EMPERYAL‹ZME VE

Ergenekon Davas›:
Kontrgerillayla hesaplaﬂma de¤il, oligarﬂi içi hesaplaﬂma!
Karanl›klar› ayd›nl›¤a ç›kartma de¤il,
karanl›¤› daha da koyulaﬂt›rma davas›!

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI

YÜRÜYÜŞ
Say›: 4 / 26 Ekim 2008 / Fiyat›: 1 YTL (kdv dahil)

AKP, KURﬁUNLARLA
YALANCILI⁄INI ÖRTEMEZ!
Tecriti Kald›raca¤›m, ‹ﬂkencecileri
Cezaland›raca¤›m Diyen AKP;
‘Tecrite Ve ‹ﬂkencelere Son!’ Diyen
TAYAD’l›lar› Kurﬂunlad›!

P‹SL‹⁄‹
DEVR‹M T EM‹ZLER!

u F Tipi Hapishanelerde Sohbet Hakk› Uygulans›n!
u Hapishanelerde ‹ﬂkence ve Keyfi Uygulamalara Son!

Hayata sözlü, ölüme
niﬂanl›yd› Engin de...
28 A¤ustos 2008’de yazd› Engin aﬂa¤›daki ﬂiiri:
Ben bu uzun yolu bildim bileli
Kalbim özgürlük için ç›rp›nd›
Düzenin kötü gidiﬂine ellerimi aç›yor,
Gö¤sümü siper ediyorum
Nice zalimler v u r d u b e d e n i m e
y›lmad›m
Elimde bir p a n k a r t
dald›m emekçilerin,
ezilenlerin aras›na
‹ n s a n l a r ölüyor.... mapushane denen yerde
Birileri duymal›
burada yaﬂanan gerçekleri
Ö l ü m n a s › l s a e l b e t b i r gün gelecek
Va r s› n ö z g ü r l ü k i çi n a k s› n k a n ›m
Aﬂa¤›daki sat›rlar› da, ﬂehit düﬂmeden birkaç gün önce,
Metris’in ko¤uﬂlar›nda iﬂkence alt›ndayken yazd›:

“ C i h a n, Metris'te 4 ﬂehidimiz var ve bu dayatmalar› kabul etmedikleri için
y a r › ç › p l a k m a h k e m e l e r e ç › k a n l a r › d ü ﬂ ü n . ﬁ i m d i o b a y r a ¤ › b i z a l d › k . G er e k i r se ölece¤iz ama aya¤a kalkmayaca¤›z. E¤ er k a l k a rs a k ﬂ e h i t l e r i m i z e s a y g › s› z l › k y a p m › ﬂ o l u r u z ...”

Yaﬂ›yorlar

31 E kim
6 K as›m

Necdet P‹ﬁM‹ﬁLER 1955 Bursa do¤umlu olan Necdet, devrimci
düﬂüncelerle lise y›llar›nda tan›ﬂt›. 1974-75 y›llar›nda ‹stanbul’da Cepheliler’in saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Liseli DevGenç ve Bursa mahalli alan sorumlulu¤unu üstlendi. 1980’de
tutsak düﬂtü. Tutsakl›¤›na firar eylemi ile son verdikten sonra, k›r örgütlenmesinde görevlendirildi. Devrimci hareketin
k›r gerillas› gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biri olarak, 5 Kas›m
1981’de Ordu Aybast›’da jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
Ahmet Ar›öz, Vatan Dergisi’nin da¤›t›mc›s› ve ayn› zamanda bir tutsak yak›n›
olan Orhan Veli Saydemir, devrimci
hareketin bir taraftar›yd›. ‹kisi de, devrimci düﬂüncelerin yay›lmas› için çal›ﬂan
devrimcilerdi. 3 Kas›m 1999’da IsparAhmet ARIÖZ
Orhan Veli SAYDEM‹R ta’da geçirdikleri trafik kazas›nda yaﬂamlar›n› yitirdiler. Isparta’dan, iki bin kiﬂinin
kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle u¤urlanmalar›, ne kadar sevildiklerinin göstergesiydi.

Hikmet DURU

Alaattin GENÇ

Ahmet ÇOBAN

Kadir DO⁄AN

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m 1979’da Ordu Aybast›’da, halk›n uyan›ﬂ›n› engellemek isteyen faﬂistler taraf›ndan katledildiler.

Çetin GENÇDO⁄AN

1965 Dersim
do¤umlu olan
Çetin, 1992 y›l›nda geldi¤i Almanya'da mücadeleye kat›ld›.
Darbeci kontralar taraf›ndan 6 Kas›m
1994’de, Köln’de katledildi.

Numan KAYGUSUZ

1956 do¤umlu
Numan, Y›ld›z
DMMA’da DEVGENÇ saflar›nda
mücadele ediyordu. 4 Kas›m
1978’de ‹stanbul ﬁehremini’de faﬂistler
taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildi.

Birol KARASU 1966 Giresun ﬁebinkarahisar do¤umlu
olan Birol, ‹stanbul’da büyüdü. 1988'de devrimcilerle
tan›ﬂt› ve 1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda çeﬂitli örgütlülükler içinde yer ald›. Haklar ve Özgürlükler
Cephesi'nde, çeﬂitli semtlerin demokratik kitle örgütlerinde birikimi ve coﬂkusuyla mücadesini sürdürdü. 6
Kas›m 2006’da, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede, ‹stanbul Küçükarmutlu'da yozlaﬂman›n kaynaklar›ndan bir markete uyar› amac›yla gidildi¤inde market sahipleri taraf›ndan aç›lan ateﬂ sonucu ﬂehit düﬂtü.
5 Kas›m 2001’de, oligarﬂinin
Küçükarmutlu’daki direniﬂevinde
gerçekleﬂtirdi¤i katliamda ﬂehit
düﬂtüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat do¤umlu olan Arzu, 1992’de mücadeleye kat›ld›. Mersin ve ‹stanbul’a taﬂ›nd›klar›nda da mücadelenin içinde yer ald›. ‹stanbul Bahçelievler’de Devrimci Halk Güçleri
içinde mücadelesini sürdürürken, F
Tiplerinin gündeme gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de TAYAD’l›lar›n ikinci ölüm orucu ekibinde takt›¤› direniﬂ band›n›, ﬂehit düﬂene
kadar onurla taﬂ›d›.

Bar›ﬂ KAﬁ

Arzu GÜLER

Sultan YILDIZ

20 ﬁubat 1973 Sivas-Kangal’›n Topard›ç Köyü’nde do¤an Sultan, K›rﬂehir’de Gazi
Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde ö¤renciyken gençlik mücadelesinde yer ald›.
1999'da ‹stanbul’da Kurtuluﬂ Gazetesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 2000’de ise, tüm
enerjisiyle F Tipi hapishanelere karﬂ›, TAYAD’l›lar›n mücadelesinde yer ald›. Hemen
tüm faaliyetlerin içindeydi. Armutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direniﬂ
mahallesi olmas›yla, onun mücadele alan› da art›k Armutlu’ydu.
25 Eylül 1974, Kahramanmaraﬂ, Afﬂin, Çomudüz Köyü’nde do¤an Bülent,
1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de 1993’de tutsak düﬂtü. 1996 Ölüm Orucu’nda birinci ekipte yer ald›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda, Bursa Hapishanesi’nde direnen tutsaklardand›. 13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye
edildi. Armutlu’da katledildi¤inde tahliye edileli henüz iki hafta olmuﬂtu.
1981 Dersim Pertek Do¤rultay Köyü’nde do¤an Bar›ﬂ, çocuklu¤undan itibaren devrimcileri, gerillalar› tan›d›. Akrabalar›ndan tutsaklar vard›, kendisi de mücadele içinde iki kez k›sa süreli tutsakl›klar yaﬂad›. 2000 Ölüm Orucu Direniﬂi sürecinde, devrime ve devrimcilere inanc›yla, Armutlu’daki direniﬂçilere destek olmak için Dersim’den Armutlu’ya gelmiﬂti. ‹nand›¤› de¤erler için can›n› vererek, ölümsüzleﬂti.

Biz Sizdeyiz, Siz Bizdesiniz Yoldaﬂlar
Barikatlara yabanc› de¤ildi Küçükarmutlu sokaklar›. Y›llar önce y›k›ma karﬂ›
kurulan barikatlar, ﬂimdi Ölüm Orucu direniﬂçilerine yönelik bir sald›r›ya karﬂ› kuruluyordu. O Armutlu ki, d›ﬂar›daki direniﬂin
kalesi olmuﬂtu. Gülsümanlar, ölüme yatarken “biz sizdeyiz, siz bizdesiniz” demiﬂlerdi
tutsaklara... ‹çeri, d›ﬂar› o kadar ve öylesine birdi.
Bir süre önce Ümüﬂ ﬁahingöz'ün cenazesine sald›rm›ﬂlard›. Cenazelere sald›racak kadar tahammülsüz ve o kadar da
acizdiler direniﬂ karﬂ›s›nda.
Armutlu halk›n›n "kara k›z›" idi Sultan.
Y›llar önce ö¤renciyken geldi¤i bu mahallede mahallenin kara k›z› olmuﬂtu. Ac›lar›-

Bülent DURGAÇ

n› sevinçlerini paylaﬂ›yordu halk›n›n.. Bir
yandan mahalledeki iﬂlerini yap›yor, direniﬂçilere karﬂ› sorumluluklar›n› yerine getiriyor bir yandan barikatlar› örgütlüyordu.
Dersimli bir çoband› Bar›ﬂ. Oralardan
kalk›p gelmiﬂti barikatlara. Okuma yazmay› hapishanede ö¤renmiﬂti. Kendisi k›sa bir
süre Malatya'da tutuklu kalm›ﬂt›. Amcas›
tutsakt›. Hapishane deyince dolu dolu olurdu.
Bülent, Ölüm Orucu gazilerindendi.
Sessiz, sakin ve mütevazili¤iyle barikatlardaki gençlerin Bülent Abisi. Barikatç›lar›n
ö¤retmeniydi. Hapishaneden ç›kar ç›kmaz
koﬂmuﬂtu Küçükarmutlu’ya. Geleli çok
fazla olmam›ﬂt› ama büyük bir sevgi ve

sayg› yaratm›ﬂt› ﬂimdiden.
Arzu ise ölüm orucu direniﬂçisiydi. aln›
k›z›l bantl›yd›. Gün gün ölüme giderken,
hücre hücre erirken, büyük direniﬂin destan›n› dokuyanlardand›. Zulme ve ihanetlere
Küçükarmutlu’nun yoksul kondular›ndan
meydan okuyanlardand›.
5 Kas›m 2001’de katledildiler.
Armutlu sokaklar› yan›yordu.
Direniﬂçilerin kald›¤› ev, direniﬂçilerin
kendileri yan›yordu.
Gençler, ev kad›nlar› dövüﬂüyordu barikat baﬂlar›nda.
Katliam vard› o gün Armutlu’da. Dökülen kan, ald›klar› can vard›; ama hepsinden
daha fazla direniﬂ vard›.
Sultan, Arzu, Bülent ve Bar›ﬂ’t› o günkü
direniﬂin ad›.
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Sanatç› ve ayd›nlar ﬁiﬂli
Postanesi’nden Adalet
Bakan›’na; Engin
Çeber’in katledilmesiyle
ilgil aç›k mektup
gönderecek.
ﬁiﬂli Adliyesi’nde Engin
Çeber’i katledenlerin
yarg›lan›p
cezaland›r›lmas› için suç
duyurusunda
bulunacak.

Gazi Temel
Haklar'da Kurs
Kay›tlar›...

Orada olal›m ki; Engin
Çeber’in katilleri cezas›z
kalmas›n!

Ö¤renciler için
ders, ba¤lama,
gitar, halk oyunlar›, tiyatro, anneler için okuma
yazma, çocuk
e¤itim kurslar›.

Tarih: 27 Ekim 2008
Pazartesi
Saat: 13.30
Yer: ﬁiﬂli Postanesi Önü
(ﬁiﬂli Camii Karﬂ›s›)
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AKP’nin Sözleri
Yalanlar› ve
Kurﬂunlar›
u ülkenin hapishanelerindeki
tecriti ve tecrite karﬂ› direniﬂteki 122 ölümü hat›rlatmak isteyenlerin üzerine, AKP polisinin
kurﬂunlar› ya¤d›. Kurﬂunlar›n sesini duymad›n›z, kurﬂunlayanlar›n görüntülerini büyük ihtimal
görmediniz. AKP için “yok” hükmündeydi bu olay. Burjuva bas›n
yay›n organlar› ise, kurﬂunlar›n
havada uçuﬂtu¤u bu “olay”da
aç›kça sansür uygulad›lar. Bu
olay›, kurﬂunlarda bir “haber de¤eri” görmedikleri için de¤il; Büyük Direniﬂ’e ara verilmesine
ra¤men, tecrite, F Tipi hapishanelere iliﬂkin sansürü, adeta yerleﬂik bir uygulama olarak devam
ettirdikleri için görmediniz.

B

26
Ekim
2008
Say›:
4

ysa görülmeli, bilinmeli.
Çünkü 20 Ekim günü, ﬁiﬂli‘de s›k›lan kurﬂunlar, s›radan bir
polis müdahalesinin ötesinde bir
gerçe¤i anlatmaktad›rlar bize.

O

22 ölüme ra¤men AKP’nin 5
y›l boyunca sürdürdü¤ü tecrit,
“iﬂkenceye s›f›r tolerans” deyip
gözalt›nda 290 kiﬂiyi öldüren,
Engin Çeber’in katledilmesine
uzanan polis terörü, AKP politikalar›n›n özetidir. Her düzen partisi, halka karﬂ› yalan söylemiﬂtir.
Her düzen partisinin sözleriyle icraatlar› birbirinden farkl›d›r. Fakat
aradaki
mesafe,
hiçbirinde
AKP’deki kadar olmam›ﬂt›r. Hakl›, meﬂru bir hak talep edenlerin
üzerine ya¤an kurﬂunlar, AKP
gerçe¤idir. Hala AKP’yi “demokratikleﬂme” nedeniyle destekledi¤ini söyleyenler, Engin Çeberler’i
katleden coplardan, halka s›k›lan
kurﬂunlardan sorumludurlar.

1

ilaha sar›l›p ateﬂ aç›yorlar. Ölü
yok, yaral› yok. Fakat bu, iﬂin
biçimsel bir yan›d›r; ölü de, yaral›
da olabilirdi ve bugüne kadar olmam›ﬂ ﬂeyler de de¤ildir. Burada

S
4

esas olan, AKP’nin polisinin demokratik bir eylem, meﬂru bir talep karﬂ›s›nda silaha sar›lm›ﬂ olmas›d›r. Talebin, kurﬂunlarla cevaplanm›ﬂ olmas›d›r. Do¤u’da da
yaﬂananlar farkl› de¤ildir; ‹mral›’da iﬂkenceye son verilmesi gibi
bir talep karﬂ›s›nda oligarﬂi halk›n
karﬂ›s›na yine panzerleriyle, coplar›, kurﬂunlar›yla ç›km›ﬂt›r.
KP karﬂ›s›nda ikircikli bir tutum içinde olan kesimler aç›s›ndan AKP gerçe¤iyle yüzleﬂme
vakti gelmiﬂtir. Engin Çeber’in
katledilmesi, ‹stanbul ﬁiﬂli’den
A¤r› Do¤u Beyaz›t’a kadar her
yerde halk›n üzerine s›k›lan kurﬂunlar, bu yüzleﬂmeyi zorunlu k›l›yor. Engin Çeber’in katledilmesi, s›k›lan kurﬂunlar, bir bak›ma,
AKP’nin demokratl›k oyunundaki
maskesini düﬂüren bir rol oynad›lar. Rakamlar, çok ç›plakt›r:

A

KP’nin iktidar› devralmas›ndan bu yana geçen 8 y›lda,
290 kiﬂi gözal t›nda öldü. Sadece
son 10 ay içinde, 2008’de gözalt›nda ölenlerin say›s› ise 29’dur.
Geçen y›l, “dur ihtar›na uymad›¤›” gerekçesiyle 24 kiﬂi öldürülmüﬂtü; 2008’in ilk on ay›nda, ayn› gerekçeyle öldürülenlerin say›s› ise 31 oldu.

A

Hakl›, meﬂru bir demokratik
hak talep edenlerin üzerine
ya¤an kurﬂunlar, AKP
gerçe¤idir. Hala AKP’yi
“demokratikleﬂme” nedeniyle
destekledi¤ini söyleyenler,
Engin Çeberler’i katleden
coplardan, halka s›k›lan
kurﬂunlardan sorumludurlar.

ürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda
yer verilmiﬂti: sadece iki y›lda, 2006-2007’de, ülkemizde 1 0
bin 886 polis ve jandarma, 4 bin
66 2 k i ﬂ i ye iﬂ ken ce yap mak la
suçlanm›ﬂt›r.

Y

Türkiu rakamlar› bilmek, “T
ye’nin insan haklar› karnesi”ni bilmek için de¤il, ülkemizde
demokrasi mücadelesinin anlam›n› ve bu mücadelenin nas›l yürütülece¤ini do¤ru tesbit edebilmek
aç›s›ndan gereklidir. Çünkü bu rakamlar› ortaya ç›karan belli politikalar ve belli bir devlet yap›s›d›r.

B

lkemiz gerçe¤inin fark›nda olmayan veya faﬂizmin niteli¤ini
görmeyenler, büyük bir safdillik
içinde, sadece bir dergi satt›¤› için
bir insan tutuklan›p iﬂkencede öldürülür mü?; “10 saatlik sohbet
hakk› istediler” diye insanlar›n
üzerine kurﬂun s›k›l›r m›, diye düﬂünürler. Normal koﬂullar alt›nda
normal sorulard›r bunlar. Ama faﬂizmde bu sorulara yer yoktur.

Ü

eni bir ko¤uﬂ aç›lmas›n› isteyen tutsaklar›n bu s›radan talebine karﬂ›l›k, 10 tutsa¤›n katledilebildi¤i (Ulucanlar katliam›) bir
ülkedir buras›. Açl›k grevi gibi,
“baﬂkalar›na” hiçbir zarar vermedi¤i ve vermeyece¤i kesin olan bir
eylemi sürdürenlere karﬂ› devasa
ölçülerde askeri harekatlar düzenlenip 28 tutsa¤›n katledildi¤i bir
ülkedir. Silahs›z, savunmas›z yürüyen köylülerin üzerine ateﬂ aç›l›p onlarcas›n›n katledildi¤i bir ülke... Bir meydanda miting yapanlar›n üzerine ateﬂ aç›l›p 34 kiﬂinin
katledildi¤i bir ülke...

Y

as›n aç›klamas› yapt›¤› için,
bir devrimcinin mezar›n› ziyaret etti¤i için, veya birinin infaz
edilmesini, bir gencin s›rt›ndan
vurulup felç edilmesini protesto
etti¤i için insanlar›n tutukland›¤›
bir ülke.

B

iraz önce sözünü etti¤imiz
“normal soru”, iﬂte bu noktada özel bir anlam kazan›yor. Oligarﬂinin ve bugünkü somut durumda AKP iktidar›n›n sorunu,
ko¤uﬂ sorununun, anma sorununun, sohbet hakk› talep edilmesinin ötesinde; halk›n mücadelesini
sindirmek, yoketmektir. Mücade-

B

leyi ›srarla, kararl›l›kla sürdürenleri y›ld›rmakt›r.
unu baﬂaramayacaklar›n› bilmelerine karﬂ›n sald›r›yorlar;
çünkü sald›r›lar›yla, halk›n devrimci, demokratik mücadelesinin
daha ileri ad›mlar atmas›n› önleyip, devrimci demokratik güçleri,
sadece kendilerine yönelik” sald›r›larla u¤raﬂmak zorunda b›rakmaktad›rlar.

B

urjuva siyasette, burjuva bas›n
yay›nda, küçük-burjuva ayd›n
kesimler aras›nda büyük bir riyakarl›k hüküm sürmektedir. Bütün
bu gerçekler, sadece bir kaç örne¤ini aktard›¤›m›z rakamlar, aç›kça
ortada olmas›na halâ AKP’ye “demokratikleﬂme ad›na” destek verilebilmekte, hala “demokrasi ad›na”, Avrupa Birli¤i desteklenmekte, hala düzenin bir demokrasi oldu¤u iddia edilmektedir.

B

ütün bu gerçeklerin inkar edilemedi¤i noktada, “tamam
demokrasimizin kusurlar› var,
ama... yine de eksik gedik de olsa bir demokrasimiz var” söylemine baﬂvurulmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m temelden çarp›kt›r. Ne demek “eksik gedik de olsa...”, “iyi
kötü” de olsa? Bir bak›ma bu
yaklaﬂ›m, “idare edecek” kadar
bir demokrasiyle yetinmeyi ifade
etmektedir. Demokrasi böyle tan›mlanamaz. Demokrasinin temel ölçüleri olmak zorundad›r.
“Yar›m yamalak” bir demokrasiyi
nas›l, neye göre tan›mlayacaks›n›z? Burjuva demokrasinin de,
halk demokrasisinin de temel nitelikte ölçüleri vard›r. Bu ölçüler
içinde böyle subjektif tan›mlara
yer yoktur. “Yar›m yamalak” demokrasi, esas›nda bizim “ d e mok ra s i ci lik oyu n u ” dedi¤imizden baﬂka bir ﬂey de¤ildir; ve bu
bir demokrasi de¤il, faﬂizme perde olan biçimsel ve k›smi hak ve
özgürlüklerden ibarettir.

B

KP’ye yönelik, hiçbir dönem
bir yan›lg› veya beklenti içinde olmad›k. Sistem iyi tan›nd›¤›nda, bir düzen partisinin neler yap›p neler yapamayaca¤›n›n çerçevesi de az çok belirlidir. AKP
iktidar›nda zulüm azalmam›ﬂ, ya
aynen sürmüﬂ, ya artm›ﬂt›r. ﬁim-

A

di ülkesine, halk›na karﬂ› sorumluluk duyan herkesin kabul etmesi gereken gerçek budur.
aﬂizmin de kendi hukuku, yasalar› vard›r; fakat faﬂizm ayn› zamanda yasa, hukuk tan›mazl›kt›r. Faﬂizmin kendi hukukunu, yasalar›n› çi¤nemesi karakteristik özelliklerinden biridir.
Bu özellik, yüzlerce “uyum yasas›” ç›kar›lmas›na ra¤men pratikte
birﬂey de¤iﬂmemesini de aç›klar.

F

lkemizdeki iﬂkence, infaz,
katliam davalar›nda yaﬂananlar› hat›rlamak yeterlidir; iﬂkencecilerin, ölüm mangalar›n›n

Ü

Bunlar› görmezden gelmek,
ya siyasi körlüktür ya da
riyakarl›k! Siyasi körlü¤ün
veya riyakarl›¤›n sonucu,
demokrasi ad›na, faﬂizmle
iﬂbirli¤i yapmakt›r. Ülkemizde
bugün bu konumda önemli bir
kesim vard›r. Demokrasi
mücadelesinde do¤ru çizgi,
devrimcilerin ﬂekillendirdi¤i
çizgidir.

aç›kça “dokunulmazl›¤›” olmuﬂtur ülkemizde. Dokunmak zorunda kald›klar›nda, en k›sa zamanda kurtarmak için düzenin tüm
imkanlar› zorlanm›ﬂ, her türlü hukuksuzluk göze al›nm›ﬂt›r. En s›radan adli vakalarda tutuklamalara baﬂvuran, devrimciler sözkonusu oldu¤unda ise, tutuklamay›
olmazsa olmaz haline getiren oligarﬂinin yarg›s›, ÖLDÜRMEK’ten,
hatta bazen beﬂ, on kiﬂinin ölümünden yarg›lananlar› tutuklamaya hiç gerek duymam›ﬂt›r.
Onlar, canlar› istedi¤inde mahkemeye gelmiﬂ, istemedi¤inde gelmemiﬂtir. Herkesin bildi¤i, devletten her ay maaﬂ›n› alan iﬂkenceciler, infazc›lar, polis ve yarg›
taraf›ndan bir türlü bulunamam›ﬂ(!)t›r. Asl›nda her ﬂey bu ka-

dar alenidir. Anlatt›klar›m›z ülkemizde y›llard›r olan ﬂeylerdir. Peki AKP iktidar›nda bu aç›dan de¤iﬂen bir ﬂey var m›d›r? Hay›r! ‹ﬂte Engin Çeber’in katledilmesi,
iﬂte 19 Aral›k katliam› davalar›,
iﬂte en son 16 Mart katliam› davas› ve ﬁiﬂli’de Tayad’l› Ailelere
s›k›lan kurﬂunlar..
unlar› görmezden gelmek, ya
siyasi körlüktür ya da riyakarl›k! Siyasi körlü¤ün veya riyakarl›¤›n sonucu, demokrasi ad›na, faﬂizmle iﬂbirli¤i yapmakt›r. Ve ne
yaz›k ki ülkemizde bugün bu konumda olan önemli bir kesim vard›r. De mok ra si mü ca de le sin de
do¤ru çizgi, devrimcilerin ﬂekillendirdi¤i çizgidir. Bu çizginin iki
temel özelli¤i vard›r. Birincisi, demokrasi mücadelesinin, zaten demokrasinin oldu¤u bir ülkede de¤il, faﬂizm alt›nda verildi¤idir. Dolay›s›yla sorunumuz mevcut sistemde baz› “demokratikleﬂme rötuﬂlar›” yapmak de¤il, faﬂizmi tasfiye etmektir. ‹kincisi, demokrasi
mücadelesinin ba¤›ms›zl›k mücadelesinden kopar›lamayaca¤›d›r.
Bunlar›n politik sonucu ise ﬂudur;
demokrasi mücadelesi, birinci nedenden dolay›, oligarﬂiye karﬂ›,
ikinci nedenden dolay› da emperyalizme karﬂ› bir muhteva taﬂ›r.
Bu nedenledir ki, demokrasi için
oligarﬂinin baz› kesimlerine, veya
baz› emperyalistlere bel ba¤layanlar, demokrasi mücadelesinde
hiçbir ﬂey yapamazlar.
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ngin Çeberler’i katledenlerden, Kürt yoksullar›n›n üzerine panzerleri sürenlerden, TAYAD’l›lar› kurﬂunlayanlardan demokrasi beklemek, art›k safl›¤›n,
safdilli¤in, gerçekleri görememenin ötesinde bir suç ortakl›¤›d›r.
Onlar› tan›y›p, onlar›n pespaye
teorilerini, politikalar›n› ezip geçmeliyiz. Halk olarak, demokrasiyi
kimseden bekleyemeyiz. Demokrasi mücadelesini anti-oligarﬂik ve anti-emperyalist muhtevas›yla yaln›z bu ülkenin halk›
ve örgütlü devrimci demokratik
güçleri geliﬂtirebilir. Çünkü demokrasiyi gerçekten isteyen ve
gerçekten gerçekleﬂtirebilecek
olan yaln›z halkt›r.

E

5

‘Tecrite son, sözünüzü tutun’ diyen TAYAD’l›lar kurﬂunland›!

SÖZLER‹N‹ TUTMADILAR, R‹YAKARLIKLARINI
KURﬁUNLARLA ÖRTMEK ‹STED‹LER!
7 uzun y›l boyunca direnmiﬂti
tutsaklar ve yak›nlar›. ‹çeride ve
d›ﬂar›da 122 ﬂehit vermiﬂlerdi.
20 Ekim, iﬂte bu büyük direniﬂe baﬂlamalar›n›n y›ldönümüydü.
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20 Ekim TAYAD’l›lar için, hem
ﬂehit verdikleri 122 ﬂehidi anma,
hem de F Tiplerinde hala sürmekte olan tecriti hat›rlatma günüydü.
‹ﬂte bunun için, 20 Ekim günü, ‹stanbul’da AKP ‹l Binas›
önündeydiler. K›z›l bantl› beyaz
baﬂörtüleriyle oradayd›ar.
Bina önünde toplanan TAYAD’l› Aileler, burada AKP iktidar›n›n bakanlar›n›n tecritin kald›r›lmas›, 10 saatlik sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için verdikleri sözleri tutmalar›n› talep ettiler.
TAYAD’l›lar, AKP’ye vermek
izin iki dosya haz›rlam›ﬂlard›:
Dosyalardan biri, “TECR‹T”le, di¤eri ise “Engin ÇEBER”le ilgiliydi. Fakat, her iki konuda da suçlar›n› çok iyi bilen AKP’L‹LER,
TAYAD’l›lar› içeriye almad›lar. Bir
AKP’li aﬂa¤› indi ve dosyalar ona
verildi.
Aç›klaman›n ard›ndan TAYAD'l› Aileler, Adalet Bakanl›¤›'n›n kendi yay›nlad›¤› genelgeye uymad›¤›n› halka anlatmak
için Cevahir Oteli'nin bulundu¤u

6

Bu kez kurﬂunlar
a lt ›n d a h ay k ›r d ›l ar :
u Tecrite Son!
u Sözünüzü Tutun!
uSohbet Hakk›
Uy g ul a n s› n !
kavﬂakta, temsili tabutlarla yolu
trafi¤e kapatt›lar.
AKP’nin polisi, iﬂte burada
sahneye ç›kt›.
Önce tabutlar› tekmelediler,
ard›ndan tabutlara ve insanlar›n
üzerine ateﬂ açt›lar.
Kurﬂunlar, onlar›n Büyük Direniﬂ karﬂ›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünü, korkular›n› ve demokratik mücadeleden, talepden ne anlad›klar›n› gösteriyordu.
Ezip, sindirip geçeceklerdi
kurﬂunlarla.
Ama karﬂ›lar›ndakiler
YAD’l›lard›.

TA-

O büyük direniﬂin bir parças›yd› onlar. ﬁehitler vermiﬂlerdi.
Say›s›z polis sald›r›s›n›n, linçlerin hedefi olmuﬂlard›.
Dahas›, ﬂu anda F Tipi hapishanelerde tecrit alt›nda olanlar›n

d›ﬂar›daki sesiydi onlar. Bunun
sorumlulu¤unu üstlenmiﬂlerdi.
‹ﬂte bütün bunlar›n sonucunda, tabutlarla yolu kesen TAYAD’l›lar, üzerlerine ateﬂ aç›ld›¤›nda, ateﬂ açan›n üstünü yürümeye baﬂlad›lar, taﬂlarla karﬂ›l›k
verdiler katillere.
Tabutlar›n yan›na kadar gelebilen ve polise direnen yaklaﬂ›k
30 TAYAD’l› aile, büyük bir öfkeyle tecrite son sloganlar›n›
hayk›rd›lar tabutlar›n baﬂ›nda ve
ateﬂ alt›nda...

“Adalet Bakan›
Sözünü Tutsun!
Sohbet Hakk›
Uygulans›n!”
Türkiye’nin dört bir yan›ndan,
Adana’dan, Malatya’dan, Antakya’dan, Ankara’dan, Mersin’den,
Dersim’den, ayn› ses, ayn› öfke
yükseldi.
TAYAD’l› Aileler 122 evlad›n›
ﬂehit vermiﬂ, evlatlar›n›n tabutlar›n› taﬂ›maktan omuzlar› nas›r
tutmuﬂ ve yüzlerce evlatlar›n›n
gün gün eridiklerini görmüﬂlerdi.
Ödenilen bedellerin ard›ndan,

Söz v erip t utmad›lar.
‹ﬂte Belgeleri; ‹ﬂte
Tan›klar›

recek. Bunu uygulamada göreceksiniz.”

TANIKLAR: Müsteﬂarla

görüﬂen
Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu ve Mehmet
Bekaro¤lu

uu
Tarih: 19

22 Ocak 2007: Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
45/1 nolu genelge yay›nland›. Genelgenin ilgili
maddesine göre, haftada 10 saat, 10 tutuklu, t re tmana ba¤l› kalmadan bir araya gelip sohbet edebilecek!

Belge: Belge: “B.03.0. CTE.0.00.0004/” Say› Nolu
Genelge, bizzat Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 22 Ocak
saat 12.00 s›ralar›nda, Tabibler Birli¤ine faksla gönderildi.
Tan›klar: Tüm Türkiye!
uu
22 Ocak 2007: Adalet Bakan› Cemil Çiçek telefonda ﬂunlar› söyledi: “ﬁimdilik saati 5 saatten 10 saate
ç›kar›yoruz, ortak mekânlarda bulunma olana¤›n› daha
sonra 20 saate ç›kma olana¤› da var.”

Tan›k: TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy
uu
Baﬂbakanl›k Müsteﬂar› taraf›ndan B‹ZZAT BAﬁBAKAN ERDO⁄AN ADINA iletilen mesajd›r:
“Biz haftal›k on saati yirmi saate ç›karaca¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem
idare kurullar› üzerinde Behiç fazla
durmas›n, yani biraraya gelecek tuSözünü
tuklular›n kimlerle biraraya geleceklerine, tutuklular›n kendisi karar ve-
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Nisan 2008,
D‹SK Genel Merkezi

Yer: ﬁiﬂlideki

S ö z : “Genelgenin harfiyen uygulanmas›
konusunda sorunlar yaﬂand›¤›n›, baz›
yerlerde hiç uygulanmad›¤›n›...” kabul eden Adalet Bakan› MEHMET
AL‹ ﬁAH‹N, genelgenin harfiyen uygulanmas› için takipçisi olaca¤›na
söz verdi.
TANIKLAR: D‹SK genel baﬂkan› SÜLEYMAN ÇELEB‹, Türk tabipler birli¤i merkez konseyi Baﬂkan› GENCAY GÜRSOY, KESK
yönetim kurulu üyesi SEVG‹ GÖYÇE,
‹stanbul barosu Baﬂkan yard›mc›s›
MEHMET DURAKO⁄LU ve Avukat
BEH‹Ç AﬁÇI.

10 Saatlik Sohbet Hakk›
hala uygulanm›yor!
Soruyoruz:
AKP’den cevab›n› bekliyoruz.
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Söz v erip t utmayana n e d enir?

kan ve can bedeli kaz›nlm›ﬂt›
genelge hakk›.
Ancak AKP iktidar› pervas›zca
ve riyakarca kendi verdi¤i sözleri
yerine getirmiyordu.
Tecrite karﬂ› baﬂlat›lan Ölüm
Orucu direniﬂinin y›ldönümü olan
20 Ekim’de birçok ilde eylemler
yap›ld›. Farkl› illerdeki TAYAD’l›
Aileler’in pankartlar›nda, dövizlerinde ayn› talepler, dillerinde
ayn› sloganlar vard›.
Yapt›klar›
eylemlerde
TAYAD’l›lar “Adalet Bakan› Sözünü Tutsun Sohbet Hakk› Uygulans›n” diyerek, AKP’ye
ve
Adalet Bakanl›¤›’na seslendiler.

tutmayan›n ahlak› nas›l bir ahlakt›r!..

Adana ’da TAYAD’l› Aileler
gerçekleﬂtirdikleri eylemle sohbet hakk›n›n uygulanmas›n› istediler.
‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde aç›klamay› TAYAD’l› Aileler ad›na Mehmet B›ld›rc›n okudu.
Aç›klamada direniﬂlerle kazan›lan 45/1 Genelge ile ilgili bilgi
verilerek, Adalet Bakanl›¤›’n›n
sözünü tutmas› istenirken Engin
Çeber’in katilinin tecrit oldu¤u
vurguland›. “Adalet Bakan› Sözünü Tutsun Sohbet Hakk› Uygulans›n-TAYAD’l› Aileler” pankar-

t›n ve ayn› içerikteki dövizlerin
yan› s›ra Engin Çeber’in de foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde “Tecrit insanl›k Suçudur Tecrite Son,
Genelge Uygulans›n, Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar› at›ld›.
Aç›klama esnas›nda bir provokatör polis yönlendirmesiyle
“Adana’da ﬂehit var, ﬂehit” sözleriyle aç›klamaya sald›rmak istemesi, yine onun yönlendiricisi
olan polis taraf›ndan “engellendi”.
Aç›klaman›n ard›ndan Aileler
TAYAD’›n “Adalet Bakan› Yalan
Söylüyor, F Tipi Hapishanelerde
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Sohbet Hakk› Uygulanm›yor”
baﬂl›kl› bildirilerini Adana Çarﬂ›
merkezinde da¤›t›lar. Da¤›t›m esnas›nda provokatörlük yapmak
isteyen faﬂistlerin ç›kmas›na ra¤men yaklaﬂ›k 800 bildiri halka
ulaﬂt›r›ld›.
A nk a r a ’ d a Ulus Alan›nda
yap›lan eylemde, TAYAD’l› Aileler
“Adalet Bakan› Engin Ceber’in
katillerini Aç›klas›n”, “Özür De¤il
Katillerin Aç›klanmas›n› ‹stiyoruz” dövizlerini ve Engin’in resmini taﬂ›d›lar.
“Tecrit’e Son Genelge Uygulans›n” sloganlar›n› atan aileler,
yapt›klar› aç›klamada Adalet
Bakan›’n›n sözünde durmad›¤›n›
söylediler. Okunan aç›klamada
“19 Nisan günü DKÖ’lerin Adalet
Bakanl›¤›’nda yapt›¤› görüﬂmede

26
Ekim
2008
Say›:
4

Mehmet Ali ﬁahin’in
genelgenin uygulanmad›¤›n› itiraf etmesine, uygulanmas› yönünde takipçisi olaca¤›na dair söz vermesine ra¤men hala genelgenin uygulanmad›¤› belirtildi.” denildi.
SES, E¤itim-Sen
ve ESP’nin de destek
verdi¤i eylemin ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Ma lat ya’da yap›lan eylemde
de hem adalet bakanl›¤›n›n sözünü tutmas›, hemde de Engin’in
katillerinin cezaland›r›lmas› istendi.
Eylemde Ölüm Orucu’nda yaﬂam›n› yitiren 122 insan için temsili bir tabut taﬂ›nd›.

‘siz zaten sokak or t a s › n da vurmaya al›ﬂk›ns›n›z,
beni de vur’
“AKP ‹stanbul il binas›na gittik. Orada önlüklerimizi giydik ve baﬂörtülerimizi takt›k. TAYAD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güvel k›sa bir aç›klama
yapt›.
Aç›klama okunduktan sonra topluluk aras›ndan
TAYAD’l› iki baba ve bir ana sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›na dair dosyay› ve
Engin Çeber’le ilgili dosyay›
AKP yöneticilerine vermek için
kap›ya gittiler. Ama içeri kabul
edilmediler. Kap›ya gelen bir
görevli dosyay› ald› ve ilgililere
iletece¤ini söyledi. Güvel bas›na AKP’nin bu davran›ﬂ›n›
aç›klad›. Bas›n aç›klamam›z›
bitirip da¤›ld›k.
ﬁiﬂli yönüne do¤ru yürümeye baﬂlad›k. Birden yol kenar›nda bir kamyondan k›rm›z›
tabutlar indirilmeye ve yola
konmaya baﬂland›. Trafik kesildi, polisler ateﬂ ederek kitlenin arkas›ndan koﬂtular. ‹nsanlar›n üzerine ateﬂ ediyorlard›.
Sivil polislerdi.

