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Yaﬂ›yorlar

kez öldük 7 y›lda.

Nail ÇAVUﬁ Ocak 1964, Sivas’›n Zara ‹lçesi, Belentarla Köyü do¤umlu olan Nail, ‹stanbul Hasköy Lisesi’ndeyken kat›ld› mücadeleye. 1985'de Marmara Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek Okulu'nda gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 1987'de Yeni Çözüm
Dergisi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›... Bir çok ilde çal›ﬂma yürüttükten
sonra, Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi Sorumlusu iken tutsak düﬂtü. F Tipi hapishanelere karﬂ› baﬂlat›lan direniﬂin 4. Ekibinde
Ölüm Orucu direniﬂçisi iken, 5 Kas›m’da gerçekleﬂtirilen Küçükarmutlu katliam›na,
kald›¤› F Tipi hücrelerden feda eylemiyle cevap verdi. 7 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

kez yenilmezli¤imizi hayk›rd›k.
ﬂehitle ördük zulme barikat›.

Yazgülü Güder Öztürk, F›rat Tavuk, Ali Ateﬂ, Aﬂur
Korkmaz, Özlem Ercan, ﬁefinur Tezgel, Nilüfer Alcan,
Gülser Tuzcu, Seyhan Do¤an, Mustafa Y›lmaz, Cengiz
Çal›koparan, Murat Ördekçi, Ahmet ‹bili, Alp Ata Akçayöz,
Ercan Polat, Umut Gedik, R›za Poyraz, Fidan Kalﬂen, ‹lker
Babacan, Fahri Sar›, Sultan Sar›, Murat Özdemir, ‹hsan
Özkan, ‹rfan Ortakç›, Hasan Güngörmez, Yasemin Canc›,
Berrin B›çk›lar, Halil Önder, Cafer Dereli, Gültekin Koç,
Cengiz Soydaﬂ, Adil Kaplan, Bülent Çoban, Gülsüman
Dönmez, Nergiz Gülmez, Fatma Ersoy, Abdullah
Bozda¤, Tuncay Günel, Celal Alpay, Erol Evcil, Murat
Çoban, Canan Kulaks›z, Gürsel Akmaz, Endercan
Y›ld›z, Sibel Sürücü, ﬁenay Hano¤lu, Hatice Yürekli,
Kaz›m Gülba¤, Erdo¤an Güler, Sedat Karakurt, F. Hülya
Tumgan, Hüseyin Kayac›, Tayyar Bektaﬂ, U¤ur Türkmen, Veli Güneﬂ, Aysun
Bozdo¤an, Zehra Kulaks›z, Gökhan Özocak, ‹smail Karaman, Ali Koç, Sevgi Erdo¤an,
Muharrem Horoz, Osman Osmana¤ao¤lu, Hülya ﬁimﬂek, Gülay Kavak, U¤ur Bülbül,
Ümüﬂ ﬁahingöz, ‹brahim Erler, Abdülbari Yusufo¤lu, Zeynep Ar›kan Gülba¤, A.R›za Demir,
Ayﬂe Baﬂtimur, Özlem Durakcan, Ali Ekber Bar›ﬂ, Arzu Güler, Sultan Y›ld›z, Bülent
Durgaç, Bar›ﬂ Kaﬂ, Nail Çavuﬂ, Eyüp Samur,
Muharrem Çetinkaya, Tülay Korkmaz, Ali
Çamyar, Zeynel Karataﬂ, Lale Çolak, Yusuf
Kutlu, Yeter Güzel, Do¤an Tokmak, Tuncay
Y›ld›r›m, Meryem Altun, Okan Külekçi,
Semra Baﬂyi¤it, Fatma Bilgin, Birsen
Hoﬂver, Gülnihal Y›lmaz, Fatma Tokay Köse,
Hamide Öztürk, Serdar Karabulut, ‹mdat Bulut,
Zeliha Ertürk, Feridun Yücel Batu, Feride Harman,
Berkan Abatay, Özlem Türk, Orhan O¤ur, Yusuf Arac›, ﬁengül Akkurt,
Muharrem Karademir, Günay Ö¤rener, Ümit Günger, Selma Kubat, Ali ﬁahin, Hüseyin
Çukurluöz, Bekir Baturu, Semiran Polat, Salih Sevinel, Selami Kurnaz, Sergül Albayrak,
Faruk Kad›o¤lu, Eyüp Beyaz, Serdar Demirel, Fatma Koyup›nar...

Büyük Dir
en
8. Y›ldönü iﬂin
mü
Onlar› An› nde
yoruz

Türkiye ve dünya halklar› büyük direniﬂin
kahramanlar›n›

7 K as›m
13 K as›m

unutmayacak!

Oligarﬂi, 1994’te 13 cephe gerillas›n›n
katledildi¤i Emirgan çat›ﬂmas›n›n ard›ndan Cephe’nin iliﬂkilerine yöneldi. Köyler
boﬂalt›l›yor ve yak›l›yordu. Hasan Çiçek
ve Müslüm Ayd›n, oligarﬂinin dayatmalar› karﬂ›s›nda köylerini terketmeyi reddettiler ve gözalt›na al›n›p katledildiler.
Hasan Ç‹ÇEK
Müslüm AYDIN
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat do¤umluydu. Derviﬂ Cemal aﬂiretindendir. 1938 isyan›nda 13 yaﬂ›ndad›r ve cesetler alt›nda kalarak sa¤ kurtulmuﬂtur. Cephe taraftar›, gerillan›n iliﬂkisiydi. Hozat’›n ﬁamaﬂi
(Beytaﬂ) Köyü’ne ba¤l› Dereko Mezras›’nda 9 Kas›m’da gözalt›na al›nd›, 12 Kas›m’da
a¤aca ba¤lan›p yak›larak katledilmiﬂ halde bulundu.
Müslüm Ayd›n da, cephe taraftar› ve gerillan›n iliﬂkilerindendi. Oligarﬂinin bask›lar›na boyun e¤medi, Hasan Çiçek gibi askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan köylülerden
biriydi, Kas›m 1994’te Hozat’›n Dürüt Deresi’nde yak›larak katledildi.

Muharrem ÇET‹NKAYA 1972'de Malatya Do¤anﬂehir Suçat› Köyü’nde do¤an Muharrem, Akçada¤ Ö¤retmen Lisesi’nde okudu. Devrimci harekete 1991’de kat›larak mücadelenin çeﬂitli
alanlar›nda yer ald›. Gözalt›lar, tutsakl›klar yaﬂad›. Aral›k
‘93'te Dersim da¤lar›nda gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda
tutsak düﬂtü. Tutsakl›kta F Tipi hapishanelere karﬂ› baﬂlat›lan
Büyük Direniﬂte 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 5 Kas›m’da Küçükarmutlu’da gerçekleﬂtirilen katliama, Sincan F Tipi hapishanesinin hücrelerinde bedenini tutuﬂturarak cevap verdi, 12 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

K›ymet HANO⁄LU
1967, Sivas Divri¤i
do¤umlu olan K›ymet, 1991’den itibaren BEM-SEN’de memurlar›n hak alma
mücadelesinde yer
ald›. Eyüp Belediyesi’nde mühendis olarak
çal›ﬂan K›ymet 13 Kas›m 1993’de ‹stanbul Kartal’da geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›.

Turgut
‹PÇ‹O⁄LU
1959 do¤umlu olan
Turgut, Liseli DEV-GENÇ
kadrolar›ndan biriydi. 10 Kas›m 1978’de
‹stanbul Bak›rköy’de Ayd›nl›kç›
hainler taraf›ndan pusuya düﬂürülerek katledildi.

Cihan GÜRZ 3 Ekim 1977, Dersim, Hozat Bilekli Köyü’nde do¤an Cihan, köy boﬂaltmalar›, göçleri, zulmü çok küçük yaﬂta
tan›d›. Dersim'de ﬂehit düﬂen Kenan Gürz'ün kardeﬂiydi.
Genç yaﬂlarda mücadele içinde yer ald›, 1996’dan ‘97 bahar›na kadar Kurtuluﬂ muhabirli¤i yapt›. ‘97’de Dersim da¤lar›nda gerillayd›. 9 Kas›m 1997’de Dersim Pertek’te, oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Eyüp SAMUR Aslen Tokat-Zile K›z›lcaköy’lü olan Eyüp, 13 Kas›m 1978’de ‹stanbul’da do¤du. Gazi ayaklanmas›na kat›ld›¤›nda 17 yaﬂ›ndayd›. Sonra örgütlü bir Cepheli’ydi art›k. Gazi’de
sorumluluklar üstlendi ve milis örgütlenmesinde yer ald›.
1998’de Armutlu’da faaliyet yürüttü. 1999 Kas›m’›nda tutsak
düﬂtü. 19-22 Aral›k’ta Ümraniye’de direnen tutsaklardan biriydi. Ölüm Orucu direniﬂinin 4. Ekibinde yer ald›. 5 Kas›m’da
Küçükarmutlu katliam› gerçekleﬂtirildi¤inde, hücrelerinde bedenini tutuﬂturan tutsaklardan biriydi. 7 Kas›m 2001’de ölümsüzleﬂti.

Serdar KARABULUT 1970 Amasya’n›n Merzifon ‹lçesi Aliﬂar Köyü do¤umlu olan Serdar, 1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi’nde mücadele saflar›na kat›ld›. 1991’de, illegal örgütlenmede görev ald›. Ege K›r Gerilla Birli¤i’nde gerilla iken,
1992 Eylül’ünde tutsak düﬂtü. Hapishanelerde de yönetici ve
temsilci olarak çeﬂitli görevler üstlendi. Büyük direniﬂte, 6.
Ölüm Orucu Ekibinde yerald›. 28 Temmuz 2001’de baﬂlad›¤›
direniﬂte, 8 Kas›m 2002’de Numune Hastanesi’nde ölümsüzleﬂti.

Yunus Güzel ve Ahmet Öztürk
Mezarlar› Baﬂ›nda An›ld›lar
Gözalt›nda iﬂkenceyle katledilen Yunus Güzel ile
Mersin’de kald›¤› evde polisler taraf›ndan katledilen
Ahmet Öztürk TAYAD’l› Aileler taraf›ndan Antakya
Harbiye’de an›ld›lar. ‹stanbul, Mersin ve ‹skenderun’dan gelen TAYAD’l› Aileler, 24 Ekim günü ﬂehitlerin mezarlar›na k›z›l karanfiller koydular. ﬁehitlerin
baﬂucunda yap›lan sayg› duruﬂu ve konuﬂmalarla
devrim ﬂehitlerinin unutulmad›¤›n› gösterdiler.

Kadir GÜVEN

Devrim Aslan GÜLER

Erkan D‹LS‹Z

12 Kas›m 1996
Dersim’in Çemiﬂgezek ‹lçesi’ne ba¤l›
Paﬂac›k Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada,
bir astsubay ve bir

er ölürken, üç gerilla da ﬂehit düﬂtü.
1958, Malatya-Pötürge do¤umlu olan Kadir, 1980 öncesi mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül sonras› Devrimci ‹ﬂçi Hareketi içinde çal›ﬂt›. Tutsak düﬂtü, tahliye olduktan sonra yine görevden göreve koﬂtu. 1993 ﬁubat’›nda Dersim da¤lar›nda gerillayd›.
1977 Hozat do¤umlu olan Devrim Aslan, gerillaya kat›lmadan önce demokratik
alanda çeﬂitli faaliyetlerde bulundu. ‘96 yaz›nda gerillaya kat›ld›.
1981 Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Faﬂizm onu
katletti¤inde 15 yaﬂ›nda bir cephe gerillas›yd›. (Daha önceki baz› yay›nlarda Erkan
Dilsiz’in ‘halk iliﬂkisi’ oldu¤u belirtilmektedir. Eksik bir bilgidir. Do¤rusu, ﬂehit düﬂtü¤ünde Erkan Dilsiz’in bir Cephe gerillas› oldu¤udur.)
Anma s›ras›nda Tülin
Ayd›n’›n, önder, örnek ve
yarat›c› vas›flar›yla EMOnun mücadelesinde örnek
oldu¤u ve meslaktaﬂlar›n›n
onu unutmayaca¤› belirtildi.
Ayn› akﬂam EMO ‹stanbul ﬁubesi’nde Tülin Ayd›n ve Hasan Bal›kç›
için bir söyleﬂi düzenlendi. Film
gösterisinin ard›ndan Tülin Ayd›n‘›n
ve Hasan Balakç›’ya ait an›lar anlat›lan söyleﬂiye 60 kiﬂi kat›ld›.

Devrimci Mühendis
Tülin Ayd›n Bak›r An›ld›
Tülin Ayd›n, ölümünün 9. y›l›nda
‹stanbul Tokmaktepe’deki mezar›
baﬂ›nda an›ld›. +‹vme Dergisi'nin
“Tülin Ayd›n Ölümsüzdür” ve EMO
‹stanbul ﬁubesi'nin “Mücadelemize
Iﬂ›k Tutuyorlar” yaz›l› pankartlar›n›
açt›¤› anmaya Tülin Ayd›n'›n ailesi
de kat›ld›.
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Hükümsüzdür!
Yasaklar›na Ra¤men
Ellerimiz Yakalar›ndad›r
urdular, susturamad›lar. ‹ﬂkencelerden geçirdiler, F Tiplerinin
hücrelerine att›lar, susturamad›lar.
Katlettiler susturamad›lar. Tarihimiz boyunca öyle olmad›¤›n› göstermemize ra¤men, iktidarlar, kendilerinin “kadr-i mutlak” bir güç
oldu¤unu san›yorlar. Öyle olmak
istiyorlar. Yok deyince yok kabul
edilmesini, yasak deyince sinilip
vazgeçilmesini bekliyorlar. Oysa
kavga sürüyor. Ve bitmeyecek; ülkemiz ve sonra yeryüzü onlardan
kurtulana dek!

V

2
Kas›m
2008
Say›:
5

iz burada ne basit bir yay›n
yasa¤›ndan, ne tek bir kiﬂinin
münferit bir biçimde katledilmesinden söz etmiyoruz. O yay›n yasa¤› da, ülkemizin dört bir yan›nda durmaks›z›n iﬂleyen iﬂkence
tezgahlar› da çok daha büyük bir
kavgan›n unsurlar›d›r. Büyük kavgan›n ad›, s›n›flar mücadelesidir.
Dün veya beﬂ on y›l önce baﬂlam›ﬂ de¤ildir, yüz y›l önce de de¤il,
binlerce y›ld›r süren bir kavgad›r.
Yasaklar, bask›lar, iﬂkenceler, sabotajlar, komplolar, infazlar, kitlesel katliamlar, bu mücadele boyunca halklar›n s›k s›k karﬂ›s›na
ç›km›ﬂt›r. Sömürücü egemen s›n›flar›n bunlardan baﬂka silah› da
yoktur asl›nda.

B

evrimci hareket olarak yüzlerce ﬂehit verdik. Onbinlercemiz iﬂkencehanelerden geçti.
Y›lmad›k, vazgeçmedik, sinmedik. Bugün de y›lmay›z, vazgeçmeyiz, sinmeyiz. Hala bizi tan›mayanlar varsa, hala bizi s›nayanlar
varsa, gördükleri ve görecekleri
sonuç bundan farkl› olmayacakt›r.

D

dalet, yüzlerce y›ld›r, her türlü
adaletsizli¤e maruz kalan
halklar›n en esasl› özlemlerinden
ve taleplerinden biridir. Bedenleri-

A

4

mize inen her cop, vücutlar›m›z›
delik deﬂik eden her kurﬂun, adalet özlemimizi daha da büyütüyor.
‹ﬂte bu yüzden, adalet istemekten,
adalet için militanca mücadeleden
hiç vazgeçmeyece¤iz. Ellerimiz
yakalar›nda olacak hep. Ferhat’›
vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
tutuklanmas›n› istiyoruz ama bunu
yeterli görmeyece¤iz; siyasi so rumlular›n da hesap vermesini istiyoruz. Bu kez örtbas edemediler.
Ettirmeyece¤iz.
ngin ÇEBER, 28 Eylül günü
gözalt›na al›nd›. Önce kendisini gözalt›na alan ‹stinye Polis
Merkezi’nde, daha sonra da gönderildi¤i Metris Hapishanesi’nde 7
Ekim’e kadar günlerce kesintisiz
iﬂkenceye maruz kald›. ÇEBER,
bu iﬂkenceler sonucunda 10
Ekim’de ﬂehit düﬂtü. “Müfettiﬂ görevlendirdik” aç›klamas› yap›p
bununla yetinmemizi istediler. Yetinmedik. “Özür” dileyip, bununla
yetinin dediler. Yine yetinmedik.
Hesap soran tavr›m›z›n ve adalet
iste¤imizin sürmesi karﬂ›s›nda, kimi kesimler, “hükümet özür diledi
ya, daha ne yaps›n” tavr› tak›n›yorlar. Aç›lan soruﬂturman›n sonucunu beklememizi tavsiye edi-

E

Katillerin yakas›na hep birlikte
yap›ﬂal›m. “Ölene tabut,
kalana zab›t” olmamal›d›r
Enginler’in katledilmesi.
Unutanlar ve unutulmas›na izin
verenler, en basit anlamda bile
demokrasi mücadelesinin gereklerinden uzaklaﬂm›ﬂ olurlar.

yorlar. Bu tavsiyeler de, haklar ve
özgürlükler ad›na “devletin verdi¤iyle yetinilmesini” isteyen teslimiyetçi kafalar›n ürünüdür. Yetinmeyece¤iz.
iliyoruz ki, bu mücadele uzun
vadelidir; Osmanl›’da oyun
çoktur; katilleri aklamak, kurtarmak, ellerini so¤utmamak için
daha k›rk türlü dolap çevireceklerdir. Biz bunlar› yak›n tarihimizden çok iyi biliyoruz... Bu yüzden
ne sözleri, ne soruﬂturmalar› yeterli görmeyece¤iz. Hesap vermesi gereken herkes hesap verene
kadar adalet kavgas› sürer.

B

istem kendini anlat›yor. Hükümet, iﬂkenceler, infazlar üzerine
en hamasi propagandalar› yaparken, iﬂkenceler, infazlar sürüyor.
Sistem, bask›s›, terörüyle öylesine
bütünleﬂmiﬂ ki, yüzüne yap›lmak
istenen makyaj› bile kabul etmiyor,
sürülen boyalar› at›yor üzerinden.
Adalet Bakan›’n›n “özür”ünün bir
devrim oldu¤unu, insan haklar›nda
milat” oldu¤unu söyleyenler, En“m
gin Çeber haberlerinin yasaklanmas›na ne diyecekler?.. Özür dilenmesine, “devrim gibi” diye misyon biçenler, Ça¤daﬂ Gemik’in
hedef gözetilerek vurulmas› karﬂ›s›nda ne diyecekler? ‹ﬂkence konusunda dün devrim olmuﬂtu da,
yarg›n›n karar›yla karﬂ›-devrim mi
oldu? Veya ﬂöyle de diyebiliriz: Bu
ülkenin hükümetleri, bakanlar› iﬂkenceler, infazlar konusunda durmadan “reformlar”, “devrimler”
yap›yorlar, fakat bir gardiyan›n copu, bir polisin kurﬂunu, o devrimleri, reformlar› bozmaya yetiyor.

S

üzen, kendi içinde demokrasicilik oyununu sürdürüyor.
Bir yanda özür ve soruﬂturmalar
olurken, di¤er yanda infazlara, iﬂkencelere devam edilebilmesinin
aç›klamas› budur. ‹ﬂkenceye, infazlara karﬂ› mücadele bunu bilerek sürdürüldü¤ünde do¤ru bir
hedefe yönlendirilebilir. Coplayanlar›n, kurﬂun s›kanlar›n cezaland›r›lmas›n› istemek, elbette demokratik bir taleptir, adalet için
gerekli bir taleptir, fakat, adalet
mücadelesini bununla s›n›rl› tutanlar, bir yerde düzenin kendini
aklamas›na da katk›da bulunmuﬂ

D

olurlar. Çünkü, ülkemizdeki iﬂkenceler, infazlar, katliamlar, alt
düzeydeki memurlar›n e¤itimleriyle, psikolojileriyle aç›klanamayacak kadar yayg›n, köklü ve sistematiktir. Bunu görmezden gelen her yaklaﬂ›m, iktidar yalakas›
Zafer Üsküller’in iﬂkenceleri “polislerin psikolojisiyle” aç›klayan
saçmal›klar›yla ayn›laﬂ›r.
arolar,
sendikalar,
tüm
DKÖ’ler, tüm sol güçler, Engin Çeberler’in, Ça¤daﬂ Gemikler’in hesab›n›n sorulmas› mücadelesi, kendine ilerici, demokrat
diyen, demokrasiden yanay›z diyen herkesin mücadelesidir. Bu
hesab›n sorulmas›nda yeralmayanlar›n, demokrasi mücadelesinde yeri yok demektir. Katillerin
yakas›na hep birlikte yap›ﬂal›m.
“Ölene tabut, kalana zab›t” olmamal›d›r Enginler’in katledilmesi. Oligarﬂinin klasik takti¤idir,
meseleleri komisyonlara havale
ederek, yarg›n›n zaman aﬂ›m› manevralar›na terkederek unutturmak ister ve politikalar da aynen
sürer. Buna izin vermemek, yani
daha somut olarak söylersek,
unutmamak ve unutturmamak,
haklar ve özgürlükler mücadelesinin asgari gere¤idir. Unutanlar ve
unutulmas›na izin verenler, en basit anlamda bile demokrasi mücadelesinin gereklerinden uzaklaﬂm›ﬂ olurlar.

B

Bilindi¤i gibi, 16 Mart (1978)
katliam› davas› da zaman aﬂ›m›
nedeniyle kapat›ld›. Zaman aﬂ›m›,
özellikle bu tür suçlarda, burjuvazinin hukuku basit, s›radan bir bürokrasiye indirgemesidir. Zaman
aﬂ›m›, asl›nda adaletin aﬂ›lmas›
ve aﬂ›nd›r›lmas›d›r. Halka karﬂ›
bir suç iﬂlenmiﬂ, iﬂkence yap›lm›ﬂ,
infaz yap›lm›ﬂ, katliamlar gerçekleﬂtirilmiﬂ; suç sabit hale gelmiﬂ.
Fakat burjuvazi buna ra¤men katillere, iﬂkencecilere diyor ki, “ﬂu
kadar y›l yakalanmazsan, cezadan muaf olacaks›n”... Yakalamayan da kendisi. Burjuvazi düzenin
hakimlerine de diyor ki, “davay›
uzat, benim eleman›m› kurtar; bu
yasaya uygun”... Zaman aﬂ›m›
yasaya uygun olabilir ama adalet
anlay›ﬂ›na uygun de¤ildir. Bunun

ne hukuki, ne ahlaki, ne vicdani
bir izah› da, gerekçesi de yoktur
ve olamaz... Zaman aﬂ›m›, oligarﬂinin elinde alenen iﬂkencecileri,
katliamc›lar› kurtarma hukukuna
dönüﬂmüﬂtür. Buna izin vermemek de bizim görevimizdir.
6 Mart ilk de¤ildi. O günden bu
yana uzan›p geliyor katliamlar.
Engin Çeber’in ya da Ça¤daﬂ Gemik’in katledilmesi de biliniyor ki
son olmayacak. Bir de¤il, beﬂ de¤il. Hangi birini münferit diye
aç›klayacak, hangi birini alt kademe memurlar›n üzerine y›kabilecek AKP iktidar›? Her ﬂey ortadad›r; sorun bir sistem ve yönetim
sorunudur. Enginler’in, Ça¤daﬂlar’›n kan›, yaln›zca birkaç gardiyan ve polisin elinde de¤il, Tayyip
Erdo¤anlar’›n, M. Ali ﬁahinler’in,
Beﬂir Atalaylar’›n elinde de vard›r.
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Tarihimizde hiçbir ad›m›m›z›
boﬂa atmad›k. Hiçbir bedeli boﬂuna ödemedik. Ne için ve neye
karﬂ› mücadele etti¤ini bilen
her devrimci, her koﬂulda mücadeleyi büyütme hedefinde ›srar eder. Halk Cephelilerin, tüm
Yürüyüﬂ okurlar›n›n öncelikli
görevi, Engin Çeber’le ilgili yay›n yasa¤›n› boﬂa ç›karmakt›r.

re kol kanat geriyor. Mevcut yarg›
sistemi, gösteriyor ki, yarg›da,
e¤itimde, çal›ﬂma hayat›nda, sorun ﬂu veya bu kurumda de¤il,
sistemin kendisindedir. Yarg›da
sorunun salt DGM sorunu olmad›¤›n›, DGM’lerde yap›lan biçimsel
de¤iﬂiklikle yarg›n›n niteli¤inde bir
de¤iﬂiklik olmayaca¤›n› anlat›rken, bizim dikkat çekmek istedi¤imiz iﬂte bu gerçekti. S›radan bir
mahkeme de, kontrgerilla politikalar›n›n kurumlar›ndan biri haline dönüﬂebilmektedir. ‹ﬂte bu yüzden kavgam›z as›l olarak sistemledir. Bize sald›ran da bir polis, bir
hakim de¤il, sistemdir zaten.
ayyip Erdo¤an, TÜS‹AD patronlar›na yönelik olarak geçen
hafta yapt›¤› bir konuﬂmada ﬂöyle
diyordu: “Lütfen karamsar aç›klamalar yapmay›n. Zira sizler ﬂu 6
y›l içinde çok ciddi paralar kazand›n›z”... Öyle olmuﬂtur gerçekten
de. Bunun karﬂ›l›¤›nda ise, halk
da o kadar yoksullaﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte Engin Çeberlerin iﬂkencede
katledilmesi, hapishanelerde ve
karakollarda yap›lan iﬂkenceler,
uygulanan tecrit bunun içindir. Tekellere çok büyük paralar kazand›rman›n yolu, halk› sindirmek,
devrimcileri tasfiye etmektir. Yasaklara boyun e¤mek, iﬂkenceler,
infazlar karﬂ›s›nda y›lmak, teslim
olmakt›r.
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iyasi tarihimizde hiçbir ad›m›m›z› boﬂa atmad›k. Hiçbir bedeli boﬂuna ödemedik. Ne için ve
neye karﬂ› mücadele etti¤ini bilen
her devrimci, her koﬂulda mücadeleyi büyütme hedefinde ›srar
eder. Halk Cephelilerin, tüm Yürüyüﬂ okurlar›n›n öncelikli görevi,
Engin Çeber’le ilgili yay›n yasa¤›n› boﬂa ç›karmakt›r. Buna ba¤l›
olarak adalet iste¤ini ve mücadelesini büyütmeliyiz. Bu mücadeleye, halk›n her kesimini katmaya
ben ka tl et çal›ﬂmal›y›z. Cellat, “b
tikçe, ço¤al›yor Enginler” diye
yata¤›nda dönüp dursun yine.
Engin’i katledenleri piﬂman edecek kadar çok Engin olup ç›kmal›y›z düzenin karﬂ›s›na.

S

dalet” ad›na nas›l bir düzenle
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz, herﬂeyiyle aç›¤a ç›km›ﬂ 16 Mart gibi
katliamlar›n failleri bile zaman
aﬂ›m›yla kurtar›l›rken, yarg› me“kanizmas›n›n hala tüm enerjisiyle
ve h›z›yla devrimcilere karﬂ› yasaklar, a¤›r hapis cezalar› vermeye yo¤unlaﬂm›ﬂ olmas›nda aç›kça
görülmektedir. ‹ s l a m c › , f a ﬂ i s t ,
kontra, sap›k, h›rs›z, herkes bu
düzenin yarg›s›nda aklanabilir;
ama devrimciler için yaln›zca cezalar, yasaklar var.

A

ir mahkeme ç›k›yor ve daha
soruﬂturman›n baﬂ›ndan Engin Çeber’i iﬂkenceyle katledenle-
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kence yapt›lar›, tutanaklarla, tan›klar›n ifadeleriyle, iﬂkence görenlerin teﬂhisleriyle, Adli T›p raporlar›yla belgelenmiﬂ durumda.

karﬂ› olduklar›ndan de¤il, iﬂkenceciliklerinin, katilliklerinin daha
fazla teﬂhir olmas›n›n önüne geçebilmek içindir.

Belgeler, Kan›tlar, Her ﬁey Ortada
Hala Tutuklanan Tek Bir ‹ﬂkenceci Yok
Engin Çeber, gördü¤ü iﬂkencelerden dolay› 10 Ekim’de öldü.
O günden bu yana;

◆ Engin’le birlikte gözalt›na
al›nan Aysu Baykal, Özgür Karakaya, Cihan Gün ‹stinye Karakolu’nda gördükleri iﬂkenceyi anlatt›lar. ‹ﬂkenceci polisleri teﬂhis ettiler.
◆ Metris Hapishanesi’nde En-
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gin’le birlikte iﬂkence gören di¤er
tutuklular, Özgür Karakaya ve Cihan Gün savc›l›k ifadelerinde, asker ve gardiyanlar taraf›ndan yap›lan iﬂkenceyi anlatt›lar. ‹ﬂkence
yapan gardiyanlar› teﬂhis ettiler.

◆ Engin, Özgür ve Cihan’a
yap›lan iﬂkencelere tan›k olan
adli tutuklular da, gözlerinin
önünde yap›lan iﬂkenceyi ayr›nt›l› olarak anlatt›lar.
◆ Baykal, Karakaya ve Gün
5’i jandarma, 15’i polis, 25’i gardiyan olmak üzere toplam 45 iﬂkenceciyi teﬂhis ettiler.

