬂkence bir
devlet politikas› olarak sürdürüldü¤ü ve iﬂkenceciler katiller cezaland›r›lmad›¤› sürece hapishanelerde daha çok ölümler

ollacak
kt›r. Dolay›s›yla, talebimiz,
hapishanelerde ölümleri durdurman›n asgari koﬂullar› olarak; birincisi tecrit uygulamas›na son verilmelidir; ikincisi, iﬂkenceciler,
katiller cezaland›r›lmal› ve Engin’in öldürülmesinin siyasi sorumlular› istifa etmelidir.

E¤er bugün hapishanelerde iﬂkenceler oluyorsa, Enginler katledilebiliyorsa, 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.

“Ölmedikleri Sürece
S o r un Yok Mu?”

Gerçekte burjuva bas›n›n iﬂkence karﬂ›tl›¤› riyakarca ve
tutars›zd›r. Aç›ktan iﬂkenceyi savunamazlar, fakat yap›lan iﬂkenceleri görmezden gelerek, devrimci mücadeleye, hak ve özgürlükler
mücadelesine karﬂ› kullan›lmas›n›, düzeni korumak için bir ‘ihti yaç’ olarak görürler.

Engin Çeber’in katledilmesi,
burjuva bas›n yay›n organlar›nda
bugüne kadar örne¤i fazla görülmeyen boyutta yer ald›. Engin’in
öldürülmesi örne¤inde iﬂkence
gerçe¤i birçok kesimin de gündemine girmiﬂ oldu.
Fakat, Engin örne¤inde gösterilen bu tepkinin, ülkemizde her an
hapishanelerde, karakollarda, sokaklarda yap›lan iﬂkencelerde
gösterilmedi¤i de bir gerçektir.
Bu durumda, burjuva bas›n›n
iﬂkenceye tavr›; “ölmeyecek ka dar iﬂkence makul” ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r.
De¤ilse, özellikle F Tipi hapishanelerde, aç›ld›¤›ndan bu yana
sistematik olarak iﬂkence uygulamas› var. Defalarca, tutsaklar›n iﬂkencelerden 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 örgütlerinin aç›klamalar› ve eylemleri ile, ilerici bas›n yay›n organlar›nda yer verilerek çeﬂitli biçimlerde gündeme getirilmiﬂtir. ‹ﬂkencelerin belgeleri aç›klanm›ﬂ, suç duyurular›nda bulunulmuﬂ, bizzat
burjuva bas›n dahil, bas›n yay›n
organlar›na belgeler götürülerek,
bu gerçeklere yer vermeleri istenmiﬂtir. Fakat, burjuva bas›n yay›n
organlar›, bunlar› görmezden geldiler. Sayfalar›na taﬂ›mad›lar, ço¤unlukla küçük bir haber bile yapmad›lar, gözlerinin önündeki iﬂkenceyi görmezden geldiler.
Bu durumda, sormak gerekiyor? Bugün Engin Çeber’in ölümüne tepki gösterip, fakat bugüne
kadar yap›lan iﬂkenceleri görmezden gelenler, gerçekten iﬂkenceye
ne kadar karﬂ›d›rlar?
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Bunun için, çeﬂitli taleplerle yap›lan kitle gösterilerine yönelik polis sald›r›lar›n›, iﬂkenceyi meﬂru
gösterecek tarzda gerçekleri çarp›tarak haberler yaparlar, bunun için
iﬂkenceli ifadelerle yap›lan yarg›lamalara karﬂ› ç›kmazlar. Bunlara
karﬂ› yürütülen mücadelenin yan›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.
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Denilebilir ki, iﬂkenceye verdikleri en aç›k destek, F Tipi hapishanelere verdikleri destek idi.
Elbette, F Tipi hapishanelerin tutsaklar› teslim almak için, sistematik olarak iﬂkencenin uygulanaca¤› ve uyguland›¤› hapishaneler oldu¤unu biliyorlard›.

Say›:
3

Dolay›s›yla, tutarl› olmak, gerçekten iﬂkenceye karﬂ› olmak, salt
ölümler oldu¤unda iﬂkenceyi gündeme getirip, sonra ülkemizde iﬂkence yokmuﬂ ya da “münferitmiﬂ” gibi davranmak de¤ildir. Hem
iktidarlar›n “iﬂkenceye s›f›r tolerans” gibi demagojilerle iﬂkence
gerçe¤inin üzerini örtmeye çal›ﬂmalar›na ortak olup, hem de iﬂkenceye tav›r almak mümkün de¤ildir.
Engin’e yap›lan iﬂkencenin tek
sorumlusu, iﬂkenceyi yapan polisler, askerler ve gardiyanlar de¤ildir. 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.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Engin Çeber’in Avukat› Taylan Tanay Anlat›yor:

Ölüme Götüren Hukuksuzluk Zinciri
Y ü r ü y ü ﬂ : Engin'le Metris
hapishanesinde görüﬂtü¤ünüzde size neler anlatt›?
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Taylan Tanay: 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 bulunmad›¤›n› sordum. Kendisi karakolda iﬂkenceye maruz kald›¤›n›
ve iﬂkencenin hapishanede de
sürdü¤ünü söyledi. Hapishaneye
giriﬂte, özellikle teslim eden polis
memurlar›n›n ‘Terör ist ge tird i k ”
türünden söylemlerle jandarmay›
k›ﬂk›rtt›klar›n›, ard›ndan jandarman›n ç›r›lç›plak soyunmalar›n›
istedi¤ini, burada kendilerini tekme 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 anlatt›.
Gardiyanlar›n sabah ve akﬂam
say›m› ayakta, haz›rolda ve tek
s›ra halinde vermelerini istediklerini, di¤er arkadaﬂlar› ile birlikte
bu uygulaman›n yasal olmad›¤›
ve keyfi oldu¤u gerekçesiyle karﬂ› ç›kt›klar›n› ve karﬂ› ç›kt›klar›
için her defas›nda gardiyanlar›n
sald›r›s›na maruz kald›klar›n› anlatt›.
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 üzerlerine su dökerek ›slatt›¤›n›, ard›ndan ellerinde kap› açma demiri ve tahta sopalar oldu¤u halde
yar›m saat boyunca dövdü¤ünü
anlatt›. Bu sald›r›dan sonra kafas›n›n hala a¤r›d›¤›n› ve vücudunda izler bulundu¤unu söylemiﬂti.
Gerçekten elbisesini s›y›rd›¤›nda
vücudundaki izleri de gördüm.
Görüﬂtü¤ümüz gün sabah say›m›nda da ko¤uﬂta bulunan di-
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¤er tutuklu ve hükümlülerin gardiyanlar taraf›ndan kendisine karﬂ› k›ﬂk›rt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› belirtmiﬂtir. Son olarak durumlar›n›n
çok kötü oldu¤unu, buradan sa¤
ç›kamayabileceklerini söylemiﬂtir.

Y ü r ü y ü ﬂ : Engin'in tutuklanma-

s›ndan katledilmesine sanki her ﬂey
bir hukuksuzluk zinciri gibi... Dergi
da¤›t›rken gözalt›na al›nmalar› hukuki mi? Peki, tutuklanmalar› hukuki mi? Metris'te tutulduklar› statü
hukuki mi?..
T. Tanay: 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›laﬂmamalar› laz›m. Bu eylemi engellemek düﬂünce ve ifade özgürlü¤üne müdahaledir ve suçtur.
Bu kiﬂilerin tutukluluk durumu
bizce hukuka ayk›r›d›r. Bak›n kötü muamele dosyalar›n›n hemen
hepsinde gerekçe haz›rd›r. “Bize
mukavemet ettiler” diye tutanak
tutar polis. Bir de üstüne ma¤durlara 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 tesadüf ki orada da polis, “bize mukavemet ettiler, zor kullanma yetkimizi kulland›k” diyor. Kiﬂiler ya
kaçarlar, ya baﬂlar›n› duvara vururlar ya da mukavemet ederler.
Yani hikâye hep ayn›d›r.
Metris’te yaklaﬂ›k 2 gün müﬂahedede kal›yorlar. Buras› normal
ko¤uﬂlardan daha a¤›r tutukluluk
koﬂullar›na sahip. Cezaevi giriﬂlerinde insanl›k onurunu incitici uygulamalar çok yo¤un. Cezaevine
kabul cumhuriyet savc›s›n›n denetimi 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.

Y ü r ü y ü ﬂ : Bu konuda barolar›n
bir giriﬂimi var m›? Barolar›n bu
tür olaylar karﬂ›s›ndaki tav›rs›zl›¤›n›n nedenleri neler?
T. Tanay: ‹stanbul Barosu soruﬂturmay› yak›ndan takip etti.
Ancak Barolar›n iﬂkence ve kötü
muameleleri takip edecek bir organizasyonu 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. Ulaﬂsan›z da ona bir iﬂ yapt›ram›yorsunuz. Maalesef barolar›n da böyle etkin bir gücü yok.
Biz barolar›n halktan yana hak
ve özgürlükleri koruyucu ve geliﬂtirici bir yap›ya sahip olmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Hukuka
ayk›r›l›klar› tespitle kalmay›p aktif 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 görevine dönmelidir.

Y ü r ü y ü ﬂ : Bu olayla ilgili hukuki süreç nas›l geliﬂecek?
T. Tanay: Engin Çeber ile ilgili
bir soruﬂturma aç›ld›. O cezaevinin denetiminden sorumlu bir
savc›n›n kendi sorumlulu¤undaki
bir suçu soruﬂturmas› mümkün
olamaz. Bu durumda soruﬂturman›n sa¤l›kl› yürüdü¤ünü söylemek mümkün de¤il. Biz bu konudaki itirazlar›m›z› da ›srarla ileri
sürece¤iz. ‹ﬂkence ve kötü muamele 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›ﬂt›r. Adalet talebimiz tüm halk›n
adalet talebidir.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Engin’in Babas› O¤lunun Hesab›n› ‹stiyor:
‘Suçlular cezaland›r›lmad›¤› sürece bu devlet bir anlam ifade etmiyor.’
Hukuk devletinin oldu¤u söyleniyor ve bu tür
hukuksuzluklar yap›l›yorsa Bakan›n ç›k›p özür
dilemesi benim için hiçbir anlam ifade etmez.
Bundan sonra Enginler’i
kaybetmeyelim.
Engin Çeber’in babas› Ali Tekin,
Engin’in katledilmesi sürecinde yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Yürüyüﬂ: Siz bir o¤lunuzu, bizler bir arkadaﬂ›m›z› kaybettik. Öncelikle baﬂ›m›z sa¤olsun. Engin'e iﬂkence yap›l›p hastaneye kald›r›ld›¤›n› duydu¤unuz andan itibaren yaﬂad›klar›n›z› k›saca özetler misiniz?
Ali Tekin: Evlat ac›s›n›n ne
kadar zor oldu¤u herkesin malumudur. Bir yerinizin kopar›l›p
al›nmas›d›r. O¤lumla ben 26’s›nda ayr›ld›k. Gidip arife günü gelece¤ini söyledi. Arife günü gelmeyince bayram›n birinci ve ikinci
günü arad›m ama telefona cevap
verilmedi. Üçüncü gün oldu. Hukuk bürosunu arad›m. Tutuklu oldu¤unu söylediler. Herhalde ben
de dedim, normal tutuklu. Kalma
süresi vard›r, ondan sonra mahkemeye ç›kar, serbest kal›r diyordum. Çünkü suç oluﬂmam›ﬂ, sadece bas›n aç›klamas›na kat›lm›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.

Yürüyüﬂ: Hapishanedeki bir insan devlet güvencesindedir. Yasalar
böyle der. Ama Engin'i devlet katletti. Devlet sizin için ne anlam taﬂ›yordu bugüne kadar ve ﬂu anda devlet size nas›l görünüyor?
Ali Tekin: ﬁu anda devlet bence hiçbir anlam taﬂ›m›yor. ‹çiﬂleri
Bakan›’n›n, Hükümet Sözcüsü’nün hukuk devletinin oldu¤unu, bilakis Cemil Çiçek hukuk
devletinin oldu¤unu, demokrasi
oldu¤unu, “gere¤i neyse yap›l›r”
demesine ra¤men bu tür hukuksuzluklar yap›l›yorsa Adalet Bakan›’n›n ç›k›p özür dilemesi benim için hiçbir anlam ifade etmez. Diledi¤i özür benim o¤lumu
geri getirecek mi? Bundan sonra
Enginler’i kaybetmeyelim. Ülkemizde insanlar kaybolmamal›. ‹nsanlara insanca muamele yap›lmal›. Engin’in hesab›n›n sorulmas›n› istiyorum. Sorumlular›n
cezaland›r›lmas›n› istiyorum. Kanun ne gerektiriyorsa almalar›n›
istiyorum. Bu ceza verilmedi¤i
sürece, bu dava sonuçlanmad›¤›,
suçlular cezaland›r›lmad›¤› sürece bence bu devlet bir anlam ifade etmiyor. Bir hukuk devleti oldu¤undan kimse bahsedemez.
Bütün kanuni iﬂlemleri yapaca-

Gebze Temel Haklar’dan
Bir Arkadaﬂ›:
Bir süre Gebze Temel Haklar ve Özgür lükler Der ne¤i Baﬂkanl›¤› yapt›. Bu süreç
içerisinde yorulmak nedir bilmiyordu, kendini sürekli geliﬂtiriyordu.
Engin yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleden tutuklanm›ﬂt› ve onunla mektuplaﬂ›yorduk. Onu
en son Grup Yorum’un Harbiye konserinde görmüﬂtüm ve s›ms›k› kucaklay›p 1 May›s’›n Taksim’de
kutlanmas›ndan bahsedip beraber barikatlarda

¤›m. Sonuna kadar takipçisi olaca¤›m. Türkiye’de sonuç alamazsam ki hiç sonuç al›nmam›ﬂ; Türkiye’deki adalete hiçbir zaman
güvenmiyorum tarafs›z davranmad›¤›n›, ba¤›ms›z olmad›¤›n› biliyorum, ﬂayet sonuç alamazsam
kendimi halka adayaca¤›m.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Yürüyüﬂ: Baﬂka Enginler ölmesin diye Engin'in katillerinden hesap sorulmas›n› istediniz. Bu çok
onurlu bir düﬂüncedir. Engin'in katillerinden hesap sorulmas›n› sa¤lamak için düﬂünceniz, insanlara ça¤r›n›z nedir?
Ali Tekin: Baﬂka insanlar›n da
takipçisi olmas›n›, destek olmas›n› istiyorum. Yar›n öbür gün onlar›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 gelir.

Yürüyüﬂ: Engin bizim dergimizi
da¤›t›rken tutuklan›p katledildi. Bu
nedenle biz Engin'i hiç unutturmayaca¤›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›?..
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Ali Tekin: Tek dile¤im baﬂka
Enginler’in ölmemesi. ﬁeffaf
olun, gerçekleri yans›t›n, do¤ru
bildi¤inizi yazmaya devam edin.

olma sözü vermiﬂtik. Ama sonradan tutukland›¤›n› duydum ve iﬂkencede komaya girdi¤ini duyunca, Kars’dan ‹stanbul’a gelerek hastaneye koﬂtum. Çok üzülmüﬂtüm hem yoldaﬂ›m, hem mahalle arkadaﬂ›md›.
Engin her zaman kendinden çok halk›n›
düﬂünen bir devrimciydi. ‹ﬂkence gördü, tutukland›, hiç geri ad›m atmad›. ‹ﬂkencelerden
hep aln›n›n ak›yla ç›kt›. Engin hakk›nda ne söylesek 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›.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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TAYAD’l›lar Çeber’in Katledilmesini De¤erlendirdi:

‘Tecritte ›srar asl›nda iﬂkencede ›srard›r’
Yürüyüﬂ: Hapishanelerde
iﬂkence devam ediyor mu?
Gülsen Karg›n: Hapishanelerde iﬂkence sürüyor. Tecrit var oldukça iﬂkence de sürmeye devam eder. Biz 19 Aral›k 2000’den
bu yana 122 evlad›m›z› tecrit zulmüyle kaybettik. Biz bu gerçe¤i
hep bildi¤imiz için sesimizi duyural›m istedik. Her zaman dile getirdik bunlar›. Bizim evlatlar›m›z›n
içerde iﬂkence gördüklerini de,
tecridin baﬂl› baﬂ›na bir iﬂkence
yöntemi oldu¤unu da biz TAYAD’l› analar olarak hep biliyoruz. Ama bunu, baﬂta Adalet Bakanl›¤› olmak üzere yetkililer
halktan her zaman gizlemeye çal›ﬂt›lar. Son olayda da gördü¤ümüz gibi iﬂkence en ac›mas›z en
zalim yöntemlerle devam ediyor.

rulmuﬂ bir k›l›ft›r da. Düﬂünün bir
kere; ko¤uﬂta onlarca kiﬂinin gözleri önünde alenen günlerce iﬂkencenin devam etti¤i bu son
olayla gün gibi ortada. Hal böyleyken F Tipi hapishanelerde tekli ikili üçlü hücrelerde yatmakta
olan evlatlar›m›z› düﬂünün! Onlara her gün kim bilir ne iﬂkenceler
yaparlar? Evlatlar›m›z›n o hücrelerde 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 h e r u y k u n u n b i r
kâbusa dönüﬂtü¤ü yerler, bunu
art›k herkesin görmesi laz›m.