8

M e r s i n Taﬂ Bina önünde
yap›lan eylemde
TAYAD’l›lar
ayn› talepleri, Mersin’den de
hayk›rd›lar.
Aç›klama öncesinde Ölüm
Oruçlar›’nda yaﬂamlar›n› yitiren
Canan ve Zehra Kulaks›z kardeﬂlerin babas› olan Ahmet Kulaks›z, yaﬂanan süreçle ilgili yapt›¤›
k›sa bir konuﬂmayla bas›na ve

… O anda ben de TAYAD’l›larla birlikteydim. Sivil polislerden birinin elinde silah vard› ve insanlara
ateﬂ ediyorlard›. Ateﬂ eden polislerden birine niye
insanlar›n üzerine ateﬂ etti¤ini sordum ve ateﬂ etmemesini söyledim. Bana a¤za al›nmayacak küfürler ederek silah›n› üzerime do¤rulttu. Ben de, ‘sizler
zaten insanlar› sokak ortas›nda vurmaya, katletmeye al›ﬂk›ns›n›z hadi beni de vur’ diye ba¤›rd›m.
Polisin önünde bir tabut vard›, tabutu üzerime f›rlatt›. Sonra ayaklar›m›n dibine do¤ru ateﬂ etti. ‹kinci
sefer ateﬂ etmesini önlemek için üzerine atlad›m.
K›sa bir bo¤uﬂmadan sonra aﬂa¤› taraftan bir grup
insan “Hapishanelerde 10 saatlik sohbet hakk› uygulans›n” slogan›n› atarak geliyorlard›. Bo¤uﬂtu¤um polis onlar› görünce
beni b›rak›p havaya sürekli ateﬂ ederek uzaklaﬂmaya
baﬂlad›. Orada bir tak›m
insanlar›n yaralanmamas›
veya ölmemesi bir mucizeydi.”
*
“…Di¤er silahl› sivil polisler de bir genci aralar›na
alm›ﬂ ve kafas›na silah dayam›ﬂlard›. O genç slogan
atmaya devam ediyordu.
“10 saatlik sohbet hakk›
uygulans›n, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” diyordu. O
genci kitle polise taﬂ atarak kurtard›lar...”

bas›n aç›klamas›n› izleyen halka
bilgi veridi.
Hasan Biber’in okudu¤u bas›n
metninde de ”yedi y›l süren ölüm
oruçlar› sonucu kazan›lan sohbet
hakk›n›n iki y›ld›r uygulanmad›¤›
“ söylendi.
TAYAD’l›lar AKP sözünde durmuyor diyerek AKP’yi teﬂhir ettiler.
“Adalet bakan› sözünü tutsun,
sohbet hakk› uygulans›n”, “Katiller halka hesap verecek”, “Engin
Ceber ölümsüzdür”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylem sloganlarla sona
erdi. Eyleme ESP, Partizan, DHP,
‹HD’de de destek verdiler.
Antakya Ulus Meydan›’nda
TAYAD’l› Aileler yapt›klar› eylemda Engin için “ Özür De¤il Katillerin Aç›klanmas›n› ‹stiyoruz”,
dövizlerini ve Enginin resmini taﬂ›d›lar.
Aileler okuduklar› aç›klamada;“22 ayd›r genelge yay›nlanmas›na ra¤men genelge hiçbir
yerde uygulanmamaktad›r.
Genelgenin uygulanmad›¤›n›
itiraf eden bakan, ayn› zamanda
uygulanmas› yönünde takipçisi
olaca¤›na dair söz verdi. Bugüne
kadar bu konuda bir giriﬂimde

Ümraniye Katliam
Davas› Görüldü
Ümraniye hapishanesi'nde,
19-22 Aral›k 2000 y›l›ndaki hapishane katliamlar›n›n ard›ndan,
hapishanede isyan ç›kard›klar›
gerekçesiyle tutsaklara aç›lan
davan›n görülmesine Üsküdar
a¤›r ceza mahkemesinde devam
edildi.
23 Ekim 2008 saat 10.30'da
baﬂlayan duruﬂman›n tutuklu
san›¤› kalmad›. TAYAD’l›lar›n da
kat›ld›¤› duruﬂma 19 ﬁubat
2009 tarihine ertelendi.
Duruﬂman›n ard›ndan TAYAD'l› Aileler Üsküdar A¤›r Ceza
Mahkemesi önünde yapt›klar›
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bulunmazken cezaevlerinde
insanlar iﬂkencede katledilmeye devam ediliyor
Adalet Bakan›n›n verdi¤i
sözü yerine getirmesini ve
Engin Çeber’i katledenlerin
cezaland›r›lmas›n› istiyoruz”
diyerek AKP’yi sözünü tutmaya ça¤›rd›.
Aç›klaman›n
ard›ndan
yaklaﬂ›k 650 bildiri da¤›t›ld›.
Aç›klamaya SES, E¤itimSen, ESP, ‹HD destek verdi.

Sloganlar›n hadefinde AKP
vard› çünkü sözünde durmayan,
katletmeye devam eden bir
iktard›r AKP. Bunun için at›lan
solganlarda, tutulan dövizlerde,
gözlerde ve yürekerde öfke vard›.
D e r s i m 'de TAYAD'l› Aileler
merkezde bulunan AKP binas›n›n
önünde tabutlu bas›n aç›klamas›
yapt›.
Eyle s›ras›nda, okunan aç›klamada; "Yay›nlanan genelge ile
baﬂta tecrit gerçekli¤i kabul edilmiﬂ oldu. Bununla birlikte tecritin
k›r›lmas›nda önemli bir ad›m olan
bu genelge halen uygulanmad›.
"Yer yok, personel yetersiz" gibi
sudan bahanelerle evlatlar›m›z›n
sohbet hakk› gasp edildi.
bas›n aç›klamas›yla katliam yapanlar›n de¤il evlatlar›n›n yarg›lanmas›n› protesto ettiler. Aç›klama s›ras›nda “Evlatlar›m›z De¤il Katliamc›lar Yarg›lans›n,
Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›
atan TAYAD'l› Aileler ad›na aç›klamay› Gülsen KARGIN okudu.
Okunan aç›klamada; “Bu hukuksuzlu¤a son verilmelidir. Evlatlar›m›z hakk›nda derhal beraat karar› verilmelidir. Evlatlar›m›z de¤il 19 Aral›k Operasyonunu planlayanlar, yönetenler ve
icra edenler yarg›lanmal› ve tutuklanmal›d›r. Dönemin siyasi
sorumlular› yarg›lanmal› ve cezaland›r›lmal›d›r. Adalet duygusu bunu gerektirir” denidi.

Katliamlar tüm dünyan›n gözleri önünde sürüyor. En son hapishanede katledilen Engin Çeber bir örnektir. Adalet Bakan›
sözünde durmuyor. Katletmeye
devam ediyor.
Adalet Bakan› 45/1 no'lu genelgenin uygulanmas› için sözünü tutmal›, tutuklu ve hükümlülere sohbet hakk›n› uygulamal›d›r.”
denildi.
"Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂi,
Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür, Tecrite Son Genelge Uygulans›n, Adalet bakan› Sözünü
Tutsun" sloganlar› at›lan, aç›klamaya ESP, HKM, Partizan kat›larak destek verdiler.
Aç›klaman›n ard›ndan temsili
olarak yap›lan tabut AKP binas›n›n önüne b›rak›ld›.
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Baro Seçimlerinde
Tecrit Anlat›ld›
Dersim Barosu seçimleri 18
Ekim günü Adliye salonunda
yap›ld›.Seçimlerin istek ve temenniler bölümünde söz verilen TAYAD’l›
aileler “Türkiye’deki hapishaneler
sorunu
hepimizindir”
diyerek
haz›rlad›klar› dosyay› divana sundular. TAYAD’l›lar haz›rlad›klar›
dosya hakk›nda bilgi vererek tecrit
gerçe¤ini dile getirdiler.
Baro seçimi sonucu Dersim
Barosu Baﬂkanl›¤›’na Av Nazik
Dizdaro¤lu oy çoklu¤uyla seçilirken Adnan Çetin, Kemal Akbay›r,
Özgür Taﬂ ve Serdal Özmende
yönetim kurulu üyeleri oldu.

9

Ancak F Tipi hapishanelerin yap›m› da
h›zla sürüyordu. Oligarﬂi sald›r› için haz›rl›klar›n› tamamlamakla meﬂguldü.

TECR‹T
D‹REN‹ﬁ

Tecrit politikas›n›n karﬂ›s›nda barikat› da as›l olarak
devrimci tutsaklar
kurmak durumundayd›. Fakat, hapishanelerde çeﬂitli
siyasi hareketlerle
aylar boyunca sürdürülen tart›ﬂmalara ra¤men, direniﬂe baﬂlama konusunda hemfikir olunam›yordu. Sorun F tiplerini tahlil etmekle bitmiyordu, ne
yap›lacakt›? As›l soru buydu. Ve
bu noktada sol alabildi¤ine tutuk,
kendi görevini d›ﬂar›ya b›rakmaya çal›ﬂan bir tablo çiziyordu.

3
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Büyük Direniﬂ’in y›ldönümünde
anmalar yap›l›yor; Anma konuﬂmalar›nda s›kça direniﬂi bir konuﬂmaya s›¤d›rman›n zorlu¤u vurgulan›yor. Çünkü herhangi bir direniﬂ de¤il bu; 7 y›la yay›lan ve çok yönlü
bir savaﬂ verilen bir direniﬂ. Yaz› dizimizin ilk iki bölümünde direniﬂ
Niyetler, h e s a p l a r ”
öncesindeki “N
üzerinde durduk. Sonra direniﬂin
D i re nme hakk› i çi n di renas›l “D
Süniﬂ”e dönüﬂtü¤ünü hat›rlatt›k. “S
r e c i n d i re n i ﬂ b i ç i m i n e d e n f e d a
o l d u ? ” sorusunun cevab›na bakt›k.
F Tiplerine karﬂ› mücadelenin
k›ran k›rana bir ideolojik mücadele
oldu¤unu hat›rlatt›¤›m›z 2. BöD i re n i ﬂ i y e n i l m e z k › la n
lüm’de “D
ö r g ü t l ü g ü ç t ü r... D i reniﬂ, örgüt
d ü ﬂ m an l› ¤ › k a r ﬂ › s › n d a b a r i k a t t › . . .
D i re n i ﬂ i n d ü ﬂ ü r d ü ¤ ü m a s k e l e r !
(Ki bunlar›n içinde reformizmin,
din bezirganlar›n›n, sahte vatanseverlerin, AB’cilerin maskeleri vard›.) baﬂl›klar›na yer verdik. 3.
Bölümde direniﬂin de¤iﬂik yanlar›n›
ele alarak devam ediyoruz.
Direniﬂ yukar›da sözünü etti¤imiz gibi bir çok kesimin maskesini düﬂürürken, elbette oportünizmin s›n›flar mücadelesindeki yerini ve oportünist politika tarz›n›n
sonuçlar›n› da göstermiﬂ oldu.
Oportünizm , baﬂka bir çok
olayda da görüldü¤ü üzere, F Tipi
hapishanelerin gündeme gelmesiyle birlikte ilk tavr›n› gayet keskin tesbit ve sloganlarla aç›klad›.
Hücrelere girmeyeceklerini, y›kacaklar›n› ilan ettiler. Hücreleri
“parçalamak”tan söz ediyorlard›.

10

Solun bir k›sm› “fiili direniﬂ
yapmak laz›m” diyerek ölüm orucunun karﬂ›s›na fiili direniﬂi koyuyordu. Bu ikisinin karﬂ› karﬂ›ya
getirilemezli¤i bir yana, F Tipi hapishanelere karﬂ› mücadele sorununu fiili direniﬂe hapsetmek, F
Tipleri aç›lana kadar otur up beklemekten baﬂka bir ﬂey demek
de¤ildi. Nitekim bu teorinin savunucular› fiiliyatta da tam böyle
yapt›lar. Solun bir k›sm› ise “F Tiplerinin karﬂ›s›na emekçileri, kamuoyunu dikmek”ten söz ediyordu. Kimsenin buna itiraz etti¤i
yoktu elbette, ama bunu tutsaklar›n görevini d›ﬂar›ya y›kmak anlam›nda söylüyorlard› ki, bu tam bir
kaç›ﬂ teorisiydi. Kald› ki, “d›ﬂar›da” yap›lmas› gerekenler söz konusu oldu¤unda da bu kesimlerin
yapt›klar› ve yapabilecekleri s›n›rl›yd›. D›ﬂar›da da F Tiplerine karﬂ›
mücadelenin yükünü, içeride yükü omuzlayanlar taﬂ›yordu.
Gerçek ﬂu ki, solun bir kesimi
sald›r›y›
püskürtebilece¤ine
inançs›z, kendine güvensiz bir ruh
hali içinde F Tipi hapishaneleri ve
tecrite adeta kabullenmiﬂti...
Solun bir k›sm›, ancak F Tiplerine sevkler baﬂlay›nca direniﬂe
kat›l›rken, ne yaz›k ki bunda da
›srarl›, kararl›, tutarl› olamay›p
ortas›nda baﬂlad›klar› direniﬂi de

sonuna kadar götüremeyip, bir
süre sonra b›rakt›lar. Bununla da
kalmay›p, oligarﬂiden, emperyalizmin ﬂekillendirdi¤i hapishane
statüsünden baﬂka bir ﬂey olmayan “uluslararas› standar t l a r ” ›
talep edecek kadar da geriye savuruldular. Direniﬂin uzamas›yla
birlikte direniﬂi tamamen d›ﬂar›ya
havale ederek içeride tam bir
statükoculu¤u seçip, yenilgilerini
ilan ettiler.
Direniﬂe Cepheli özgür tutsaklarla birlikte baﬂlayan iki siyasi
hareket ise, kuﬂkusuz di¤erlerinden daha olumlu bir konumda olmakla birlikte görülen oydu ki, direniﬂin k›sa zamanda zaferle sonuçlanaca¤›n› ummuﬂ, bu gerçekleﬂmeyince, bir süre sonra direniﬂten çekilmiﬂlerdi.
Oportünizmin direniﬂi b›rakmas›, oligarﬂiyi oldukça umutland›rm›ﬂt›. Oligarﬂi ortaya ç›kan bu
durumu “bütün örgütler b›rakt›,
sadece bir örgüt devam ettiriyor,
onlar›n amac› baﬂka...” türünden
demagojilerinin malzemesi yaparken, yine solun direniﬂin d›ﬂ›na düﬂmesini kullanarak direniﬂi
tecrit etmeye çal›ﬂt›. Demokratik
kesimler direniﬂten uzaklaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, sansür daha da
koyulaﬂt›r›ld›.
Bu sürecin devam›nda devrimci gruplar›n ço¤u, art›k F Tiplerini, tecriti, direniﬂi neredeyse
tamamen gündemlerinden ç›kard›lar. Tecrit yoktu, direniﬂ yoktu
sanki. Öyle ki direniﬂin verdi¤i
ﬂehitler, bazen burjuva bas›ndakinden bile daha az yer kapl›yordu yay›n organlar›nda.
Oportünizm, “ölüm orucunun
etkisizleﬂti¤ini” söyleyerek bayra¤› d›ﬂar›ya devretmiﬂti. Ancak
ölüm orucunun yerine koyduklar›, etkilisinden vazgeçtik, etkisiz
de olsa, bir politikalar› olmad›.
Türkçesi, içinde do¤rudan yaﬂ›yor olmalar›na karﬂ›n F Tipi hapishanelere, tecrite karﬂ› apaç›k
ﬂekilde politikas›zlaﬂm›ﬂlard›. Ancak tecrit ve direniﬂ, tüm bu politikas›zl›klara, manevralara ra¤men sürüyordu ve direniﬂ kimsenin direniﬂin d›ﬂ›ndan keskin söylemlerine izin vermiyordu. Öde-

nen her yeni bedel, oportünizmi,
direniﬂin d›ﬂ›nda oldu¤u gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›ya getirdi. Kuﬂku
yok ki, bu pratikle yüzleﬂmek,
hesaplaﬂmak, ne kadar ertelenirse ertelensin, oportünizm için kaç›n›lmazd›r.

Halklar ›n teslim
al›n amazl›¤ ›nd a tar ihs el
b i r ö r ne k, k a l › c › b i r m e v z i
Büyük direniﬂ ve ayn› tarihsel
kesitte dünyan›n baﬂka yerlerinde
baﬂka halklar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen direniﬂler, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin en vahﬂi katliamlar›na ra¤men halklar›n teslim
al›namayaca¤›n› gösterdiler ve
göstermeye devam ediyorlar.
Bugün siyasal olarak ortaya
ç›km›ﬂ pek çok olguya, sonuca
bakarak halklar›n bu kuﬂatmaya
karﬂ› da direnece¤ini söylemek
do¤ald›r. Çünkü, emperyalizm,
devasa gücüne ra¤men Afganistan’dan Filistin’e, Irak’a kadar
dünyan›n bir çok yerinde direnen
halklar›n direniﬂlerini altedemedi.
Ancak biz, Amerikan imparatorluk politikalar›n›n tüm dünyaya dayat›ld›¤›, bir çok kesimin
dönemi atlatacak politikalar geliﬂtirdi¤i dönemler de içinde olmak üzere, her dönemde, halklar›n gücüne inanarak direniﬂ ve
savaﬂtan yana olduk. Halklar›n
mücadelesi çok çeﬂitli nedenlerle
duraklayabilir,
gerileyebilirdi;
ama böyle bir dünyada halklar
teslim al›namazd›. Halklar›n kazanaca¤›na inanc›m›zla teslimiyetin dayat›ld›¤› her dönemde,
biz direniﬂi örgütledik.
2000’lerin dünyas›nda ve Türkiyesi’nde Büyük Direniﬂi gerçekleﬂtirmemiz de ayn› inanc›n,
anlay›ﬂ›n sonucudur.
Birçok sol kesimin direniﬂin
d›ﬂ›nda kalmas›n›n nedenlerinden biri, “oligarﬂinin bu sald›r›s›na direnilemeyece¤i... oligarﬂinin
bu politikadan vazgeçirilemeyece¤i...” gibi nedenlerdi. Birincisi,
direnilemeyecek sald›r› yoktur.
Büyük Direniﬂ, öyle bir mevzidir
ki, 122 ﬂehit verilerek, ve asla
vazgeçilmeyerek, halklara her

koﬂulda direnilebilece¤ini göstermiﬂtir. ‹kincisi, s›n›flar mücadelesinde direniﬂ ve savaﬂlar, mutlak
kazan›m hesaplar›yla ﬂekillenmez; birçok tarihsel kesitte, kazan›m, direnmenin bizzat kendisidir.
Maddi kazan›mlar, ancak böyle
bir direniﬂ zemini içinde ihtimal
haline gelir. Direnmeyenlerin zaten kazanmalar› için en küçük bir
ihtimal bile hiç olmayacakt›r.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
temelde devrimi ve devrimcili¤i
yoketmek için gerçekleﬂtirdi¤i,
ideolojik ve stratejik muhteval›
bir sald›r›da, sadece “maddi kazan›m” üzerinden politika belirlemek, gerçekte sald›r›n›n niteli¤ini
görememektir.
Oligarﬂinin tecrit sald›r›s› karﬂ›s›nda, çeﬂitli kesimler “içeride ve
d›ﬂar›da çok yönlü mücadele”
ad›na, “kendini korumak” ad›na,
ve benzeri baﬂka gerekçelerle, tav›r almaktan, oligarﬂinin planlar›n›
bozacak bir mücadele hatt›n› hayata geçirmekten uzak durdular.

Büyük Direniﬂ’in
GÜNLÜ⁄ÜNDEN
11 May›s 2003: TAYAD'l›lar, taﬂ›d›klar› 106 tabutla ‹stanbul AKP ‹l Binas› önüne yürüdüler.
16 Eylül 2003: TAYAD'l›lar,
Abdi ‹pekçi Park›'nda oturma
eylemi ve açl›k grevine baﬂlad›lar.
20 Ekim 2003- 10. Ekip direniﬂe baﬂlad›.
*
11 Mart 2004: Tecrit zulmünün
mimarlar›ndan Ali Suat Ertosun’a, "Devlet Üstün
Hizmet Madalyas›" verildi.
24 Haziran 2004 - Sincan F Tipi’nde Hüseyin
Çukurluöz ve Bekir Baturu, ﬂehit düﬂtüler.
25 Temmuz - 11. Ölüm Orucu ekibi direniﬂe
baﬂlad›.
26 Aral›k- Sergül Albayrak, tecriti protesto etmek için Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi
önünde bedenini tutuﬂturdu.
*

ﬁunu söyleyebiliriz ki, bu sald›r›ya direnmeyenler, kendilerini
de koruyamam›ﬂlard›r. Çünkü s›n›flar mücadelesinde asl›nda mücadele arenas›n›n d›ﬂ›nda bir
“kendini koruma” yoktur.

6 Nisan 2005 - TAYAD'l›lar Trabzon'da linç
edilmeye çal›ﬂ›ld›.
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9 May›s 2005: 12. ölüm Orucu Ekibi
direniﬂe baﬂlad›.

Say›:
4

Devrimci hareket, yüze yak›n
de¤erli kadrosunu, militan›n›, taraftar›n› kaybetmesine ra¤men,
kuﬂku yok ki, bu büyük direniﬂten güçlenerek ç›km›ﬂt›r.

*

Öte yandan, “oligarﬂiye geri
ad›m att›ramay›z” tarz›ndaki bir
yaklaﬂ›m da, iktidar iddias›ndan,
kendine güvenden uzak bir politikan›n tezahürüdür ki, böyle bir
politika, alternatif bir güç oluﬂturamaz.
Büyük Direniﬂ halklardan ö¤renmiﬂ ve halklara ö¤retmiﬂtir.
Geride b›rakt›¤› 7 y›ll›k destan,
halklara ö¤retmeye, maddi ve
moral güç olmaya devam etmektedir. Emperyalizmin ve oligarﬂinin direniﬂe düﬂmanl›¤›n›n, direniﬂin en ufak kazan›m›na bile tahammülsüzlü¤ünün nedenlerinden biri de budur.

27 May›s 2005 - Tekirda¤ F Tipi'nde Faruk
Kad›o¤lu, bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.
5 Nisan 2006: Avukat Behiç Aﬂç›, Ölüm Orucu’na baﬂlad›.
28 Nisan: Ölüm Orucu direniﬂçisi Fatma
Koyup›nar “ben son olay›m” diyerek ﬂehit
düﬂtü. ﬁehit say›s› 122'ye ulaﬂt›.
1 May›s 2006: 13. Ölüm Orucu Ekibi, direniﬂin bayra¤›n› devrald›.
5 May›s 2006: ‹ki çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu Adana’da evinde Ölüm Orucu’na baﬂlad›.

Emper yalizmin kültürüne
karﬂ› halklar›n de¤erlerinin
ve sos ya l iz m in mevz i si
Emperyalizmin yoz kültürü,
açl›k, yoksulluk, sefalet içindeki
halklar› kuﬂatan en etkili silahlar›ndan birisidir. Emperyalizm yoz
kültürüyle insanl›¤›n bugüne kadar yaratt›¤› tüm de¤erlerini yok
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ederek, bencil, ç›karc›, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen, günü birlik yaﬂayan, namus, ahlak,
onur, gurur, vefa, ba¤l›l›k, arkadaﬂl›k, dostluk, hiçbir de¤eri olmayan, umutsuz, inançs›z, biçare
kiﬂilikler yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Tecrit iﬂte bu noktada, “bireycili¤in kalesi” olarak adland›r›labilecek bir politikad›r. Nitekim, burjuva, küçük-burjuva kesimler, tecrit
politikas›n›, yani “oda”lar›, ço¤u
kez “birey özgürlü¤ü” ad›na savunmuﬂlard›r.
Büyük direniﬂ, gerek ideolojik,
politik ç›k›ﬂ noktas› aç›s›ndan, gerekse de direniﬂ süreci içinde yaratt›¤› de¤erlerle emperyalizmin
yozlaﬂt›rma politikalar›n›n önünde
önemli bir barikat oldu. Halklar›n
en yüce de¤erlerine bu kokuﬂmuﬂlu¤un içinde yeni de¤erler ka-

Büyük Direniﬂ’in GÜNLÜ⁄ÜNDEN

26
Ekim
2008
Say›:
4

Haziran: Ülke içinde ve ülke d›ﬂ›nda destek açl›k
grevleri baﬂlad› ve Temmuz ay› içinde de sürdü...
Temmuz: Sanatç›lar, ‹stanbul’da “Hepimiz Tecritteyiz” oyunuyla tecriti protesto ettiler. Avukatlar,
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’yle eylemler
yap›yorlar.
A¤ustos: 402 doktor ve 442 avukat gazetelere
verdikleri ilanlarla tecritin kald›r›lmas›n› istedi.
15 Eylül: 150 Avukat tecrite son verilmesi talebiyle Adalet Bakanl›¤›na yürüyüﬂ yapt›.
16 Eylül: Gecekondu semtlerinde açl›k grevleri
baﬂlat›ld›.
7-9 Ekim: TAYAD'l›lar, ‹zmir, ‹stanbul, Ankara,
Antalya, Mersin, Adana ve Antakya’da oturma
eylemi yapt›lar.
4 Aral›k: TTB, KESK, TMMOB, D‹SK, HAK-‹ﬁ, ayd›nlar, sanatç›lar tecriti kald›rma ça¤r›s› yapt›.
15 Aral›k: 1000’e yak›n avukat cüppeleriyle
yürüdü.
*
10 Ocak 2007: Tecriti protesto edenlere polis
Taksim’de sald›rd›.
13 Ocak 2007: Türkiye çap›nda tecrite karﬂ›
oluﬂturulan birlikler kitlesel yürüyüﬂler, bas›n
aç›klamalar› yapt›lar.
22 Ocak 2007: Adalet Bakanl›¤›n›n tecriti kabul
eden ve k›smen kald›ran genelgesi ile 20 Ekim
2000 tarihinden beri sürdürülen direniﬂ bitirildi.
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zand›rd›. Bu kültür ve de¤erler,
halklar›n mücadelesine ›ﬂ›k tutacak en önemli mirast›r. “Hala
inançlar› u¤runa, yoldaﬂlar› u¤runa, halk u¤runa ölebilecek insanlar›n oldu¤unu” göstermesi bile,
evet, sadece bu bile baﬂl› baﬂ›na
burjuva kültürüne, bireycili¤e karﬂ› bir darbedir. Bu, direniﬂimizin en
önemli zaferlerinden biridir.

halklar›n tek kurtuluﬂ alternatifinin
yine sosyalizm oldu¤u düﬂüncesini gösterdi. Sosyalist düﬂüncenin
yok edilemeyece¤i gösterildi. Emperyalizmin hiçbir sald›r›s›n›n devrimci irade karﬂ›s›nda sonuç alamayaca¤› gösterildi.

Direniﬂ ayn› zamanda burjuva
ideolojisi karﬂ›s›nda sosyalizmin
savunuldu¤u mevzilerden biri olmuﬂtur.

Büyük Direniﬂ, tüm bu yönleriyle dünya halklar›n›n mücadelesine moral ve ideolojk güç vermiﬂtir. Direniﬂin dünya halklar›, ayd›nlar› üzerindeki etkisini James Petras’›n “Küreselleﬂme ve Direniﬂ”
adl› kitab›n›n önsözündeki ﬂu sat›rlarda da görmek mümkündür:

90’l› y›llarda sosyalist sistemin
y›k›lmas›yla birlikte emperyalizm,
sosyalizm karﬂ›s›nda ‘zaferini’ ilan
etti. Emperyalist tekellerin dünya
hakimiyetinden baﬂka bir ﬂey olmayan Yeni Dünya Düzeni, küreselleﬂme politikalar› dayat›ld› tüm
dünyaya. Emperyalizm, politik bir
zaferle yetinmeyip, zaferini, ideolojik, kültürel, askeri her boyutta
pekiﬂtirmek istiyordu. ‹ﬂte bu dönem, ayn› zamanda emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin devrimcilikte, sosyalizmde ›srar eden güçyoketme” amaçl› bir
lere karﬂ› “y
sald›r›ya geçti¤i dönemdir.

“Tek kutuplu dünya”da emperyalist tekellerin ç›karlar›na ters düﬂecek hiçbir ﬂeye izin verilmeyecek, tüm dünyaya teslimiyet dayat›lacakt›. Bu politika tüm yeni-sömürgelerde oldu¤u gibi ülkemizde
de uygulanacakt› elbette. Baﬂta
Parti-Cephe olmak üzere devrimci
hareketler de emperyalizmin teslim
alma programlar›na dahildi.
Çünkü ülkemiz devrimci hareketi, karﬂ›-devrim rüzgarlar› en
güçlü biçimde eserken bile, sosyalizmi, Marksizm-Leninizmi savunmaktan vazgeçmemiﬂ, ve de
sonras›nda, ne emperyalizm ve
oligarﬂinin sald›r›lar›na, ne de y›lg›n, dönek örgüt düﬂman›, reformist çevrelerin kuﬂatmas›na ra¤men yok edilememiﬂti.
Devrimci hareketi ideolojik, fiziki olarak tasfiyeye yönelik olan
tecrit sald›r›s›, o günden bu yana,
devrimci hareketi bir milim bile
yerinden oynatamad›, hedefinden
sapt›ramad›. Büyük Direniﬂ’te somutlaﬂan bu kararl›l›k, tüm dünya
halklar›na sosyalizmin ölmedi¤ini,

Hücrelerde teslim al›namayan
iradenin kayna¤›ndaki as›l güç,
Marksizm-Leninizm’di.

“Bu kitab›, insan haklar›n› savunan Türkiye açl›k grevcilerine,
cesaretleri, ilkeli ve disiplinli tutumlar›na karﬂ›l›k ithaf etmek istiyorum. ONLARIN MÜCADELE LER‹, DÜNYANIN HER YER‹NDEK‹ EYLEMC‹LERE SARSILMAZ
B‹R ÖRNEK OLUﬁT URUYOR.”
Büyük direniﬂ bu yanlar›yla,
burjuva ideolojisinin karﬂ›s›nda
devrimin, sosyalizmin, MarksizmLeninizmin savunulmas›, emperyalizmin teslim alma politikalar›na
karﬂ› dünya çap›nda bir meydan
okuyuﬂtur. Cesaretin, kararl›l›¤›n,
halk ve vatan için kendini feda etmenin en üst düzeyde ifadesidir.
Direniﬂ, emperyalizmin devasa görünen askeri gücünün de¤il,
devrimci iradenin, örgütlü gücünü, kendini feda eden bilincin yenilmezli¤ini ö¤retti. Kafalardaki
tüm statüleri parçalayarak insan
iradesinin, kararl›l›¤›n gücünü
gösterdi. Yaratt›¤› de¤erlerle dünya halklar›na emperalizme karﬂ›
nas›l direnilebilece¤inin ve nas›l
zafer kazan›laca¤›n›n yolunu göstermiﬂ oldu bu direniﬂ. Ama burada esas olan, “yol” derken kastedilen sadece bir direniﬂ biçimi,
yöntemi de¤il, bizzat o direnme
anlay›ﬂ›n›n, iradesinin kendisidir.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n, kapitalizme karﬂ› sosyalizmin temsilcileriyiz. Büyük direniﬂte bu misyonla direnilmiﬂ, örnek ve önder olunmuﬂtur.
- son -
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‹ﬂkenceci Polis
Engin Çeber'in iﬂkence ile katledilmesinden ard›ndan polis, iﬂkencenin münferit de¤il bir devlet
politikas› oldu¤unu göstermiﬂtir.
19 Ekim günü Malatya Turan
Emeksiz Caddesi üzerinde bildiri
da¤›tan Malatya Temel Haklar çal›ﬂanlar› Sevcan Göktaﬂ ve Düzgün Karal polisler taraf›ndan iﬂkenceyle gözalt›na al›nm›ﬂt›r.
‹ki kiﬂi sokak ortas›nda önce
kimlik kontrolü gerekçesiyle durdurulup, polisler taraf›ndan hastanelik edilene dek dövülüp, sonra
sürüklenerek “polise hakaret” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›nda bulunan iki kiﬂi
Beyda¤› Karakolu’na götürüldükten sonra serbest b›rak›ld›lar.
Polis sadece Malatya’da de¤il
Elaz›¤’da da iﬂkencecili¤ini tüm
halk›n gözü önünde gösterdi.
Elaz›¤’da Hozat Garaj›’nda 21
Ekim günü TAYAD’l› Aileler tara‹zmir, Bursa, Antalya, Antakya ve
Malatya sokaklar›nda Engin’in sesi Yürüyüﬂ’le halka ulaﬂt›.

f›ndan, 45/1 say›l› genelgenin uygulanmas›
için yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan yap›lmak istenen bildiri da¤›t›m›na
polis sald›rd›.
Bas›n aç›klamas›nda “gelmiﬂ
geçmiﬂ en yalanc›, en demagog,
en katliamc› iktidar AKP ve bakan›” diyordu TAYAD’l›lar ve polis bunu sald›rarak do¤ruluyordu.
Polsin bildiri da¤›t›m› yapmak
isteyen Adem Y›ld›z’›n aranmas›
oldu¤unu gerekçe gösterip Y›ld›z’›
gözalt›na almak istemesi üzerine
arkadaﬂlar›n› sahiplenen, Hüseyin
Çelik, Nurcan Hanbayat ve Zeynep Karademir’ de polisin sald›r›s›na u¤rad›. Ancak yüzlerce insan›n sahiplenmesiyle ve polisin
üzerine yürümesiyle polis di¤erlerini b›rakarak Adem Y›ld›z’› kaç›r›rcas›na gözalt›na ald›.
Akﬂam saatlerinden sarbest b›rak›lan Y›ld›z’›n gözalt› gerekçesi;
“Elaz›¤’da Silahl› veya canl› bomba tarz›nda eylem yapaca¤›” istih-

barat› oldu¤u yalan›yd›. Ayn› konuyla ilgili 18 Ekim’de Yeﬂim Sönmez’in evide onlarca polis taraf›ndan kuﬂat›larak, Özel Harekat
Timleri iﬂli¤inde bas›lm›ﬂt›.
Elaz›¤ Haklar Derne¤i Giriﬂimi'nin polisin kompolculu¤una
iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada; “Adem
Y›ld›z, yasal bir dernek çal›ﬂan›d›r.
Ve bu, demokratik kurumlara ve
çal›ﬂanlar›na dönük bir sald›r›d›r.
Bu, halka karﬂ› bir gözda¤›d›r.
Amaç halk› ve devrimcileri sindirmektir.” diyerek AKP polisin ve
AKP’yi protesto etti.
Malatya ve Elaz›¤’da yaﬂanan
gözalt›larda polisin keyfili¤i, iﬂkencecili¤i bir kez daha gözler
önüne serilmiﬂtir.
hiplenmek
için,
kahvelerde konuﬂmalar yapt›. Yozlaﬂmay›, yozlaﬂman›n gençler üzerindeki etkisini anlattan amca. “Mahallenin gençlerine sahip ç›k›n. Bu
mücadeleyi birlikte verin. Gençlerimizi kaybediyoruz” diyerek kahvelerde masa masa dolaﬂt›.

Engin’i Gitti¤imiz Her Yere
Yürüyüﬂ’ümüzle Taﬂ›yaca¤›z

Antalya Gebizli
Mahallesi’nde
17
Ekim günü yap›lan sat›ﬂlarda,
halka Engin’in katilinin AKP iktidar› oldu¤u anlat›ld›. Olumlu tepkilerle karﬂ›laﬂan okurlar›m›za
“Bu ülke de si zin gi bi in sanla r›
gör mek bize umut veri yor, sizle ri
gör mek bize güç veriyor, bask›lara ra¤men mü ca dele nizi de vam
e tti riyor su nuz ve biz ler de sizinleyiz” diyen mahalle halk› sahip
ç›kt›.
‹zmir’in Güzeltepe ve Yamanlar
mahallelerinde 18 Ekim günü,
Engin’nin yozlaﬂmaya ve açl›¤a
karﬂ› mücadele ederken iﬂkenceyle katledildi¤ini anlatan dergi
okurlar› Yürüyüﬂ’ü halka ulaﬂt›rd›lar. Engin´i katledenlere en iyi cevab› dergiyi sahiplenerek veren
halk, yaﬂananlar› takip ettiklerini
ve sorumlular›n bulunmas›n› istediklerini belirttiler. Evlerine davet

edip çay, yemek ikram eden mahalle halk›, dergi da¤›t›mc›lar›na
“baﬂ sa¤l›¤›” dileklerini ilettiler.
Bursa’n›n emekçi mahallelerinden Panay›r ve Teleferik’te 19
Ekim günü Yürüyüﬂ halka ulaﬂt›r›ld›. Yürüyüﬂ’ü halka ulaﬂt›rd›¤› için
sokak ortas›nda polis taraf›ndan
kurﬂunlanarak felç b›rak›lan Ferhat ve iﬂkencede katledilen Engin
Çeber anlat›ld›. Dergi da¤›t›m› s›ras›nda da¤›t›mc›lar›m›z›n yan›na
gelen 70 yaﬂ›nda bir amca Engin’in katledildi¤ini duyunca sa-

26
Ekim
2008
Say›:
4

Antakya’daki Yürüyüﬂ okurlar›m›z, bu hafta Harbiye Beldesi’nin Karyer Mahallesi’ndeydi. 45/1
nolu genelgeyi uygulamayan AKP
iktidar›n›n ikiyüzlüce tutumu halka anlat›ld›.
Malatya Yeﬂilyurt Caddesi’nde
21-22 Ekim’de gerçekleﬂtirilen
dergi da¤›t›m›nda, halka; “Tekellere bas›n özgürlü¤ü, Ferhat'lara,
Engin'lere kurﬂun BU YÜRÜYÜﬁ
DURMAYACAK! Engin'in katilleri
tutuklanmal›, siyasi sorumlular istifa edilmelidir” denilerek Engin
anlat›ld›.
Dergi da¤›t›mlar›nda toplam
173 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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2 günlük açl›k grevi oldu.
12 kiﬂinin kat›ld›¤› açl›k grevi, 18
Ekim'de Paris -Les
Halles'de bildiri da¤›t›m›yla baﬂlad›.
1000 adet bildiri
da¤›t›m› yap›l›rken,
bir yandan da halka Türkiye’de ya-

Büyük Direniﬂ’in Y›ldönümünde Anmalar

65 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan
eylemde, Türkiye Adalet Bakanl›¤›’ndan, kendi yay›nlad›klar› genelgeye uymas›, tutsaklar›n direniﬂleriyle kazand›klar› sohbet
haklar›n›n uygulanmas› istendi.

Almanya:
Almanya’n›n baﬂkenti B e r lin’de, Halk Cepheliler, Türkiye
Konsoloslu¤u önünde tecriti protesto ettiler. Konsolosluk görevlileri, Halk Cephelilerin haz›rlad›¤›
tecriti anlatan dosyay› almad› ve protesto eylemini engellemeye çal›ﬂt›. Buna
karﬂ›n
sürdürülen
eylemde, konsoloslu¤un karﬂ›s›na tecriti protesto eden
pankart as›ld›.

‘Direndiler, düﬂmesin diye
halk›m›z›n baht›na umutsuzluk’
Bundan 8 y›l önce, 20 Ekim
2000’de baﬂlayan Ölüm Orucu
direniﬂi, 7 y›l süren bir feda ve
kahramanl›k destan›na dönüﬂtü.
Bu Büyük Direniﬂ’te 122 ﬂehit
verildi.
26
Ekim
2008
Say›:
4

Direniﬂin y›ldönümünde, büyük direniﬂin ﬂehitleri için, Avrupa’da 10’dan fazla kentte anmalar ve hapishanelerde süren tecritin kald›r›lmas› için, protesto
gösterileri ve açl›k grevi eylemleri yap›ld›.

Fransa:
Büyük direniﬂ ﬂehitlerinin an›ld›¤› yerler içinde Fransa da vard›.
Frans›z emperyalizmi, 9 Haziran’da Paris Anadolu Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤ine bask›n
yapm›ﬂ, üyelerini tutuklam›ﬂ, terör estirmiﬂ, Fransa’da devrimcilerin çal›ﬂmalar›n› engellemek istemiﬂti. Fakat, baﬂar›l› olamad›¤›n›n somut göstergelerinden birisi de direniﬂin
y›ldönümünde
Fransa Halk Cephesi
taraf›ndan yap›lan eylemler oldu.
Fransa’da yap›lan
eylemlerden birisi, 1819 Ekim’de Anadolu
Halk Kültü r Merke zi ' nde gerçekleﬂtirilen
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ﬂanan sald›r›lar ve hukuksuzluk
anlat›ld›.
***
Fransa’da eylem yap›lan yerlerden biri de Nancy ﬂehri Place
Mageino meydan› oldu. Eylemde, 2000 ölüm orucu direniﬂinin
yan›nda, Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi de gündeme getirildi.
“ Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez ” , “ Engin Çeber Ölüms ü z d ü r” gibi sloganlar›n at›ld›¤›
eylemde, ayr›ca bildiri da¤›t›m›
yap›ld›.
***
Yine Fransa’n›n S t r a s b o u r g
kentinde, Halk Cephesi uyeleri ve
çeﬂitli devrimci örgütlerin ça¤r›yla yap›lan eylemde, “hapishanelerden tabutlar ç›kmaya devam
ediyor” denilerek Engin Çeber'in
Metris hapishanesinde iﬂkence ile
katledilmesine de¤inildi.

***
Wupper tal ﬂehrinde düzenlenen anmada, büyük direniﬂin
dünya halklar›na b›rakt›¤› miras
ve devrim için, sosyalist idealler
için yarat›lan kahramanl›k anlat›ld›.
***
Köln’de Halk Cephesi taraf›ndan 18 Ekim’de 2 günlük açl›k
grevi baﬂlat›ld› ve Dom kilisesi
önünde ölüm orucunun tarihini
anlatan yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.
19 Ekim’de ise Anadolu Halk
Kültürevi’nde anma yap›ld›. Anmada, büyük ölüm orucu direniﬂinin tarihi ve siyasal sonuçlar›
üzerine konuﬂma yap›ld›.
***
Hamburg’da da büyük direniﬂin ﬂehitleri için anma yap›ld›.
Anmada direniﬂ üzerine bir seminer de yap›ld›. 18-19 Ekim’de
ise,
hapishanelerdeki
tecrit uygulamas› 2 günlük açl›k grevi eylemi ile
protesto edildi ve tutsaklar›n 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmas›
istendi.
Anmada, ölüm orucu
direniﬂi, “ Düﬂmesin di ye halk›m›z›n baht›na
u m u t s u z l u k ... E k i m ' i n

20' s i n d e a ç l › ¤ › m › z › e k t i k . . . ”
sözleriyle anlat›ld›.
***
Dor tmund ﬂehrinde, TAYAD'l›
Aileler taraf›ndan, 17 Ekim’de
ﬂehir merkezinde stant aç›larak
tecrit ve direniﬂi anlatan yüzlerce
bildiri da¤›t›ld›, sözlü bilgilendirme yap›ld›.
Dortmund’da yap›lan eylemlerden birisi de, Dortmund Kültür
Merkezi’nde düzenlenen anma
töreni oldu. 19 Ekim’de yap›lan
anmada, devrimci tutsaklar› anlatan sinevizyon gösterimi de yap›ld›, bir kez daha direniﬂin kazan›mlar›n›n alt› çizildi.
Ayr›ca 18-19 Ekim’de Dortmund’da da, 14 kiﬂinin kat›ld›¤›
2 günlük açl›k grevi ile tecrit protesto edildi.
***

N ü r n b e r g ’de ise, Nürnberg
Halk Kültürevi taraf›ndan direniﬂin
ﬂehitleri ve iﬂkencede katledilen
Engin ÇEBER için, 19 Ekim’de bir
anma gerçekleﬂtirildi.
Anmada, direniﬂi anlatan konuﬂmalar›n yan›nda, sinevizyon gösterimi de yap›ld›.