◆ TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu üyeleri Metris Hapishanesi’nde yapt›klar› incelemelerde kamera kay›tlar›nda iﬂkencenin belgelerini gördüklerini,
tan›klardan yap›lan iﬂkenceyi
dinlediklerini aç›klad›lar. ‹ﬂkencenin tan›klar›, Engin’in baﬂ›n›n duvara vurula vurula öldürüldü¤ünü
anlatm›ﬂlard›.
◆ Metris Hapishanesi’nde bir
baﬂgardiyan da tan›k oldu¤u iﬂkenceyi anlatt›.
*
Engin ve arkadaﬂlar›n›n iﬂkence gördü¤ü karakol ve hapishane
biliniyor. Hangi polislerin, hangi
askerlerin, hangi gardiyanlar›n iﬂ-

6

Ama, tüm bunlara ra¤men halen iﬂkenceciler ve katiller tutuklanmad›lar. Demek ki, AKP’nin
yarg›s› iﬂkenceyi ve iﬂkenceyle
öldürme suçunu, tutuklama gerekçesi olarak görmüyor.
Oysa, ayn› yarg›, Engin ve arkadaﬂlar›n› sadece yasal bir dergiyi satt›klar› için tutuklad›. “Polise mukavemet” iddias› bile, tutuklama gerekçesi yap›ld› ve yap›l›yor. Bak›n hapishanelere, sudan gerekçelerle tutuklanm›ﬂ
binlerce kiﬂiyle doludur. Ama, bir
insan› iﬂkenceyle öldürenlerin tutuklu yarg›lanmalar›na gerek görülmüyor. Niye? Sudan sebeplerle yarg›lanan insanlar için “gerekli bir önlem” olan tutukluluk, iﬂkenceciler, katiller için neden gere k s i z ?
Cevab› aç›kt›r. Çünkü, oligarﬂi, personelinin iﬂkencecili¤ini,
katilli¤ini suç olarak görmüyor.
‹ﬂkenceyi aç›ktan savunamad›¤›
için, soruﬂturma açmalar› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Soruﬂturma açmalar›, tutuklamalar›, yarg›lamalar› istisnad›r. Devrimci-demokrat
kesimlerin, halk›n tepkisi olmad›¤›nda ya da tepkiler giderek sönmeye baﬂlad›¤›nda veya yaﬂanan
olay gündemden düﬂmeye baﬂlad›¤›nda, ilk yapt›klar› iﬂkencecilerini, katillerini korumak, aklamak olmaktad›r.
Engin Çeber’in katledilmesine
iliﬂkin halen bir tutuklaman›n olmamas› da düzenin bu politikas›n›n sonucudur. AKP’nin riyakarl›klar› aldat›c› olmamal›d›r. Onlar›n özür dilemeleri, soruﬂturma
açmalar›, TBMM komisyonlar›n›
harekete geçirmeleri, iﬂkence
toplant›lar› yapmalar›, iﬂkenceye

Geliﬂmeler de bu gerçe¤i do¤rulamaktad›r. Engin’e iﬂkence
yapanlar, öldürenler yeni belge
ve kan›tlarla ortada oldu¤u halde, hapishanede de¤il, d›ﬂar›dalar.

Tan›klar:
“Baﬂ› duvara vurula
v u rula öldürüldü”
TBMM ‹nsan Haklar› Alt Komisyonu, Metris Hapishanesi’nde
yapt›¤› incelemelerin her ad›m›nda iﬂkencenin belgeleri, delilleri
ile karﬂ›laﬂt›. Art›k gizlenemez ve
inkar edilemez hale gelen iﬂkenceyi, komisyon üyelerine iﬂkencenin tan›klar› da anlatt›lar. Komisyon üyeleri, Engin Çeber’e 7
Ekim sabah say›m›nda yap›lan
iﬂkenceyi, tan›klar›n a¤z›ndan
ﬂöyle aktard›lar; “Çeber, say›mda aya¤a kalkmad›¤› için gardiyanlarla sür tüﬂtü. O gün iki
g a rdiyan, Çeber’i a¤›r ﬂekilde
dövdü, baﬂ›n› tekmeledi. Baﬂ›
duvara vuru l a v u rul a öldü rüldü.”
Her ﬂeyiyle, Engin’in nas›l öldürüldü¤ü aç›k.

Ka m era Gö r ü n tü l er i d e
‹ ﬂ ke n ce n i n B el ge l e ri
Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan, Engin Çeber’in
ölümüne iliﬂkin yürütülen soruﬂturma çerçevesinde incelenen
Metris Hapishanesi’ne ait kamera
görüntüleri de, ‹stinye Polis Karakolu’nda, Metris Hapishanesi giriﬂinde asker taraf›ndan ve gardiyanlar taraf›ndan yap›lan iﬂkenceyi belgeliyor.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

Kamera görüntülerini izleyen
TBMM ‹nsan Haklar› Alt Komisyonu üyeleri, kamera görüntüle rinde Engin Çeber’in hapishane ye teslim edilirken baﬂ›n›n üst
k› sm› nd a v e göz al t› nda ﬂi ﬂli kl er
görüldü¤ünü aktard›. Bu görüntüler de, Çeber’e karakolda iﬂkence yap›ld›¤›n› gösteriyor.
Ayr›ca komisyon üyelerinin
aktard›¤› bilgiye göre, kamera
görüntülerinde; Engin Çeber’in
askere teslim edildikten sonra üst
aramas› için sokuldu¤u bölmeye,
elinde cop, sopa bulunan jandarmalar›n girdi¤i görünüyor.
Yine kamera görüntülerinde,
gardiyanlar cop, sopalarla hapishane koridorunda dolaﬂ›yor ve
bu ﬂekilde Çeber’e iﬂkence yap›lan ko¤uﬂa giriyorlar.
‹ﬂkencenin belgeleri bu görüntüleri, iﬂkenceci gardiyanlar, “boyumuz yetmedi¤i için, ko¤uﬂtak i s i g o r talara bu sopalarla ulaﬂ › y o r u z ” ciddiyetsizli¤iyle aç›kl›yorlar. Gardiyanlar›n bu ciddiyetsizlikle verdikleri cevaplar, soruﬂturmadaki ciddiyetsizli¤in de bir
göstergesidir. Elbette, iﬂkenceciler geçmiﬂten günümüze, devleti
her zaman kendi yanlar›nda görmüﬂ olman›n, iﬂkenceyi, devlet
politikas› çerçevesinde yapm›ﬂ
olman›n rahatl›¤›ndalar.

Baﬂgardiyan
‹ﬂken ceyi An latt›
Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n ifadelerini ald›¤› gardiyanlardan, Baﬂgardiyan Y.A, iﬂke nce yi ﬂ öy le an lat t ›; “ 6 E k i m
sabah› say›mda... Ceber yere
diz çökmüﬂ vaziyetteydi... O es nada N.K,... eliyle surat›na 2-3
k e z t o k a t l a v u r du... 7 Ekim sa bah say›m›nda ayn› ko¤uﬂa
geldik. Beﬂ gard i y a n k o ¤ u ﬂ a
g i r d i...

Ceber, bahçe kap›s›na yak›n
diz çöker vaziyetteyken S.A. av cunun içiyle, S.E. elinin içiyle
Engin’in kafas›n›n üst k›sm›na,
N.K. de yine avcunun içiyle
Engin’in yüzünün iki yan›na
v u r maya baﬂlay›nca... S.E,

Ceber’i yer d e s ü r ü k l e y e rek bah çeye ç›kar›yord u . S ü r ü k l e m e y e
baﬂlamadan önce bir kez vur du...”
Gerçekte baﬂgardiyan›n anlat›m›, Engin’e yap›lan iﬂkencenin
çok çok s›n›rland›r›lm›ﬂ bir k›sm›d›r. Fakat, iﬂkencenin baﬂgardiyan›n anlat›m›yla da belgelenmiﬂ
olmas› yan›yla önemlidir.

D o k t o r d a S u ç O r ta¤›
Metris Hapishanesi’nde Engin’le birlikte iﬂkencelere maruz
kalan Cihan Gün, hapishane revirinde görevli doktorun tutumunu,
“ E n g i n ’ i re v i re k a l d › r m › ﬂ l a r v e
r e v i rdeki doktor, ‘gözleri aç›l›y o r, nabz› da at›yorsa ko¤uﬂa
g e ri gö tü rün ’ de mi ﬂ” ﬂeklinde
anlatm›ﬂt›.
Revirde görevli gardiyan da,
Bak›rköy Savc›l›¤›’na verdi¤i ifadede, revir doktorunun iﬂkencedeki suç ortakl›¤›n› ﬂöyle anlatt›;
“Nöbetimde nöbetçi doktor u
g ör medim. Doktor benden bilgi
de istemedi. Muayene defterinin
ilgili bölümlerinin ne ﬂekilde
dolduruldu¤undan
haberim
yok.”
Müdürleri, gardiyanlar›, doktorlar› ve askerleriyle, tam bir i ﬂkence merkezi. Bir devlet kurumunda bu kadar iﬂkencecinin bir
arada olmas›, günlerce sürdürülen iﬂkence sadece iﬂkencenin bir
devlet politikas› olmas› gerçe¤i
ile izah edilebilir. Bu kurumlara
iﬂkencecileri, iﬂkencenin suç ortaklar›n› dolduran da, devletin iﬂkence politikas›d›r.

15 ‹ﬂkenceci Polis
Teﬂhis Edildi
‹ﬂkence, Engin Çeber ve arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›nmalar›ndan itibaren baﬂlam›ﬂ, ‹stinye Karakolu’nda, hastanede, parmak
izi ve benzeri için götürüldükleri
P›nar Mahallesi Asayiﬂ Büro
Amirli¤i’nde de sürmüﬂtü.
Engin Çeber’le birlikte gözalt›na al›n›p tutuklanan Aysu Baykal, Özgür Karakaya, Cihan Gün,
aç›lan soruﬂturma çerçevesinde,

...Hala Tutuklanmad›!

Aysu Baykal, Özgür Karakaya,
Cihan Gün; iﬂkencecileri bir
bir teﬂhis ettiler
Bak›rköy Adliyesi’nde ‹stinye Polis Merkezi’nin 97 polisi ile yüzleﬂtiler. Soruﬂturmay› yürüten,
Cumhuriyet Savc›s› Cevdet Do¤an’›n da bulundu¤u yüzleﬂtirmede, gruplar halinde getirilen polislerden 15’ini iﬂkenceci polisler
olarak teﬂhis ettiler.
Aysu Baykal, yüzleﬂtirme s›ras›nda iﬂkenceci polislerin, tan›nmamak için gözlerini kendilerinden kaç›rd›klar›n›, baz›lar›n›n ise
saç keserek veya sakal b›rakarak
imaj de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n› ifade
etti. Baz›lar› ise, iﬂkenceciliklerinden utanmadan, piﬂkince gülüyorlard›.
Yine görülece¤i gibi, iﬂkence
aç›k, iﬂkenceciler ortada. Ama,
AKP’nin ‹nsan Haklar› Komisyonu üyeleri, ‹stanbul Emniyet Müdürü olabildi¤ince iﬂkenceyi örtmeye, adeta “iﬂkencecilerin iﬂkence yapma haklar›n›” savunmaya çal›ﬂ›yorlar.
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TBMM’de
Bas›n Toplant›s›
28 Ekim’de CHP Genel Sekter
Yard›mc›s› Mehmet Sevigen’le
birlikte, TBMM’de bas›n toplant›s›
düzenleyen, Aysu Baykal, Cihan
Gün ve Özgür Karakaya, gördükleri iﬂkenceleri anlatt›lar. Karakaya, gördü¤ü iﬂkence sonucunda
aya¤›ndaki rahats›zl›¤›n›n artt›¤›n› anlat›rken, Baykal, cinayet iﬂlemenin cezas›n›n ‘özür’ olamayaca¤›n›, adalet istediklerini belirterek; “ c i n a y e t t e n h a p i s y a t a n l a r ö z ü r d i l e s i n l e r, serbest b›r a k › l s › n l a r b u o l u r m u ? ” diye
sordu.
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Sevigen ise, iﬂkence suçlar›na
iliﬂkin cezalar›n para cezas›na
çevrilmeyece¤ine, ertelenmeyece¤ine ve bu suçlarda zaman aﬂ›m›n›n uygulanmayaca¤›na iliﬂkin
bir kanun teklifi haz›rlad›klar›n›
belirtti.

‹ﬂ ke nc eci Polis
Ma ¤ du r m u ﬂ !
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‹ﬂkence ne zaman tart›ﬂ›lmaya
baﬂlansa, iﬂkencecilerin ﬂefleri
baﬂlarlar seslerini yükseltmeye,
“onlar›n yetkileri azd›r!”, “çok
zor koﬂullarda çal›ﬂ›yorlard › r ! ” ,
“polis y›prat›l›rsa, terör azacakt›r!”, “amaç polisi y›pratarak,
soka¤a egemen olmakt›r!”...
‹ﬂkence yapan onlar, katleden
onlard›r, ama “ma¤dur” da onlard›r. Utanmadan, iﬂkence yapma,
katletme özgürlüklerinde en küçük bir s›n›rlaman›n olmamas›
için seslerini yükseltirler.
Çeber’in iﬂkenceden ölümüne
gösterilen tepkiler karﬂ›s›nda, ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’›n aç›klamalar› da
böyle oldu.
‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nun görüﬂtü¤ü Celalettin Cerrah; “ B u o l a y l a rdan dola y› ma¤dur olduk. Bu iddialar
yüzünden polis olarak, görev
yapmakta sanc›l› ve s›k›nt›l›y›z. Eyleme haz›rlanan terör ör g ü t l e r i , b u i ﬂ k e n c e p ropaganda l a r › y l a s o k a k l a r daki polis ege menli¤inin bitmesini istiyorl a r.” dedi.
Daha aç›k ifade edilebilir mi?
Cerrah diyor ki; görevimiz, iﬂkence yapmakt›r, iﬂkence yapm a d a n g ö r e v y a p a m › y o r uz.
Fakat, bu s›k›nt›y› duyan
sadece Cerrah de¤il, ad› ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu
olanlar da ayn› s›k›nt›y› duyuyorlar.

‘‹ﬂkence Hakk ›’n›
S av u n m a K om is y o n u:
Çeber’in ölümüne iliﬂkin
TBMM bünyesinde komisyon
oluﬂturuldu¤u aç›kland›¤›nda, bu
komisyonlar›n amac›n›n, suçlar›
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ortaya ç›karmak de¤il, devletin,
iktidarlar›n suçlar›n› aklamak oldu¤unu yazm›ﬂt›k.
Belirtti¤imiz oligarﬂik düzenin
bu komisyonlara yükledi¤i genel
misyondu. Engin Çeber’e iﬂkence olay›nda da bu iﬂlevleriyle ortaya ç›kt›klar›n› görmek için fazla
beklemek gerekmedi. Üstelik öylesine aleni davran›yorlar ki,
isimlerini de¤iﬂtererek, “iﬂkence
yapma, öldürme hakk›n› savunma komisyonu” yapsak, s›fatlar›na çok uygun bir isim olacakt›r.
‹ﬂte komisyon baﬂkan› Zafer
Üskül’ün, 28 Ekim’de Kad›köy
Kaymakaml›¤›’nda düzenledikleri bas›n toplant›s›ndaki aç›klamalar›; “ B u t ü r o l a y l a r › n s i s t e m l i
olmad›¤›n›, Türkiye’de sistemli
bir iﬂkencenin yap›lmad›¤›n›
gözlemliyor uz.”
Bu aç›klama, AKP iktidar›n›n
ve oligarﬂik devletin aç›¤a ç›kan
iﬂkenceci, katil yüzünün üzerini
örtmek için yap›lm›ﬂt›r. Bu aç›klama, iﬂkencenin, ölümlerin bugünkü gibi sürmesini isteyen bir
aç›klamad›r.
Üskül, iﬂkenceyi araﬂt›rmak
için gitti¤i karakollarda, güvenlik
güçlerinin çok yor uldu¤unu gözlemlemiﬂ, diyor ki; “Ta b i i k i , g ü v e n l i k g ü ç l e r i g e re k ti ¤ i n d e z o r
k u l l a n a c a k t › r... Ufak tefek yan l›ﬂlar yap›lsa da orant›l› gücün
k u l l a n › l d › ¤ › n › g ö r ü y o r uz”.
Komisyonun yine AKP’li üyelerinden M e hm et O ca k ta n da,,
“‹stinye Karakolu iﬂkence için
uygun bir fiziki yap›da de¤il.
Çok küçük ve di¤er binalarla iç
içe. En ufak bir gürültünün d›ﬂar›dan duyulmas› mümkün”
dedi.
AKP’nin denetimindeki ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu
böyle olduktan sonra, yarg›s›n›n,
Adalet, ‹çiﬂleri Bakanl›klar›’n›n
nas›l bir politika izleyeceklerini
görmek etmek zor de¤ildir.

‹ ﬂ k e nc e O r tada Ama
Cezaland›ran Yok
Geliﬂmeler, iﬂkencenin saklanamayacak kadar ortada oldu-

¤unu, ancak AKP iktidar›n›n da
bu aç›ktaki gerçe¤in üzerini örtmeye çal›ﬂt›¤›n› göstermektedir.
AKP iktidar›, iﬂkenceci, katliamc›
sistemlerinin bu süreçten mümkün oldu¤u kadar az y›pranmas›
için çal›ﬂmaktad›r.
Ankara’da Baﬂbakanl›k ‹nsan
Haklar› Baﬂkanl›¤› taraf›ndan örgütlenen ‹ﬂkence ‹le Mücadele
Toplant›s› da bu amaca hizmet etmektedir. ‹ﬂkencenin karﬂ›s›nda
imiﬂ gibi görünmek, bu konudaki
eleﬂtirilerin, tepkilerin önünü kesmek. Di¤er yandan iﬂkencecilerini
sahiplenip, iﬂkenceyi sürdürmek.
Bunun için de iﬂkenceye karﬂ› att›klar› somut bir ad›m yoktur.
A K P i k t i da r ›n › n a m a c › ﬂ ö y l e
ö z etl en eb ilir ;
1-) AKP’nin ve devletin iﬂkencedeki sorumlulu¤unu örtbas etmek ve “aklamak”!
2-) Mümkün olabildi¤i kadar,
iﬂkencecilerini korumak ve kurtarmak
3-) ‹ﬂkencenin teﬂhir olmas›n›n, iﬂkence politikas›n›n sorgulanmas›n›n önüne geçmek... ‹ﬂkence ve katliamc›l›¤›n bundan
sonra da eskisi gibi sürdürülebilmesini güvence alt›na almak...
‹ﬂkenceye karﬂ› aç›klama yaparken de, iﬂkencecilerini himaye ederken de, polisin iﬂkence
yapmas›n› savunurken de, hedefleri ayn›d›r. Yapt›klar› iﬂkencenin
karﬂ›s›nda imiﬂ gibi görünüp,
ama iﬂkenceyi savunmak, kitlelerin gözünde meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂmakt›r.
Adalet talebi ortadad›r. Belgeler, kan›tlar iﬂkenceyi ve iﬂkencecileri ortaya koyuyor. Fakat, tek
bir tanesi bile halen tutuklanm›ﬂ de¤ildir.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

‹ﬁKENCEDE KATLETMEK SERBEST;
‹ﬁKENCEDE ÖLÜMÜ YAZMAK YASAK!
Ne diyordu Baﬂbakan Erdo¤an: “ y o k s a y a r s a n › z y o k
o l u r ”. Bunu Kürt sorununda veya baﬂka bir konuda söylemiﬂ olmas›n›n bir önemi yoktur; burada as›l olan zihniyettir. Zihniyet
bu olunca, halktan her ﬂeyi gizlemek, halka her türlü yalan›
söylemek düzenin tüm kurumlar›na normal görünüyor.
‹ﬂkence mi var?
Yok say›n. Yok say›lam›yorsa, yaz›lmas›n›, konuﬂulmas›n›
yasaklay›n! Kimse duymas›n
Engin Çeber’in iﬂkencede öldürüldü¤ünü. Kimse Engin Çeber’e, karakolda, hastanede, hapishanede, k›sacas› devletin
elinde oldu¤u her yer ve her anda iﬂkence yap›ld›¤›n› ö¤renemesin!
Henüz hiçbir iﬂkencecinin ifadesi bile hakim taraf›ndan al›nmam›ﬂken, hem yay›n yasa¤›, hem dosyaya gizlilik karar› al›n›yor. Kimden,
neyi gizliyorsunuz?

Engin Çeber’in iﬂkencede
katledilmesiyle ilgili soruﬂturmada yay›n yasa¤› konuldu.
Yasa¤›, Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› talep etti;
Bak›rköy Nöbetçi Sulh Ceza
Mahkemesi verdi.
Yasa¤›n gerekçesi:
“Soruﬂturman›n selameti”
Siz ﬂuna, soruﬂturman›n
de¤il de, soruﬂturulanlar›n,
yani ‹ﬁKENCEC‹LER‹N SELAMET‹ ‹Ç‹N desenize!
Yay›n yasaklar›, iﬂkencecilerin, katillerin, kontrgerillan›n hizmetinde!
Yalanlar ve yasaklar, meﬂru olmayan politikalar›n savunucular›n›n
en s›k baﬂvurdu¤u silahlard›r. Engin
Çeber’i iﬂkencede katledenler, iﬂkenceciliklerinin iyice teﬂhir olmas›
üzerine, yine ayn› silaha baﬂvurdular ve Engin Çeber’in iﬂkencede
katledilmesiyle ilgili yay›n yasa¤›
koydular.
Engin Çeber’in katledilmesiyle
ilgili soruﬂturmay› yürüten Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, “soruﬂturman›n selameti aç›s›ndan”
yay›n yasa¤› konulmas› için nöbetçi
mahkemeye baﬂvurdu. Bak›rköy
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi de
baﬂsavc›l›¤›n talebini “hakl›” bularak Bas›n Kanunu’nun 3. maddesi
uyar›nca “yay›n yasa¤›” konulmas›na karar verdi.
Bak›rköy C. Savc›s› Cevdet Do¤an, daha önce de soruﬂturma dosyas› için “ g i z l i l i k k a r a r› ” vermiﬂ
ve bu nedenle de Çeber’in avukatlar›n›n soruﬂturmaya müdahalesi engellenmiﬂti. Yay›n yasa¤› karar› ise,
iﬂkencecilerin
yarg›lanmas›n›n
halk taraf›ndan takip edilmesini
engelleyecektir.

1 y›lda 23 yay›n yasa¤›!
Kime hizmet ediyor?
Yay›n yasa¤› iﬂkencenin ve iﬂkencecilerin sahiplenilmesidir. Aksini iddia eden ﬂu sorular› cevaplamak zorundad›r: “‹ﬂkence münferit” ise niye yay›n yasa¤›?... ‹ﬂkenceciler cezaland›r›lacaksa niye yay›n yasa¤›?.. ‹ﬂkence, tüm yasalarda, tüm dillerde, tüm toplumlar nezdinde, insanl›k suçudur. Bu nedenledir ki, iﬂkence suçunun yarg›lanmas›, en aleni ﬂekilde yap›lmas› gereken bir yarg›lamad›r. B›rak›n yay›n yasa¤› konulmas›n›, mümkün
olsa, tüm televizyonlar, iﬂkencecilerin ifade vermelerini, mahkemelerdeki yarg›lanmalar›n› canl› olarak
yay›nlamal›d›r.
Ama oligarﬂinin yarg›s› iﬂkenceyi, iﬂkenceciyi teﬂhir ve mahkum et-

...Hala Tutuklanmad›!

meyi de¤il, her zaman oldu¤u gibi
onlar› korumay› düﬂünüyor.
Sadece son 1 y›l içinde, 23 olaya
yay›n yasa¤› konuldu. Bunlar›n baz›lar›n› hat›rlamak, yay›n yasaklar›n›n kime, neye hizmet etti¤ini göstermeye yeter. ‹ﬂte yay›n yasa¤› konulan olaylardan baz›lar›: H r a n t
Dink cinayeti, Malatya Zirve Ya y› nevi ka ti l am›, Da¤l ›c a ve A k t ü tün bask›nlar›, Ergenekon soruﬂt u r m a s › , Akdeniz Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›... ve Engin
Çeber’in katledilmesi.
Olaylara bak›nca, yay›n yasaklar›n›n adaleti sa¤lamakla hiçbir ilgisinin olmad›¤› kendili¤inden ç›k›yor ortaya. Yasaklar, adaletin de¤il,
adaletin yakas›na yap›ﬂmas› gerekenlerin hizmetindedir.
Yay›n yasa¤›n›n gerekçesi, ka¤›t
üzerinde “ y a r g › s ü recinin etkilenm e m e s i ” diye anlat›l›r; prati¤in
söyledi¤i ise bambaﬂkad›r: Yay›n
yasaklar›n›n hepsi, katillere, kontrgerillaya yar›yor. Bu yasak, AKPnin ülkeyi yasaklarla, sorunlar› yok
sayma politikas›yla yönetmesinin
yeni bir örne¤idir.
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Halk›n Hukuk Bürosu:
“ Yay ›n Ya s a¤› Hu k u k a
Ayk ›r›d›r”
Halk›n Hukuk Bürosu, Bak›rköy
Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n verdi¤i
“yay›n yasa¤› karar›”na itiraz etti.
Engin’in babas› Ali Tekin ad›na
Avukat Taylan Tanay ve Naciye Demir imzas›yla verilen itiraz dilekçesinde Engin ÇEBER’in öldürülmesinin “ devletin suça kar›ﬂt›¤› ﬂüphesi ne sahip bir olay ” oldu¤u ve
bu nedenle de bu olaylarda uluslarüstü sözleﬂmelerin belirledi¤i ilkeler çerçevesinde soruﬂturma yürütülmesinin bir zorunluluk oldu¤u
belirtildi.
Yay›n yasa¤› karar›n›n geri al›n-
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mas›n›n talep edildi¤i dilekçede
avukatlar, ﬂunlar› vurgulad›: “...as›l
kurala göre; yay›n yasa¤› yasakt›r.
Olaylar hakk›nda yay›n yasa¤› konamaz. ‹stisnalar›, yasal olmal›d›r.
S›n›rland›rma ‘yarg›lama görevinin
etkiden uzak tutulmas›’ amac›na yöneliktir. Ortada ‘yarg›lama’ yoktur,
‘s o r u ﬂ t u r m a ’ vard›r. Soruﬂturma
aﬂamas›nda aç›lm›ﬂ bir dava yoksa
‘yay›n yasa¤›’ konamaz.”
Sözkonusu yay›n yasa¤›na gösterilen gerekçe, ülkemizdeki anayasa ve yasalar›n ve onlar›n yorumundaki “ f a ﬂ i s t r u h u ” da ele veriyor.
Evet, yay›n yasa¤›na gerekçe olarak
gösterilen Bas›n Kanunu’nun 3.
Maddesi, “Bas›n Özgürlü¤ü”nü tarif etmek ve güvence alt›na almak
için konulmuﬂ bir maddedir. Fakat,
durum o kadar ilginçtir ki, bas›n özgürlü¤ünü koruyan yasa maddesi ile
h a b e r yay›n› ve bas›n özgürlü¤ü
yasaklanmaktad›r.

Türkiye bas›n özgürlü¤ü
s›ralamas›nda 102’nci!
ÇOK B‹LE!
Uluslararas› S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler (RSF) taraf›ndan haz›r-

lanan Dünya Bas›n Özgürlü¤ü s›ralamas›nda, Türkiye 173 ülke içinde 102. s›rada yer ald›.
2007’ye iliﬂkin s›ralamada 163
ülke içinde 101. s›rada yer alan Türkiye, bu y›lki s›ralamada bir s›ra daha aﬂa¤› düﬂmüﬂ bulunuyor.
Peki, Türkiye’nin s›ralamada bu
kadar aﬂa¤›larda yeralmas›n›n nedenleri nelerdir denilirse, asl›nda bu
herkesin az çok bildi¤i yasaklard›r.
RSF raporunda ﬂunlar s›ralan›yor:
- Bas›n ve ifade özgürlü¤üne
yönelik ihlallerin yo¤unlu¤u
- S a n s ü r ve otosansür uygulamalar›na rastlanmas›
- ‹nternet özgürlü¤ünün yasaklarla karﬂ›laﬂmas›
- Suçlar›n cezas›z kalmas›.
RSF’nin s›ralamalar›nda kulland›¤› ölçülere kat›lm›yoruz; fakat bu
dört maddede s›ralanan olgular›n
bir gerçek oldu¤unu de¤iﬂtirmez.
Bas›n yasa¤›, ülkemizi yönetenlerin akl›na gelen ilk bast›rma, sindirme yöntemidir. Sosyalist bas›na
yönelik son alt› ay içinde verilen
toplatma, yay›n durdurma kararlar›n› hat›rlamak, internet sitelerine

Yürüyüﬂ Y‹NE Toplat›ld›
Toplatan Y‹NE Kars Sulh Ceza M ahkemesi
Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi’nin, 19
Ekim 2008 tarihli 3. Say›s› hakk›nda Kars Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma karar› verildi.
Toplatma karar›n›n gerekçesi klasikti: “terör örgütünün propagandas›n› yapmak” ve “suç ve suçluyu övmek”! Fakat aç›k ki, karar hukuki de¤il, keyfidir. Karara göre; Dev-Genç’i, Dev-Gençlileri yazmak suç. Türkiye gençli¤ine y›llard›r yol gösteren Dev-Genç’ten korkuyorlar. Gençli¤in yozlaﬂmas› için ellerinden gelen her ﬂeyi yapmalar›na
ra¤men hala Dev-Genç’i sahiplenen, miras›na sahip ç›kanlar›n olmas›na tahammül edemiyorlar. Asl›nda tahammülsüzlükleri tüm devrimcilere, devrimci düﬂüncelere ve örgütlenmeleredir. Toplatma karar›n›n baﬂka bir aç›klamas› yok.
Yürüyüﬂ Dergisi 22 Ekim günü toplatma karar›na iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada her olay›n, iktidara geldi¤inden beri hak-hukuk, demokrasi naralar›
atan AKP’yi yalanlad›¤›n› belirterek, daha iki hafta önce Engin Çeber’in
katledilmesini hat›rlatt›. Yürüyüﬂ Dergisi, toplatma karar›na karﬂ› net tavr›n› ise ﬂu cümlelerle ortaya koydu: “As›l suç gerçekleri yazmam›z› engelle mektir... Susmayaca¤›z!... Düzen kendinden baﬂka kimseye hak tan›m›yor.
Bizi onun çizdi¤i s›n›rlar içinde yay›n yapmaya zorluyor. Her koﬂulda gerçekleri yazmaya, devrimi ve devrimcileri anlatmaya devam edece¤iz.”
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karﬂ› uygulanan yasaklar› hat›rlamak yeterlidir. Devrimci demokrat
radyolar, gazeteler, dergileri susturmak için ekonomik, siyasi, polisiye
her türlü yöntem kullan›lmakta, dahas› bunun için komplolara baﬂvurulabilmektedir. Sadece gazeteler,
dergiler de¤il, devrimci bas›n çal›ﬂanlar›n›n da y›llard›r aç›k faﬂist terörün hedefi yap›ld›¤› bir ülke, “bas›n özgürlü¤ü” s›ralamas›nda aﬂa¤›lara düﬂmeyip de ne olacak?
‹ﬂte Ferhat, iﬂte Engin!..
RSF raporundaki maddelerden
biri “suçlar›n cezas›z kalmas›”yd›.
Ferhat’› vuran polisin bir y›l› aﬂk›n
süre geçmesine ra¤men tutuklanmamas› bunu göstermiyor mu? Say›s›z
kitle gösterisinde, gazetecilere coplarla, gaz bombalar›yla sald›ran tek
bir polisin bile bugüne kadar hiçbir
cezaya u¤ramam›ﬂ olmas› bunu
göstermiyor mu?
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tan Ferhatlar›n vuruldu¤u, onu vuranlar›n tutuklanmamas›n› protesto eden Enginlerin katledildi¤i bir ülkede bas›n özgürlü¤ünden söz eden ya kara
mizah yap›yordur ya da iktidar yalakas›d›r.