Sordu¤unuz soruyu tersten de
do¤rulamak mümkün. Tecritte
›srar da asl›nda iﬂkencede de ›srar anlam›na geliyor. Verilen onca
sözler, ç›kar›lan onca genelge de
bu nedenle uygulanm›yor. TecriY ü r ü y ü ﬂ : Siz tam bu günlerde
din son bulmas› demek, F tipi hatecride dikkat çekmeye çal›ﬂ›rken
pishanelerde uygulamay› ›srarla
Engin Çeber hapishanede katledilsürdürdükleri evlatlar›m›z› iﬂkendi. Bunu de tecritin bir sonucu olaceyle sindir me, daha olmad› iﬂrak m› görmeliyiz?
kenceyle ç›ld›r tma politikas›n›n
Gülsen Karg›n: Tecrit baﬂl› bada son bulmas› demek. Adalet
ﬂ›na bir iﬂkence oldu¤u kadar, zaBakan› bugün ç›km›ﬂ aç›klama
ten iﬂkenceyi gizlemek için uyduyap›yor, bu son olayla iliﬂkili olarak özür diliyormuﬂ ailesinden. Bizler defalarca görüﬂTecrit baﬂl› baﬂ›na bir iﬂkence melere gittik, en son D‹SK
oldu¤u kadar, zaten iﬂkenceyi binas›nda yeni baﬂkan›m›z
gizlemek için uydurulmuﬂ bir Behiç Aﬂç›’n›n da aralar›nda
oldu¤u bir heyetle yapt›¤›
k›l›ft›r da.
toplant›n›n ard›ndan bas›n›n
önünde söz vermiﬂti; “ 1 0 s aE¤er 19 Aral›kta diri diri evlat- atlik sohbet hakk›n› uygulalar›m›z› yakanlar hak ettikleri yaca¤›m” diye. Peki, ne olcezay› alsalar, belki de bu gün du?

l
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Engin’i iﬂkencede katledenler
buna cesaret edemeyeceklerdi.

l Onlar

her gün iﬂkenceyle tecritle yüz yüzeler; bunu bilerek
hareket etmeliyiz, onlar›n sesi
olmal›y›z, görüﬂlerine mutlaka
gitmeliyiz, onlar› sahipsiz dals›z budaks›z sanmas›nlar.
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Hangi sözünü yerine getirdi de ﬂimdi getirecek. Göstermelik bir dava açacak
belki, o da 19 Aral›k’taki aç›lanlar gibi zaman aﬂ›m›na
u¤ray›p gidecek... Böyle
oyalamaktan vazgeçsin bakan. E¤er 19 Aral›k’ta diri diri evlatlar›m›z› yakanlar hak
ettikleri cezay› alsalar, belki
de bugün Engin’i iﬂkencede

katledenler buna cesaret edemeyeceklerdi. Bu cesareti iﬂkencecilere bizzat bakan›n kendisi vermiﬂtir ve on saatlik sohbet hakk›n› keyfi olarak uygulamayarak,
29 evlad›m›z› yakan, vuran katiller sürüsünü zaman aﬂ›m› bahanesiyle koruyarak, iﬂkencecilere,
katillere cesaret vermeye devam
etmektedir.

l

Y ü r ü y ü ﬂ : Tecride, hapishanelerde iﬂkenceye son verilmesi için
daha neler yap›lmal›? Önerileriniz,
ça¤r›lar›n›z nelerdir?
Gülsen Karg›n: D›ﬂar›da baﬂta
bizler olmak üzere ben demokrat›m diyen herkese görev düﬂüyor.
Bir evlad›m›z› daha iﬂkence sonucu kaybettik. Ben insan›m diyen 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 dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n dedi¤imiz an s›ra bize geldi¤inde art›k iﬂ iﬂten çoktan geçmiﬂ olur.
Biz TAYAD’l› analar, hapishanelerde yitirdi¤imiz her evlad›m›za kendi öz evlad›m›zm›ﬂ gibi yan›yoruz. Nas›l diyeyim düﬂündükçe isyan etmemek mümkün
de¤il. Gardiyanlar en son geldiklerinde ayakta duramad›¤› için
bile dövmüﬂler, bunu bir insan bir
insana nas›l yapabilir? Biz ailelerin evlatlar›m›za bunlar yap›l›rken
eli kolu ba¤l› oturmamas› gerekiyor. Onlar her gün iﬂkenceyle
tecritle yüz yüzeler; bunu bilerek
hareket etmeliyiz, onlar›n sesi olmal›y›z, görüﬂlerine mutlaka gitmeliyiz, onlar› sahipsiz dals›z budaks›z sanmas›nlar. Gerekirse
onlara kendimizi siper etmeliyiz.
Ayr›ca onlar›n yaﬂad›¤› zulmü her
f›rsatta kamuoyunun gündemine taﬂ›mal›y›z.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

8 Y›l Önceydi...

Bundan 8 y›l önce, ülkemiz
hapishanelerinde tarihi önemdeki
bir direniﬂin karar› aç›klan›yordu.
Özgür Tutsaklar, “ H ü c re l e r i
Uygulamaya Çal›ﬂan Hükümeti
U y a r › y o r u z: HÜCRELERE G‹R M E Y E C E ⁄ ‹ Z ” baﬂl›¤›yla, 20
Ekim 2000’de baﬂlayan ve y›llara yay›larak süren direniﬂ kararlar›n› ilan ediyorlard›.
Emperyalizm ve oligarﬂi, F Tipi hapishaneleri gündeme getirmiﬂ, “ h a p i s h a n e l e r d e d e v l e t
otoritesi tesis edilecek” diyordu.
Devlet otoritesi demek, devrimci
tutsaklar›n F Tipi hapishanelere
doldurulmas›, örgütlülüklerinin
da¤›t›lmas›, tecrit edilmesi, iﬂkencelerden geçirilmesi ve teslim
al›nmas› demekti.
Sald›r›n›n hedefinde fiilen devrimci tutsaklar olsa da, politik
hedefi çok daha geniﬂti. Teslim
al›nmak istenen, devrim inanc›,
Marksist-Leninist düﬂüncelerdi.
Hapishanelerdeki tutsaklar üzerinden, burjuva ideolojisinin,
Marksist-Leninist ideolojiye üstünlü¤ünü ilan etmek, halklar›n
devrim için mücadelesini ilelebet
tarihe gömmek istiyorlard›.
Yok edilmek istenen halk›n
devrim umuduydu.
San›yorlard› ki, tutsaklara ölümü dayatt›klar›nda, bireycilikbencillik üzerine kurulu burjuva
ideolojisi hakim gelecek, ölüm
karﬂ›s›nda diz çöktürdükleri tutsaklar üzerinden, “ölmeye de¤er
hiçbir ﬂey olmad›¤›n›, devrimci mücadelenin boﬂ bir hayal

oldu¤unu(!)” göstereceklerdi.
20 Ekim tarihi, oligarﬂinin bu hayallerine
ilk darbenin vuruldu¤u
gündür. O gün, devrimci tutsaklar›n ölüm dayatmalar›na teslim olmayacaklar› ilan ediliyordu. O gün yüzlerce
özgür tutsak, bedenlerini açl›¤a yat›rarak, 122 can bedeli 7 y›l sürdürülecek olan ölüm
orucu direniﬂ sürecini baﬂlat›yorlard›.
Mücadele oligarﬂiyle her alanda sürdü. ‹deolojik, psikolojik, fiziki 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 alanlarda süren bu mücadele, karmaﬂ›k
de¤il, tersine çok yal›nd›. Oligarﬂi, sald›r›s›n›n her ad›m›nda,
“ölümü” gösterip, “teslim olun”
diyordu. Ya ölünecek, ya teslim
olunacakt›. Sald›r›, ara yol b›rakm›yordu. Ya düﬂman›n “ölüm”
silah› elinden al›n›p yere çal›nacak, ya teslimiyetin kap›lar› aralanacakt›... Üçüncü bir yolda ilerledi¤ini sananlar, gerçekte teslimiyetin aralanm›ﬂ kap›s›ndan
ilerleyecekti.
20 Ekim 2000 tarihi, Özgür
Tutsaklar›n, ölümü dize getirdikleri, bedenlerini ölüme yat›r›p,
Marksist-Leninist
ideolojinin,
devrim düﬂümüzün ölümsüzlü¤ünü ilan ettikleri direniﬂ sürecinin
baﬂlang›ç günüdür.
Denilebilir ki, 20 Ekim 2000,
oligarﬂinin elinden “ölüm tehditi”
silah›n›n al›narak, devrimci irade
karﬂ›s›nda silahs›z b›rak›ld›¤› tarihtir. Evet, oligarﬂinin elinde binlerce askerden, uzun namlulu silahlardan, bombalar, helikopterler, vinçlerden oluﬂan büyük bir
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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, oligarﬂinin manevralar›n› boﬂa ç›kararak ilerlemekti.
Direniﬂ süreci 7 y›l boyunca
çeﬂitli s›navlardan, sald›r›lardan
geçti. Oligarﬂik düzen, 7 y›l boyunca Özgür Tutsaklar›n direniﬂini k›rmak için denemedik yol b›rakmad›. Fakat, sald›r›n›n biçimleri 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 kararl›l›¤› sarsamad›, burada bir gedik
açamad›, bu nedenle de 7 y›l boyunca sürdürdü¤ü sald›r›s›nda,
zaferini ilan edemedi.
Her defas›nda, oligarﬂinin sald›r›lar› bu irade ile boﬂa ç›kar›ld›.
Oligarﬂinin bireycilikten, bencillikten, dolay›s›yla burjuva ideolojisinden gücünü alan, “teslim
ol” dayatmalar›n›n karﬂ›s›na, Özgür Tutsaklar gücünü MarksistLeninist ideolojinin yenilmezli¤inden alan “feda kültürü” ile ç›kt›lar.
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Feda kültürü, 19 Aral›k katliam›nda, bedenlerini alev topuna
çevirerek; “tahliye rüﬂvetini” elinin tersiyle iterek, “zorla müdahale” iﬂkencesi karﬂ›s›nda, kilitlenilen ölüme ulaﬂmak için diﬂlerle
serumlar› ç›kar›p atarak, en imkans›z denen koﬂullarda bedenlerini tutuﬂturarak oligarﬂinin sald›r›lar›n› boﬂa ç›kararak ilerledi.
20 Ekim, büyük bir destan›n
ilk günüydü ve 7 y›l boyunca sürdürülen direniﬂle, 12 ﬂehitle, dünya ve ülkemiz halklar›na tamamlanm›ﬂ bir destan arma¤an edildi.
O arma¤an ki, bugün halklar›n
direniﬂ manifestolar›ndan biridir.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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TECR‹T
D‹REN‹ﬁ

Direniﬂ bitirilemezdi, çünkü oligarﬂi hücrelerde hedefledi¤i ilk amaca
ulaﬂamam›ﬂt›; tutsaklar›n örgütlülü¤ü
bitirilememiﬂti; hücrelerin o zor koﬂullar›nda, iﬂkenceler
alt›na, fiziki imkans›zl›klara ra¤men
tutsaklar
örgütlü
yap›lar›n› oluﬂturmuﬂlard›. Ama da ha önemlisi, daha temel olan›, örgüt bilinci tüm canl›l›¤› ve gücüyle 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.

2

F Tiplerine karﬂ› mücadele, sadece 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. Tecritin kendisi de zaten ideolojik bir
olguydu. Tecrite karﬂ› direniﬂ,
burjuvazinin bireycili¤iyle, sosya lizmin kolektivizminin savaﬂ›yd›
bir yerde. Örgüt düﬂüncesiyle örgütsüzlü¤ün savaﬂ›yd›.

19
Ekim
2008
Say›:
3

Devrimci tutsaklara örgütsüzlü¤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 Tipi özel" hapishaneler, bunlar› takiben yap›lan “hücre tipi özel hapishaneler”, 1990'lar›n baﬂ›nda aç›lan Eskiﬂehir Hücre Tipi, tecrit ve
örgütsüzleﬂtirmenin arac› olarak
gündeme getirilmiﬂlerdi. Hücre tipinin baﬂlang›c› yap›lmas› düﬂünülen Eskiﬂehir iki kez aç›l›p direniﬂler karﬂ›s›nda kapat›ld›... F Tipi
hapishaneler
bu
anlamda
1980'den bu yana 20 y›ld›r baﬂvurulan denemelerin üzerine oturmuﬂtur.

Direniﬂi yenilmez k›lan
örgütlü güçtür
Oligarﬂi F Tipi hapishanelerde
tutsaklar› bir-üç kiﬂilik hücrelere
koyarak birbirlerinden kopar›p örgütlülü¤ü da¤›tacak ve direniﬂi de
böylelikle bitirecekti. Ancak ne 19
Aral›k katliam›, ne de F Tipi hücreler direniﬂi bitiremedi. Hatta daha önce direniﬂte olmayan baz› siyasi hareketler de direniﬂe kat›ld›.
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Direniﬂ, bütün dünyaya devrimci iradenin ve örgütlü gücün
yenilmezli¤ini ilan etti. Geniﬂ halk
kesimlerinin haf›zas›nda köklü bir
bilinç oluﬂturdu; Örgütlü güç ye n il m ez b il i n c i. . .
Bugün oligarﬂi, ne F Tiplerinden, ne de en genel anlam›yla
tecrit politikalar›ndan vazgeçmemiﬂ, tutsaklar›n belli boyutlar›yla
boﬂa ç›kard›¤› tecritten sonuç almak için tecriti hem yasal, hem
fiili olarak daha da pekiﬂtirmeye
çal›ﬂmaktad›r.
Bu politikalar›n› hayata geçirmesinin önündeki en büyük engel, hiç kuﬂku yok ki, yine özgür
tutsaklar›n yenilmeyen, k›r›lmayan iradesidir. Direniﬂe “ara verilmiﬂ” olmas›, bu iradeyi ortadan
kald›rm›yor elbette. Oligarﬂi, her
ad›m›nda direniﬂi hesap etmek
zorundad›r.

Direniﬂ, örgüt düﬂmanl›¤›
karﬂ› s› nda barikatt›
Örgüt düﬂmanl›¤› özellikle 12
Eylül’le birlikte en uç boyutlara
varm›ﬂ ve ondan sonra da sistemin politikalar› içinde de¤iﬂmez
bir çizgi haline dönüﬂmüﬂtür.
Örgüt kelimesi, “eli kanl› terör,
vatan hainleri, bölücüler, d›ﬂ mihrakl› güçler” gibi s›fatlarla birlikte

an›l›yor, dolay›s›yla uzak durulmas›, lanetlenmesi gereken bir
kavram olarak gösteriliyordu.
Düzenin çizdi¤i s›n›rlar d›ﬂ›nda
hiçbir örgütlülü¤e izin yoktu, varolanlar, ya tasfiye ya yok edilmeliydi. As›l hedef de kuﬂkusuz halk›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 haba¤›ms›zlar” için,
pishanelerde “b
yani örgütünden ayr›lanlar için
özel ko¤uﬂlar açm›ﬂt›. Bu ko¤uﬂlara gitmek, iﬂkenceden kurtuluﬂtu, tahliye ﬂans›yd›, örgütten kopmak cunta taraf›ndan ödüllendirilecek bir davran›ﬂt›... Ve o gün örgütü terketmek, asl›nda sadece
örgütü de¤il, düﬂüncelerini, kimli¤ini, kiﬂili¤ini, her ﬂeyini terketmekti. Cuntan›n istedi¤i de buydu.
Örgüt düﬂmanl›¤› sadece fiziksel bir bask› ve dayatma de¤ildi;
ideolojik boyutta bir tercih dayat›l›yordu. 1980’lerin ikinci yar›s›nda
çeﬂitli alanlarda yeniden örgütlenmeler oluﬂturulurken, örgüt düﬂmanl›¤› bu kez “sivil” iktidarlar
arac›l›¤›yla sürdürüldü.
ANAP ‹ktidar›, s›radan bir dernek üyeli¤ini bile gözalt›, iﬂkence,
hapis gerekçesi haline getirirken,
12 Eylül’ün örgütsüzleﬂtir me politikas›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 sadece oligarﬂi cephesinde de¤il,
“sol”un baz› kesimlerinde de rastland›¤›n› belirtmek gerek. Bu sald›r›n›n kayna¤›nda ise 12 Eylül
döneminin teslimiyetçileri, kaçk›nlar› vard›. Onlara göre de örgüt
“özgürlükleri s›n›rl›yor”du, “birey”i ortadan kald›r›yordu, “örgüt
fetiﬂizmi” yap›l›yordu, “ ö rg ü t s u lta s› ’na karﬂ› ç›k›lmal›yd›”....
Örgüt konusundaki bu çarp›k
düﬂünceler, F Tipi hapishaneler
ve tecrit sald›r›s› gündeme geldi¤inde, onlar› düzenle ayn›
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kavramlar› kullanmaya kadar götürdü, baz› sol, sosyalist ayd›nlar›
“birey özgürlü¤ü” ad›na oligarﬂinin hücrelerini savunma noktas›na kadar savurdu.
Devrimciler, F Tipleri’ne, tecrite karﬂ› mücadele ederken, soldaki bu çarp›k “birey, örgüt” anlay›ﬂ›na karﬂ› da mücadele etmek zorunda kald›lar.
1990’l› y›llar, sosyalist sistemin y›k›ld›¤›, dolay›s›yla emperyalizmin dünya çap›ndaki ideolojik sald›r›lar›n› art›rd›¤›, sivil toplumculu¤un yayg›nlaﬂt›¤› ve buna
paralel olarak da örgüt düﬂmanl›¤›n›n daha revaçta hale geldi¤i bir
dönemdir. Bu dönemde birçok ülkede ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketleri 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 yakalayabilecekleri karﬂ›-devrim rüzgar›n›
de¤erlendirmek için devrimci hareketleri tasfiye sald›r›s›na h›z verdiler; F Tipi hapishaneler ve tecrit
politikas›, tasfiyeyi gerçekleﬂtirmek için baﬂvurduklar› en temel
politikalardan biriydi.
Hapishaneler “örgüt”lerin yuvas›yd› ve bu “yuva”lar da¤›t›lmal›, örgütlere ve örgüt düﬂüncesine
yaﬂam halk› tan›nmamal›yd›!
Bu sald›r›lar›na meﬂruiyet kazand›rmak ve ideolojik destek
bulmak için de çok yo¤un olarak
hapishanelerdeki direniﬂlerin “ ö rgüt bask›s›yla” yap›ld›¤› propagandas›na baﬂvurdular. Bu propaganda burjuva, küçük-burjuva kesimlerde belli ölçülerde etkili de
oldu.
Büyük direniﬂ, bu yan›yla gerek burjuva cenah›ndan, gerekse
de küçük-burjuva sol kesimlerden
gelen örgüt düﬂmanl›¤› karﬂ›s›nda
ideolojik, politik bir barikat olmuﬂtur.
Büyük Direniﬂ’in her an›, her
ad›m› örgütü, örgütlülük düﬂüncesini, örgüt bilincini ve gelene¤ini savunmakt›r. Direniﬂ, örgüt
düﬂmanl›¤›na, sivil toplumculu¤a, bireycili¤e, anti-örgütçülü-

¤e, her türlü çarp›k anlayaﬂa karﬂ› bir direniﬂtir. Örgütsüz devrimcilik olmaz. Bu çok net ve aç›kt›r.
Dolay›s›yla, Büyük Direniﬂ, devrimcili¤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 kesimlerin maskesini belli ölçülerde düﬂürmüﬂtür.