Belçika:
Belçika'n›n baﬂkenti B r ü k s e l’de

bulunan Av r u p a P a r l e m e n t o s u
önünde TAYAD Komite taraf›ndan
yap›lan eylemle, ölüm orucu direniﬂ ﬂehitleri an›ld› ve tecrit protesto
edildi.
Burada yap›lan gösteride, çeﬂitli
hapishanelerden gönderilen tutsak
ürünleri de sergilenirken, 122 ﬂehidi simgeleyen bir tabut binan›n
önüne b›rak›l›rken, tutsaklar›n 10
saatlik sohbet haklar›n›n uygulanmas› istendi. Ayr›ca Avrupa Parlementosu önünde yap›lan eylemde
de, Engin Çeber'in iﬂkenceyle katledilmesi protesto edildi.
Belçikal› anti-emperyalistlerin
de kat›larak destek verdikleri ve 50
kiﬂinin kat›ld›¤› gösteride, “Tecrit
Ölümdür, Tecrite son”, “Engin Çeber Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›
ve bildiri da¤›t›ld›.

‹ngiltere:
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da
ise, Halk Cepheliler taraf›ndan, 18
Ekim’de baﬂlayarak 35 kiﬂinin kat›l›m›yla 3 günlük açl›k grevi yap›ld›. Açl›k grevinin ikinci günü, devrimci tutsaklara kartlar yaz›larak,
tutsaklara yönelik tecritte küçük bir
gedik de, kartlarla aç›ld›.
20 Ekim’de Wood Green Kütüphanesi önünde, bildiriler da¤›t›ld›.

Avusturya: Irkç›l›¤a Ve Yozlaﬂmaya Son
Viyana Anadolu Kültür Merkezi, 19 Ekim’de, ›rkç›l›¤a, yozlaﬂmaya ve ayr›mc›l›¤a karﬂ› konser düzenledi.
Grup Yorum ve Suavi’nin kat›ld›¤› konserde, Avrupa’da yaﬂayan
Türkiyelilerin yaﬂad›klar› sorunlar› antalan “Anadolu’dan Geldik”
isimli ve 20 Ekim 2000’de baﬂlayan Ölüm Orucu direniﬂini anlatan
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmalarda da, ölüm orucu direniﬂine, iﬂkencede katledilen Engin Çeber’e
ve gündemdeki konulara de¤inildi.
Konser’de devrimci hareketin önderi Dursun Karataﬂ’›n görüntüleri alk›ﬂlar ve
sloganlar eﬂli¤inde izlendi.
1100 kiﬂilik coﬂkulu kitle, Grup Yorum’un kimi türkü ve marﬂlar›n› hep bir
a¤›zdan söyledi, sloganlar›yla eﬂlik etti.

ENG‹N CEBER
‹ ﬁ K E N C E Y L E K AT L E D ‹ L D ‹ ;
KAT ‹ L ‹ D Ü Z E N D ‹ R
Ba¤c›lar Cemevi Gençlik Ko-misyonu yapt›¤› aç›klamayla
Engin Çeber’in iﬂkence sonucu
katledilmesini protesto etti. Ka-tillerin cezaland›r›l›p yarg›lan-mas›n›n istendi¤i aç›klamada
Engin Çeber’e gözalt›na al›nma-s›ndan baﬂlay›p hapishanede de
devam eden iﬂkenceler anlat›la-rak Çeber’in hapishanelerde
katledilen ne ilk ne de son dev-rimci oldu¤u ifade edildi.
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***

KESK: ‹ﬁKENCEYE
SON V E R ‹ L S ‹ N !
KESK Genel Merkezi 17 Ekim
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla
Engin Çeber’in iﬂkencede katle-dilmesini protesto ederek “‹ﬂken-ceye, yasaklamalara ve bask›lara
son verilsin!” dedi. Aç›klamada
AKP’nin alt› y›ll›k iktidar›nda
Türkiye’nin hiçbir sorununa kal›c›
çözüm üretemedi¤i vurgulanarak
“Türkiye hâlâ, cezaevinde gence-cik bir insan›n, Engin Çeber’in, iﬂ-kence edilerek öldürülmesi ay›-b›yla yaﬂamaktad›r” denilerek iﬂ-kenceye son verilmesi sorumlula-r›n yarg›lanmas› istendi.
***
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‹ S TANBUL M ‹ L L E T V E K ‹ L ‹
M E H M E T SEV‹GEN’DEN
Z ‹ YA R E T
CHP ‹stanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen, Engin Çeber ile
birlikte gözalt›na al›n›p tutuklanan
Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür
Karakaya’y› ziyaret etti.
Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde gerçekleﬂen ziyarette geçmiﬂ olsun dileklerini
sunan Sevigen, iﬂkence ve kötü
muamele yaparak ölümlere yol
açan güvenlik görevlilerinin, il
idare amirinin ya da üst yetkililerin iznine ba¤l› olmaks›z›n do¤rudan yarg›lanabilmeleri için meclise bir yasa teklifi sunmay› düﬂündü¤ünü belirtti.

15

“Engin Çeber’in
iﬂkencede katledilmesinin hesab›n› sormak,
iﬂkence düzenine karﬂ› ç›kman›n ilk ad›m›d›r”
dediler. Yürüyüﬂ ve Halk
Cephesi önlükleriyle yap›lan

Halk Cephesi bildirisi de da¤›t›ld›.
Tramvay Dura¤›’ndan tünele kadar yap›lan dergi sat›ﬂ›nda onlarca dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Anka ra'da Suç Duyurusu
Engin Çeber’in katledilmesinin sorumlular›n›n bulunup yarg›lanmas› için Ankara’da Halk
Cephesi, Al›nteri, ESP, EMEP,

Binlerce Engin
Binlerce Ferhat Olal›m
Halk Cephesi baﬂta olmak
üzere, çeﬂitli kitle örgütleri, Engin
Çeber’in katillerinin tutuklanmas›
ve cezaland›r›lmas›, siyasi sorumlular›n istifa etmesi için eylemlerini sürdürüyorlar.
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Yürüyüﬂler, bas›n aç›klamalar›, suç duyurular›, protesto eylemlerinde, oligarﬂinin iﬂkencecili¤i, katilli¤i vurguland›.

“Bin ler ce En gin
Binlerce Ferhat Ola l›m”
Engin Çeber’in katillerinden
hesap sorulmas› için 19 Ekim
günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda Halk Cephesi bir eylem
gerçekleﬂtirdi. “Yürüyüﬂ Dergisi;
Toplatma, Kapatma, El Koyma,
Yay›n Durdurma Yetmedi, ﬁimdi
Da¤›t›mc›lar›n› Öldürmeye Baﬂlad›lar Bas›n Özgürlü¤ü(!) Sadece Ayd›n Do¤an ‹çin mi Var?Halk Cephesi” pankart›n› açan
Halk Cepheliler Engin’in resimlerini taﬂ›d›lar. Engin Çeber’e iﬂkence yapan ve katledenlerin tutuklanmas›n›, siyasi sorumlular›n
hesap vermesini isteyen Halk
Cepheliler Engin’in, Ferhat Gerçek’in polis kurﬂunuyla felç kalmas›n› protesto etti¤i için tutuklan›p hapishanede katledildi¤ini
katillerin hem Metris’te hem Ankara’da oldu¤unun belirttiler ve
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ÖZÜR
SORUMLULUKTAN
KAÇMAKTIR
Taleplerimiz:
u Engin Ç eber’in Katilleri Tutuklanmal›d›r!
u ‹stanbul E mniyet M üdürü, ‹ stanbul Valisi görevden al›nmal›d›r!
u Siyasi Sorumlular
‹stifa Etmelidir!
ve “Engin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r”, “Engin’in Katilleri Yarg›lans›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde binlerce Ferhat binlerce Engin
olup hesap sorma ça¤r›s› yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde aç›klaman›n ard›ndan
Yürüyüﬂ Dergisi satmak isteyen
Halk Cepheliler polis barikat›yla
karﬂ›laﬂt›lar. Halk Cepheliler’in
kararl› duruﬂu karﬂ›s›nda barikat›
açmak zorunda kalan polis, dergi
sat›ﬂ› boyunca sözlü tacizden geri durmad›. “Tabutlara da Soksalar, Tekerlekli Sandalyelere de
Oturtsalar Bu Yürüyüﬂ Hiç Susmayacak” ﬂeklinde sesli anonslar
yap›l›rken aç›klamada okunan

SDP, ODAK, Partizan, Kald›raç
gibi kurumlar›n kat›l›m› ile Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulunuldu.
Suç duyurusundan önce gerçekleﬂtirilen eylemde “‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”, “ Engin Çeber Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld› ve “Engin Çeber’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pankart›
aç›ld›. 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› Evrim Yücel okudu. Engin Çeber’in katledilmesinin ülkemizdeki ne ilk ne de son
katliam olaca¤›n› söyleyen Yücel,
“hiçbir engel eﬂitlik ve özgürlük
mücadelemizi engelleyemeyecek, demokratik ve meﬂru haklar›m›z› sonuna kadar kullanaca¤›z.
Adalet istiyoruz” sözleriyle aç›klamay› bitirdi. Ard›ndan Ankara
Adliyesi’ne suç duyurusunda bulunuldu.

Engin Çeber Ölüms ü zdür!
Halk Cepheliler, 16 Ekim günü Gülsuyu’nda bir yürüyüﬂ yaparak Engin Çeber’i katledenlerin tutuklanmas›n› istediler. Gülsuyu Okul Dura¤›’ndan Heykel
Dura¤›’na kadar meﬂalelerle yürüyen Halk Cepheliler yürüyüﬂ
boyunca “Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”,
“Engin Ceber Ölümsüzdür”,

“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar› att›lar. Heykel
Dura¤›’nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda bu ülkede Enginler, Ferhatlar hep olacak” mesaj› verilirken Engin Çeber’in katledilmesinin tüm halka verilen gözda¤› oldu¤u vurguland›.

En gin’in Katil le ri
Ce za land› r›l s›n !
Edirne’de 17 Ekim günü Engin’i katleden iﬂkenceci AKP iktidar› protesto edildi. Tahmis Meydan›’nda biraraya gelen DKÖ ve
siyasi parti temsilcileri “Polis
Dövdü Hapisane Öldürdü Engin
Çeber'in Katilleri Cezaland›r›ls›n”
yaz›l› pankart açt›lar. “Engin Çeber Ölümsüzdür, ‹nsanl›k Onuru
‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde Engin Çeber’in
katledilmesinin iﬂkencede ilk
ölüm olmad›¤›, bu ülkede iﬂkence
gerçe¤inin y›llard›r varoldu¤u anlat›ld›. “Demokratik Kitle Örgütleri olarak Engin Çeber’in katillerinin cezaland›r›lmas›n›, Devrimci
bas›n üzerindeki bask›lar›n kald›r›lmas›n›, iﬂkencenin bir insanl›k
suçu oldu¤unu ve art›k son bulmas›n› istiyoruz” sözlerinin ard›ndan eylem sloganlarla sona erdi.

‹ z mir'de Oturma Ey le mi
‹zmir ‹HD ﬂubesi 18 Ekim günü Konak Eski Sümerbank önünde yapt›¤› eylemle Engin Çeber’in katledilmesini k›nad›. Eylemde gözalt› ve hapishanelerde
iﬂkencenin artt›¤› belirtilirken, iﬂkence her gündeme geldi¤inde
devletin “iﬂkence yok” diye cevap verdi¤i söylendi. “Devlet iﬂkenceye cezas›zl›k politikas›na
son vermelidir. ‹ﬂkenceye toleransa son vermelidir. ‹ﬂkenceye
son vermelidir.” denilen aç›klaman›n ard›ndan yap›lan oturma
eylemi yap›ld›. Eyleme 35 kiﬂi
kat›ld›.

R o t terdam'da
Bildi ri Da¤›t ›m›
Hollanda'n›n Rotterdam ﬂehrinde 18 Ekim günü, Halk Cepheliler
bildiri da¤›t›m› yapt›lar. Engin Çe-

ber’in katledilmesi ve Türkiye’de F
tipi hapishanelerde hala devam etmekte olan tecrit ve iﬂkenceleri anlatan bildiriler Türkçe ve Hollandaca olarak da¤›t›ld›. Rotterdam’›n
Güney ve Bat› bölgelerinde yap›lan
bildiri da¤›t›mlar›nda bine yak›n
bildiriyi halka ulaﬂt›rd›.

‹ngiltere: Türk Elçili¤i
Önünde Pr o t e s t o
17 Ekim günü ‹ngiltere'nin
baﬂkenti Londra'da, Halk Cephesi taraf›ndan bir protesto gösterisi düzenlendi. Türk Elçili¤i önünde yap›lan eylemde Türkçe ve ‹ngilizce “Engin Çeber Türkiye’de
‹ﬂkence Sonucu Ölmüﬂtür” ve
“Türkiye ‹ktidar› ‹ﬂkenceci bir ‹ktidard›r” dövizleri taﬂ›nd›. “Engin
Çeber Hapishanede Katledildi
Katili AKP ‹ktidar›d›r” yaz›l› pankartlarla AKP iktidar›n›n iﬂkenceci yan› teﬂhir edildi.
Eylem baﬂlad›ktan sonra gelen
polis ekipleri eylemin son bulmas›n› istedi. Protesto sloganlar, alk›ﬂlar ve z›lg›tlar eﬂli¤inde devam
ederken bildiriler da¤›t›larak Engin Çeber ve tüm devrim ﬂehitleri
an›s›na yap›lan sayg› duruﬂunun
ard›ndan eylem sona erdi.

Al manya'da
En gin ‹çin Ey lem ler
Almanya'n›n Düsseldorf, Berlin ve Hamburg ﬂehirlerinde bulunan Türkiye Konsolosluk'lar›
önünde Halk Cephesi taraf›ndan
eylemler gerçekleﬂtirildi.

Berlin: "En gin Çeber
Ölüms ü z dür"
“Engin Çeber'in Yürüyüﬂ'ünü
sürdürece¤iz” sözleriyle Almanya'n›n baﬂkenti Berlin sokaklar›nda Halk Cepheliler Engin'i anlatt›. Berlin Halk Cephesi, Enginler'in yürüyüﬂünü sürdürerek,
gerçe¤in sesini halka ulaﬂt›rmaya
devam edeceklerini duyurdu.
15 Ekim günü Berlin'de Türkiyeliler'in yo¤un yaﬂad›¤›, Leoparplatz meydan›na "Polis Dövdü
Hapishane Öldürdü! Engin Çeber'in Katilleri Cezaland›r›ls›n"

yaz›l› pankart as›ld›.
16 Ekim günü Berlin'deki Türkiye Konsoloslu¤u önüne giden
Halk Cepheliler, "Engin Çeber
Ölümsüzdür" yazan pankart›
asarak, Yürüyüﬂ Dergisi yurt d›ﬂ›
bürosunun aç›klamas›n› da¤›tt›lar. Ayn› gün Kreuzber Kotbusser
meydan›na "Engin Çeber Ölümsüzdür" pankart› as›ld›.
Halk Cepheliler "Engin Çeber
Ölümsüzdür”, “Yürüyüﬂ'ümüz
Engellenemez" sloganlar› ile eylemlerini bitirdi.

Hamburg: "Engin'in Kati li
AKP'dir"
Hamburg Halk Cephesi, 16
Ekim günü Türkiye Konsoloslu¤u önünde düzenledikleri protesto gösterisiyle Engin Çeber'in katillerinin AKP iktidar› oldu¤unu
belirterek sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› istedi. Eylemde Engin
Çeber'in resimleri ve Yürüyüﬂ
dergileri aç›l›rken, yine Konsolosluk önünde bekleyen Türkiyeliler'e de Halk Cephesi aç›klamalar› da¤›t›larak, Türkiye devletinin iﬂkencecil¤i teﬂhir edildi.
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Düs seldor f: En gin Çeber'in
Katili AK P ‹k tidar› d›r
Halk Cephesi taraf›ndan 14
Ekim günü Düsseldorf Türkiye
Konsoloslu¤u önünde bir eylem
yap›ld›. "Engin Çeber Ölümsüzdür" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, konsoloslu¤a gelen insanlara
Engin'in yaﬂam›, gözalt› süreci ve
katlediliﬂi anlat›ld›. Konsolosluk'taki insanlar yap›lan konuﬂmalar› büyük bir dikkatle dinledikleri gözlendi¤i eylem “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" sloganlar›yla sona erdi.
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Sorsan›z Hepsi
"Elhamdülillah
Müslüman"d›r
Engin Çeber’in katledilmesine
kadar uzanan iﬂkencelere iliﬂkin
anlat›mlarda ilk dikkati çeken olgulardan biri de, iﬂkencecilerin,
iﬂkenceye “iftar” aras› vermeleridir. Demek ki, iﬂkenceciler, oruç
tutan, dini vecibelerini yerine getiren, dini bütün(!) kiﬂilerdir.
Metris Hapishanesi’ne iliﬂkin
ayn› günlerde ortaya ç›kan bir
baﬂka bilgide ise, tutuklular›n sadece Zaman gazetesini okumalar›na izin verildi¤i görülüyor. Gardiyanlar, baﬂka gazete isteyenlere, “Okursan›z sadece Zaman
var...” diyorlar.
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Öyle anlaﬂ›l›yorki, Metris'in
personeli de Fethullahc›’d›r. Devrimcilerin çok iyi bildi¤i gibi, F Tipi
hapishanelerde de gardiyanlar›n
ezici ço¤unlu¤u dinci veya "milliyetçi"dir.
Polisteki, hapishanelerdeki bu
kadrolaﬂmaya bak›nca, ülkemizdeki iﬂkencelerin dinci ve “milliyetçi” kadrolar taraf›ndan icra
edildi¤ini söylemek hiç de yanl›ﬂ
de¤ildir. Fethullahç› örgütlenmenin yayg›nlaﬂt›¤›, giderek hakim
hale geldi¤i y›llard›r söyleniyor.
Bunun oran›n›n ne kadar oldu¤u
önemli de¤ildir, fakat ﬂu kesindir;
polis kadrosunun hemen tamam›,

"dinci" ve "milliyetçi"dir. Ve her
türlü iﬂkenceleri, ahlaks›zl›klar›,
tecavüzleri yapanlar da bunlard›r.
Hem bunlar› yap›yor, hem de “Elhamdülillah Müslüman›z” diyorlar.
Peki hangi din, böyle bir iﬂkencecili¤e cevaz verir? Bak›n
Muhammed ne diyor: " K u d u z b i r
köpe¤e dahi olsa herh a n g i b i r
canl›ya iﬂkence yapmak haramd›r".
Buradan hareketle ﬂunu sorabiliriz; bir insana iﬂkence yapan
birinin tuttu¤u oruç makbul müdür? Bir insana iﬂkence yapan birinin namaz k›lmas› caiz midir?
Özellikle devletin iﬂine yarayacak konularda, (mesela Ölüm
Orucu’nun günah oldu¤u gibi)
s›k s›k aç›klamalar yapan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, bu konuda
da bir aç›klama yapmal›d›r. Tutsaklara iﬂkence yaparken, iftar
vakti geldi deyip, iftar sofras›na
oturan bir polisin, gardiyan›n tuttu¤u oruç, oruç mudur?
Engin Çeber'e ve arkadaﬂlar›na yap›lanlar› bir daha okuyun;
hangi inançl› insan yapabilir bunlar›? “Do¤ruluktan dürüstlükten
ayr›lma” diyen, insan› “yaradandan ötürü” sevmeyi ö¤ütleyen bir
inançla, bu zulüm nas›l yanyana

gelebilir?
Ama çok iyi biliyoruz ki ülkemiz polis teﬂkilat›nda kendisine
“müslüman›m”, “milliyetçiyim”
diyen kesimler kadrolaﬂm›ﬂt›r.
AKP’nin 6 y›ll›k iktidar›nda “islamc›” (Fethullahç›, Nakﬂibendi
veya baﬂka bir tarikattan) ve
“milliyetçi” polislerce 290 kiﬂi
gözalt›nda iﬂkenceyle katledildi.
Kald› ki bu olgu, sadece AKP
iktidar›yla da s›n›rl› de¤ildir; daha
öncesinden baﬂlayan bir süreçtir.
Faﬂist devletin kadrolar›n›, neredeyse elli y›ld›r bu dinci ve milliyetçi kesimlerden devﬂirdi¤i, onlar› "güvenilir" buldu¤u, onlar›n
da devlete sad›k oldu¤u ve bu sadakatin devlet ad›na iﬂkence, infaz, katliam dahil herﬂeyi yapmaya kadar uzand›¤› bir gerçektir.
Fethullahç›lar›n oligarﬂik devlet
içinde 1990'larda “kadrolaﬂt›¤›”
ilk kurumlar›n Polis Kolejleri ve
Polis Akademileri olmas› çarp›c›d›r. Polis içinde kadrolaﬂ›rken, daha üst kademelere ç›karken, iﬂkencede, infazlarda, di¤er kontrgerilla yöntemlerini uygulamakta
oligarﬂiye kendilerini kan›tlam›ﬂlard›r. Bu yöntemleri uygulamakta
hiçbir mahsur görmemiﬂlerdir. “‹ktidar› ele geçirmek için her ﬂey
mübaht›r” diyen islamc› anlay›ﬂ,
iﬂkenceyi, infazlar› da “mübah”
say›lan ﬂeylerin içine koymuﬂtur.
Dahas›, dinci kadrolar, devrimcilere iﬂkence, zulüm yaparken hiç zorlanmam›ﬂlard›r, çünkü
anti-komünistlikleri” çoonlar›n “a
¤u zaman müslümanl›klar›ndan
daha bask›nd›r.

Tornac› Ahmet Laçin de
Engin Çeber gibi katledildi!
Ba¤c›lar'da h›rs›zl›k suçlamas›yla gözalt›na al›nan Tornac› Ahmet Laçin de Engin gibi, karakolda yap›lan iﬂkenceler sonucunda
beyin kanamas› geçirerek hayat›n› kaybetti.
12 Ekim 2008’de h›rs›zl›k suçlamas›yla gözalt›na al›nan Laçin,
bir gün sonra, “ s a rg› bezleri için -
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de bayg›n ﬂekilde ya tar halde, sol omuzunda morluk ve baﬂ›nda
ﬂ i ﬂ l i k l e ” ailesine teslim
edildi. Hastaneye kald›r›lan Laçin’in önce yine Aynen Engin Çeber gibi, beyin ölümü gerçekleﬂti, bir hafta sonra da hayat›n›
kaybetti.

Polis aç›klamas›nda Laçin’in düﬂüp kafas›n› duvara vurdu¤unu iddia edildi. Laçin, tam da Adalet
Bakan› M. Ali ﬁahin’in, iﬂkencenin “münferit” oldu¤unu aç›klad›¤› günlerde iﬂkenceyle katledildi. Yaﬂananlar, söze yoruma gerek b›rakm›yor.

‹ﬂkencecilik, Oligarﬂik
Devletin Karakteridir
Engin Çeber’in
katledilmesine oligarﬂik devletin hemen tüm “güvenlik”
kurumlar›
kat›lm›ﬂt›:
Engin’i katleden darbeler polis, jandar ma ve
gardiyanlar taraf›ndan
vurulmuﬂtu. ‹ﬂkenceyle katletmeye “zor
kullan›n” diyen savc› n›n , “nabz› at›yorsa
götürün” diyen dokto r un, hiç bir gerekçesiz
dört devrimciyi tutuklayan
yarg›c›n da dahil sorumluluklar›
vard›.
Gözalt›na al›n›ﬂ›ndan itibaren
iﬂkence kesintisiz bir biçimde devam etti¤i için, Metris Hapishanesi personelinden sonra, polis
hakk›nda da bir “soruﬂturma”
baﬂlat›ld›.
Bir yandan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
taraf›ndan görevlendirilen müfettiﬂler “soruﬂturma” yaparken Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤› da polisler hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›.

‹ﬂ ken ce ci
‘i nk a r a ’ s › ¤› n › yo r
22 Ekim’de ANKA kaynakl›
olarak bas›na yans›yan bir haberde, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂlerinin Engin Çeber’e poliste iﬂkence
yap›ld›¤›na dair bir bulguya rastlamad›¤› duyuruldu.
Ortada, DEVLET‹N hastanelerinin iﬂkenceyi kan›tlayan, belgeleyen raporlar› dururken, böyle
bir aç›klama yapabilmek büyük
cesaret ya da per vas›zl›k gerektiriyordu.
‹stinye Devlet Hastanesi'nin
28 Eylül saat 17.40'ta ve yine
ayn› hastanenin 29 Eylül saat
01.20'de verdi¤i iki raporda da
Engin Çeber’e yap›lan iﬂkenceler,
madde madde say›lmaktad›r.
Herﬂey bu kadar aç›k oldu¤u

için, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂlerinin “raporu”, herkes taraf›ndan
inanmazl›kla, kuﬂkuyla karﬂ›land›. Bunun üzerine ertesi gün bir
aç›klama yapan –ya da yapmak
zorunda kalan– ‹çiﬂleri Bakanl›¤›,
henüz bir rapor haz›rlanmad›¤›n›
duyurdu.
Rapor, önünde sonunda haz›rlanacak, bakal›m, iﬂkenceyi örtbas etmek için hangi yeni “numaralara” baﬂvuracaklar›n› görece¤iz.
‹ﬂkenceyi hem yap›p hem inkar etmekten vazgeçmeyecekleri, soruﬂturulan polislerin Sar›yer
Savc›l›¤›’na verdikleri ifadelerden
de görülüyor.

Ko py a l a n m › ﬂ i f a d e l er
Engin Çeber'in iﬂkencede katledilmesiyle ilgili olarak ‹stinye
Polis Karakolu’nda görevli 19 polisin ifadesi al›nd›.
Fakat Sar›yer Cumhuriyet
Savc›l›¤›nca al›nan ifadeler, sözü
edilen soruﬂturman›n ne kadar
gayri-ciddi yürütüldü¤ünü, polisin tek amac›n›n iﬂkenceyi örtbas
etmek oldu¤unu gösteriyordu.
Hemen hepsi birbirinin benzeri olan ifadelerden birini örnek
olarak aktaral›m; ﬂöyle diyordu
iﬂkenceci polis:

“Göstericilerin ‹stinye ﬁehit
Muhsin Bodur Polis Merkezi"ne
götürüldü¤ünü belirten polis
A.B., “Bu s›rada ﬂah›slara herhangi bir darpta bulunmad›k.
Kendilerine zor kullanma s›n›rlar›
içinde müdahale ettik. Engin Çeber’in nas›l öldü¤ünü bilmiyorum” dedi.”
Karakolda görevli di¤er polis
memuru G.B. de, “Orant›l› ve kademeli güç kullanarak bu ﬂah›slar› al›p hastaneye götürdük” dedi.
Di¤erlerinin söyledi¤i de buydu. ‹fadeler, asl›nda benzer olma-
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n›n da ötesinde, birbirinden kopyalanm›ﬂt›. Kopya, ifadelerdeki
bir yanl›ﬂ yaz›m›n tüm ifadelere
aynen taﬂ›nm›ﬂ olmas›yla da aç›¤a ç›kt›.
“Korsan gösteri”yi, “karsan
gösteri” diye yazm›ﬂlard› ilk ifade
veren polisin ifadesinde. Sonraki
tüm ifadelerde de “karsan gösteri” geçiyordu.
Elbette bu bir ﬂeyi daha gösteriyordu: ‹ﬂkencenin örtbas edilmesi ve polisin sorumluluktan
kurtar›lmas›nda savc›n›n da iﬂin
içinde oldu¤unu.
Yarg› kurumu, iﬂkenceyle ilgili
davalar aç›ld›ktan sonra iﬂkencecileri beraat ettirmenin, zaman
aﬂ›m›yla kurtarman›n çok daha
zahmetli oldu¤unu bildi¤i için
“ b a ﬂ t a n k u r t a r a l › m ” diye düﬂünmüﬂ olsalar gerek.
Polislerin ifadesindeki ortak
noktalardan biri de, Engin Çeber’le birlikte gözalt›na ald›klar›
dört devrimciye “orant›l› güç”
kulland›klar› iddias›.
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Dergimizin bu say›s›nda tüm
ayr›nt›lar›yla yay›nlanan anlat›mlardan polisin “orant›l›” gücünün
boyutlar›n› görebilirsiniz.

Bakan ﬁahin,
‘mü nferit’ masal›nda
›s ra r e d iyo r
Bir toplant› vesilesiyle 16
Ekim’de Antalya’da bulunan
Adalet Bakan› ﬁahin, toplant›n›n
ard›ndan gazetecilerin Engin Çeber’le ilgili sorular›n› cevaplarken, zihniyetini bir kere daha ortaya koydu.
ﬁahin’e göre, bir kere, “Avrupa Birli¤i (AB) ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkede iﬂkence
olaylar›na rastlan›yor”du.
‹nfazlar, iﬂkenceler, kontrgerilla yöntemleri konusunda oligarﬂinin klasik savunmalar›ndan biri
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budur: “Ne yapal›m, dünyan›n
hemen her ülkesinde var...” Anlaﬂ›lan, oligarﬂiye göre bu “hafifl e t i c i n e d e n ” olarak say›l›yor.
Devam ediyor ﬁahin:

“‹ﬂkenceyle mücadelede son
y›llarda önemli mesafeler ald›k,
art›k b i reysele düﬂtü. Görüldü¤ü
gibi bu konuda hiçbir müsamaham›z yok.”
Gerçekte, bu aç›klama, Bakan’›n özür dilerken bile sorunun
ciddiyetinden, muhtevas›ndan ne
kadar uzak oldu¤unu da gösteriyor. Devletin, iktidar›n hiçbir günah›, pay› yok; “bireysel!”e düﬂmüﬂ art›k.
Bakan, iﬂkence konusunda
konuﬂtukça daha fazla saçmal›yor ve iﬂkenceyi önlemek için
“vatandaﬂlardan” yard›m istiyor:
“bu tür olumsuzluklar›n nerede, ne zaman, kimin taraf›ndan
yap›laca¤›n›n yetkililer taraf›ndan bilinemeyece¤ine dikkati çeken ﬁahin, ‘Vatandaﬂlar›m›zla,
özellikle bas›n›n yard›m›yla netice alabiliriz....” dedi.

Bu cümlenin, bu zihniyetin neresini düzelteceksiniz?
M. Ali ﬁahin, Bakanl›¤›’n›n arﬂivinde bir araﬂt›rma yaps›n, hakk›nda iﬂlem yap›lmam›ﬂ, sümen
alt› yap›lm›ﬂ, binlerce, belki yüzbinlerce iﬂkence suç duyurusu
bulacakt›r.
Bu ülke, iﬂkence hakk›nda verilen suç duyurular›n› geri ald›rmak için yine iﬂkence yap›lan bir
ülke de¤il mi?

Tecritte ›srar eden
H apis hane Y öne timi
iﬂkencenin önlenemeyece¤ini söylüyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Nizamettin Kalaman,
Engin Çeber’in bir hapishanede
iﬂkenceyle katledimesi üzerine
kendisine yöneltilen soruya ﬂu
cevab› verdi geçen hafta:

“Engin Çeber olay›nda kurumsal bir iﬂkencenin söz konusu olmas› mümkün de¤il. Böyle
bir ﬂeyi kurumsal olarak kabul

edemeyiz. Bu, münferit bir olayd›r. Neticede burada insanlar görevli. Bir insan›n o günkü psikolojisi böyle bir sonucu do¤urabilir. Onu da önlemek çok mümkün de¤il…”
Bu kafayla iﬂkence önlenebilir
mi?
Bu kafa tecritin kendisinin bir
iﬂkence oldu¤unu kabul eder mi?
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü bu aç›klamay›, Avrupa
Birli¤i çal›ﬂmalar› çerçevesinde
“cezaevlerinde sa¤l›k hizmetleri”nin ele al›nd›¤› bir toplant› s›ras›nda yap›yor.
Adalet Bakan›’n›n özür dilemesi üzerine, sanki bugün yar›n
ülkemizde iﬂkencenin sonu gelecekmiﬂ havas›na girenler, iﬂte bütün bu gerçekleri, bütün bu yönetim zihniyetini iyi görmeli ve anlamal›lar ki, iﬂkenceye karﬂ› mücadele, uzun bir mücadeledir. ‹ﬂkenceye karﬂ› mücadele, “psikolojisi bozuk” personele karﬂ› bir
mücadele de¤il, bizzat devlete
karﬂ› bir mücadeledir.

Kapitalizme göre para herﬂeyi çözer,
herﬂey al›n›r ve sat›l›r; peki...

kamu görevlilerinin kusurlar›ndan dolay› devletin ödeyece¤i tazminat›n
ilgili personele rücü edilmesi sözkonusudur... Bu
hükmün iﬂletilmesi gerekiyor...”
‹ﬂ k en c em i ya p ar ›m , ce z am › ö d e ri m .
Özellikle A‹HM yarg›lamalar› sonucunda iﬂkence davalar›nda s›k s›k tazminat ödemek zorunda
kalan devletin mant›¤› böyle çal›ﬂ›yor. Oligarﬂi,
Anayasa’daki söz konusu maddeye ra¤men, “iﬂkenceci mümtaz personelini” s›k›nt›ya sokmamak
için tazminatlar› da kendisi ödüyor.
Peki oligarﬂi neden böyle yap›yor?
Bunun cevab› çok aç›k.
Çünkü oligarﬂi, iﬂkenceyi sürdürmek istiyor.
Üç kuruﬂ para verdi¤i polislere, jandarma görevlilerine, gardiyanlara bir de iﬂkence tazminat›n›
ödetmeye kalk›ﬂ›rsa, iﬂkence politikas›n› sürdürmekte sorun ç›kaca¤›n› biliyor. Bunun için de onlara diyor ki, “siz iﬂkencenizi yap›n aslanlar›m, biz
gerekirse tazminat›n›z› öderiz.”
*
Kuﬂku yok ki, A‹HM’in iﬂkence dosyalar›n›, iﬂ-

‹ﬁKENCEY‹ TARTACAK B‹R PARA VAR MI?
Engin Çeber’in katledilmesi üzerine yapt›¤› de¤relendirmelerde iﬂkencenin sistematikli¤ini, devletin rolünü gözard› edip, sorunun iﬂkencecilerin e¤itimine, psikolojik sorunlar›na ba¤layan bir yüzeysellik sergileyen TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu Zafer Üskül, geçen hafta iﬂkence sorunun çözümü için yapt›¤› öneriyle ayn› yüzeyselli¤i
sürdürdü.
Üskül, iﬂkencenin önlenebilmesi için, “iﬂkenceden dolay› verilecek tazminat cezalar›n›n iﬂkencecilere ödetilmesi gerekti¤ini” söylüyordu.
Üskül’ün önerisi asl›nda oldukça eski bir hikayedir.
Y›llard›r iﬂkence konusunda deﬂifre ve teﬂhir
olan hemen her iktidar›n baﬂvurdu¤u bir demagojidir. Nitekim, asl›nda anayasaya da böyle bir hüküm
eklenmiﬂtir zaten.
Üskül de bu maddeye at›f yaparak ﬂöyle diyor:
“Anayasan›n 129. maddesine eklenen hüküm ile
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‹ﬂkenceyi görüp de susmak,
acizlik ve vicdans›zl›kt›r!

Adli Tutuklular Anlat›yor:
Cihan Gün, Özgür Karakaya ve Engin Çeber’e Metris Hapishanesi’nde iﬂkence yap›l›rken, birçok adli tutuklu da tan›kt›.
Engin’in katledilmesinin ard›ndan “soruﬂturma” aç›lmas› üzerine, Metris’in iﬂkenceci personeli ve yönetiminin ilk iﬂlerinden biri, iﬂkencenin tan›klar›n› susturmak ve sindirmek oldu.
Önceki günlerde bizzat üç devrimciye karﬂ› kullanmaya çal›ﬂt›klar› adli tutuklular›, bu kez susmalar›, gördüklerini anlatmamalar› için tehdit ettiler.

f›ndan yeniden al›nan ifade lerinde ﬂunlar› anlatt›lar:
Evet, savc›l›k, daha önce
ifadesini ald›¤› tutuklular›n
ifadesini tekrar ald›; çünkü,
gardiyanlar›n›n iﬂkenceci oldu¤u kadar her türlü tehdide,
bask›ya baﬂvurmuﬂ olabilece¤ini çok iyi biliyorlard›.

K.ﬁ.: 7 Ekim’de iki gardiyan, Çeber’i tekme tokat dövdü. Yumrukla ensesine çok vuruldu¤unu hat›rl›yorum. Yere düﬂünce tekmeyle vurdular. Engin,
sara krizi geçirir gibi h›rlayarak nefes al›yor, kendisini s›k›yordu. Görevli ziline bast›k, so¤an koklatt›k.
5-6 dakika sonra Çeber’i götürdüler.

Ama tehdit bir yere kadar etkili oldu. (Kuﬂkusuz
o yere kadar etkili olabilmesi de ayr›ca tart›ﬂ›lmas›,
mahkum edilmesi gereken bir kültürdür. Bireycili¤in, boyun e¤me anlay›ﬂ›n›n hakimiyetidir. ‹ﬂkence
karﬂ›s›nda susan bir insan›n vicdan›, ahlak›, namusu çürümeye baﬂlar. Halktan hiç kimse böyle bir
vicdans›zl›¤a, ahlaks›zl›¤a ve acizli¤e düﬂmemelidir.)

F.D.: 6 Ekim’de say›m için ko¤uﬂa 4 kiﬂi geldi.
Engin aya¤a kalkmad›. Onlar da siyasi mahkum olmad›¤›n›, kalkmas› gerekti¤ini söylediler. ‹çlerinden
bir tanesi, suçunun siyasi oldu¤unu göstermesi için
kimlik tan›tma kart›n› istedi. O da kimli¤ini getirdi.
7 Ekim sabah› iki, yap›l› cezaevi görevlisi tekme tokat Engin’e vurmaya baﬂlad›. Engin hiç hareket etmiyordu. Gördü¤üm ﬂeyler sa¤l›¤›m› etkiler düﬂüncesiyle uyudum.

Verdikleri ilk ifadelerde iﬂkenceyi anlatmaktan
çekinen adli tutuklular, Bak›rköy Baﬂsavc›l›¤› tara-

H.K.: Ben, gerek ölen, gerek ölenin iki arkadaﬂ›

kencecilerin cezaland›r›lmas›n› bir yana b›rak›p,
“para cezas›yla” kapatma mant›¤› da en az oligarﬂinin mant›¤› kadar sorgulanmaya muhtaçt›r.
Burjuvazi, gayet aç›k biçimde, insanlara ac›lar›n›, dökülen kanlar›n› “para” karﬂ›l›¤›nda unutmay›
öneriyor ve bunu da “adalet” diye sunuyor.
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ile ayn› gün cezaevine geldik. Üç ﬂah›sta da darp izi
vard›. Hatta Engin Çeber’in ilk andan beri burnu kan›yordu. Çeber’in iki arkadaﬂ› jandarma taraf›ndan
aranmak için odaya sokuldu. Küt küt diye ses geldi. Bayram›n ikinci günü sabah ko¤uﬂumuza iki
gardiyan geldi. Görsem tan›mam. Bunlar aya¤a
kalkmad›. Sonra biz yukar› ç›kt›k. Döndü¤ümde
üçünün de üzerleri ›slakt›.
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Hay›r, bunun adaletle ilgisi yoktur.
‹ﬂ k en c ecil eri n , ö lü m m an g alar ›n ›n , iﬂ k en ce v e
i n f a z › p o l i t i k a o l a r a k b e n i m s e y i p u y g u la t a n la r › n c e zaland›r›lmad›¤› yerde, adalet yoktur.
‹ﬂkence insan›n onurunun aﬂa¤›lanmas›, gururunun parçalanmas›d›r. Aﬂa¤›lanan onuru ve k›r›lan
gururu, hangi parayla telafi edebilirsiniz?
Burjuvazi, herﬂeyi metalaﬂt›rman›n “ustas›”d›r.
‹ﬂkence gibi bir olgu bile, burjuvazinin elinde metalaﬂt›r›lmaktan kurtulamam›ﬂt›r.
Kapitalizmin her unsuru metalaﬂt›rmas›, “Bas
paray›, yap iﬂkenceyi” anlay›ﬂ›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Hal böyleyken, Zafer Üskül boﬂuna çene yormas›n; iﬂkence karﬂ›l›¤›nda tazminat ödenmesi, “iﬂkenceyi cayd›ran” bir uygulama de¤il, sadece halklar›n gözünü boyamaya yönelik bir burjuva demokrasisi manevras›d›r. ‹ﬂkence yapacak her devlet,
bast›r›r paray›, oyunu da, iﬂkenceyi de sürdürür.