Ac› ve öfke dolu
y ü reklerimizde yasa¤›n›z›n
hiçbir hükmü yoktur!
Engin Çeber iﬂkencede katledildi. H i ç b i r yasak iﬂkence gerçe¤ini
örtemez.. Hiçbir yasak ‹ ﬁKE NC E D E Ö L Ü M gerçe¤ini örtemez..
Bu yasa¤›n Engin’in anas›n›n
babas›n›n yüre¤inde, Engin’in arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar› nezdinde de
hiçbir hükmü yoktur. Ya s a k l a r g e rç e k l e r e i ﬂ l em e z . .
Ne olacak ﬂimdi? Bu yasa¤a uymaman›n karﬂ›l›¤› “para cezas›”
ise, paras›n› veren iﬂkenceyi yazabilecek öyle mi? “ P a r a s › y l a ö z g ü rl ü k ” yani; al›n›p sat›lan bir hak.
Kapitalizme çok çok uygun. Ama
biz kapitalist de¤iliz. Yasa¤›n›z›,
mücadelemizle hükümsüz k›laca¤›z. Bu yasak, iﬂkencede ölüm ve
bizim irademiz k a r ﬂ › s › n d a h ük ü m s ü z d ü r.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

“Özür De¤il Adalet ‹stiyoruz”
30 Ekim 2008 tarihinde Ankara Hakimevi’nde
Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤›’nca “‹ﬂkence ve
Kötü Muamele ile Mücadele” toplant›s›na kat›lan Adalet
Bakan› Cemil Çiçek TAYAD’l› Aileler taraf›ndan protesto edildi.
‹ﬂkenceyle ilgili demogojiler yapan Çiçek’e Av.
Taylan Tanay “Engin’in hayat›n› kaybetmesinin
ard›ndan 20 gün geçmesine ra¤men tutuklanma
olmad› bu konu ile ilgili ne düﬂünüyorsunuz?” diye
sordu. Av. Taylan Tanay’a cevap vermekten kaçan
Çiçek TAYAD’l› Aileler taraf›ndan “Katiller Halka Hesap
Verecek” sloganlar›yla protesto edildi. Polislerin
bo¤az›ndan s›karak susturmaya ve gözalt›na almaya
çal›ﬂt›¤› TAYAD’l› Tuncer Gümüﬂ, “‹ﬂkenceyle mücadele gününde insanlara iﬂkence yap›l›yor” diyerek iﬂkencecileri teﬂhir etti.
TAYAD’l›lar›n teﬂhiriyle polis
gözalt›ndan vazgeçmek zorunda kald›.
Daha sonra aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler özrün
yeterli olmad›¤›n›, Türkiye’de iﬂkencenin devam etti¤ini
dile getirirken, Engin Çeber’in babas› ise “o¤lumun
katilerinin tutuklanmas›n› istiyorum” dedi.

“Engin’i Yazmak Yasak!
Bu Yasak Hükümsüzdür!”
Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n talebi
üzerine Bak›rköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimli¤i'nin ald›¤› “yay›n yasa¤› karar›”na bir
tepki de Halk Cephesi’nden yükseldi.
Mecidiyeköy Meydan›’nda toplanan ve “Engin’in Katilleri Tutuklans›n-Halk Cephesi” yaz›l›
önlükler giyen Halk Cepheliler “Engin’i Yazmak
Yasak! Bu Yasak Hükümsüzdür! Adalet ‹stiyoruz” pankart›n› ve Engin Çeber’in resimlerini taﬂ›d›lar.
Halk Cephesi ad›na Gülseren Karademir’in
okudu¤u aç›klamada Adalet Bakanl›¤›’n›n özrünün bir kand›rmaca oldu¤u belirtilerek, ortada
aç›lm›ﬂ bir dava bile yokken soruﬂturma dosyas›na “yay›n yasa¤›” koyulmas›n›n samimiyetsizli¤inin göstergesi oldu¤u vurguland›. “Adalet
istemeye devam edece¤iz” denilen eylemde
“Engin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r” sloganlar› at›ld›.
30 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde aç›klaman›n ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

saca özetlendi¤i mektubun son
bölümünde Adalet Bakan›’na
ﬂöyle seslendi bu ülkenin vicdan›
olan ayd›nlar, sanatç›lar:
"Bizler, bu ülkenin ayd›n ve sanatç›lar›; yani bu ülkenin vicdan›
olarak, hem Engin Çeber'i katleden görevlilerin hukuki süreçlerini, hem de 45/1 No'lu genelgenin
uygulan›p uygulanmad›¤›n› izle-

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar:
“‹ﬂkencecilerin ve tecritin takipçisiyiz”
Engin Çeber'in katledilmesine
tepkiler sürüyor. Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar da, yaﬂanan bu katliama
karﬂ› sessiz kalmayan kesimler
aras›ndayd›. 27 Ekim günü ﬁiﬂli
PTT binas› önünde, toplanan
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar ile destek
veren di¤er ayd›n ve sanatç›lar
"‹ﬂkence ‹nsanl›k Suçudur" yaz›l›
pankart ve çeﬂitli dövizler açt›lar.
Bas›na eylemin amac›n›n anlat›lmas›ndan sonra Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin'e gönderilecek
olan mektup, tiyatro sanatç›s›
Metin Coﬂkun taraf›ndan okundu. Engin’in katlediliﬂinin k›-

yece¤imizi hem size hem de kamuoyuna duyuruyor ve diyoruz
ki; bir 'ilk'i hayata geçirdiniz ve
özür dilediniz, ﬂimdi bir 'ilk'i daha
hayata geçirin ve derhal istifa
edin! Bunu, yüre¤imizin so¤umas›
için veya kiﬂisel herhangi bir nedenle istemiyoruz, sadece iﬂkenceyi, iﬂkenceli ölümleri ve Engin
Çeber'den sonra yaﬂanan riyakarl›klar› içimize sindiremedi¤imiz
için istiyoruz. O kadar..."
ﬁair Ruhan Mavruk da Engin
Çeber'in ac›l› annesinin foto¤raf›n› bas›n mensuplar›na da¤›tt›.

...Hala Tutuklanmad›!
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62 ayd›n ve sanatç›n›n imzas›n› taﬂ›yan aç›k mektup ve Engin
Çeber'in annesinin, Engin Çeber'in cenaze töreninde çekilmiﬂ
foto¤raf› iadeli-taahhütlü olarak
Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin'e
gönderilmek üzere PTT görevlilerine teslim edildi.
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Daha sonra ﬁiﬂli Adliyesi'ne
geçen ayd›n ve sanatç›lar, burada
da pankart ve dövizlerini açarak
bas›na yine k›sa bir aç›klama
yapt›lar. Sanatç› Metin Coﬂkun,
ayd›nlar olarak bu soruﬂturman›n
ve tecrit konusunun sürekli takipçisi olacaklar›n› belirtti.
Adalet Bakan›’na mektup atma eylemine Erdal Bayrako¤lu,
Yusuf Çetin, Ercan Ayd›n, Ruhan
Mavruk, Avni Sa¤lam, Esat
Korkmaz, Ercan Tanr›verdi, Metin Coﬂkun, Birol Topalo¤lu, ‹smail ‹lknur, Mehmet Arslan, Serap Ba¤datl›, Ceyda Ba¤datl›,
Hasan Sa¤lam, Nurettin Güleç,
Cezmi Ersöz, Mehmet Esato¤lu,
Bilgesu Ataman, Funda ‹slam,
Grup Yorum elemanlar›, Tiyatro
Simurg üyeleri ve ‹dil Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›n›n oldu¤u çok say›da ayd›n ve sanatç› kat›ld›.
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‘Vur ulan köpek dölü...’
‹ﬂkencenin, ‹nfazlar›n Sorumlusu AKP’dir!
Bir gencimiz daha katledildi
Ad›: Ça¤daﬂ GEM‹K, Yaﬂ›: 18
Suçu: Polisin karﬂ›s›na ç›km›ﬂ olmak!

soruﬂturma, rapor yok iken,
Antalya
Emniyet
Müdürü
Feyzullah Arslan, “kas›t yoktur”
diye aç›klama yap›yor.

Ça¤daﬂ’›n katili yaln›z polis memuru M.E de¤ildir;
Ça¤daﬂ’› vuran silah›n teti¤inde Erdo¤an ve Atalay’›n parmak izleri var!
Ça¤daﬂ Gemik’i
Polis Katletti!
27 Ekim günü Antalya
Yeﬂildere Mahallesi’nde polisler
taraf›ndan durdurulan Ça¤daﬂ
GEM‹K, polisin “dur ihtar›na
uymad›¤›” gerekçesiyle baﬂ›ndan
vurularak katledildi.
Motorsikleti
2
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Antalya

ile

seyir

halindeyken
durdurulan
ve
yan›ndaki arkadaﬂ› kaçmas›na
ra¤men
kendisi
kaçmayan
Gemik’in çene alt›ndan yak›n
mesafe
sonucu
vurularak
öldürüldü¤ü tespit edildi. Ertesi
gün
K›z›lar›k
Cemevi’nden
kald›r›lan
cenazede
“Çocuklar›m›z› daha ne kadar
katledeceksiniz! Dün Engin’i
öldürdünüz
bu
gün
Ça¤daﬂ’›”
diyen aile,
çocuklar›n›
katleden
polislere
tepki gösterdi.
Or tada
h e n ü z
h i ç b i r
araﬂt›rma,

Ça¤daﬂ GEM‹K’in Arkadaﬂ›:
“Polis diz çöküp niﬂan ald› ve 4 el ateﬂ etti.
‘Arkadaﬂ›m› öldürdünüz’ dedim. Silah›n› kafama
dayay›p ‘Sus, seni de öldürürüm’ diye tehdit etti.
Ça¤daﬂ’›n sab›kas› olmad›¤›n› ö¤renince de ‘Tüh
be, sab›kas› da yokmuﬂ’ dediler.”
Ça¤daﬂ GEM‹K’in Ailesi:
“ Bi r d e pol is içi n yet ki is tiy or lar. A l s› n l a r y e tkiyi bizi de vursunlar”
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Okurlar›m›z
Feyzullah
Arslan’›n Emniyet Müdürlü¤ü
sözcüsü iken, sayfalar›m›zda
hangi s›fatla an›ld›¤›n› hat›rlayaFeyzo”.
caklard›r: “ Ya l a n c ›
De¤iﬂen bir ﬂey yok demek ki!
Katillerini aklamak için de yine
ilk baﬂvurdu¤u ﬂey, YALAN oldu.
Gemik’in polis taraf›ndan
katledilmesine iliﬂkin baﬂta
Antalya Halk Cephesi ve Antalya
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
ﬁubesi yapt›klar› yaz›l› aç›klamalarla katliam› protesto ettiler.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
ﬁubesi aç›klamas›nda AKP iktidar›n›n polise “adam vurma
yetkisi” vermesine ve her geçen
gün artmakta olan ölümlere
dikkat çekilerek “bu durum
güvenlik görevlilerinin kiﬂisel
hatalar› olarak aç›klan›yorsa bu
hiç inand›r›c› de¤ildir. Herkes
bilmelidir. Bu ölümler tesadüf
olamaz” denildi.

K›ﬂlahan Meydan›’nda
Katliama Tepki
“...Öldürme hakk› sizin
yaﬂatma hakk› bizimdir!
Size
y ak›ﬂan›
y ap›n
öldürün bizi!...”
Antalya Halk Cephesi 29
Ekim
günü
K›ﬂlahan
Meydan›’nda yapt›¤› eylemle
“Ça¤daﬂ Gemik’i katleden polislerin cezaland›r›lmas›n›” istedi.
“DÜN
ENG‹N!
BUGÜN
ÇA⁄DAﬁ! YARIN SIRA K‹MDE,
ÇA⁄DAﬁI VURAN POL‹S CEZALANDIRILSIN!” pankartlar›n›n
aç›ld›¤›
eylemde
Ça¤daﬂ
Gemik’in resmi ve katliam›
protesto eden dövizler taﬂ›nd›.
Züleyha

Kurt’un

bas›n

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

Ba¤c›lar
metnini okudu¤u eyleme 300 kiﬂi
kat›ld›.
Eylemde
Ça¤daﬂ
Gemik’in ailesi de bir konuﬂma
yaparak, “Ça¤daﬂ’›n katili AKP
polisidir, polis sokak ortas›nda
insanlar›
katlediyor,
Engin
Çeber’i katletti, polisler insanlar›m›z› katlediyor” dedi.
“Adalet ‹stiyoruz, Yaﬂas›n
Halk›n Adaleti, Analar›n Öfkesi
Katilleri Bo¤acak” sloganlar›
at›ld›¤› eylemde öfke hakimdi.
Kalabal›k eyleme çevredeki
insanlar›n da ilgili oldu¤u
görüldü. Çevredekiler eyleme
alk›ﬂlar›yla destek oldular.
Polisin mahalleden eyleme
kat›lmak için gelen halk› tehdit
etti¤i buna karﬂ›l›k halk›n otobüslerle eyleme kat›lmak için
K›ﬂlahan Meydan›’na geldi¤i
bildirildi.

Ba¤c›larda Katliam Öfke
‹stanbul
Ba¤c›lar,
Yenimahalle’de 29 Ekim günü
Ça¤daﬂ Gemik’in polis taraf›ndan
katledilmesi protesto edildi.

Akﬂam saatlerinde yap›lan
eylemde kitle 9. Sokak’ta topland›. Burada bekleyiﬂ an›nda
sokakta yap›lan çar›da Ça¤daﬂ
Gemik’in sokak ortas›nda polis
taraf›ndan katledildi¤i belirtilerek, 'Dün Engin Çeber’in
iﬂkencede öldürülmesine karﬂ›
ç›kt›¤›m›z gibi… Bugün de
Ça¤daﬂlar’a sahip ç›kmal› ve tepkimizi göstermeliyiz' denildi.

Giriﬂi’nde yap›lan aç›klamay›
TAYAD’l› Aileler ad›na Yurdagül
Gümüﬂ okudu.

9. Sokak’tan pankart aç›larak
yürüyüﬂ baﬂlad›. Daha sonra
Ahmet Kabakl› Caddesi’nden
sloganlarla
aç›klaman›n
yap›laca¤› yere gelindi. Aç›klamay› Ça¤daﬂ Gemik’in akrabas›
‹lyas Susam okudu.

TAYAD’l› Aileler “ A K P ‹ k t i dar›n›n Cani Eli Bir Evlad›m›z›n
Daha Kan›na Bulaﬂt›” baﬂl›kl›
aç›klamayla Ça¤daﬂ Gemik’in
katledilmesini protesto ettiler.

Susam,
Ça¤daﬂ’›
polisin
katletti¤ini belirterek “bu ülkede
adam öldürme özgürlü¤ü mü
var?” diye sordu. Adalet ‹stiyoruz
denilen aç›klamada, Ça¤daﬂ’›n
katillerinin cezaland›r›lmas› istendi. Adalet için halka mücadele
ça¤r›s› yap›lan eylem sloganlarla
sona erdi.

Baran, Engin, Ça¤daﬂ!
S›ra Kimde?
‹zmir’de
TAYAD’l›
Aileler,
Antalya’da Ça¤daﬂ Gemik’in “dur”
ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle
polis taraf›ndan baﬂ›ndan vurularak katledilmesini protesto ettiler.
30

Ekim

günü

Kemeralt›

Gümüﬂ, nas›l bir ülkede
yaﬂad›¤›m›z› anlat›rken çevredeki
halk›n aç›klamay› sonuna kadar
dinledi¤i görüldü.

Katliama Tepkiler...
Aç›klamalar...

Aç›klamada “Hapishanelerde
122 evlad›m›z›n tecrit zulmüyle
katledilmesinden de, Engin
ÇEBER’in iﬂkencede ölümünden
de, Ça¤daﬂ GEM‹K’in katlinden
de AKP iktidar› sorumludur.
Gelmiﬂ geçmiﬂ en yalanc› en
ikiyüzlü iktidar olan AKP iktidar›n›n cani eli evlatlar›m›z›n
kan›na da bulaﬂm›ﬂt›r” denildi.
***
“Katiller
Halka
Hesap
Ver e c e k ” diyen Okmeydan›
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
aç›klamas›nda “Ferhat’›n vurulmas›n›n, Baran Tursun’un, Engin
Çeber’in, Ahmet Laçin’in ve
Ça¤daﬂ Gemik’in katledilmesinin
sorumlusu; kollu¤a ‘orant›l› güç
kullanma’,
‘dur
ihtar›na
uymayan› vurma’ yetkisi veren
AKP iktidar›d›r” denildi.

Baran Tursun Davas›:
“Polis Vuruyor Yarg› Koruyor”
‹zmir’de “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle polis taraf›ndan baﬂ›ndan vurularak öldürülen Baran Tursun’un
davas› 27 Ekim günü Bayrakl› Adliyesi’nde baﬂlad›. Mahkemeye yarg›lanan polislerden dokuzu kat›l›rken daha ilk
mahkemede nas›l bir yarg›lama olaca¤› ortaya ç›kt›.
Polislerin ‘yarg›lanmas›ndan’ rahats›z oldu¤u belli olan
mahkeme hakimi Mehmet Özcan davan›n ertelenmesine neden oldu. Müdahil
avukatlarla tart›ﬂan, izleyicilere laf atan hakim, s›k s›k ara vermesinin ard›ndan
Mehmet Özcan’›n mahkeme salonunu terk etmesinnin üzerine salonda heyet
kalmay›nca duruﬂma 24 Aral›k tarihine ertelendi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan Baran Tursun’un ailesi ve avukatlar›,
mahkeme heyeti hakk›nda dava açacaklar›n› belirttiler. Aç›klamadan sonra
destekleyen herkese teﬂekkür eden baba Mehmet Tursun Adalet Bakanl›¤›’na gönderdi¤i dilekçeyi bas›na da da¤›tt›.

...Hala Tutuklanmad›!

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

2
Kas›m
2008
Say›:
5

***
Mersin Halk Cephesi de
yapt›¤› aç›klamada AKP
iktidar›n›n polisiyle, bakanlar›yla, baﬂbakan›yla
yalan söylediklerini ifade
etti. Aç›klamada “Ferhat
Gerçek’i vurduklar›ndaki
gibi yalan söylüyorlar.
Baran Tursun’u öldürdüklerindeki
gibi
yalan
söylüyorlar. Henüz mezar›
taze olan Engin Çeber’i
öldürdüklerindeki
gibi
yalan söylüyorlar. ﬁimdi
ayn› yalan› Ça¤daﬂ için
söylüyorlar”
denilerek
gerçekler için mücadele
edilmesi gerekti¤i belirtildi.
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Ferhat’› Vuranlar, Engin’i Katledenler
Tutuklan›ncaya... Tecrite Son Verilinceye Kadar…
Her Yerde Sesimizi Duymaya Devam Edeceksiniz
AKP ve Adalet Bakan›
verdi¤i sözü tutmuyor.
Adeta timsah gözyaﬂlar›
dökercesine ç›k›p özür diledi Adalet Bakan›, ellerindeki 122 insan›n kan›na birde
Engin’kini
eklemiﬂlerdi.
Özür dilerken sorumlular
yarg›lanacak demiﬂti, bir
tek iﬂkenceci bile yarg›lan›p
cezaland›r›lmad›. 122 insan›n ard›ndan da sohbet hakk›n› uygulayaca¤›na ve bu
hakk› geniﬂletece¤ine söz
vermiﬂti AKP, ama hala bahanelerle uygulam›yor. Söz verip
tutmayan bir iktadar, bir devlet,
halka sömürü ve zulümden
baﬂka ne verebilir.
TAYAD’l› Aileler Türkiye’nin
dört bir yan›nda yapt›klar› eylemlerle Engin Çeber’in katillerinin cezaland›r›lmas› ve Adelet
Bakanl›¤›’n›n sözünü tutmas›
için AKP’ye seslendi.

TAYAD’l› Ai leler Kahve
Kahve Do la ﬂarak Tecri t i
Anlat ›yor
TAYAD’l› Aileler Nurtepe’de,
Güzeltepe’de, Ça¤layan’da ve
Okmeydan›’nda kahve konuﬂmalar› yaparak Adalet Bakan›’n›n sözünü tutmas›n›n ve F tipi
hapishanelerde sohbet hakk›n›n
uygulanmas›n› istediler.
26 Ekim günü Nur t e pe ’de
“Adalet Bakan› Sözünü Tutsun,
Sohbet Hakk› Uygulans›n” yaz›l›
önlükleri giyen TAYAD’l› Aileler,
konuﬂmalar›nda
22
Ocak
2007’de sohbet hakk›n›n kazan›lmas›yla Ölüm Orucu direniﬂine
ara verildi¤ini anlatt›lar. AKP iktidar›n›n sohbet hakk›n› uygulamamak için yalanlar söyledi¤ini
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ifade eden TAYAD’l› Aileler “Adalet Bakan›’n›n verdi¤i sözü yerine
getirmesini istiyoruz. 10 saatlik
sohbet hakk›n›n uygulanmas›nda, tecr id i n k a l d ›r › l ma s › n da ›sr a rc› ola l › m . Evlatlar›m›z›n hücrelerde ölmesine izin vermeyelim” ça¤r›s›nda bulundular.
27 Ekim günü ise Güzel tepe’deki kahvelere giderek halka
tecrit sald›r›s›n› anlatan TAYAD’l›
Aileler, “Adalet Bakan› Yalan
Söylüyor F Tipi Hapishanelerde
Sohbet Hakk› Uygulanm›yor” bildirileri ile Engin Çeber’in katledilmesiyle ilgili bildiriler da¤›t›ld›.
25-26 Ekim tarihlerinde Ça¤la yan’da yap›lan kahve konuﬂmalar›nda; tecritin hala sürdürüldü¤ü, hapishanelerde iﬂkencenin
devam etti¤i, daha yak›n zamanda Engin Çeber’in iﬂkencede katledildi¤i
vurgulanarak,
yeni ölümlerin
olmamas› için
sessiz kalmama
ça¤r›s› yap›ld›.
Ok mey da n› ’ndaki bildiri
da¤›t›m›
ve
kahve konuﬂmalar›nda AKP

iktidar›n›n ve Adalet Bakan›’n›n verdi¤i sözleri tutmad›¤›, hapishanelerde tecritin
hala sürdü¤ü halka anlat›ld›. Engin Çeber’in bu ülkede yaﬂanan haks›zl›klara,
açl›¤a ve yoksullu¤a, yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya ve
fuhuﬂa karﬂ› oldu¤u ve Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tt›¤› için,
hiç bir hukuki gerekçe olmadan, keyfi olarak tutukland›¤› ve iﬂkencede katledildi¤i anlat›lan konuﬂmalarda halk›n konuﬂmac›lar›
alk›ﬂlayarak u¤urlad›¤› görüldü.

Gazi: “En gin’in Katil leri
Yarg› lans › n ”
TAYAD’l› Aileler 25 Ekim günü
yapt›klar› eylemle Engin’in katilleri yarg›lans›n talebini Gazi Mahallesi’nde de hayk›rd›lar. Gazi
Temel Haklar Derne¤i önünden
Eski Karakol Dura¤›’na kadar
Halk Cephesi ve TAYAD imzal›
pankartlar aç›larak yap›lan yürüyüﬂle baﬂlayan eylemde ‘Engin
Çeber Ölümsüzdür, Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Tecrite
Son Sohbet Hakk› Uygulans›n’
sloganlar› at›l›rken yürüyüﬂün sonunda yap›lan aç›klamada Adalet Bakan› verdi¤i sözlere sahip
ç›ks›n denildi. 50 kiﬂinin kat›ld›¤›

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

eylemin ard›ndan ‘Sohbet
Hakk› Uygulans›n’ yaz›l› önlüklerle bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

“ S ‹YAS ‹ S O RUM LUL A R ‹ ST‹ FA ETMEL ‹ ”
TAYAD'l› Aileler taraf›ndan
‹zmir, Antalya, ‹stanbul Bak›rköy, Kartal ve Taksim'de
Adalet Bakan›'n›n sözünü tutarak
sohbet hakk›n› uygulanmas› ve
Engin Çeber'in katillerinin cezaland›r›lmas›n› isteyen aç›klamalar yap›larak bildiriler da¤›t›ld›.
18 Ekim 2008'de TAYAD’l› Aileler An tal ya K›ﬂlahan Meydan›’nda bas›n aç›klamas› yaparak
sohbet hakk›n›n uygulanmas›n›
istediler. Saat 14.00’da baﬂlayan
aç›klamada bas›n aç›klamas›n›
TAYAD’l› Aileler ad›na Birsen BULUT okudu.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klama-

da s›k s›k “Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun!”, “Engin Çeber’in Katili
AKP ‹ktidar›d›r!”, “Hapishanelerdeki Keyfi Uygulamalar Kald›r›ls›n!”, sloganlar› at›ld›.
Bas›n aç›klamas›na DTP ve
DHP destek verdi. Aç›klamadan
sonra TAYAD’l› aileler 500 bildiriyi da¤›t›rken Adalet Bakan›n›n
sözünü tutmas›n› ve genelgenin
uygulanmas›n› istediler. Yap›lan
aç›klama ve bildiri da¤›t›m› saat
15.00’da sona erdi.
‹ zmir’de de 25 Ekim 2008 günü TAYAD’l› Aileler saat 12.30’da

TAYAD’l› Aileler AB
Temsilcili¤i Önündeydi
TAYAD, 27 Ekim günü Taksim'deki Avrupa Birli¤i Bilgi Merkezi
önünde yapt›¤› eylemle, 10 saatlik
sohbet hakk›n›n uygulanmamas›
ve Engin Çeber'in iﬂkence ile öldürülmesi hakk›nda haz›rlad›¤›
dosyay› AB temsilcisine vereceklerini anlatarak halk› ve bas›n› bilgilendirdi.
TAYAD'l› Aileler imzal› "Hapishanelerde Tecrit ve iﬂkenceye Son
Sohbet Hakk› Uygulans›n" ve
"Adalet Bakan› Yalan Söylüyor
Hapishanelerde
Ölümler
Devam Ediyor" yaz›l› pankartlar›n aç›ld›¤› eyleme 60
kiﬂi kat›ld›.

resminin bulundu¤u dövizler taﬂ›d›.
TAYAD'l› Aileler ad›na okunan
bas›n aç›klamas›nda, "Hapishanelerde iﬂkence sürüyor. Engin Çeber karakolda baﬂlay›p hapishanede devam eden iﬂkencede katledildi. Sohbet hakk› uygulanm›yor. Adalet Bakan› sözünü tutmuyor. AB'nin AKP'ye deste¤i sürüyor. Bu nedenle yine AB önündeyiz" denildi.
Tecrit politikalar›na karﬂ› bü-

Eylem s›ras›nda "10 saatlik sohbet hakk› uygulans›n", "Engin'in katilleri tutuklans›n", "‹nsanl›k onuru
iﬂkenceyi yenecek", "Engin'in katili AKP iktidar›d›r"
sloganlar›n› atan kitle, ellerinde sloganlar›n yaz›l› oldu¤u ve Engin Çeber'in

...Hala Tutuklanmad›!