Direniﬂin düﬂürdü¤ü
maskeler!
Büyük direniﬂ, o s›k kullan›lan
deyimle, 7 y›l boyunca adeta bir
turnusol iﬂlevi yerine getirmiﬂ,
gerçeklerle gerekçeler, keskinliklerle pasifizm, oportünizmle devrimci çizgi, reformizmle devrimcilik aras›ndaki fark› göstermiﬂtir.
Direniﬂin sürdü¤ü koﬂullarda,
tüm siyasi çevreler aç›s›ndan, oldu¤undan farkl› görünmek her zamankinden daha zorlaﬂm›ﬂt›r.
Reformizm devrimden, sosyalistlikten; y›lg›nlar ve devrim kaçk›nlar› “solculuktan”; faﬂistler vatanseverlikten, düzen islamc›s›
din bezirganlar› “zulme karﬂ› olmak”tan, AB’ciler, demokrasi savunuculu¤undan söz ederken,
kuﬂku yok ki sözlerini tartarak konuﬂmak durumundayd›lar. Çünkü
tüm bu de¤erler için ölenler vard›.
19-22 Aral›k öncesinde F Tiplerinin gündeme oturmas›yla hemen tüm siyasi çevreler “F Tiplerine karﬂ› olduklar›n›” aç›klad›lar.
Hemen herkes, bu sald›r›n›n
sadece tutsaklara yönelik olmay›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 reformizm oldu. Reformizm sürecin
baﬂ›nda, bir ölçüde F Tipine karﬂ›
muhalefetin içinde yeral›yordu.
Ama bu çok k›sa sürdü; 19 Aral›kla birlikte geri çekildiler. Bu
noktadan itibaren de uzun bir süre, tecrite karﬂ› mücadeleye hiçbir
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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 yürüyüﬂüyle 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 baﬂlad›.
20 May›s - Zorla müdahale sonucu sakat b›rak›lanlar›n say›s› 40’› aﬂt›.

19
Ekim
2008

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

Say›:
3

3 Haziran - 5. Ekipler ölüm orucuna baﬂlad›.
4 Haziran - TAYAD’l› Aileler’in 2. ekibi, Ölüm
Orucu’na baﬂlad›.
destek vermediler.
Bu sadece sonuçtu; reformizmin esas olarak tecrit konusunda
k af as› k ar ›ﬂ› kt ›. ‹ d eo lo jik o lar ak
burjuvazinin söylem ve iddialar›n›n etkisi alt›ndayd›. Devrimcilerin
uyar›lar›n› ve öngörülerini inanmazl›k içinde karﬂ›l›yordu.
F tipi hapishanelerin ve tecritin
tamamen teﬂhir oldu¤u, art›k hemen hiç kimsenin aç›ktan F Tiplerini savunamad›¤› koﬂullarda, reformizm de lütfen F Tiplerine karﬂ› ç›karken, “ko¤uﬂ sistemini de
onaylamad›klar›n›”, “ko¤uﬂlardaki örgüt otoritesine karﬂ› olduklar›n›” söylemeden edemiyorlard›.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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“ B i r e y ö z g ü r l ü ¤ ü ” aç›s›ndan,
hücrelerin –iﬂkence olmamas› koﬂuluyla– iyi de olabilece¤ini söyleyecek 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 olmad›, sorunu sadece fiziki iﬂkenceyle s›n›rl› gördüler. “Tek kiﬂilik
odalar”›n tecrit demek oldu¤unu,
ve zaten de tecritin kendisinin
bizzat iﬂkence oldu¤unu görmekten, kavramaktan uzakt›lar.
Bu yüzden de F Tiplerine karﬂ›
ç›k›ﬂlar›, yüzeyseldi. Zaten, reformizmin esas olarak hapishanelerde “tutuklusu” bulunmad›¤› için,
sorunu “kendi d›ﬂ›nda” görüyordu. Konumunu da bu yüzden “duyarl›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 cenazemizi kald›rmaya haz›rland›lar.
Onlara göre direniﬂ bitmiﬂti. Devrimci hareketin operasyonla tasviye edildi¤i, “devrimci demokrasinin” art›k bitti¤i, hareketin bir
daha kendini toparlayamayaca¤›
tespitleri yap›l›yordu bu cenahta.
Böyle bir sald›r› karﬂ›s›nda direnilmemesi “fark›m›z› koyduk,
iyi oldu” diye aç›klanabiliyordu.
Reformizm bekliyordu ki, devrimci hareket tasfiye edilince,
meydan kendilerine kalacak, oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar içinde kendilerini eleﬂtiren, sorgulayan hiçbir güç olmaks›z›n istedikleri gibi
solculuk, komünistlik oyununu
oynayabileceklerdi...
Direniﬂe ve direniﬂin öncü gücü olarak devrimci harekete k›zg›nd›lar. Çünkü direniﬂ onlar›n
statükolar›n› bozuyordu.
Ancak 19-22 Aral›k ve F Tipleri 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 desteklememesi bir yana, zaman zaman direniﬂe karﬂ› ve hatta direniﬂe düﬂman bir tutum içine girebilmiﬂtir.
Üstelik de bunu, yani direniﬂ düﬂmanl›¤›n› “emek politikas›”, “iﬂçi
s›n›f› savunuculu¤u”, “s›n›f tavr›”, “solun sa¤duyusu” gibi gerekçelerle savundular. Ancak direniﬂ bunlar›n gerçek olmad›¤›n›,
reformizmin direniﬂ kaçk›nl›¤›n›
ortaya ç›karm›ﬂ, s›n›f, emek savunucusu maskeleri düﬂürmüﬂtür.
Proletaryan›n ideolojisi, emperyalizmin statülerini kabul edin mi diyordu? ‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›, örgütsüzlük, düﬂünceleri inkar dayatmas›na boyun e¤mek mi demekti?. Emekçilerin yüzlerce y›ll›k mücadele gelene¤i, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› yüzlerce
ﬂehit verilirken, s›rt›n› dönmeyi,
“cepte keklik de¤iliz”, “ayn› mahalleden de¤iliz” demeyi mi gerektiriyordu?.. Maskeler düﬂmüﬂtür; F Tiplerine, direniﬂe karﬂ› mücadelenin d›ﬂ›nda kalman›n, bu
çat›ﬂmadan alenen kaçman›n iﬂçi
s›n›f›n› savunmakla, proleter tav›rla H‹Ç AMA H‹Ç alakas› olmad›¤› aç›kt›.

Direniﬂ ve AB’cilerin
“demok ratl›k ” mask esi
Düﬂen maskelerden biri de
buydu. F Tipleri emper yalizmin
politikas›yd›. Hücre statüsünü geliﬂtiren en baﬂta Amerika’yd›. F
Tiplerinin Türkiye’de gündeme
getirilmesinde ise AB emperyalizmi do¤rudan teﬂvik ve finanse
eden konumundayd›.
AB üyeli¤inin ülkemizde “demokrasiyi geliﬂtirece¤i” tezi,
AB’cilerin temel teziydi. Oysa Avrupa emperyalizmi aç›s›ndan Türkiye’nin “üyelik sürecinde” ilerletilmesi, “uyum yasalar›n›” içerdi¤i
gibi, Türkiye’nin devrimci dinamiklerinin tasfiyesini de içeriyordu ve ancak “bilinçli körler!” görmüyordu bunu.
Ama Avrupa emperyalizminin
F tipi ve katliam savunuculu¤u

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 gerçekleﬂtirdi.
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 direniﬂçisi dört kiﬂiyi katletti.
5 Kas›m - Armutlu’ya yap›lan sald›r›y› protesto
etmek için Tekirda¤, Sincan ve Kand›ra F Tipleri’nde gerçekleﬂtirilen feda eylemlerinde üç tutsak 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 direniﬂe baﬂlad›.
görmeyenlere de gösterecekti bu
gerçe¤i. Avrupa bu noktada en
aç›k tavr›n›, 19-22 Aral›k katliam›na verdi¤i onayda gösterdi.
Avrupa emperyalizminin katliam savunuculu¤u, ülkemizdeki
AB’cilerin önemli bir bölümünü
bile ﬂaﬂ›rtt›; ama ﬂaﬂ›rsalar da bu
onlar›n tav›rlar›nda pek bir de¤iﬂikli¤e yol açmad›.
AB’nin 19 Aral›k’ta katliama
onay veren tavr›, F Tiplerinden tabutlar ç›karken de devam etti.
AB, cesetlerden oluﬂan da¤› görmezlikten geldi.
Demokrasiyi, insan haklar›n›,
özgürlükleri savunmak, F Tiplerine ve tecrit katliam›na karﬂ› ç›kmakt›. Cesetlerden da¤ olurken,
öyle bir an gelip çatm›ﬂt›r ki, buna
karﬂ› ç›kmadan bu ülkede demokratl›k mümkünats›z hale
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gelmiﬂtir.
‹ﬂte bu noktada, demokrasiyi,
insan haklar›n›, “AB’ye Uyum” ad›
alt›nda demokratikleﬂmeyi savunduklar›n› söyleyen AB’cilerin maskesi düﬂtü. Sadece onlar›n m›? Demokratl›k ad›na “her türlü ﬂiddete
karﬂ›” olduklar›n› iddia edenlerin
maskesi de düﬂtü; çünkü devrimcilere karﬂ› ﬂiddet kullan›lmas›n›
karﬂ› ç›km›yor veya ç›kabilecek
cüreti gösteremiyorlard›.

‘ Vatansever’lerin ve
‘isl amc›’lar ›n maskele ri
Ülkemiz s›n›flar mücadelesi,
bir yan›yla adeta yüzünde maskelerle dolaﬂan, riyakarl›k üzerinden
siyaset yapan güçlerle doluydu.
Düzeniçi kesimlerin bir ço¤u bu
durumdayd›. Solcuyum diyen soldan, vatanseverim diyen vatandan, zulme karﬂ›y›m diyen zulmün
as›l sahiplerine karﬂ› ç›kmaktan
uzakt›.
Y›llard›r vatan millet kelimesini
a¤z›ndan düﬂürmeyen, “ ö l ü r ü m
T ü r k i y e ”li türküler söyleyen ve
lafa gelince ABD’ye, AB’ye karﬂ›
olduklar›n› söyleyen “vatansever”ler, “ulusalc›”lar, emperyalizmin 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 anti-emperyalist direniﬂine en küçük
bir destek sunmad›lar.
Bu da bir yana, bu sahte ulusalc›lar, F Tipi sald›r›s›nda iktidar›n, dolay›s›yla Amerikan ve Avrupa 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¤›ms›zl›kla bir ilgilerinin olmad›¤›n› bir
kez daha göstermiﬂ oldular.
7 y›l süren büyük direniﬂ, onlar›n kimden yana, kimi karﬂ› olduklar› bir kez daha aç›¤a ç›kar›rken, bu ülkede vatan için can
bedeli mücadeleyi sadece

TAYAD’l›
Aileler, Adalet
Bakanl›¤›’n›n
genelge ç›kar›p taahhüt etti¤i “ 1 0 S a a tli k Sohbe t
Hakk›”n›n uygulanmas› için
baﬂlatt›klar›
eylemlerini
sürdürdüler.
Eylemler
Engin Çeber’in
hapishanede
katledilmesi
nedeniyle hem
tecritin, hem
Engin’in katledilmesini protestoya
dönüﬂtü.

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

Ma la t ya ’da “ A dal et Ba kan › S ö zünü Tutsun” Ça¤r›s›: 10 Ekim
Cuma günü AKP binas› önünde
TAYAD’l› Aileler taraf›ndan yap›lan
eylemde, AKP’nin sözünü tutmayan bir iktidar oldu¤u vurguland›.
TAYADLI Aileler ad›na Samet Altunalev’in okudu¤u bas›n aç›klamas›nda 122 ölümün üzerine hapishanelerden tabutlar›n ç›kmaya devam etti¤i belirtilerek, 22 Ocak
20 07’de ve r il en sö zün tu tulma s›
devrimcilerin verdi¤ini tart›ﬂmas›z
hale getirdi.
Maskesi düﬂenler aras›nda islamc›lar›n çeﬂitli kesimleri ve din
bezirganlar› da vard›.
O islamc›lar ki “Bat›”ya karﬂ›yd›lar. “ﬁeytan” diyorlard› emperyalist 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 politikalar›na yans›mamas› mümkün
de¤ildi. F Tipleri’ne karﬂ› direniﬂ
sürecinin önemli bir bölümünde
iktidar koltu¤unda oturan A K P

istendi.
Elaz›¤’da Ayn› Talep: 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›klamada 45/1 No’lu genelgenin
hangi koﬂullarda yay›nland›¤› hat›rlat›larak halk›n önünde verilen
sözün tutulmad›¤› belirtildi.
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ile, islamc›lar›n riyakarl›klar›, hiçbir maskeyle örtülemeyecek kadar 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 politikalar›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 gösterdi¤i sonuçlardan biriydi.

- devam edecek -

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Day›, devrim için u¤raﬂmay›
yaﬂam biçimi haline getirmektir
dönüﬂtürülen o yurdun tarihi içinde Day›m›z’›n ayr› bir yeri vard›...

Yoldaﬂlar› Anlat›yor:
Day›
üstüne çok
ﬂey
yazmak
mümkün elbette. Fakat tarih yazanlar› anlatmak yine de zor. Day›’ya dair duydu¤um ilk ﬂeyler
üniversiteyi kazand›¤›m ve ‹stanbul-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.
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Day›, isminden hep sayg› ile
söz edilen, çok sevilen, say›lan,
“bilge bir kiﬂi” olarak gözümde
canland›. En zor zamanlarda, insanlar›n kafas›n›n kar›ﬂt›¤›, s›k›ﬂ›ld›¤› 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›” istendi¤inde, baﬂvurulan; yar›na dair her ﬂeyde düﬂünceleri sorulan O
idi.
‹lginçtir; cunta öncesi Devrimci
Sol’un mücadelesi boyutland›¤›nda, kontrgerillac›lar da Devrimci
Sol liderini aç›¤a ç›kar›p tutsak almak peﬂindeydiler. ‹ﬂkenceciler
“Devrimci Sol”un nas›l yönetildi¤ine” dair fikir jimnastikleri yapt›klar› ilk zamanlarda liderlik için,
“olsa olsa bu bir profesörd ü r ” diyerek gözlerini profesörlere dikmiﬂlerdi... Asl›nda bir yerde tahminleri do¤ruydu da; düzen ölçülerinde böyle bir ünvan› yoktu
ama mücadelede bilgeydi, ö¤retmendi, profesördü. Binlerce ö¤rencisi olan bir e¤itmendi.
*
Dev-Genç’in denetiminde olan
yurtlar vard› o y›llarda. Bunlardan
biri de Çemberlitaﬂ’taki Bal›kesir
Yurdu’ydu. Bir ara turistik bir otele
sonra Belediye’nin bir kurumuna
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Bal›kesir Yurdu’nun hemen aﬂa¤›s›nda bir kahve vard›, Day› ve
aralar›nda Sinan Kukul’un da bulundu¤u birçok arkadaﬂ›m›z burada buluﬂur ve konuﬂurlard›. Day›’yla iﬂi olan, O’nu görmek isteyen
herkes oraya u¤rard›... Çemberlitaﬂ’ta, Beyaz›t’ta, Laleli’de, Eminönü’nde ve birçok bölgede O’nun
ayak izlerini görebilirdiniz.
*
Day› demek güven demekti.
Onunla her ﬂey konuﬂulur, her ﬂey
çözülürdü. Onunla çözümsüz hiçbir ﬂey kalmazd›. Özellikle Devrimci Yol tasfiyecili¤i sonras› yeni
bir süreç baﬂlarken hep onun k›lavuzlu¤una güvenildi.
Yeni bir hareket olmak o koﬂullarda kolay de¤ildi. Üstelik Devrimci 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, provakasyonlara baﬂ vuruluyordu. Soldan tecrit edilmeye çal›ﬂ›l›yorduk.
“Sol içi çat›ﬂma” yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yordu. ‹ﬂte o koﬂullarda Day› gibi bir klavuzumuz vard›. O süreci
ustal›kla idare etmiﬂ, h›zl› bir geliﬂim izlenmiﬂ ve mücadele yükseltilmiﬂti... Day›’n›n o günkü rolü bugün daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
Cunta y›llar›na kadar Devrimci-Sol yeni bir mücadele hatt›
oluﬂtururken kuﬂkusuz bu hatt›n
oluﬂturulmas›nda da en büyük
pay Day›m›z’›nd›. Asl›nda o y›llar›n en belirgin yan›, yeni bir mücadele anlay›ﬂ› yarat›l›rken, yeni bir
kültürün de oluﬂturulmas›yd›.
Yeni bir hareket olmak kolay
de¤ildi. Day›’n›n “ö¤retmenimiz”
oluﬂuna dair ilk gözlemim üniversiteyi kazand›¤›m y›l oldu. Bir tart›ﬂmada, bir arkadaﬂ›m›z›n baz›
teorik sorular›na “Day› ile konuﬂtun mu?” diye cevap verilmiﬂti.
Sonraki günlerde O’nun ad› ile

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

Sultanahmet Askeri Hapis h a n e s i : (ﬁubat 1983 – Eylül
1983)
Cunta sonras› Bursa’da tutsak
düﬂtüm; Devrimci Sol Ana Davas›
nedeni ile de ﬁubat 1983’te ‹stanbul’a Sultanahmet Askeri Hapishanesi’ne getirildim. Bizim arkadaﬂlar ço¤unlukla E-Blokta kal›yorduk. Day›lar ise o zaman bizden ayr› A-Blokta tutuluyorlard›.
Onlara tecrit uygulan›yordu.
Ancak biz havaland›rmaya ç›kt›¤›m›zda onlar A-blokun cam›na
ç›k›yorlar, k›sa sohbetler yapabiliyorduk. Geldikten sonra havaland›rmaya ç›kt›¤›m›zda Day›’yla
böyle bir sohbetimiz oldu. Day› ile
y›llar sonra ilk defa hapishanede
uzaktan da olsa bir cam sohbetinde karﬂ›laﬂm›ﬂ, merhabalaﬂm›ﬂt›k.
Day› ile ayn› hapishanede olmak, O’nu tan›mak ve mücadelede onunla omuz omuza olmak benim aç›mdan tarif edilemez bir
coﬂku ve güvendi.
Belki “ayr›yd›k” ama O’nun talimatlar› 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. Sonra direniﬂin gücüyle o da bizim
bloka getirildi. Art›k ayn› blokta
kal›yor, birlikte havaland›rmaya
ç›k›yorduk.
Sultanahmet hücre tipi bir hapishaneydi. Hücreler 2-4-6-10 kiﬂilikti. Day›’n›n hücresinde 5 kiﬂi
vard›.
O dönem Sultanahmet’te idare,
tutuklananlar›n polis sorgusuna
geri götürülmesini kabul etme-

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

yiﬂimizi gerekçe göstererek, hücrelere operasyonlar yap›yordu.

p›lar› aç›l›r, hepimiz havaland›rmada olurduk.