‹.K.: 6 Ekim’de iki gardiyan, say›ma kalkmad›¤›
için tokat att›. ‘Yar›n da kalkma görüﬂürüz’ dedi. 7
Ekim’de 4-5 tanesi elle ve yumrukla Çeber’i dövdü.
‹ki kiﬂi ensesine çok vurdu. Yine iki görevli elbisesinin yaka k›sm›ndan tutarak kafas›n› duvara çarpt›lar. Arkas›ndan kafas›n›n ko¤uﬂunun demir bahçe
kap›s›na vurdular. Kaç kere vurdular bilmiyorum.
Bizi üst kata gönderdiler.
M.G.: Çeber, polisin, jandarmaya ‘terörist bunlar asker öldürüyor’ dedi¤ini ve bunun üzerine jandarmadan dayak yedi¤ini anlatt›. 7 Ekim’de Engin
say›mda kalkmay›nca biri yumrukla ensesine vurdu, di¤er gardiyan ise kafas›n› ko¤uﬂ duvar›na, bir
kez de havaland›r ma demir kap›s›na vurdu. Bildiklerimi cezaevi idaresinden olumsuz davran›ﬂ görece¤im korkusuyla eksik anlatt›m. Ama vicdan azab› ve Allah korkusu ile anlatmaya karar verdim.
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Engin Çeber’le Ayn› Coplar›n Alt›nda
‹ﬂkence Gören Arkadaﬂlar› Anlat›yor:
Özgür Karakaya 22, Cihan Gün 18, Aysu Baykal 36 ve Engin Çeber 29 yaﬂ›ndayd›lar. Onlar› yanyana getiren devrimci düﬂünceydi. Onlar› yanyana getiren, 17 yaﬂ›ndaki bir delikanl›y› dergi da¤›tt›¤› için s›rt›ndan kurﬂunlayan devletin katliamc›l›¤›n› protesto etmekti. Onlar, Ferhatlar’› kurﬂunlayarak
Yürüyüﬂ gibi bir sesi susturamayacaklar›n› göstermek için biraradayd›lar.
Zulüm bu kez onlara yöneldi.

Özgür
Karakaya’n›n
Anlat›m›:
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"Ne yazaca¤›m›, ne yapaca¤›m› Engin’in ﬂehit düﬂtü¤ünü ö¤rendi¤im gün düﬂündüm. Benim
için farkl› bir durumdu...
Gözalt›ndan baﬂlarsak anlatmaya; daha önce defalarca gözalt›na al›nm›ﬂt›m. 30'a yak›n.
Hemen hepsinde ayn› derecede
iﬂkenceye maruz kald›k. Bu seferki gözalt›nda da birbirimize
güç ve moral vermeye çal›ﬂt›k.
Parmak izine götürdüklerinde
Aysu abla, Cihan (Gün) ve Engin’i yere yat›rm›ﬂlard›. Beni en
son götürdüler. Dördümüzün de
ayakta duracak hali yoktu. Beni
de yere yat›rmaya çal›ﬂt›lar. Fakat baﬂaramad›lar. Arkas›ndan
da birer birer di¤er arkadaﬂlar
kendilerini toplay›p aya¤a kalkt›lar. Aysu abla o dakikadan sonra
fenalaﬂt›.
Gözalt› süresince kendilerini
dayatt›lar, biz ise kabul etmedik.
Neler düﬂündü¤üme gelince, yani ruh halime; biraz kendime k›zd›m. Daha önce davalar›m› takip
etseydim, aranmam olmasayd›,
dergi sat›ﬂ›na devam edebilirdik
dedim. Fakat adamlar yine bir
bahane bulup bizi engelleyeceklerinden bu psikolojiden çabuk
kurtuldum. Gözalt›larda hep ﬂu
akl›ma gelir: "ADALET". Onlar
iﬂkence yapadursunlar, isterlerse
bizi öldürsünler. YOLDAﬁ'lar›m›-
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Bu kez, dört devrimci, iﬂkenceyle, bask›yla,
terörle devrimcilerin teslim al›namayaca¤›n› bizzat iﬂkence alt›nda göstermek gibi bir görevle
karﬂ› karﬂ›ya kald›lar.
‹ﬂkenceciler, 18 yaﬂ›nda genç demeden, kad›n demeden her türlü aﬂa¤›l›k iﬂkenceye baﬂvurdular. Fakat karﬂ›lar›ndaki dört devrimci de,
onlar›n önünde bir an olsun boyun e¤mediler.
‹ﬂte aﬂa¤›daki anlat›mlar, iﬂkencenin ve iﬂkencede direniﬂin anlat›mlar›d›r.

z›n bunun hesab›n› soraca¤› bilinci beni ayakta tutan dayana¤›md›r. Bir sefer gözalt›ndayken
(2004’de) slogan atam›yordum,
zorluyordum fakat baﬂaramam›ﬂt›m, o zaman farkl› alanlarda mücadele eden bir abimiz (benim
örgütlenmemde eme¤i geçen)
akl›ma gelmiﬂ ve o bunun hesab›n› soracak demiﬂtim. Ve o an
kendime gelmiﬂtim. O günden bu
yana gözalt›larda tek düﬂündü¤üm, "adalet"in yerine gelece¤i
günlerdi. Ve bir gün benim de
adalet için oralarda olaca¤›m...
Savc›l›¤›n karﬂ›s›na ç›karken
tutuklanaca¤›m› biliyordum. Yani
ifadeyi al›rken zaten b›rak›lsak da
aranmam olan dosyalardan tutuklan›r›m diye düﬂünüyordum.
Hapishanede bizleri neler karﬂ›layaca¤›n› tahmin ediyordum.
‹lk tutuklanmamdan az çok deneyimliydim. Bu sefer Engin'in
yan›mda olmas› beni güçlendiriyordu. Çünkü bilmediklerimi ondan ö¤renebilirdim.
Metris’e götürülünce akl›mdan
84 Ölüm Or ucu geçti. O an farkl›laﬂt›m. Uzun bir aradan sonra ilk
defa Metris’e siyasi tutsaklar gidiyordu.
Giriﬂte askerlerin onursuz arama dayatmas›yla karﬂ›laﬂt›k. Bunu kabul etmedi¤im için 3-4 asker, astsubay ve onun bir üst komutan›n›n yar›m saat süren sald›r›s›na maruz kald›m. Bu s›rada
erlere bu yapt›klar›n›n do¤ru olmad›¤›, ahlaks›z bir ﬂey oldu¤u,
bunu yapmamalar› gerekti¤ini

söylüyordum.
Daha sonra gardiyanlara teslim edildik. ‹lk gece bir sorun yaﬂamad›k. Fakat say›mlarda sorun yaﬂayaca¤›m›z› bildi¤imiz
için, say›ma kalkmayaca¤›z, bunun sonunda ne olur falan, aram›zda k›saca onlar› konuﬂtuk.
Bayram sabah› ilk say›mda
sald›r›ya u¤rad›k. ﬁaﬂ›rt›c› de¤ildi. Bizlerin siyasi oldu¤unu kabul
etmiyorlard›. Biz de ›srarla siyasi
oldu¤umuzu, bu ﬂekilde say›m
verece¤imizi onlarla bir al›p verece¤imizin olmad›¤›n›, onlar›n da
burada emekçi insan olduklar›n›
anlat›yorduk.
Bir yandan ﬂunu da düﬂünüyordum. Aya¤a kalk›p a¤›zlar›n›
burunlar›n› k›rmay› -en az›ndan
bir kaç tane vurabilirdim-. Fakat
gardiyanlara böyle bir tavr›m›z
yok biliyorum. Akﬂam ve çarﬂamba günkü say›mlarda da ayn›
ﬂeyleri yaﬂad›k.
Bu arada geçen zamanda birbirimizle sohbet ediyor ve bir dahaki sefere onlar›n karﬂ›s›nda
dinç durabilmek için dinleniyorduk. Çünkü ne oturacak ne de
yatacak durumumuz vard›. Sohbetlerimizde bizleri ayr› ayr› ko¤uﬂlara koyabilecekleri, bunlardan faﬂist olanlar›n da olabilece¤i, adlileri bize sald›rtabilecekleri,
buna dikkat etmemiz gerekti¤i,
ama her ne olursa olsun bulundu¤umuz yerde devrimci de¤erlerimizi, geleneklerimizi bizim temsil
edece¤imizi dile getiriyorduk.
En son ko¤uﬂlara da¤›t›l›rken

“biz kazanaca¤›z” demiﬂtik ve dedi¤imiz gibi oldu san›r›m...
Ko¤uﬂa gitti¤imde
ne yapaca¤›m, arkadaﬂlardan nas›l haber
alaca¤›m vs. akl›m›
kurcal›yordu. E¤er bir
araya
getirilmezsek
açl›k grevi önerimiz
vard›. Sonra bunu iptal
ettik. Sormadan baﬂlamak do¤ru
olmaz diye düﬂündüm.
Ko¤uﬂtakiler beni görünce
" a c › d › l a r "... Çünkü ayakta duracak halim kalmam›ﬂt›. Yüzümün
ve kafam›n her taraf› ﬂiﬂ içindeydi. Onlara olanlar› birbir anlatt›m.
ﬁaﬂ›rd›lar ister istemez. Bir tanesi
"ben ülkücü camian›n ileri gelenlerindenim" dedi. Burada seninle
kalmam do¤ru olmaz. Ama sen
burada tutuklusun, burada kal›rsan burada dokunmalar›na izin
vermeyiz dedi. Ben de arkadaﬂlar›mla bir araya gelmek için dilekçe verece¤imizi, bunun için u¤raﬂaca¤›m›z› anlatt›m.
Ko¤uﬂta say›m s›ras›nda geldikleri zaman aya¤a kalk›p oturuyorduk. Tek s›raya girip "1, 2..."
diye sayarak say›m vermiyordum. (Engin’in ﬂehitli¤inden sonra ise 2-3 kez say›ma denk geldim. Onda da saymadan ç›kt›lar.)
Engin’in ﬂehitli¤ini, ertesi günü bizi de hastaneye götürdüklerinde askerlerden ö¤rendim.
Doktora söylerken duydum. Bir
an donup kald›m. Ne yapaca¤›m›
bilemedim. Fakat daha sonra
susmalar›n›, Cihan’›n bunu duymamas› gerekti¤ini söyledim.
Birﬂey dememekle birlikte sustular. Ringte geri giderken Cihan’a
söyleyip söylememem gerekti¤ini bilemedim. En sonunda bu konuyu benden duymas›n›n daha
iyi olaca¤›n› düﬂündüm. Ve Engin’in beyin ölümünün gerçekleﬂtini, muhtemelen ﬂehit düﬂece¤ini ama milyonda bir de olsa kurtulabilece¤ini söyledim.
Hastaneye giderken, tek kiﬂilik
hücrede biraraya getirebiliriz dediler. ‹kimiz bir yerde kalabilirsek
olur dedik. Fakat Engin’i ö¤rendikten sonra böyle olmayaca¤›n›

1,5 saat boyunca sürekli
iﬂkence gördük.
Benlen Aysu
ablay›, Engin
abiylen Özgür’ü,
ekstra bir baﬂka
kelepçeylen daha birbirimize
arka arkaya
ba¤land›k. Engin abi’nin kemeriylen de Özgür birbirine ba¤land›.
Kafalar›m›za, belimize, bacaklar›m›za
sürekli tekmeler at›l›yordu...
Cihan’la birlikte kararlaﬂt›rd›k.
Engin’in ﬂehitli¤inden sonra adliler isyan ç›karma önerisi yapt›lar,
yataklar› yakma, semaveri patlatma... Bunun sonras› için do¤ru
olmayaca¤›n›, ama yine de arkadaﬂlara soral›m diye düﬂündük.
*
Teﬂhislerde gerçekten zorlan›yordum. Birkaç nedeni vard›, bir
tanesi o an› tekrar yaﬂamak, Engin’in gözlerimin önünden geçmesi beni üzüyordu. Bir baﬂka
sebebi de "gerçekten vuranlar›
belirlemekti", isim isim..
.. Ailem gelmemiﬂti ziyarete.
Ailenin gelmemesi hoﬂ bir ﬂey
de¤il elbetteki; benim için çok
sorun de¤il, fakat düﬂman ve adliler aç›s›ndan düﬂündü¤ümde
sorun oluyordu. Düﬂman bunu
de¤erlendirir...
Bundan sonras› için benim
aç›mdan de¤iﬂen birﬂey yok. Moralim olmas› gerekti¤i gibi. Neler
olursa olsun ailemizle birlikte olmak herﬂeyden önemli oland›r.

*

Cihan Gün’ün
Anlat›m›:
Bizler, her zaman oldu¤u gibi
yine Ferhat için adalet istiyorduk.
Bu sefer de Sar›yer Derbent Mahallesi’nde yaklaﬂ›k 15 kiﬂilik bir
gruptuk. Bas›n aç›klamas›n› bitirip Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m›n›
yap›yorduk. Önce resmi polis gelip “siz yasad›ﬂ› yürüyüﬂ yap›yor-

sunuz” dedi. Bizden biri, “yasad›ﬂ› yürüyüﬂ
de¤il, bizim dergimizin
ismi Yürüyüﬂ, bu da
yasad›ﬂ› de¤il” derken,
sivil resmi yaklaﬂ›k 7-8
araç gelip kimlik kontrolu yapmak istedi.
Biz de emin olmak için
siz kimli¤inizi ç›kart›n
önce dedik. Velhas›l
kimli¤imize bak›p Engin ve Özgür’ün aranmas› oldu¤unu belirtip,
“bizimle karakola gelecek” deyip çekiﬂtirmeye baﬂlad›lar. Biz de
birbirimize kenetlendik. Zorla arkadaﬂlar› çekip ald›lar. Biz de vermemek için ›srarl› olunca bizi de
almak zorunda kald›lar ve ‹stinye
Polis Merkezi’ne götürüp bize ba¤›rarak “inin lan” diye ﬂeyler söyleyip durdular. Biz de “biz bu arabaya binmek istemedik nas›l bindirdiyseniz öyle indirin” dedik.
Kolumuzdan, saç›m›zdan çekerek, döve döve içeri götürdüler.
Biz bu s›rada i n s a n l › k o n u r u i ﬂk en cey i y enecek , i ﬂken ce ya p mak ﬂere f s i z l i k t i r, bask›lar bizi
y › l d › r a m a z sloganlar› at›yorduk.
Engin abi ve Özgür, ikisini
aramak istediler. ‹zin vermedik.
Aram›zdan çekerek nezarethanenin önünde yat›r›p döverek aray›p içeri at›yorlard›. Biraz sonra
bana da “kalk, üstünü arayaca¤›z” diye söyledikleri zaman ben
üstümü aratmayaca¤›m› ›srarla
söyledim, onlar da beni kameran›n önüne getirip önce taciz edici
hakaretler yaparak yere y›k›p kemerimi ald›lar. Biz de iﬂkence
yapmak ﬂerefsizliktir diye slogan
att›k. Aysu ablay› aramak için ....
denilen bir kad›n polisi ça¤›rd›lar.
Kad›n polis, mutfakta çay yemek
yapan bir kad›n, birlikte Aysu ablay› ikinci kata ç›kar›p orda döverek arama yap›p bayg›n bir halde
aﬂa¤› getirdiler. Aysu abla bayg›n
bir ﬂekilde hep yat›yordu.
Saat 09.00 ya da 10.00 gibi
‹stinye Karakolu’na götürdüler,
orda koltuklar›n alt›nda ç›kard›klar› coplarla dizlerimiz ve kol dirseklerimize vuruyorlard›. 30 dakika sonra parmak izi almak için
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“gidiyoruz” dediler; biz
birbirimize tekrar kenetlendik. Ayaklar›yla
kafam›za basarak arabalara kadar sürükleyip götürdüler. “P›nar
mahallesi asayiﬂ büro
amirli¤ine" do¤ru yolda giderken sürekli laf
dalaﬂ›, itiﬂ kak›ﬂ ve ara
ara kafam›za yumruklar iniyordu. Gitti¤imiz yerde, di¤er polisler de gelerek bize arabadan inin diye küfürler ya¤d›r›p
yine tahta coplarla dövmeye baﬂlad›lar. Daha çok kafam›za, ellerimizle itti¤imiz için ellerimize ve
omuz kemiklerimize vuruyorlard›.
Bizi asayiﬂ büronun 3. kat›
olan parmak izi al›nan yere götürdüler. Arabadan oraya sürüklenerek ç›kar›ld›k. Ayaklar›m›z,
dizlerimiz merdivenlere, duvarlara çarpmas›yla soyulmuﬂtu. Yukarda oturup diz çökmemiz istendi. Biz ise “ biz devrimciyiz diz
çö k m e y i z ” diye cevap verdik.
1,5 saat boyunca sürekli parmak
izi vermemiz ve dayatmalar› kabullenmemiz ve direndi¤imiz için
iﬂkence gördük. Kafalar›m›z birbirine vuruldu. Benle Aysu ablay›, Engin abiyle Özgür’ü, ekstra
bir baﬂka kelepçeyle daha birbirimize arka arkaya ba¤land›k. Engin abi’nin kemeriyle de Özgür
birbirine ba¤land›. Kafalar›m›za,
belimize, bacaklar›m›za sürekli
tekmeler at›l›yordu. Buna ra¤men, yapt›klar› herﬂeye ra¤men
parmak izi alamad›lar. Orada ne
kadar kula¤›ma ald›¤›m darbeden duymasam da, vücudumun
her taraf› a¤r›yor da olsa, bizi fiziksel olarak 20 kiﬂi dövüyor da
olsa, ﬂu çok aç›k ortadayd›, yine
yenik onlard›, çünkü her zamanki
gibi irademiz, direncimiz karﬂ›s›nda yenilen onlard›.
Bizleri karakola götürdüler. O
gece Aysu abla çok kötüydü, sürekli bayg›n gibi gözleri kapal›yd›. O ara avukatlar geldi. Aysu
ablan›n hastahaneye götürülmesi
için tart›ﬂ›l›yordu. Yerinden kald›r›p arabaya götürülmesi için Özgür “ben taﬂ›r›m” deyip kelepçe-
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önce s a v c › n › n
haberi yokken
iﬂkence yap›yor l a rd›, ﬂimdi savc›
zor kullan›n
demiﬂti acaba
ﬂimdi ne yaparlar
diye merak etmiﬂtim do¤r usu.
sini
çözmelerini istedi. Ve arabaya taﬂ›nd› Özgür taraf›ndan. Özgür’ün
nezaretten ç›km›ﬂ olmas›n› f›rsat
bildiler, hemen sald›r›p ayak ba¤c›klar›n› çözmesini istediler. Kabullenmeyince tekrar kötü muameleye maruz kald›. Avukatlar›n ça¤›rd›¤› baro avukat› da o s›rada gelip o olaya tan›k oldu.

Savc› da “ Zor Kullan›n”
Demiﬂti
Biz 1 saat kadar bekleyip yine
‹stinye Devlet Hastanesi’ne götürüldük, orada “nerende a¤r› var,
nerende iz var?” diye sorulup,
ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’ne sevk edildik. Oradan film vb. ﬂeyler yap›larak ‹stinye Polis Merkezi’ne geri götürüldük. Polis merkezinde
kelepçe takarken, sudan sebeplerden dolay› dövülür durumdayd›k. Sabah bizi parmak izi almak
için tekrar götüreceklerini söylediler. Kendi aralar›nda konuﬂuyorlard›. Savc›ya “parmak izi alamad›klar›n›, vermek istemiyorlar” diye telefon açm›ﬂlar, savc›
da “zor kullan›n” demiﬂ. Yani önce savc›n›n haberi yokken iﬂkence yap›yorlard›, ﬂimdi savc› zor
kullan›n demiﬂti acaba ﬂimdi ne
yaparlar diye merak etmiﬂtim
do¤rusu.
Bizim nezaretin kap›s›n› aç›p
“gelecek misiniz yoksa döverek
mi götürelim?” dediler. Biz parmak izi vermeyece¤iz deyip birbirimize kenetlendik. Bu sefer
Ben, Özgür ve Engin abiydik. Bizi asayiﬂ büroya götürdüklerinde
görev de¤iﬂikli¤i yapm›ﬂ olan
baﬂka polislerle karﬂ›laﬂt›k. Gitti¤imiz yere hepimiz yine sürüklenerek götürülüyorduk. Ama sürekli ve avaz›m›z y›rt›l›rcas›na

slogan at›yorduk.
Yukar›ya, parmak
izi al›nan yere tek
tek ç›kar›ld›k. Götürülünce
yere
at›ld›m kum torbas› gibi. Polisler
üzerimde resmen
tepiniyorlard›. Beni yere yat›r›p ellerimdeki kelepçeyi daha da fazla s›karak, ayaklar›ma, kafama tekme ile bas›p
parmak izimi ald›lar. Beni aﬂa¤›ya getirip bu sefer Özgür ve Engin abi ç›kar›ld›.

Hastanedeki ‘Polis
Odas›’nda ‹ﬂkence
Ondan sonra, ‹stinye Devlet
Hastanesi’ne götürüldük. Orada
“ polis odas› ” denilen yere konularak önce dövüldük, sonra doktor, “nereniz a¤r›yor?” diye sorup, yaz›p çizip bizi gönderdi. Buradan ç›kar›l›rken polisler bizi
savc›ya yani Sar›yer Adliyesi’ne
götüreceklerdi, ama bizi hastaneden ç›kar›rken halâ döverek, kolumuzu s›karak, kafam›za sürekli
vurup “sizi bu hastanedeki kalabal›¤a linç ettiririm” diyorlard›.
Bu dayaklardan dolay› sinirlendi¤im için ben de küfür etmeye
baﬂlad›m, beni arabaya koyup bir
de orada copla vurdular.

Kafa Tokuﬂturan Savc›
Sonras›nda al›p adliyeye götürdüler. Saat 16.00 gibi faland›,
savc›l›¤›n karﬂ›s›na ç›kt›k. ‹çeri
girenlerle kafa tokuﬂturuyordu
zaten, biz de anlam›ﬂt›k kimin ne
oldu¤unu. Derken ça¤›rd› beni.
Benden önce Aysu abla girmiﬂti.
sonra sormaya baﬂlad›. Al›n›rken
böyle olmuﬂ, ﬂurda ﬂöyle olmuﬂ,
do¤ru mu deyip ﬂikayetçi olup olmad›¤›m› sordu. Oldu¤umu söyledim, ç›k dedi. Baﬂ›m›zdan geçeni anlatamad›k bile. Derken
hakim ça¤›rd›, gittik, biz anlatmaya çal›ﬂt›kça, o “bunlar› savc›ya anlatman›z gerekiyordu” dedi. Biz de savc›yla aram›zdaki konuﬂma fasl›n› anlatt›k. Ve “ polise
mukavemetten ” tutukland›k. Bi-

zi Metris’e gönderdi.

Metris’te ‹ lk ‹ ﬂkence
Saat 20.30'da Metris’teyiz.
Askerlerin iﬂlem yapt›klar› bölüme geldik. Ad›m›z soyad›m›z derken yanyana üç odan›n üçüne bizi ayr› ayr› koydular ve askerin
biri soyun dedi. Ben di¤er arkadaﬂlardan yeni oldu¤um ve ilk tutuklulu¤um oldu¤u için, sadece
“ben siyasiyim” dedim, soyunmayaca¤›m› belirttim. Askerin
biri gidip komutan›n› ça¤›rd›, gelen rütbeli “ne siyasisi lan” deyip
küfürler ya¤d›rmaya baﬂlad›.
“Sen memura mukavemetten gelmedin mi ne siyasisi?” dedi. Ben
ise ka¤›t üzerinde öyle yazabilir
ama bu keyfi bir dayatmad›r,
onur k›r›c› ve ahlakd›ﬂ›d›r dedim.
Ve kesinlikle soyunmayaca¤›m›
söyler söylemez karn›ma çok
sert bir yumruk geldi, copla kafama kafama vuruyordu. “5 dakika
sonra gelecem soyunmuﬂ ol” dedi. Askerler sald›rd›. 3 kiﬂilerdi.
Ald›¤›m tekme sonucu nefesim
kesildi, üzerimdeki bo¤azl› kaza¤›
ç›kar›p daha fazla ne olursa olsun
soyunmayaca¤›m dedim. Askerler penyemi parçalay›p pantolonumu çekerek kimi yerlerini kasti y›rtarak soyunduruyordu. Üstümü giyinip ordan ç›kt›m. ‹ﬂkencelerin 2. akﬂam›na girmiﬂtik.
Hem dayaktan hem yorgunluktan ayakta kalacak ve yürüyecek
hal kalmam›ﬂt› ama yine de düﬂman› sevindirmemek için dik yürüyor, espriler yap›p gülüyorduk.
Gardiyanlar›n teslim ald›¤› kabul
bölümüne girdik. ‹ﬂlemleri yap›p
karantina dedikleri bölüme girdik. Baya¤› ac›km›ﬂt›k, yemek
yedik. Kafam›z darpl› oldu¤u için
saç›m›z› tutam›yor ve tarayam›yorduk. Biz de di¤erleri gibi saç›m›z› kestirdik ve üstümüzü de¤iﬂtik. Y›rt›k olan elbiseleri ç›kard›k
ve yatt›k.
O sabah saat 08.00'de herkes
aﬂa¤› indi, biz de indik ve onlar
say›m s›ras› ald›. Bizler ise aﬂa¤›
inip masan›n yan›na geçip oturduk. “Ne yap›yorsunuz, deli misiniz sizi öldürürler, kalk›n bize de
k›zarlar” dendi. Gardiyanlar içeri

girdi, bize aya¤a kalkmam›z›
söylediler. Biz de “size siyasi oldu¤umuzu söyledik, biz oturarak
say›m veriyoruz” der demez sald›r›ld›. Kafalar›m›za sandalyeler
ve ayaklar›m›za, belimize coplar
indi. Ben ve Engin abi sürüklenerek d›ﬂar› ç›kar›ld›k. Burda belimize sürekli cop ve yumruk geliyordu. Kafam›z› ayaklar›yla duvara s›k›ﬂt›r›yorlard›. Kap›lar› kapat›p “yine gelece¤iz bu kez s›k›ysa kalkmay›n” dediler. Di¤er
ko¤uﬂlara gidip say›mlar› al›p gelip yine tehdit ettiler ve bir tokat
bana, bir de Özgür’e vurup Engin
abiyi de dayakla yere y›k›p gittiler. Karantinadaki mahkumlar
nas›l bu kadar daya¤a dayanabiliyorsunuz, ben olsam ﬂimdi yüz
defa kalkm›ﬂt›m gibi ﬂeyler söylediler. Kimileri de niye kalkm›yorsunuz ki dedi. Önce Engin abi
olmak üzere anlatmaya çal›ﬂt›k.
Bunlar, bir keyfiliktir, mahkumlar›n kendilerine itaat etmelerini istiyorlar diyerek, hapishane direniﬂlerinden bahsettik.
Ondan sonra biraz yat›p akﬂama do¤ru ç›k›p volta att›m. Özgür abi biraz kat›ld›, Engin abi
voltada çok k›sa kald› ve tekrar
yatmak için yata¤›na ç›kt› ve say›m zili çald›, yine herkes “kalk›n
be kardeﬂim, zaten fazla kalmazs›n›z” dediler. Gardiyanlar geldi
direk kimseyi saymadan bize yo¤unlaﬂt›lar. Kimisi tokat at›p kimisi tehdit ediyordu. Bu akﬂam
sabahki kadar fazla dövmediler
ve yar›n sabah geleceklerini söyleyip gittiler. Biz de yemeklerimizi yedik ve oturup tekrar konuﬂtuk. O akﬂam, san›yorum bayram›n 2. veya 3. günü, bizim mahallede düzenledi¤imiz s›la gecesinin oldu¤u gün. Biz de türkü
söyleyelim belki bizimkilerle çak›ﬂ›r deyip ben baﬂlad›m. 2. türküden sonra kalk›p yatt›k.
Ertesi sabah as›l iﬂkence baﬂlam›ﬂt› ama biz bu kadar›n› beklemiyorduk do¤rusu. Gardiyanlar
içeri girip önce 5-6 kiﬂi sald›rd›.
Biri, “ben sizi kald›racam” deyip
ç›kt› ve yaklaﬂ›k 10 dakika sonra
20'ye yak›n gardiyan içeri girdiler. Yar›s›ndan fazlas› vuruyordu.

Engin, Ö zgür, Cihan ve
Aysu’nun gözalt›na
al›nd›klar› p rotesto eylemi...
Ama bu vurmak öyle vurmak de¤ildi; herkes yukar› ç›kar›ld›, sadece gardiyanlar ve bizdik. 15
dakika boyunca tahta bir copla
vurdular. Yine kalkmay›nca bir
bidonla su doldurulup üzerimize
dökülüyordu sürekli. Kap› açmakta kullan›lan demirlerle kafam›za, daha çok belimize vuruyordu. O an bunlar› yapt›ran ve bizzat kendisi yapan .....'du. Engin
abi onun vurdu¤u demirler sonucu yerde bayg›n gibiydi. Üzerimiz
s›r›ls›klamd› ama hala döküyordu
ve “siz kalkana kadar ben sizin
a¤z›n›z› burnunuzu k›rmaya devam edece¤im”... deyip ç›kt›.
Dayaktan sonra merdivenin
yan demirlerine tutunarak yatmaya ç›kt›k. Biraz yatt›ktan sonra gardiyanlar geldi, “o aya¤a
kalkmayanlar kim?” deyip bizi
ça¤›rd›. “Siz kalkmamaya devam
ederseniz, biz ayn› ﬂeyleri yapmaya devam ederiz” deyip, ç›k›p
gittiler.
Biz kahvalt›m›z› yap›p biraz
yatt›k ve havaland›rmaya ç›kt›k.
Engin abiye kalk›p gezmesini
söylüyorduk ama kalkamayaca¤›n›, kafas›n›n çok a¤r›d›¤›n› söylüyordu. Biz de biraz gezelim belki düzelir diyorduk. Ö¤leden sonra gelip çok az bir süre benimle
volta att› ve baﬂ›n›n a¤r›d›¤›n›
söyleyip yine gidip yatt›. Gözleri
kay›yor gibiydi. Ö¤leden sonra
16.30 civar›, gardiyanlar “ko¤uﬂlara da¤›l›yorsunuz, haz›rlan›n,
10 dakika sonra gelece¤iz” dedi.
Biz her ﬂeye kendimizi haz›rl›yorduk... O k›sa zaman içerisinde
Engin abi ayr›lsak da tavr›m›z›n
aya¤a kalkmama konusunda ayn› oldu¤unu söylüyordu. Nas›l ol-
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A r t›k dayak, iﬂkence, tehdit fiili
nirli bak›yordum. Onlar
mam›z gerekti¤i, itiraz dil
a
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d
a
d
u
r
u
m
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n
k
e
n
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i
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lekçesi, bir araya gelme dihiç bana bile bakm›yorlekçesi verelim derken açlard›. ‹radi olarak yeniﬂkenceydi, çünkü yoldaﬂ›m›za
l›k grevi de akl›m›zdan geçmiﬂ, onlara kabullendirb›kmadan iﬂkence yapan
ti. Ama kendi baﬂ›m›za
miﬂtik oturmay›. Kötü ve
namussuzlar hep karﬂ›m›zda...
yapman›n ne kadar do¤ru
ac› yan›, can›m›z› alm›ﬂolup olmad›¤›n› bilmedi¤ilard› art›k. Arkadaﬂ›m›z›,
miz için onu programa katkardeﬂimizi, yoldaﬂ›m›z›
masaya tekme at›ld›. Masa bana
mad›k. Herﬂeye haz›rd›k. Kendialm›ﬂlard›. Art›k dayak, iﬂkence,
çarpt›, beni kald›r›p duvara yasmizden emindik ve umudumuza
tehdit fiili olarak olmasa da durulad›lar. “Yar›n gelece¤iz kalkmazgüvenimiz tamd›. Birbirimize samun kendisi iﬂkenceydi, çünkü
san görürsün” dediler.
r›ld›k s›ms›k›... Ve üçümüz de
yoldaﬂ›m›za b›kmadan iﬂkence
Buradaki adliler de art›k korkherﬂey devrimci hareket için deyapan namussuzlar hep karﬂ›maya baﬂlad›lar. Kardeﬂim sen
dik ve gardiyan geldi, hepimizi
m›zda. ﬁimdi bizi her gördüklesiyasisin, ama biz de hükümlüç›kard›.
rinde biri “ben Tunceliliyim”, diyüz, görüﬂümüz var, infaz›m›z ya“Malatyal›y›m, Erzincanl›¤eri
nar, telefon haklar›, kantin hakla“ ‹ ﬂkence Ya p m a k
diye hemﬂehrilikle yaky›m...”
r› yasaklan›r diye adeta yalvar›r
ﬁ ere f s i z l i k t i r ”
laﬂmaya
çal›ﬂ›yorlard› ama biz
tarzda ﬂeyler söylüyorlard›. Ben
biliyorduk
hepsi katildi. ‹ﬂkence
Maltaya ç›kt›k, gardiyan›n biri
dayanamay›p onlara ﬂunu söyleyapmayanlar
varsa da onlar bile
ismi ..... olan, “burada baz› olumdim; en fazla burda sizin yan›n›zbizim gözümüzde katillerdi; çünsuzluklar olmuﬂ, e¤er yine deda olurum, az do¤rulurum ve tekkü göz yumdular, o yüzden kinivam ederse gerekeni yapar›z” dirar otururum ama kesinlikle s›ramiz hepsineydi...
ye tehdit edip, kimlikleri verdi ve
ya girmem dedim. Derken ak“Bütün mahkumlar›n ifadesi
bizi da¤›tt›. Özgür A6, Engin B8,
ﬂam say›m›na gardiyanlar geldi
al›nacak”
diye savc›l›k ça¤›r›nca,
ben B9’a verildik; ayr› ayr›yd›k.
ve pazarl›k yap›yorlard›. Ben
müdürle
baﬂ
gardiyanlar gelip
Ko¤uﬂlara gittik.
adeta ﬂok oldum. Niye böyle bir
önce üstü kapal› tehdit ettiler,
ﬂey yap›yorlar dedim; s›raya girAkﬂam say›m› geldi. Bir ses
ama bizim tavr›m›z adlileri de etmeyece¤imi
ama
aya¤a
kalk›p
geliyordu yan ko¤uﬂtan, ben hekilemiﬂti, ﬂöyle söylüyorlard› adhemen oturaca¤›m› söyledim.
men slogan atmaya baﬂlad›m.
liler: “Belki Engin gibi ölürüz,
Kabullendiler ve ç›k›p gittiler. HaGelen ses yaklaﬂ›k yirmi dakika
ama
ne olursa olsun biz gördü¤üla
ﬂaﬂk›nd›m,
bu
akﬂam
da
böyle
sürdü ve ben kap›ya vurarak “ i ﬂgeçti
ve
ertesi
sabah
say›mda
müzü
bildi¤imizi anlataca¤›z...”
kence yapmak ﬂere f s i z l i k t i r” diben
bardaklar›
y›k›yordum,
garO
akﬂam
oturduk, ko¤uﬂta nas›l
ye ba¤›rd›m. Gardiyanlar geldi.
diyanlar geldi bana “s›raya geç”
isyan ç›kart›r›z diye düﬂünüyorBa¤›r›yorum, slogan at›yorum didiye
ba¤›rd›.
Ben
de
zaten
ayaklard› ve çok emindim, ben yapaye bana giriﬂtiler. Yere düﬂürüp
tay›m
oturmad›¤›ma
ﬂükret,
b
en
l›m deseydim onlar hay›r demeztekmeleyip gittiler.
s›raya girmem dedim. Tamam
lerdi, çünkü onlar da benim kaO günün sabah›, içine bir yaz›
deyip gittiler. Bir saat sonra bir
dar olmasa da çok üzgünlerdi,
koyup bir top att›m Engin abiye.
top geldi, bana olmad›¤›n› söyleyanlar›nda insan ölmüﬂtü. Bu duNas›l oldu¤unu, bana cevap yazdiler.
rumu savc›n›n yan›na ve hastamas›n› istedim. Engin abi ﬂöyle
neye giderken Özgür’le konuﬂBu arada avukatlar gelmiﬂ,
yazm›ﬂt›, “Cihan, Metris'te 4 ﬂehidurumu anlatt›k konuﬂtuk. Geri
tum, bizim ko¤uﬂta böyle ﬂeyler
dimiz var ve bu dayatmalar› kageldim. Topta bir ﬂey yaz›yordu
yapmay› düﬂünüyoruz demiﬂtim.
bul etmedikleri için yar› ç›plak
denildi, ondan sonra ald›m okuÖzgür de kendi baﬂ›na birﬂeye
mahkemelere ç›kanlar› düﬂün.
dum. ﬁöyle yaz›yordu, 'Engin
kalk›ﬂma dedi. Ben de ko¤uﬂtakiﬁimdi o bayra¤› biz ald›k. Gereçok rahats›z, biz revire kald›rd›k
lere yapmayaca¤›m›z› söyledim.
kirse ölece¤iz ama aya¤a kalkyaln›z ölmüﬂ olabilir.' dediler.
‹syan haz›rl›¤› için bozulan çarmayaca¤›z. E¤er kalkarsak ﬂehitﬂaflar› tekrar takt›k.
lerimize sayg›s›zl›k yapm›ﬂ oluN
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Sonra da tahliye olup ç›kt›m.
ruz...” ve ayr›ca selam sabah
Götürün” Diyen Bir Doktor
Bu benim için ilk tutukluluk ve
yazm›ﬂt›. Ben de kendisininkini
yan›mda bir duvar ötede kaybetonaylad›m ve gerçekten böyle
Engin’i revire kald›rm›ﬂlar ve
ti¤im ilk yoldaﬂ›m... evet bir tecrevirdeki doktor, “ gözleri aç›l› ﬂeyler duymak insan› coﬂkulanrübeydi ve umudumuz olan büy o r, nabz› da at›yorsa ko¤uﬂa
d›r›yor ve cesaret veriyordu.
yük ailemize lay›k bir ﬂekilde ç›kg
e
r
i
g
ö
t
ü
r
ü
n
”
demiﬂ.
Akﬂam say›m›nda fazla ses
t›k, bizi de ayakta tutan onun
Ondan sonra çok kötü olmuﬂgürültü duymad›m, ko¤uﬂa gelen
adaleti ve onuruydu...
gardiyanlar kalkmam› söyledi.
tum, gardiyanlar geldi¤i zaman
K alkmayaca¤›m› söyledim ve
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hemen oturup yüzlerine sinirli si-

***

Aysu Baykal'›n Anlat›m›:
‘At e ﬂ y u t m u ﬂ g i b i y i m , i ç i m y a n › y o r.’
Yarat›lan tarihe sahip ç›kan,
demokrasi mücadelesinde bir yeniyi can›yla yaratan Engin’in an›s›na merhaba, hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
Anneler evlatlar› darda olunca
anlarm›ﬂ, ben anlamad›m. Belki
de ﬂimdi bu yüzden etim s›zl›yor.
Benden daha genç birisi, mücadelede daha yeni birisi, hapishaneden daha yeni ç›km›ﬂ birisi...
dövüle dövüle öldürüldü diye
etim s›zl›yor.
Day›’n›n "a¤lamay›n" sözü
bunun için miydi! A¤lasam rahatlayaca¤›m sanki. Ama ben rahatlamak istemiyorum. Ateﬂ yutmuﬂ
gibiyim, içim yan›yor.
Sloganlarla aç›klama baﬂlad›.
Bas›n aç›klamas› okundu. Ve ard›ndan dergi da¤›t›m› için arka
soka¤a geçildi. Pankart, önlük ve
megafon Engin’de, foto¤raf makinesini bendeydi. O önde, ben
arkadayd›m ve da¤›t›m için kap›lar› çalmaya baﬂlad›k. Siviller oldu¤unu anlad›¤›m birkaç kiﬂinin
önünden geçtik. 15-20 dakika
sonra iki resmi araç megafonun
insanlar› rahats›z etti¤ini, yürüyüﬂ
yapamayaca¤›m›z› söyledi. Dergi
da¤›tt›¤›m›z› söyledik ve megafonu kapatarak sokaktan ç›kmak
üzere geri dönerken dört sivil
araç yolu kapatt›. Kimlik istediler,
verdik. Özgür ve Engin’in aranmas› var dediler. Avukatlar›m›z›
aramak istedi¤imizi söyledik.
Kimliklere bak›ld›¤› s›rada ortam
terörize edilmeye çal›ﬂ›ld›. "Korsan gösteri bu", "hakk›n›zda 18
ihbar ald›k", "siz bizimle nas›l
böyle konuﬂursunuz, anarﬂist misiniz" tarz› gerilimi yükselmeye
dönük sözler söylemeye baﬂlad›lar. Onlar gelene kadar hiçbir sorun olmad›¤›n›, kendi yapt›klar›n›n
yasad›ﬂ›l›¤a girdi¤ini ifade ettik.
Engin ve Özgür’e yap›ﬂ›p koparmaya çal›ﬂt›lar. En son “Aysu’yu da al›n” dediklerini duydum. Engin’i döve döve, Özgür’ü
sürükleyerek att›lar arabalara.