Kemeralt› giriﬂinde bir bas›n aç›klamas› düzenlediler. Aç›klamada
kazan›lan sohbet hakk›n›n Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan uygulanmad›¤› anlat›ld›. Hapishanelerde tecritin sürdü¤ü, can güvenli¤inin olmad›¤› belirtildi. “Bunun en yak›n
örne¤i de Metris Hapishanesi’nde
dövülerek öldürülen Engin Çeber’dir” denildi.
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Ayr›ca K›r›klar F Tipi Hapishane’de bulunan Burak Demirci
isimli tutuklunun hastaneye götürülürken dövülmesi ve asker ve
gardiyanlar›n Engin Çeber’deki
‘hataya düﬂmemek’ için “iz b›rakmayacak ﬂekilde vurun” diye
uyarmas› anlat›ld›.
Aç›klaman›n ard›ndan Kemeralt›'nda yine ayn› konuya iliﬂkin
haz›rlanan bildiriler da¤›t›ld›. Yaklaﬂ›k bir saat süren bildiri da¤›t›m›nda 750 bildiri megafonla yap›lan konuﬂmalar eﬂli¤inde da¤›yük bir direniﬂ yaﬂand›¤›n› ve bu
direniﬂte 122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini, 600'den fazla insan›n sakat kald›¤›n› anlatan TAYAD'l›lar›n
aç›klamas›nda, "F tipi hapishanelerde uygulanan tecritin iﬂkencenin sorumlular›ndan biri de AB'dir.
Bu destek Engin Çeber'i iﬂkencede öldürmüﬂtür. Bu ölüm karﬂ›s›nda AB'den hiçbir tepki gelmemiﬂtir. Yine sohbet hakk›n›n uygulanmamas› hakk›nda da AB sessizli¤ini korumaktad›r. Bu sessizlik
onay anlam›na gelmektedir." ﬂeklindeki ifadelere yer verildi.
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Defalarca aﬂ›nd›rd›klar› bu kap›ya bugün ellerinde dosyalar›yla
gelen TAYAD'l› Aileler, AB'ye Engin Çeber'in iﬂkence ile öldürüldü¤ünü, sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n› bir kez daha
anlatacaklar›n› söylediler.
Aç›klaman›n ard›ndan
TAYAD'l› Aileler'i temsilen
4 kiﬂi Avrupa Birli¤i Bilgi
Merkezi'ne girerek, Bilgilendirme Uzman› Caner
Demirci ile görüﬂtü. Demirci'ye haz›rlanan dosyalar
verildikten sonra eylem,
at›lan sloganlar›n ard›ndan
sona erdi.
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son verdiler.

t›ld›.

Halk Cephesi taraf›ndan haz›rlanan “Özür De¤il; Kat i lle r i
‹st iyo r u z ” baﬂl›kl› bildiri, ‹stanbul’un de¤iﬂik mahallelerinde
da¤›t›ld›.
Bildiri da¤›t›lan yerlerden biri
de Taksim Mey da n› idi.
25 Ekim Cumartesi günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan
eylemde, TAYAD’l› Mehmet Güvel yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda,
hapishanelerde tecridin sürdü¤ünü, sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n›, Adalet Bakan›'n›n yalan
söyledi¤ini, sözünü tutmad›¤› ve
hapishanelerde iﬂkencenin sürdü¤ünü belirtti.
Elbistan E Tipi Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Talat ﬁanl› ve Yusuf Kenan Dinçer’in Sivas
E Tipi Hapishanesi'ne sürgün
edildi¤ini, zorla-dövülerek kaç›r›ld›¤›n› belirten Mehmet Güvel
hapishanelerdeki sald›r›lara son
verilmesini istedi.
Mehmet Güvel’in ard›ndan
Halk Cephesi’nin haz›rlad›¤› bildiri Lerzan Taﬂç›er taraf›ndan
okundu.
Aç›klaman›n
bitmesinden
sonra Halk Cepheliler "Sohbet
Hakk› Uygulans›n", "Adalet Bakan› Sözünü Tutsun" yaz›l› önlükler giyerek ‹stiklal Caddesi’nde
bildiri da¤›t›m›na baﬂlad›lar. Polisin provokasyon ve engelleme
çabalar›na ra¤men Halk Cepheliler ‹stiklal Caddesi’ni baﬂtan sona
bildiri da¤›tarak geçtiler. Yaklaﬂ›k
1200 bildiriyi halka ulaﬂt›ran
Halk Cepheliler ‹stiklal Caddesi’nin sonunda bildiri da¤›t›m›na

Engin Çe ber Ba ¤›ms › z l›k
De mokra si ve Sosya liz mi
S a vunu yordu
Ba k›r köy Öz gür lük Mey da n›’nda ayn› saatte yap›lan aç›klama baﬂlarken meydanda bulunan
ses düzenini açarak TAYAD’l›lar› susturmaya, gerçeklerin halka ulaﬂmas›n›
engellemeye çal›ﬂan polis,
TAYAD’l›lar›n halka seslenerek “müzi¤in sesini açarak
sizlere gerçekleri anlatmam›z› engelliyorlar” diyerek
AKP polisini teﬂhir etmeleri
üzerine, polis ses düzenini
kapatmak zorunda kald›.
TAYAD’l› Aileler ad›na
aç›klamay› okuyan Necdet
Dernek; “Evlatlar›m›z ülkemizin
hapishanelerinde eﬂi benzeri görülmemiﬂ bir direniﬂ sergilemiﬂlerdir. Bu direniﬂ tam yedi y›l sürmüﬂtür. Ülkemiz ve dünya tarihinde Büyük 2000–2007 Ölüm
Orucu Direniﬂi olarak geçmiﬂtir.
Direniﬂe 22 Ocak 2007 tarihinde
“Sohbet Hakk›”n›n kazan›lmas›yla ara verilmiﬂtir. Bu zaferi hazmedemeyen AKP iktidar› büy ü k d i re n i ﬂ i n k a z a n › m l a r › n › o r t a d a n k a l d › r mak, Sohbet Hak k›n› uy gul amam ak için yalanlar söylemeye devam ediyor.”
dedi.
S›k s›k “Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun, Sohbet Hakk› Uygulans›n!” slogan› at›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan “Adalet Bakan›
Yalan Söylüyor. F Tipi Hapishanelerde Sohbet Hakk› Uygulanm›yor.”
baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.
A y r › c a
Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceyle katledilen Engin
Çeber ile ilgili
bildiriler da¤›tan TAYAD’l›
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Aileler Bak›rköy Meydan› yürüyüﬂ yolundan sahile, oradan tekrar Bak›rköy Meydan›’na kadar
yürüdü.
Yürüyüﬂ s›ras›nda “Adalet Bakan› Sözünü Tutsun. Hapishanelerde 122 ‹nsan hayat›n› kaybetti.
10 saatlik Sohbet Hakk› Uygulans›n ve Engin Çeber Metris Hapishanesi’nde ‹ﬂkenceyle öldürül-

dü. Engin Çeber bu ülkede ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizmi savunuyordu.” ﬂeklinde duyurular yapan TAYAD’l› Aileler, Engin’i televizyonlarda gördüklerini
söyleyen ve ülkemizin gerçek yüzü bu diyerek üzüntülerini belirten insanlar taraf›ndan, ilgiyle
karﬂ›land›lar.
Halk›n ilgisinden rahats›z olan
AKP’nin polisi sesli ajitasyonlar›
kastederek, slogan atarak yürümenin yasad›ﬂ› oldu¤unu, halk›n
rahats›z oldu¤unu söyleyerek engelleme¤e çal›ﬂt›. Slogan atmad›klar›n›, bildiride yaz›lan gerçekleri hayk›rd›klar›n› ifade ederek
bildiri da¤›t›m›na devam eden
TAYAD’l›lar, polisin bu manevras›n› da boﬂa ç›kard›lar. Bir saat
süren aç›klamada 800 bildiri da¤›t›ld›.
Ayn› saatte Kar tal Mey da n›'nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda TAYAD'l›lar, “Adalet Bakan›
Yalan Söylüyor, Hapishanelerde
Ölümler Devam Ediyor” ve “Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye
Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n”yaz›l› iki pankart açt›lar.
Aç›klaman›n ard›ndan ça¤r›larla bildiri da¤›t›m› yapan

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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Vuranlar, Katledenler
Tutuklans›n
Halk Cepheliler Engin’in sesini sokaklara taﬂ›maya, adalet taleplerini hayk›rmaya ve adaletsizliklere seyirci kalmayacaklar›n› vurgulamaya devam ediyor.
‹stanbul'un Nurtepe ve Maltepe semtlerinde “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Tutuklans›n”
sloganlar› yükseldi.

Fer h a t ’ › V u r a n l a r, E n g i n ’ i
Katledenler Tu t u k l a n › n c a y a
Kadar…
26 Ekim günü N u r tepe Dilan
Cafe önünde “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Tutuklans›n”
pankart› açan Halk Cepheliler
AKP iktidar›n›n ‘Adalet’ Bakan›’n›n özür dilemesinin hiçbir anlam ifade etmedi¤ini, Engin’i
katledenlerin Kartal’da Serhat
Eyüpo¤lu’na, Ba¤c›lar’da Ahmet
Laçin’e iﬂkence yapt›klar›n› dile
getirdiler.
Gözde Buldu taraf›ndan okunan aç›klamada “Bizler, Engin’in
adalet iste¤ini, Ferhat’› vuran
TAYAD”l›lar›n “Adalet Bakan› Sözünü Tutsun. On Saatlik Sohbet
Hakk› uygulans›n. Engin Çeber'i
Katleden AKP ‹ktidar›ndan Özür
‹stemiyoruz. Engin'in Katillerini
‹stiyoruz” ﬂeklindeki konuﬂmalardan etkilenen halktan insanlarda
bildiri da¤›t›m›na kat›ld›.

“ A r t›k Ha pishane ler den
Ç› kan Tabut lar› Taﬂ› mak
‹ s te mi yoru z ”
Hapishanelerde Sohbet Hakk›n›n uygulanmas› talebini bir kez
de Ankaral› TAYAD’l› Aileler hayk›rd›. 25 Ekim 2008, Cumartesi 14.00’te Yüksel Caddesi
‹nsan Haklar› An›t›’n›n önünde
yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile
duyurdular. Aileler, “Adalet
Bakan› Sözünü Tutsun Sohbet
Hakk› Uygulans›n” pankart› ve
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son, Engin Çeber’in Katilleri
Tutuklans›n, 10 Saatlik

polis tutuklans›n talebini tekrarl›Fer yor,
hat’›
vur a n l a r, En g i n ’ i ka t l edenler tutuklan›ncaya kadar
mücadele edece¤imizi hayk›r›y o r u z” denildi.
Halk Cepheliler, “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Tutuklans›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yürüyüﬂ Susturulamaz,
Engin Çeber Ölümsüzdür” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemden sonra Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ›n›
gerçekleﬂtirdiler.
26 Ekim Pazar günü Halk
Cepheliler M a l t e p e
Atatürk
Caddesi, Tünel yan›nda “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Hala
Tutuklanmad›”
pankart›n›
açarak topland›lar. “Ferhat’›
Vuranlar, Engin’i Katledenler
Tutuklans›n”, sloganlar›n› atarak
Sohbet Hakk› Uygulans›n, Adalet
Bakan› Yalan Söylüyor Genelge
Uygulans›n ve Tecrit ‹ﬂkencedir
Tecridi Kald›r›n” dövizlerini taﬂ›d›.
35 TAYAD’l›n›n kat›ld›¤› eylemde,
aç›klama metnini Semiha Eyilik
okudu.
Aç›klamada ”Hepinizin kamuoyunda takip etti¤i Engin Çeber’in 12 kiﬂilik bir ko¤uﬂta katledilmesi olay› tek ve üç kiﬂilik
hücrelerde evlatlar›m›za neler yap›laca¤› konusunda bizleri tedirgin etmektedir. Adalet Bakan›
“özür dileyerek” sorumlulu¤u
üzerinden atamaz. Hiç kimse En-

...Hala Tutuklanmad›!

baﬂlad›klar› eylemde “Ferhat’›
vuran polis tutuklans›n” slogan›
atan Cepheliler Engin’in mücadelesinin devam etti¤i mesaj›n›
verdiler.
Yap›lan aç›klamada “E n g i n
faﬂizm ile yönetilen bir ülkede
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, haklar ve özgürlükler mücadelesi
verdi¤i için, adalet istedi¤i,
“ F e r h a t ’ › Vu r a n P o l i s T u t u k l a n s › n” dedi¤i için katledildi” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m› yapan Halk
Cepheliler, ya¤an ya¤mura
ra¤men bir saate 43 dergiyi, Ferhatlar’›n, Enginler’in sesini halka
taﬂ›d›lar.
gin Çeber’in katledilmesinden
birkaç kiﬂinin sorumlu oldu¤unu
söyleyemez. Bu siyasi iktidarlar›n
bir politikas›d›r. On iki kiﬂilik ko¤uﬂlarda bunlar› yapabilenlerin
tek kiﬂilik ve üç kiﬂilik hücrelerde
neler yapabilece¤ini bir kez daha
sorgulamal›s›n›z.” denilerek tecrit
iﬂkencesinin son bulmas›n› istediler.
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At›lan “Tecrit ‹ﬂkencedir, Tecrite Son, Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun, F tiplerinde Sohbet Hakk› Uygulans›n” sloganlar› ile aç›klama son buldu.
Aç›klaman›n
ard›ndan
“Adalet Bakan› Yalan Söylüyor
F Tipi Hapishanelerde Sohbet
Hakk› Uygulans›n” bildirileri
Ankara halk›na ulaﬂt›r›ld›. 10
kiﬂinin kat›ld›¤› da¤›t›mda 1000
bildiri da¤›t›ld›. Yine 24
Ekim'de saat 15.30 - 16.30
aras›nda Ulus Meydan›'nda
1000 adet bildiri halka da¤›t›ld›.
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Esenyurt'ta Sald›r›ya Protesto
25 Ekim’de Esenyurt Temel Haklar çal›ﬂan› Hasan
Küçüko¤lu’na yönelik çetecilerin sopal›-b›çakl› sald›r›s›,
mahallede yap›lan bir yürüyüﬂle protesto edildi.
Yap›lan eylemde “Çeteler
Halka Hesap Verecek-Esen-

yurt Temel Haklar” yaz›l›
pankat aç›ld›. “Çetelerden
Hesap Sorduk Soraca¤›z”,
“Devrimcilere Kalkan Elleri
K›raca¤›z “ sloganlar›n›n
at›ld›¤› yürüyüﬂ yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan
bitirildi.

Mücadele Birli¤i Platformu'na
Ba¤l› Kurumlara Polis Sald›r›s›
23 Ekim sabah› Taksim
Ay›ﬂ›¤› Sanat Merkezi, Gazi
Ay›ﬂ›¤› Ekin Sanat Merkezi ve
Sar›gazi Ay›ﬂ›¤› Ekin Sanat
Merkezi'ne polis bask›nlar›
düzenlendi.
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17 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› bask›nlarda, kurum arﬂivlerine bilgisayarlar›na el konuldu.
Önsöz Dergisi’nin yaﬂa-

nan polis bask›nlar›na iliﬂkin
yap›t›¤› yaz›l› aç›klamada
bask›nlar›n amaç›n›n devrimci-demokrat kurumlara ve kiﬂilere sald›rarak tüm toplumu
susturma çabas› oldu¤u belirtilirken “Hrant Dink'in ve
Ferhat Gerçek'in sokakta,
Engin Çeber'in zindanda katledilmesi ile dozunu artt›rarak evlere ve kurumlara sald›r›larla sürmektedir”denildi.

Say›:
5

AKP’nin Tahammülsüzlü¤ü
AKP iktidar› hiç bir demokratik tepkiye
tahammülü olmad›¤›n› bir kez daha gösterdi.
Halkevleri üyesi bir grup, Engin Çeber’in gözalt›nda katledilmesi ve Diyarbak›r’da çocuklar›n “silahl› örgüt üyesi olmak” iddias›yla tutuklanmas›n›, AKP Genel Merkezi önünde protesto etmek isteyince gözalt›na al›nd›. Yaka paça yaﬂanan
gözalt›lar AKP’nin iﬂkenceye toleranstan
ne anlad›¤›n› da gösterdi.

Bursa’da Futbol Turnuvas›
Bursa’da “Dostluk ve Dayan›ﬂma Turnuvas›” 26 Ekim’de baﬂlad›. 26 Ekim Pazar günü baﬂlayan turnuvaya kat›lan tak›mlar, Bursa ve Gemlik’in emekçi mahallelerinden gelen gençlerden oluﬂurken birbirinden kopuk, bireysel yaﬂam›n dayat›ld›¤› günümüzde futbol turnuvas› insanlar›n
ve özellikle gençlerin kaynaﬂmas›n› sa¤lad›.
26 Ekim’de baﬂlayan turnuva, 23 Kas›m’da Bursa’da yap›lacak olan ﬂenlikle
sona erecek.

¤›d›n tamam›n› okuyamad›¤›mdan genç polis
“hadi lan çabuk oku,
iﬂim gücüm var” dedi.
Ben de okumam yok
dedim. O s›rada iki sivil
polis gelip “bu da artist, bunu biraz bize verin” dedi. Di¤er resmi
polis omzumu s›k›yordu. Ben de
yan›mda yengem oldu¤u için
ters cevap vermemeye çal›ﬂt›m.

“Kardeﬂimi Dövüp
Neden Öldürdüler?”
Ba¤c›lar’da gözalt›nda gördü¤ü iﬂkenceler nedeniyle
yaﬂam›n›
yitiren
Ahmet Laçin’in abisi, Ali Laçin ile görüﬂtük. Ali Laçin
yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Gece saat 03.00
s›ralar›nda al›nm›ﬂ.
Polisler Ahmet’in
evine gitmiﬂler. Yengeyle birlikte
karakola gittik. Karakolda polisler bir ka¤›t vererek “bunu oku”
dediler. Ben ilkokulu bitiremedi¤imden kaynakl› ka¤›d› yavaﬂ
yavaﬂ okumaya çal›ﬂt›m. Ka¤›tta
kardeﬂimin üzerinde tornavida,
b›çak, bali oldu¤u yaz›l›yd›. Ka-

Ali Laçin
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Sonra kardeﬂime ne oldu diye
sordum. Onlar da “h›rs›zl›k yaparken polisler kovalam›ﬂ, inﬂaat›n boﬂlu¤una düﬂtü” dediler.
Sonra kardeﬂim Ahmet’i odada
yar› ç›plak vaziyette yatarken
gördüm. Gözleri sadece zaman
zaman oynuyordu.
Ahmet’i al›p eve geldik. Evde
vücudunda kan vard›. Kendi
kendime “faça atm›ﬂ olabilir” diyerek vücuduna bakt›m, yeni bir
faça görmedim. Ama dikkat etti¤im, Ahmet’e tazyikli su s›km›ﬂ-

lar, çünkü saç› ›slak ve öne yatm›ﬂt›. Hala uyanmam›ﬂt›, ben bir
kez daha küfür ettim gene cevap
vermedi. Yan›mdaki arkadaﬂ
“ulan bunu iyi dövmüﬂler” dedi.
Evde annem kafas›nda ﬂiﬂlik
oldu¤unu söyledi. Biz de hastakafa s›na
neye götürdük. Doktor “k
dar be alm›ﬂ, ilk an da mü da hale
ol sa kur tar› labi lirdi” dedi.
Evet, Engin’i de duyduk. Çok
üzüldük.
Ahmet’in abisi olarak ﬂunu
söyleyeyim, ne suçtan olursa olsun kardeﬂimi dövüp neden öldürdüler? Varsa bir suçu hapse
atsalard›. Dövdünüz, komaya
soktunuz, hastaneye niye götürmediniz?
Ben abisi olarak kardeﬂim
Ahmet’in hukuki olarak davas›n›
takip edece¤im. Sonuçta Ahmet’in 1,5 yaﬂ›ndaki k›z› S›la’n›n gelece¤i var.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

YÖK’e Hay›r Demek ‹çin,
Ba¤›ms›z, Demokratik Üniversite ‹çin

7 Kas›m’da Ankara’day›z
6 Kas›m 1981, YÖK’ün (Yüksek Ö¤renim Kurumu), 12 Eylül
cuntac›lar› taraf›ndan kuruldu¤u
gündür.

BU TALEPLER‹M‹Z‹ HEP B‹RL‹KTE D‹LE
G E T‹ R E L‹ M :

YÖK; gençli¤i bask› alt›na almak, sindirmek, apolitikleﬂtirmek, duyars›zlaﬂt›rmak, yozlaﬂt›rmak için;

a) Paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim;
b) Ücretsiz bar›nma, ulaﬂ›m, sa¤l›k hakk›;
c) Ayr›cal›kl› e¤itimin
kald›r›lmas›n›;
d) Yeterli teknik donan›m
ve ücretsiz sosyal, kültürel
alanlar›n sa¤lamas›n›;
e) Ba¤›ms›z, demokratik
üniversiteler ‹ST‹YORUZ.

‹lerici devrimci düﬂünceleri
üniversitelerde tamamen yok etmek, gerici, faﬂist e¤itim politikas›n› daha fazla yerleﬂtirmek
için;
Üniversiteleri tekellerin ç›karlar›na göre düzenlemek için;
Gençli¤in örgütlenmesini, her
türlü hak arama mücadelesini
engellemek için;
Okullar› k›ﬂlaya çevirerek, polisleri okullara ve okullar› polisin
denetimine sokarak, gençlik üzerinde düzenin bask›s›n› kurumlaﬂt›rmak için kurulmuﬂ ve 27
y›ld›r bunun için çal›ﬂmaktad›r.

YÖK, tüm bu yapt›klar›yla, gençli¤e ve halka düﬂman bir kurumdur. Bunun
için YÖK’e karﬂ›y›z, bunun
için YÖK’e HAYIR diyoruz.
Gençlik Federasyonu olarak,
“YÖK’e Hay›r!” demek için 7
K a s › m’ d a A nk a r a’ d a y › z .
Üniversitelerin tekellere hizmet etmesine, e¤itimin tekellerin
ç›karlar›na göre düzenlenmesine
karﬂ› ç›kmak ve “halk için bilim
halk için e¤itim” talebimizi dile
getirmek için 7 Kas›m’da Ankar a ’da y› z.
S o r uﬂtur malara, okullarda
jandar ma, polis ve ÖGB (Özel
G ü v en li k B i ri m i ) t er ö r ü n e s o n
demek için 7 Kas›m’da Anka r a ’da y› z.
Taleplerimizi hayk›rmak için
7 Ka s› m’ da A nk ara ’d ay › z.
Ö¤r en c i a r ka d aﬂ la r ;

Gelin;

***
Taleplerimiz hakl›d›r, meﬂrudur. Bir avuç burjuva çocu¤u d›ﬂ›nda, tüm ö¤renci arkadaﬂlar›m›z, bu taleplerin karﬂ›lanmam›ﬂ
olmas›n›n yolaçt›¤› sorunlar› yaﬂamaktad›r.
‹st eyelim ve alal›m!

lerimizi dile getirmenin yan›nda,
bu ülkedeki tecrit ve iﬂkence
gerçe¤ini de teﬂhir edece¤iz.
Diyoruz ki; - YÖK tek tip-

leﬂtiriyor, hapishane öldürüyor!
‹stiyoruz ki; - Engin Çeber’in katilleri tutuklans›n!
Ve istiyoruz ki; - Hapishanelerde 10 saatlik sohbet
hakk› uygulans›n! Tecrite
son!
Soruyoruz; - Dün ‹rfan A¤daﬂ bugün Engin Çeber
dergi satt›klar› için öldürüldüler... S›ra kimde?
‹ﬂte bütün bunlar› söylemek,
sormak için 7 Kas›m’da Anka r a ’da y› z.
***

Bizler, YÖK’ün apolitikleﬂtirme, duyars›zlaﬂt›rma politikalar›na teslim olmayan gençli¤iz; bizler ülkemizde yaﬂanan ve halk›m›z› ilgilendiren tüm geliﬂmelere
duyarl› olan gençli¤iz.

Bizler Gençlik Federasyonu’nda örgütlenmiﬂ gençlik olarak, biliyoruz ki, sorunlar›m›z ortakt›r. Üniversitelerdeki e¤itimin
gerici ve faﬂist niteli¤inden hepimiz etkileniyoruz. E¤itimin halk
için de¤il, tekellerin ç›karlar› için
düzenlenmesi, üniversite kap›lar›n›n yoksul halk›n çocuklar›na
kapat›lmas› hepimizin sorunudur.

Hapishanelerdeki tecrit ve iﬂkence de, Engin Çeber’in iﬂkencede öldürülmesi de bizleri ilgilendiriyor.

Ve biliyoruz ki, dile getirdi¤imiz bu talepler halk›n› ve vatan›n› seven gençli¤in ortak talepleridir.

Bizleri de ilgilendiriyor, çünkü, bizler bu ülkenin zindanlar›nda bedel ödeyen, iﬂkencelerinde
direnen bu halk›n çocuklar›y›z,

Ortak taleplerimizi güçlü bir
ﬂekilde dile getirmek için, düzenin dayatt›¤› e¤itim politikalar›na, e¤itim sistemine karﬂ› ç›kt›¤›m›z› ve boyun e¤medi¤imizi
göstermek için, tüm gençlik Ankara’da olmal›y›z.

***

Bizleri de ilgilendiriyor, çünkü, bizler YÖK’e karﬂ› mücadele
etti¤imiz için, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke istedi¤imiz için, hapishanelerde tutsakl›klar yaﬂayan, iﬂkencelerden geçirilen gençli¤iz...
Bunun için, 7 Kas›m’da talep-

...Hala Tutuklanmad›!
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O gün Ankara meydanlar›na,
Mahirler’i ve Dev-Genç gelene¤ini taﬂ›mak ve gençli¤in gücünü
göstermek için hep birlikte Ankara’da olal›m...
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YÖK

Cunta Taraf›ndan Kuruldu
Polis Zihniyetiyle Yönetiyor

“Suskunluk sa¤lanm›ﬂt›...
Karﬂ› ç›kanlar›n sesleri ﬂubelerin, askeri k›ﬂlalar›n kal›n nemli
duvarlar›na çarpt›. Gözler kör, kulaklar sa¤›rd› ﬂimdi. Ama cuntac›lar biliyorlard› ki, ‘bu sessizlik’,
‘bu boyun e¤iﬂ’ sürmezdi sonsuza
kadar. Bir k›v›lc›m, bir ses, bir slogan yarard› karanl›¤›, çat›rdard›
korkunun duvarlar›...
‘Kal›n ve sa¤lam olmal› duvarlar’ dedi generallerden biri... ‘Ses
ve ›ﬂ›k geçirmemeli’ dedi di¤eri...
‘Bu huzur, bu dinginlik sürmeli’
diye buyurdu bir baﬂkas›...
Bu sessizlik, bu rehavet sürmeliydi sonsuza kadar... Korku duvarlar› sa¤lamlaﬂt›r›lmal›yd›...
Kimler isyan ederdi yeniden?
Kimler baltalard› ‘huzurlu yaﬂam›?’ Gözden geçirdiler hepsini...
Cevap: Devrimciler, iﬂçiler, gençl i k , g e c e k o n d u l a r d a y a ﬂ a y a n l a r.
Yani emekçileri ülkenin...
... Gençlik; özellikle de daha
duyarl›, dünya ve ülke sorunlar›
karﬂ›s›nda taraf olmaya daha e¤ilimli üniversite gençli¤i ´tek tip’leﬂtirilmeliydi. Üniversitelerdeki
e¤itim, gençli¤in pasifikasyonuna
hizmet etmeliydi. Bu amaçla kuruldu Yüksek Ö¤renim Kurulu”
(*)
*
YÖK, 12 Eylül faﬂist cuntas›ndan yaklaﬂ›k 1 y›l sonra, 6 Kas›m
1 9 8 1’de kuruldu. Daha sonras›nda da faﬂist cunta, bizzat kendi
atad›¤› Dan›ﬂma Meclisi’ni de devre d›ﬂ› b›rakarak YÖK’e anayasal
güvence sa¤layan düzenlemeler
yapt›. Ve o günden beri de YÖK,
“anayasal bir kur uluﬂ” olarak sistemin temel kurumlar›ndan biri oldu.
YÖK, aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂmas›n›n üniversitelerdeki ad›yd›. Bu nedenle de 12 Eylül cuntas›yla bir anlamda özdeﬂleﬂmiﬂ bir
kurumdur. Öylesine özdeﬂleﬂmiﬂti
ki, Cuntan›n ﬂefi Kenan Evren,
YÖK’e verdikleri önemi ﬂu sözlerle

ortaya koymuﬂtu: « A n a y a s a y › d e¤ i ﬂ t i r me gücünü kendisinde bulabilen bir güç gelmedikçe
YÖK'ü kald›r mak mümkün de¤ i l d i r. »

d›ﬂar› at›lm›ﬂt›r.