Cuntan›n ç›kard›¤› bir düzenlemeyle, tutuklular›n hapishanelerden polise geri gönderilebilmesi
mümkün hale getirilmiﬂti. Ama
buna biz izin vermiyorduk. Barikatlar kurup direniyorduk. Her
operasyonda uzun u¤raﬂlardan
sonra barikatlar k›r›l›yor, hücrelerdeki arkadaﬂlar coplarla hastanelik ediliyordu.

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, örgütlü ve programl› yaﬂam›n ortas›ndayd›. Havaland›rmada onun
oldu¤u voltalarda mutlaka canl›
tart›ﬂmalar olurdu. Onun d›ﬂ›nda
da Day›’y› yaﬂam›m›z›n her karesinde görebilirdiniz.

Bu tür sald›r›lar hapishanede
adeta günlük, s›radan ﬂeyler haline gelmiﬂti. Bunlar yaﬂan›rken
Day›’n›n sesini de duymak mümkündü. Görebiliyor, ulaﬂabiliyorsa
mutlaka iﬂkence operasyonlar›n›
yöneten subaylar› ya da müdürü
yerin dibine sokuyor, iﬂkencecileri
yarg›l›yor, hesap vereceklerini belirtiyordu. Buna benzer konuﬂmalara s›k s›k tan›k olduk. 6-7 y›l
sonra iﬂkenceciler halk›n adaletine hesap vermeye baﬂlad›¤›nda,
Day›’n›n o günkü konuﬂmalar› akl›ma gelmiﬂti.
Operasyonlar bitip “hayat normale 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 yap›lmas› gereken ﬂeyleri söyler ve
idareye karﬂ› ortak bir tutum al›nmas›n›n koﬂullar›n› yaratmaya çal›ﬂ›rd›. Temsilcimiz bir dönem ﬁaban ﬁen’di. ﬁaban bir Dev-Genç’liydi. Day›’n›n her cümlesini can
kula¤›yla dinler “tamam Day›” laf›n› s›kça kullan›rd›.
O dönem Hasdal Askeri Hapishanesi kapat›lm›ﬂ, aralar›nda Haydar Baﬂba¤’›n da oldu¤u bir grup
daha yan›m›za getirilmiﬂti. Haydar
da Day› gibi Elaz›¤’l›yd›. Ve Day›’y› çok severdi. “Day›’’ dedi¤inde gözlerinin için gülerdi Haydar’›n. Tutsaklar›n Day›’ya sayg›s›
ve sevgisi sonsuzdur. Day›’ya olan
sayg›m›z hep do¤al olmuﬂtur.
Havaland›rma saatleri hepimizin en çok sevdi¤i zamanlard›.
Zira o saatlerde tüm hücre ka-

Day› ile yapt›¤›m›z sohbetler,
gerek çeﬂitli teorik konularda, gerekse de o dönem a¤›rl›kl› olan hapishaneler konusunda olsun, hep
ufuk aç›c›, geliﬂtirici olmuﬂtur.
O dönem unutamad›¤›m›z ﬂeylerden birisi de, 84 Ölüm Orucu
ﬂehidi Abdullah Meral’in öncülü¤ünde baz› arkadaﬂlar›m›z›n katk›lar›yla oynanan tiyatro oyunuydu.
“ﬁahlar› da Vur urlar” 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 faaliyetlerle k›r›lmaya çal›ﬂ›l›yordu.
Bu faaliyete di¤er davalardan tutsaklar da ça¤r›lm›ﬂt›. Tutsakl›k
koﬂullar›nda bu tür etkinlikler baz›lar›nca önce yad›rganm›ﬂt› da.
“Be¤enmeyenler”in tutsakl›¤a bak›ﬂ aç›lar› oldukça dar, s›¤ ve apolitikti. “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 sonuç 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¤iﬂik hapishanelerde bulunan arkadaﬂlar›m›z›n mektuplar›nda dile
getirdikleri sorunlar karﬂ›s›nda onlar› olanaklar› ölçüsünde çözmeye
çal›ﬂ›rd›. Hele Anadolu hapishanelerinde bulunan yoldaﬂlar›m›zdan
haber almak için çabas›na çok tan›k olmuﬂuzdur. Onlar›n koﬂullar›-

n›n daha a¤›r oldu¤unu, tecrit alt›nda tutulduklar›n› söylerdi. Day›
bu imkans›zl›klar› aﬂmaya, yoldaﬂlar›m›z› da bu konuda yönlendirmeye çal›ﬂ›yordu. Koﬂullar ne
olursa olsun, hareketin her parças›n› kucaklamaya çal›ﬂ›yordu.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

*

Bi t m e y e n k a r a l am al a r :
Sultanahmet Askeri Hapishanesi’nde birlikte kald›¤›m›z dönemde de, sonras›nda da Day›’ya
yönelik düzen cephesinden karalamalar, diyebilirim ki hemen hiç
kesilmedi.
Örne¤in bunlardan biri Kürt ‹dris’le ilgili olan›yd›. Kürt ‹dris diye
bilinen ‹dris Özbir adl› mafyac› o
dönem tutuklanm›ﬂt›. Özbir bir
yandan idare ile iyi geçinip, onlar›n her iste¤ini yerine getirirken,
hapishanede a¤›rl›klar› nedeniyle
de devrimci tutsaklarla da “iyi iliﬂkiler” 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›rlard›. Bizlerle sohbet ederken kendilerinin de “ezildiklerini”, “solcu”
olduklar›n› söylerlerdi. Ancak
maskeleri çabuk düﬂtü. Bir olay
nedeniyle idareye s›¤›nd› bu küçük 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.
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*
O y›llarda ç›kan Amerikanc›
Forum Dergisi’nde –ki CIA ‘n›n finansa etti¤i bir yay›n organ›yd›–
Day›’ya yönelik yalanlar›n bini bir
parayd›. ‹tirafç›lar› ve iﬂkenceci hapishane yöneticilerini konuﬂturan
Forum Dergisi, Day›’n›n Sultanahmet 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 hapishanelerde iﬂkencenin ve yasaklar›n nas›l s›radanlaﬂt›¤›n› herkes bilir. Day› iﬂkenceci hapishane yönetimlerinin hepsinin baﬂ hedefiydi. Onu
gözden düﬂürerek direniﬂleri zay›flatmak istiyorlard›. Onun için
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kontrgerillac›lar olmad›k komplolara 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 karﬂ› daima sorumlu ve soylu bir tutum tak›nm›ﬂt›r.
Bulundu¤u her yerde e¤iten, dönüﬂtüren, 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› anlatmaya, Ordunun nas›l bir ordu oldu¤unu kavratmaya çal›ﬂ›rd›.
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Bizlerle ilgili onca anti propagandaya ra¤men askerlerin yaﬂam›m›z› do¤rudan görmeleri nedeniyle bize bak›ﬂlar›nda bir olumluluk vard›. Day›’y› ise çeﬂitli nedenlerle 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 askerlere ayn› tavr›n al›nmas›n› gerektirmiyordu...
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, devrim için u¤raﬂmay› yaﬂam biçimi haline getirmiﬂ olan bir
bak›ﬂ aç›s›n›n ürünüydü.

neklerde çok gördü¤üm oldu.
*
‹ﬂte size bir baﬂka örnek; iliﬂkilerimizin iyi oldu¤u psikolojik olarak rahats›z bir tutuklu vard›. ‹sminin baﬂ›na “horo z ” s›fat›n› yak›ﬂt›rm›ﬂt›. Havaland›rmaya bir subay ya da astsubay girdi¤inde bu
tutuklu horoz gibi ötmeye baﬂlar,
sonra koﬂup duvarlara t›rmanmaya baﬂlard›. ‹ﬂte bu tutuklu Sultanahmet’teyken Day›’y›, Apo’yu,
Hasan ve Haydar’› tan›m›ﬂt›. Day›’ya ayr› bir sayg›s› ve sevgisi
vard›.

Boﬂ durulmayacakt›.
Tutsakl›kta bile çaresiz de¤ildik. Onun deyimiyle, yoksul Anadolu çocuklar›, bizlere, halka karﬂ› kullan›l›yordu. “ O n l a r › b i z k a z a n m a l › y d › k ” derdi hep. Nitekim
o dönem yaﬂanan bir olay Day›’n›n ne kadar hakl› oldu¤unu bize bir kez daha gösterdi. Bir asker
hastalan›yor; ama komutan› olan
astsubay, askerin numara yapt›¤›n› söyleyip hastaneye göndermez,
bununla da yetinmeyip döver. Dövülen asker fenalaﬂ›r ve ölür.

1984 Ölüm Orucu s›ras›nda Day›lar hastanedeyken, hastane yönetimi direniﬂçileri tecrit etmek için
direniﬂçiler d›ﬂ›nda kalan tüm tutuklular› hapishanelere yollam›ﬂt›.

Askerlerin ac›s›n› paylaﬂt›k ve
tüm tutsaklar olarak adli müﬂavirli¤e suç duyurusunda bulunduk.
Bu öneri bizimdi, sola önerildi ve
ortak tav›r al›nd›. Bu yaklaﬂ›m Day›’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 etkiledi. 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 düzletilmesini istediler. ‹dare bu direniﬂi
k›rmak için 60 askeri sürgüne yollad›... Day›’n›n halka kitlelere güvenen bu anlay›ﬂ› tutsakl›k koﬂullar›nda bile nas›l sonuç vermiﬂti.
Hepimiz aç›s›ndan ö¤reticiydi. Day›’n›n yarat›c›l›¤›n›, devrim için en
küçük bir sonuç bile alabilecekse
nas›l ç›rp›nd›¤›n› bu ve benzeri ör-

Direniﬂçiler tek baﬂ›na kalm›ﬂt›. Personele yard›m etmeyeceksiniz talimat› verilmiﬂti. Yataktan
kalkamayacak kadar a¤›r olan direniﬂçilere o s›rada hastanede bulunan bu psikiyatri hastas› tutuklu
yard›m etmiﬂti. Onlar› s›rt›nda taﬂ›yarak tuvalete götürmüﬂ, y›kam›ﬂ, onlar›n tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›ﬂt›. Tan›d›¤›, sevdi¤i bu insanlar›n hücre hücre erimesi, hastahane yönetiminin ise düﬂmanca
tavr› nedeniyle a¤lam›ﬂ üzülmüﬂtü. (“Horoz”un baﬂta Day› olmak
üzere devrimci tutsaklara nas›l bir
ba¤l›l›k gösterdi¤ine, Direniﬂ
Ölüm Yaﬂam-1 adl› kitapta da ayr›nt›l› olarak yer verilmiﬂtir.)
Day›’y› tan›yan hemen herkes
onu seviyor say›yor, inan›yor ve
ona ba¤lan›yordu. ‹nsanlar› kazanmas›n› biliyordu...
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›: “ Ö l ü msüz Ön der
Ka r a t a ﬂ ﬁ a n v e O n u r S e n i n O l s u n ! M ücadele Sür üy o r ! ”

ﬁan ve Onur Senin Olsun! Mücadele Sürüyor!
Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma
Komitesi’nin, 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›.
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Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Engin Çeber Suçlu De¤ildir
Dergi Da¤›tmak Suç De¤ildir
ÇÜNKÜ; satt›¤› dergi yasal
bir dergidir.
Satt›¤› derginin
matbaa bellidir.

bas›ld›¤›

Sahibi, Yaz›iﬂleri Müdürü bellidir.
Bu bilgiler, her say›s›nda
aç›kça yaz›l›d›r. Derginin haz›rland›¤› adres, telefon numaras›
bellidir.
Buna ra¤men, yasal bir derginin sat›lmas›n› engellemek,
yasad›ﬂ›l›kt›r, keyfiliktir.

Suç olan Engin’in öldürülmesidir!
Yasad›ﬂ› davranm›ﬂlard›r. Bu,
Engin ve arkadaﬂlar›n› tutuklamak için, “polise mukavemet”
diye bir gerekçe uydurma ihtiyac› duymalar›ndan da görülmektedir. POL‹SE MUKAVEMET YOKTUR; YASADIﬁI GÖZALTINA ‹T‹RAZ VARDIR.
Oysa, hepimiz biliyoruz ki,
polisin iﬂkencesinin de, savc›la-

Bu nedenle, Engin’in
dergi satmas› de¤il, Engin’in tutuklanmas› yasad›ﬂ›d›r, keyfidir.
Suç olan, yasal haklar›n›
kullanan insanlar›n, keyfi
gerekçelerle, gözalt›na al›nmalar›, iﬂkenceden geçirilmeleri ve tutuklanmalar›d›r.
Suç olan Engin’in öldürülmesidir.
“Suçlular” ise, bu fiilleri iﬂleyen, polisler, askerler, gardiyanlar, savc› ve hakimlerdir. Suçlular, onlara bunu yapt›ranlard›r.
Suç iﬂlemeye, daha en baﬂ›ndan, yasal bir derginin sat›ﬂ›n›
engelleyerek
baﬂlam›ﬂlard›r.
Devam›nda keyfi olarak, dergi
sat›ﬂ› yapan okurlar›m›z› gözalt›na alarak suç iﬂlemiﬂlerdir. Ortada yasad›ﬂ› bir durum söz konusu de¤ilken, “suç” iddias›
olan, “polise mukavemet” tutuklamay› gerektirmedi¤i halde,
okurlar›m›z› tutuklayan savc› ve
hakim de, yasad›ﬂ› davranarak,
mevcut yasalara göre de suç iﬂlemiﬂtir.
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Faﬂizm, kitleleri korkuta rak, sindirerek yönetme ye al›ﬂm›ﬂt›r. Haklar›n›
kul la nm akt an k orkan k it leler yaratmay› baﬂard›k l a r› n d a , y a s a l a r d a k i ö z gü r lü k le ri n d e elb e tte b ir
anlam› kalmayacakt›r.
r›n tutuklamas›n›n da, hapishanedeki iﬂkencenin de alt›nda
yatan as›l neden, Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›n› yapmalar›, devrimci düﬂünceleri halka ulaﬂt›rmalar›d›r.
Meﬂru, hakl›, yasal konumda
olanlar, Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›n› yapan Enginler’dir...

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

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

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

Bu t avr ›n ama c› ko r kut ma k
ve sindir mektir.
Amaçlar›, yasad›ﬂ› konumda

olmalar›na ra¤men, Yürüyüﬂ
dergisinin sat›ﬂ›n›, kitlelere ulaﬂmas›n›, halk›n bilinçlenmesine
hizmet etmesini engellemektir.
Bunu, Yürüyüﬂ okurlar› üzerinde terör estirerek, korku yaratarak baﬂarmak istemektedirler.
Ferhat’›n kurﬂunlanmas›nda
da, Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›lan bir
çok yerde okurlar›m›z›n
polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›lmas›nda ve nihayet gözalt›na al›p iﬂkenceyle katledilmesinde de
amaçlar› ayn›d›r.
Korkutarak, en s›radan
yasal haklar›m›z› kullanmam›z› engellemek istemektedirler.
Faﬂizm, kitleleri korkutarak, sindirerek yönetmeye
al›ﬂm›ﬂt›r. Haklar›n› kullanmaktan korkan kitleler yaratmay›
baﬂard›klar›nda, yasalardaki özgürlüklerin de elbette bir anlam›
kalmayacakt›r.
Fakat, bugüne kadar baﬂaramad›klar› da budur. Her türlü
keyfiliklerine ra¤men, Yürüyüﬂ
dergisinin kitlelere daha fazla
götürülmesini
engelleyememektedirler.
Engin’i katletmeleri de, farkl›
bir sonuç almalar›n› sa¤layamayacakt›r. Meﬂrulu¤umuzdan ald›¤›m›z güçle, en s›radan, en
yasal hakk›m›z olarak, dergimizin sat›ﬂ›n› yapmaya devam
edece¤iz. Biliyoruz ki, yasal
haklar›m›z› bile kullanmak, bu
ülkede ancak bedellerle, mücadele ederek mümkün olabilmektedir. Bizler ony›llard›r bu
bedelleri ödeyerek, Yürüyüﬂümüzü sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edece¤iz.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Tekellere Bas›n Özgürlü¤ü
Ferhatlar’a Enginler’e Kurﬂun!
Oligarﬂik düzenin, tüm bas›na
yönelik tek bir politikas› yoktur.
Temel olarak iki politika sözkonusudur. Bu iki politikay›, Engin Çeber’in cenazesinde taﬂ›nan bir pankarttaki “Bas›n Özgürlü¤ü Sadece Ayd›n Do¤an ‹çin Mi Va r ? ” sorusu yal›n bir ﬂekilde anlat›yordu.