Bi r s i v i l polis, r u h h a s t a l ar › g i b i o r tam›za geçip poz
verd i. Ne aﬂa¤›l›k bir ﬂeysin sen be düzen , s e n b u n l a r › n , b u rezillerin, bu aciz l e r i n üzerinde yükseliyorsun. ﬁ imdi bu foto¤raf ka r esinde k i m d a h a z a v a l l › ?
Ki m b u k a rede erdemi,
ki m ahl aks›zl ›¤› temsil
ediyor?
Karakola girdi¤imizde arabadan inmemizi istediklerinde ald›klar› yere b›rak›rlarsa inece¤imizi söyledik. ‹çeriye dövülerek
al›nd›k. Çocuklar nezarete dövülerek konuldu. Üst aramalar› dövülerek yap›ld›. Cihan benim yan›mda (ben kad›n nezarethanesi
olmad›¤› için geniﬂ koridordayd›m) mobesenin alt›nda tacizle
arand›¤› için slogan att›k. Yan›na
gidip müdahale etmeye çal›ﬂt›m.
Ama aradaki polislerden ona ulaﬂamad›m. O s›rada ben slogan
at›nca hücredeki arkadaﬂlar da
kat›ld›lar. Siviller, resmiler hemen
hepsi dayak aﬂamalar›nda topyekün hareket ediyorlard›.
Akﬂam saatlerinde arama için
yukar›ya sürükleyerek ç›kar›ld›m. Arama için soktuklar› yerde
iki sivil, bir resmi kad›n polis ve
oran›n temizlik iﬂlerini yapan kad›n taraf›ndan dövülerek arand›m. Karﬂ›l›kl› birbirimize girdik.
Ahlaks›z arama tarz› ve hakaretlerine ben de sözlü ve fiili cevap
verdim.
Hastanede üstünkörü bir tespit yap›ld›. Polisin iﬂkence yapt›¤›n› çevredeki insanlara f›rsat
buldukça ifade ettik. Hastane dönüﬂünde bizi sivillere teslim ettiler. ‹ftar vaktiydi. Sar›yer ilçe emniyetine götürülürken araban›n
içinde baﬂ›m›z› yere e¤dirmeye,
a¤z›m›z› kapatmaya çal›ﬂ›p, "size
ﬂov yapt›rmayaca¤›z" dediler.
Dövülerek yukar› ç›kar›ld›k. As›l

iﬂkence ve yo¤un dayak burada
yaﬂand›. 10-15 polis taraf›ndan
feci ﬂekilde dövüldük. Derman›m›n kalmad›¤›n› düﬂündü¤üm bir
esnada, Özgür’ün “otur” emrine
karﬂ› ç›kmas› ve bu konudaki irade savaﬂ› hepimizi yeniden kendimize getirdi. Hepimiz halsizken
aya¤a kalkt›k. Gözlerimizle birbirimize gülümsedik. Yapmak istedikleri herﬂeyi zorla kendileri yapacakt›, biz hiçbir ﬂeye tabi olmayacakt›k. Özgür’ü parmak izine götürdükleri bir esnada ona
sloganlarla destek vermeye çal›ﬂt›k. Bizi bu s›rada kamerayla
çekiyorlard›. ‹çerideki iﬂkenceyi
çekmelerini söyledik. Bizi bir süre daha ﬂu veya bu gerekçeyle
dövdüler. Hiçbir çekince taﬂ›madan neremize gelirse vurdular. Cihan itiraz edecek oldu¤unda onun
kula¤›na e¤ilerek çok hayvani bir
sesle ba¤›rd›lar. Müdahale etmeye kalmadan bana da ayn›s›n›
yapt›lar ve bir süre ikimiz de öylece kalakald›k. Duyamad›k.
Sonras›nda arkadan kelepçeyle ba¤l› ellerimizi baﬂka bir kelepçeyle bizi birbirimize ba¤lad›lar.
Cihan ve ben, Engin ve Özgür birbirimize ba¤l›yd›k. Engin ve Özgür’ü, Engin’in belindeki kemeri
ç›kararak bir hayvan› nas›l ba¤larlarsa öyle ba¤lad›lar. Öfkemi
çok artt›ran birﬂeydi buna seyirci
kalmak zorunda olmak.
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Bir sivil polis, ruh hastalar› gibi ortam›za geçip poz verdi ve di¤eri de onu cep telefonuyla çekti.
Facebook’ta yay›nlayaca¤›z diyorlard›. Ne aﬂa¤›l›k bir ﬂeysin
sen be düzen, sen bunlar›n, bu
rezillerin, bu acizlerin üzerinde
yükseliyorsun. ﬁimdi bu foto¤raf
karesinde kimin hali daha ac›nakl› görünür ki?.. Kim daha zavall› duruyordur? Kim bu karede
erdemi, kim ahlaks›zl›¤› temsil
ediyor acaba? Dünyan›n nefret
etti¤i ABD'nin kopyas›s›n›z siz!
Emniyet duvar›ndan ç›kt›¤›n›zda süt dökmüﬂ kedi gibi yapt›¤›n› savunamayan zavall› durumundas›n›z. Bizse içeride neysek, d›ﬂar›da da oyuz. ‹ﬂte mesele bu. Yapt›¤›n› hep savunuyor
olabilmek, hep savunulacak ﬂey-
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leri yapabilmek, sonradan acizleﬂip zavall›laﬂmamak, köpekleﬂmemek... Foto¤raf çekilirken di¤erleri aﬂa¤›da
yemek yiyorlard›. Bir
ara gözlerimin karard›¤›n›, sonra Özgür’ün
yüzümü
y›kad›¤›n›,
aya¤›n›n sakatl›¤›na
ra¤men beni taﬂ›d›¤›n›
hat›rl›yorum. Sonras›nda ben
kendime gelince aﬂa¤›ya indik
ve ‹stinye’ye geri götürüldük.
Engin ve Cihan’›n parmak izlerinin al›nmad›¤›n› daha sonra ö¤rendim.
Avukatlar›m›z geldi ve halimizi görünce tart›ﬂma baﬂlatt›. Savc›l›¤› arayarak hemen hastaneye
götürülmemiz gerekti¤ini söyledi.
Tek baﬂ›m›za de¤ildik, kendimize, yapt›¤›m›z iﬂe, birbirimize inan›yorduk. Bütün bunlar›n yan›nda
avukatlar nezdinde sahipleniliyor
olmak o ortamda bana çok anlaml› geldi. Onca düﬂman ellerin
ortas›nda bizlere dokunan seven
eller. Eminim bunu arkadaﬂlar da
hissetmiﬂtir. ‹stinye Devlet Hastanesi’nden sonra ﬁiﬂli Etfal’e götürüldük. Beyin tomo¤rafisi çekilece¤ini ö¤rendiklerinde polisler telaﬂland›lar. Sonuçlar al›n›nca, di¤er bölümlere götürmeden karakolun yolunu tuttular. Avukatlar o
s›rada art›k gitmiﬂlerdi. Saat san›yorum gece 03.00'tü, kad›n nezareti yok diye beni gece Fatih
Sultan Mehmet Folis Karakolu’na
götürdüler. Burada herhangi bir
yapt›r›m, sataﬂma vb. olmad›.
Sabah yeniden ‹stinye Karakoluna oradan da Sar›yer ilçe emniyete apar topar götürüldüm. Burada parmak izim zorla al›nd›.
Deyim yerindeyse bir fiske bile
vurmad›lar. Ama herbirinin bir iﬂi
vard›. Ayaklar›m› tutan, bacaklar›m›, baﬂ›m›, tek tek pamaklar›m›
tutan birileri vard›. Yaklaﬂ›k yar›m
saatlik bir cebelleﬂme sonucunda
parmak izi iﬂini bitirdiler.
Sabah hastaneye götürüldük.
Bir önceki gün ikinci defa gitti¤imde hastane içindeki polis
odas›nda ﬂiﬂman bir polisin öncülü¤ünde özellikle Engin ve Özgür dövülmüﬂtü. Yine ayn› odaya
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Engin’i kimbilir
kaç kere y›kt›lar
söyleneni yapmad›¤›
için? Her seferinde
buna karﬂ› ç›kt› m›,
ç›kt›. Bu hesaplaﬂmadan galip ç›kt›
m›, ç›kt›. Tarihe sahip ç›km›ﬂ m›, ç›km›ﬂ. O halde yola
devam. Ama benim
içim hala yan›yor, kim söndürecek bunu?
sokulduk. Doktor ﬁiﬂli Etfal’e
sevk etti ama polis, savc› ça¤›r›yor gerekçesiyle iﬂlemleri bitirmeden savc›l›¤a götürdü.
Savc›l›¤a götürülürken tam
içeriye giriyordum ki Engin’in
" Ferhat› vuran polis tutuklans›n"
slogan›n› duydum. Benim için
mesafe k›sayd› ama Engin’i öyle
görünce “dura dura keﬂke ben de
slogan atarak girseydim” diye
içimden geçirdim. Avukat›m›z
eﬂli¤inde savc›n›n yan›na girdik.
Savc› yan›m›zda oradakilerle kafa tokuﬂturarak selamlaﬂt›. Üstün
körü bir dinleme, “h›mm, slogan
atm›ﬂs›n›z” türü sözler, “sordu¤um sorulara evet hay›r cevab›
vermeniz yeterli”... yaklaﬂ›m›yla
susturulmaya çal›ﬂ›ld›k. Zaten
daha ifadeler baﬂlamadan hakim
ça¤r›lm›ﬂt›. Yani tutuklanmam›z›n
talep edilmesi kesin gibiydi. Nitekim öyle oldu.
Hakimli¤e ç›kt›¤›m›zda tutuklanmam›za karar verildi.
Tutuklanma karar›n›n verilmesini biz de beklemiyorduk ama
çok da sürpriz olmad›. ‹nsan böyle bir ülkede yaﬂay›nca kendini
haz›rl›yor demek ki... ama Engin’in ﬂehitli¤ine haz›rlanmam›ﬂ›m iﬂte. Engin y›kt› geçti.
Karar› ö¤rendikten sonra Engin “bana mutlaka mektup yaz
tamam m›” dedi. Ben de onlara
“siz de yaz›n ama yazaca¤›n›z
sözlere dikkat edin”... dedim. Karakola getirildik. Polisler iftar aç›yordu. Bizim aç›m›zdan pek de¤iﬂen bir ﬂey yoktu ama polisler rahatlam›ﬂ görünüyordu. Enginler
nezaretten ç›kar›l›rken en son kucaklaﬂt›k, yine unutma yaz dedi.

“Söz, ilk sana yazaca¤›m” dedim.
ﬁimdi ilk size yaz›yorum. Hapishanede birkaç kere
denedim hep yar›m kald›, niye yazam›yorum diye
hay›fland›m. Oysa
düﬂüncelerimi tam
toparlamam›ﬂ›m.
Onun için de ka¤›t
üzerinde de yar›m
kal›yordu.

Emanete al›nan eﬂyalar›m›z›
ald›k, ka¤›t imzalad›k. Foto¤raf
makinesi de vard›. Ama içinde
resimlerin durup durmad›¤›n› bilmiyordum. Avukat›m›z ve Cihan’›n abisi h›zla hepimize sa¤olsunlar elbise ayarlam›ﬂlar. Nas›l
canla baﬂla u¤raﬂ›yorlard›. ‹nsana çok güzel duygular yaﬂat›yor
sahiplenilmek... Ama ben çocuklar›n o kadar dövülmesine engel
olamam›ﬂt›m. Gözümün önünde
gebertene kadar vuruyorlard› ve
ben onlara ulaﬂam›yordum, kahroluyordum.
Hapishaneye giriﬂte bilgisayar
kameras›yla önden ve iki yandan
foto¤raf çektiler. ‹nfaz koruma
memuru benim hakk›mdaki bilgi
formunu doldurdu. Lacivert yasak oldu¤u için avukat›n verdi¤i
pantolonu giyip üzerimdeki laciverti emanete verdim. Duyarl›
kap›dan geçerken ayakkab› ç›kar›p ç›karmama konusunda bizimkilerin ne yapt›¤›n› sordum. O da
bana “ç›kar›yorlar merak etme,
ben sana yanl›ﬂ bir ﬂey yapt›rmam” dedi ve ben aptal buna
inand›m, ç›kard›m. Duyarl› kap›dan geçtim sonra içime bir kurt
düﬂtü. Biz böyle yapm›yorduk
sanki diye içim içimi yedi. F tiplerini, yaﬂananlar› hat›rlamaya
çal›ﬂt›m. Ç›plak ayakla niye geliyorlard›? Ayakkab› arama dayatmas›. ‹çim darald›. Nas›l böyle bir
ﬂeye inand›m dedim durdum...
Sonras›nda bu görevliyle konuﬂtum... Giriﬂte yaﬂad›¤›m bu durumu temsilcimizle de konuﬂtum.
Düﬂman bazen çok tan›d›k yerden, çok yumuﬂak bir sesle dos-

tane bir biçimde geliyordu ve ben buna kanm›ﬂt›m. Bu konularda
kendimi uyan›k san›rd›m ama neye mal oldu.
Onca dayak yiyen, onca iﬂkence gören insanlar› çi¤nemiﬂ oldun diye
kendimi sorguya çektim. Düﬂman›n binbir
yüzü olabilirdi, ama içi
ayn›d›r. Bu kiﬂi benim
asker taraf›ndan h›rpalanmam› istemedi¤i için
böyle davrand›¤›n› söyledi sonras›nda.
Bir gece karantinada
kald›m. Ertesi gün ikinci müdürlerden biri sorumlulu¤u üzerine alarak beni ko¤uﬂa ç›kartt›rd›. Ertesi gün acil sevk yapt›rd›k. 7
Ekim’de de hem asker hem de
infaz koruma memuru hakk›nda
suç duyurusunda bulundum. 8
Ekim’de avukat›ma sa¤l›k personelinin yaklaﬂ›m›n› anlatan bir
mektup
gönderdim, adli t›pa
sevkimi istedim. bir hafta boyunca idare iﬂlem yapmay›nca idareyi de iﬂkence izlerinin kapanmas›na or tak olmuﬂlard›r diye savc›l›¤a ﬂikayet ettim.
Engin’in ﬂehitli¤iyle birlikte bir
ya¤c›l›k, bir jet h›z›, bir ihtimam...
Dilekçelerde kimi ya da kimleri
ﬂikayet ediyorsak net belirtmeliymiﬂiz de süreç h›zl› ilerlemeliymiﬂ
falan... Ortadaki bir ölü ne hale
getirmiﬂti bunlar›... Yani insan›
farketmek bir ölüme mi mal oluyordu. Hay›r bu bile çok iyi niyetli bir düﬂünce. Paçalar› tutuﬂtu,
söndürmeye çal›ﬂ›yorlar..
Tahliye oldu¤um günün sabah› hastaneye götürüldüm. Askerle muayene odas›ndan d›ﬂar› ç›kmas› için kavga yap›yoruz. Tart›ﬂt›¤›m›z komutan 19 Aral›k
2000'de Çanakkale’de görevli
olan biri. Kendisini tan›d›¤›m›
söyledim. Günah ç›karmaya giriﬂti. Kurnazca tedaviyi engellemeye çal›ﬂ›yordu. En son bu ﬂekilde muayene olmayaca¤›m›
söyledim. Komutan, savc› ve
baﬂsavc›yla görüﬂerek “üçlü protokole uygun” tarzda paravanl›

rum. Hadi Engin nolur,
inat et... Engin karﬂ› koy
seni yere y›kmak isteyenlere...

bir oda haz›rlatt›lar, bu ﬂekilde
muayene oldum.
Akﬂam da tahliye oldu¤umu
söylediler. Asker de savunma
psikolojisindeydi, idare de. ‹darede bu daha barizdi. Kimilerinin
eﬂleri Metris’de gardiyan ya da
müdürdü. Yürekleri a¤z›ndayd›.
Abart›l› sevecenlikleri bundand›..
Haberi nas›l ald›m? Avukat›n
gelmesini bekliyordum ki Enginler’in adresini al›p faks yazay›m
diye düﬂünüyordum. Avukat
uzun süre gelmedi. D›ﬂar›n›n yo¤un iﬂlerine yordum ben, temsilci
arkadaﬂ “gelirdi ama...” dedi.
Sonra seninle tutuklanan kimdi
diye sordu. Adlar›n› söyledim,
gazetedeki haberi gösterdi. Önce
inanmad›m. ‹nanamad›m, konduramad›m, nas›l yani, ama neden nereden ç›kt› ki?? Bir sürü
soru uçuﬂtu kafamda. O andan
itibaren s›¤am›yordum dört duvara.
Engin’in emniyette, hastanedeki hallerini canland›rmaya çal›ﬂt›m. Acaba orada ald›¤› darplar›n etkisi mi, içerde bir ﬂey yaﬂam›ﬂ olaca¤› ilk anda akl›ma gelmedi. Niye gelmiyor ki?
‹kinci gün hastane önünde yap›lan eylemin pankart›nda katledildi¤i yaz›yor. “Bu ne?” diyorum.
‹yi birﬂey umarken katliam duyuyorum... Ama makineye ba¤l› oldu¤u yaz›yor. Kesin yaﬂar diyo-

Ölmek yok Engin.
Sanki ona suni teneffüs
yapt›r›yorum, sanki ona
nefes üflüyorum... Bir
taraftan ben bu delikanl›n›n nesini tan›yorum
diyorum, hadi diyorum
kendi kendime, anlatsana Engin’i... Tan›mla
onu kendine. Hani bu
delikanl› sana emanetti.. Bak ne haldeymiﬂ insan hiç mi hissetmez diye diye yand›m döndüm. Daha yeni ç›km›ﬂt› o, daha gençti, mahalleye yeni gelmiﬂti, isyan
cümleleri ya¤›yor içime, sindiremiyorum bunu, kabullenemiyorum. Pankarta k›z›yorum. bitkisel
hayattaym›ﬂ, niye ölmüﬂ gibi
pankart açm›ﬂlar sanki diyorum
içimden... Ölmese böyle yazmaz
bizimkiler, ama öldüyse gazeteler
niye bitkisel hayatta diyor?!..
Çaresiz havaland›rmaya ç›k›p
Engin için, Yürüyüﬂ Dergisi için
AKP’ye karﬂ› sloganlar at›yoruz.
ve iki gün kap› dövme eylemi yap›yoruz. Geliﬂmeleri izliyoruz televizyondan, gazeteden... Bakan›n özrü, idarenin harekete geçiﬂi, tahliye talebinin reddediliﬂi...
Herﬂey mümkün, her türlü hesap
olabilir. Yaﬂanacak hiçbir ﬂeyin
beni ﬂaﬂ›rtmayaca¤›n› düﬂünüyorum. Ringte hastaneye giderken
pencereden nas›l bak›yorduysam
tahliye sonras›nda da ayn›yd›.
Yoklad›m kendimi, bir de¤iﬂiklik
var m›, hay›r yoktu...
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‹ç ya da d›ﬂ düﬂman bizi zaman zaman yere serebilir, ama
her seferinde karﬂ›s›na dikiliyor
muyduk. “Ben var›m iﬂte” diyor
muyduk, mesele buydu. Engin’i
kimbilir kaç kere y›kt›lar söyleneni yapmad›¤› için? Her seferinde buna karﬂ› ç›kt› m›, ç›kt›. Bu
hesaplaﬂmadan galip ç›kt› m›,
ç›kt›. Tarihe sahip ç›km›ﬂ m›,
ç›km›ﬂ. O halde yola devam.
Ama benim içim hala yan›yor,
kim söndürecek bunu?..
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Ergenekon Davas›

– Cumhuriyet gazetesine üç kez bomba at›lmas›,
– Dan›ﬂtay üyesinin
öldürülmesi,
– El bombalar› bulunmas›,
– Devlete ait gizli belgelerin kullan›lmas›, ki-

riyle, özlü bir ﬂekilde ifade etmiﬂtir. Bu gerçek bilindi¤i için, kontrgerilla örgütlenmesinden bir tu¤la bile çekilmemiﬂtir.
Kontrgerilla devlettir, gerçe¤ini
anlatan yak›n zamandaki itiraflardan birisi, J‹TEM’in kurucular›ndan Arif Do¤an’a aittir. Arif Do¤an, ﬂöyle diyor: “Jandar ma ‹stihbarat Grup Komutanl›¤›,

Kontrgerillayla Hesaplaﬂma De¤il,
Oligarﬂi ‹çi Hesaplaﬂma
“Asr›n davas›” diye sunulan
“Er genekon
davas›” na
20
Ekim’de, “Silivri Ceza ve ‹nfaz Kurumlar› Kampüsü”nde baﬂland›.

26
Ekim
2008
Say›:
4

“Asr›n davas›” ve benzeri söylemlerle, öyle bir hava yarat›l›yor
ki, sanki ülkemiz tarihinde bir ilk
hayata geçirilerek, kontrgerilla ile
hesaplaﬂ›l›yor. Sanki kontrgerilla
bugüne kadar iﬂledi¤i suçlardan
yarg›lan›yor. Davada tutuklu bulunan san›klar içinde ﬁener Eruygur, Hurﬂit Tolon gibi emekli generallerin, Veli Küçük, Arif Do¤an, Muzaffer Tekin gibi kontrgerillac›lar›n olmas›, davan›n kontrgerillan›n yarg›land›¤› bir dava
gibi sunulmas›n›, dolay›s›yla kitlelerin aldat›lmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r hiç kuﬂkusuz.
2500 sayfal›k Ergenekon iddianamesinin halka sunuluﬂu da,
böyle bir yarg› oluﬂturacak ﬂekilde yap›ld›. Sözde, 1977 1 May›s’›ndan, Gazi katliam›na kadar
bir çok kontrgerilla eylemi, davada yarg›lama konusu yap›lacakt›.
Hala, özellikle AKP yandaﬂ› bas›n
taraf›ndan bu çarp›tma sürdürülmektedir. Oysa, bunlar, iddianamede asli bir unsur olarak bile yer
almamaktad›r.
‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde baﬂlayan yarg›lamada,
Ergenekon ismi verilen örgüte
yöneltilen suçlamalar aras›nda
resmen say›lanlar ﬂunlard›r:

– Darbe ortam› haz›rlamak,
hükümeti y›kmaya teﬂebbüs
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ﬂisel fiﬂleme yapmak, ruhsats›z silah bulundurmak ve taﬂ›mak...
Evet, koskoca(!) Ergenekon
davas›ndaki suçlar bunlar iﬂte.
Gerisi, oligarﬂi içi çat›ﬂmay› perdelemek için ortaya at›lm›ﬂ spekülasyonlard›r.

Kontrgerilla üç-beﬂ kiﬂilik
çete de¤il, devlettir;
AKP’ye karﬂ› de¤il, halka
karﬂ› kurulmuﬂtur
Davada çarp›tmalardan ikisi
ﬂunlard›r;
Birincisi, kontrgerilla örgütlenmesi, davada yarg›lanan san›klarla s›n›rlanmaktad›r. Bu, kocaman bir yalan ve devleti aklama
operasyonudur.
Kontrgerilla devlettir. Davada
yarg›lanan san›klardan Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Arif Do¤an
gibileri, bu organizasyonun ancak
küçük bir parças›d›r, o kadar.
Kontrgerilla, devletin bilgisi ve
onay› dahilinde, 1952’de oluﬂturulmuﬂ; o tarihten günümüze,
tüm faaliyetlerini de devletin bilgisi ve onay› dahilinde yürütmüﬂtür. Bunlar, belgeleriyle ortada
olan, konuﬂan hemen her kontrgerillac›n›n da vurgulad›¤› gerçeklerdir. S u s u r l u k olay›nda ise,
“kontrgerilla devlettir” gerçe¤i,
art›k hiç bir ﬂekilde karart›lamayacak biçimde ortaya ç›km›ﬂt›.
Kontrgerilla ﬂeflerinden Mehmet
A¤ar, bu gerçe¤i “bir tu¤la çeki lirse, herkes alt›nda kal›r” sözle-

k a d rosu Genelkur mayca tasdikl i o l u n a n b i r g ö re vd i r. Komutanlar›n bilgisi ve kararlar› do¤ru lt u s u n d a k u r u l m u ﬂ t u r.”
Bu tasdikli örgütün yapt›¤›,
say›s›z cinayet, kay›p, provokasyon, katliam ve benzeri söz konusudur. Fakat, Ergenekon davas›n›n iddianamesinde J‹TEM’in bu
icraatlar› soruﬂturma konusu bile
de¤ildir.
Yeni itiraflardan birisi de, Susurlukçulardan Ayhan Çark›n taraf›ndan yap›ld›. Çark›n, U¤ur
Dündar’›n Arena program›nda
“terörle mücadele kapsam›nda
b i n e y a k › n k i ﬂ i y i ö l d ü rd ü ¤ ü n ü ”
söylüyor.
Çark›n’›n yapt›¤› infazlar›n büyük bölümünü, Devrimci Sol kadro ve savaﬂç›lar›na yönelik infazlar
oluﬂturmaktad›r. Elbette, Çark›n’›n
bu anlatt›klar› da yeni ö¤renilen
ﬂeyler de¤ildir. Örne¤in, biz bunlar›
y›llard›r yaz›yoruz, bu katillerin listesini ve hangi katliamlara kat›ld›klar›n› onlarca kez yay›nlad›k.
Çark›n da, anlat›mlar›nda bunlar›
“emir komuta zinciri içinde”
yapt›¤›n› söylüyor, ki baﬂka türlüsü olamaz zaten. Kimin emir komutas› alt›nda yapt›¤› da biliniyor:
‹brahim ﬁahinler’in, Korkut Ekenler’in, Mehmet A¤arlar’›n.
Peki bunlar kimden emir ald›lar? Mehmet A¤ar söylüyor; “ b i n
operasyon karar› devletin zir ves i n d e a l › n m › ﬂ t › r ” . Kontrgerilla
olay› budur...

O “zirve”nin söz konusu bile
edilmedi¤i yerde, kontrgerilla
yarg›lamas› yoktur.
Çarp›tman›n ikinci boyutu ,
kontrgerillan›n hedefiyle ilgilidir.
Kontrgerillay›, Ergenekon davas›n›n iddianamesinde arayan bir kiﬂi, orada sadece AKP’ye karﬂ› yap›lan bir faaliyet görecektir. Sanki
kontrgerilla, oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda kullan›lmak üzere kurulmuﬂ bir örgüttür.
‹ddianamede yarg›lama konusu yap›lan eylemler de, oligarﬂi
içi iktidar çat›ﬂmas› çerçevesinde
yap›lan eylemlerdir. Devrimcilere,
Kürt hareketine, halka karﬂ› yap›lan infazlar, kay›plar, katliamlar
iddianamede yok ve yarg›lama
konusu de¤ildir.
Elbette gerçek bu de¤ildir.
Kontrgerilla, AKP’ye karﬂ› de¤il,
halka karﬂ› kurulmuﬂ bir örgüttür.
As›l eylemleri de, halka karﬂ›d›r.
AKP de kontrgerillan›n hedefi de¤il, hamisidir. Kontrgerilla politikalar› ile ülkeyi yöneten partidir.
AKP’nin savc›s›, aç›k bir çarp›tma ile, kontrgerillay› AKP’ye
karﬂ› faaliyet yürüten bir örgüt gibi göstermeye çal›ﬂmaktad›r.
Üçüncü çarp›tma noktas› ,
kontrgerillan›n eylemleri ile ilgilidir. ‹ddianamede “maktul” olarak
geçen tek bir isim var: Dan›ﬂtay
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin. Yani, iddianameye göre, Ergenekon’un tek öldürme eylemi, Yücel
Özbilgin’in öldürülmesidir.
Oysa, salt A¤arlar›n, Çark›nlar›n itiraflar› bile, bunun bir çarp›tma oldu¤unu göstermeye yeter.
Kontrgerilla, oligarﬂik devletin
halka karﬂ› savaﬂ›nda, say›s›z cinayet, provokasyon, katliam gerçekleﬂtirmiﬂtir. B›rakal›m, kontrgerillan›n tüm eylemlerini, iddianamede, davan›n san›klar› konumunda bulunan Veli Küçükler’in, Muzaffer Tekinler’in, Arif
Do¤anlar’›n halka karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri eylemler bile yer almamaktad›r.
T›pk› Susurluk olay›n›n Ömer
Lütfü Topal cinayetine indirgenerek, üzerinin kapat›lmas› örne¤inde oldu¤u gibi; “Ergenekon dava -

s › ” da Dan›ﬂtay üyesi Özbilgin’in
öldürülmesine ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanmas›na indirgenerek kapat›lmak istenmektedir.
Dolay›s›yla, Ergenekon davas›
ile yarg›lanan, ülkemizdeki kontrgerilla faaliyeti de¤ildir. Kontrgerillay› yarg›lamak isteyen için
olay aç›kt›r. Böyle bir yarg›lama
“kontrgerilla devlettir” gerçe¤ine
uygun olarak yap›lmak durumundad›r.
Böyle bir yarg›lamada;
K o n t r g e r i l l a h a n g i p o l i ti k a l a r › n
v e i h t i y a çl a r › n ü r ü n ü o l a r a k , k i m l e r i n ç › k a r l a r › i çi n ve k i ml er t a r a f›ndan kur ulmuﬂtur? sorular›n›n
cevab› verilmek durumundad›r.
Böyle bir yarg›lamada, kontrgerilla faaliyetleri çerçevesinde
halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n ortaya konulmas› ve yarg›lama konusu yap›lmas› gerekir. Oysa, AKP
iktidar›, kontrgerilla gerçe¤ini
tüm boyutlar›yla ortaya koymak
bir yana, bilinçli olarak üzerini
örtmeye çal›ﬂmakta ve halka karﬂ› iﬂlenen suçlar› yarg›lama konusu yapmamaktad›r.
Bir yanda, güya Ergenekon
yarg›lamas› sürerken, bir yandan
tam da bu yarg›laman›n baﬂlad›¤›
gün, 16 Mar t katliam› dosyas›n›n
“zaman aﬂ›m›ndan” kapat›lmas›
tesadüfi de¤ildir.

Karanl›klar› ayd›nl›¤a
ç›kartma de¤il, karanl›¤›
daha da koyulaﬂt›rma
Kontrgerilla eylemlerinin büyük ço¤unlu¤u, devletin resmen
üstlenmedi¤i eylemlerdir. Bu nedenle de, geniﬂ kitlelerin gözünde, failleri belli olmayan eylemler
durumundad›r. Kontrgerilla eylemleri, failinin devlet oldu¤u bilinse de bu özelli¤i nedeniyle, kimi kesimler taraf›ndan “karanl›ktaki eylemler” olarak tan›mlanmaktad›r.
AKP’nin kontrgerilla yarg›lamalar›ndan beklentilerin bir yan›n› da, bu “karanl›¤›n ayd›nlat›l mas›” oluﬂturmaktad›r.
Bu da yan›lg›lardan birisidir.

Ergenekon yarg›lamalar›nda, arkas›ndaki gerçeklerin ayd›nlat›ld›¤› tek bir eylem olmad›¤› gibi,
böyle bir çaba da söz konusu de¤ildir. Fakat, tersine bir çaba vard›r. Ergenekon yarg›lamalar› ile,
“ a r t›k fa il i meçh ul k al mam› ﬂt› r”
denilerek, kontrgerilla eylemlerinin arkas›ndaki gerçe¤in aç›¤a ç›kar›lmas› talebi gündemden düﬂürülmek ve dolay›s›yla kontrgerilla eylemleri daha koyu bir karanl›¤a gömülmek istenmektedir.
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Kontrgerillay› kim neden
yarg›lar, neden yarg›lamaz?
AKP’nin kontrgerillay› yarg›layamayaca¤›n› söylemek için,
gerçekte ne Ergenekon davas›n›n
iddianamesini görmeye, ne de
yarg›lamalar›n baﬂlamas›n› beklemeye gerek vard›r!
Bunun için, AKP’nin emperyalizm ve tekellerin iktidar› oldu¤unu görmek yeterlidir. Çünkü,
kontrgerilla emperyalizm ve tekellerin ç›karlar› çerçevesinde,
halka karﬂ› savaﬂ için kurulmuﬂ
bir örgüttür. Ve onlar ad›na iktidara gelenler de, duruma göre kontrgerillay› da devreye sokarak, bu
savaﬂ› sürdürecektir.
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Yaﬂananlar da, buna uygun olmuﬂtur. AKP iktidar›, bir yandan
kontrgerillayla hesaplaﬂma görüntüsü yaratmaya çal›ﬂ›rken, di¤er yandan, yarg›ya taﬂ›nm›ﬂ olan
kontrgerilla eylemlerinin faillerini
ﬁemdinli’de Umut Kitabevi’nin
bombalanmas› örne¤inde oldu¤u
gibi kurtarm›ﬂ, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n üzeri, bir bir örtülmeye devam etmiﬂtir. 19 Aral›k katliam davalar›n›n Bayrampaﬂa’da
“zaman aﬂ›m›” gerekçesiyle kapat›lmas›, Çanakkale’de beraat
ettirilmesi, Dersim’de Bülent Karataﬂ’› infaz edenlerin yarg›lanmamas›, Ferhat Gerçek’i ve daha
bir çok kiﬂiyi vuran polislerin tutuklanmamas›, cezaland›r›lmamas›, U¤ur Kaymaz ve babas›n›n
katillerinin cezaland›r›lmamas›,
infazlar›n, iﬂkencelerin say›s›ndaki art›ﬂa karﬂ›n, bu suçlar› iﬂleyenlerin tutukland›¤›na, yarg›lan›p cezaland›r›ld›¤›na iliﬂkin tek
bir örne¤in bile olmamas› bunun
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göstergesidir.
Kontrgerilla politikas›, devletin
hukuk d›ﬂ› yollara baﬂvurmas›d›r.
Aç›kt›r ki, AKP iktidar› döneminde de, devlet hukukd›ﬂ› yollara
s›k s›k baﬂvurmuﬂtur. Bunlar› yapanlar›n yarg›lan›p, cezaland›r›lmamas› da, yap›lanlar›n AKP iktidar›n›n politikas› oldu¤unun göstergesidir.
Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda bir kez
daha rahatl›kla söyleyebiliriz ki,
“pisli¤i devrim temizler”. Bu slogan›, ilk olarak, Susurluk pisli¤i
ortaya ç›kt›¤›nda kullanm›ﬂt›k.
Çünkü, bu slogan, somut bir gerçe¤i, özlü bir ﬂekilde ortaya koyuyordu. Bu gerçe¤in bir yan›, kontrgerilla örgütlenmesinin bir “pislik”
olmas›d›r. Pisliktir, çünkü, infazlardan, katliamlara, uyuﬂturucudan,
kumara, fuhuﬂa, haraça her türlü
suç, ahlaks›zl›k, pis iﬂ, bu örgütlenmeler taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Gerçe¤in di¤er yan›n› ise, bu
pisli¤i, oligarﬂik düzenin herhangi
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Susurluk sürecinde de, kimileri, kontrgerillan›n yarg›lanaca¤›n›,
katliamlar›n, infazlar›n, kay›plar›n
hesab›n›n, düzenin mahkemelerinde sorulaca¤›n› düﬂünüyorlard›. O zaman bu yan›lg›y› eleﬂtirirken, bunu ancak bir devrimle gelecek olan halk›n iktidar›n›n gerçekleﬂtirebilece¤ini anlatm›ﬂt›k.
“Pisli¤i Devrim Temizler” demiﬂtik, çünkü, kontrgerilladan
kurtulmak için, kontrgerillas›z
ayakta duramayan bu düzenden
kurtulmak gerekmektedir.
“Pisli¤i Devrim Temizler” demiﬂtik, çünkü, bu pislikten beslenen oligarﬂinin iktidar›na son vermeden, halk›n iktidar›n› kurmadan, kontrgerilladan kurtulmak
mümkün olmayacakt›r.
Oligarﬂik düzen, kitlelerin tepkilerinin boyutuna göre, kimi
kontrgerilla eylemlerini yarg›lamak durumunda da kalabilir. Fa-

‘Devlet iﬂi’
Bir katil ç›k›yor ve “ b i n
ki ﬂ i y i
öl dür d ü m ” diye gazetelere demeçler veriyor.
Hiçbir savc›, onun yakas›na yap›ﬂm›yor. Katil de bunun böyle
olaca¤›n› biliyor; ayn› katil, Susurluk kazas›ndan sonra HBB'de
“90 ope r a s y o n a k a t › l d › ¤ › n › ” itiraf etmiﬂti ve yine kimse ona bu
operasyonlar›n hesab›n› sormam›ﬂt›.
Bu ülkede kontrgerillay› yarg›layacak bir iktidar, ne suç, ne de
suçlu s›k›nt›s› çekmez. Çünkü, ülkemiz kay›plar, katliamlar, infazlar, iﬂkenceler ülkesidir. Bu kontrgerillac›lar›n her biri, onlarcas›nda yeralm›ﬂt›r. Mesela, Ayhan
Çark›n, Ayhan Çar k›n, 12 Temmuz, 16-17 Nisan, Perpa, Bahçelievler katliamlar›na kat›ld›. Mesela, ayn› ölüm mangalar›nda yer
alan Ha san Er do ¤an, 12 Temmuz, Perpa, Bahçelievler, Beyler-
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bir partisinin temizleyemeyece¤i
gerçe¤i oluﬂturmaktad›r.

bbeyi katliamlar›na kat›lm›ﬂt›. Ab
dullah Dindar, 12 Temmuz, 16-17
Nisan, Hasköy katliamlar›na, Ali
Çetkin, 12 Temmuz, 16-17 Nisan,
Perpa, Beylerbeyi katliamlar›na
kat›lml›ﬂt›. Liste uzar gider. Her bir
katilin, Çark›n’›n itiraf etti¤i gibi,
onlarca “operasyonu” vard›r.
Star Televizyonu’nda U¤ur
Dündar’›n program›nda bunlar›
anlatan Çark›n, neye güveniyor
acaba?
Bunun cevab› iki kelimededir:
“Susurluk devlettir”!
Böyle oldu¤u için ölüm mangalar› yüzlerce infaz gerçekleﬂtirdi ve
hiç cezaland›r›lmad›lar. Özel timci
Ayhan
Çark›n 13 A¤ustos
1993'de Devrimci Sol örgütüne
yönelik gerçekleﬂtirilen P E R PA
katliam›ndan dolay›, önce idama
mahkûm edildi, fakat indirimler
yap›larak cezas› 3 y›l 10 aya düﬂürüldü. Ama bu da fazlayd›, yarg›tay
beraatlerini istedi.

kat, oligarﬂik düzenin, bir bütün
olarak kontrgerilla politikalar›ndan vazgeçmesi söz konusu de¤ildir. ﬁu ya da bu biçimde, kontrgerilla politikalar›n› uygulayacak, kontrgerilla örgütlenmelerini
muhafaza etmek, güçlendirmek
isteyecektir.
Devrimci hareketin Susurluk
sürecinde gündeme getirdi¤i bu
tesbit, bugün de gerçekleri ifade
etmektedir. Mehmet A¤arlar, Ayhan Çark›nlar gibi, Veli Küçükler,
Muzaffer Tekinler, Arif Do¤anlar
da, oligarﬂik düzen taraf›ndan, halka karﬂ› iﬂledikleri suçlardan dolay› yarg›lan›p, cezaland›r›lmazlar.
Halka karﬂ› suçlar›, adaletli
bir ﬂekilde yarg›lay›p cezaland›racak olan, halk›n iktidar› olacakt›r. Bu durum, çok somut bir
gerçe¤i göstermektedir. Kontrgerillaya karﬂ› mücadelemiz,
ayn› zamanda mevcut düzene
karﬂ› mücadele, yani iktidar mücadelesi olmal›d›r.