Nitekim, aradan 27 y›l geçmiﬂ
olmas›na ra¤men, kimse kald›rmad› YÖK’ü.
Faﬂist cunta nas›l ki ülkede
“huzur ve istikrar›” sa¤lamak için
iﬂbaﬂ›na geldiyse, YÖK de üniversitelerde “huzur ve istikrar›” sa¤lamakla görevlendirilmiﬂti.
Cunta anlay›ﬂ›yla “huzur ve istikrar› sa¤laman›n” ne demek oldu¤u ise belliydi: YÖK, üniversiteleri gençlik örgütlenmelerinden,
demokratik üniversite mücadelesinden, bilimden kurtaracakt›.
Gençli¤in ilerici, dinamik yap›s›ndan kurtaracakt›. Nitekim, 27 y›ll›k YÖK prati¤i de bu do¤rultuda
olmuﬂtur.
YÖK’ün bu “huzur ve istikrar”
ortam›nda istedi¤i üniversite ve
üniversiteli tipi, herﬂeyiyle “düzene hizmet eden” bir üniversite ve
üniversitelidir. Ülkesinin, halk›n›n
sorunlar›n›, hatta bizzat kendi sorunlar›n› düﬂünmeyen, halk›n sorunlar›na çözüm üretmeyen, toplumsal hiçbir sorumluluk taﬂ›mayan bir üniversite, YÖK’ün üniversitesidir.
YÖK’le birlikte; üniversitelerin
varolan k›smi özerkli¤i tümüyle
ortadan kald›r›lm›ﬂ... E¤itim “tek
tip”leﬂtirilerek tek tip kiﬂilikler yarat›lmas› amaçlanm›ﬂ... E¤itim
ad›m ad›m paral› hale getirilerek
üniversiteler yoksul halk çocuklar›na kapat›lm›ﬂ... Üniversitelerin
asli unsurlar›na hiçbir söz hakk›n›n
tan›nmad›¤› bir yönetim modeli
yerleﬂtirilmiﬂ... Bilimsel araﬂt›rmalar tamamen YÖK denetimine al›narak sadece tekellerin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yönlendirilmiﬂ...
Ö¤rencileri sosyal yaﬂamdan koparmak için devam zorunlulu¤u
baﬂta olmak üzere bir çok yöntem
dayat›lm›ﬂ... Polis üniversiteye al›n›rken bilim ve haklar, özgürlükler

YÖK, bunlard›r. YÖK, bilimle,
demokrasiyle, e¤itimle, halkla ilgisi olmayan bir kurumdur. YÖK’ün
amac› zaten bunlar› üniversitelerden yok etmektir.
YÖK gençli¤e apolitik, duyars›z, bencil, bireyci, yoz, iﬂbirlikçi,
verilenle yetinen, kendisine çizilen
s›n›rlardan düﬂünen bir kiﬂili¤i dayatm›ﬂt›r.
YÖK kuruldu¤u günden bugüne üniversiteler üzerine çöreklenmiﬂ bask›c› bir kurum oldu.
Y›llar önce yap›lm›ﬂ son derece
yerinde bir tan›mlamayla, “Ö¤renci gençli¤in demokratik üniversite
ve insanca yaﬂam kavgas›n›n bo¤ a z l a n m a s › demekti YÖK.”
‹ﬂte bu YÖK’ün yönetimindeki
üniversiteler, görünümüyle, yönetim anlay›ﬂ›yla da bir e¤itim kurumundan baﬂka herﬂeye benzemektedir. Üniversitelerin giriﬂindeki polisler, jandarmalar, polis-jandarma kulübeleri, mobil karakollar... “normal” görüntüler haline
getirilmiﬂtir.
Polis-jandarma her an üniversite içine y›¤›nak yapmaya haz›rd›r.
Rektörler, dekanlar en küçük bir
durumda polisi-jandarmay› da vet(!) ederler üniversiteye.
Fakat üniversitelerdeki “polisidare iﬂbirli¤i”, sadece bu davetle
s›n›rl› de¤ildir. Üniversite yönetimleri gözalt›na al›nacaklar›, okuldan
uzaklaﬂt›r›lacaklar›, at›lacak ö¤rencileri birlikte belirleyecek derecede bir “ortak çal›ﬂma” içindedirler. Art›k “polis-idare iﬂbirli¤i”,
üniversite yönetim mekanizmas›n›n bir parças› olmuﬂtur. Söylenilenin, demogojilerin tersine,
YÖK’ün kuruluﬂ amac› bu sonucu zorunlu olarak do¤urur.
YÖK, yukar›da da belirtil-

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

¤ildir. YÖK kurulurken üniversitenin asli unsurlar›na da sorulmam›ﬂt›r.

YÖK’ün as›l kurucusu olan Kenan Evren’den,
bugünkü baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan’a;
27 y›ld›r, ayn› zihniyet egemen YÖK’e...
di¤i gibi, s›rt›n› anayasaya dayamaktad›r. S›rt›n› dayad›¤› anayasa
ise 12 Eylül Anayasas›’d›r. 12 Eylül’ün amac› nas›l ki tüm toplumu
örgütsüzleﬂtir mek, apolitikleﬂtirmek, örgütlenme ve mücadele di namiklerini yoketmek ise, 12 Eylül’ün üniversitelerdeki uzant›s›
YÖK’ün öncelikli görevi de bu olmuﬂtur.
Ö¤rencisini, ö¤retim görevlisini, üniversite çal›ﬂanlar›n› örgütsüzleﬂtirmek, apolitikleﬂtirmek,
varolan devrimci, ilerici dinamikleri yoketmek için YÖK, tam bir
polis zihniyetiyle hareket etmiﬂtir.
Üniversitelerin tamamen polise
aç›lmas›, polisle bu denli aç›k ve
pervas›z iﬂbirli¤i, esas olarak bu
zihniyetin sonuçlar›d›r.

Ö¤rencilerini de, Ö¤retim
Görevlilerini de Potansiyel
Suçlu Gören YÖK Anlay›ﬂ›
YÖK’e hakim olan “polis zihniyeti”, üniversiteleri yönetmeyi,
üniversitelerdeki “muhalif hareketleri”, elbette esas olarak da
devrimci mücadeleyi önlemek
olarak anlamaktad›r. Bu yüzden
de ö¤rencisine de, ö¤retim elemanlar›na da “potansiyel suçlu”
olarak bakmaktad›r.
Üniversite çat›s› alt›nda bile,
farkl› olana, muhalif olana tahammül edemeyen bir zihniyettir
YÖK’ün zihniyeti.
Kendi ö¤rencisini, ö¤retim görevlisini, çal›ﬂan›n› suçlu gören bir
kurum, üniversiteleri temsil de
edemez, yönetemez de. Fakat faﬂizmde yönetiyor.
YÖK, esas olarak faﬂist bir cunta taraf›ndan ve faﬂist bir anlay›ﬂla
kuruldu¤u için ö¤renciler nezdinde
daha baﬂtan hiçbir meﬂrulu¤u
olmayan bir kurumdur. YÖK’e
ihtiyaç duyan üniversiteler de-

Bir üniversitenin demokratik
yap›s›, bilimselli¤i, öncelikle ve temel olarak e¤itim ve bilimin kimin
yarar›na olarak düzenlenip ele
al›nd›¤›d›r. E¤itim ve bilim kimin
içindir? Halktan yana m›, yoksa
halka karﬂ› m›d›r? Temel nokta
budur.
Kendi asli unsurlar›n› potansiyel suçlular görüp, üniversiteden
“temizleyen” bir yönetimin, halktan yana bir e¤itimi düﬂünmedi¤i
ve düﬂünmeyece¤i aç›kt›r.
YÖK’ün kuruluﬂ amac›n›, kuruluﬂunu düzenleyen ilkelere ve iﬂleyiﬂine, üyelerinin seçimine, görevlerine bak›ld›¤›nda bütün bunlar
çok aç›k görülür.
Söze gelince, ça¤daﬂl›ktan, bilimsellikten,
çokça
sözeden
YÖK’ün, 27 y›ld›r üstlendi¤i misyonun bu kavramlarla hiçbir ilgisi
olmam›ﬂt›r. YÖK, baﬂkanlar›yla,
rektörleri ve dekanlar›yla karakte-

“12 Eylül’ün amac›
nas›l ki tüm toplumu
örgütsüzleﬂtirmek, apolitikleﬂtirmek, örgütlenme
ve mücadele dinamiklerini
yoketmek ise, 12 Eylül’ün
üniversitelerdeki uzant›s›
YÖK’ün öncelikli görevi de
bu olmuﬂtur.”
rini ortaya koyar zaten:
*Bilimsel demokratik üniversite isteyen ö¤rencilere sald›rtmak
için üniversiteye polisi jandarmay›
davet eden,
*Ö¤rencilerine hakaretler eden,
Sald›ran polisi de¤il sald›r›ya
u¤rayan, kafas› gözü yar›lan ö¤rencisini okuldan atan,
*Sivil-faﬂistlere kucak açan,
*Ö¤rencilerin akademik-demokratik taleplerini kaale bile al-

...Hala Tutuklanmad›!

mayan,
*Ders, not silah›n› ö¤rencisine
karﬂ› kullanan... rektörler, dekanlar, YÖK’ün en muteber yöneticileridir.
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Bunlar, YÖK’ün ö¤rencilere bak›ﬂ›n› yans›tan örneklerden sadece baz›lar›d›r. Bugünkü ö¤renci arkadaﬂlar bilmeyebilir, duymam›ﬂ
olabilir; YÖK’ün ilk icraat› binlerce ö¤retim görevlisini, ö¤rencisini
okuldan, iﬂinden atmak olmuﬂtu.
At›lanlar›n niteli¤i devrimci-demokrat olmalar›yd›. Fakat bu “ t emizlikle” yetinemezdi YÖK. Ya yeniden girerlerse üniversitelere, yeniden örgütlenirlerse?!
‹ﬂte buna karﬂ› önlem olarak
YÖK’le birlikte üniversitelerde
bask›, sistemli ve sürekli hale gelmiﬂtir. Bunun en somut göstergelerinden biri de polisin üniversitelerdeki varl›¤› ve kurumlaﬂmas›d›r.
12 Eylül öncesi, polis bu kadar
rahat girip ç›kamazd› üniversiteye.
Sonra, polis özgürleﬂti, ö¤renciler
kampüs içinde tutsak edildi.
1984’lerden itibaren, gençli¤in
üniversitedeki hemen her eyleminde polis üniversiteye “davet”
edilmeye baﬂland›. 1990’lara gelindi¤inde art›k polis ve jandarma
üniversitede kurumlaﬂt›r›lm›ﬂt›.
Kampüs giriﬂlerinde polis-jandarma noktalar›, kulübeleri, giderek
mobil karakollar, yerleﬂik hale getirildi. Bunlar da yetmedi ve ÖGB
(özel güvenlik birimleri), kampüsleri donatan kameralarla üniversiteler birer karakola dönüﬂtürüldü.
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Polisin üniversitelerdeki varl›¤›n›n nedeni, demagojik olarak ileri
sürüldü¤ü gibi üniversitelerdeki
“ﬂiddet olaylar›” veya “ö¤rencilerin huzurunu sa¤lamak” de¤il,
devrimci gençli¤in hakl› meﬂru
mücadelesidir.
Fakat gerçek ﬂudur ki, 27 y›ld›r, YÖK’ün polis zihniyetli yönetimi, okullardaki polis iﬂgali, gençli¤in hakl› mücadelesini bast›ramam›ﬂt›r ve bast›ramayacakt›r.
(*) Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde GENÇL‹K-2, syf. 30
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YÖK’E KARﬁI KES‹NT‹S‹Z MÜCADELE
YÖK.. 12 Eylül cuntas›n›n hedefleri do¤rultusunda bir program uygulad›. Bu program as›l
olarak gençli¤in devrimci dinamizminin tasfiye edilmesiydi. 1625 yaﬂ aras› genç kesimler bu sistemde genç olman›n bedelini
ödediler...
Peki tüm bunlara hiç mi karﬂ›
ç›kan olmad›?
Herkes mi sustu?
Herkes mi boyun e¤di?
Herkes mi itaat etti?
De¤il elbette...
Mücadele bayraklar›n› elden
düﬂürmeyenler o zaman da vard›:
Dev-Genç ve Dev-Genç'liler... (*)
YÖK, gençli¤e karﬂ› 12 Eylül’ün dayat›lmas›yd›. Gençli¤e
12 Eylül sistemini ve anlay›ﬂ›n›
kabul ettirmek için kurulmuﬂtu.
Dev-Gençliler bu dayatmay› baﬂ›ndan itibaren kabul etmediler.
YÖK’e bir tek gün bile boyun e¤mediler.
Baﬂlang›çta çok yayg›n örgütlenmeleri, kitlesel güçleri olmasa
da, kuruldu¤u günden itibaren
YÖK’e karﬂ› mücadele anlay›ﬂ›nda oldular. Y›llar içinde de bu mücadeleyi büyüterek, kitleselleﬂtirerek tüm gençli¤e ve halka malettiler.
Bugün YÖK’ü, düzenin sahipleri dahi savunamaz noktaya gelmiﬂse hiç kuﬂkusuz bunda mücadeleyi gelenekselleﬂtiren DevGençliler’in pay› belirleyicidir.
Bu, gençlik için bir onurdur.
*
YÖK'e
karﬂ›
mücadele,
YÖK'ün kuruldu¤u günden itibaren baﬂlad›. Y›llar içinde çok çeﬂitli biçimler alarak sürdü ve bugüne kadar geldi. ‹lk günden itibaren YÖK'e karﬂ› eylemleri baﬂlatan, 90'lar›n baﬂ›nda YÖK'e
karﬂ› büyük kitlesel eylemleri örgütleyen, bu mücadeleyi süreklileﬂtiren ve gelenekselleﬂtiren
Dev-Gençlilerin önderlik etti¤i
gençlik örgütlenmeleridir. Bu
mücadelede y›llar içinde bir çok

desi olarak YÖK’e karﬂ› direniﬂ, 1985-86’larda daha
örgütlü hale geldi, 1987’de
gençli¤in Nisan Eylemleri’yle kitleselleﬂti. Nisan direniﬂleri, hem kitleselli¤iyle,
hem militanl›¤›yla ve ayn›
zamanda gençli¤in uzun y›llard›r ilk kez somut bir kazan›m elde etmesiyle, üniversitelerdeki
mücadelede
önemli bir dönüm noktas›yd›.
ANAP hükümetinin haz›rlad›¤› tek
tip ö¤renci derne¤i yasa tasar›s›,
Ankara, Ege, Çukurova, Bursa
Uluda¤ üniversitelerinde, ‹stanbul’da ‹.Ü, ‹TÜ, Y›ld›z ve Marmara
üniversitelerinde gerçekleﬂtirilen
yemek boykotlar›ndan yürüyüﬂlere uzanan eylemlerle püskürtüldü. Nisan direniﬂlerinin öncüsü
hiç tereddütsüz Dev-Gençliler’di.

Daha kuruldu¤u günden
baﬂlad› mücadele!
Devrimci gençlik, tek bir gün
bile YÖK’e boyun e¤medi!
Bu gelenek, YÖK’e karﬂ›
mücadelede, istikrar ve
kararl›l›¤› temsil ediyor!
kesim yerald›, fakat bunlar istikrars›z ve karars›zd›lar. Ony›llara
yay›lan bir direniﬂ ve mücadele
gelene¤inden uzakt›lar.
Kimi YÖK’e karﬂ› 6 Kas›mlar’da somutlaﬂan bu mücedelede bir y›l yerald›, ertesi y›l vazgeçti, kimisi, bedeller ödenmesi
gerekti¤inde ortadan çekildi, kimisi sa¤, kimisi sol bak›ﬂ aç›lar›yla YÖK'e karﬂ› mücadelede
do¤ru bir perspektife sahip olamad›... Baz›lar›, gerçeklikle ilgisi
olmamas›na karﬂ›n “YÖK’e karﬂ›
mücadeleyi 6 Kas›mlar’a hapsetmek” gibi suni eleﬂtirilerle kaçt›
üstlenmesi gereken görevlerden.
Sonuçta, bu noktada da YÖK'e
karﬂ› mücadelede do¤ru politikalar›n mimar›, yine ayn› gelenek
olmuﬂtur: Dev-Genç gelene¤i.
Dev-Genç’in YÖK’e karﬂ› mücadelesinin ilk ad›m› YÖK gündeme geldi¤inde yürütülen “YÖ K ’e
Hay›r!” kampanyas›d›r. Bu kampanya, Dev-Genç’in bu mücadeledeki yerinin belirleyicili¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Bu
kampanya yap›ld›¤›nda, YÖK henüz resmileﬂmemiﬂtir bile. 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n terörü azg›nca uygulanmaktad›r. ‹ﬂte bu koﬂullardaki -1981 y›l› sonlar›ndaki- kampanya gençlik için bir
umut ›ﬂ›¤› gibidir ve gençli¤in
YÖK’e boyun e¤memesinin temeli o kampanyada at›lm›ﬂt›r.
" Cu nt a Bilim, Öz g ürlü k D üﬂ man›d›r", "Üniversitelerin Fa ﬂistleﬂtirilmesine ‹zin Verilmeyecek" sloganlar›, bu kampanyan›n
temel sloganlar›yd›.
Üniversitelerdeki faﬂist bask›lara ve onun kurumsallaﬂm›ﬂ ifa-

1988 Nisan’›nda, Dev-Gençlilerin öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilen “Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤i ve Bask›lara Son” kampanyas›, bu geliﬂmeyi sürdürdü.
Ö¤renci gençli¤in YÖK’e karﬂ›
mücadelesininin geliﬂmesi karﬂ›s›nda ö¤renci dernekleri peﬂ peﬂe
kapat›lmaya baﬂland›. Gözalt›lar,
tutuklamalar,
soruﬂturmalar,
okuldan atmalarla, bu mücadele
engellenmeye çal›ﬂ›ld›. YÖK’ün
bask›lar›na Türkiye’nin birçok
üniversitesinde yine Dev-Gençlilerin öncülü¤ünde yürüyüﬂler,
oturma eylemleri, yemek boykotlar›yla cevap veriliyordu.
Bu eylemlerden biri de 22 May›s 1990’da gençli¤in merkezi örgütlenmesi ‹YÖ-DER öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilen Paral› E¤itime
Karﬂ› Boykot’tur. ‹stanbul d›ﬂ›nda
da pek çok ilden ö¤rencilerin boykot veya açl›k grevleri, forumlar,
yürüyüﬂlerle kat›ld›¤› bu eylemde,
boykota kat›l›m bir çok okulda %
80’i, % 100’ü buluyordu.
‹lk 6 Kas›m boykotu, gençli¤in
mücadelesindeki bu geliﬂmelerin
devam› olarak yeni bir dönüm
noktas› oldu.
Devrimci Gençlik, 89’da da
6-13 Kas›m aras›n› “YÖ K’ ü

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

6 Kas›m 1997-Beyaz›t

biçimler alarak bugüne kadar taﬂ›nm›ﬂt›r.

6 Kas›m 2005-K›z›lay

6 Kas›m 2007-YÖK Önü

P r otesto ve Demokr atik Üniv er site ‹çin Mücadele Haftas›” olarak ilan etmiﬂ, bu mütevazi mücadele oldukça etkili olmuﬂtu.
ﬁimdi bir ad›m daha ileri at›lmal›yd›. 1990’da, YÖK’ün sald›r›lar›n›n alabildi¤ine artt›¤› bir dönemde, Dev-Gençliler ö¤renci gençli¤e YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümünYÖK’e Karﬂ› Boykot!” ça¤r›de “Y
s› yapt›lar. Bu ça¤r› do¤rultusunda gençlik o y›l, YÖK’e karﬂ› boykota büyük bir kat›l›m gösterdi.
Boykot, ‹stanbul, Ankara, Eskiﬂehir, Bursa, Diyarbak›r, ‹zmir,
Sivas, Bolu, Kocaeli, Kütahya,
Trabzon, Trakya, Elaz›¤, Samsun, Antalya, Kayseri, K›r›kkale,
Çanakkale, Antep ve Adana’da
gerçekleﬂtirildi. Bu yayg›nl›k bile,
eylemin büyüklü¤ünü göstermeye yetiyor. 1990 6 Kas›m boykotu, 12 Eylül sonras› ilk genel boykotuydu. Boykotun bu baﬂar›s›nda, devrimci gençli¤in hemen
tüm ﬂehirlerde asgari düzeyde örgütlenmiﬂ ve merkezi örgütlenmesini yaratmak do¤rultusunda
önemli ad›mlar atm›ﬂ olmas›n›n
da pay› vard›.
YÖK’e
karﬂ›
mücadele
YÖK’ün y›ldönümlerini aﬂ›p
döneme, koﬂullara göre farkl›

6
Kas›m
1 9 9 1 ’de de
YÖK’ün karﬂ›s›na boykotla ç›kt› gençlik. Boykotun örgütleyicisi TÖDEF'ti. Polis boykottan
önce sald›r›ya geçti; 34 ilin
gençlik önderleri gözalt›na al›nd›, tutukland›. 6 Kas›m boykotu
bu polis terörüne ra¤men gerçekleﬂtirildi.
1992’nin 6 Kas›m’›nda da
sürdü boykot. Bir önceki y›l
gençlik önderlerini tutuklayarak boykotu önlemeye çal›ﬂan
YÖK, bu kez, polis ve jandarmaya okullar› iﬂgal ettirdi. Boykot yine de engellenemedi.
YÖK’e karﬂ› mücadele kampanyas›, tam 41 ilin üniversite
ve yüksel okullar›nda çok çeﬂitli eylem biçimleriyle sürdürüldü. 6 Kas›m eylemleri art›k
kökleﬂmiﬂ, gelenekselleﬂmiﬂti.
6 K a s › m 1 9 9 4 ’ d e DevGençliler’in önderli¤inde boykottayd› gençlik. Bu y›l boykot
farkl› bir biçimde uygulanm›ﬂ;
gençli¤in bir bölümü o gün
okullar›na gelerek forumlar, yürüyüﬂler, ﬂenlikler düzenlemiﬂti.
1995 ve 1996 6 Kas›mlar’›nda da sürdü boykotlar. 1996’da,
6 Kas›m öncesi, tüm ülke çap›nda gözalt› terörü estirilip, bir çok
okulda fiili sald›r›lar yap›ld› ö¤rencilere karﬂ›. Sald›r›lar›n boyutu, yüzden fazla ö¤rencinin yaralan›p hastanelere kald›r›lmas›ndan anlaﬂ›labilir. ‹ki bine yak›n
ö¤renci gözalt›na al›nd›. Gençlik
sald›r›lara karﬂ› büyük bir direniﬂ
gösterdi, bir çok yerde boykot
gerçekleﬂtirildi.

Eskiﬂehir, Kocaeli, Kastamonu,
Bolu, Gaziantep, Adana, Konya,
Bursa, Trakya, Diyarbak›r, Malatya, Siirt, Van’da alanlara ç›k›larak eylemler gerçekleﬂtirildi.
2000 6 Kas›m’›nda ise, TÖDEF'in önderli¤inde Karadeniz'den, Marmara'dan, Akdeniz'den, Güneydo¤u ve Ege'den
ö¤renciler, "Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim" "YÖK'süz Üniversite
‹stiyoruz" talepleriyle, Ankara K›z›lay'da topland›.
2001’de TÖDEF'li gençlik, 14
ilde alanlara ç›karak YÖK'e karﬂ›
eylemler yapt›.
2002 6 Kas›m’›nda ülkenin
dört bir yan›nda meydanlarda
gösteriler yap›l›rken, Ankara’da
yap›lan eyleme polis sald›rd›, 44
ö¤renci gözalt›na al›nd›.
2 0 0 3 v e 2 0 0 4 6 K a s› m ’› n d a
Gençlik Dernekleri Federasyonu
üyeleri, onlarca ilden yola ç›karak Ankara K›z›lay'da topland›lar.
Direnerek çat›ﬂarak YÖK'ü protesto eylemini gerçekleﬂtirdiler.
2005 6 Kas›m’›nda YÖK'ü
protesto amac›yla, bir çok ilden
Ankara'ya gelen Gençlik Federasyonu, YDG, DÖB ve DSG üyesi ö¤rencilere, K›z›lay'da polis
sald›rd›. Ö¤renciler, direnerek
YÖK’ü protestoyu sürdürdüler.
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2006 ve 2007 Kas›m’›nda ise,
Gençlik Dernekli Ö¤renciler, onlarca ilden gelip Ankara’da toplanarak, protestolar›n› bizzat YÖK
binas› önünde gerçekleﬂtirdiler.

1 9 9 7 ’ d e 6 K a s › m sabah›,
gençli¤in YÖK’e karﬂ› eylemlerini
engellemek için Beyaz›t Meydan›
iﬂgal edildi. Binlerce polis gösteri
yapmaya paz›rlanan ö¤rencilere
sald›rd›. 200 ö¤renci gözalt›na
al›nd›. TÖDEF’lilerin önderli¤indeki boykot, çeﬂitli okullarda yüzde 90-100 kat›l›mla gerçekleﬂti.

Statüleri sarsan, olmazlar› baﬂaran bu gelenek, gençli¤in mücadelesinde, YÖK’e karﬂ› direniﬂinde istikrar ve kararl›l›¤› temsil
etmektedir. 2008 6 Kas›m’›nda
Gençlik Federasyonu, Dev-Genç
gelene¤inin izinde 27 y›l önce
hayk›rd›¤› gibi “YÖK’e Hay›r” slogan›yla YÖK’e karﬂ› mücadelesini ve direniﬂini sürdürüyor. Bu
kavgaya tüm gençli¤i ça¤›r›yor.

1998 ve 1999 6 Kas›m’lar›n da, YÖK’e karﬂ›, ‹stanbul'da Beyaz›t Meydan›'nda düzenlenen
mitingin yan›nda, Ankara, ‹zmir,

(*) Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde GENÇL‹K-2, syf. 35
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O l i g a r ﬂ i yle savaﬂ›m›z bir y e r d e g e r ç e k l e r l e y a l a n l a r › n
s a v a ﬂ › d › r. G er çe k le r b i r f›s›lt› bile olsa, yok edilemezler,
g i d e re k b ü y ü r l e r v e y a l a n ü z e r i n e k u r u l u b ü y ü k o r d u l a r › n s e s l e r i n i d e b a s t › r a b i l i r l e r. Ye t e r ki, biz gerçe¤in
s e s i n i g i d e r e k d a h a f a z l a k i t l e l e r e t a ﬂ › y a l › m . B i r k i ﬂ iy e
anlat›yorsak, bundan sonra iki kiﬂiye anlatal›m, bir dergi
sat›yorsak, bundan sonra iki dergi satal›m...

Yasak Kararlar›n› Hükümsüz K›lmak ‹çin
Yürüyüﬂ’ü Daha Çok Kiﬂiye Ulaﬂt›ral›m...
Engin’i iﬂkencede katlederken
amaçlar›, düﬂüncelerimizin yay›lmas›n›, daha çok kiﬂiye ulaﬂmas›n› engellemekti. Gerçe¤in sesini
bo¤mak için, Yürüyüﬂ dergisini
satanlara iﬂkence yapt›lar, tutuklad›lar ve Engin Çeber’i katlettiler.
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ﬁimdi bir kez daha gerçeklerin
halka ulaﬂmas›n› engellemek istiyorlar. Bunun için, Engin’in katledilmesine iliﬂkin yay›n yasa¤› karar› ald›lar.
Ferhat’› vurduklar›nda da
amaçlar› ayn›yd›. Çeﬂitli yöntemlerle dergimizin sat›ﬂ ve tan›t›m›n›
engellemeye çal›ﬂ›rken de, dergimiz hakk›nda toplatma ve yay›n
durdurma kararlar› al›rken de
amaçlar› ayn›yd›.
Mahkemeleriyle, iﬂkenceci polisleri, askerleri, gardiyanlar›yla,
iﬂkencehaneleri, hapishaneleriyle
ayn› amaç için sald›r›yorlar. Oligarﬂi, bunlarla halka karﬂ› bir savaﬂ yürütmektedir. Oligarﬂinin
savaﬂ›, devrimci düﬂüncelerin kitlelere ulaﬂmas›n›, kitlelerin örgütlenmesini engellemek içindir.
Engin’in katledilmesine yay›n
yasa¤› getirerek, diyorlar ki; biz
katlederiz, ama katletti¤imizi yazmayacak, halka anlatmayacaks›n›z.
Böyle bir karar› tan›m›yoruz,
böyle bir uygulamay› kabul etmiyoruz. Faﬂizm, elindeki yetki ve
güçle istedi¤ini yapabilece¤ini sanarak yan›lmaktad›r.
Bu karar›n bir hükmü olamaz.
Yay›n yasa¤› koymak, kimse yaz-
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mas›n, kimse bilmesin, kimse
gerçekleri ö¤renmesin demek, faﬂizmin en s›radan uygulamas›d›r.
Faﬂizm, bir yandan katlederken,
di¤er yandan kitlelerin gerçekleri
ö¤renmesini engellemek ister.
Kitleleri bask›, zulüm ve yalanla
kand›rarak yönetmek ister.
Faﬂizmin, yay›n yasaklar›yla
sonuç almas›na izin vermemek
için, Engin’in katledildi¤ini yazmaya devam edece¤iz, bu gerçe¤i
her gün daha fazla kitlelere anlataca¤›z. Faﬂizm, katledebilir, iﬂkencelerden geçirebilir, en meﬂru demokratik haklar›m›z› kulland›¤›m›zda gözalt›na al›p, tutuklayabilir, fakat gerçekleri dile getirmemizi, kitlelere ulaﬂt›rmam›z› yasaklarla engelleyemez.
Engin’in katledildi¤ini kitlelere
anlatmak, en meﬂru hakk›m›zd›r.
Mahkemelerde al›nan keyfi yasak
kararlar›, bu hakk› kullanmam›z›
engellemeye yetmeyecektir.
Oligarﬂinin savaﬂ› gerçeklerin
kitlelere ulaﬂmas›n› engellemek
içinse, bizim savaﬂ›m›z da, devrimci düﬂünceleri, gerçekleri kitlelere ulaﬂt›rmak ve kitleleri örgütlemek içindir.
Madem ki, onlar gerçeklerin
halka ulaﬂmas›n› engellemek için
sald›r›yorlar biz de, gerçeklerin
halka daha fazla ulaﬂmas› için daha çok çal›ﬂmal›y›z. Onlar›n yasak kararlar›n›, daha fazla dergiyi
halka ulaﬂt›rarak etkisizleﬂtirmeliyiz. Bugüne kadar bir dergi satt›¤›m›z yerde bundan sonra iki dergi satmal›y›z. Bugüne kadar bir

kiﬂiye gerçekleri anlat›yorsak,
bundan sonra iki kiﬂiye anlatmal›y›z. Oligarﬂi, gerçe¤in sesini k›smak için kararlar al›yorsa, biz sesimizi iki kat yükselterek cevap
vermeliyiz.
Oligarﬂiyle savaﬂ›m›z bir yerde
gerçeklerle, yalanlar›n savaﬂ›d›r.
Onlar›n elinde yalanlar›n› yaymak
için s›n›rs›z olanaklar olabilir, fakat yalanlar hiçbir zaman gerçeklerden daha güçlü de¤ildir.
Onlar, yalanlar›n›, ellerindeki
yüzbinlerce tirajl› gazeteleri, televizyonlar›yla, iktidar ve sermaye
gücünün olanaklar›yla yay›yor
olabilirler, fakat tüm bu olanaklar›, bizim gerçekleri dile getiren sesimizi bast›rmaya yetmeyecektir.
Yeter ki, bizler “Er ya da geç bas t› r a c a ¤› z o y a l a n ›n g ü r ül tü s ü nü ”
diyebilelim.
‹ﬂte Enginler, Ferhatlar bunu
söyleyebildikleri için, oligarﬂinin
yalanlar›n› parçalayarak, kitlelere
gerçekleri anlatmay› baﬂar›yorlar.
Evet, onlar›n yalanlar› bir gürültüden ibarettir. Kitlelerin gerçekleri alg›lamas›n›, duymas›n›
bir süre engelleyebilirler. Fakat,
biz kararl› bir ﬂekilde kitlelere gitmeyi sürdürdü¤ümüzde, daha
fazla, daha geniﬂ kitlelere anlatmay› sürdürdü¤ümüzde, yalan›n
sesi etkisizleﬂmeye baﬂlar.
Gerçekler bir f›s›lt› bile olsa, yok
edilemezler, giderek büyürler ve
yalan üzerine kurulu büyük ordular›n seslerini de bast›rabilirler.
Oligarﬂik düzen tüm olanaklar›na karﬂ›, elinde Yürü-
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yüﬂ dergisiyle halka giden, Ferhatlar›n, Enginlerin gücünde de¤ildir. Bunu çok iyi bildikleri için
ellerindeki her türlü propaganda
olana¤›na karﬂ›n, onlarla k›yaslanamayacak kadar s›n›rl› olanaklarla kitlelere ulaﬂt›r›lan devrimci
düﬂüncelerden korkmaktad›rlar.
Onun için, Yürüyüﬂ dergisinin,
devrimci bas›n›n sat›ﬂ›n› engellemek için seferber olabilmekte, iﬂkenceden, katletmeye her yolu
denemektedirler.