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

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

Fakat, ne Tayyip Erdo¤an,
söylediklerinde tutarl› bir prati¤in
sahibidir, ne de Ayd›n Do¤an, bugüne kadar tüm bas›na yönelik
yasaklar›n, bask›lar›n karﬂ›s›nda
olmuﬂtur. AKP yandaﬂ› bas›n yay›n organlar›n›n, temel yay›n politikas›, AKP’ye iktidar mücadelesinde destek vermektedir ve Tayyip’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.

Onlar gerçekten özgürdür. Sistem, bas›nla ilgili yasalar›n› onlar›n
özgürce yazmalar› ve yazd›klar›n›
halka pazarlamalar› için düzenlemiﬂtir. Fakat, buna karﬂ›, halk›n
lehine, düzene karﬂ› yazanlar›n
üzerindeki bask›lar eksik olmaz.
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Devrimci, demokrat bas›n›n
çok say›da ﬂehidi vard›r. “ B a s › n ”
ve “ ﬂ e h i t ” kavramlar› sadece,
devrimci, demokrat bas›n özelinde yan yana kullan›l›r. Fakat, bu
durum burjuva bas›nda pek de
tepki görmez. Burjuva bas›na göre de, iktidarlara göre de, bu tablo ülkemizdeki ‘bas›n özgürlü ¤ü’ne gölge düﬂür mez! Devrimci,
sosyalist bas›n›n, kurumlar›n›n
bombalanmas›, bask›nlar, çal›ﬂanlar›n›n iﬂkencelerden geçirilip,
tutuklanmas›, daha bask›dan ç›kmadan haz›rlanan matbu kararlarla süreli süresiz kapatmalar, toplatmalar, yüksek miktarlara varan
para cezalar›... hiçbirisi ‘bas›n özgürlü¤ü’ne ayk›r› görülmez!. Çünkü, ‘bas›n özgürlü¤ü’ dendi¤inde,
ak›llar›na, devrimci, demokratik
bas›n gelmez.

‘Bas › n Özgür l ü¤ü’
Riyakarl›¤›
Yak›n zamanda AKP iktidar› ile,
Do¤an Medya aras›nda “bas›n özgürlü¤ü” üzerine görünürde k›yas›ya bir kavga vard›. AKP iktidar›,
bas›n özgürlü¤ü, medya gücünün
‘b
ç›kar sa¤lamak için kullan›lmas›

36

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

Oysa, Do¤an Medya’n›n boykot
edilmesine tepki gösteren kesimlerden bir ço¤u, y›llard›r devrimci
demokratik bas›n üzerindeki bask›lar› görmezden gelmiﬂ, dolayl› ya
da do¤rudan desteklemiﬂlerdir.
Ferhat Gerçek’in Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂ› yaparken kurﬂunlanmas›, Engin Çeber’in ayn› gerekçeyle tutuklan›p iﬂkencede katledilmesi, bu sald›r›lar›n burjuva bas›na yans›yan ender örneklerindendir. Oysa, sald›r›lar çok daha fazla, kapsaml› ve y›llard›r sistematik
olarak sürdürülmektedir.
Fakat, yasal devrimci demokrat dergilere yönelik polis bask›nlar›n›n, iktidarlar taraf›ndan nas›l
aç›kland›¤›n›, burjuva bas›n taraf›ndan nas›l haber yap›ld›¤›n› hat›rlayal›m. Sanki illegal bir örgütün üssüne yönelik bir operasyon
yap›l›yormuﬂ gibi sunmuﬂlard›r.
Bas›n özgürlü¤ü ad›na, bir sosyalist derginin bürosuna silahl›, çelik
yelekli polislerce yap›lan bask›na,
bürolar›n talan›na tepki göstermek ak›llar›na gelmemiﬂtir. ‹ktidarlar›n “ t e r ö r i s t ” demagojisine
kendi cephelerinden kat›lm›ﬂlard›r. Kimi dönemlerde, çeﬂitli ne-

denlerle yapt›klar› s›n›rl› ve genellikle 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¤unda, “bas›n özgürlü¤ünü” böyle mi
tan›ml›yorlar? Elbette hay›r, ne bu
kesimlerin söylemlerinde, ne yasalarda “bas›n özgürlü¤ü sadece
ik t i d a r g ü c ü n ü e li n d e b u lu n d u r a n lar, sadece tekeller için vard›r”
denilmiyor. Denilmiyor, ama pratikte yapt›klar› tam da buna denk
düﬂmektedir.

Hangi Bas›na Özgürlük?
“Demokrasi”, “özgürlükler” ve
benzeri konularda, temel soru “Kimin için?” oldu¤udur. Bu soru,
herkesin yasalar karﬂ›s›nda eﬂit oldu¤u ve yasalar›n herkese ayn› ﬂekilde uyguland›¤› söyleminin, gizledi¤i gerçekleri aç›¤a ç›kar›r.
Bas›n özgürlü¤ü konusunda
da, bu çarp›tma geçerlidir. Özgürlük de, yasaklar da tüm bas›n için
ayn› oranda geçerli de¤ildir. Öncelikle, yasalar düzeni kor umaya
yönelik ﬂekillendirilir. Sisteme
karﬂ› yay›n faaliyeti büyük oranda
yasalarla s›n›rland›r›l›r. Dolay›s›yla, yasalar, düzeni savunanlar için
özgürlük, düzenin karﬂ›s›nda yay›n yapanlar için bask› ve yasak
içerir.
F a k a t , d e v r i m c i s o s y a l is t b a s›n üzerindeki bask›lar sadece yasalar ç erçeve sinde yürütülmez.
Ayn› zamanda, ayn› yasalar›n devrimci ve sosyalist bas›n için farkl›
yorumlanarak, burjuva bas›n için
farkl› yorumlanarak uygulanmas›
biçimin de de bask› uygulan›r.
Bununla da yetinilmez, dev ri m ci , s os y a li s t ba s› n a ü ze ri nd e ,
yas ad ›ﬂ › y ö n t em l er l e d e b a sk › u y gulan›r.
Tüm bunlar›n sonucunda; “Tek e l l e re bas›n öz gürlü¤ü, Fer hatlar’a ve Enginler’e kur-

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

ﬂ u n ” tablosu ortaya ç›kar. Ferhat’›n kurﬂunlanmas›, Engin’in iﬂkencede katledilmesi, sayd›¤›m›z
bu yöntemlerin tümünün kullan›ld›¤› 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 özgürlü¤üne iliﬂkin, Birleﬂmiﬂ Milletler
‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nde, düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü için; “ b u h a k , h e r t ü r l ü b i l g i
ve fikirleri s›n›r› olmaks›z›n, sözlü, yaz›l›, bas›lm›ﬂ, sanat veyah u t t a h e rh a n g i d i l e d i ¤ i b i r m e d y a o r t a m › y l a ö ¤ r enme, alma ve
ver m e h a k k › d › r.” denir. Fakat,
devam›nda geçen, “ B a ﬂ k a l a r › n › n
h a k l a r › n a v e ﬂ ö h re t i n e s a y g › l ›
olma; ve ulusal güvenlik, ülke
düzeni, veyahutta halk sa¤l›¤›
ve huzur unu bozmama kayd›yl a ” . ﬂeklindeki ifadeler, devrimci,
demokrat bas›n üzerindeki bask›lar›n zeminini oluﬂturur.
Yine, ülkemizdeki Bas›n Kanunu’nda da, özgürlükler tan›mland›ktan sonra, bu özgürlükleri devrimci, 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 hakimler taraf›ndan, “örgüt propagandas › ” olarak yorumlanabilir.

t›¤› için iﬂkencelerden geçirilip öldürülen Engin Çeber örnekleri,
devrimci bas›n üzerindeki bask›lar›n boyutunu da çarp›c› bir ﬂekilde
göstermiﬂtir.

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›lmaktad›r.

Görülmüﬂtür ki; e¤er devrimci
düﬂünceler taﬂ›yorsan›z, ülkemizde yasal bir dergi ç›karmak bile
ölümü göze almay› gerektirmektedir. En basit haliyle devrimci düﬂüncelerin savunulmas›, yaﬂat›lmas›, 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 belirlenmektedir. S›n›f ve s›n›flar mücadelesi gerçe¤i d›ﬂ›nda bir “özgürlük”
tan›m› yoktur. Ve devrimci demokrat bas›n›n, özgürlü¤ün s›n›rlar›n›n tek baﬂ›na düzen taraf›ndan çizilmesini engellemesinin tek
yolu, Ferhatlar, Enginler örneklerinde oldu¤u gibi, bedel ödemeyi
göze alarak, mücadeleyi sürdürmesinden geçmektedir.

Bu tablo, ülkemizdeki yönetim
biçiminden ba¤›ms›z da de¤erlendirilmemelidir. Demokrasinin bir
oyun olmaktan öteye gitmedi¤i,
gerçekte yönetim biçiminin faﬂizm oldu¤u ülkemizde, devrimci
bas›na yönelik politikalar da, faﬂizmin karakterine uygun ﬂekillenmektedir. Faﬂizmin düzene ﬂu
veya bu düzeyde karﬂ› ç›kan hiçbir güce tahammülü yoktur. Faﬂizmin, demokrasi ve özgürlükten
anlad›¤›, muhalif olan, düzene
karﬂ› olan üzerinde s›n›rs›zca bask› uygulama, sindirme, katletme
özgürlü¤üdür.
Yürüyüﬂ Dergisi tan›t›m ve sat›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› yapKürﬂat Öztürk kentsel
dönüﬂüm projesini ‘ttalan projesi’ olarak nitelendirdi¤i konuﬂmas›nda, yaﬂad›klar› alanlar›n rant
için kullan›lmak istendi¤ini
söyledi.

Ankara’da Kentsel
Dönüﬂüm Forumu
Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi 12 Ekim günü ‘Mimarl›k
ﬁenli¤i’ kapsam›nda Kentsel
Dönüﬂüm ile ilgili bir forum düzenledi.
Forumda, iktidar›n bu y›k›m
sald›r›s›na karﬂ› mücadele yöntemleri ve örgütlenme biçimleri tart›ﬂ›ld›.
Forumda, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Kentsel Dönüﬂüm Komisyonu ad›na konuﬂan 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›ﬂma Derne¤i ad›na konuﬂan

***

Dersim Belediye
Baﬂkan›’na Keyfi
Uygulama
Dersim Belediye Baﬂkan›
Songül Erol Abdil, 12 Ekim günü Mazgirt’e ba¤l› Elmal› Köyü
yolunda arac›n›n askerler taraf›ndan
durdurulup
kimlik
kontrolü yap›lmas› ve arac›n›n
aranmaya çal›ﬂ›lmas›na iliﬂkin
14 Ekim günü bir bas›n toplant›s› düzenledi. Abdil, bu uygulamalarla OHAL ortam› yarat›lmak istendi¤ini vurgulad›.

Ancak, bunlar göze al›nd›¤›nda, devrimci düﬂünceleri her ﬂeye
ra¤men yazabilmek, kitlelere taﬂ›yabilmek, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, sosyalizmin sesi olabilmek mümkün olmaktad›r.
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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 temelde çözülebilece¤i vurgulanarak,
ülkemizde
hak ve özgürlüklerin
ciddi ﬂekilde k›s›tland›¤›na dikkat çekildi.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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di¤er yandan gösterilen tepkileri
terörize etmeye çal›ﬂarak, eylemlerden duyduklar› rahats›zl›¤› gösteriyorlar. “Savc›l›k karar›yla, hapishane önünde eylem yap›lmas›n› yasakland›¤›” gerekçesiyle,
ÇHD eylemi s›ras›nda yüzlerce
polis hapishane önüne y›¤›ld›.
Hapishanenin karﬂ›s›nda gerçekleﬂtirilen eylemde, Engin’in resimleri taﬂ›nd›, “Engin Çeber Bu
Hapishanede ‹ﬂkenceyle Öldürüldü” pankart› aç›ld›. ÇHD imzal›
dövizlerde iﬂkence teﬂhir edildi.
ÇHD ad›na aç›klamay› okuyan
Av. Ebru Timtik; “Engin’in ölümünde sorumlu ar›yorsak, AKP
hükümetine, iﬂkenceyi cezaland›rmayan hakim
ve savc›lara, cezaevi müdürlerine,
sokakta iﬂkence
yapt›ran emniyet
müdürlerine, valilere bakmal›y›z”
dedi. ÇHD’li avukatlar, Engin Çeber’in katilleri cezaland›r›l›ncaya kadar hesap sormaya devam edeceklerini belirtti.
Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem sonras›nda, avukatlar, Özgür
Karakaya ve Cihan Gün’e destek
ziyareti yapt›lar.

Tepkilerin, Eylemlerin Ortak Talebi:

Adalet ‹stiyoruz!
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Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi, baﬂta Halk Cephesi
üyeleri olmak üzere, çeﬂitli kitle
örgütleri taraf›ndan yap›lan eylemlerle protesto ediliyor, Engin’in katillerinin tutuklanmas› ve
cezaland›r›lmas› isteniyor. Engin'in katillerinden hesap sorulmas› iste¤i hiç susmayacak ta ki
katiller cezaland›r›l›ncaya dek.

‹stanbul, Sultanahmet,
Metris, Gemlik, ‹zmir, ‹ stanbul’un yoksul se mtler i,
Bursa, A nkara , Antal ya...
Tüm Türkiye halklar›, Engi n Ç e be r’ i n ka t i l l e ri c e z a land›r›l›ncaya kadar, adalet
i s t e m e y e d ev a m e d e ce k . . .

“Engin Çe ber’in Ka til le ri Tutuklan s › n ”

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

Engin'in katillerinden hesap
sorulmas›n› isteyen Halk Cepheliler Sultanahmet Adliyesi’nin
önünde “Polis Dövdü Hapishane
Öldürdü Katilleri Tutuklans›nHalk Cephesi” pankart› aç›p, Engin'in resminin oldu¤u dövizler taﬂ›yarak bir eylem yapt›lar. Cepheliler “Dün cenazesini kald›rd›k.
Bugün katillerinin tutuklanmas›
için suç duyurusunda bulunmaya geldik” dediler. Halk Cephesi
ad›na okunan aç›klamada “Enginler ba¤›ms›zl›k demekten, demokrasi demekten, özgürlük demekten hiçbir zaman vazgeçmeyecekler” dendi. Eylemde, “Engin’in
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“Engin Bu Hapishane de
Öl dürüldü”
Katillerin cezaland›r›lmas› talebini gündeme getiren kitle örgütlerinden birisi de Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i (ÇHD) oldu. ÇHD
üyeleri ve eyleme destek verenler,
15 Ekim’de Metris Hapishanesi
önünde Engin’in katillerinin tutuklanmas›n› istedi.
Engin’i katledenler, suçlar›n›n
da fark›ndalar. Bir yandan olay›n
üzerine gideceklerini söylerken,

“Ferhat ve Engin, Türkiye’nin Öz gürlük ve Adalet
Gerçe¤ini Yans› t›rlar”
Halk›n Hukuk Bürosu, 11
Ekim günü yaz›l› bir aç›klama yay›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 ‘Yeni ‹nsan’ olmaya adayan bir müvekkilimizi daha kaybettik” denilen 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.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

“Demokrasi, Özgürlük Demagoji... ‹ﬂken ce Katli am
S ü rüyor”
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 özgürlük demagojileri ile halk› uyutma¤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 sorumlu oldu¤unu belirtip katillerin cezaland›r›lmas›n› istedi.

“Demokrasi var, iﬂkence
yok diyenle re soruyoruz.. .”
Engin’in katillerinin cezaland›r›lmas›n› isteyen bir ses de ‹zmir’den yükseldi.
10 Ekim günü Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eylemle Halk Cephesi ‹zmir Temsilcili¤i ülkemizde
demokrasini olmad›¤›n›n kan›t›n›n
Ferhat ve Engin oldu¤unu dile getirdi.

‹ n s a n l › k O n u r u ‹ ﬂ ke nc ey i
Yenecek!
Engin Çeber’in katledilmesinin
sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›
için Ankara Halk Cephesi Temsilcili¤i’de, 10 Ekim’de Yüksel Caddesi’nde eylem yapt›.
Eylemde okunan aç›klamada,
Engin’in sa¤ girdi¤i hapishaneden, ölüsünün ç›kt›¤›n› ve sorumlusunun AKP oldu¤u dile getirildi.
AK P ‹ ﬂ k e nc e y l e K a t l i a m la r l a
“A
Yönetiyor, AKP’nin Katletme Özgürlü¤ü mü Var? Bu Ülkede Can
Güvenli¤i Yok mu?” dövizlerinin
aç›ld›¤› ve 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem hesap sorulmas›n› isteyen
sloganlarla sona erdi.

Engin Çe ber’in Kat ili AKP
‹kti dar›d›r
Engin Çeber için eylemler Antalya’da da gerçekleﬂtirildi.
Antalya’n›n K›ﬂlahan Meydan›’nda, 9 Ekim günü TAYAD’l› Aileler’in gerçekleﬂtirdi¤i eylemde
TAYAD’l› Aileler “Engin Ceber hapishaneye sa¤ girmiﬂtir. Baﬂta
AKP Hükümeti, Adalet Bakan›,
Metris Cezaevi ‹daresi ve Askerleri
taraf›ndan katledilmiﬂtir” diyerek,
Engin’in katillerinin halka hesap
vermesini istedi.

Halk Cephesi Antalya Temsilcili¤i’de, 11 Ekim günü K›ﬂlahan
Meydan›’nda yapt›¤› eylemle Çeber’in ba¤›ms›zl›k, demokrasi istedi¤i için gözalt›na al›nd›¤›n› ve
katledildi¤ii belirtilerek, AKP iktidar›n›n iﬂkenceci bir iktidar oldu¤u vurguland›.
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Düssel dor f; ‘‹ﬂk e n ceye S› f › r
Toler a n s ’ Yalan
Engin
Çeber'in
Metris
Hapishanesi’nde gördü¤ü iﬂkenceler sonucu hayat›n› kaybetmesine karﬂ› dünyan›n her yerinde
protestolar yükseldi. Özellikle Avrupa’da Türkiye konsolosluklar›
önünde yap›lan gösterilerle,
AKP’nin iﬂkenceye s›f›r tolerans
demagojisi teﬂhir edilirken, Engin'in iﬂkence sonucu öldüldürüldü¤ü ve sorumlular›n derhal cezaland›r›lmas› istendi.
14 Ekim günü Düsseldorf Türkiye Konsoloslu¤u önünde yap›lan, "Engin Çeber Ölümsüzdür"
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Engin’in ölümü konusunda konsoloslu¤a gelen insanlara bilgiler verildi.