Perpa’da 5 kiﬂiyi katletmiﬂlerdi
Çark›n’›n da içinde oldu¤u ölüm
mangalar›. Katlettiklerinin ikisi
devrimci hareketin taraftar›, üçü
örgütle, mücadeleyle ilgisi olmayan halktan kiﬂilerdi. ‹nfazc›lara
herﬂey serbestti.
Katil, durumdaki çeliﬂkinin fark›ndad›r; “bunlar›n karﬂ›l›¤› müebbettir” derken, devletin kendilerini
korudu¤unun ay›rd›ndad›r.
Çark›nlar, Susurluk döneminde
bu tür “eylemlerinden” dolay› de¤il, bir kumarhaneciyi öldürdükleri için mahkemeye ç›kar›ld›lar.
Devletin onlara verdi¤i “as›l iﬂ”i
yapt›klar› hiçbir eylemlerinden
dolay› cezaland›r›lmad›lar.
Zaman zaman ölüm mangalar› hakk›nda çeﬂitli davalar açmak zorunda kald› devlet. Fakat
bunlarda da polisler, kendi meslektaﬂlar›n› y›llarca “bulamad›”(!) mesela, savc›lar, hakimler,
onlar› suçlayacak delilleri yoketmekte seferber oldular. Suç örtbas edilemez haldeyse, zaman
aﬂ›m›yla kurtard›lar. Çünkü, onlar›n, Çark›nlar’›n yapt›¤› “dev l e t i ﬂ i ” ydi.

“baﬂ›n›z hep dik olsun”
Yoldaﬂlar› Anlat›yor:
Day›'y›
tan›ma
ﬂans›na ben
de sahip oldum. Hayat›m›n en güzel günlerini ve ayn› zamanda zor anlar›n› yaﬂad›m
(zor; çünkü benim yüzümden
Day›'ya birﬂey olursa, yakalan›rsa diye çok korkuyordum, O'na
birﬂey olursa bunun alt›ndan kalkamam diye düﬂünüyordum.)
Day›'y› gördü¤üm ilk günden
beri kendimle hiç bu kadar bar›ﬂ›k olmam›ﬂt›m. Çünkü ne istedi¤imi ve de ne olmak istedi¤imi
hiç bu kadar do¤al ve güçlü hissetmemiﬂtim. Bu ondan kaynaklanan birﬂey idi.
Day›’y› gazetelerde, dergilerde ve birkaç kez de video görüntülerinde görmüﬂtüm. Özellikle
mahkeme salonlar›ndaki görüntüsü, hep akl›m›n bir köﬂesindeydi. O anlar› düﬂündükçe, böyle
bir liderimiz, önderimiz oldu¤u
için gurur duyuyordum... Halen
de öyle, hep de öyle kalacak.
Day›’yla tan›ﬂt›¤›m o ilk an›
anlatmak istiyorum. Bir arkadaﬂla randevumuz vard›. Bir kahvede bekliyordum, randevu zaman›
yaklaﬂt›kca, içim içime s›¤m›yordu; heyecandan ne yapaca¤›m› ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. ‹lk önce arkadaﬂ
gözüktü. Arkas›ndan bir kiﬂi daha yürüyordu, gözlüklü ve ﬂapkal› idi. Ve ben hemen aniden,
hiç elimde olmadan kendime çeki düzen verdim. Bu Day› idi..
hemen tan›m›ﬂt›m. ‹çeri beraber
geldiler, ben aya¤a kalkt›m, tokalaﬂt›k. Ben bu arada sevinçten
ve gururdan uçacak gibiydim.
Hayalim gerçek olmuﬂtu..
Sonra ben içecek sipariﬂ ettim, kahve istedik, aradan 5-10
dakika geçti, halen ortada kahve
yok, ben kalk›p gittim, unutmuﬂ-

lar belki diye tekrar sipariﬂ ettim.
Ama Day› dikkat etmiﬂ; bizden
sonra gelen masalara içecek gelmiﬂ, bize halen gelmedi. Day›,
“kalk›n gidiyoruz” dedi. Ama o
an birﬂey daha yapt› ki, hiçbir zaman unutmad›m. Kendisi en çok
aranan insanlardan biri, ama o
kadar rahat ki... Garsona Türkçe
“Hiç utanm›yor musunuz, niye
böyle yap›yorsunuz, utan›n insanl›¤›n›zdan utan›n..” diye söylemeye baﬂlad›. Garson k›pk›rm›z› olmuﬂtu, dilimizi bilmese de
Day›’n›n üslubundan sanki herﬂeyi anlam›ﬂt›, birkaç kere özür
diledi, hemen gidip istediklerimizi getirece¤ini söyledi. Bu arada
arkadaﬂ ve ben sadece bakmakla kalm›ﬂt›k. Day›, gidiyoruz dedi, ç›kt›k oradan. Sonra, Day›
ﬂunlar› söylemiﬂti; “bak, hiç
utanm›yorlar, sanki biz müﬂteri
de¤iliz... kendinizi onlara karﬂ›
ezik hissetmeyin, onlar›n önünde baﬂ›n›z hep dik olsun, onlar
size bedava ekmek vermiyorlar,
siz de çal›ﬂ›yorsunuz, eme¤inizle
vars›n›z bu ülkelerde...”
Randevumuz, bir eve bakmak
içindi, oraya gittik. 3 katl› bir evdi. Ben yaﬂ olarak Day›’dan genç
tim, ama O öyle bir h›zl› ﬂekilde
merdivenleri ç›km›ﬂt› ki ve nefes
nefese de kalmam›ﬂt›. Ben hayretler içinde kalm›ﬂt›m, nas›l da
h›zl› ç›kt› diye. O günden sonra
ben de fark›na varmadan, böyle
h›zl› yürümeye baﬂlam›ﬂt›m.
Bir akﬂam masada Day› ile beraber 4 kiﬂi yemek yiyecektik,
Day› taba¤›na 3-4 kaﬂ›k yemek
ald›, sonra “ben biraz fazla ald›m
galiba”, diyerek yar›s›n› tekrar
geri koydu; biz öyle ﬂaﬂ›rm›ﬂt›k ki,
“hay›r Day›” diyebildi arkadaﬂ›n
biri. Ben içimden o an, bu insan
için gözümü bile k›rpmadan ölürüm demiﬂtim. O kadar ince, temiz bir davran›ﬂ idi ki, keﬂke herkes böyle olsa diye imrenmiﬂtim.
Bir gün ben saç›m› k›sa kesmiﬂtim (asker t›raﬂ›). Evdeki di¤er arkadaﬂ›n saç›n› da yanl›ﬂ bir

hareket sonunda asker t›raﬂ›
yapmak zorunda kald›m.. Sonra
akﬂam yemekte Day› “iﬂte benim
askerlerim, korumalar›m bunlar..
herkes benim tam tak›m korumalarla gezdi¤imi söylüyor, benim art›k 2 tane asker t›raﬂl› korumam var” demiﬂti gülerek.
Daha sonra Day› ile ayr›lm›ﬂt›k. Fakat onlarla iliﬂkim kesilmedi. Arkadaﬂla randevular›m
devam ediyordu, bir gün ben arkadaﬂa ﬂöyle söylemiﬂtim: “Asl›nda biz ne yapal›m biliyor musun: bundan sonra taraftarlar›,
sempatizanlar›, hatta dostlar›m›z›
Day›’n›n yan›na götürelim,
onunla biraz beraber zaman geçirsinler, çay içsinler, ondan o kadar etkilenirler ki, devrimci olmak ister, davay› sahiplenirler...”
Arkadaﬂ bunu Day›’ya anlatm›ﬂ, O da gülmüﬂ ne yapal›m,
bundan sonra bir dergah da biz
mi açsak diye ﬂaka yapm›ﬂ.
*
Yine bir gün randevumuzda
geçen bir konuﬂmay› anlatmak
istiyorum. Bana verilen görevle
ilgili bir konuﬂmayd›. Day› bana
K›z›l Kayalar kitab›n› okuyup
okumad›¤›m› sordu, ben de okudum dedim. O da bana sen de
oradaki, -hapishanedeki- deli gibi sab›rl› olacaks›n, bekleyeceksin. Yaln›z baﬂ›nas›n, evet zor
ama, sab›rl› olacaks›n... isimsiz
kahramanlar olabilmelisiniz, bunu istemelisiniz. Çünkü mücadele içinde zor olan da odur, ama
bir o kadar da güzel oland›r.
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O güzel günü görmek en çok
Day›’n›n hakk› idi... Özellikle yaﬂanan birçok olaydan sonra, zafer kazan›ld›ktan sonra, en çok
bunu istemiﬂtim ve inanm›ﬂt›m.
Evet bu olaylar da göstermiﬂti ki,
Day› oldukça, o büyük gün de
uzak de¤il, gelecek... Evet O
ﬂimdi yok ama, benim kalbimde,
beynimde halen var, her zaman
da olacak. Çünkü Onu çok sevdim, çok sevdik...
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“Her aﬂamada onun
büyük eme¤i var”
Yoldaﬂlar› Anlat›yor:
Day›'y›
görmeyeli tam 30
y›l olmuﬂtu. Arada birkaç kez
Metris Baﬂtabya Spor Salonu'nda
görülen Ana Dava duruﬂmas›na
gitmiﬂtim. En son orada kucaklaﬂm›ﬂt›k. Asker yasak deyip engellemeye çal›ﬂ›nca Day› sinirlenmiﬂ ve bariyerlere bir tekme
atm›ﬂt›. Bunun üzerine komutan
gelip askerleri aradan ç›karm›ﬂt›.
‹ﬂte orada kucaklaﬂm›ﬂt›k. Foto¤rafta çekmiﬂtik ama ne yaz›k
ki o filmler yanm›ﬂt›. Ne çok k›zm›ﬂt›k çeken arkadaﬂa...
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Birgün Day› ile yeniden karﬂ›laﬂaca¤›ma, onunla sohbet edece¤ime o kadar emindim ki nerede ve nas›l olabilece¤ini hayal
eder, tahminlerde bulunurdum.
Evet bundan o kadar emindim ki
bu genç yaﬂta onu kaybetme olas›l›¤›n› hiç ama hiç düﬂünmemiﬂtim. Daha gençti. Bu y›l iki önder
daha kaybetmiﬂtik. Ocak ay›nda
FHKC önderi George Habbaﬂ ve
May›s ay›nda FARC'›n önderi Manuel Marulanda Velez... Ama
Habbaﬂ öldü¤ünde 82, Marulanda 78 yaﬂ›ndayd›. Oysa Day› daha 55 yaﬂ›ndayd›.
Çok badireler atlatm›ﬂt›. ‹ﬂkenceler görmüﬂ, açl›k grevleri,
ölüm oruçlar›, ihanetler vb. 84'te
öldü ölecek diye beklerken son
anda hayat onu bize ba¤›ﬂlam›ﬂt›.
Devrimi görmeliydi. Bu en çok
onun hakk›yd›. Çünkü devrimde
en çok onun eme¤i vard›. Denilebilir ki Mahir yol gösterdi. O Mahir'in gösterdi¤i yoldan nas›l yürünece¤ini ö¤retti.
Ölümünü kabullenemiyorum.
Do¤an›n diyalekti¤i de olsa, do¤up büyüyen her canl›n›n mutlaka ölece¤inin do¤an›n bir yasas›
oldu¤unu bilmeme karﬂ›n kabul-
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lenmem mümkün de¤il. Duygular›m bunu kabul etmiyor. Herﬂeyin yeri ve zaman› olmal›. Bu
ölüm olsa bile... Bu nedenle isyan ettim haberi ald›¤›mda... Neden bu yaﬂl› dünyay› kirleten onca gereksiz adam dururken, kirletilen dünyay› temizlemeye çal›ﬂan, ömrünü dünyan›n halklar
için, yaﬂan›l›r hale gelmesine
adayan ve bu u¤urda mertçe yi¤itçe savaﬂan, adeta bir umut,
coﬂku ve cesaret kayna¤› olan
böylesi bilge bir insan› bizden kopar›p al›r diye...

neydi peki? diye sorulabilir. Bence akl›n› iyi kulland›¤›, zaman›n›
iyi de¤erlendirdi¤i ve planl› programl› oldu¤u içindir. Emek de var
tabi. Eme¤in belirleyici bir rolü
vard›r. Baﬂar›s› kesinlikle tesadüfi de¤ildir. Katedilen mesafede,
yarat›lan de¤erlerde, onu büyük
bir önder konumuna getiren tarihsel sürecin her aﬂamas›nda
onun büyük eme¤i vard›r. Günlerce uyku yüzü görmedi¤ini, yolda, minibüste, yolcu vapurlar›nda
deyim yerindeyse ayakta uyuklad›¤›n› bilirim.

Elbette ki kalbimizde, bilincimizde yaﬂayacak ve yine bize yol
göstermeye devam edecektir.
Onsuz bir dünyay› düﬂünemiyorum bile. Kalan ömrüm ona lay›k
olmakla geçecektir.

O günlerde popüler olanlar
konferanslarda uzun uzun konuﬂanlar, iyi polemik yapanlar, kitap ve sayfa ismi vererek Marksist ustalardan al›nt› yapanlard›.
Day›'n›n öyle bir özelli¤i yoktu.
Yine de biz Day›'ya hayrand›k.
Çünkü Day› çok sadeydi, mütevaz›yd›, insan› dinliyordu. Cüretliydi de... Zaman zaman k›zd›¤›
da olurdu. Ama sonra gönlümüzü
al›rd›. Ki k›zmakta hakl›yd›. Zaten
boﬂ yere k›zmazd›. E¤er k›zd›ysa
ortada mutlaka bir sorumsuzluk,
bir kurals›zl›k ve disiplinsizlik var
demekti.

Ac› haberi ald›¤›mda hissettiklerim, duygu ve düﬂüncelerim k›saca bunlar oldu.
Day›'y› anlatmaya gelince...
Onu anlatmak kolay de¤il. O bir
önder ve bir önderi anlatmak kolay de¤ildir. Zorluk onu yeterince
anlatamamakta yatmaktad›r.
Day› ile ilgili an›lar›m okullu
y›llara dayan›r.
Yani, devrimci hareket siyasi
arenaya Devrimci Sol olarak ç›kt›ktan sonra birden bire onu görmedim.
Onunla Kurtuluﬂ grubu ve
Devrimci Yol süreçleri içinde yak›n olabildim.
O zamanlar Day›'n›n ilerde
büyük bir önder olaca¤›n› bilemezdim. Böylesi bir öngörüm de
olmad›. Herﬂey do¤all›¤›nda geliﬂti. Aram›zda öyle çok bir yaﬂ
fark› da yoktur. Arkadaﬂ, abikardeﬂ gibiydik.
‹nsanüstü diyebilece¤imiz ola¤anüstü yetenekleri yoktu. O da
bizim gibi bir insand›. Ama yine
de bir çekim merkeziydi ve hepimiz onu içten, hesaps›z seviyorduk. O da bizi seviyordu. Onu çekim merkezi yapan özellikler

Bir keresinde ‹YÖKD Baﬂkan›
haber vermeden Malatya'ya, ailesinin yan›na gitmiﬂti. Babas›
hasta numaras› yap›p o¤lunu ça¤›rm›ﬂt›. Ö¤renci gençlik eylemlerinden tedirgin olmuﬂ, o¤lunu
hem görmek, hem de ona "Olaylara kar›ﬂma, öne ç›kma" nasihatinde bulunmak için “ölüyorum”
diyerek haber göndermiﬂ, ‹YÖKD
baﬂkan› da haber vermeden
apar-topar gitmiﬂti.
Bunun için bir toplant› yap›lm›ﬂt›. Toplant›da baz› arkadaﬂlar,
k›r›c› olmamak gerekir, gitmiﬂse
mutlaka bir nedeni vard›r gibi düﬂünceler öne sürmüﬂ, adeta Day›'n›n olay› abartt›¤›n› ima etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›. Bunun üzerine
Day› k›saca ﬂunlar› söylemiﬂti.
“Olur mu öyle ﬂey... herkesin ailesi var, herkes haber vermeden,

izin almadan çekip giderse, üstlendi¤imiz görev ve sorumluluklar ne olacak? Bu bir sorumsuzluktur. Hele muhatap ‹YÖKD gibi
bir kurumun baﬂkan› ise çok daha büyük bir sorumsuzluktur.
Bilgi vermeden, izin almadan gitmek apolitik bir davran›ﬂt›r. Biz
örgütlü ve politik insanlar›z, sorunlar›m›z› bireysel olarak de¤il,
birlikte çözeriz, kiﬂisel hareket
edemeyiz”...
Bugün bak›ld›¤›nda bunda ne
var, bunlar› herkes söyler denilebilir ama o günkü koﬂullarda bunlar› ancak iktidar perspektifiyle
düﬂünen, bu iddiay› taﬂ›yabilen,
devrim yapmak için yola ç›km›ﬂ
Marksist-Leninist devrimciler söyleyebilirdi. Kimse birﬂey diyemedi
Day›'n›n dediklerine, herkes önüne bakt›. ‹YÖKD Baﬂkan› hiç konuﬂmad› zaten. Sustu. Suçluydu
çünkü. Day› hakl›yd›. Day›'n›n bir
disiplinsizli¤i ve sorumsuzlu¤u olmad›¤› için rahat konuﬂuyordu.
Kim ne diyebilirdi ki.
Onu ilk tan›d›¤›mda ona hayranl›¤›m›n nedenini onun üniversiteli olmas›na ba¤lam›ﬂt›m. Hem

üniversiteli, hem Dev-Genç'li arkadaﬂlar›n üzerinde büyük bir
sayg›nl›¤› vard›.
Sonra Day›'ya hayranl›¤›m›n
bu olmad›¤›n› anlad›m. Üniversiteli tan›d›¤›m daha birçok arkadaﬂ vard›. Öyle olsayd› onlara da
hayranl›k duyard›m. Day› çok
mütevaz›, sade bir insand›. O
günlerde okul anfilerinde, yurt
salonlar›nda s›k s›k toplant›lar
yap›l›rd›. Çok kalabal›k olurdu bu
toplant›lar. ‹¤ne atsan yere düﬂmez misali. Okullardaki faﬂist iﬂgaller devam ediyordu. Ben de
üniversiteli olmuﬂtum. Toplu gidip toplu ç›k›yorduk güvenli¤imiz
için. Oportünistler okuldan kaçman›n teorisini yap›yordu. En
meﬂhur gerekçeleri ise "ö¤renci
gençlik temel çal›ﬂma alan›m›z
de¤il, biz iﬂçi s›n›f›n›n içinde çal›ﬂaca¤›z" idi. Bunu deyip okullara
gitmekten kaç›yorlard›.
*
Kitaplara çok çok de¤er verirdi. Y›pranmamalar› için bile çok
özen gösterirdi. Hor kullananlar›
uyar›rd›. Okurken tükenmez kalemle iﬂaretler koymazd›. Baz›
EMO baﬂkanlar› ve yöneticilerinin yan› s›ra,
Adana
Özgürlükler
Derne¤i’nden Akil Nergüz ve Avukat Mustafa
Çink›l›ç, KESK MYK
Üyesi Akman ﬁimﬂek, ‹vme Dergisi ad›na Ayhan Tu¤cu ve Hasan
Bal›kç›’n›n eﬂi ﬁengül Bal›kç› konuﬂmalar yapt›lar. Akil Nergüz konuﬂmas›nda “Hasan Bal›kç›’y› anmak Hasan Bal›kç› davas›nda
adalet istemektir” derken Ayhan
Tu¤cu da Hasan Bal›kç›’n›n halk›n›n, yoksullar›n, ezilenlerin yan›nda olan devrimci bir mühendis oldu¤unu, yaﬂam›yla, dürüstlü¤üyle
bir örnek teﬂkil etti¤ini anlatt›.

“Ezilenlerin yan›nda
bir mühendis”
Kaçak elektri¤e ve rüﬂvet çark›na karﬂ› mücadele ederken öldürülen Devrimci mühendis Hasan Bal›kç› mezar› baﬂ›nda ve eylemlerde an›ld›.
Kay›ﬂl› Köyü’ndeki mezar›na
giden meslektaﬂlar›, ailesi, yoldaﬂlar› Hasan Bal›kç›’n›n mezar›na
karanfiller b›rakt›lar. Anmada

Eﬂi ﬁengül Bal›kç› adalete güvenmedi¤ini, zor olmas›na ra¤men Hasan Bal›kç›’n›n yolunda
onunla beraber oldu¤unu belirtti.
Anman›n ard›ndan Hasan Bal›kç›
an›s›na yap›lan Hasan Bal›kç› Park› ziyaret edildi.
EMO Adana ﬁubesi, ayn› gün

yerleri iﬂaretlemesi gerekti¤i yerde bunu kurﬂun kalemle yapard›.
‹lk dönemler yan›nda Bütün Yaz›lar'›n teksir edilmiﬂ halini taﬂ›rd›.
Bütün Yaz›lar'› zaten kendisi teksir ettirdi. 3-4 gece Sultanahmet'te ad›n› ﬂu an tam ç›karamad›¤›m bir derne¤in teksir makinas›nda ve daktilosunda yapm›ﬂt›k
bu iﬂi. O zamanlar teksir makinas› ve daktilo her yerde bulunmazd›. Daktiloda mumlu ka¤›da yaz›lan Bütün Yaz›lar’›n kontrolünü
Day› kendisi yapm›ﬂt›.
Onun d›ﬂ›nda bir valiz kitap getirmiﬂti bize. Hepsi Sol yay›nlar›ndand›. Marks’›n, Lenin’in, Mao’nun... kitaplar›. Baﬂka yerde de
böyle valiz içinde kitaplar› vard›.
Birine kitap verdi mi mutlaka ne
oldu diye sorar, takip ederdi. Bir
yurt aramas›nda da bir valiz kitab›na polis el koymuﬂtu. Üzülmüﬂ,
kitaplar› koruyamad›klar› için Feriköy'deki Elaz›¤ Ö¤renci Yurdu’nda kalan arkadaﬂlara k›zm›ﬂt›.
Hep onunla olmaya devam
edece¤iz.
Hasan Bal›kç› nezdinde kamu mücadelesini anlatan, yaklaﬂ›k 100
kiﬂinin kat›ld›¤› “Enerji Politikalar›, Özelleﬂtirme ve Kamu Mücadelesi” panelini düzenledi.
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Hasan Bal›kç›'n›n
Yolunda
+‹VME Dergisi de yapt›¤› aç›klama ile “Devrimci Mühendis Hasan Bal›kç›’n›n Yolunda Mücadeleye Devam” dedi.
+‹VME, Hasan Bal›kç›’n›n yaﬂam öyküsünü anlatarak, lise y›llar›nda baﬂlad›¤› hak ve özgürlükler mücadelesini öldürülünceye
dek onurla sürdürdü¤üne de¤indi.
Aç›klamada “Bal›kç›’n›n bizlere b›rakt›¤› onurlu, yurtsever, devrimci
mücadeleyi devam ettirece¤imize
söz veriyoruz. Devrimci mühendis
Hasan Bal›kç› yolumuzu ayd›nlat›yor” denildi.
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28 Y›ll›k Devrimci Sol Ana Davas›’na Devam Edildi

‘Bu dava mahkeme salonlar›na
s›¤mayacak kadar kapsaml›d›r’
28 y›ld›r “resmen” sonuçlanmayan Devrimci Sol Ana Davas›’na 21 Ekim günü Üsküdar A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Avukatlar›n savunma için
ek süre istemesinin ard›ndan dava, 7 Nisan 2009 tarihine ertelendi. Böylelikle hemen hemen
12 Eylül’le birlikte aç›lan Devrimci Sol Ana Davas›, 29’ncu y›l›na
da girmiﬂ olacak.
11 A¤ustos’ta aram›zdan fiziki
olarak ayr›lan Dursun Karataﬂ, bu
davan›n “1 Nolu san›¤›”yd›. Bu
davan›n tarihsel her an›n›n alt›nda imzas› olan oydu. Davan›n as›l

iﬂlevi, oligarﬂiyi yarg›layan iﬂlevi,
onun konuﬂmas›yla baﬂlam›ﬂt›.
‹ﬂte bu nedenle, son duruﬂmada, Ana Dava’n›n “san›klar›ndan”
Mehmet Do¤an, Day›’yla ilgili bir
dilekçe okudu.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda davan›n
san›klar› ve TAYAD’l› Aileler de
bir bas›n aç›klamas› yaparak “bu
davada derhal beraat karar› veril meli” talebini dile getirdiler. Aﬂa¤›da Mehmet Do¤an’›n Dursun
Karataﬂ’la ilgili dilekçesini ve
TAYAD’l›lar›n aç›klamas›n›n özetini sunuyoruz:

ÜSKÜDAR 1. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAﬁKANLI⁄INA
26
Ekim
2008
Say›:
4

Say›n Yarg›çlar,
Devrimci Sol Ana Davas›; 12
Eylül y›llar›nda ayr› tarihlerde
aç›lan toplam 7 iddianameden
oluﬂmaktad›r. Bu iddianamelerde
ad› geçenlerin ve haklar›nda a¤›r
cezalar istenenlerin say›s› 1244
kiﬂidir. Bunlar›n mesleki da¤›l›m›,
yaﬂ ve cinsiyetlerine iliﬂkin ek bilgiler de verilebilir.
Ancak bugüne kadar bu davada eksik olarak gördü¤ümüz bir
husus vard›r. Bu davan›n tarihi
boyunca, bu davada hakk›nda
a¤›r cezalar istenen, hapishanede
uzun y›llar tutsak kalan arkadaﬂlar›m›zdan bugüne kadar, kaç kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi? Sorulmas›
gereken as›l soru budur...
Bu dilekçemizde bu konuya
iliﬂkin olarak kimi ayr›nt›lara de¤inmek istiyorum...
Son olarak, bu davada; “Devrimci Sol 2” iddianamesi ile hakDevr imc i S ol Me r kez Ko k›nda “D
mite si Ü ye si , Dev r im ci Sol’ un
Siyasi Sor umlusu” oldu¤u iddias› ile dava aç›lm›ﬂ olan Dursun
Karataﬂ yaﬂam›n› yitirdi.
Doktor raporlar›na göre Dur-

36

sun Karataﬂ, yakaland›¤› Kanser
hastal›¤› nedeniyle yaﬂam›n› yitirdi.
Kuﬂkusuz bu bir sonuçtur.
Dursun Karataﬂ tutsak kald›¤› 9
y›l boyunca say›s›z sald›r›n›n hedefi oldu. Gözalt›na al›nd›¤› Eylül
1980 tarihinde ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Gayrettepe iﬂkencehanesinde a¤›r iﬂkencelerden geçirildi. Günlerce; elektrik iﬂkencesine, say›s›z falaka seanslar›na, kum torbas› ile dövülme, kaba dayak, so¤ukta bekletme ve
hortumla say›s›z kez ›slat›lma iﬂkencelerine tabi tutuldu.
Bu davada haklar›nda a¤›r cezalar istenen yüzlerce arkadaﬂ›m›z gibi Dursun Karataﬂ da günlerce süren a¤›r iﬂkencelerden
geçirildi. Bunun tan›¤›y›z. ‹ﬂkenceciler, ona günlerce süren iﬂkenceler yapmakla kalmad›lar
elbette. Siyasi düﬂünceleri, uzlaﬂmaz kiﬂili¤i, 1972 y›l›ndan itibaren mücadelenin içinde yer almas›, önder kiﬂili¤i nedeniyle iﬂkencecilerin hep boy hedefi oldu.
Hakk›nda olmad›k yalanlar üretildi. Hakk›nda, mahkeme dosyala-

J Tarih, Day› ve yoldaﬂlar›n›
çoktan beraat ettirmiﬂtir;
siz bu davay› boﬂuna
sürdürüyorsunuz!

J Bu davan›n baﬂlang›c›nda
kürsüye ça¤r›lan ilk kiﬂi
olan Dursun Karataﬂ, bizlerin oldu¤u her kürsüde,
yan› baﬂ›m›zda olmaya
devam edecektir.
r›nda bile yer almayan yalanlar
günlerce tefrika edildi.
Dursun Karataﬂ, hakk›nda tek
bir kesinleﬂmiﬂ mahkeme karar›
olmadan adeta linç ettirildi. Psikolojik savaﬂ›n as›l hedefi oldu.
Hakk›nda neler yaz›lmad› ki? ...
O y›llarda ç›kan günlük gazetelere bak›lmal›d›r. Ve ibreti âlem
için, TV ve Radyolar›n haber bültenleri incelenmelidir.
Dursun Karataﬂ’a karﬂ› sürdürülen bu karalama kampanyas›n›n, siyasi linçin tan›¤›y›z...
Aradan geçen 28 y›lda; Bu
linç kampanyalar›n› örgütleyenlerin, bunu bas›na taﬂ›yanlar›n ve
kiral›k kalemlerin hemen hemen
hepsinin bu sald›r›lar›n› bugün
savunamad›klar›n› görüyoruz.
Bizlere sald›ranlar; ya kirli para
trafi¤i içinde yer ald›lar ya da iﬂkence ve katliam yapmak, yapt›rmak nedeniyle çeﬂitli mahkemelerde yarg›land›lar. Bir k›sm›
ise yüz k›zart›c› bir yaﬂam›n sahibi oldu.
Dursun Karataﬂ’a yönelik sald›r›lar sadece bununla s›n›rl› kalmad›. Tutukland›¤›nda bir toplama kamp› olan ve her saati iﬂkence ile an›lan Davutpaﬂa Askeri Tutukevi’ne götürüldü. ‹l-

ginçtir, Dursun Karataﬂ hapishaneye ilk getirildi¤inde iﬂkence
yapt›rd›¤› için hakk›nda dava
aç›lm›ﬂ olan Binbaﬂ› Adnan Özbay ve iﬂkence ekibi ile karﬂ›lanm›ﬂ, giriﬂte iﬂkence yap›larak,
“Hoﬂ geldin” daya¤› at›lm›ﬂt›r.
Davutpaﬂa hapishanesinde
kald›¤› süre içinde, tecritte tutul muﬂ ve günlerce iﬂkence görmüﬂtür. Tümünün tan›¤›y›z.
Dursun Karataﬂ daha sonra
Metris Askeri Hapishanesi’ne götürüldü. Orada da hedef haline
getirildi. Tutsaklar›n kald›¤› ko¤uﬂlar›n kap›lar›n›n alt›ndan, gizlice, ahlaks›zca yalanlarla bezenerek, “Dursun Karataﬂ‘›n polis
ifadesi” diye onlarca sayfadan
oluﬂan yalan manzumeleri at›ld›.
Metris Askeri Hapishanesi’nde
tutsaklar› teslim alma sald›r›lar›
sürdükçe direniﬂ de sürdürüldü.
Direniﬂ güçlendikçe, Dursun Karataﬂ’a yönelik sald›r›lar da artarak devam etti.
O y›llarda Dursun Karataﬂ’a
yönelik sürdürülen sald›r›lar›n ta n › ¤ ›y › z . . .
Metris idaresi kap› altlar›ndan
yalanlarla dolu bildiriler att›¤› gibi... yetmedi; itirafç›lar› kullanarak Dursun Karataﬂ hakk›nda uydurma ve kimsenin inanmayaca¤› yaz›lar›n oldu¤u Amerikanc›
For um dergilerini tutsaklara zorla

okutmaya çal›ﬂt›lar.
Say›n Yarg›çlar,
Devrimci Sol Ana Davas›’n›n
görünmeyen yüzü budur. Bu dava daha iyi anlaﬂ›ls›n diye yaﬂad›klar›m›z›, tan›k olduklar›m›z›
anlat›yoruz, anlatmaya devam
edece¤iz.
Kuﬂkusuz, hiçbir gerçek ilelebet gizlenemez. Düﬂüncelerimize
sansür uygulayanlar, Dursun Karataﬂ’› yalanlar›yla karalamaya
kalkanlar, ﬂunu bilmelidirler; Bizler, Devrimci Sol Ana Davas›’nda
savunmam›za “Hakl›y›z Kazana ca¤›z” diye baﬂlam›ﬂt›k. Savunman›n ilk bölümünü okuyan Dursun Karataﬂ savunmaya “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” isminin verildi¤ini, o kürsüden ilan etmiﬂti.
Aradan geçen 28 y›l bizi do¤rulad›, hakl› ç›kard›. E¤er, Dursun Karataﬂ yaﬂasayd› ve bugün
bu mahkemede olabilseydi, kuﬂkusuz bu kez kürsüden, “Hakl›y d›k Kazand›k” diyecek ve savunma yapacakt›...
Ama biliyoruz ki; çeﬂitli dönemlerde ölümsüzleﬂen tüm arkadaﬂlar›m›z gibi Dursun Karataﬂ
da bugün bizimle bu salondad›r.
Bas›n, “Dursun Karataﬂ Kanserden Öldü” diye yazd›. Yaz›lanlar eksiktir...
Dursun Karataﬂ, tutsakl›¤›n›n

28 YIL 12 EYLÜL DARBES‹N‹, ‹ﬁKENCELER‹ UNUTTURAMAZ
12 Eylül’de (...) Devrimci Sol
Ana Davas›’n›n temeli iﬂkence oldu. Bu dava iﬂkenceli delillerle
aç›ld›, iﬂkence ile sürdü. ‹ﬂkencenin merkezi, korku merkezi olarak
yap›lmaya çal›ﬂ›lan Metris Hapishanesi idi.
Bugün 12 Eylül Hukukunun
halen yürürlükte oldu¤u bir kez
daha görüldü. 29 yaﬂ›ndaki bir
genç Metris Hapishanesi’nde iﬂkencede öldürüldü. Aradan 30 y›l
geçmiﬂ olmas›na, say›s›z “demokratikleﬂme paketleri” aç›lm›ﬂ olmas›na ra¤men bir genç hepimizin gözleri önünde öldürüldü.
Adalet duygusu hepimizde vard›r. Hepimizin bir adalet anlay›ﬂ›

vard›r. Bizim adalet duygumuz bu
davan›n uzat›lmadan beraat karar› ile bitirilmesini söylüyor. Ama
bu dava 30 y›ld›r sürüyor. Bu davada san›klar›n kaç› öldü biliyor
musunuz? ‹ﬂte bir ölüm daha; davan›n bir numaral› san›¤› Dursun
Karataﬂ kanser nedeniyle hayat›n›
kaybetti. O da bu davadan ç›kacak beraat karar›n› göremedi.
Acaba daha kaç›n›n ölmesi bekleniyor?
Geçen zaman ac›lar› unutturmaz, hafifletmez. Bizim öfkemiz
her geçen gün art›yor. Bu hukuksuzlu¤a son verilmelidir. Derhal bu
davada beraat karar› verilmelidir.

TAYAD’LI A‹LELER

9 y›l›n› bu koﬂullarda geçirdi. Hepimiz gibi uzun ve günlerce süren
iﬂkence ve tecridi yaﬂad›. Günlerce süren uzun açl›k grevlerine ve
1984 y›l›ndaki ölüm orucuna kat›ld›. Ölüm orucu, 75 gün sürdü.
Dursun Karataﬂ, eylem bitirildi¤inde koma halindeydi. Belki birkaç saat gecikilme olsayd›, Abdullah Meral, Haydar Baﬂba¤,
Fatih Öktülmüﬂ, Hasan Telci gibi
ﬂehit düﬂecekti.
Dursun Karataﬂ’›n ölümünün
tek nedeni kanser de¤ildir. As›l
neden; gördü¤ü iﬂkence, yaﬂad›¤› uzun tutsakl›k y›llar›d›r. Sadece
4 y›l› aﬂk›n süren “Tek tip elbise”
direniﬂinin 2,5 y›l›; elbisesiz,
ayakkab›s›z, so¤ukta yanmayan
kaloriferlerle geçirilen k›ﬂlar, a¤›r
hastal›klar alt›nda, ölmeyecek
kadar verilen yiyeceklerle, süren
iﬂkence ve bask›larla geçirilmiﬂtir. Nitekim bu koﬂullar sonucu
Dursun Karataﬂ, Çaml›ca hastanesinde tüberküloz tedavisi gördü. Uzun y›llar bu hastal›klarla
mücadele etti.
Birer toplama kamp›n› aratmayan hapishanelerde sa¤ kalmak, kal›c› hastal›klara yakalanmamak tam anlam›yla bir mucizedir. Dursun Karataﬂ’›n kanser
olmas›na neden olan koﬂullar
bunlard›r.
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Dursun Karataﬂ’›n ölümünün
sorumlusu kanser de¤ildir. As›l
olarak, ona yaﬂat›lan bu koﬂullard›r. Onun zorunlu olarak sürgünde geçirdi¤i y›llard›r. Devrimci
tutsaklar› y›llard›r teslim alamayanlar, onlara “k›rk kat›r m›, k›rk
sat›r m›?” diyerek, ölümlerden
ölüm be¤enin demiﬂlerdir.
Devrimci Sol Ana Davas› bu
nedenle sadece mahkeme dosyalar› üzerinden görülecek bir dava de¤ildir. Bu dava mahkeme
salonlar›na s›¤mayacak kadar
kapsaml›d›r. Bu dava yaﬂanm›ﬂ
d ü n ü k a p s a d › ¤ › g i b i , y a r› n l a ra d a
›ﬂ›k tutmaktad›r.
Bu davan›n ilk aç›l›ﬂ› s›ras›nda
ilk kürsüye ça¤r›lan Dursun Karataﬂ, bizlerin oldu¤u her kürsüde, bu salonlarda, yan› baﬂ›m›zda
olmaya devam edecektir...
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Öğrendiklerimiz
Biz devrimciyiz.
Biz halk›z.
Halk›n içindeyiz.
Halk›n öncüleriyiz
Biz s›radan bir savaﬂç›y›z.
Biz s›radan bir militan›z.
Gecenin bir yar›s›, haftan›n
herhangi bir günü, her saati
gelen bir haberle, dünyan›n
öbür ucuna, belki dilini, gelene¤ini bilmedi¤imiz bir ülkeye,
belki do¤du¤umuz ﬂehre, köye
gidebilmeliyiz.
S›ra neferi olmak budur.
S›radan bir militan olmak budur.
Biz devrimciyiz,
biz halk›z;
sade s›radan
sessiz,
ve isimsiz kahramanlar olmal›y›z.
En s›radan iﬂleri sessizce
yapan biz olmal›y›z.
En basit iﬂleri en büyük
coﬂku ile yapan olmal›y›z.
‹ﬂte s›ra neferi budur.
En güç iﬂleri en büyük bir
s›radanl›kla yapand›r s›ra neferi.
En riskli yerlerde en büyük
sab›rla bekleyendir s›ra neferi.
En gurur verici direniﬂlerde
en mütevaz› oland›r s›ra neferi.
Bu onun hayat›d›r.
Bu onun devrimcilik nedenidir.
"POPÜL‹ZM,
KAR‹YER‹ZM,
BEN HER ﬁEY‹ B‹L‹R‹M.."

Evet zavall›d›r
popülistler asl›nda.
Kariyeristler zavall›d›rlar,

yapt›klar›yla ald›klar› sonuçlarla varolamay›nca baﬂlarlar kariyerist çekiﬂmelere, baﬂlarlar kendilerini
övmeye.
Bakmay›n öyle kas›m kas›m dolaﬂt›klar›na ortal›kta, bir
üfürseniz çöker o kas›nt›l›klar›.

Çok yetenekli, “dünyan›n
en seçkini”, “en zekisi” de¤ildir
s›ra neferi. Ama herkes konuﬂur o yapar, bütün varl›¤›n› katar davas›na. Can›n› katar, yaﬂam›n› katar.
Popülistler, kariyeristler,
liberaller, sekterler,
çok bilenler de B‹Z‹MD‹R;
B‹Z‹M YOLDAﬁLARIMIZDIR.
Zavall› yanlar›d›r bunlar
devrimcilerin.

HERKES KONUﬁUR,

Zay›f yanlar›d›r.

SIRA NEFER‹ YAPAR

Güçsüz yanlar›d›r.

SIRA NEFER‹ DAVASINA
BÜTÜN VARLI⁄INI KATAR.
Bütün varl›¤› ise can›d›r, ya-

Çürüyen yanlar›d›r.
Onlar da devrimcidir, onlar
da halktand›r,
onlar da bizim
yoldaﬂlar›m›zd›r.

SIRA NEFER‹ OLMAK
DIﬁINDA, H‹ÇB‹R
SIRADANLI⁄I KEND‹N‹ZE
YAKIﬁTIRMAYIN

‹ﬂte s›radanl›klar›m›z bunlard›r. Bunlar zavall› yanlar›d›r bir
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devrimcinin.

ﬂam›d›r.
Yaﬂam›n› katar davas›na s›ra neferi.
‹ﬂte bu nedenle çok güçlüdür s›ra neferi, iﬂte bu nedenle
YEN‹LMEZD‹R.
Kimse yenemez s›ra neferini.
Bütün varl›¤› eninde sonunda can›d›r,
ve s›ra neferi iﬂte bu bütün
varl›¤›n› katar davas›na.
S›ra neferi halkt›r;
çünkü ölümden öte köy
yoktur diyebilir s›ra neferi.
Ve bilirler ki düﬂmanlar›m›z,
ölümü göze alm›ﬂ olan› hiç bir
ordu yenemez.
Bu nedenle kahramanlar ölmez halk yenilmezdir.

Halk›m›za, insan›m›za dair kusurlard›r bunlar.
Devrimciler yaﬂam içinde, mücadele içinde aﬂabilirler bu kusurlar›.