E ng i n’ i n Ka t l ed i l me si n de
Faﬂizmin Zulmünü Gördü ¤ümüz Kadar, Gerçe¤in
Gücünü De Görüyor uz
Onlar›n sald›r›lar›na bakt›¤›m›zda, sadece faﬂizmin zulmünü
de¤il, gerçe¤in gücünü de görüyoruz. Onlar›n sald›r›lar›, bizlere
nas›l bir güce sahip oldu¤umuzu
gösteriyor.
Devrimci düﬂüncelerimizin kitlelere ulaﬂmas›n› engellemek için
katlettiklerinde de, baﬂaram›yorlar. Engin, elinde Yürüyüﬂ dergisiyle, oligarﬂinin Ferhat’› vurdu¤unu, faﬂizmle yönetti¤ini, katliamc›l›¤›n› anlat›yordu. Bunu engellemek için Engin’i katlettiler.
ﬁ im di t üm d ünya Engin’i n a nlat t ›k lar ›n › d u y d u .
Gerçe¤in sesini bast›rmak, yok
etmek isterken, buna karﬂ› gerçe¤in en gür sesiyle hayk›r›lmas›n›
engelleyemediler. Engin’e, Ferhat’a boyun e¤diremedikleri sürece, ne yaparlarsa yaps›nlar kaybetmeye mahkumdurlar. Bugün de
yaﬂanan budur.
Gerçek her zaman yalandan
çok daha güçlüdür. Bu gücü kullanmal›y›z. Gerçe¤in gücünü kullanman›n temel yollar›ndan birisi,
onu kitlelere taﬂ›makt›r. Dergimiz
Yürüyüﬂ, gerçe¤i kitlelere ulaﬂt›rman›n araçlar›ndan birisidir. Onun
için, Yürüyüﬂ’ü daha fazla kitlelere yaymal›, daha fazla okutmal›y›z... Bu savaﬂ yalanla gerçe¤in
savaﬂ› ise, bizler de gerçe¤in kazanmas› için tüm gücümüzle
çal›ﬂmal›y›z...

“ÇALMADI⁄IMIZ K API,
G‹RMED‹⁄‹M‹Z E V KALMAYACAK”
Yay›n ya saklar›y la gerçeklerin hal ka ulaﬂmas› n›n en gellenmes ine ra¤ men Yürüyüﬂ’ün ses i
‹ zmir, Gemlik, Malatya, Antakya, Ankara ve ‹stan bul’da toplu
s at › ﬂlar la hal ka ulaﬂ ma ya devam ediyor...
Okurlar›m›z 25 Ekim günü ‹ z m i r ' i n O n u r ve Narl›der e mahallelerindeydi. Daha geçen hafta Yürüyüﬂ
okurlar› Onur Mahallesi’nde faﬂistlerin
b›çakl› sald›r›s›na u¤ram›ﬂlard›. AKP
polisi yetmemiﬂ olacak ki, sivil faﬂistler
devreye giriyordu. Ancak hiçbir bask›
“Dergimizin girmedi¤i kap› kalmayacak” diyen okurlar›m›z›n kararl›l›¤›n›
ve inanc›n› yenemiyor. Gerçekler halka
taﬂ›nmaya devam ediyor.
***
M a l a t y a Yeﬂilyurt Caddesi- nde,
27 Ekim günü önlüklü dergi da¤›t›m›
ve tan›t›m› yap›ld›. Okurlar›m›z hal-k›n ilgisiyle karﬂ›laﬂ›rken, polisin bu
ilgiden rahats›z oldu¤u görüldü.
***
Engin’in, Enginlerin sesi her yerde
duyulacak, duyurulacak. Bu düﬂünceyle okurlar›m›z Engin’in sesini
G e m lik'in Hamidiye Mahallesi’ne taﬂ›d›lar. Zeytin halinde çal›ﬂan kad›nlara, yaﬂanan ekonomik krizin tedirginli¤i ile iﬂlerini kaybetme korkusu yaﬂayan iﬂçilere, evinde akﬂama yemek
kayg›s› yaﬂayan analara Engin’i anlatt› okurlar›m›z. Ve ayn› zamanda yaﬂad›klar› yoksullukla adaletsizli¤in sorumlusunun Engin’i katledenler oldu¤unu, çözümün Enginlerin yolundan
gitmek oldu¤unu anlatt›lar.
***
B u r s a ’n›n emekçi mahallelerin
Teleferik ve P a n a y › r mahallelerinde
de Yürüyüﬂ vard›. Yürüyüﬂ halka
çözüm sunarken, emekçi halkta
Yürüyüﬂü sahiplendi.
***
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› A n t a k ya'da da gerçekleri halka ulaﬂt›rd›lar.
Dergi da¤›t›m›n›n yap›ld›¤› Gündüz
Caddesi'ndeki esnaflar›n ilgisiyle kar-ﬂ›laﬂt› okurlar›m›z. Esnaflar›n, “art›k
dayanacak gücümüz kalmad› iﬂlerimiz
çok kötüye gidiyor” ﬂeklinde sorun-

...Hala Tutuklanmad›!

lar›n› paylaﬂmalar›na sorunlar›n
çözümünün Yürüyüﬂ’ten geçti¤ini
anlatt› okurlar›m›z.
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***
Ayn› günlerde An k a r a’n›n sokaklar›nda da yürüyüﬂümüz sürdürdü.
Yüksel Caddesi’nde Yürüyüﬂ’ün tan›t›m› ve sat›ﬂ› s›ras›nda yaﬂl› bir amcan›n “k›z›m seni de öldürür bu dinsizler” sözlerine karﬂ›l›k “biz olacak
her ﬂeyi göze ald›k” cevab› ile okurlar›m›z kararl›l›¤›n› gösterdi. Dergimizin da¤›t›m›nda birçok kesimden halk›n, Engin Çeber’in ailesine ve dergimiz çal›ﬂanlar›na baﬂsa¤l›¤› dilemeleri dikkat çekti.
***
‹st a nb ul’da
okurlar›m›z
Ba¤c›lar ve
Gazi ma hallelerinde
da¤›t›m
y a p t › l a r.
Ba¤c›lar ’da
dergi sat›ﬂ›ndan
önce yap›lan
aç›klamada
sokaklar›,
karakollar›,
hapishane leri ile tüm
ülkenin iﬂ kencehaneye
dönüﬂtürül dü¤ü belirtilerek
bu
bask›
ve
zulme karﬂ›
mücadele
ça¤r›s› yap›ld›.
***
Onlar yasaklar›yla sesimizi bo¤maya çal›ﬂ›yorlar. Enginlerimizi katlederek Yürüyüﬂümüzü durdurmaya
çal›ﬂ›yorlar. Biz her hafta yeni bir insana ulaﬂarak, çalmad›k kap›, girmedik ev b›rakmayarak cevap vermeliyiz
bu bask›lara. Yürüyüﬂümüz durmayacak!
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Gönüllüydük; Çünkü Özgür
Yar›nlar› Kurmaya Aday›z!
Büyük Direniﬂ’in en özgün ve
çarp›c› yanlar›ndan biri, dünyada
benzer hiçbir direniﬂte olmad›¤›
kadar çok say›da ölüm orucu direniﬂçisiyle sürdürülmesiydi. ‹çeride
ve d›ﬂar›da yüzlerce insan›n ölüme
yatt›¤› bir direniﬂti bu. Dahas›; direniﬂ süresince, direniﬂçiler aras›nda çok büyük bir gönüllülük
yar›ﬂ› hüküm sürmüﬂtü.

at›l›r›z en öne. Alna tak›lan bant,
verdi¤i sözlerin simgesidir. O bant› ba¤lad›¤›nda, yola koyulmuﬂtur
art›k. ﬁimdi verdi¤i sözlere ba¤l›
kalmak göreviyle karﬂ› karﬂ›yad›r.

Gönüllülük, de¤erlerini, inançlar›n› ölümüne savunmak için
uzun yolculuklara haz›r olmakt›.
Halk›m›za, vatan›m›za, ideolojimize, örgütlülü¤ümüze, yoldaﬂlar›m›za ve sosyalizme yönelik sald›r›lara karﬂ› bedenini siper etmekti.
Zalimin sald›r›s›na karﬂ› son nefesimizi verene dek çarp›ﬂmaya haz›r olmakt›.
Düﬂman “ya ölüm ya teslimiyet”i dayat›yordu. Bu dayatman›n
karﬂ›s›na örülen barikat›n gönüllüleri, zalimin ete¤ini öpmektense
baﬂ› dik bir ölümü tercih edenlerdi. E¤er ki insanlar, “canlar› pahas›na” savunam›yorlarsa inançlar›n›, orada gerçek bir inançtan bahsedilemez. Feda kuﬂa¤›n›n kahramanlar› çok büyük bir inanç ve
ba¤l›l›kla ömürlerini sunabilmiﬂlerdir.

Zalimle amans›z kavgalara girecektir gönüllü. Buna haz›rd›r.
Gönüllü, ayn› zamanda kendi içindeki düﬂmanla da amans›zca savaﬂacakt›r. Bunu da bilir. Sendelemeden yürüyebilmenin ve yolun
sonuna varabilmenin en önemli
koﬂulu kesintisiz savaﬂt›r.
“Neden gönüllüsünüz?” sorusuna verilecek cevap, emperyalizmin ve oligarﬂinin teslim olma dayatmas›na karﬂ› örülecek duvarda
bir taﬂ olma iste¤idir.

O kahramanlardan Zeynep Ar›kan “Halk›m›z›n kurtuluﬂu için
yola ç›km›ﬂ insanlar›z. Bu yolun
kesilmeye çal›ﬂ›ld›¤› yerde, bize
düﬂen ölümüne direnmektir” diyordu yola koyulurken. Bu netlikle ölüme gönüllü oldu¤undan zulmü ve ölümü rezil rüsva edebildi.
Uzun ve sarp bir yolda, en önde gitme kararl›l›¤›d›r gönüllülük.
Geride kalanlar› savunmakt›r.
Gönüllülük, ölüme sevdal› olmak ya da yaﬂamdan kopuﬂ de¤ildir. Mücadeleden usanmak, hayattan b›kmak hiç de¤ildir. Tam
tersine, a¤›z dolusu kahkahalar
atarken, hayata ve kavgaya s›ms›k› sar›lm›ﬂken, özgür yar›nlar› gerçekleﬂtirmeye aday olmakt›r.
Bu halk için, vatan›m›z için, can›m›zdan çok sevdiklerimiz için
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O bant ki, nice kuﬂatmalar›
yarm›ﬂ, hiçbir engel tan›mam›ﬂ,
yang›nlardan geçmiﬂtir. ﬁimdi o,
gönüllülü¤ü, yani baﬂka bir deyiﬂle feda ruhunu temsil etmektedir.

Hiçbir ac›n›n engelleyemeyece¤i gülüﬂler için, insanl›¤›n biny›ll›k rüyalar› için, vakit ölüme yatma vaktidir. ‹nanc›n bayra¤›n› bedenine sar›p zulmün kalelerini açl›¤›nla dövme zaman›d›r.
Düﬂman ne kadar namertse,
büyük direniﬂin yolcular› o kadar
namusludur. E¤ilmeden, bükülmeden taﬂ›d›klar› inanç ve sevgileriyle, Anadolu’ya can katanlard›r. O Anadolu, nice yi¤it beslemiﬂtir ba¤r›nda. Pir Sultanlar,
ﬁeyh Bedreddinler, Çak›rcal›lar,
Seyid R›zalar, baba ‹shaklar... ses
verirler dünden bugüne, bugünden
gelece¤e. Vurun namerde, bu devran böyle gitmez diyorlar. Vuruyor
direniﬂçiler yüzy›llar›n hakl›l›¤›yla;
“Bir mermi de benden aslan›m”
diyor Berdanlar. Berdan’›n sesine
Osman’›n, 122’lerden birinin sesi
eﬂlik ediyor..
En son “Vurun gardaﬂlar namus günüdür” diyordu Fatma.
“Vurun Kürt uﬂa¤› kavga günüdür” Gönüllüler ordusunun ﬂehit
düﬂen son neferiydi o.
Direniﬂin destanlaﬂmas›n›, sabr›n ve iradenin yenilmezli¤ini onla-

r›n gönüllülü¤ü sa¤lad›. Direniﬂler
içinde direniﬂler yaratt›lar, direniﬂ
içinde onlarca “ilk” oldular. Belki
çok can›m›z› kaybettik ama yaratt›¤›m›z de¤erlerle ço¤ald›k.
Büyük Direniﬂ’in gönüllüleri
aras›nda onlarca y›ll›k devrimciler
de vard›, bir ana da, iki k›z kardeﬂ
de. Gönüllülerin aras›nda genç
yaﬂl›, kad›n erkek, ana o¤ul k›z,
herkes vard› ve bu büyük bir güçtü. Yeter ki, en sevdikleri canl›
canl› tabutluklara gömülmesin,
yeter ki vatan özgür olsun demiﬂlerdi gönüllülüklerinin ilk cümlesinde...

“‹nsanlar için öleceksin” diyordu ﬂair; “Hem de en güzel en gerçek ﬂeyin yaﬂamak oldu¤unu bildi¤in halde”... Ölümün öylesine
gönüllüydü onlar.
Dünyan›n öte yakas›nda mazlumun yana¤›nda patlayan tokad›,
düﬂen bombay› hissedecek ve cay›r cay›r yanacak yüre¤in, sen de
kavrulacaks›n kimyasallarda. Bunu yüre¤inin en derin yerinde hissettin mi, ç›kar›p ömrünü zulmün
önündeki barikata ekleyecek, bu
u¤urda can vereceksin. Bütün
bunlar› yapabilmek için gönüllü olmak gerekir halk›n kavgas›na; gönüllü olmak gerekir, özgür bir ülkenin kuruluﬂuna...
O bant› kuﬂan›p, o bayra¤› senden öncekilerden devral›p yola
koyulabilmen için, tarihin aln›na
onuru yerleﬂtirmesi için, eksi¤inle
gedi¤inle kendini sunman gerekir.
Aç›k olmak ﬂartt›r; çünkü acabalarla yola ç›k›lmaz. Böyle yola ç›kanlar›n tökezleyip düﬂtü¤üne
çokça rastlanm›ﬂt›r. Gönüllü olmak, iﬂte bu “iç savaﬂ”ta ilk büyük
çarp›ﬂmay› kazanmak demektir.
Gönüllü olmak, erdemleri donanmak, ar›nmak, daha iyisi için
kendi içinde at›l›mlar yapmakt›r. ‹çinde yaﬂad›¤›n ölüm-ya-
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ﬂam çeliﬂkisinden, eskiyi, yanl›ﬂ›
temsil edenleri reddediﬂtir. ‹yiyi
do¤ruyu güzeli, devrimcili¤in yükledi¤i görevleri omuzlama kararl›l›¤›d›r.
“Ayinesi iﬂtir kiﬂinin...”, ne kadar gönüllü olundu¤unun göstergesi de o iﬂi yapma ﬂeklidir. ‹ﬂte bu
yüzdendirki gönüllülük, o andan itibaren bir devrimcinin tüm yaﬂam›na sirayet eder, onun yaﬂam biçimi
olur.
20 Ekim’de yola ç›kan gönüllüler ordusunun neferleri uzun bir
yol yürüdüler. Bu yolda nice badireler atlatt›lar. Oligarﬂinin direniﬂi
k›rmak için baﬂvurdu¤u nice yönteme, kararl›l›k ve yarat›c›l›kla cevap verdiler. Direniﬂin içinde yaﬂanan ilklere yeni gönüllülükler
eklendi. Gönüllülükleri bu kadar
güçlü ve bu kadar kesin olmasayd›, bu büyük direniﬂ yarat›lamazd›
elbette.
Savaﬂ meydan›nda, kurﬂun
ya¤murlar›nda öne at›ld›lar.
“Arkada kalanlar›n k›l›na zarar
gelmemesi için” sak›nmad›lar
ömürlerini, “ben son olay›m” diyerek bir bir feda ettiler kendilerini.
Onurlu bir yaﬂam için, halk›n esir
al›nmamas› için açl›ktan hücre
hücre erirken, yanarken beden
beden, gönüllülü¤ün anlam›n›
gösterdiler herkese.
“Halk›m›z sizin için ölüyoruz”
diyorlard› ve fakat, gönüllülükleri
asl›nda ölüme de¤ildi. Yeni bir yaﬂam›, yeni bir toplumu, yeni bir ülkeyi yaratmaya gönüllüydüler. Yeniyi yaratmak için ölmek gerekti¤i
için, onu da göze alm›ﬂlard› iﬂte.
Gönüllüler ordusu, 122 kez öldü.
Tek bir bayrak oldular bizim
için. Biz de, geride kalanlar da gönüllü büyük kavgalara.
Bugün de yürüyor gönüllüler
ordusu. Gönüllüyüz yeni zaferlere.
Gönüllüyüz umudun ad›n› vatan›m›z›n dört bir yan›na iﬂlemeye.
Gönüllüyüz adaletin band›n› kuﬂanmaya. Gönüllüyüz mazlumun
ah›n› sormaya. Gönüllüyüz halk›m›z› özgür, vatan›m›z› ba¤›ms›z
yapmaya. Gönüllüyüz yeni bir
ülke, yeni bir dünya kurmaya...

DAYI
20 EK‹M
‹RADES‹D‹R
Bin y›ld›r isyanlar büyütüyoruz
Anadolu’da... Nice zorbalar, saltanatlar, istilac›lar, sömürücüler birer
birer y›k›ld› önümüzde.. Say›s›z k›y›mlardan geçirildik ve hala yürüyoruz; eﬂit, özgür, hakça bir yaﬂam›n
düﬂüyle...
Bu tarih, irili ufakl›, binlerce direniﬂin, yenilgilerin ve zaferlerin, ve
her daim umutlu olman›n toplam›d›r.
Dünü yar›na ba¤layan, bu tarihsel
ak›ﬂ› kesintisiz k›lan da yine isyan ve
umuttur...
Biz kimdik, cevab› ﬂöyle verilmiﬂti: “Halk›z, halktan biriyiz, halk›n öncüsüyüz”; Halka öncü olmak,
umudu ve isyan› kesintisizleﬂtirmek
ve kesin bir inanç ve güvenle “ B i rg ü n m u t l a k a ” kararl›l›¤›yla engelleri aﬂa aﬂa direniﬂ ve savaﬂa devam etmektir.
20 Ekim 2000, iﬂte bu kararl›l›k
ve iradenin somutlaﬂt›¤› gündür. Zafer, zor ve uzak görünse de, ona do¤ru yürümek gerekti¤ini bilip yürüyenler, yaln›z onlar tarih yazanlard›r.
20 Ekim 2000, tarih yazman›n tarihidir.
Onlar ki, avuçlar›nda ölümsüzlü¤ü k›nalay›p nak›ﬂ nak›ﬂ yeniden iﬂlediler Simurg’un destan›n› hayata.
20 Ekim 2000 iradesi, efsanelerin
süren kavgayla, dünün yar›nla kesiﬂti¤i yerdedir. Bizi B‹Z yapan anlay›ﬂ
vard›r o günde. 1984’lerde direnmenin sanat›n› yapanlar›n damgas› vard›r bu büyük direniﬂte te. O sanat›n
ustalar›n›n baﬂ›nda ise Day› vard›r.
Yedi y›l boyunca herﬂeye ra¤men
dimdik durabilmenin s›rr› bu ustal›ktayd›.
Day›, “ ‹ra di ol mak emek ve cür e t t i r ” diyordu.
20 Ekim iradesi , e m e k t i r : Gün
gün sab›rla iﬂlenmiﬂ, en ince ayr›nt›s›na kadar hassasiyetle örülüp örgütlenmiﬂtir. O gün al›nlar›na k›z›l bant-

...Hala Tutuklanmad›!

F›rat Tavuk ve A ﬂur Korkmaz,
al›nlar›na k ›z›l b antlar› k uﬂan›p y ola ç ›karken; yol gösteren
iradeye güvenleri tam, ve bu
nedenle de zaferden eminler.
lar kuﬂanarak ölümün üstüne yürüyen savaﬂç›lara duyulan güvenin temeli, y›llar›n eme¤idir. Direniﬂçilerin çok büyük bölümünde Day›’n›n
hep do¤rudan eme¤i vard›r. Direniﬂin en küçük ayr›nt›s›na var›ncaya
de¤in, emek veren, kafa yorand›r Day›. Emeksiz hiçbir ﬂeyin olmas› gerekti¤i gibi olmayaca¤›n› bilir çünkü... 20 Eki m i rade si c üre t t i r : Yaﬂaman›n güzelli¤ine say›s›z övgülerin düzüldü¤ü, u¤runda ölünecek
hiçbir de¤er kalmad›¤› vaazlar›n›n
kol gezdi¤i yerde, onurun ve erdemin bayra¤›n› taﬂ›yarak ölümün üstüne yürümenin cüretidir 20 Ekim.
Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
aç›k bir meydan okumad›r. Devrimi
ve sosyalizmi, HER KOﬁUL ALTINDA, BEDEL‹ NE OLURSA OLSUN savunma cüretidir. Bu öyle bir
cürettir ki, yedi y›l boyunca ölümün
rezil rüsva ediliﬂine 122 defa tan›kl›k
etmiﬂtir tarih...
Büyük Direniﬂ, emek ve cüretin
birleﬂti¤i bu iradilikle yarat›lm›ﬂ ve
tarih içindeki siyasal zaferini kazanm›ﬂt›r. Bu irade, devrimin ve devrimci hareketin yenilmezli¤inin dünyaya
ilan›d›r.
20 Ekim 2000’de kuﬂan›lan bu
irade, bin y›ll›k isyan›m›z›n, K›z›ldere’den bu yana destan destan büyütülen geleneklerimizin, Metris’in 12
Temmuz ve Çiftehavuzlar’›n, da¤larda umudu büyüten ﬂahanlar›n, devrim kuﬂa¤›n›n kahramanlar›n›n ve elbette Day›’n›n iradesidir. 20 Ekim
iradesi, bizi B‹Z yapand›r ve o büyük
günün teminat›d›r... ‹ﬂte bu yüzdendir
ki, 20 Ekim iradesi her an›m›zdad›r..
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BAROLAR, ‹ﬂkencelere, ‹nfazlara,
Tecrite Karﬂ› Aya¤a Kalkmal›!
u Avukatl›¤›n koﬂullar› yokedilirken susmak;
mesle¤ine ihanettir!
u Avukatlar, hem hukukçu, hem ayd›nlar olarak,
daha fazla sorumluluk üstlenmelidirler!
u Avukat, zalimin karﬂ›s›nda mazlumu, ‘koskoca’
devlet mekanizmas› karﬂ›s›nda, o devlete kafa tutan›
savunur; bu, cüret ve sorumluluk gerektiren onurlu
bir misyondur.
“Adalet ‹stiyoruz!” talebi, ülkemizde en çok duyulan taleplerden
biridir. Bu da do¤ald›r, çünkü ülkemiz adaletsizlikler ülkesidir.
‹nsanlar›m›z iﬂkencede, infazlarda, bask›nlarda, hapishanelerde
katledilir;
katledenler
k o r u n u r,
ödüllendirilir,
katledilenler suçlu
gösterilir. Adalet yerini
bulmaz.
Baﬂlar›n› sokacak baﬂka bir
yerleri olmayan gecekondulular›n
evleri baﬂlar›na y›k›l›r. ‹ﬂçi iﬂinden,
ö¤renci okulundan at›l›r sorgusuz
sualsiz. Varolan yasalar, gecekonduluyu, iﬂçiyi, memuru, ö¤renciyi
korumaz. Hakk›n›z› arayamazs›n›z. Y›k›lan y›k›ld›¤›yla, at›lan at›ld›¤›yla, ezilen ezildi¤iyle kal›r... ‹ﬂte böyle bir ülkede avukatlara çok
“ i ﬂ ” düﬂer. Hem mesleki anlamda,
hem toplumsal sorumluluk anlam›nda böyledir bu. Çünkü, avukatlar›n hem ayd›n olarak, hem
hukukçu olarak sorumluluklar›
vard›r. Bu sorumluluk onlar›n adaletsizliklerin,
hukuksuzluklar›n
karﬂ›s›nda durmas›n› gerektirir.
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Ancak günümüzde gerek barolar, gerekse de geniﬂ avukat kitlesi aç›s›dan bak›ld›¤›nda, avukatlar›n bu sorumluluktan oldukça
uzak durduklar›n› görüyoruz. Hukuksuzluklara,
adaletsizliklere
karﬂ› ç›kmak bir avuç devrimci
demokrat avukat›n üzerine kalm›ﬂt›r.
Neden böyledir bu?
Ülkemizin sorunlar›, mevcut
k›smi hak ve özgürlüklerin de gasbedilmesi, akan kan ve gözyaﬂ› ve
bu sonuçlar› do¤uran zulüm mekanizmas›, onbinlerce avukat ve
onlar›n örgütlü kurumlar› olan barolar› ilgilendirmiyor olabilir mi?