“Ülkemizde demokrasi var diyenlere, iﬂkence yok diyenlere so18 Bin Avukats› n›z Ha pisruyoruz: Hapishanede, karakolh
ane lerdeki Ölümleri Durdularda iﬂkence yoksa Engin Çeber
sa¤lam girdi¤i hapishaneden narun, ‹ﬂkence de Ölümle ri
Eyleme E¤itim-Sen Antalya
s›l bitkisel hayatta ç›kt›?” diye soDurdurun
ﬁubesi, ÖDP, DHP ve Sosyalist
ran Halk Cepheliler, katillerin ceParti Giriﬂimi’de destek verdi.
‹stanbul Barosu önünde 17
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
Engin Çeber için Gazi Mahallesi’nde meﬂaleli bir yürüyüﬂ gerçekleﬂay›nda Ölüm Orucunu sona ertirildi.
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i önünden Gazi Cemedirmek için yay›nlad›¤› genelvi’ne
kadar
yap›lan yürüyüﬂ s›ras›nda “Tutsaklara Kalkan Elleri K›racageye ra¤men genelgenin ge¤›z-Gazi
Halk
Cephesi” imzal› pankart, Engin Ceber’in resmi bulunan
reklerini yerine getirmedi¤ini
dövizler
ve
meﬂaleler
taﬂ›nd›.
söyledi.
“Engin Ceber Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadele“Engin Çeber, gözalt›na
miz!”,
“Tutsaklara Kalkan Elleri K›raca¤›z”
al›nm›ﬂ, karakolda arkadaﬂlasloganlar›
at›lan yürüyüﬂ s›ras›nda, pencerer›yla birlikte öldüresiye dövülerden ve çevreden seyreden halka, Engin
lerek tutuklanm›ﬂt›r. Engin ve
Çeber’in devrimci oldu¤u bu yüzden zulme
arkadaﬂlar› giriﬂten itibaren
boyun e¤medi¤i anlat›larak Engin’e sahip
askerler ve gardiyanlar taraf›nç›kma ça¤r›s› yap›ld›. Cemevi önünde yap›dan demir ve tahta sopalarla
›slat›larak dövülmüﬂlerdir” dilan aç›klamada “Engin Ceber, gördü¤ü yoyen TAYAD’l›lar, Engin’in katil¤un iﬂkenceler sonucu katledildi. Engin Celerinin hesap vermesini isteber’in Katili AKP ‹ktidar›d›r!” denildi. Eyleme
di.
DHP, ESP, BDSP’de destek verdi.
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Tutsaklara Kalkan Elleri K›raca¤›z
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Ekim günü yap›lan eylemde, Halk
18 Bin
Cepheliler avukatlara “1
Av u k a t s › n › z
H a p i s h a n e l e r dek i
Ö l ü m l e r i D u r dur u n , ‹ ﬂ k e n c e d e
Ölümleri Durdur un” diyerek seslendiler.
“Polis Dövdü Hapishane Öldürdü Katilleri Tutuklans›n”,
“Özür Dilemek Sorumluluktan
Kaçmakt›r Engin’in Katili Tutuklanmal› Siyasi Sorumlular ‹stifa
Etmelidir” pankartlar›n›n ve Engin
Çeber’in resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, Halk Cephesi, Engin Çeber’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, Adalet Bakan›’n›n olay› münferit kabul ederek özür diledi¤ine, özür dilemenin
siyasi sorumlulu¤u ortadan
kald›rmayaca¤›na
de¤inildi.

Halk Cephesi; “Yasalar iﬂkenceye göre düzenlenmektedir. Yasalar› uygulayacak olanlar, iﬂkencenin devaml›l›¤› ilkesine göre
e¤itilmektedir.” diyerek, iﬂkence
sonucu olan bu ölümde, ‹stanbul
Barosu’nun ciddi ﬂekilde müdahele etmedi¤ini, yeterli bulmad›klar›n› belirtti.
“Engin Çeber’in Katili AKP ‹ktidar›d›r”, “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”,
sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde
baroya haz›rlanan dilekçe verildi. Giden heyet
Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceyle katledilen
dilekçenin yaEngin Çeber’in ailesi ve avukatlar› 16 Ekim günü
n›nda F Tipi ha‹stanbul Barosu Orhan Ali Apayd›n Salonu’nda bir
pishanelerde 10
bas›n toplant›s› düzenlediler. Bas›n toplant›s›nda
saatlik sohbet
iﬂkenceyi belgeleyen bir dosyay› bas›na sunan
hakk›n›n uyguHHB avukatlar›, toplant›n›n ard›ndan haz›rlad›klar›
lanmad›¤›n›, Badosyayla Bak›rköy Adliyesi’ne gidirek katillerin
ro’nun bu konucezaland›r›lmas› için Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baﬂnun da takipçisi
vurdular.
olmas›n› istedikEngin’le birlikte tutuklanan ve avukatlar›n
lerini söyledi.
hukuki giriﬂimleri sonras› tahliye edilen Aysu Bay-

“Dört kiﬂi girdik,
üç kiﬂi ç›kd›k”
19
Ekim
2008
Say›:
3

kal ve Cihan Gün’de yap›lan aç›klamalara kat›larak Engin’in katledilmesinden ve yap›lan iﬂkencelerden AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu belirttiEbu Garip Giler. Gün ve Baykal yaﬂad›klar›n›n “E
bi” 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 tutuklanana kadar içim
rahat etmeyecek, sonuna kadar davan›n
arkas›nday›m” diyerek, adalet istemekten
vazgeçmeyece¤ini
söyledi.
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B i r Kara L eke
‹stanbul Barosu
Baﬂkan›
Kaz›m Kolcuo¤lu
ve baﬂkan adaylar› 17 Ekim’de
yapt›klar› bas›n
toplant›s›yla Engin Çeber’in iﬂkenceyle katledilmesini protesto ettiler. Orhan
Ali
Apayd›n
Konferans salonunda 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 gösterilememektedir” denildi. ‹ﬂkencenin Türkiye’de Engin Çeber’le
baﬂlamad›¤›n›n, sistematik bir ﬂekilde sürdü¤ünün vurguland›¤›
aç›klamada, ‘bunun son olmayaca¤›n› bilmek de kehanet de¤ildir’
denildi.
***
Engin'in ‹ﬂkenceyle katledilmesi
ile ilgili tepkiler yap›lan yaz›l›
aç›klamalarlada dile getirildi.
Edirne Gençlik Der ne¤i aç›klamas›nda; “Bu katliamdan baﬂta
da AKP iktidar› sorumludur. Adalet istiyoruz” dedi.
Bel çi ka Halk Cephesi taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; “‹ﬂkenceye
s›f›r tolerans dedi¤i günden beridir bir tek günü iﬂkenceye toleranss›z geçmemiﬂtir” denildi.
Yürü yüﬂ Dergis i Yur t d› ﬂ› Bü rosu'da yapt›¤› aç›klamayla, Engin
katledildi; “ Çünkü halk› faﬂist
AKP hükümetine karﬂ› örgütlenmeye, mücadeleye ça¤›ran bir
dergiyi halka ulaﬂt›r›yordu” dedi.
Trab zon Halk Cephe si aç›klamas›nda “AKP katliamlar›na bir yenisini eklemiﬂtir hesap vermelidir”
dedi.
Trak ya Halk Cephe si'de “Engin
Çeber’in katili iﬂkenceci AKP iktidar›d›r” diyerek sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› istedi.
Özgür Der Baﬂ kan› Hül ya ﬁe kerci tarf›ndan yap›lan aç›kmada da,
“Metris Cezaevi personelinden
baﬂlayarak Adalet Bakanl›¤›, Hükümet ve Jandarma Komutanl›¤›'na kadar sorumluluk silsilesi
içinde tüm yetkililer hesap vermeli” dedi.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Devrimciler, yoksul kondular›n meydanlar›ndayd›lar:

“Engin Çeber’in Hesab›n› Soraca¤›z”
G a z i , ‹ k i t e l l i , N u r tepe, Ali beyköy, Okmeydan›, 1 May›s
M a h a l l e s i ’ n d e y o k s u l h a l k , u mu d u n a d › y l a b i r l i k t e a n d› i ﬂ ke n c e d e k a t l e d i l e n E n g i n Ç e b e r’ i n a d › n› .
B u d e v ra n b ö y l e s ü rü p g i d e mezdi. Cephe imzal› pankar tlar,
Ç e b e r ’ i n ö l ü ms ü zl ü ¤ ü n ü d i l e g e tirirken, Cepheliler, “hesap sora c a ¤ › z ” diyorlar d › h a n ç er elerin i
y›r tarcas›na.
E l b e t s o r ul a c a k t› .

sloganlarla yürüyüﬂ yaparak eylemi sonland›rd›lar.

eee
9 Ekim gecesi Nur tepe'de bir
gösteri yapan Cepheliler, Engin
Çeber'in hesab›n›n sorulaca¤›n›
bir kez de Nurtepe sokaklar›nda
hayk›rd›lar. “Engin Çeber Ölümsüzdür-CEPHE” yaz›l› pankart›
Nurtepe Sokullu Caddesi'ne asan
Cepheliler “Katillerden Hesap
Sorduk Soraca¤›z,
Yaﬂas›n

Ha lk la r › n ha ng i h e s a b › k › y a me te k a l m›ﬂt›r ki?..
Gazi Mahallesi
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¤›zCephe” pankart›n›n as›ld›¤› ey-lem 10 dakika sürdü.

n› Soraca¤›z, Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede” sloganlar›n› hayk›ran maskeli, fularl› Cepheliler
yoldan geçen insanlara Engin'in
hapishanede iﬂkenceyle katledildi¤ini anlatt›lar, Engin'in katillerinden hesap soraca¤›z dediler.

eee
Cepheliler Okmeydan› Mahmut ﬁevket Paﬂa Caddesi’nde 12 Ekim günü düzenledikleri gösteride “Engin Çeber
Ölümsüzdür, Engin
Çeber’in Katillerinden Hesap Soraca¤›z” yaz›l› Cephe
imzal› iki pankart›
caddeye asarak,
cadde
yolunu
molotoflarla trafi¤e kapatt›lar.
30 Cepheli’nin kat›ld›¤›
ve yaklaﬂ›k 20
dakika süren
eylemde sloganlarla
ve yap›lan konuﬂmalarla AKP
iktidar›n›n iﬂkenceci katliamc›
yüzü teﬂhir edildi.
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eee

Cepheliler, 10 Ekim günü akﬂam saatlerinde ‹kitelli Atatürk
Mahallesi'nde yapt›klar› eylemde
Dolmuﬂyolu Caddesi'ni molotoflarla keserek, yolu ateﬂe verdiler.

Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi Cephesi” sloganlar› att›lar. Caddeyi lastik yakarak trafi¤e kapatan Cepheliler, Engin Çeber'in iﬂkenceyle katledildi¤ini anlatan
konuﬂmalar yapt›lar. Cepheliler
mahalle içinde yapt›klar› yürüyüﬂle eylemi bitirdiler.

“Engin Çeber ÖlümsüzdürCephe” yaz›l› bir pankart açan
Cepheliler “Umudun Ad› DHKPC, ‹ﬂkencecilerden Hesap Sorduk
Soraca¤›z, Engin Çeber'in Hesab›n› Soraca¤›z” sloganlar› att›lar. Cepheliler mahalle içinde

10 Ekim günü akﬂam saatlerinde Alibeyköy Saya Yokuﬂu’nda
yolu benzinle yak›p trafi¤e kapatan Cepheliler, caddeye “Engin
Çeber Ölümsüzdür-Cephe” yaz›l›
pankart ast›lar. “Engin'in Hesab›-

eee
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eee

Cepheliler’in 11 Ekim günü 1 M a y › s M a h a l l e s i ’nde
yapt›klar› gösteri ‹l Sa¤l›k
Oca¤›’n›n
önünde
saat
20.40'da baﬂlad›. “Engin Çeber Ölümsüzdür-Cephe” imzal› pankart açan Cepheliler molotoflarla yolu ateﬂe vererek trafi¤i kapatt›lar. “Katillerden Hesap
Sorduk Soraca¤›z, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar›
atan Ceph e l i l e r,
Ç e s m e
Dura¤›’na
kadar sloganlarla
yürüdüler.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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ber’in katillerinin yarg›lanmas› talebini
yükseltmek ve
devrimci sosyalist
bas›na
yönelik sald›r›lar› protesto etmek amac›yla
13 Ekim günü

Gazi

Hakl›n›n, halk›n, umudun sesi

Engin’le meydanlarda yine
Yine giyildi Yürüyüﬂ’ün k›z›l
önlükleri, yine ç›k›ld› meydanlara, yine anlat›ld› gerçekler halka.
Ama ve fakat bu kez daha bir
h›nçl›, daha bir öfkeliydi Yürüyüﬂ
okurlar›.
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Ferhat’tan sonra Engin. Yürüyüﬂ’ün sesini bo¤mak içindi bu
kurﬂunlar, joplar... Ama öfkeli,
ama kararl›yd› Yürüyüﬂ okurlar›.
O meydanlar hiç terk edilmeyecek, her ne olursa olsun gerçekler halka anlat›lacak. Çünkü bir
gün önce k›z›l bayraklar eﬂli¤inde
ölümsüzlü¤e u¤urlad›klar› arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar› Engin’e verilmiﬂ bir söz vard›. Bedel ödenmiﬂti. Önce Ferhat'› felç b›rakanlar,
sonra Engin ve arkadaﬂlar›na azg›nca sald›rm›ﬂ ve Engin’i iﬂkencede katletmiﬂlerdi. ‹ﬂte bu hafta
bunlar› anlat›yordu yurdun dört
bir yan›nda Yürüyüﬂ okurlar›, da¤›t›mc›lar›...

Ankara Yüksel Ceddesi’nde bildiri 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¤inin duyuruldu¤u bildirilerde “Engin’in katillerine cevap vermek
için Yürüyüﬂ dergisini daha çok
sahiplenelim!” denildi.

Malatya’da
Yürüyüﬂ’ün S esi...
Yürüyüﬂ okurlar› 13 Ekim’de
Malatya Yeﬂilyurt Caddesi’ndeydi. Üzerinde Yürüyüﬂ yazan
önlükleriyle insanlara dergiyi tan›tan duyurular yapan Yürüyüﬂ
okurlar› 3 saat süren dergi da¤›t›m› ve tan›t›m› s›ras›nda 37 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.

Yürüyüﬂ ‹zmir Sokaklar›nda

Yürüyüﬂ dergisi okurlar› bu
hafta da ‹zmir sokaklar›nda YaYürüyüﬂ’ü Daha Çok
manlar ve Harmandal› mahalleSahiplenelim!
lerindeydi. Dergi sat›ﬂ› boyunca
halka Engin Çeber’in dergi satarHalk Cepheliler Engin Çeken tutukland›¤›n› iﬂkenceyle katledildi¤ini anlakt›lar. Yamanlar Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂta 37
dergi insanlara ulaﬂ›rken
Harmandal›
Mahallesi
halk› jandarman›n tedirgin etme çabalar›na ald›rmayarak Yürüyüﬂ okurlar›n› sahiplendi, burada 53
‹zmir
dergi sat›ld›.
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Gazi’de Engin’in Sesi
Yank›land›
10 Ekim günü Gazi Mahallesi’nde yap›lan dergi da¤›t›m›nda
ise halka Engin'in Yürüyüﬂ’ü da¤›t›rken gözalt›na al›nd›¤›n› ve zulme boyun e¤medi¤i için katledildi¤ini belirterek cenazeye kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›. Eski Karakol’dan
Dörtyol’a kadar sat›ﬂ yapan Yürüyüﬂ okurlar›, yaklaﬂ›k 150 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
Dergi da¤›t›m›n› bitmesinin
ard›ndan ise yol boyu "Engin Çeber Ölümsüzdür, Tutsaklara Kalkan Elleri K›raca¤›z, Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz"
sloganlar› at›ld›.

“Dört Duvar Aras›ndaki
Cana K›y›l›r m›?”
Yürüyüﬂ dergisi bu hafta da
Antalya’n›n
ﬁafak
Mahallesi’ndeydi. 10 Ekim tarihinde yap›lan dergi da¤›t›m›nda 28 dergi sat›l›rken mahalle halk›yla yap›lan
sohbetlerde halka Engin’in hapishanede gördü¤ü iﬂkenceyle katledildi¤i anlat›larak, zulme karﬂ›
mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.
Okuma yazmas› olmayan yaﬂl› bir
kad›n ise dergi alarak: “Dört duvar aras›ndaki cana k›y›l›r m›? Sizi desteklemek için dergi alaca¤›m” sözleriyle sahiplenmesini
gösterdi.