ZATEN zavall›,
zay›f, güçsüz ve çürümüﬂtür bu yanlar›. Bir tekme atma cüretini
göstermelidir devrimciler bunlara, üzerine bas›p ezme gücünü göstermelidirler.
Bir tekmelik iﬂi, bir tokatl›k
can› vard›r bu yanlar›m›z›n.
Düzendeki her insan çok
güçsüzdür, güçsüzlü¤ünün nedeni ÇARES‹ZL‹⁄‹D‹R.
Oysa devrimciler güçlüdür,
çünkü çareleri vard›r.
Güçlerinin en büyük kayna¤› ise “ HER SORUNUN MUT LAKA DEVR‹MC‹ B‹R ÇÖZÜ M Ü VA R D I R” bilimsel do¤rusudur.
Güçlerinin kayna¤› “ HER
S O R U N , ‹Ç‹NDE ÇÖZÜMÜ
D E B A R I N D I R I R ” bilimsel
gerçe¤idir.

SÖZLÜK
PROPAGANDA
AJ‹TASYON
Propaganda ve ajitasyon, s›n›flar mücadelesinin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Tan›m olarak propaganda; “ He rh a n g i b i r d ü ﬂ ü n c e y i
yaymak için gösterilen her türlü çaba...”d›r ve ‘yaymak’ anlam›na gelen ‘propagare’ sözcü¤ünden türetilmiﬂtir. Dolay›s›yla,
s›n›flar mücadelesinde yeralan
her s›n›f ve siyasal güç, düﬂüncelerini yaymaya çal›ﬂaca¤› için,
propaganda da siyasal yaﬂam›n
ayr›lmaz bir parças› haline gelmiﬂtir.
Devrimci
propagandan›n
amac›, devrimci düﬂüncenin kitlelere taﬂ›nmas› ve yay›lmas›d›r.
Devrimci propaganda bu yolla,
ayn› zamanda halk›n bilinçlenme sine ve e¤i timine hizmet eder.
Devrimci propaganda yine bu
çerçevede, kit le leri örgüt le me yi
ve dev rim mü cade le sine katma y›
hedefler.
Propagandan›n biçim ve içeri¤ini de, bu amaçlara ulaﬂmak belirler. Devrimci propaganda, bir
ya da bir kaç biçimle s›n›rl› ele
al›nacak bir ﬂey de¤ildir. Bir bildiri da¤›t›m›ndan, mitinglere, ev ev
dolaﬂarak kitlelere gerçekleri anlatmaktan, gazete, dergi, kitaplar
arac›l›¤›yla kitlelere ulaﬂmaya,
bir tiyatro oyunundan, müzi¤e, sinemaya, devrimci ﬂiddet eylemlerine kadar bir çok biçimi içerir.
Do¤ru kullan›ld›¤›nda, hepsi de,
kitlelere devrimci düﬂünceleri
yaymaya ve devrimci bir bilinç
oluﬂturmaya hizmet edebilir.
Ajitasyon da, propagandadan
tamamen farkl› bir olgu de¤il,
propagandan›n özel bir biçimidir.
Bu nedenle de, devrimci düﬂüncelerin yay›lmas› faaliyeti, devrimci literatürde “ajitasyon-pro-

paganda faaliyeti” olarak, iki
kavram birlikte kullan›larak da
adland›r›l›r. Ajitasyon, dilimize d›ﬂar›dan gelmiﬂ bir kelimedir. Kelime anlam› itibar›yla “ k › ﬂ k › r t mak” demektir ve ajitasyon faaliyeti de “k›ﬂk›r t›c›l›k” anlam›na
gelir. Fakat, ajitasyon, ortada bir
sorun yokken, kitlelerin k›ﬂk›rt›lmas› demek de¤ildir. Somut sorunlar üzerinden yap›lan bir çal›ﬂmad›r. Devrimci bir ajitasyon çal›ﬂmas›; halk› sömürüye, zulme,
adaletsizli¤e karﬂ› “k›ﬂk›rt›r”, tepki göstermesini hedefler.
Propaganda daha genel bir
özellik taﬂ›rken, ajitasyon belli bir
konunun, belli bir olay›n, belli bir
kavram›n öne ç›kar›lmas› temelinde yürütülür. Çünkü, ajitasyon,
kitleleri belli bir anda, belli bir süreçte, belli bir konuda harekete
geçirmeyi hedefleyen bir tarzda
ele al›n›r. Yani bu anlamda ajitasyon; propagandan›n daha özel ve
daha daralt›lm›ﬂ biçimi olarak ifade edilebilir. Propagandada, içerik olarak “ikna edicilik” daha
belirleyici iken, ajitasyonda “etkileme” yönü a¤›r basar.
Ajitasyon ve propaganda, ideolojik mücadelenin, kitle çal›ﬂmas›n›n birbirini bütünleyen, birbirinden tamamen ayr›lmayan
yanlar›d›r. Örne¤in, bir bildiri
metni, kitlelere yap›lan bir konuﬂma, bir eylem, hem ajitasyonu,
hem propaganday› birlikte içerebilir.
Propaganda, kitle çal›ﬂmas›n›n en önemli ve sonuç almak
aç›s›ndan en etkin unsurlar›ndan
biridir. Kitlelere gerek muhtevas›,
gerek biçimi aç›s›ndan nas›l seslendi¤imiz, dilde, üslupta do¤ru
olan çizgiyi ne kadar yakalad›¤›m›z, gerçekleri aç›klamaya ne
kadar önem verdi¤imiz, bütün
bunlar, kitle çal›ﬂmas›n› olumlu
veya olumsuz olarak etkiler.
Devrimle karﬂ›-devrim aras›ndaki savaﬂ, kitleleri kazanmak
için propaganda arac›l›¤›yla yürütülen savaﬂ› da içerir. Bu anlamda, kitleler, diyebiliriz ki, 24
saat boyunca, çok çeﬂitli biçimlerde karﬂ› devrimci propaganda
ve ajitasyonun etkisi alt›ndad›rlar.

Burjuvazi, elindeki geniﬂ olanaklar› kullanarak, kitleleri etkilemeye, düzen saflar›na kazanmaya, veya o saflarta tutmaya, en
az›ndan devrim saflar›na kat›lmas›n› engellemeye çal›ﬂ›r. Örne¤in,
televizyondaki herhangi bir dizi,
veya film, veya müzik program›,
görünürde kitleler için bir e¤lenceliktir; hatta, düzen için zarars›z
olan “dersler” de içerebilir. Fakat,
gerçekte, bu yanlar› temel de¤ildir, temel yan› alttan alta düzenin
propagandas›n› yapmas›, düzenin düﬂüncelerini, al›ﬂkanl›klar›n›
yaymas›d›r. Düzenin ürünü olan
hemen her ﬂey, do¤rudan veya
dolayl› olarak düzenin propagandas›n› da içerir.
Devrimci propaganda ve ajitasyon ise, devrime dair, devrimci mücadeleyi geliﬂtirecek her ﬂeyi, do¤ru biçim ve araçlarla kitlelerin gündemine sokmay›, rahat
anlaﬂ›labilecek ve etkileyici ﬂekilde kitlelere taﬂ›may› hedefler.
Karﬂ›-devrimin propagandas›
ile devrimci propaganda aras›nda
temel farkl›l›klar vard›r. Bu fark,
yalanla gerçe¤in, yanl›ﬂla do¤runun, gericilikle ilericili¤in fark›d›r.
Bu farkl›l›klar›n temeli, karﬂ›-devrim ve devrimin içeri¤inden kaynaklan›r. Karﬂ›-devrim, kitlelerin
aleyhine olan› kitlelere kabul ettirmeye çal›ﬂ›r. Bunun için de,
gerçeklere de¤il, yalana dayan›r.
Devrimci propaganda ve ajitasyon ise, kitlelerin ç›kar›na olan› savunur. Gücünü gerçeklerden
al›r. Kitlelere gerçekleri taﬂ›yarak,
karﬂ›-devrimin yalanlar›n› etkisizleﬂtirmeyi amaçlar. Bunu baﬂard›¤› oranda, kitleleri karﬂ›-devrimin etkisi alt›ndan kurtar›r. Kitlelere; ç›karlar›n›n devrimde oldu¤unu, sömürü düzeninin y›k›labilirli¤ini ve en büyük gücün örgütlenmiﬂ halk›n gücü oldu¤unu, bu
düzenin alternatifi olarak, sömürünün olmad›¤›, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülkenin
mümkün oldu¤u gerçe¤ini kavrat›r.
Bilinçlendirir, e¤itir, örgütler.
Çünkü, devrim ancak, bilinçli ve
örgütlü kitleler taraf›ndan gerçekleﬂtirilebilir.

Özgür tutsaklar›n mesajlar›
geceye anlam katarken ‹zmir’den
etkinli¤e kat›lmak için gelen
Grup Gün›ﬂ›¤› söyledi¤i DevGenç marﬂ›yla, halaylar›yla kitleyi coﬂturdu. Gün›ﬂ›¤›n›n ard›ndan
Ankara Gençlik Derne¤i’nin haz›rlad›¤› halk oyunlar› yer ald›.
Ankara’n›n
halkoyunlar›ndan
sonra Grup Yorum sahne ald›.
Coﬂkunun doru¤a ç›kt›¤› anlar›n
ard›ndan halaylarla ve sloganlarla ﬂenlik sona erdi.

Selam Olsun 39. Y›l›nda Dev-Genç’e
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Dev-Gençliler ﬂanl› tarihlerine
bir y›l› daha eklediler. Bu y›l kuruluﬂlar›n›n 39. y›l›n› kutlayan Gençlik Federasyonlu Ö¤renciler Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda buluﬂtular. Edirne’den
Kars’a, Antalya’dan Dersim’e kadar birçok gençlik dernekli ö¤renci kuruluﬂ ﬂenli¤ine kat›lmak için
gelmiﬂti. Sibel Yalç›n Park› baﬂtan
aﬂa¤› k›z›la boyan›rken, aç›lan
Dev-Genç’ten Gençlik Federasyonu’na kadar uzanan tarihin resim
sergisi ve karanfillerle süslenmiﬂ
Dev-Genç ﬂehitlerinin bulundu¤u
panolar yo¤un ilgi gördü.
“Yolumuz Çayanlar›n Yoludur”
ve “39. y›l›nda Dev-Genç’i selaml›yoruz” pankartlar›n›n as›l›
oldu¤u, her taraf›n Dev-Genç logolu bayraklarla bezendi¤i ﬂenlik
sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Herkesin tek yumruk oldu¤u sayg› duruﬂunun ard›ndan ﬂehitleri ve kitleyi selamlamak için umudun
zeybe¤i ile efeler sahneye ç›kt›.
Efelerden sonra Gençlik Federasyonu ad›na Hüseyin Öztürk k›sa
bir konuﬂma yapt›. Öztürk konuﬂmas›nda Dev- Genç’i ve DevGençlileri selamlad›. Gençli¤in
devrim mücadelesindeki yeri ve
önemine de¤indi. Öztürk mücadeleye 39 y›ld›r kesintisiz devam
ettiklerini ve bundan sonrada
böyle olaca¤›n› ifade etti. ﬁenlik
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu Grup Boran Halay›’n›n
sahne almas›yla devam etti,
Boran Halay›, marﬂlar› ve Kara-
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deniz ezgileriyle kitleyi coﬂturdu.
Ankara Gençlik Derne¤i ise
Diyarbak›r’da ﬂehit düﬂen dört
TÖDEF’li ö¤renciye hitaben okuduklar› ﬂiirle yer ald›. Dev-Gençliler’in coﬂkusu sloganlara yans›d›. Coﬂkuyla at›lan sloganlar hiç
susmad›. ‹stanbul Gençlik Dernekli Ö¤renciler haz›rlad›klar›
“Biz Bu Oyunu Bozmaya Geldik”
tiyatro oyunuyla köylü, iﬂçi, iﬂsiz,
ö¤renci gençler ile halka bu zulmü kimlerin reva gördü¤ünü anlatt›lar.
Tiyatro oyununun ard›ndan ﬂiirle program devam etti. “Yaln›z
de¤iliz, tüm dünya halklar›yla birlikteyiz. Güçsüz de¤iliz gücümüz
inanc›m›zda tarihsel ve siyasal
hakl›l›¤›m›zdad›r. Biz kazanaca¤›z çünkü biz halk›z ve hakl›y›z”
denilen ﬂiirden sonra DevGenç’in 39 y›ll›k mücadele tarihini anlatan sinevizyon ile program
devam etti. Ve ard›ndan DevGenç’in 20. Y›l›nda ö¤retmenin,
yol göstericinin Dev-Gençliler’e
gönderdi¤i mesaj okundu. Mesajda “Bir Dev-Genç’imiz var / selam olsun 20 y›ld›r ezilen sömürülen, bask› alt›nda tutulan, halklar›n yan›nda mücadele eden
Dev-Gençliler’e / Ve selam olsun
bu mücadeleyi sürdüren DevGençliler’e” denilirken mesaj›n
ard›ndan önderlik sloganlar› alan›
doldurdu. Dev-Gençliler de ö¤retmenlerine okuduklar› ﬂiirle yol
göstericilerini ve ﬂehitlerini selamlad›.

Dev-Gençliler 39.
Y›l› De¤erlendiriyor
Çi¤dem: (Anadolu Üniversitesi)
Dev-Genç bizim için çok
önemli. 39 y›ld›r kesintisiz mücadele eden tek gençlik örgütlenmesidir. Geçmiﬂimizden bugüne
bakt›¤›m›zda Dev-Genç’in, DevGençliler’in yapt›¤› çok büyük iﬂler var. 6. filo eylemi bunlar içerisinde tarihe damgas›n› vuran en
bilinenlerden biridir... Dev-Genç,
Dev-Gençliler halk olabilmiﬂ,
halkla bütünleﬂmiﬂlerdir. Hep dedi¤imiz bir ﬂey var. Dev-Genç gelene¤ini yaﬂatan biziz. Bunun için
de bu tarihe sahip ç›k›p DevGenç’i yaﬂatmak gerekiyor. Bütün bunlar› bilerek bu etkinli¤e
geldik. Dev-Genç’li olman›n verdi¤i ruhla, coﬂku ve heyecanla,
Dev-Genç’li olmak nedir bunu bir
kez daha gösterdik etkinli¤imizde. Etkinlik Dev-Genç’in tarihine
yak›ﬂ›r oldu.
*
ﬁiirler okunurken herkes aya¤a kalkt›. O an insan›n tüyleri diken diken oluyordu. Birçok yeni
insan kat›ld›. Onlara nas›ld› diye
sordu¤umda; “ﬂimdi Dev-Genç’i
daha iyi tan›d›m” dediler. Sinevizyon içerisinde Day›’n›n “Hoﬂçakal›n dostlar›m” deyiﬂini duydu¤umuzda çok heyecanland›k.
*

Gerçekten önemli süreçteyiz.
Daha yeni gerçekleﬂen Engin Çeber’in katledilmesi faﬂizm gerçe¤ini gözler önüne seriyor. ‹ﬂte bizler böyle bir süreçte Dev-Gençliler olarak b›rak›lan miras› taﬂ›yoruz. Üniversitelerdeki faﬂist sald›r›lara ra¤men gençli¤e gerçekleri
anlat›yoruz. Bize düﬂen görev;
karﬂ›laﬂaca¤›m›z, zorluklara, bask›lara, y›ld›rmalara, sistemin yaratt›¤› yoz kültüre ra¤men mücadeleye devam etmektir. Her zaman her ﬂeyimizle alternatif olmaya devam edece¤iz. DevGenç’in 40. y›l›nda daha kitlesel
olaca¤›m›za inan›yoruz. Çünkü
Dev-Genç, Dev-Gençlilik bunu
gerektirir.

Hafize (‹stanbul Üniversitesi)
Böyle onurlu bir tarihe sahip
olan Dev-Genç’in 39. y›l kutlamas›na kat›lmak büyük bir onurdu. Tüm devrim ﬂehitlerine daha
da yaklaﬂt›¤›m bir gece oldu. Kalabal›¤›n sloganlar aras›nda nas›l
da coﬂkuyla hayk›rd›¤›n› gördükçe kinim daha da artt›. En çok da
slogan atan çocuklar etkiledi beni. Gelece¤in Dev-Gençliler’i...
*
Etkinlik coﬂkuluydu. Program
gayet güzel haz›rlanm›ﬂt›. Anado-

lu’dan gelen arkadaﬂlar›m›z Anadolu halk›n›n coﬂkusunu geceye
yans›tt›. Etkinli¤e kat›lanlar DevGenç’in ve Dev-Gençliler’in kararl›l›¤›n› ve mücadeledeki inatç›l›¤›n› net olarak hissettiler.

Gürbüz: (Trakya Üniversitesi)
Mücadeleyle tan›ﬂal› 2 y›l oldu. Ayn› fikirden, ayn› amaçlar
do¤rultusunda ilerleyen insanlarla burada olman›n heyecan›,
mutlulu¤u vard›. O kadar çok
önemli gördü¤ümüz gün var ama
bugün mücadelemizin baﬂlang›ç
tarihi olmas›yla daha da önemli.
Ve bedelini ödedikçe her y›ldönümünde daha da önem kazan›yor.
7’den 70’e birçok kiﬂinin duydu¤u, bildi¤i, tan›d›¤› bir isim
Dev-Genç. Bu gelene¤i tan›yan
insanlar için de çok büyük heyecan ifade ediyor. Yaﬂl›larda an›lara dönme, o an›lar› tekrar yaﬂama, gençlerde kan›m›z› kaynatan
bir ifade olarak karﬂ›l›¤›n› buluyor.

Do¤an: (Gaziosmanpaﬂa
lise ö¤rencisi)
Benimde hedeflerim var, ama
bu hedeflerim di¤er insanlar gibi
para babalar›n›n emrine girmek
de¤il, devrimciler gibi yaﬂamak.

Tekirda¤ F Tipi’nden Ö zgür Tutsaklar›n M esaj›;

Selam Olsun 39. Y›l›nda
Dev-Genç’e
O n u r l u b i r t a r i h i n a d › d › r Dev-Genç. Zulme
karﬂ› durman›n, gelecek güzel günleri ellerimizle
yaratman›n simgesi oldu Dev-Genç.
M a h i r l e r ’den, Day›’m›za; Ulaﬂlar ’ d a n , E y ü p l e r i miz’e; H ü s e y i n l e r ’ d e n H ü s a m e t t i n l e r ’ e v e C a n a n Z e h r a l a r › m › z ’ a y e n i h a l k a l a r e k l e y e rek gençli¤in
m üc a d e l e s i s ü rü yo r. 39 y›ld›r, emperyalizme ve iﬂ birlikçilerine karﬂ› Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sos yalizm bayra¤›n› Dev-Gençliler d a l g a l a n d › r › y o r.
“Ne ABD Ne AB Tam Ba¤›ms›z T ü r k i y e ! ”
ﬂiar›yla, Dev-Genç yaﬂamaya devam ediyor.
ﬁan olsun 39. y›l›nda D ev-Genç’e!
Selam olsun Dev-Gençliler ’e!

Gerek okudu¤um kitaplar, gerekse yapt›¤›m araﬂt›rmalar bana en
do¤ru ﬂeyin halk mücadelesi oldu¤unu gösterdi.
Dev-Genç 39 y›ld›r var olsa da
Dev-Genç’in düﬂüncesi, ideolojisi
as›rlard›r var olan ve as›rlarca var
olacak bir düﬂüncedir. DevGenç’in bizim için, devrim tarihi
için önemi ﬂudur: mücadele iniﬂli
ç›k›ﬂl› olsa da hiç bitmemiﬂtir. Bitirilebilecek, durdurulabilecek bir
mücadele de¤ildir. Her DevGençli’nin halk›na, toplumuna,
dünya halklar›na duydu¤u aﬂk,
fedakârl›k ve vatan sevgisi onlar›
çok ayr›cal›kl› kiﬂiler yapar. DevGençliler’le ve Dev-Genç’in 39.
y›l etkinli¤inde bulunmak, bu etkinlikte görev üstlenmek, bu görevi yerine getirmek benim için
mutluluktur.
Etkinlik, yar›nlara dair umudun ellerimizde oldu¤unu gösterdi. Eminim ki yüreklerde yak›lan
ateﬂ önümüzdeki y›llarda daha
coﬂkulu ve kitlesel etkinlikleri beraberinde getirecek.

26
Ekim
2008
Say›:
4

Trabzon Polisi Yine ‹ﬂbaﬂ›nda!
Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi ö¤rencilerini polis taciz etmeye baﬂlad›. Dönemin baﬂlamas›yla beraber ö¤rencileri yasad›ﬂ› yöntemlerle rahats›z etmeye baﬂlayan Trabzon polisi, ö¤rencilerin yan›na giderek Temel Haklar Derne¤i ve çal›ﬂanlar›ndan uzak
durmalar› yönünde telkinlerde bulunmaya baﬂlad›. Temel Haklar Derne¤i’ne birkaç kere gidip gelmiﬂ ö¤rencilere arkadaﬂ gibi yaklaﬂ›p ‘Oraya gitme sak›n.
ÖDP’ye git, EMEP’e git ama oraya gitme’ diyen bilindik sivil polisler ö¤rencilerden telefon numaralar›n›
al›p sonra da görüﬂmek istedi. Ö¤rencilerden Ö.E. alttan alta tehtid edildi¤i için telefon numaras›n› vermek
zorunda kald›¤›n›, telefon numaras›n› verdikten sonra
polisin cep telefonundan numaras›n› göstererek “bak
zaten biz senin numaran› biliyorduk” dedi¤ini belirtti.
Trabzon Temel Haklar, bu tarz karﬂ› faaliyetlerin sürekli oldu¤unu belirterek geliﬂmeleri takip ettiklerini,
bu yaklaﬂ›m›n devam› halinde gerekli yasal iﬂlemleri
baﬂlatacaklar›n› vurgulad›.
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Gençli¤in Sesi
Genç bir arkadaﬂ›m›z daha iﬂkencede katledildi. Engin ülkemizde iﬂkencede katledilen ilk insan de¤ildi, böyle giderse son da
olmayacak. Çünkü Engin'in katlemesinden bugüne kadar yaﬂanan geliﬂmelere bakt›¤›m›zda
Engin'in “son” olaca¤›n› düﬂündürecek hiçbir ﬂey yok ortada.
Engin bir dergiyi da¤›t›rken gözalt›na al›n›p tutuklan›rken Engin'i katleden hala serbest. Ferhat'› vurup felç b›rakanlar›n hala
görevlerinin baﬂ›nda olmas› gibi... Bu yan›yla AKP iktidar›ndan
gelen aç›klamalar da karﬂ›l›¤› olmayan boﬂ sözlerden baﬂka bir
anlama gelmemektedir. Bu düzende var oldu¤u söylenen hak,
hukuk, adalet, sözden ibarettir.
Engin'in katledilmesinin nedeni onun devrimci olmas›d›r. Ancak bu, devrimciler d›ﬂ›ndaki insanlar›n bu sald›r›lara u¤ramad›¤›
ve u¤ramayaca¤›, katledilmeyecekleri anlam›na gelmiyor. Düzen
özelde kendisine alternatif sunan
devrimcilere oldu¤u kadar halka
da düﬂmand›r. Son bir buçuk y›lda yaﬂananlara bakt›¤›m›zda bile
bunu aç›kça görebiliz. ‹zmir'de
Baran Tursun, ‹stanbul'da Feyzullah Ete, Sivas'ta Turan Özdemir ve ‹stanbul'da Cem ‹nci...
Hepsi çeﬂitli bahanelerle polis taraf›ndan öldürüldüler ve politik
anlamda özel bir nitelikleri olmayan s›radan insanlard›.
Engin ise bu insanlardan farkl›d›r. Düzenin istedi¤i bir genç olmaktan ç›km›ﬂ, halka gerçekleri

Düzen ve Engin Olabilmek!
GENÇL‹K FEDERASYONU
gösteren
bir
devrimci
olmuﬂtur. Engin'in
hayat› bu yan›yla
baﬂta gençlik olmak
üzere herkes için ö¤reticidir.
Engin devrimci yaﬂam›ndan
önce bu düzenin batakl›¤›na saplanm›ﬂ gençlerimizden sadece biridir. Engin'in bu yaﬂam›, düzenin
gençlerimize sundu¤u yaﬂamd›r.
Büyük bir potansiyele sahip
gençli¤i bu ﬂekilde yozlaﬂt›rmaya, uyutmaya çal›ﬂmaktad›r düzen. Karﬂ›laﬂt›¤› her engel karﬂ›s›nda sinen, kendine, kendi özgücüne güvensiz, bunun için hayata
boﬂ vermiﬂ, esen rüzgarlara kap›l›p giden, hayat›n› yönlendiremeyen, inanmad›¤› için hiçbir ﬂeyi
de¤iﬂtirmeye çaba sarf etmeyen
gençler yaratmak istemektedir.
Bütün duygular› ve duyarl›l›klar›
köreltilmiﬂ, güçsüz, sorunlar karﬂ›s›nda çözümsüz bir gençlik hiçbir ﬂeyi sorgulamayacak, düzen
için tehlike teﬂkil etmeyecektir.
Düzen bu politikas›nda önemli
sonuçlar da alm›ﬂt›r. Bu sald›r›lar
öyle üst boyuttad›r ki gençlerimizin özgüvenlerinin “maddi güce”
ba¤l› oldu¤unu düﬂündükleri, yap›lan bir araﬂt›rmada da ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Düzen, tüm araçlarla alternatifsiz oldu¤umuzun propagandatemsilcisi
de yaﬂanan hak
ihlalleri ve iﬂkenceyi istatistiksel
olarak aç›klad›.

Ankara’da İşkence Forumu
Engin Çeber’in iﬂkencede
katledilmesi üzerine, ODTÜ’lü
devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan 16 Ekim günü hapishaneler ve iﬂkenceler sorununun
tart›ﬂ›ld›¤› bir forum düzenlendi.
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi Bilgehan Karpat’›n iﬂkencenin
sistematik olarak gözalt›na al›nan ve tutuklanan her devrimciye yap›ld›¤›n› anlat›rken, Karpat’›n ard›ndan söz alan ‹HD
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Engin Çeber’in hapishanelerden ç›kan ilk ölüm olmad›¤›n›n
anlat›ldi¤› forumda, bu ülkede iﬂkencenin sistematik oldu¤u belirtilerek, y›llard›r bu ülkenin hapishanelerinde, karakollar›nda
iﬂkencede katledilenler örnek
verildi.
Forumda ÇHD ad›na konuﬂ-

s›n› yapmaktad›r. Ancak bu yaﬂam karﬂ›s›nda çaresiz olmad›¤›m›z›, düzenin bu politikas›n› boﬂa
ç›karabilece¤imizi en somut gösteren de Engin olmuﬂtur. Devrim,
Engin'i düzen yaﬂam›ndan çekip
alm›ﬂt›r. Ve Engin her yönüyle
kendini yeniden yaratm›ﬂt›r. Engin insan iradesinin gücünü, düzenin dayatt›¤› yoz yaﬂam karﬂ›s›nda çaresiz, çözümsüz olmad›¤›m›z› göstermiﬂ, de¤iﬂ miﬂ ve
de ¤iﬂ tir me ye baﬂlam›ﬂt›r.
Bugün yüz binlerce genç arkadaﬂ›m›z düzenin dayatt›¤› yoz
bir yaﬂam›n içindeler. Düzen giderek yozlaﬂan, kirlenen bu yaﬂam› elinden geldi¤ince normal
olarak göstermeye çal›ﬂ›rken birçok genç insan›m›za da umutsuz
bir ﬂekilde baﬂka bir seçeneklerinin olmad›¤›n› düﬂündürtmektedir. Ancak gençlerimiz böyle bir
yaﬂama mahkum de¤ildir.
Gençlerimiz düzenin pisli¤inden, yozlu¤undan ç›kabilirler.
Engin'in gösterdi¤i iradeyi göstererek, onurlu bir yaﬂam› seçebilirler ve seçmelidirler. Bu güce
herkes sahiptir ve biz bu gücü
aç›¤a ç›karmak için elimizden
geleni yapmal›y›z. Elbette onurlu
bir yaﬂam›n da bedeli var. Onurlu
bir yaﬂam›n sürdürüldü¤ü özgür,
demokratik bir ülke için bu bedelleri de göze almal›y›z.
ma yapan Av. Özgür Y›lmaz,
Engin Çeber’in katlediliﬂinin
münferit bir olay olmad›¤›n›, iﬂkencenin devletin devrimci tutsaklara yönelik bir politikas› oldu¤unu anlatarak Adalet Bakan›
M. Ali ﬁahin’in özrünün samimiyetsiz oldu¤unu, dava dosyas›na
verilen gizlilik karar›n›n bu samimiyetsizli¤in en önemli göstergesi oldu¤unu belirtti. ‹ﬂkencenin
ancak halk›n mücadelesiyle çözülece¤inin anlat›ld›¤› forum, soru ve cevap k›sm›n›n ard›ndan
sona erdi.
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16 Mart Dosyas›n› Kapatanlar

Kontrgerillay› Yarg›layamaz
16 Mart 1978 katliam› davas›,
20 Ekim’de zaman aﬂ›m›ndan
düﬂürüldü. Neden? Suçlular m›
bulunamad›? Suçlular›n bulunmas› ihtimali ortadan m› kalkt›?
Hiçbirisi de¤il. Suç ortada,
suçlular malûm. Hat›rlayal›m...
16 Mart 1978’de ‹stanbul Üniversitesi’nden ç›kan devrimci ö¤rencilerin üzerine bomba at›lm›ﬂ
ve ateﬂ aç›lm›ﬂt›. Hatice Özen,
Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Abdullah ﬁimﬂek, Murat Kurt, Hamdi
Ak›l ve Turan Ören ölürken, çok
say›da ö¤renci de yaralanm›ﬂt›.
Katliam› kimin yapt›¤›, “karan l›kt a ” de¤ildi, en az›ndan bir
çok ipucu vard›. Örne¤in, dönemin Komiser Yard›mc›s› R eﬂ a t
Altay’›n, bombay› atanlar› kovalayan polisleri engelleyerek, katliam›n gerçekleﬂtirilmesinde rol
oynad›¤› biliniyordu. At›lan bomba “ o r du ma l › ” idi, bombay›
atanlar MHP’li faﬂistlerdi.
Fakat, cezaland›r›lmad›lar.
Katliama iliﬂkin, ‹stanbul S›k›yönetim Mahkemesi’nde aç›lan
davada, Ülkü Ocaklar› ‹stanbul
ﬁubesi Baﬂkan› Orhan Çak›ro¤lu,
Kaz›m Ayayd›n, Mehmet Gül,
Ahmet Hamdi Paksoy ve S›dd›k
Polat yarg›land›. 30 Mart 1980’de
biten davada S›dd›k Polat’a 11 y›l
hapis cezas› verildi, di¤erleri beraat ettirildi. S›dd›k Polat da, Askeri Yarg›tay’›n 5 Ekim 1982 tarihli karar›yla be raat ettirildi.
Dava kapat›lmak istendi.
Fakat, Elaz›¤’da bir kahvehanede öldürülen MHP’li faﬂistlerden Zülküf ‹sot’un annesi, o¤lu-

Bu katliam›n dosyas›,
oligarﬂinin mahkemelerinde “zaman aﬂ›m›”
g e rekçesiyle kapat›labilir,
fakat bizim aç›m›zdan
bu davan›n “zaman
aﬂ›m›”na u¤ramas› ve
dosyan›n kapat›lmas› söz
konusu olmayacakt›r!
nun katliam› gerçekleﬂtirenlerden
biri oldu¤unu ve o tarihte polis
memuru olan Mustafa Do¤an’›n
yönlendirmesiyle hareket etti¤ini
aç›klad›. Bunun üzerine, dava
1995’te ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde ikinci kez aç›ld›.
Bu kez san›klar, Mustafa Do¤an,
Latif Akt› ve Özgün Koç’tu.
Faﬂist sald›r›y› örgütleyen,
bombay› temin eden dönemin Ülkü Ocaklar› baﬂkan› Abdullah
Çatl›’yd›. Susurluk’ta ölen Çatl›’n›n telefon kay›tlar›ndan, ölmeden önce, R e ﬂat Al tay’la 5 kez
konuﬂtu¤u ortaya ç›km›ﬂt›.
16 Mart soruﬂturma ve yarg›lamalar› boyunca, bu iliﬂkiler
araﬂt›r›l›p, sonuçland›r›lmad›¤›
gibi, aç›¤a ç›kan bilgiler karart›lmaya çal›ﬂ›ld›. Reﬂat Altay, cezaland›r›lmak yerine terfi ettirildi.
Nihayetinde, ‹stanbul 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi, 30 y›ll›k zamanaﬂ›m› süresi doldu diye davay›
kapatt›.
AKP iktidar›, ayn› gün duruﬂmalar› baﬂlayan Ergenekon davas›nda, ülkemizdeki kontrgeril-

Katili Himaye Suç De¤il!

Samsun’da,
Hrant Dink’in katili
Ogün Samast ile birlikte ‹l Emniyet Müdürlü¤ü’nde çektirilen bu foto¤raf, suç kan›t› say›lmad›. Bu foto¤raf›n çekilmesine izin verdikleri iddias›yla, Samsun 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanan po-

lay› yarg›layaca¤›n› iddia ediyordu. 16 Mart davas›n›n avukatlar›ndan Cem Alptekin, bu çeliﬂkiYa k › n t a r i h i m i z i n b ü t ü n
yi, “Y
k a tl iaml ar ›n› i ç ine alan Glad io
dos y a s › n › k a p a t t › k l a r › g ü n ,
i ç i n de ya k › n t a r i h i n h i ç b i r c i d d i
k a t l ia m › n › n b u l u n ma d ›¤› Ergen e k o n d a v a s › n › b a ﬂ l a t t › l a r. ”
sözleriyle vurgulad›.
16 Mart davas›n›n tam da 20
Ekim’de Ergenekon davas› aç›l›rken kapat›lmas›, düzenin kontrgerillay› yarg›layamayaca¤›n›
gösteren bir “ilahi tesadüf” olsa
gerek!

26
Ekim
2008
Say›:
4

Aç›k ki, 16 Mart katliam davas›n› kapatanlar, kontrgerillay›
yarg›layamazlar.
Gerçekte, 16 Mart davas›, oligarﬂi cephesinde daha ilk günden
“zaman aﬂ›m›na” u¤rat›larak kapat›lm›ﬂ bir dava idi. Geçen 30
y›ll›k zaman, suçun araﬂt›r›lmas›,
suçlular›n ortaya ç›kar›lmas› ile
geçirilmedi. Suçlular zaten biliniyordu ve devletin denetimi alt›nda yeni suçlar iﬂlemeye devam
ediyorlard›. 30 y›l, devletin dosyay› tamamen kapatmak için
geçmesini bekledi¤i zamand›r.

lisler, Terörle Mücadele ﬁube Müdür
Vekili Metin Balta ve Komiser ‹brahim
F›rat, suçlamalara iliﬂkin yeterli delil
bulunamad›¤› gerekçesiyle beraat ettirildiler. Böylece, polis, asker, katil
birlikteli¤inin bu düzende suç oluﬂturmad›¤›, mahkeme karar› ile bir kez
daha belgelenmiﬂ oldu.
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bir sorunda da toplumun
duraca¤› “do¤r u yeri” belirleme hakk› ve yetkisi
yoktur.
O “do¤r u yer”de, Kürt
sorununu yok saymak,
Kürt halk›n›n ulusal taleplerini bask› ve terörle ezme var. Baﬂbu¤’un “do¤r u

diyor. Yine ayn› cümlede, “kültü rel bask› vard›, o da çözüldü” diyerek, Kürt sorununu, salt kültürel bir soruna indirgemiﬂ oluyor.
Fakat, sorun ortada duruyor.
Kürtlerin talepleri ortada duruyor.
“Kürt sorunu çözülmüﬂtür” diyen
kafa, Kürt halk›n›n taleplerini de,
bask›yla, katliamla susturmaya,
etkisizleﬂtirmeye
çal›ﬂ›yor.

Oligarﬂinin ‘Do¤ru Yer’i
Ülkenin Genelkurmay Baﬂkan›, sert, azarlayan bir tonda “ He r kesi dikkatli olmaya ve do¤r u
ye rde bulunmaya davet ediyor”!
Azarlanan, daha aç›kças› tehdit edilen ve “do¤ru yere” davet
edilen, en baﬂta halk elbette.

26
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2008
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4

Fakat Genelkurmay’›n tehdidi,
orada durmay›p, düzenin kendi
kurumlar›na da yöneliyor. Baﬂta
bas›n-yay›n olmak üzere, herkes,
Genelkurmay’›n politikalar›na
mutlak itaata zorlan›yor.
Genelkurbsay Baﬂkan› ‹lker
Baﬂbu¤’un 15 Ekim’de Aktütün
Karakolu bask›n›na iliﬂkin söz
konusu aç›klamas›n›n hemen ard›ndan Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, düzenin ana muhalefet partisi ve oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri
taraf›ndan yap›lan aç›klamayla
görüldü ki, oligarﬂi, “tek vücut”
halinde, Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤’un yan›ndad›r.
Peki ‹lker Baﬂbu¤ nerede?
Baﬂka bir deyiﬂle onun “do¤ru
yer” diye tarif etti¤i yer neresi?
Kim belirliyor do¤ru ya da e¤ri
yeri? Tüm toplumun nerede durmas› gerekti¤ine, Kürt sorununun
do¤rusuna e¤risine tüm toplum
ad›na Genelkurmay m› karar verecek? Yap›lan tam da budur. Baﬂbu¤ diyor ki, Kürt sorununda kimin ne düﬂünece¤ine, ne tart›ﬂaca¤›na sadece biz karar veririz. Ve
düzenin iktidar›, muhalefeti bu
aç›klaman›n yan›nda yer al›yor.
Ne
Genelkurmay’›n,
ne
AKP’nin ne de di¤er burjuva partilerin Kürt sorununda da, baﬂka
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y e r i ” nde sadece ﬂovenizm ve
katliam var. Dolay›s›yla “do¤ru
yere davet” ﬂovenist ve katliamc›
politikan›n tüm topluma dayat›lmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Baﬂbu¤, sözleriyle, Kürt sorununda herkesin Genelkurmay’›n arkas›nda hizaya gir mesini istiyor.
Kürt sorununda temel politikalar› budur. ‹stiyorlar ki, tüm toplum, kendileri gibi, katliam politikas›n›n arkas›nda s›ralans›n, baﬂka bir tart›ﬂma yürütmesin. Ancak
bunu sa¤lad›klar›nda, iktidarlar›n›
güvencede hissedecekler.

Gül’ün Yalan›; Ay r › m c › l › k
Geçmiﬂte Kald›
Kürt sorununu yok sayan bir
aç›klama da, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül taraf›ndan yap›ld›.
Gül, geçen hafta Alman Der
Spiegel Dergisine verdi¤i röportajda, Kürtlere yönelik ayr›m›n
geçmiﬂte kald›¤›n› iddia etti:
“ Ç o k s a y › d a K ü r t geçmiﬂte kö kenlerinden dolay› ayr›mc›l›¤a
u ¤ r a d › l a r. Kür tçe konuﬂma ve
yazmalar›na izin verilmedi. Bug ü n d u r um de¤iﬂti. Kür t l e r i n
k ü l t ü re l h a k l a r › g ü ç l e n d i r i l d i . ” .
Yani Gül’e göre, Kürt sorunu
art›k geçmiﬂte kalm›ﬂ bir sorundur; sorun art›k çözülmüﬂtür.
Çarp›tman›n böylesi, tam da AKP
zihniyetine göredir. Hem “geç miﬂte Kür tlere yönelik ayr›mc›l›k
ya p › l d ›¤ › n › k a b u l e d e n d e m o k r a t ”
bir görünüm yaratmay› amaçl›yor, hem de ayn› cümle içinde
“ K ü r t s o r u n u ar t › k ç ö z ü l m ü ﬂ t ü r ”
diyerek, sorunun varl›¤›n› redde-

Tayyip ‘‹nsans › zl aﬂ t ›r› la n’
Diyarbak›r’da

Tayyip Erdo¤an, 20 Ekim’de
Diyarbak›r’a gitti, fakat Diyarbak›r, burjuva bas›n›n tan›mlamas›yla, “insans›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›”. Di¤er bir deyiﬂle, Tayyip ancak insans›zlaﬂt›r›lm›ﬂ Diyarbak›r’da
kendisini güvende hissetti.
Sadece insans›zlaﬂt›rma da
yetmedi, Erdo¤an’›n geçece¤i
yerlerde çöp kutular› kald›r›ld›,
helikopter ad›m ad›m yukar›dan
takip ediyordu, her köﬂe baﬂ›na
özel harekatç›lar yerleﬂtirilmiﬂti.
Bu ülkenin baﬂbakan›, bir ile
ancak o ili insans›zlaﬂt›rarak girebiliyorsa, bu tabloya bakan en s›radan bir göz bile, inkar edilemeyecek ciddi sorunlar›n varl›¤›n›
görebilir. Fakat, AKP zihniyeti bu
tabloya bakt›¤›nda “ t e r ö r ” gördü¤ünü söylüyor.
Tayyip Erdo¤an ve AKP’nin
Kürt halk›na verebilece¤i bir ﬂey
yoktur. Bu tablo da, bunun sonucudur. Bugüne kadar verdi¤i sözlerin hiç birisini yerine getirmeyen, bu bir yana söyledi¤i sözlerin
arkas›nda duramayan bir AKP
vard›r. AKP’nin demagojilerini bir
yana b›rak›rsan›z, geriye Kürt sorununun inkar edilmesi ve ﬂovenist politikadan baﬂka bir ﬂey kalmad›¤› görülür. Bu kafa yap›s› nedeniyle, Erdo¤an, Baﬂbu¤’un,
“do¤r u yer” dayatmas›na aç›kça
sahip ç›km›ﬂ, destek vermiﬂtir.
Oligarﬂi cephesinden çizdi¤imiz bu tabloya, TBMM’de muhalefet konumunda bulunan MHP ve
CHP’nin, Baﬂbu¤’a destek veren
söylemlerini de ekledi¤imizde, ortaya ç›kan tablo, Kürt sorununda

oligarﬂi içi güçlerin hiçbirisinin bir
çözümünün olmad›¤›d›r.
CHP Genel Baﬂkan› Deniz
Baykal’a, AKP’nin Kürt halk›na
yönelik sald›r›lar› da yeterli gelmiyor. Baykal’a göre, AKP “Di yarbak›r’da kedi gibi”. Yani AKP
yeterince bask› uygulam›yor, yeterince katletmiyorm›ﬂ. Bir çok
kitle gösterisinde kan dökülüyor,
s›k s›k Kuzey Irak bombalan›yor,
fakat “sosyal demokrat” Baykal
adeta kana doymuyor.
Oysa, daha yak›n zamanda
AKP’sinden, CHP’sine, Genelkurmay’›na kadar, hepsi, “Kürt sorununda aç›l›m” laflar› ediyorlard›;
her biri, Güneydo¤u’ya giderek,
Kürt halk›n› kand›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. Fakat, tüm bunlar, defalarca görülüp yaﬂand›¤› gibi, bir
gezilik söylemler olman›n ötesine
geçemiyor.