E n b aﬂ t a, a vu k a tl › ¤ › n
misyonuna ve onur una
y ö n el en s a l d › r› y a k a r ﬂ ›
ko nulma l›!
Yasalar, gözalt›na al›nan herhangi birinin avukat›na haber verilmesini öngörüyor; ama bu hak
da binbir türlü “gerekçe” ile fiilen
yok ediliyor. Bu engeli aﬂ›p müvekkiline ulaﬂan avukat da, müvekkiline bask› yap›lmamas›n›,
hatta onun iﬂkencede öldürülmesini önleyemiyor... Mahkeme aﬂamas›na gelmiﬂ bir davada, avukat,
e¤er karﬂ›da “devlet” varsa, müvekkilini savunam›yor; onun taleplerini, savunmas›n› kaale alm›yor çünkü mekanizma.
K›sacas›, gözalt›, tutuklama,
yarg› mekanizmas›n›n her aﬂama-

s›nda yok say›l›yor avukatlar;
Avukatl›k mesle¤i, misyonu yok
say›l›yor... Avukatlar görmelidir ki,
çi¤nenen mesleki onurlar›d›r.
Bir polis, bir gardiyan, avukatlardan daha yetkilidir. ‹ddiayla savunman›n eﬂit bir statüde olmas›,
ülkemiz yarg›s›nda, mahkemelerinde görülmeyen bir ﬂeydir.
Daha aç›k ve kesin belirtirsek;
adalet mekanizmas› içinde yeri
yoktur avukatlar›n.
Avukatlar, iﬂte en baﬂta kendilerine yönelik bu itilip kak›lmaya,
yetkisizleﬂtir meye, etkisizleﬂtir meye karﬂ› ç›kmal›d›rlar. Baﬂka
bir deyiﬂle, mesleklerini yapmaya,
kendi haklar›n› savunarak baﬂlamal›d›rlar.
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi gibi, devletin en yetkili
a¤›zlar›n›n özür dileyerek “iﬂkenceyi ve iﬂkencede cinayeti” kabullendi¤i, hemen her kesimden tepkilerin yükseldi¤i bir olayda bile,
avukatlar›n ve barolar›n sesi yükselmedi yeterince.
Engin katledilen halkt›r. Engin’in annesi, babas› adalet isteyen halkt›r. Yüzlerce, binlerce avukat, adalet isteyenlerin yan›nda
bitmeli an›nda. Barolar, onlar›n
yan›baﬂ›nda olmal›lar her an.
Ülkenin karokullar›nda, hapishanelerinde insanlar iﬂkencede öldürülürken, sokak ortas›nda infazlar yap›l›rken, bunlara karﬂ› ç›kmayan bir hukuk kurumu düﬂünülemez. Bunlara karﬂ› ç›kmayan bir
hukuk kurumu, hukuku savunamaz.
Bunlar›n oldu¤u bir ülkede asl›nda avukatl›¤›n nesnel zemini
yok edilmektedir.
Dolay›s›yla, Engin Çeberler’in
katledilmesine karﬂ› ç›kmak, infazlara karﬂ› ç›kmak, avukatlar
için, en baﬂta kendi mesleklerine,
mesleki onurlar›na ve misyonlar›na sahip ç›kmak demektir.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

Adalet mi, ticar e t m i ?
Hangi cüppe giyilecek?
Devletin ve ba¤l› olarak suç ve
cezaya karar vermek üzere “yarg›”n›n ortaya ç›kmas›yla “ssavunma”ya da ihtiyaç duyulmuﬂtur.
Önce suçlanan›n kendisini “ s avunma hakk›” kabul edilmiﬂ, giderek savunma kurumsal bir nitelik
kazanm›ﬂt›r. O günden bu yana da
“avukatl›k” çeﬂitli biçimlerde süregelmiﬂ, bir “meslek” halini alm›ﬂt›r. Fakat, toplumsal iﬂlevi ve misyonuyla yine de herhangi bir meslekten ayr›l›r avukatl›k. Daha do¤rusu, “ayr›lmas› gerekir”.
Bugün ise çeﬂitli kesimler aç›s›ndan herhangi bir meslekten
ay›rdedilemez hale geldi¤i içindir
ki yukar›daki soru ortaya ç›kmaktad›r.
Faﬂizmle yönetilen ülkemizde
hukuk da faﬂizmin hukukudur. Denilebilir ki bu koﬂullarda ne savunulacak, neyin hukuk mücadelesi
verilecek. Fakat tam tersine, bu
koﬂullar, avukatlar›n önemini,
misyonunu daha da büyütür.
Bir insan›n özgürlü¤ünü savunmak, çok büyük bir sorumluluk ve
özel bir misyondur. Düﬂünün; karakolda, hapishanede tek baﬂ›na
bir insan, karﬂ›s›nda ise koca bir
devlet. Veya pratik olarak söylersek, gözalt›ndaki kiﬂi, iﬂkencecilerden, infazc›lardan, katliamc›lardan oluﬂan ve devletten yetki alm›ﬂ bir güruh karﬂ›s›nda tek baﬂ›nad›r.
O devlet, o insanl›ktan ç›km›ﬂ
güruh karﬂ›s›nda gözalt›ndaki veya tutuklu bir kiﬂiyi savunmak,
onun için devlete ve güruha karﬂ›
gerekti¤inde tav›r almak ve mücadele etmek, elbette büyük bir cüret ve sorumluluk gerektiriyor.
Mevcut hukuk gerici, faﬂist bir
hukuk olsa da, demokrasicilik
oyunu gere¤i k›smi hak ve özgürlükler vard›r. Fakat, ço¤u durumda faﬂizm kendi hukukunu dahi
çi¤nemektedir. ‹ﬂte bir avukat›n
hukuk mücadelesinin bir yan› budur. Keyfili¤e, hukuksuzlu¤a karﬂ›
durur. Hukuksuzlu¤a, keyfili¤e
teslim olan, bunu kan›ksayan
avukat, en baﬂta mesleki mis-

Behiç de bir a v u k a t t › . Av u k a t l › ¤ › n s a l t t i c a r i b i r meslek olma d›¤›n› gösterdi¤i gibi, mahkeme
salonlar›na hapsedilemeyece¤ini
de göstermiﬂti meslektaﬂlar›na.
yonuna ihanet etmiﬂ olur. Çünkü
keyfilik ve hukuksuzluk, zaten
avukatl›¤›n koﬂullar›n› yok eder.
E¤er düzenin uydu¤u bir hukuk
yoksa, avukat, neyi, nas›l, neye
göre savunacakt›r?
Fakat avukat›n mücadelesi,
varolan hukuk ve yasalarla kendini s›n›rlamaz. O, haklar›n ve özgürlüklerin, dolay›s›yla, mevcut
hukukun s›n›rlar›n›n geniﬂletilmesi
için mücadeleyi de kendi avukatl›k görevinin bir parças› olarak görür.
Meslek ilke ve onurunu de¤il,
kariyeri, statüyü, konumu, paray›
öne ç›karan kapitalist düzen, avukatl›¤›n sosyal, siyasal, ahlaki
yanlar›n› yokedip mesle¤in içini
boﬂaltmaktad›r.
Kapitalizmin bu anlay›ﬂ›na teslim olan avukat, art›k bir ayd›n de¤il, bir hukukçu bile de¤il, ticaret
adam›d›r. Avukatl›k, adaletin yerine getirilmesi, gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas› misyonunu üstlenmesi
gerekirken, bu anlay›ﬂ, avukatl›¤›
“hukuk bilgisini satmakla” s›n›rl›
bir ticari faaliyete dönüﬂtürür.
Bu, meslek onuruna sahip hiçbir avukat›n kabul edebilece¤i bir
anlay›ﬂ de¤ildir. Bu, olsa olsa düzenin ona biçti¤i misyon, ona giydirmeye çal›ﬂt›¤› cübbedir. Bu
cübbeyi giyen avukat ise, hukuka
de¤il, düzene hizmet eder hale gelir. Avukatlar, düzenin üzerlerine
geçirmeye çal›ﬂt›¤› bu cübbeyi
giymemelidir.
Kendi hukukunu çi¤neyen,
adaletsizlik üreten, eﬂitsizlik üzerine kurulu, sömürü ve zulümden
ibaret bir düzene hizmet etmek,
onu meﬂrulaﬂt›rmak demektir.

...Hala Tutuklanmad›!

Avukat, ayn› zamanda
ayd›n sorumlulu¤una da
sahiptir. Bir ayd›n olarak
avukata düﬂen yaﬂad›¤›
ülkedeki adaletsizlikleri,
hukuksuzluklar› aç›k bir
dille, bir kayg› gütmeden
dile getirmesidir. Ayd›n
gerici olana karﬂ› ilerici olan› savunur. Ülkesinin ba¤›ml›l›¤›na karﬂ› ç›kmayan bir avukat, ne mesleki, ne ayd›n olarak sorumluluklar›n› yerine getiremez.
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Bir yanda düzenin avukatlara
giydirdi¤i cüppe. O cüppe der ki
onu giyene; Sen kazanaca¤›n paray›, ﬂöhreti düﬂün, ideal anlam›nda “Büyük davalar›n” de¤il, çok
para getirecek türde büyük davalar›n avukat› ol! Yani, içinde adaletin geçmedi¤i, hukukun sözünün
bile edilmedi¤i bir avukatl›k.
Bunun karﬂ›s›nda halktan yana
bir avukatl›k vard›r. Halk›n avukatl›¤› cüppesi, baﬂka ﬂeyler yapmas›n› ister onu giyenden. Adaletsizli¤in, hukuksuzlu¤un oldu¤u
yerde o vard›r; bedeli ne olursa olsun, oradad›r o. Sesi, en yüksek
ve cüretle ç›kand›r. Paray› de¤il,
adaleti düﬂünendir.
Adaletsizlik karﬂ›s›nda cüppelerinin içinde hayk›rmalar› gereken avukatlar, sesi en az duyulan
kesimlerden biriyse; katliamlar, iﬂkenceler, infazlar, hukuksuzluklar
ülkesinde, her katliam, iﬂkence,
infaz davas›n›n, binlerce avukat›n
adaleti savunduklar› mevziler olmas› gerekirken, büyük ço¤unlu¤u oralarda görülmüyorsa; avukatlar›n da, barolar›n da tart›ﬂmas›, sorgulamas› gereken çok ﬂey
var demektir.
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Faﬂizmin hukukuna, adaletsizli¤ine ses ç›karmayan, buna karﬂ›
aktif mücadele etmeyen avukatlar, ayd›n kimli¤inin de, hukukçu
kimli¤inin de gereklerini yerine
getirmemiﬂ olurlar. Ayd›n ve hukukçu sorumlulu¤unu üstlenmeyen bir avukat, mesle¤ini faﬂizmin
giydirdi¤i cüppeyle yapar. Giyebilecekleri çok fazla cüppeleri yoktur avukatlar›n; Ya halktan yana
devrimci, demokrat bir avukatl›¤›n
cüppesiyle ya da düzenin giydirdi¤i cüppeyle yap›l›r avukatl›k.
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K›r›kkale F T ipi:
Slogana Tehdit
Merhaba

S i n c a n : Am e li y a t l ›
Tutsa¤a ‹ﬂkence

yak›ﬂ›yor.. Biz de kendimize yak›ﬂan› yapt›k, onur k›r›c› aramaya ve
sald›r›lar›na karﬂ› direndik..

Bolu F Tipi’ndeki tutsaklardan
Nurettin Erenler, safra kesesinden
ameliyat yap›lmas› için 15 Eylül’de
Ankara’ya sevkedildi.

... Sincan’da suç duyurusunda
bulundum, iﬂleme koydular m› bilmiyorum, zira 9 Ekim Perﬂembe
günü beni buraya, Bolu Hapishanesi’ne sevk ettiler ve ﬂu an bu sat›rlar› Bolu Hapishanesi’nden yaz›yorum... Halen o sald›r›dan dolay›
sanc›lar›m ve ameliyat bölgesinde
a¤r›lar›m mevcut...”

Orada Numune Hastanesi
“Mahkum Ko¤uﬂu”na konuldu.
Mahkum ko¤uﬂu, bodr um katta, bir yerdi. Orada bir hafta kald›ktan sonra, 23 Eylül günü ameliyata al›nd›. Ameliyat›n ard›ndan 26
Eylül Cuma günü taburcu edildi ve
Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Sonras›n› Erenler’in
mektubundan izliyoruz:
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“Hapishane giriﬂinde cezaevi
personeli soyunarak arama dayatt›;
soyarak ç›r›lç›plak aramaya karﬂ›
oldu¤umu, bu tür bir dayatman›n
onur k›r›c› ve gayri insani oldu¤unu,
normal bir aramaya karﬂ› olmad›¤›m›, ama bu tür aramay› asla kabul
etmeyece¤imi söyledim. Daha yeni
ameliyat oldu¤umu, dikiﬂlerimin taze oldu¤unu da arama dayatmas›ndan önce söylememe ve onlar›n da
bunu bilmesine ra¤men, 8-10 gardiyan içeri girip, zorla h›rpalayarak,
adeta ameliyatl› bölgeme zarar vermek istercesine yere att›lar ve y›rtarcas›na üzerimdeki elbiseleri zorla
ç›karmaya baﬂlad›lar. Bir anda
ameliyat bölgemde ﬂiddetli bir a¤r›
duydum, dikiﬂler zorlanm›ﬂ ve ameliyat bölgesinde kanama olmuﬂtu.
‹çerde ise ﬂiddetli sanc›lar baﬂlad›.
Bunlarla da yetinmemiﬂ olacaklar
ki, slogan atmama karﬂ›l›k da yerde
bir süre tekmelediler, bald›rlar›mda,
ayak bileklerimde morluklar oluﬂmuﬂtu..
Halk›m›z›n bir deyimi vard›r.
“Herkes kendine yak›ﬂan› yapar”
diye, evet onlar da ameliyatl›, yaral› insana sald›rmay› kendilerine
yak›ﬂ›r buldular ve aç›kças› pek de
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Bolu F T ipi’nde
Yasaklar
Merhaba
Selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Nas›ls›n? Biz de bildi¤in gibi
u¤raﬂ›yoruz. Bu aralar daha çok köﬂe yazarlar›na yazmaya çal›ﬂ›yorum. Yaﬂad›klar›m›z› anlat›yorum.
Geçen hafta (6 Ekim’de) Derya Sazak’a, Ataol Behramo¤lu’na Nuray
Mert’e , Türker Alkan’a, M. Ali Birand’a ve Hikmet Çetinkaya’ya
yazd›¤›m mektuplar, “SAKINCALI”
görülerek gönderilmedi. Yine 9
Ekim’de yazd›¤›m mektuplar da
“sak›ncal›” görüldü. 13 Ekim’de
yazd›klar›ma henüz bir karar gelmedi. Ama bu mektuplar da ayn› içerikte oldu¤undan dolay› muhtemelen sak›ncal› görülecektir. Ramadan
‹çgel’in Nail Güreli’ye gönderdi¤i
mektup da “sak›ncal›” görüldü.
Yeniden görüﬂmek üzere..
15 Ekim 2008, M. Kulaks›z
*
Tekirda¤ F T ipi’nde, PKK’li tutuklular›n 10-11 Eylül’de yapt›klar›
açl›k grevi gerekçe gösterilerek,
60’›n üzerindeki tutukluya 3 ay
tüm sosyal haklar› yasaklama cezas› verildi.

***

Hasretle kucaklar, sevgiyle selamlar öperim. Nas›ls›n demeyece¤im, keza hepimiz üzgün ve kederliyiz. Devrimci yaﬂam›n› kendimize
rehber edindi¤imiz, büyük devrimci,
Day›m›z yaﬂam›n› yitirdi. Devrim ﬂehitleri kervan›na kat›ld›. Baﬂ›m›z sa¤olsun. Türkiye halklar›n›n, Türkiye
Devrimci Hareketinin baﬂ› sa¤olsun.
Devrime adanm›ﬂ bir yaﬂam, bir
yürek, bir y›ld›z daha kayd› dün yan›m›zdan.. Ama yaratt›¤› de¤erler,
ö¤retileri, her daim halk›m›za yol
göstermeye, ›ﬂ›k olmaya devam
edecektir. Bunu biliyoruz biz..

“Bazen ayr›l›klar da sonsuza
k a d a r b i r l i k t e o l m a k t › r ” der
meçhul ﬂair; ben bu sözü çok severim. Day› ﬂehit düﬂünce akl›ma ilk
gelen bu söz oldu. Bunun sadece
fiziki bir ayr›l›k oldu¤unu düﬂünüyorum, zamans›z, amans›z bir ayr›l›k. Devrimci hareket, devrimciler,
halk›m›z var oldukça ve ezen, ezilen var oldukça Day›m›z var olacakt›r.. “Ölen tendir, Canlar ölesi
de¤il” demiﬂ Mevlana da.
Bizler de sizler ve di¤er tutsaklar gibi haber netleﬂince çok üzüldük, kederlendik, kar›ﬂ›k duygular
yaﬂad›k hücremizde... Bast›rd›k içimizdeki yang›n›, f›rt›nay›.. Kendimizi havaland›rmaya att›k. Sloganlar›m›zla selamlad›k Day›m›z’›,
devrimci önderi günlerce.. Elbet
öyle kolay olmad› bu. Önce Cezaevi Müdürü, daha sonra gardiyanlar... bizi korkuyla susturmaya çal›ﬂt›lar.. Y›lmad›k elbette. Böyle
olunca akﬂam say›m›na gelen gardiyanlar bizi tehdit etti. “E¤er slogan atarsan›z gelip sizi bir güzel
döveriz. Slogan atmayacaks›n›z
l a n ” vb. vb. tehditler savurdular.
Biz de bizi tehdit ettikleri için onlar› ﬂikayet edece¤imizi söyledik. ‹çlerinden ikisi kafa tokuﬂturdular
hücremizde. Ülkücü sembolü ﬂeklinde. Daha sonra da “istedi¤inize
ﬂikayet edin. Benim ad›m Hac›”
dedi biri.
*
Hücremizde yapt›klar› ara-
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madan daha önce hücremizde bulunan k›r›k bir ayna parças›n› ald›lar. Ayna parças›n›
alan kiﬂiye “Neden al›yorsun? Kimsin?” diye sordum. Bundan dolay›
o da bana “sen kimsin?” deyince
aram›zda k›sa bir tart›ﬂma yaﬂand›.
Bunun sonunda bana hapishane
müdürü oldu¤unu söyledi ve bana
“tart›ﬂt›¤›n için p i ﬂ m a n o l d u ¤ u n u
söyle, ben de tutana¤› y›rtay›m”
Ama ben “piﬂman olacak birﬂey
yapmad›¤›m›, aramaya engel olmad›¤›m›z›, sadece hakk›m olan
tavr› gösterdi¤imi” söyleyince hakk›mda tutanak tuttular. Gerekçe
çok komik: “Yüksek sesle cevap
ver m e k !” Neyle ölçtülerse? Sözlü
savunma yapt›m. Bakal›m ne ceza
uygun görülecek yüksek sesime.
*
Burada daha 45/1 Genelgesi
uygulanm›yor. Bunun için hapishane müdürü ile yapt›¤›m son görüﬂmede “Bu genelgeyi bu ﬂartlarda
kimse uygulamaz, ben de uygulayamam, bunun için atölyelerin, içliklerin iptal edilmesi laz›m. Bana
kald›r desinler, kald›ray›m. Ama
bu haliyle 10 saat olmaz” diyor.
Ben de bunun bizim de¤il bakanl›¤›n sorunu oldu¤unu, ortada verilmiﬂ sözler, bir mutabakat oldu¤unu, onca insan›n ﬂehit, onca insan›n gazi oldu¤unu söyledim. Bana
müdür “sen kendine göre hakl›s›n,
ben kendime göre” diyor. Halen
sohbete ç›kam›yoruz anlayaca¤›n.
(Orhan ERO⁄LU, K›r›kkale F
Tipi)

***

Elbistan E T ipi:
‹ki Tutsak Kaç›r›ld›
Elbistan E Tipi Hapishanesi'nden Sivas E Tipi'ne kaç›r›lan
Yusuf Kenan Dinçer ve Talat ﬁanl›
ile ilgili TAYAD'l› Aileler 25 Ekim
tarihinde yaz›l› aç›klama yay›nlad›.
HAP‹SHANELERDE TECR‹T
VE ‹ﬁKENCE SÜRÜYOR.
YUSUF KENAN D‹NÇER VE
TALAT ﬁANLI, ELB‹STAN E T‹P‹
HAP‹SHANES‹’NDEN S‹VAS E T‹P‹
HAP‹SHANES‹’NE KAÇIRILARAK
SÜRGÜN ED‹LD‹LER
AKP hükümetinin “Demokra-

AKP iktidar› tecritte ›srar
ediyor, sohbet hakk›n›
u y gu l am ›y o r.
A K P h ü k ü m e t i h e r yeri
iﬂkence merkezlerine çevirdi.
A d a l e t B a k a n › s o r u m l u d u r.
Bakan kesinlikle “özür d i l e r, k u rt u l u r u m ” d i y e d ü ﬂ ü n m e m e l i d i r.
tikleﬂme” söylemleri ve demagojileri çöküyor. ‹nsan haklar›na sayg›l›
politikalar uygulad›¤›n› söyleyen
AKP hükümeti her yeri iﬂkence
merkezlerine çevirdi. Karakollar ve
hapishanelerden her gün yeni iﬂkence-ölüm haberleri geliyor. Engin
Çeber’in karakolda ve hapishanede
dövülerek öldürülmesinden sonra
ard› ard›na karakollardan iﬂkenceli
ölüm haberleri gelmeye baﬂlad›.
AKP iktidar› ve onun Adalet Bakan›
tecritte ›srar ediyor, sohbet hakk›n›
uygulam›yor.
Hapishanelerde iﬂkencenin bir
boyutu da iﬂkenceli sevk-sürgünler.
Hapishanelerde sürekli olarak tutuklu ve hükümlüler istemlerine ayk›r› olarak, gerekçesiz bir ﬂekilde
de¤iﬂik hapishanelere sürgüne gönderilirler. Yeni bir sürgün haberi de
Elbistan’dan geldi. Elbistan’da hükmen tutuklu bulunan Talat ﬁanl› ve
Yusuf Kenan Dinçer Sincan F Tipi
Hapishanesi’ne sevk istemekteydiler. Sevk istekleri y›llarca reddedildi.
Evvelsi gün sabaha karﬂ› her ikisi
önceden haber verilmeksizin Sivas
E Tipi Hapishanesi’ne kaç›r›ld›lar.
Sürgün zorla yap›ld›. Her iki tutuklu

'‹nsan›n Yarat›c›
Gücünü Görün'
Onlar ürünleri ile içeride olmad›klar›n›, beyinlerinin her k›vr›m›nda ülkemiz ve dünya halklar›n›n sorunlar›n›n dolaﬂt›¤›n› gösteriyorlar... Onlar özgür tutsaklar.
Özgür tutsaklar›n karikatür sergisi ‹stanbul Bak›rköy’den sonra
Kad›köy’de Bar›ﬂ Manço Kültür
Merkezi’nde sergilenmeye baﬂland›.
Sergiye tahammül edemeyen
AKP polisi TAYAD’l› ailelerin gö-

...Hala Tutuklanmad›!

Wernicke-Korsakoff hastas›
olmalar›na ra¤men dövülerek
hücrelerinden al›nd›lar ve Sivas E Tipi Hapishanesi’ne
kaç›r›ld›lar.
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Her iki evlad›m›z›n ailesi
‹stanbul’da oturmakta olup
ekonomik durumlar› iyi de¤ildir. Bu nedenle de evlatlar›n› ziyarete s›k gidememektedirler. Talat ve Yusuf Kenan bu
nedenle ailelerine yak›n olabilmek
için Ankara Sincan F Tipi Hapishanesi’ne sevklerini istemiﬂlerdi. Ancak bu istekleri reddedildi¤i gibi iﬂkence ile ve adeta ceza verir gibi
Sivas E Tipi Hapishanesi’ne sürgüne gönderildiler.
AKP hükümetinin halk›n her kesiminin oldu¤u gibi tutuklu ve hükümlülerin haklar›na da sayg›s›
yoktur. AKP hükümeti için her hak
iﬂkence arac›d›r. AKP’ye göre tutuklu ve hükümlüler de “kul” olmal›d›r. Adalet Bakan›’na direnmemeli, düﬂünmemeli, teslim olmal›d›rlar. Boyun e¤meli, tevekkülle biat
etmelidirler.
AKP hükümeti böyle tutuklu
görmeyecek. Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da evlatlar›m›z her türlü bask›ya, iﬂkenceye
direnecekler ve kazanacaklar. Biz
de onlar›n yan›nday›z. Sivas Hapishanesi’ne sürgün edilen Talat ve
Yusuf Kenan’›n sa¤l›¤›ndan, hayatlar›ndan Adalet Bakan› sorumludur. Bakan kesinlikle “özür diler,
kurtulurum” diye düﬂünmemelidir.

2
Kas›m
2008
Say›:
5

zünü korkutamay›nca Kad›köy Belediyesi’nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bar›ﬂ Manço Kültür
Merkezi’nin müdürünü korkutarak
TAYAD’l› ailelerle karﬂ› karﬂ›ya getirmeye çal›ﬂt›. Aileler ise karikatürlerin, hapishanelerdeki mektup izleme komisyonlar›ndan geçerek kendilerine ulaﬂt›¤›n›, bu bak›mdan yasal bir sak›ncalar› olmad›¤›n› ve daha önce Bak›rköy’lü Sanatç›lar Derne¤i’nde de ayn› karikatürlerin sergilendi¤ini, polisin tutumunun tamamen keyfi oldu¤unu belirttiler.
Sergi 2 Kas›m tarihine kadar
aç›k kalacak. Gezin ve insan›n yarat›c› gücünü görün.
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‹ﬂkence Devlet Politikas›d›r
Engin Çeber’in
iﬂkenceden öldürülmesinin ard›ndan, kimileri
sanki ülkemizde ilk kez
iﬂkence yap›l›yor muﬂ,
ilk kez ölümler oluyormuﬂ
gibi “ﬂaﬂk›nl›k”
yaﬂad›.

2
Kas›m
2008
Say›:
5

Gerçekte, ﬂaﬂk›nl›k yaﬂanacak
bir durum yoktur.
‹ﬂkence Türkiye
gerçe¤idir.
Bu
gerçekten bugüne kadar habersiz olmak için,
ya özel olarak yaﬂanan iﬂkencelere
gözlerini kapatm›ﬂ
olmak, ya da bu ülkede yaﬂananlara tamamen ilgisiz
olmak geliﬂmelere düzenin propagandas› çerçevesinde bakmak
gerekir.
‹ﬂkence bir devlet politikas›d›r.
Ama bu gerçe¤i gizlemeye çal›ﬂmak da bir devlet politikas›d›r.
Bu politika da, iﬂkence olaylar›n›n üzerini ör tmeye çal›ﬂarak veya “münfer it” diyerek, sadece
baz› polis, asker ve gardiyanlar la, sadece baz› karakollar, siyasi
ﬂ ube le r v e ha pis h an el er le s ›n› r l›
bir olgu imiﬂ gibi göstermeye çal›ﬂmak ﬂeklinde uygulan›r.
‹ﬂkence böyel münferitse sorunun çözümü de, “polislerin e¤itilmesi” oluyordu haliyle.
Ülkemizdeki iﬂkence gerçe¤i,
“münferit” olaylardan ibaret de¤ildir. Dolay›s›yla baz› polisler ve
askerlerle, bir kaç karakol ve hapishaneyle s›n›rlanacak bir olay
da de¤ildir. ‹ﬂkence, sorgusundan
yarg›s›na, ceza infaz sistemine
kadar, düzenin her yan›na sinmiﬂ
bir politikad›r. Bu politikan›n uygulanma alanlar›, karakollar, hapishaneler oldu¤u gibi, sokaklar
ve meydanlar da olur. Hedefinde
devrimciler de olur, iﬂçiler, me-

32

murlar, ö¤renciler, köylüler, kad›nlar hatta yaﬂl›lar ve çocuklar
da.
‹stisnalar d›ﬂ›nda, düzenin tüm
polis, asker ve benzeri kadrolar›
bu politikan›n uygulay›c›s› durumundad›r. ‹ﬂkenceye karﬂ› olanlar ﬂu ya da bu biçimde ya etkisizleﬂtirilir ya da tasfiye edilirler.
‹ﬂkence bir devlet politikas› oldu¤u için, iﬂkenceciler her zaman
devletin korumas›nda olmuﬂtur.
Bu kadar yayg›n iﬂkence uyguland›¤› ve say›s›z da iﬂkence davas› oldu¤u halde, cezaland›r›lan
iﬂkenceci örne¤inin olmamas› da
ancak iﬂkencenin bir devlet politikas› olmas› gerçe¤i ile aç›klanabilir.