“Sizler Yasalar Gere¤ince
mi Engin Çeber’i Katlettiniz?"
Elaz›¤’da Yürüyüﬂ okurlar› 14
Ekim günü Hozat Garaj› ve Sal›
Pazar›’nda Yürüyüﬂ dergisinin tan›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? Yasall›k diyorsunuz ama yasal bir
derginin da¤›t›m›n› yapan bir arkadaﬂ›m›z› sakat b›rak›rken bir
arkadaﬂ›m›z› da iﬂkencede katlettiniz” dediler. Dergi sat›ﬂlar›nda
35 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

Devrimci Memur
Hareketi

aç›klan›yor.
Rakamlar bir baﬂka gerçe¤e daha iﬂaret eder. Daha do¤rusu bir zorunlulu¤u
ifade eder. Yoksullukla 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 KamuSen, 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 kurtaraca¤›z slogan› ile geldiklerini
belirterek, bekar bir çal›ﬂan›n ayl›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› söylemiﬂti.
Oysa bu söylemlerin aksine,
Kamu-Sen yönetimi hükümetin
verdi¤i nerdeyse s›f›ra yak›n zamm› güle oynaya kabul etmiﬂti.
Toplu görüﬂmelerdeki bu tutumuyla, devlet sendikas› oldu¤unu
da bir kez daha kan›tlam›ﬂt›.
Düzen bizleri yoksullaﬂt›r›rken, açl›¤a mahkum ederken, bu
noktada devletin, patronlar›n yan›nda olanlar, ﬂimdi de rakamlar

‘Yoksulluk S›n›r›’
Ve Mücadele
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› gösterir. Yap›lan aç›klamalar, aç›klama 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›klamalar›n› yapanlar›n baﬂ›nda Türkiye Kamu-Sen ve Türk-‹ﬂ gelmekte.
Türkiye Kamu-Sen, Türkiye ‹statistik Kurumu’ndan al›nan Eylül
ay› fiyatlar›n› baz alarak yapt›¤›
asgari geçim endeksi araﬂt›rmas›na göre, çal›ﬂan tek kiﬂinin yoksulluk s›n›r›n›n 1346 YTL’ye yükseldi¤i, 4 kiﬂilik bir ailenin asgari
geçim haddinin ise 2676 YTL olarak belirlendi¤i aç›kland›.
Türk-‹ﬂ’in yapt›¤› Eylül ay› açl›k ve yoksulluk araﬂt›rmas›na göre ise, açl›k s›n›r› 726 YTL, yoksulluk s›n›r› ise 2366 YTL olarak

Ankara’da Ulaﬂ›m
Zamm› Protesto Edildi!
KESK Ankara ﬁubeler Platformu
11 Ekim günü Ziya Gökalp Caddesi’nde biraraya gelerek ulaﬂ›m zamm›n› protesto etmek için bir eylem
gerçekleﬂtirdi.
“Halk› Yoksullaﬂt›ran Zamlar
Geri Çekilsin, Ulaﬂ›m Zamm› Geri
Çekilsin” pankart›yla Ankara Büyükﬂehir Belediyesi’ne yürüyen
KESK üyeleri “Zam Zülüm ‹ﬂkence
‹ﬂte AKP, Ulaﬂ›m Zamm› Geri çekilsin” sloganlar›n› att›lar.

Aç›klamay› KESK Ankara ﬁubeler Platformu dönem sözcüsü Hasan
Karakaya okudu. Karakaya toplu taﬂ›ma ücretlerine yüzde 13 zam yap›ld›¤›n› belirterek AKP’nin halka
yapt›¤› zulmü dile getirdi. “Büyük
ﬁehir Belediyesi, Ankara'y› yaﬂanmaz hale getirmek için u¤raﬂmaktad›r” diyen Karakaya ulaﬂ›m zamlar›n›n geri çekilmesini ve ulaﬂ›m›n halk›n ihtiyaçlar› çerçevesinde düzenlenmesini istedi. Eylemin ard›ndan
18 Ekim’de yap›lacak olan “Yolsuzlu¤a, Yoksullu¤a, Zamlara, Hak
Gasplar›na Son Vermek ‹çin AKP'yi
Durdural›m!” mitingine ça¤r› bildirilerini da¤›t›ld›.

üzerinden bunu meﬂrulaﬂt›rmaya,
farkl› göstermeye çal›ﬂ›yorlar.
Türk-‹ﬂ de, üyelerine sahip ç›kmayarak, direniﬂlerinde yaln›z b›rakarak, her f›rsatta emekçilerin
karﬂ›s›nda devletten ve patrondan yana tav›r alarak yerini ortaya koyuyor.
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Açl›k ve yoksulluk s›n›r›n›n rakamlar› yoksullu¤a karﬂ› mücadele etmek zorunlulu¤unu gösteriyor 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 yaﬂad›¤›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 iﬂçinin iﬂsizler kervan›na kat›ld›¤›
aç›klan›yor.
Emekçiler yoksullaﬂ›rken, sefalete, açl›¤a biraz daha gömülürken, emekçilerin hakk› için mücadele etmeyen emek örgütleri de
yok oluﬂa gidecektir. Açl›k ve
yoksullu¤a karﬂ› mücadele en
hakl›, en meﬂru zeminlerdendir.
Bu zemin, örgütlenme ve mücadelenin zemini olmal›d›r.
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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 eyleme 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›klamada emekçilere yönelik sald›r›lara
karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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KESK Baﬂbakanl›k Önündeydi
15 Ekim’de Ankara K›z›lay'da
YKM önünde toplanan KESK Ankara ﬁubeler Platformu üyesi
emekçiler Baﬂbakan›n yapm›ﬂ oldu¤u aç›klaman›n yerine getirilmedi¤i, aksine tam tersi düzenlemelerin yap›ld›¤› gerekçesi ile bir protesto eylemi yapt›lar.
Güvenpark karﬂ›nda toplanan
70 kiﬂilik emekçi kitlesi Baﬂbakanl›k önüne kadar yürüdü.
“Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Gün Gelecek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Verecek” sloganlar›yla baﬂbakanl›k önüne gelen
emekçiler ad›na baﬂbakanl›k önün-

de bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamay› KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren okudu. Evren,
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n “eﬂit
iﬂe eﬂit ücret” anlay›ﬂ›n› hayata geçirmek için kurumlar›ndan ek ödeme 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›¤›ndaki Yüksek Planlama Kurulu karar›yla hükümetin kendi kendini
yalanlad›¤›n› belirtti. 26 Eylül
2008 tarihinde al›nan ve 14 Ekim
2008 tarihinde resmi gazetede ya-

Dersim’de “Sürgünler”
Protesto Edildi
19
Ekim
2008
Say›:
3
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E¤itim-Sen üyesi Süleyman Güler'in Çank›r›'ya sürgün edilmesini k›nayan E¤itimSen’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 protesto yürüyüﬂü düzenlendi. Hastane önünde toplanarak 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 yürüyüﬂle 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›ld› aç›klama alk›ﬂ slogan ve ›sl›klar eﬂli¤inde
bitti.

y›nlanan YPK karar›na göre “Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsleri ve ba¤l›
ortakl›klar›nda çal›ﬂan” on binlerce
sözleﬂmeli personelin ek ödemelerden yararlanamayaca¤› söyleyen
Evren, on binlerce kamu emekçisini ma¤dur eden YPK karar›n›n derhal geri çekilmesini, bu karar geri
çekilene kadar, her türlü hukuki ve
fiili-meﬂru yollar› kullanarak mücadelelerine devam edeceklerini
belirtti.

Direniﬂ kazand›
26 Eylül’de Ankara Üniversitesi’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 sonucu kazan›mla bitti.
A.Ü. yemekhanelerinden sorumlu ﬂirket olan TADAL yaklaﬂ›k iki hafta önce iﬂçilerin kendilerine 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 niteleyerek 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 boyun 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›pranma 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.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

SÖZLÜK
TAKT‹K
Do¤ru taktiklerin baﬂar›ya,
yanl›ﬂ taktiklerin ise baﬂar›s›zl›¤a
götürdü¤ünü yaﬂamdaki çeﬂitli
deneyimlerimizden biliriz. Siyasetten ticarete, spordan bilime,
hemen her alanda bir hedefe
ulaﬂmak, sonuç almak, baﬂar›l›
olmak için taktiklere baﬂvurulur.
Sayd›¤›m›z örneklerin hepsinde de, karﬂ›t taraflar aras›nda bir
‘mücadele’ vard›r. Çünkü, strateji
ve taktik, mücadeleye iliﬂkin iki
kavram ve do¤r u bir strateji ve
do¤r u bir takti¤e sahip olmak, bir
mücadeleyi baﬂar›ya ulaﬂt›r man›n temel gereklerindendir. Bizim
burada tan›m›n› yapt›¤›m›z taktik
ise, devrimci mücadeleye iliﬂkindir.
Taktik; bir mücadele sürecinin
belli bir kesitine, belli bir konuya
veya belli bir alana iliﬂkin olarak
izlenen politikad›r. Stratejik hedefe ulaﬂmay› kolaylaﬂt›ran, h›zland›ran tüm politika, eylem ve örgütlenmeler takti¤in konusudur.
Stalin takti¤in hedefini ﬂöyle
ifade eder; “Taktik, her verili anda somut savaﬂ dur u m u n a e n
çok uygun düﬂen ﬂu ya da bu
çarp›ﬂmay›, ﬂu ya da bu müca deleyi kazanmay›, ﬂu ya da bu
kampanyay›, ﬂu ya da bu eylemi baﬂar›yla gerçekleﬂtir m e y i
hedefler." (Stalin, Eserler, Cilt-5)
Devrim süreci boyunca strateji, ülke koﬂullar›, sosyo-ekonomik yap›, uluslararas› koﬂullarda
nitelik de¤iﬂiklikler olmad›¤› sürece de¤iﬂmezken, taktik, somut
durumlara göre farkl› biçim alabilir.
Taktik için önemli olan, stratejik hedefe hizmet etmesidir. Taktik, stratejik hedefe hizmet etmek
koﬂuluyla, bazen geri çekilmeyi,
bazen ileri at›lmay›, bazen mücadelenin bir biçimini, bazen

baﬂka biçimlerini öne ç›karmay›
gerektirebilir. Stalin de, “ Dev r imin belirli bir aﬂamas›n› temel
kabul eden t a k t i k , d e v r i m i n k a bar ma ve alçalmas›na, h›zlanm a v e y a v a ﬂ l a m a s › n a g ö re bir çok kez de¤iﬂebilir.” der.
Hangi koﬂulda hangi takti¤in
uygulanaca¤›n› belirleyen bir
ﬂablon yoktur. Taktiklerin do¤rulu¤unu belirleyen, takti¤in hareketi stratejik hedefe yaklaﬂt›ran
bir fonksiyon görmesidir.
Bir taktik belirlenirken dikkate
al›nacak unsurlar da; stratejinin
be li r le nmesi nde d ikka te al ›na n
unsurlar›n, belli bir konjonktür,
belli bir alan içinde tahlil edilme sidir. Stratejinin belirlenmesinde
dikkate al›nan unsurlar öz olarak;
ülkenin sosyo-ekonomik ve siy a s i k o ﬂ u l l a r › , hakim üretim biçimi, yönetim biçimi, egemen ve
ezilen s›n›flar›n durumlar› ve çeliﬂkileri, k a r ﬂ › - d e v r i m i n s i y a s i
ve askeri dur u m u , komﬂu ülkelerle iliﬂki ve çeliﬂkiler, ü l k e n i n
tarihi ve buna ba¤l› olarak
olumlu ve olumsuz dinamikl e r... idi.
Fakat, bunlar›n yan›nda, takti¤in belirlenmesinde, farkl› kimi
özgünlüklerin de dikkate al›nmas› gerekir. Bunlar; birincisi o an
içinde bulunulan koﬂullar ve dev rimin verili koﬂullarda yükledi¤i
görevler, ikincisi, hareketin (veya
k i t le l er in ) i çi n d e b u lu n d u ¤ u k o ﬂullar’d›r. Bunun içinde; devrim
ve karﬂ› devrim aras›ndaki söz
konusu çat›ﬂman›n politik anlam›, kitlelerin hoﬂnutsuzlu¤unun
ve tepkilerinin düzeyi, devrimcilere nas›l bakt›klar›, devrimci ha r e k e t i n ö r g ü t s e l d u r u m u ve k it le ler üzerindeki etkisi, oligarﬂinin
politik-ideolojik sald›r›lar›ndan
etkilenme düzeyleri, çeliﬂkilerin
e n ç ok yo ¤un la ﬂ t ›¤ › k on ula r v e
kesimler gibi baﬂl›klar yer al›r.
Yani, stratejiden farkl› olarak
taktik belirlenirken, devrim ve
karﬂ› devrim güçlerinin, o somut
koﬂullar içindeki subjektif durumunun tahlili de, gerçekçi bir ﬂekilde yap›l›r. Oysa, stratejinin belirlenmesinde bunlar dikkate al›nmaz. Devrimin stratejisi belirlenir-

ken, henüz bir örgüt yeni kuruluyor ya da kurulmam›ﬂ da olabilir.
Strateji buna göre belirlenmez, fakat taktikte subjektif durum etkilidir.
Bir yanl›ﬂ anlama olmamas›
için tekrar vurgulamak gerekirse,
do¤r u bir takti¤in belirlenmesin d e t üm b u fa k tö r l er in h e ps i d ik kate al›nmal›d›r. Örne¤in, bu faktörlerden sadece devrimin ve
karﬂ› devrimin güçler dengesini
hesaba kat›p, bunlara mutlak bir
belirleyicilik atfederek, o çat›ﬂman›n politik anlam› gözard› edildi¤inde, yanl›ﬂ taktikler belirlenebilir. Oysa, öyle koﬂullar olur ki,
stratejik hedeften ﬂaﬂmadan ilerleyebilmek için, subjektif durumlar›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 politikas› buna denk düﬂen örnekler olarak verilebilir.
Stalin’in; “Sonuç olarak, takt i k l e r i n h a rek ât› v e sonuç la r ›,
... anl›k etkisinin bak›ﬂ aç›s›ndan de¤il, fakat stratejinin
amaçlar› ve olanaklar› aç›s›nd a n d i k k a t e a l › n m a l › d › r.” sözleri, tam da bu tür taktikleri izah etmek içindir.
Demek ki, do¤ru bir taktik belirlemek için, hangi unsurlara
dikkat edilece¤ini bilmek tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda, stratejik hedefte ilerleme kararl›l›¤› gerekir. De¤ilse, mücadelenin çeﬂitli zorluklar›, karﬂ› devrimin bask›lar›, do¤ru taktiklerin
gerektirdi¤i bedeli ödemekten
kaç›nmak gibi nedenlerle, yanl›ﬂ
taktiklerin belirlenip uyguland›¤›
örnekler çokça vard›r.
Marksizm-Leninizmden sapma ak›mlar, genellikle, “güçler
dengesi”, “gerçekçi olmak” gibi
söylemlerin arkas›na saklanarak,
stratejik hedeften sapan taktikler
belirlerler. Evet, devrimciler ger çekçidir, nesnel dur umu yok say mazlar, fakat gerçekçi olmak,
n e sn e ll i ¤ e te s li m o l ma k d e me k
de de¤ildir.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Gençli¤in Sesi
“Okul iﬂgal alt›ndayken, baﬂta
yaln›zca iki k›z dört erkek yürüyorduk. Her gün dayak yedik,
amfide arkam›z tamamen boﬂtu.
Sonra yedi olduk, on olduk giderek biz dayak atmaya baﬂlad›k.
Her geçen gün faﬂistlerin arkas›
boﬂalmaya baﬂlad›. Sonra onlar›
okuldan atmaya baﬂlad›k...”
ﬁaban ﬁen bunlar› yaparken
17 yaﬂ›ndayd›. O ve yoldaﬂlar›
inanç ve coﬂkuyla direniﬂ örgütlemeye baﬂlad›lar faﬂizme karﬂ›. Kararl›yd›lar okullar›ndaki faﬂist iﬂgali k›rmak için. Yaﬂad›klar› tüm
olumsuzluklara ra¤men olmaz demiyorlard›. Her sald›r›dan sonra
daha da kararl› ç›k›yorlard› faﬂizmin karﬂ›s›na. Say›lar›n›n az olmas›n›n önemi yoktu. Çünkü say›lar›
az da olsa hakl› olan onlard› ve
bunun fark›ndayd›lar. Asla ümitsizli¤e kap›lmam›ﬂlar, sab›r ve
emekle ço¤alm›ﬂlar ve okuldaki
iﬂgali k›rm›ﬂlard›. Dev-Gençlilik
böyleydi.
12 Eylül karanl›¤› ülkenin üzerine 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 önderli¤inde yar›lmaya baﬂlarken,
Dev-Genç’liler bunda da önemli bir
rol oynad›lar. Nisan Direniﬂi’yle,
boykotlarla büyütülüyordu mücadele. Gençlik yeniden halk›na
umut olmaya baﬂl›yordu. “Sosyalizm öldü” diyenlere karﬂ› sosyalizmi savunuyor, “at›l›m” içindeki harekete gençli¤in coﬂkusunu, dinamizmini sunuyordu.
Okullarda 12 Eylül karanl›¤›

39. YILINDA SELAMLIYORU Z
GENÇL‹K FEDERASYONU
parçalan›rken Dev-Gençliler yeni
kahramanlar ve kahramanl›klar
yarat›yordu. ﬁaban ﬁen’lerin bayra¤› art›k Hamiyetler’in elindeydi.
Hamiyet Y›ld›z da yaln›zd› okulunda, faﬂistler afiﬂ as›yordu. Hamiyet’se buna müsaade etmeyecekti. Hamiyet ufak tefekti ama yüre¤i büyüktü. Tek baﬂ›na olmas›
önemli de¤ildi. Kendisine ve DevGenç’ine güveniyordu Hamiyet.
Cüretle ve tereddütsüz y›rtmaya
baﬂlad› faﬂistlerin afiﬂlerini. Hamiyet’in bu müdahalesi 1 Aral›k Direniﬂini de ortaya ç›karacakt›.
Adlar› daha sonra Ekrem, Birtan, Ali, Ayhan, Erol, Zehra,
Eyüp... olacakt›. Dev-Genç’li olman›n ad›yd› onlar. Halklar›na
ba¤l›yd›lar. Hepsi de zor koﬂullarda olmazlar› olur, yap›lmazlar› yap›l›r k›lm›ﬂlard›.
Evet, bugün kuruluﬂumuzun
39. y›l› ve onlar›n sayesinde kesintisiz bir gelene¤in sahibiyiz. Bize
bu onuru ve gururu yaﬂatanlar onlard›r.
Faﬂizm bugün de halk›n en küçük hak arama talebine dahi azg›nca sald›rmaktad›r. Devrimci, demokrat insanlar cenazelere, bas›n
aç›klamalar›na kat›ld›klar› için iﬂkencelerden geçirilip tutuklanmaktad›r. Sokak ortas›nda insanlar kurﬂunlanmaktad›r. Yasal bir dergiyi
satarken Ferhat Gerçek gibi polis
kurﬂunuyla sakat kalabilmekte ya
da Engin Çeber gibi iﬂkencelerden
geçirilip katledilmektedir.
Bütün bunlara karﬂ› gençli¤in

40 y›l önce ODTÜ Stadyumu’na Hüseyin ‹nanlar’›n yazd›¤›
“DEVR‹M” yaz›s›, 10 Ekim’de
yaklaﬂ›k 1000 ö¤renci taraf›ndan
yeniden yaz›ld›.