MGK’n›n Çözümü: Daha
Fazla Bask› ve Terör
Gerek Kürt sorununda, gerek-

se de genel olarak halk›n mücadelesinin bast›r›lmas›nda, oligarﬂik düzenin “çözümü” daha fazla
bask› ve terör oluyor.

rul ile genel sekreterlik “terörle
mücadele”de koordinasyon, strateji belirleme ve denetleme konular›nda çal›ﬂacak.

Halk›n her talebi “terör” diye
tan›mland›¤›nda, ortaya daha fazla bask› politikas›ndan baﬂka bir
ﬂey ç›kmas› da zaten sözkonusu
de¤ildir. 21 Ekim’de yap›lan MGK
toplant›s›nda da, bir yandan “Terörle müc adele or t a m › n d a h e r kesin sor u m l u l u k d u y g u s u y l a
h a reket etmesi ve güvenlik güç l e r i mi z e d e s t e k o l ma s › g e re k t i ¤ i
v u rg u l a n m › ﬂ t › r ” denilerek, Baﬂbu¤’un dayatmas› MGK karar›
haline getirilirken; di¤er yandan
bask› ve terör politikalar›n› daha
fazla art›racak kararlar al›nd›. Bu
kararlar›n öne ç›kanlar› ﬂunlard›r;

z Emniyet Genel Müdürlü¤ü
müsteﬂarl›k seviyesine ç›kar›lacak. Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
da bu yap›lanmaya ba¤lanacak.

z ‹çiﬂleri bakan› ayn› zamanda Baﬂbakan yard›mc›s› yap›larak, yetkileri güçlendirilecek
z ‹ç Güvenlik Yüksek Kurulu
ve ‹ç Güvenlik Genel Sekreterli¤i
oluﬂturulacak.
z Yeni oluﬂturulan yüksek ku-

z S›n›r güvenli¤i konusunda
da bir müsteﬂarl›k oluﬂturulacak.
Yap›lan aç›klamalar, al›nan kararlar, oligarﬂinin Kürt sorunundaki politikas›n›n da özetidir. ﬁöyle ki;
– Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vard›r.
– Soruna iliﬂkin çözüm; daha
fazla bask› ve terördür.
– Tüm toplum, bu politikan›n
yan›nda durmak zorundad›r. Kimse, farkl› bir tart›ﬂma yürütmemeli, farkl› bir politika gündeme getirmemelidir.
Elbette, oligarﬂi bu “kararlar›yla” da Kürt sorununu yok edemeyecek; çünkü Kür t halk› bir gerçektir, yok edilemez!

Öcalan’a Sald›r› Protesto Ediliyor
AKP iktidar› ve Genelkurmay bir yandan
Kürt halk›na yönelik sald›r› politikas› izlerken, ‹mral› hapishanesinde de, PKK
önderi Abdullah Öcalan’a sald›rd›.
Öcalan, avukat görüﬂmelerinde kald›¤› hücrenin arama bahanesiyle talan edildi¤ini ve kendisine ﬂiddet uyguland›¤›n›, ölümle
tehdit edildi¤ini anlatt›.
Öcalan’a yönelik sald›r› üzerine DTP, TBMM’den bir heyet
oluﬂturularak, iddialar›n ‹mral›’ya
gidilerek incelenmesini isterken,

Öcalan’›n avukatlar› da, sald›r›ya
iliﬂkin suç duyurusunda bulundular.
Di¤er yandan, içlerinde Diyarbak›r, Mersin, Hakkari, Adana,
Batman, ‹dil, Van, Yüksekova,
K›z›ltepe, Urfa, Nusaybin ve Cizre, A¤r› Do¤ubeyaz›t, ve ‹stanbul’un da oldu¤u çeﬂitli il ve ilçelerde binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› kitle gösterileri ve kepenk kapatma
eylemleriyle Öcalan’a fiziki sald›r› protesto edildi.
Çeﬂitli illerde protesto eylemlerine polisin sald›r›s› üzerine çat›ﬂmalar yaﬂand›, A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesinde, 20 Ekim’de yap›lan protesto gösterilerinde, polis kurﬂunuyla Ahmet Özhan katledilirken, çok say›da gözalt› da
yaﬂand›. Özhan’›n cenazesi, Do¤ubeyaz›t’ta binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› cenaze töreniyle “intikam”
sloganlar› ile topra¤a verilirken,
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esnaf da protesto
için kepenk kapatma eylemi yapt›.

26
Ekim
2008
Say›:
4

Protesto eylemlerinin en etkililerinden birisi, Diyarbak›r’da 20 Ekim’de gerçekleﬂtirildi. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n geliﬂi s›ras›nda, esnaf kepenk kapatt›, belediye otobüsleri
çal›ﬂmad›, çöpler toplanmad›. Diyarbak›r’›n bir çok noktas›nda
gösteriler yap›ld›.
Öcalan’a yönelik sald›r›, yurtd›ﬂ›nda da bir çok ülkede yap›lan
gösterilerle protesto edildi.
Avusturya-Viyana'da Birleﬂmiﬂ Milletler binas›n›, ‹sviçre-Zurih’te bir TV kanal›, Fransa-Marsilya’da Frans›z televizyonu, ‹talya'n›n Modena ve Parma kentlerinde Modena ile Parma televizyonlar› iﬂgal edildi.
Ayr›ca, ‹sviçre-Zürich, Almanya-Mannheim, ‹ngiltere-Londra,
Belçika'n›n Brüksel ve Liege gibi
kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.
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vam etti¤i
vurguland›.
“Sa¤l›k Hakt›r
Sat›lamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
platform ad›na
aç›klamay›
okuyan Eczac›lar Odas› Baﬂkan› Semih
Güngör muayene kat›l›m pay›n›n yükseltildi¤ini aç›klayarak “Daha önceki y›llarda muayene ücreti ödemeyen SSK'l›
aktif çal›ﬂanlar, yeﬂil kartl›lar,
kamu çal›ﬂanlar› ve emekliler
ile aile bireyleri bundan sonra
sonra ücret ödemek zorunda
kalacak” dedi. Aç›klama sonunda bütün emekçiler sa¤l›k
ve sosyal güvenlik hakk› için
yürütülen mücadeleye kat›lmaya ça¤›r›ld›.

Mücadelemiz
Sürüyor Sürecek
Herkese sa¤l›k Güvnli Gelecek Platformu 17 Ekim günü yapt›¤› eylemle SSGSS yasas›n›n yürürlü¤e girmesinin
hemen ard›ndan poliklinik
muayene kat›l›m paylar›n›n
miktar›n›n artt›r›lmas›n› protesto etti.
ﬁiﬂli Etfal Hastanesi önünde yap›lan eylemde “Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek Mücadelemiz Sürüyor, Sürecek”
yaz›l›
pankart
aç›larak,
AKP’nin soygun ve talana de26
Ekim
2008
Say›:
4

ÜNKA iﬂçileri iﬂ
b›rakt›lar
Gaziosmanpaﬂa Belediyesi’ne
ba¤l› ÜNKA A.ﬁ. isimli isimli fir-mada çal›ﬂan elektirik sayaç›
okuma personeli çal›ﬂma koﬂulla-r›n›n a¤›rl›¤› nedeniyle 21 Ekim
günü iﬂ b›rakt›lar. Sabah saatle-rinden itibaren iﬂ b›rakma eylemi-ne baﬂlayan 48 taﬂeron iﬂçi saat
12.30’da iﬂyerlerinin önünde top-lanarak, yapt›klar› aç›klamada
sorunlar›n› anlatt›. ‹ﬂçiler yaﬂad›k--

Telekom ‹ﬂçileri
Açl›k Grevinde
Türk Telekom’un Bostanc›’daki ça¤r› merkezinde çal›ﬂt›klar› s›rada Türk Haber-‹ﬂ Sendikas›’nda
örgütlendikleri için iﬂten at›lan 11
iﬂçiden 2’si, taleplerinin kabul
edilmesi için açl›k grevine baﬂlad›lar.
Sendikal örgütlenme çal›ﬂma-
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Aile Hekimli¤i'ne
Protesto
Dersim'de pilot bölge olarak uygulamaya geçilecek olan Aile Hekimli¤i
uygulamas› SES Tunceli ﬁubesi
taraf›ndan 16 Ekim günü protesto
edildi.
Aile hekimli¤i uygulamas›n› protesto amac›yla Sa¤l›k Müdürlü¤ü bahçesinde bas›n aç›klamas› ve oturma eylemi yapan sa¤l›k emekçileri yapt›klar›
aç›klamada AKP Hükümetinin sa¤l›k
alan›n›n piyasalaﬂt›r›lmas›n› amaçlayan, sa¤l›kta dönüﬂüm program› ad›yla bir program dayatt›¤› belirtilerek DB
ve IMF direktifleriyle, sa¤l›k ve sosyal
güvenlik hakk›n› pazarlanabilir, rekabet edilebilir hale getirmek istemektedir denildi.
Bu program›n bir uzant›s› olan Aile
Hekimli¤i uygulamas›na son verilmesi
istenen eyleme Halk Cephesi'nin de
içinde oldu¤u 110 kiﬂi kat›ld›.

lar› sorunlar› “teknik donan›m›n
yetersizli¤i, iﬂyerinde 65 kiﬂi çal›ﬂ-mas› gerekirken 48 kiﬂinin çal›ﬂt›-r›lmas› ve iﬂlerin onlara yüklen-mesi, maaﬂlarda kesintiler yap›l-mas›, maaﬂlar›n baﬂlang›çta her
ay›n 15’inde verilirken bu tarihin
25’ine çekilmesi, eksik okuma
yapan personelden baz›lar›n›n
maaﬂlar›ndan 300 YTL’ye varan
kesintiler yap›lmas›” olarak belirt-tiler.

ne izin verildi¤i sürece hak alma
mücadelemiz sonuna kadar de-vam edecektir” diyerek tamamla-d›lar. “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-¤›z, ‹ﬂyerinde Hak Gasplar› ve
Haks›zl›klara Karﬂ› Direnece¤iz,
Hak Verilmez Al›n›r” yaz›l› dövizle-rin taﬂ›nd›¤› eylem “Taﬂeron ‹ﬂçisi
Köle De¤ildir, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Ka-zanaca¤›z” sloganlar› at›larak biti-rildi.

Bugüne kadar çok özverili bir
ﬂekilde çal›ﬂt›k diyen iﬂçiler sözle-rini “Eme¤imizin ekme¤imizin
bizden çal›nmas›na gasbedilmesi--

‹ﬂçilerin iﬂ b›rakma eylemi ÜN-KA yetkilileriyle yap›lan görüﬂme-lerin ard›ndan anlaﬂmaya sona er-di.

lar›nda öncü olduklar› için 19
A¤ustos’ta iﬂten at›ld›klar›n› belirten iﬂçiler 7 Eylül’de oturma eylemine baﬂlad›klar›n› söyleyen
iﬂçiler gelinen süreçte ortaya hayatlar›ndan baﬂka koyabilecekleri
hiçbir ﬂeyleri kalmad›¤›n› belirttiler. ‹ﬂçiler “Cem Y›lmaz’a milyonlarca dolar ödenirken, vardiya,
yemek ve tuvalet saatlerini düzenleyen bir yaz›l›ma 6 milyon dolar
verilirken, çal›ﬂan iﬂçiye 630 YTL
verilmesinin ne kadar do¤ru oldu-

¤unu sorgulad›¤›m›z için kap›n›n
önündeyiz” diyerek yaﬂad›klar›
haks›zl›¤a karﬂ› ç›kt›lar. ‹ﬂçiler
haklar›n› alana kadar direnmekte
kararl› olduklar›n› ifade ettiler.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

lerde ücretin belli bir
bölümünden fedakarl›k
yapm›ﬂt›k.
Part-time çal›ﬂma,
esnek çal›ﬂma gibi
düzenlemelerden
yararlan›labilir.”
Türk-‹ﬂ ise rengini hemen göstermiyor. Hatta görünürde kafa tutuyor! Türk-‹ﬂ Genel Mali Sekreteri
Ergün Atalay, düﬂüncelerini “Bunun bedelini hep biz mi ödeyece¤iz? Öyle düﬂünülüyorsa, ki bu
böyle san›r›m, kriz gibi noktalarda
en kolay iﬂ bizim üzerimizden ücret düﬂürelim, iﬂçiyi iﬂinden ç›karal›m, esnek çal›ﬂal›m. ‹ﬂçinin bunlara verilecek primi kalmad›. Krizi
bahane etmesin kimse toplu sözleﬂmelerde” diye aç›kl›yor.
Rengini göstereni de, sözde
kafa tutan› da ayn› noktada buluﬂup kriz kap›ya dayanmadan
AKP’ye “görüﬂelim, birlikte çözüm
üretelim” ça¤r›s› yap›yor. Devlet
güdümlü sendikalar›n emekçilere sunduklar› reçete bu. Hak-‹ﬂ gibi, Türk-‹ﬂ gibi devlet güdümlü
sendikalar›n toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde nas›l “görüﬂtüklerini” çok iyi biliyoruz. Bu görüﬂmede de iﬂçi ve emekçiler yine kapal› kap›lar ard›nda sat›lacakt›r.
“2009 zorlu geçecek”, “siyasi
gerginliklerden uzak durulmal›”
gibi de¤erlendirmeleri ve yarat›lan havayla, krizin sonuçlar› (daha do¤ru bir deyiﬂle faturas›)
emekçilere kabul ettirilmek isteniyor. Bu, emekçilerin mücadelesinin önünü de kesen bir yaklaﬂ›md›r.
Hiç kuﬂkusuz iﬂsizlik, yoksulluk, açl›k tablosuna karﬂ› mücadelenin önünü kesen bir baﬂka

‹ﬂçinin Reçetesi
MÜCADELE
ABD’de finans kurumlar›nda
baﬂlayan kriz tüm dünyaya yay›l›rken krizin baﬂta gelen sonuçlar›ndan olan iﬂsizlik de kendini
göstermeye baﬂlad›.
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü
(ILO) yaﬂanan krizin dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin gelecek y›l sonuna kadar 20 milyon
kiﬂinin iﬂini kaybetmesiyle sonuçlanaca¤› uyar›s›nda bulundu.
Krize karﬂ› çözümler tart›l›ﬂ›p,
reçeteler aç›klan›rken krizin faturas›n›n büyük oranda Türkiye ve
Türkiye gibi yeni sömürge ülke
haklar›na ödetilece¤i aç›kt›r. Resmi olmayan rakamlara göre krizle birlikte daha ﬂimdiden 200 binin üzerinde iﬂçinin iﬂini kaybetti¤i belirtiliyor. Ve rakamlar ortaya
koyuyor ki; ülkemizde de iﬂsizler
kervan›na yenileri kat›l›yor.
Yaﬂanan kriz ve do¤urdu¤u
sonuçlar; iﬂsizlik, iﬂten ç›karmalar
karﬂ›s›nda çeﬂitli sendikalar da
çözümler ar›yor. Aç›klamalara bak›ld›¤›nda devlet güdümlü sendikalar›n daha baﬂtan krizin faturas›n› emekçilere ç›kard›klar› görülüyor. Bu tam da patronlar›n yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂeydir.
Hak-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salim
Uslu daha iﬂin baﬂ›nda saf›n› gösteren ﬂu aç›klamay› yapt›: “‹ﬂverenin gerçekten bir pazar darbo¤az›na girmesi durumunda fedakarl›k yapar›z. Geçti¤imiz dönem-

“NEREDEN BULDUN?”un istisnas›!
‹ster uyuﬂturucu ticareti yapm›ﬂ olun, ister doland›r›c›l›k, kazand›¤›n›z para AKP iktidar›na göre meﬂru “helaldir!”; bir tek “terör örgütlerine” vermemeniz koﬂuluyla..
Krizi hafifletmek için, Türkiye vatandaﬂlar›n›n yurtd›ﬂ›ndaki paralar›n› yurt içinde çekmek istiyor iktidar.
Bunun için haz›rlanan tasar› bas›nda aynen ﬂöyle pazarland›: “Maliye nereden buldun? demeyecek; zenginler
yurtd›ﬂ›ndaki paralar›n› getirecek.” Tasar›n›n nas›l

anlay›ﬂ da reformizmdir.
Bu anlay›ﬂ, böylesine aç›k, ç›plak bir tablo karﬂ›s›nda, yaﬂanan
krizin kapitalizmin yap›sal krizi
oldu¤unu, onun tek alternatifinin
sosyalizm oldu¤unu söyleyemiyor. O hala kapitalizmde “iyi taraflar” ar›yor. Sosyalizm ise ona
“ürkütücü” geliyor. Açl›¤a, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e, talana, azg›n sömürüye karﬂ› “ara çözümler”
peﬂinde koﬂuyor. “Tek Yol Devrim” diyemiyor. “IMF’den uzak
durmal›y›z” diyor. IMF Defol diyemiyor. Aç›kcas› düzenle köprülerini atam›yor.
Düzenle köprü, düzen içi çözüm aray›ﬂlar›d›r. Bu aray›ﬂlar
içinde iken, açl›kla, yoksullukla,
iﬂsizlikle gerekti¤i gibi mücadele
edilemez. Mücadele ad›na yap›lan
ya günü kurtarmad›r, ya da düzeni meﬂrulaﬂt›ran, dahas› onu pervas›zlaﬂt›ran politika ve politikas›zl›klard›r. Reformizmin reçetesinde düzeniçilik hakimdir. Krizi
ve sonuçlar›n› kabulleniﬂ hakimdir.
Krizi, krizleri yaratan da, faturas›n› emekçi halka ç›karan da
kapitalist düzenin kendisidir. Daha fazla kâr’dan baﬂka bir ﬂey düﬂünmeyen bu düzenin s›n›rlar›
d›ﬂ›nda düﬂünmeden, bu s›n›rlar
d›ﬂ›nda hareket etmeden, halk›n,
emekçilerin ekonomik, sosyal, siyasal sorunlar›na çözüm bulunamaz.
Patronlar kendi ç›karlar› temelinde kendi çözümlerini sak›nmadan, çekinmeden ortaya koyuyorlar. Onlar›n reçetesi düzenin
ve dolay›s›yla sömürünün devam›d›r. Emekçilerin reçetesinde ise
buna karﬂ› ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesi yaz›yor.
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uygulanaca¤› ﬂöyle devam ediyor: “para vergi incelemesinden muaf tutulacak. Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kurulu (MASAK) SADECE terör örgütlerinin finansman›nda
kullan›lmas› muhtemel paraya inceleme yapacak.”
Paray› nas›l kazanm›ﬂ olursan ol, düzen onu meﬂru
say›yor. Bunun kendisi bir ahlaks›zl›k, çürümüﬂlük zaten. ‹kincisi, MASAK sadece “aman terör örgütlerine
yard›m etmesinler” diye soruﬂturma yap›yor; ama o paray› getirip mesela ülkede uyuﬂturucu labaratuvar› kurulabilir, bunda bir mahzur görmüyorlar anlaﬂ›lan...
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Örgütlenme Özgürlü¤ü Yok,
Devrimci Olmak Suç!
Frans›z emperyalizmi, Paris
Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i’ne yönelik sald›rgan tavr›n› sürdürüyor.
Hat›rlanacakt›r, Paris Anadolu
Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’ne
ve üyelerinin evlerine, 9 Haziran
2008’de de Frans›z polisi taraf›ndan bask›nlar yap›lm›ﬂ ve 5 kiﬂi
tutuklanm›ﬂt›.
Frans›z polisi, sald›r›lar›n› sürdürerek, 20 Ekim 2008’de sabah
saat 6 civar›nda, ayn› saatlerde
dernek üyelerinin evlerine bask›nlar düzenleyerek, 6 kiﬂiyi daha
gözalt›na ald›.

Kap›lar› K›rarak
Girdi¤iniz Evler, Silahla M›
Korunuyordu?
26
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Frans›z polisi, bask›n yapt›¤›
evlere, sabah›n erken saatlerinde, kap›lar› k›rarak girdi. Sanki,
silahlarla korunan bir askeri üsse
bask›n yap›yorlard›. Oysa, yasal
bir derne¤in üyelerinin evlerine
girilmekteydi ve bu iﬂlem kap›lar
k›r›lmadan, terör estirilmeden de
yap›labilirdi. Fakat, amaç arama
olmad›¤› için, özellikle korku ve
gözda¤› vermeyi, sindirmeyi
amaçlayan biçimler tercih edilmektedir.
Evlerinde bulunmayan kiﬂilerin dahi kap›lar› k›r›lm›ﬂ, bilgisayarlar›na, dergi kitap ve paralar›na hiç bir gerekçe gösterilmeden
el konulmuﬂtur.

F r ans › z po li s i, Par i s
Anadolu Dayan›ﬂma ve
Kültür Der ne¤i üyeleri n i n evl eri ne , kap ›l a r›n ›
k›rarak girdi, 6 der nek
üye sin i g öz al t›n a a ld ›
Emperyalist ülkeler, ç›karlar›
gerektirdi¤inde, a¤›zlar›ndan düﬂürmedikleri insan haklar› söylemlerini, yine ç›karlar› gerektirdi¤inde, ellerinin tersiyle bir kenara itmekte tereddüt etmiyorlar.
Fransa’n›n bu uygulamas›na ses
ç›karmayan di¤er AB üyeleri de,
bu sald›rgan tutumu, AB’nin demokrasi anlay›ﬂ›na ayk›r› görmüyorlar demektir. Kald› ki, di¤er
AB ülkeleri de zaten kendi ülkelerindeki devrimcilere karﬂ› benzer yöntemlere s›k s›k baﬂvuruyorlar.

Aç›klay›n: Gözalt›nda
Tuttu¤unuz ‹nsanlar›n
Büyük Suçlar› Nedir?
Evlere yap›lan bask›nlarda, 6
dernek üyesi, Fer z a Vural, Zehra
Kur tay, Mazlum Bag, Belgüzar
Irene Anlas, Ali Yeﬂil ve Gündüz
Deniz gözalt›na al›nd›.
Frans›z polisi, gözalt›nda tuttu¤u dernek üyelerini neyle suçlad›¤›n› aç›klamal›d›r! Devrimci
olmak Fransa’da suç mu?

Gözalt›lar›n gerçek nedeni,
devrimcilerin
çal›ﬂmalar›n›n
engellenmesidir.
Önceki
bask›nlarla es‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da faaliyet yürüten
tirilen terör, ve
Anadolu Halk Kültür Merkezi (AHKM), bu ülkede yabeﬂ kiﬂinin tuﬂayan Türkiye’liler aras›nda iliﬂkileri ve dayan›ﬂmay›
tuklanmas›,
geliﬂtirmek amac›yla bir gezi düzenledi.
devrimci de“Bencilli¤in, bireycili¤in empoze edildi¤i sistemmokratik çal›ﬂde, geleneklerimizi devam ettirebilmenin tek koﬂulu
may› engelleac›y› tatl›y› paylaﬂmakt›r.” diyen Kültür Merkezi çameye yetmel›ﬂanlar›, her ay›n son Pazar günleri gezi düzenlememiﬂtir. Bu basye devam edeceklerini söyledi.

‹ngiltere: Londra'da AHKM’den Gezi
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k›nlar ve gözalt›lar da bunun için
gündeme gelmiﬂtir.
Irkç›lar›n, faﬂistlerin rahatl›kla
örgütlendikleri AB ülkelerinde,
devrimciler üzerinde terör estirilmektedir.

Bask›lar Protesto Edildi
“ Türkiye faﬂizmine karﬂ›
olmak Fransa'da suç
m u d u r ?”
Rotterdam Anadolu Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i yapt›¤› yaz›l›
aç›klama ile Frans›z polisinin
devrimcilere yönelik sald›r›lar›n›
ve keyfi uygulamalar›n› protesto
ederek “ Tü r k iy e fa ﬂi zm in e ka r ﬂ›
olmak Fransa'da suç mudur?” ,
“ Tü rki y e ’l i g öç me n le ri n so r u nlar›na sahip ç›kmak terör müd ü r ? ” diye sordu. Aç›klamada,
Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’ne yönelik sald›r›lara
son verilmesi, gözalt›na al›nan
devrimcilerin serbest b›rak›lmas›
ve önceki bask›nlarda tutuklananlar›n tahliye edilmeleri istendi.

Fransa Polisi Suç ‹ﬂlemeye
Devam Ediyor!
Fransa'da yaﬂanan polis terörü, 23 Ekim günü Paris Strasbourg Saint Denis'de yap›lan eylemle protesto edildi. Demokratik
kurumlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen eyleme 60 kiﬂi kat›ld›.
'Paris Anadolu Kültür Ve Dayan›ﬂma Derne¤ine Yönelik Polis
Terörüne Son Verilsin' pankart›
aç›lan eylemde yap›lan aç›klama
tüm bu sald›r›lar ve estirilen terör
havas›n›n devrimcileri sindiremeyece¤i vurguland›. Eylem 'Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma' sloganlar›yla
son buldu.

Kendini Oligarﬂiye ‘Tescil’ Ettirmeye
Çal›ﬂan B ir Zavall›: Gürbüz Çapan
Hat›rlanaca¤› gibi, eski
Esenyurt Belediye Baﬂkan›
Gürbüz Çapan da bir süre önce
“Ergenekon soruﬂturmas›” ad› alt›nda gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Ayn› zamanda Cumhuriyet
Gazetesi yazar› olan Çapan, 17
Ekim 2008 tarihli Cumhuriyet’te,
kendisine “Ergenekon soruﬂturmas›”nda yöneltilen suçlamalara
cevap verdi¤i bir yaz› yazd›.
O yaz›da kendisinin Ergenekoncu olmad›¤›n› kan›tlamak için
bir sürü ﬂey say›p döküyor, onlar
bizi pek de ilgilendirmiyor. Ancak
yaz›s›n›n bir bölümünde “DevSol’cu k›zlara, Kartal Cezaevi’nde
yard›m yapm›ﬂ, onlarla mektuplaﬂm›ﬂs›n›z.” iddias›na cevaben
ﬂunlar› yazm›ﬂ Çapan:

“El cevap: Do¤rudur. 20 kadar
çocuk aç-üryand›. Eﬂofman,
ayakkab›, iç çamaﬂ›r, diﬂ f›rças›
vs. getirttim. Cezaevi kantininde
sat›lan ne varsa ald›m, yard›m ettim. Ümraniye Cezaevi’nde yak›lan çocuklard›. Zekât›m, fitrem
say›n. Siz Müslüman de¤il misiniz? Açl›k grevinden ç›km›ﬂlar,
periﬂand›lar… Ölmeleri gerekmiyor, cezalar›n› çekebilirler; açl›k
sorunu vard› yard›m ettim. Mektuplaﬂt›m. Ölüm orucundan vazgeçirmeye çal›ﬂt›m. ‹yi ettim. Yine denk gelirse yine yapar›m. ...
D›ﬂar›da bu grupla pek seviﬂmeyiz, bunu dünya âlem bilir. Ben
onlar›n görüﬂlerine de kat›lmam,

bütün bunlar› bilmeyen yoktur.
Bir bizim polis hariç...”
Yaz›k; kendini devrimcilerle
iliﬂkisini aç›klamak zorunda hissetmek, solcu, hatta sosyalist oldu¤u iddias›ndaki biri için ne büyük bir zavall›l›k.
Korkmuﬂ, o anlaﬂ›l›yor.
Polisi, Dev-Solcularla ne kadar uzak oldu¤una ikna etmeye
çal›ﬂ›yor. Zavall›l›k.
Olay›n özü ﬂudur; oligarﬂi Çapan üzerinden devrimci harekete
sald›rmakta, devrimci hareketin
kontrgerilla ile ba¤›n› kurmaya
çal›ﬂmaktad›r. Çapan da, kendisini kurtarmaya çal›ﬂ›rken, devrimcileri karal›yor.
Hatta o “Dev-Solculara” ölüm
orucunu bile b›rakt›rmak istedi¤ini anlatarak, ne kadar masum oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
Ey Hakim bey, daha ne duruyorsun! Baksana, karﬂ›ndaki,
devrimci hareketi sevmeyen,
ölüm orucu direniﬂini k›rmaya
çal›ﬂan, üstelik “zekât, fitre” veren, bir “müslüman”!!! Buna ra¤men tahliye etmiyorsan, oligarﬂiye ne kadar sad›k bir hakim oldu¤undan ﬂüphe etmelisin!!!
Demek, Çapan olmasa devrimci tutsaklar sahipsiz, aç ve paras›z kalacaklarm›ﬂ. Bir insan, bu
kadar basitleﬂebilir. Ay›pt›r Gürbüz Çapan, bir parça mert bir insan, salt kendini kurtarmak için,

böylesi basitliklerden
yarar ummaz.

Yetmiyor,
Ölüm
Orucu direniﬂini b›rakt›rmaktan söz ediyorsun. Akl› s›ra ne kadar sa¤duyulu, ak›ll› solcu oldu¤unu kan›tlayacak!!! Öyle ya, oligarﬂi için en
büyük hizmetlerden birisi ölüm
orucu direniﬂine karﬂ› ç›kmakt›r.
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Fakat, sen kimsin ki, ölüm
orucu direniﬂini b›rakt›racaks›n
Gürbüz Çapan? Oligarﬂiye kendini kan›tlamak için, yalan›n ucunu
kaç›rm›ﬂs›n! Ölüm orucu direniﬂini, binlerce askerle, senin sayamayaca¤›n kadar çok kurﬂun ve
bombalarla sald›ran, zorla müdahaleden, iﬂkenceye denemedik
yol b›rakmayan devlet b›rakt›ramad›, senin kerametin nedir ki,
bir notunla direniﬂi b›rakt›racaks›n!!!
Söylediklerin içinde bir do¤ru
varsa, o da devrimci hareketi
sevmedi¤in olsa gerek! Bunda
ﬂaﬂ›rt›c› bir yan yok. Sevmek zorunda de¤ilsin de, fakat bunu niye devrimci harekete de¤il de,
oligarﬂinin savc›lar›na, polisine,
mahkemelerine
söylüyorsun!
Onlar taraf›ndan “ak›ll› uslu solcu” oldu¤un tescil edilirse, rahat
m› edeceksin?
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Bizden sana bir ö¤üt; ne olursa olsun, kendini basitleﬂtirme.
Korkma, hapishaneler katlan›labilir ve geçer. Önemli olan, ayakta durmay› baﬂararak geçirmektir. Kendini oligarﬂiye böyle kan›tlamaya çal›ﬂ›rsan, iki günde,
senden geriye bir H‹Ç kal›r.

Dersim’de Baz ‹stasyonuna Karﬂ›
Oturma Eylemi
Dersim Atatürk Mahallesi’nde kurulan baz istasyonuna karﬂ› mahalle halk› oturma eylemi yapt›. “Güzel ve
mutlu bir yaﬂam ad› alt›nda baz istasyonlar›na hay›r”
diyen mahalleliler yetmiﬂ kiﬂinin kat›ld›¤› bir oturma
eylemi gerçekleﬂtirdiler. Daha öncede baz istasyonun
kald›r›lmas› için valiye tepkilerini dile getirdiklerini söyleyen mahalle halk› bir sonuç alamad›klar›n› dile getirdiler.
Mahalle halk›n›n tepkilerinden dolay› baz istasyonunun
yap›m›na polis kontrolü alt›nda devam ediliyor.
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3. Çukurova Halk
Kültür Festivali
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Çukurova Halk Kültür Festivali 16-19 Ekim tarihleri aras›nda
yap›ld›. Yozlaﬂmaya karﬂ› düzenlenen ve gelenekselleﬂerek bu y›l
üçüncüsü yap›lan bu festivalin
duyurusu günler öncesinden bildirilerle, eylemlerle yap›lm›ﬂt›.
Festivalin ilk gü nü Seyhan
Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i
bir aç›klama yaparak festivalin
amac›n›n yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmek ve Anadolu kültürünü yaﬂatmak oldu¤unu dile getirdi. Aç›klaman›n ard›ndan Adana Gençlik Derne¤i Halkoyunlar›
ekibi yöresel oyunlar sergilediler.
Yazar-aﬂ›k ve sanatç›larla birlikte
100’den fazla kiﬂi aç›klamaya
kat›ld›.
Halk oyunlar›n›n ard›ndan
Kültür Soka¤› içinde ‹dil Tiyatro
Atölyesi “Amerika’ya Çüﬂ De!”
isimli tiyatrosunu oynad›. Halk›n
ilgi ile izledi¤i oyun alk›ﬂlar eﬂli¤inde sona erdi.
Festival aç›l›ﬂ gecesinde sahneye ‹lke Müzik Grubu ve Silifke’den Silifke Halk Oyunlar› ekibi ç›kt›. Halk Oyunu Ekibi oyunlar›n› bitirirken de “Ahmet ‹bili’den Size Selam Getirdik” pankart›n› açmas› izleyiciler taraf›ndan coﬂku ile karﬂ›land›.
Seyhan-Der ad›na yap›lan konuﬂmayla geceye gelenler selamlan›rken ‹dil Tiyatro Atölyesi “Yoksulluk Baﬂa Bela isimli” isimli
oyununu sergiledi. Çukurova Üniversitesi Ö¤renciler Müzik Grubu’ndan sonra Grup Yorum’un
sahne almas› ile kitle de coﬂku
doru¤a ç›kt›. Grup Yorum öncelikle yozlaﬂman›n ne kadar boyutland›¤›n› ve bunun karﬂ›s›nda ne
yap›lmas› gerekti¤ini anlatt›.
3. Çukurova Halk Kültür Festivali'nin ikin ci gü nü yap›lan çeﬂitli etkinliklerle devam etti.
Günün ilk etkinli¤i ‹dil Tiyatro
Atölyesi’nin “Amerika Çüﬂ De”
oyununu sergilemeleri ile baﬂlad›.
Tiyatro’dan sonra Ceyda Ba¤datl› ve Mehmet Aslan ile “Resim ve
Karikatürün Hayat›m›zdaki Yeri”
isimli söyleﬂi yap›ld›. ‹lk sözü

alan Karikatürist Mehmet
Aslan haks›zl›klara
karﬂ›
mücadele etmek gerekti¤ini söyledi. Aslan’dan sonra konuﬂan
Ceyda Ba¤datl› ise daha çok sanatta kirlenmenin ressam boyutunu ele ald›. ‹zleyicilerin da eﬂlik
etti¤i ve daha çok karﬂ›l›kl› sohbet ﬂeklinde geçen etkinlik yaklaﬂ›k bir saat sürdü.
Aﬂ›klar ve ﬁairler Buluﬂmas›’n›n ikinci bölümünde de yine
çeﬂitli illerden gelen halk ozanlar›
ve ﬂairlerimiz birbirinden güzel ﬂiirler okuyup türküler söylediler.
Kaktüs Tiyatro’da baﬂlayan
“Diziler ve Hayat›m›zdaki Rolü”
konulu paneli düzenlendi. Panelde konuﬂan ﬁair Adil Okay televizyonun kapitalizmin büyücüsü
oldu¤unu söyleyerek, televizyonlar›n insanlar› edilgen k›ld›¤›n›
belirtti. “Sonuç olarak diziler ve
TV’nin tek bir amac› var. O insanlar› tek tipleﬂtirmektir” diyen
Okay’dan sonra Yazar Bahatttin
Y›ld›z’da hem ülkemizde yaﬂanan
hem de kendisinin yaﬂad›¤› örnekleri anlatt› ve “sanal yaﬂam
gerçek yaﬂam› teslim ald›” dedi.
‹dil Kültür Merkezi ad›na söz
alan Veysel ﬁahin ise “Bizleri ve
toplumu nas›l etkiledi¤ini görüyoruz. Bu yüzden bu kötülü¤e
karﬂ› bizde iyi bir ﬂey yap›p dizi
seyretmeyelim” dedi. Son olarak
dinleyicilerin söz almas›n›n ard›ndan panel sona erdi. ‹ki saat süren panele 105 kiﬂi kat›ld›. Panelden sonra Adnan Yücel ﬁiir Gecesi gerçekleﬂtirildi.
Festivalin üçüncü gününe de
Adana halk›n›n ilgisi yo¤undu. Hasan Bal›kç›’n›n ölüm y›ldönümüne
denk gelen günde Hasan Bal›kç›’n›n mezar›na gidilerek bir anma
gerçekleﬂtirildi. Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›¤› anma töreninde Hasan Bal›kç› ile ilgili konuﬂmalar
yap›ld›. Yap›lan anman›n ard›ndan
Hasan Bal›kç› park› gezildi.
Kültür Soka¤›nda aç›lan Hasan Bal›kç› stant› önünde Hasan
Bal›kç› ile ilgili söyleﬂi yap›ld›.
Söyleﬂiye Art› ‹vme Dergisi’nden
mühendis Mehmet Göçebe ve

Ayhan Tu¤cu ile Hasan Bal›kç›
davas›n›n avukat› Mustafa Cink›l›ç kat›ld›.
3. Çukurova Halk Kültür Festivali’nin bir di¤er paneli de Emperyalizm ve Ba¤›ms›zl›k konulu
paneldi. Panele ‹stanbul’dan Art›
‹vme Dergisi ad›na Mehmet Göçebe, Ankara’dan KESK MYK
Üyesi Akman ﬁimﬂek ve Adana’dan Mühendis Sabahattin Öztaﬂ kat›ld›lar. Akman ﬁimﬂek emperyalizme karﬂ› mücadelede verilen ﬂehitlerden bahsederek neden ve nas›l mücadele edilmesi
gerekti¤ini anlatt›. Sabahattin
Öztaﬂ ise emperyalizme ba¤›ml›l›ktan bahsetti ve demokrasinin
olmad›¤›n› anlatt›. 45 kiﬂinin kat›ld›¤› panel sorulan sorular›n ard›ndan sona erdi.
Festivalin son gü nün de ise
Festivalde eme¤i geçen tüm insanlar sadece Adana ile s›n›rl› olmay›p Türkiye’nin bir çok yerinden gelmiﬂlerdi.
Son günde ﬂair ve aﬂ›klar›n
buluﬂmas›n›n 4. bölümü gerçekleﬂtirildi. Türküler söylendi, ﬂiirler
okundu. Ard›ndan ‹dil Tiyatro
Atölyesi’nin Amerika’ya Çüﬂ De
oyunu bir kez daha sergilendi.
Festivalin amac›n›n bir kez
daha anlat›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan bu festivalde eme¤i geçen
herkese teﬂekkür edildi. Ard›ndan Adana’dan ve çeﬂitli illerden
gelen kat›l›mc›lara kat›l›m belgeleri verildi.
Yap›han turnuvalar ve yar›ﬂmalar›n ödüllerinin verilmesinin
ard›ndan ‹lke Müzik Grubu sahne
alarak türküler söyledi.
3. Çukurova Halk Kültür Festivali kapan›ﬂ konuﬂmas›nda da
söylendi¤i ﬂekilde “önümüzdeki
seneler de yükümüzü a¤›rlaﬂt›rd›.
Çünkü ﬂu anki ulaﬂt›¤›m›zdan daha ileri gitmek zorunday›z. Bu
inançla önümüzdeki y›llara bak›yoruz” denilerek 3. Çukurova
Halk Kültür festivali sona erdi.