“Devrim” ODTÜ’de
Yeniden Yaz›ld›!
46

1977’de rektörlü¤ün çat›s›ndan at›lan bombalarla
katledilen, 9 ö¤renci için
yap›lan an›t›n önünde aç›klama yapan ö¤renciler, aralar›nda Kevser M›rzak’›n,

görevi, faﬂizmin karﬂ›s›na kitlesel
olarak dikilmektir. Bu, ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen, açl›¤›n,
yoksullu¤un, sömürünün son bulmas›n› isteyen her gencin görevidir. Kitleselleﬂmek için okullarda,
amfilerde ﬁabanlar’›n yapt›¤› gibi
sab›rla, inançla çal›ﬂmak, olmazlar› olur yapabilece¤imize güvenmek, Hamiyet gibi cüretli olmak
gereklidir. Yaln›z olmam›z, ya da
okulumuzun faﬂistlerin, gericilerin
iﬂgali alt›nda olmas›, veya apolitik
kesimlerin hakim görünmesi, okulumuzda 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, baﬂarabilece¤imize inanal›m.
Bu inanc›n yaratt›¤› 39 y›ll›k kesintisiz bir gelenek var, bu gelene¤in ad› Dev-Genç’tir. Dev-Gençlilik
“tek baﬂ›n›zas›n›z, arkan›zda kimse yok” diyenlere “ben var›m” diyebilmektir. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin ad›d›r Dev-Genç. Gençli¤in varoluﬂudur. Gençli¤in iradesi, sözü, sesidir.
Gelece¤e sahip ç›kmakt›r, halk
sevgisidir, cürettir, fedakârl›kt›r.
Sömürüye ve zulme karﬂ› her koﬂulda mücadele etmektir. ‹ﬂte DevGenç ruhu budur. Bu ruh 39 y›ld›r
her koﬂulda yaﬂat›lmaktad›r. Ve bu
ruh, bu coﬂku her koﬂulda sürdürülecektir. Bizlere yeni gelenekler
b›rak›p bizden önce düﬂenleri selaml›yoruz. Onlar›n bize b›rakt›¤›
kararl›l›k ve coﬂkuyla 39. y›l›m›z›
kutluyoruz.

Dursun Karataﬂ’›n da oldu¤u
devrim ﬂehitlerinin isimlerini sayarak, sayg› duruﬂuna durdular.
Ankara Gençlik Derne¤i’ninde kat›ld›¤› eylemde “‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Engin
Çeber Ölümsüzdür, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, YÖK’e Hay›r” solganlar›yla stadyuma yürüyen ö¤renciler “DEVR‹M” yaz›s›n› yeniden yazd›lar.

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

10 Ekim 1969’dan
Bugüne
69’dan bugüne nice kahramanl›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›. Kararl›l›¤› ﬂehitlerinin kararl›l›¤›yd›.
Her an› ile gençli¤e ö¤reten,
Dev Genç’in tarihi, 12 Ekim'de ‹stanbul ve Anadolu’nun çeﬂitli illerinde yap›lan seminerlerle gençli¤e ö¤retmeye devam etti.

ﬂimdi de yapabiliriz” diyerek
sözlerini bitirdi.
Seminerde
gençlik tarihini
resimler ve görüntülerle anlatan bir sinevizyon
gösterimi de yap›ld›.
An ka ra Genç lik Der ne ¤i ’nde
yap›lan seminerde de Bilgehan
Karpat devrimci gençli¤in anti-emperyalist mücadele çerçevesinde
6.Filo eylemleri, Vietnam kasab›
Kommer’in arabas›n›n yak›lmas›

‹ s t a n bul Genç l i k D e r ne ¤ i
Zehra Kulaks›z Halk Sahnesini
Dev-Genç tarihi semineri ile açt›.
Zehra Kulaks›z Halk Sahnesi‘nin ve seminerin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Gençlik Dernek’li
Hüseyin Öztürk, Zehra Kulaks›z’›n yaﬂam›n› anlatarak, Zehra’n›n fedakarl›¤›n› özetleyen “düzenle olan bütün ba¤lar›m› koparmaya haz›r›m, buna yaﬂam ba¤›
da dâhil” sözünü hat›rlatt›.
Dev-Genç tarihini anlatan Metin
Yavuz ise üniversitelerdeki faﬂist iﬂgalleri k›r›p devrimcilerin de ö¤renim hakk›ndan yararlanmas› için
ödenmesi gereken bedellerin yine
Dev-Gençliler taraf›ndan ödendi¤ini, ﬁaban ﬁen’in ‹Ü'de iﬂgalin k›r›lmas› için tek baﬂ›na her gün dayak
yeme pahas›na okula gitmesini ve
onun bu kararl›l›¤›n›n okulda, sinmiﬂ 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¤unu 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 etmeyenler olarak di¤erlerinin de etmemesini sa¤lamal›y›z. Mahirler bunu baﬂarm›ﬂt›r, ayn›s›n›

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 Baﬂkan› 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 ﬁahin’lerle yeni halkalar eklendi¤ini
anlatarak, Devrimci Gençli¤in Mahirler’den bugüne cüretle, direnerek, y›lmadan savaﬂarak koﬂullar
ne olursa olsun halk›n yan›nda yer
alarak mücadelesine devam etti¤ini belirtti. Seminer sinevizyon gös-

teriminin ard›ndan
sona erdi.
Es ki ﬂ e hir Genç lik Der ne ¤i de
KESK'in salonunda düzenledi¤i seminerle 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›nda bir konuﬂma gerçekleﬂtirdi.
Konuﬂmalar sonras›nda DevGenç'ten bugüne gençlik mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Seminer Grup Boran
Halay›’n›n dinletisiyle sona erdi.
Ça nak ka le Ö¤ r en ci Genç lik
Derne¤i Giriﬂi mi'de Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenledi¤i seminer ile 1969’dan baﬂlayan bir tarihin, Türkiye’deki Devrimci Gençlik
hareketinin en önemli temel taﬂlar›ndan olan Dev-Genç’in, 39. y›l
dönümünü selamlad›.
Seminerde a¤›rl›kl› olarak DevGenç’in gerçekleﬂtirdi¤i, öncülük
etti¤i eylemlerin anlat›m›na yer verilirken, ülkemiz devrimci gençlik
hareketindeki militan ruhun yarat›lmas›nda en büyük rolü oynad›¤›ndan, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi,
kapitalizme karﬂ› sosyalizm mücadelesini yüksek tuttu¤undan bahsedildi. 60 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer
müzik grubunun verdi¤i dinletiyle
sona erdi.
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Trabzon’da Tan›ﬂma Çay› SUÇ: Slogan Atmak
Temel Haklar Gençlik Komisyonu, 12 Ekim’de dernek binas›nda
tan›ﬂma çay› düzenledi.

9 Ekim tarihinde Bal›kesir Gençlik Derne¤i baﬂkan› Tahsin Sa¤alt›c› saat 11.00'da gözalt›na al›nd›.

Çayda yozlaﬂt›rma politikalar›na
karﬂ› gençli¤in h›zla duyarl›laﬂmas›
ve politikleﬂmesi gerekti¤i ve Dev
Genç’in mücadele tarihi, Engin Çeber’in katledilmesi ve devletin kaliamc›l›¤› üzerine sohbetler edildi.

Gözalt› gerekçesi olarak ise 1
May›s'ta 'Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür' slogan› at›p, “suç ve suçluyu övmek” olarak gösterildi.
Sa¤alt›c› ayn› gün mahkemeye
ç›kart›larak serbest b›rak›ld›.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
TRT ile ‹ran devlet televizyonu
aras›nda anlaﬂma
yap›lm›ﬂ ve karﬂ›l›kl› dizi de¤iﬂimi yap›lacakm›ﬂ. CHP’den Canan
Ar›tman anlaﬂmaya karﬂ› ç›karken
demiﬂ ki “ ‹ r a n d iz i l e r i g e nç l e r i z e h i r l e r ”:

Yanl›ﬂ
tart›ﬂma

Peki, çeﬂitli televizyonlarla yay›nlanan Amerikan dizileri? Onlar zehirlemiyor mu?
Peki Amerikan taklidi, Brezilya taklidi veya “kendimize özgü” ﬂovenizm
bayraktar› diziler zehirlemiyor mu?
Her türlü yozlaﬂman›n meﬂrulaﬂt›r›ld›¤› pespaye diziler, iﬂkencenin infaz›n normal gösterildi¤i polis dizileri,
onlar zehirlemiyor mu?
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Velhas›l zehirleyen çok; bütün olarak ve tutarl› ﬂekilde karﬂ› ç›kmak gerekiyor; bu iﬂ laiklik-ﬂeriatç›l›k basitli¤ine s›k›ﬂt›r›lamayacak kadar kapsaml› ve önemli..

BAM TELİ çizgiler

“Evim var tabii, evim
olmayacak m›?”
Türk-‹ﬂ’e Türk Metal Sendikas› Genel Baﬂkan› Mustafa Özbek,
kendisine yönelik suçlamalara
karﬂ› “Evim var tabii, evim olmayacak m›?” diyor. Öyle ya, adam
nerede otursun!!!
‹ﬂte Özbek’in evi:
- K›r›kkale’de 5 katl›, 10 daireli apartman,
- Kuﬂadas›’nda villa,
- Ankara Çubuk’ta 12 dönümlük havuzlu villa, Metal Koopera-

Cerrah’›n hayali:
‹stanbul karakolu
Diyor ki, ‹stanbul’un emniyet
müdürü: “Vatandaﬂlar, mahallelerinde, apartmanlar›ndaki ﬂüpheli
durumlardan bizleri haberdar

tifi’nde dubleks villa, Keçiören’de 2 daire, Bahçelievler’de 2 daire, Bilkent’te villa, ODTÜ Kooperatifi’nde hisse, Gazi Üni. Kooperatifi’nde dubleks villa, Çankaya’da 2 apartman, OST‹M’de
tüp gaz dolum tesisi, Beysukent’te biri 4 katl› iki villa, Çayyolu’nda kooperatif hissesi.
- Bursa’da daire,
- ‹zmir’de kooperatif hissesi,
- K›br›s-Girne Çatalköy’de 15
dönümlük arazide 2 villa, Karao¤lu Mahallesi’nde daire.
- Çubuk’ta havuzlu çiftlik.

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!

Sözün Özü: Teori, y›¤›nlar› kavrad›¤›
anda, maddi bir güç haline gelir.
K. Marks

Bir tekerlekli sandalye ve bir tabut;

‘Entel Paﬂa! F a r k l › P a ﬂ a !’
Ve ‹ﬂte Konuﬂtu Paﬂa!

‘Irkç› Sald›r›lara
Son’ Konserleri

Burjuva bas›n›n entellektüel paﬂas›, iki al›nt› yapmas›na
bak›p “farkl›” ilan etti¤i paﬂa Bal›kesir’de yapt›¤› konuﬂmada burjuva bas›na ültimatom verdi: “Hizaya gelin,
adam gibi do¤ru yerde bulunun, yoksa...”
Dikkat; entel paﬂa, bunlar› söyledikten sonra “alt›n› çiziyor”, bir de tekrar ediyor. Ona göre ha!!!

Anadolu Federasyonu’nun
düzenledi¤i ‘Irkç› Sald›r›lara
Son’ konserlerinden ikisi, 11
Ekim’de Berlin’de ve 12
Ekim’de Hamburg’da gerçekleﬂtirildi.
Her iki konserde de, Almanya ve Avrupa da giderek
artan, ayr›mc›l›k ve ›rkç› sald›r›lara dikkat çekildi. Berlin’de 400, Hamburg’da 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› konserlerde, Anadolu Federasyonu Irkç›l›¤a karﬂ› çal›ﬂmalar› hakk›nda da bilgi verdi. Her iki konserde de Engin Çeber’in
iﬂkencede katledilmesi ile ilgili konuﬂmalar da yap›ld›.

B i r çözse sahibi!!!
Ah ah, Beyaz Saray’dan “bizim babam›z” izin verecekti 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!

“art istlik yapma lan!”
‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah,
Samanyolu TV’nin “Kollama” adl› televizyon dizisinde
rol alm›ﬂ. Senaryo gere¤i “ﬂehit cenazesi” sahnesinde kamera karﬂ›s›na geçmiﬂ Cerrah. Zaman gazetesinin haberine
göre. bu sahnede rol yaparken, terör konusunda da “mesajlar” verecekmiﬂ.
Bu haberi okuyunca, özellikle polisin gözalt›na ald›klar›na karﬂ› s›k s›k kulland›klar› söz geldi akl›m›za: “Artistlik yapma lan!”... 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.

“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 salonundaki 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.

Berlin’deki konserde, 16 yaﬂ›ndaki Ya¤mur türkülerini, ﬂelpe tekni¤iyle çald›¤› saz eﬂli¤inde söyledi. Grup
Canlar kürtce türkçe türküler söylerken, Erdal Bayrako¤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 Müzik 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.
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Fransa: Nancy'de Halk Toplant›s›
Fransa'nin Nancy kentinde, 12 Ekim’de gündeme iliﬂkin bir halk toplant›s› düzenlendi. Dursun Karataﬂ'›n an›ld›¤› 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›racak olan genelgesinin uygulanmamas› ve Fransa'da yaﬂanan operasyon ve tutuklamalar, toplant›n›n gündemini
oluﬂturdu.
Toplant›da, anlat›mlar›n yan›nda soru cevaplarla konular üzerinde tart›ﬂma yürütüldü. Sürecin omuzlara yükledi¤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 önlükleriyle dergimizin tan›t›m ve da¤›t›m›n› yapt›lar. Halk Cephesinin “Polis Dövdü Hapishane Öldürdü“ baﬂl›kl› aç›lamas› n› da da¤›tan okurlar›m›z, Ferhat’› vuranlar, Engin’i katledenler sevinmesinler, hepimiz Engin ve Ferhat’›z dediler.

Gördü¤ünüz ülkemizdeki demokrasinin resmidir...
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21 Y›ll›k Utanmazl›k!
AYD I N ER O L’U ‘ B ‹R ‹ LER ‹ ’ D E ⁄ ‹ L , B ‹ R
D E V R ‹ M C ‹ YOLCU ÖLDÜRDÜ
Bu nas›l bir utanmazl›k ki, 21
y›ld›r sürdürülüyor.
21 y›ld›r, gerçe¤i Türkiye halklar›ndan gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.
21 y›ld›r, art›k ortada bile kalmam›ﬂ bir “ g r up” 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 iﬂledi¤i ﬂaiyas›n› yayd›.
Devrimci Yol’un o güne kadar
hemen hiçbir konuda sesleri duyulmam›ﬂ olan Mamak’taki yöneticileri, devrimci hareketi karalamak için gazetelere ilanlar verdiler.
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Ayd›n Erol’u vuran “karanl›k
el” ilan ettiler devrimci hareketi.
Devrimci hareketin geliﬂmesinden statükolar› sarsan mücadelesinden rahats›z olan Murat
Belge gibileri de kat›ld›lar bu “karanl›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› daha sonra.
Ayd›n Erol’u vuran Devrimci
Yolcu, Alman polisine itirafta bulundu.
Fakat buna ra¤men, ülkede
devrimci harekete karﬂ› “karanl›k
el” karalamas›n› sürdürenler, ne
özür dilediler, ne gerçe¤i aç›klad›lar.
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Unutanlar›n hat›rlamas›,
Bilmeyenlerin ö¤renmesi,
Y›llard›r bilmezden gelenlerin utanmas› için... yay›nl›yoruz yukar›daki küpürü...
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 yaz›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 gazetelerde, dergilerde ç›kan ilanlar
devrimci sanatç›, balet Ayd›n
Erol’un hayat›n› kaybetti¤ini haber veriyordu. Sevgi, özlem dolu
içten sözcükler, onun için yaz›lm›ﬂ ﬂiirlerle bezeli ilanlar aylarca
yay›nland›...” (12 Ekim 2008)
O ilanlardaki karanl›k el edebiyat›na, o ilanlardaki iftirac›l›¤a
hiç de¤inmiyor yazar.
Çünkü o karalaman›n sürmesini istiyor. Bunu istedi¤ini yaz›n›n ileriki bölümünde, Erol’un öldürüldü¤ü günü anlatt›¤› sat›rlarda daha aç›k görüyoruz:
“Akﬂam saatlerinde çocukluk
ve mahalle arkadaﬂ› Taner Akçam’›n do¤um günü kutlamas›
için Emek Lokantas›’n›n yolunu
tutar. Gecenin ilerleyen saatlerinde bildiri da¤›tmak üzere lokantaya gelen bir grupla Ayd›n ve
arkadaﬂlar› aras›nda sözlü sataﬂmalardan sonra kavga ç›kar, b i r i l e r i silaha sar›l›r ve ateﬂ s›ras›nda
Ayd›n Erol vurulur...”
Kim o birileri?
En az›ndan 21 y›l sonra aç›kça, dürüstçe yazsan›z ya. 21 y›ld›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 düzeltmekten b›kt›k; ama onlar, yalanc›l›k,
iftirac›l›k s›fat›n› taﬂ›maktan y›llard›r b›kmad›lar. Ama biz de
özür dilemeye ça¤›rmaktan b›kmayaca¤›z. Ya yalanc›l›klar›n›, iftirac›l›klar›n› her seferinde tarihe
yeniden not düﬂece¤iz, ya da
özür dileyecekler.
‹FT‹RACILARIN HALKA HA LA B‹R ÖZÜR BORCU VA R !

✰ Sabr›m›z› s›namay›n,
genelge uygulans›n!

✰ TAYAD 2. Ola¤an Genel
Kurulu y ap›ld›

✰ Hapishanelerde sa¤l›k

✰ Tutsak k arikatürler

sorunlar›

sergileniyor