‹ﬂkencesiz
Tek Bir Dönem Yok
‹ﬂkence belli dönemlerle s›n›rl›
bir politika da de¤ildir. Yöntemleri, mekanlar› de¤iﬂse de, iﬂkence
hep sürmüﬂtür.
Bask› ve zulümle an›lan Abdülhamit dönemi iﬂkencelerinden, Cumhuriyetin ilan›ndan sonra kullan›lan Sansaryan Han’›n
hücrelerindeki
iﬂkencelere,
1950’lerden günümüze faﬂizmin
bask› ve zulüm politikas›n›n bir
parças› olarak kullan›lan iﬂkencelere kadar... iﬂkence her dönem kullan›lan bir yöntemdir.
Fakat, özellikle oligarﬂik diktatörlü¤ün iktidar›ndan günümüze iﬂkence çok daha sistemli hale getirilmiﬂtir. Çünkü art›k, yenisömürge Türkiye, faﬂizmle yönetilen bir ülkedir. Art›k iﬂkencecileri, CIA’n›n iﬂkence merkezlerinde yetiﬂiyor, ordu ve poliste iﬂkence uzmanlar› yetiﬂtiriliyor ve
özel iﬂkence merkezleri oluﬂturuluyordu.
1950’li y›llarda Menderes iktidar› döneminde, bask› ve sömürünün artmas›na paralel olarak,
ilerici, yurtsever kesimlere yönelik iﬂkence yayg›n olarak kullan›ld›. Gözalt›na al›nan yüzlerce
kiﬂi aylarca iﬂkenceden geçirildi-

ler. Yasa, hukuk yoktu. “Komünist” diye gözalt›na al›nmak yeterliydi. “Komünistlere” her türlü
uygulama mübaht›...
12 Mart 1971 faﬂist cunta y›llar›, oligarﬂik düzene karﬂ› mücadelenin iktidar perspektifiyle geliﬂti¤i, iﬂçilerin, köylülerin, gençli¤in, memurlar›n mücadelesinin
kitleselleﬂti¤i, anti-emperyalist
mücadelenin boyutland›¤› y›llard›r. Bu dönemde, iﬂkence politikas›, devrimcilere karﬂ› çok yo¤un bir ﬂekilde uygulanmas›n›n
yan›nda, halk›n tüm kesimlerini
içine alacak tarzda geniﬂletilmiﬂtir. Yayg›n ve sistematik iﬂkence
ile kitleleri sindirmek ve pasifikasyon hedeflenmiﬂtir.
Ziverbey Köﬂkleri, Harbiye
K›ﬂlalar›, Diyarbak›r ve Ankara
iﬂkencehaneleri t›ka basa dolduruldu. K›rsal alanda köy meydanlar› iﬂkencehanelere çevrildi.
Manyetolar vücutlara elektrik
vermek için çevrildi, falakalarda
ayaklar parçaland›, kad›nlara tecavüz edildi, kal›c› hastal›klar yaratacak ﬂekilde ilaçl› iﬂkenceler
uyguland›. Bu iﬂkencelerin sonucunda, sakat kalanlar, öldürülenler oldu. Bu dönemin iﬂkenceleri
ﬂöyle anlat›l›r; “Aral›k 1971-Ma y›s 1973 aras›nda Ankara, ‹sta nb ul , A da na , D iy a rba k› r, ‹zmir Askeri hapishaneleri, ayaklar›n›n tabanlar› falakada patlam›ﬂ, bedenleri elektrik ak›m›yl a k a v r ulmuﬂ, tecavüze u¤ra m › ﬂ y ü z l e r ce erkek ve kad›nla
doldu taﬂt›.” (Tarihçesi ve Yaﬂayanlar›n Anlat›mlar›yla ‹ﬂkence1, Anadolu yay›nc›l›k, syf. 43)
12 Mart’tan sonra da, iﬂkence
bir devlet politikas› olarak kesintisiz sürdürüldü. Fakat, özellikle
1980’den itibaren, 12 Eylül cuntas› y›llar›nda, art›k yüzbinler iﬂkence tezgahlar›ndan geçiriliyordu. Mahallede, sokakta, okulda,
fabrikalarda, köyde, ﬂehirlerde
iﬂkence ile her an, herkes karﬂ›laﬂabilirdi. Sokaklar, meydanlar,
spor salonlar› her yer, tüm ülke iﬂkencehaneydi.
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Bu dönemde gözalt›na al›n›p,
iﬂkence görenlerin say›s› 650 bin
kiﬂi civar›ndad›r. 171 kiﬂinin iﬂkencede öldürüldü¤ü belgelenmiﬂtir. Bu rakama, iﬂkencede
katledildi¤i kuﬂkusu taﬂ›n›p, belgelenememiﬂ olanlar dahil de¤ildir.
Cuntan›n ilk icraatlar›ndan biri
gözalt› süresini 15 günden 90 güne ç›kartmak olmuﬂtu. Bu dönemde cunta ﬂefi Kenan Evren’in
iﬂkencecilere aç›kça olarak sahip
ç›kmas›, iﬂkencecilerin ödüllendirilmesi, iﬂkencenin devlet politikas› oldu¤unun alenileﬂen göstergeleriydi.
12 Eylül’de iﬂkence yöntemleri de zenginleﬂtirilmiﬂti. Bu dönemin iﬂkencelerini, 2000-2007
ölüm orucu direniﬂinin ﬂehitlerinden Osman Osmana¤ao¤lu ﬂöyle
60.
anlat›yordu; “ G ö z a l t › n › n
g ü n l e r i n d e G a y r ettepe’deki iﬂ kenceli günlerim de baﬂlad›.
Sa h t e i d a m t ö reni düzenlemek,
falaka, elektrik, Filistin ask›s›,
aç ve susuz b›rakma, aç›k pen cerenin önünde bekletme, so¤uk su, kediyle birlikte ayn› çuvala koyma, köpe¤e ›s›r t m a g i bi çeﬂitli iﬂkence yöntemleri uygu la nd ›’. ..’ (‹ﬂkence-1, Anadolu
Yay›nc›l›k)
Bunlar›n d›ﬂ›nda da, günlerce
foseptik kuyusunda bo¤aza kadar gömülü ﬂekilde bekletme,
kaplumba¤a gibi top olmuﬂ ﬂekilde günlerce kafes içinde bekletme, y›lanl› havuza atma, copla,
ﬂiﬂeyle tecavüz gibi say›s›z iﬂkence yöntemi üretilmiﬂ ve kullan›lm›ﬂt›.
12 Eylül cuntas›ndan günümüze de iﬂkence, oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›nda sistematik
olarak kullan›lmaya devam edilmektedir. Sadece iﬂkencede
ölümlerin rakamlar›n› vermek bile, iﬂkencenin çarp›c›l›¤›n› göstermeye yeterli olacakt›r.
1991’de gözalt›na al›n›p iﬂ ke n ce de öl en le r in sa y› s› 23 k iﬂi ,
1992’de 17, 1993’de 29,
1994’de 34, 1995’de 101,
1995-2001 aras›nda 67 kiﬂi dir. Bunun içinde, hapishane-

lerde iﬂkence sonucu ölenler dahil de¤ildir. Özellikle politik nedenlerle gözalt›na al›n›p da iﬂkence görmeyen yok gibidir.
2006-2007 y›llar›nda, polis ve
jandarma, 4 bin 662 kiﬂiye iﬂkence yapmakla suçland› ve bu
iki y›lda, tam 21 kiﬂi, iﬂkencede
katledildi.
‹ﬂkencenin bu kadar yayg›n ve
sürekli olmas›, devletin en temel
politikalar›ndan birisi olmas› ile
izah edilebilir.

‹ﬂkence, Yarg›’n›n
Bir Parças›d›r
‹ﬂkence öylesine meﬂru görülmektedir ki, say›s›z davada mahkemeler iﬂkenceyle al›nan ifadelere dayanarak san›klara ceza
vermiﬂtir ve halen de vermektedir. ‹ﬂkencede al›nan ifadeler,
mahkemelerde kullan›lan öncelikli deliller içinde say›lm›ﬂt›r. Bu
durum salt 12 Eylül cuntas› dönemindeki mahkemeler için de¤il, sonraki y›llarda da ayn› ﬂekilde geçerlidir.
‹ﬂkenceyi kan›tlayan adli t›p
raporlar› da, mahkemelerin iﬂkence alt›nda al›nan ifadeleri geçerli saymalar›n› engellememiﬂtir. ‹ﬂkenceli sorgular, “emniyet
teﬂkilat›n›n” dosya kapatma yöntemi olmuﬂtur. Bir suç varsa, gözalt›na al›nan herhangi bir kiﬂiye,
bu suç iﬂkence alt›nda kabul ettirilir, bir belge imzalat›l›r ve sonuç
olarak dosya kapat›lm›ﬂ olur.
Y›llarca, oligarﬂinin mahkemelerinde, iﬂkence alt›nda al›nan
ifadelerin delil olarak kullan›lamayaca¤›n›n mücadelesi verilmiﬂtir. ‹ﬂkenceli ifadelere dayanarak iddianame haz›rlayan savc›lar ve cezalar veren hakimler,
iﬂkenceci polislerle birlikte Türkiye’nin “adalet sistemi”ni oluﬂturmaktad›r. Ba bak›mdan ülkemizdeki adalet, iﬂkenceli ‘adalet’tir!
Bu mahkemelerde iﬂkencecilere dava açmay› baﬂarmak bir
sorundur, ama es kaza tutuklat›lsa bile, iﬂkencecinin ceza almas›n›n örne¤i yok denecek kadar azd›r. ‹ﬂkenceden ölümlerde bile,

...Hala Tutuklanmad›!

aç›k delillere ra¤men iﬂkencecilerin tutukland›¤›n›n örnekleri hemen hemen bulunamaz. Yarg›n›n
iﬂkencecilere yönelik bu sahiplenmesinde, ayn› mekanizman›n
parças› olmalar›n›n da pay› vard›r.
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‹ﬂkence, Ha pi sha nel er
Politikas›n›n Parças›d›r
‹ﬂkencenin sistematik olarak
kullan›ld›¤› yerlerden birisi de hapishanelerdir. Devletin hapishaneler politikas›, tutsaklar›n teslim
al›nmas›, yani, kiﬂiliksizleﬂtirilmesi, düzene karﬂ› düﬂüncelerinden vazgeçirilmesi üzerine oturur.
Bu politikan›n uygulanmas›nda temel dayanak yine iﬂkencedir. 12 Eylül döneminin Metris,
Diyarbak›r ve Mamak hapishanelerinde yap›lan iﬂkenceler, halen
belleklerden silinmemiﬂtir. Bir
gün de¤il, haftalar ve aylar de¤il,
hemen her gün uygulanan ve y›l lar› bulan sistematik iﬂkencedir
sözünü etti¤imiz.
Bu politika, 12 Eylül öncesinde de uygulan›yordu, 12 Eylül
sonras›nda da sürdürüldü. Devlet, hapishanelerdeki egemenli¤ini, “teslim alma politikas›n› s›n›rs›z uygulamas›” ile ölçmüﬂtür.
Bunun anlam› ise, s›n›rs›z iﬂkence yapma koﬂullar›na sahip olmas›d›r. Bu amaçla gündeme getirilen F Tipi hapishanelerin ad›
iﬂkence ile özdeﬂtir.
Kimi dönem üst boyutlarda
uygulananam›ﬂ, kimi dönem iﬂkence sesleri hapishanelere s›¤mam›ﬂt›r. Fakat, her dönem iﬂkence hapishaneler politikas›n›n
de¤iﬂmeyen parças›d›r. Tutsaklara yap›lan tüm dayatmalar, iﬂkence eﬂli¤inde gündeme getirilmiﬂtir.
Bu gerçeklere ra¤men, halen
Adalet Bakan›’ndan, TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu
Baﬂkan›’na, burjuva bas›na kadar
iﬂkencenin “münferit” oldu¤undan söz edenler var. Böylesi aç›k
bir gerçe¤in üzerini örtmeye çal›ﬂmak iﬂkencecilerin hamili¤ine
soyunmaktan baﬂka anlama gelir
mi?

2
Kas›m
2008
Say›:
5

33

Çocuklar›m›z› açl›¤a, sokaklara
mahkum edip, kurﬂunlara hedef
yapanlar›n çocuklar hakk›nda

tek bir söz hakk› yoktur
Oligarﬂi cephesinde günlerdir,
çocuklar›n eylemlerde kullan›ld›¤› demagojisi yap›l›yor. Burjuva
kalemﬂörlerin yaz›p çizdikleri bir
yana, “Filistin’in çocuk generalleri”ni selamlayanlar da, iﬂ ülkemize gelince, oligarﬂinin korosuna kat›l›yorlar.
Adana Valili¤i, çocuklar›n gösterilere kat›lmas›n› engellemek
için, çocuklar›n ailelerininin yeﬂil
kar t›n› iptal etme, “kömür yard›m›n›” kesme karar› ald›.
Bakan Nimet Çubukçu; “B iz zat eylem içinde çocu¤u kulla n›yorsa çocu¤u elinden al›nar a k k o r u m a a l t › n a a l › n › r ” diyerek, aileleri tehdit etti.
2
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K›sacas›, hep birlikte bir yandan “çocuklar istismar ediliyor”
diye yaygara kopar›yorlar; fakat,
bunun yaygaras›n› yaparken bile
kendileri çocuklar› istismar eden
durumundalar.
“Çocuklar› kullanma” demagojisi yaparken, “yeﬂil kar t iptali” gibi kararlar al›rken, amaçlar›
çocuklar›n korunmas› m›?
Kim inan›r buna?
Çocuklar›m›z› aç b›rak›rlarken, sokaklara mahkum ederler-

Türkiye'de 6-17 yaﬂ grubundaki çal›ﬂan çocuk say›s› 1.6
milyondur. Sa¤l›¤a zararl› iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n oran› yüzde 60’d›r.
Bu mu sizin çocu¤a
verdi¤iniz de¤er?
Türkiye, en fazla çocuk tutuklu-hükümlü s›ralamas›nda dünyada üçüncü s›rada.
Bu mu sizin çocuk sevginiz?
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ken, uyuﬂturucu batakl›¤›na iterlerken, çocuklar›m›za bile iﬂkence yapmaktan geri kalmazlarken,
kim inan›r onlara!
Çocuklar› sahiplenme görüntüsü alt›nda da sürdürdükleri halka karﬂ› savaﬂt›r.
Öyle bir savaﬂ ki, çocuklar›
da, halk›n yoksullu¤unu da bu
savaﬂta malzeme olarak kullanmaktan, daha aç›kças› istismar
etmekten çekinmemektedirler.
Halk› yoksullaﬂt›r›yor, aç b›rak›yor, sonra da bu durumu halka
karﬂ› ﬂantaj olarak kullan›yorlar.
“Yeﬂil kart iptali”, tam da böyle bir ﬂantajd›r; yoksulluk ﬂantaj›.
“ Hak isterseniz, bunun için eylem yaparsan›z, çocuklar›n›z›n
eylemlere kat›lmas›n› engellemezseniz, sizi daha büyük bir
yoksullu¤a gömeriz” denilmektedir.
De¤ilse, çocuk istismar› yapanlar da kendileridir. Çocuklar›m›za açl›¤›, yoksullu¤u, sokaklar›, her çeﬂidinden zulmü reva gören de kendileridir.
Örne¤in, halk›n meﬂru eylemlerine kat›lan çocuklar›n istismar
edildi¤ini söyleyen burjuvazi, çocuklar›n eme¤ini sömürürken onlar›n çocuk oldu¤unu hat›rlamaz.
Türkiye'de 6-17 yaﬂ gr ubundaki
çal›ﬂan çocuk say›s› 1.6 milyondur. Sa¤l›¤a zararl› iﬂlerde çal›ﬂan
çocuklar›n oran› yüzde 60’d›r.
Ama bunun burjuvazi için önemi
yoktur, onlar çocuklardan elde
ettikleri kâra bakarlar. Çocuk
eme¤ini sömürmekten hiç utanmaz burjuvazi.
Neredeyse tüm reklamlarda
çocuk kullan›rken, istismar ettikleri ak›llar›na bile gelmez.
Çocuklar asker cenazelerinde,
ﬂovenist gösterilerde de kullan›-

labilir. Buna da itirazlar› yoktur.
‹ﬂkencelerden geçirirken ve
hapse atarken de onlar›n çocuk
oldu¤unu hat›rlamazlar. 2006 y›l›
rakamlar›na göre, Türkiye'de çocuk tutuklu ve hükümlü say›s›
2672’ye ulaﬂm›ﬂt›r ve Türkiye,
en fazla çocuk tutuklu-hükümlü
s›ralamas›nda dünyada üçüncü
s›ray› al›yor.
Uza¤a gitmeye gerek yok,
“Çocuklar istismar ediliyor” diye
eleﬂtirdikleri eylemlerde, tutuklanan çocuk say›s› 52’dir. Sadece
Diyarbak›r’da tutuklananlardan
16’s› ilkokul ö¤rencisidir. ‹lkokul
ö¤rencileri iﬂkencelerden geçirilebilir, tutuklanabilir, onlar›n üzerine kurﬂunlar ya¤d›r›labilir, fakat
eylemlere kat›lmamal›d›rlar!
Düﬂünün ki, bu ülke; baﬂbakan›n›n “kad›n da olsa, çocuk
da olsa güvenlik güçlerimiz ger ekeni yapacakt›r” dedi¤i ve bu
söz üzerine 3, 6, 8 ve 9 yaﬂ›ndaki Fatih’in, Enes’in, ‹smail’in ve
Abdullah’›n katledildi¤i bir ülkedir. “Kad›nlar› ve çocuklar› da
v u r u n ” anlam›na gelen bu söz
üzerine, 28 Mart 2006’da Diyarbak›r’da polis taraf›ndan katledilen 11 kiﬂinin 7’si çocuktu.
Çocuklar›m›z›n meﬂru eylemlerde, haklar›, özgürlükleri, gelecekleri için mücadele etmelerine
tepki gösterenler, öyle ya da böyle düzenin onlar› mahkum etti¤i
sömürü ve zulüm tablosunun sürmesini isteyenlerdir.
2006 y›l› rakamlar›na göre,
dünyada her y›l 20 milyon çocuk
fuhuﬂ pazar›na sokuluyor ve fuhuﬂ pazar›na çocuk taﬂ›nan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Yine
Türkiye y›lda 7.000 çocu¤un tecavüz ve tacize u¤rad›¤› ve bu
alçakl›klar› gerçekleﬂtiren Hü-

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

seyin Üzmez gibi sap›klar›n,
iktidar›n, Adli T›p’›n, mahkemelerin el ele vermesiyle
hapishaneden ç›kar›ld›¤› bir
ülkedir.
Çocuklar› ailelerinden almaktan söz eden Nimet Çubukçu’ya soruyoruz; diyelim ki ald›n, ne yapacaks›n
peki? Tecavüzden, daya¤a,
iﬂkenceye kadar çocuklara her
türlü zulmün yap›ld›¤› çocuk
yurtlar›na m› koyacaks›n›z onlar›
da?

A b d u l l a h D u r a n : D i y a r b ak › r halk›n›n kad›n erkek
genç yaﬂl› sokaklarda oldu¤ u b i r g ü n d e , “ kad ›n da ol sa , ço cu k d a o ls a g ü ve n li k
g ü ç l er i m i z g e r e k e n i y a p a cakt›r” d i y e n B a ﬂ b a k a n E r do¤an’›n talimat›yla vurula n la rd a n b i ri y d i. Te k k u rﬂunla, kalbinden vurulmuﬂtu 9 yaﬂ›ndaki Abdullah.

Yoksa, sokaklar da yaﬂayan
8 8 b i n 3 1 3 ço cu ¤ u n aras ›n a m ›
katacaks›n›z?
‹laç tekellerinin istekleri üzerine 2005’te düzenledi¤iniz, sa¤l›kl› çocuklar›n deneylerde kullan›lmas›na olanak veren yasaya uygun olarak, “kobay” m› yapacaks›n›z yoksa?
Düzenin çocuklar›m›za hiçbir
çözüm sunamayaca¤›n› biliyoruz.
Oligarﬂinin, “çocuk istismar›”
söylemi ile geliﬂtirdi¤i sald›r› kar-

ﬂ›s›nda, “Ço cu kl ar › n g öste r il e rd e y e r a l m a s › h o ﬂ b i r d u r um de ¤il. Ancak çocuklar›n politik ort a m l a rda yetiﬂmek zor u n d a b › -

Erdo¤an Dersim’de
Protesto Edildi!
Dersim’de aç›l›ﬂlara kat›lmak için gelen Tayyip
Erdo¤an protestoyla karﬂ›land›. Tayyip’in gelece¤i
hafta boyunca Dersim’in mahallerinde bildiri da¤›t›m› yap›ld› ve Erdo¤an’›n hangi amaçlarla gelece¤i konusunda insanlarla sohbet edildi.
Tayyip’in geldi¤i 25 Ekim günü Yeralt› Çarﬂ›s›’n›n üstünde toplanan içlerinde Halk Cepheliler’in de bulundu¤u yaklaﬂ›k bin kiﬂi uzun sü-

...Hala Tutuklanmad›!

rak›lmas› da hoﬂ görülmem e l i ” çerçevesinde savunma geliﬂtirmeye çal›ﬂanlar
da oldu. Oysa, böyle yaklaﬂmak burjuvazinin bak›ﬂ
aç›s›na teslim olmak, onun
ölçülerini kabul etmektir.
Filistin’de, Irak’ta veya ülkemizde, e¤er çocuklar›m›z
da açl›¤›, yoksullu¤u, zulmü
yaﬂ›yorsa, elbette çocuklar›m›z
da açl›¤a, zulme karﬂ› mücadele
içinde yer alacakt›r.
Her biçimde çocuklar›n ölümüne neden olan, çocuk istismar›n› sürdüren oligarﬂik düzenin bu
konuda söyleyecek tek bir kelimesi olamaz. Sorgulanmas› gereken, çocuklar›m›z›n meﬂru eylemlere kat›lmas› de¤il, o eylemleri çocuklar›m›z için ölümcül hale getiren AKP’dir, Genelkurmay’d›r. Çocuklar› kurﬂunlayan
ve kurﬂunlatanlar, tutuklayanlar
sorgulanmal›d›r. Çocuklar›m›z›
aç, yoksul sokaklarda b›rakanlar
sorgulanmal›d›r. Çocuklar›m›z›
kullanan da onlard›r.

re Tayyip’i protesto eden sloganlar att›. “Bizler
AKP’yi S›n›r Ötesi-Berisi Operasyonlar›ndan, Özeleﬂtirmelerden, Zamlardan, ﬁoven, Irkç›, Faﬂist Politikalardan, Toplumla Mücadele Yasas›’ndan, Kürt
Halk›na ‹mha, ‹nkar Asimilasyon Politikalar›ndan
Tan›yoruz” pankart›n›n aç›ld›¤› ve “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Zam Zülüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Kürt Halk›
‹mha Edilemez, Kürt Halk›na Özgürlük, S›n›r Ötesi
Operasyonlara Hay›r- Operasyonlar Durdurulsun”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Sanat Soka¤›’ndan
Merkez AKP binas›n›n önüne gidildi. AKP polisinin
halk› tedirgin etme çabalar›na ra¤men Dersim AKP
binas›n›n önüne yürüyen Dersim halk› 5 dakika
oturma eylemi yapt›. Oturma eyleminden sonra
okunan aç›klamada AKP’nin, emperyalist politikalar› hayata geçirmek için her türlü bask›y›, yasa¤›
ve iﬂkenceyi halk›m›za reva gördü¤ünden bahsedildi. AKP’nin iktidarda oldu¤u süre boyunca zamlar›n, zulüm ve iﬂkencelerin hiç bitmedi¤ine vurgu
yap›larak iﬂkencede katledilen Engin Çeber’in Metris Hapishanesi’nde gördü¤ü iﬂkence sonucu
yaﬂam›n› yitirdi¤i belirtildi. Aç›klaman›n ard›ndan
AKP il binas›n›n önüne siyah çelenk b›rak›ld›. B›rak›lan çelengin ard›ndan alk›ﬂ, slogan, ›sl›k ve z›lg›tlarla eylem sona erdi. Eylemden sonra polisin merkezden da¤›lmamas›na karﬂ›l›k halk da çarﬂ› merkezinde toplu bekleyiﬂte bulundu.
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Kürt Halk›na Karﬂ›
Gözalt›, Tutuklama Terörü
‹mral› Hapishanesi’nde tecrit
edilen PKK önderi Abdullah Öcalan’a yönelik sald›r›lara gösterilen tepkiler, oligarﬂinin yo¤un
sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›. Yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›nd› ve tutukland›.
DTP ve Halk ‹nisiyatifleri’nin,
25-27 Ekim aras›nda düzenledikleri miting, yürüyüﬂ ve gösterilerde, toplam 488 kiﬂi gözalt›na
al›nd›, 135 kiﬂi tutukland›.
Bu rakama, 28-29 Ekim’de
Antep, ‹zmir, Tarsus ve Van’da 31
kiﬂinin tutuklanmas› eklendi.
Sadece Adana’da geçen iki
hafta içinde gözalt›na al›nanlar›n
say›s›, 780 kiﬂiye ulaﬂt›, ki bunlar›n 325’i çocuk.
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Oligarﬂinin terörünün boyutlar› aç›kt›r. Bu terörün sebebi, Kürt
halk›n›n taleplerini bast›rmakt›r.
Görüntü ne olursa olsun, gerekçe
olarak ileri sürülen ne olursa olsun, temel neden, Kürt halk›n›
sindirmek, bask› ile susturmakt›r.
Bir yandan bu sald›r›lar sürdü-

rülürken, di¤er yandan oligarﬂinin tarihinde ilk defa, bir Genelkurmay Baﬂkan›, Bakanlar Kurulu toplant›s›na kat›larak, brifing
verdi. 27 Ekim’deki toplant›da,
Kürt halk›na yönelik yeni sald›r›
kararlar› al›nd›. Kararlara iliﬂkin,
hükümet sözcüsü Cemil Çiçek,
“bir k›s›m tedbirlerin kamuoyuna aç›klanmas› mümkün de¤il.
Ancak terörle mücadele kararl› l › k l a s ü rd ü r ü l e c e k t i r ” dedi.
Kürt sorunu ortada duruyor,
iktidar ve Genelkurmay’›n politikas›n› bask› ve terör oluﬂturuyor.
Ve her zamanki gibi, burjuva
medyada, AKP ve Genelkurmay›n yan›nda saf tutanlar birer birer öne ç›k›yor.
Örne¤in, Milliyet gazetesinden
Do¤an Heper, Kürt halk›na karﬂ›
oligarﬂik ittifak düﬂüncesini, “Güneydo¤u’da AKP’liyiz” diyerek
ifade ediyor. Mesele, Kürt halk›n›n sindirilmesi olunca, laiklik,
ﬂeriatç›l›k falan bir kenara b›rak›-

Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i Kuruldu!
Samsun’da 15 Ekim tarihinde kurulan Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’nin aç›l›ﬂ çay› düzenlendi.
26 Ekim günü düzenlenen çaya 40
kiﬂi kat›l›rken sorunlar›n çözümü için
birarada olunmas› gerekti¤i konuﬂuldu. Türkülerin söylendi¤i ﬂiirlerin
okundu¤u aç›l›ﬂta halaylar çekildi.
E¤itim-Sen Samsun ﬁubesi çiçek
göndererek desteklerini sunarken aç›l›ﬂa BES Genel Merkez Yöneticileri,
Samsun BES yöneticileri ve EmekliSen yöneticileri de kat›ld›.
Samsun Özgürlükler Derne¤i Adresi: 19 May›s Mah. Saadet Cad. No:
27 Tellio¤lu ‹ﬂ Han› Kat: 3 Daire: 6
Samsun
Tel: (0-362) 435 06 05
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l›yor. AKP-Genelkurmay ittifak›
paralelinde burjuva bas›nda
DTP’ye karﬂ› adeta yeni bir linç
sald›r›s› haz›rlan›yor.
Ahmet Hakan, oligarﬂinin sald›r›lar› ile Kürt halk›n›n direniﬂlerini ayn› kefeye koyarak, DTP’nin
kapat›lmas›n› savunuyor ve bunu
da “ Avanak ayd›n” de¤ilim diye
izah etmeye çal›ﬂ›rken, apolitik
ve ﬂovenist bir tutum sergiliyor.
Demokrat olup olmamak, belli sorunlar karﬂ›s›nda al›nacak tav›rlarda ortaya ç›kar. Kürt sorunu
bunlar›n baﬂta gelenlerinden birisidir. Ve, kimi sorunlarda “demokrat” tav›r alanlar›n, Kürt halk›n›n talepleri karﬂ›s›nda hiç de
demokrat olamad›klar› görülebiliyor.
Oligarﬂinin bask› politikas›n›n
de¤il, Kürt halk›n›n hakl› taleplerinin yan›nda yer almadan, demokrat da olunamaz.

konuﬂmas›nda
Alevi halk›n sorunlar›n› dile getirdi. Kocab›y›k
iﬂkencelerle öldürülen Engin Çeber’e de¤inerek sorumlular›n›n hesap
vermesi gerekti¤ini vurgulad›.

Çi¤li Pir Sultan Birlik ve
Dayan›ﬂma Yeme¤i
Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i ‹zmir Çi¤li ﬁubesi 25
Ekim akﬂam› “Birlik ve Dayan›ﬂma” ad› alt›nda bir yemek düzenledi.
Yemekte konuﬂan PSAKD
Çi¤li ﬁube Baﬂkan› Türkan
Do¤an Çi¤li ﬁubesi’nin kuruluﬂundan bugüne çal›ﬂmalar›n› anlatarak AKP’nin temel
hak ve özgürlükleri gasp etmesinin karﬂ›s›nda Pir Sultan
Abdal duruﬂuyla cevap vereceklerini ve örgütlü halk›n
karﬂ›s›nda hiçbir gücün duramayaca¤›n› söyledi.
Yeme¤e kat›lan PSAKD
Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ‹shak Kocab›y›k da

Kocab›y›k’›n konuﬂmas›n›n
ard›ndan, ‹zmir Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Aziz Kocao¤lu’na Cem ve Kültür Merkezi’ne katk›lar› için PSAKD Çi¤li ﬁubesi bir plaket verdi. Bir
baﬂka plaket de Çi¤li Belediye
Baﬂkan› Ensari Bulut’a verilmek üzere baﬂkan yard›mc›s›
Erkan Gül’e sunuldu.
Sanatç› Nilüfer Sar›taﬂ’›n
da türküleriyle kat›ld›¤› gecenin sonunda halaylarla birlik ve dayan›ﬂma yeme¤i
sona erdi.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

ﬁu Magazin Olmasayd›...
Geçen hafta, OECD ülkelerine
iliﬂkin bir rapor yay›nland›. “OECD
Ülkelerinde Gelir Da¤›l›m› ve Yoksulluk” baﬂl›kl› rapor, artan yoksullukla ilgili oldukça çarp›c› bir
gözlem içeriyordu. Raporda,
“ 1970’lerden günümüze gelir eﬂitsizli¤i artt›¤› halde sosyal patlama
riskinin azald›¤›, bunun da önemli ölçüde ‘magazin etkisi’nden
kaynakland›¤›” söyleniyor.
Daha özlü bir deyiﬂle, “ M ag az i n o l m a sa s os y a l p a t l a m a o l u r ”
diyor OECD.
Raporda, “yoksul kesimlerin
magazin yoluyla süper zenginlerin
gündelik yaﬂamlar›n› okuduklar›
ve kendilerini de öyle hayal ederek rahatlad›klar›, bundan dolay›
da zengin yaﬂamlar›na karﬂ› tepki
duymad›klar›” belirtiliyor.
Kuﬂku yok ki, 1970’lerden bugüne, ama özellikle de 1990’lar
ve 2000’ler boyunca artan yoksullu¤a, büyüyen gelir adaletsizli¤ine karﬂ› yoksul halklar›n çok
daha sert ve üst düzeyde tepkilerinin olmamas›n›, sadece böyle
aç›klayamay›z. Fakat bunun ifade
etti¤i kültürel kuﬂatman›n son derece önemli oldu¤u da aç›kt›r.

Magazin
d i y e
adland›r›lan “kültürel yozlaﬂt›rma” politikas›, oldukça uzun bir
dönemdir, kitlelerin tepkilerinin
nötralize edilmesinde burjuvazinin iradi ve sistemli olarak baﬂvurdu¤u bir politikad›r. Magazin’in bu ölçüde yay›lmas›, yayg›nlaﬂt›r›lmas› kendili¤inden bir
süreç de¤ildir. Y›llard›r magazini
körükleyen, onu adeta gerçek hayat›n yerine geçiren, insanlar›
kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›p
magazinle beyinlerini dolduran
burjuva politikalar boﬂuna de¤ildi
elbette...
Magazin öylesine girmiﬂtir ki
toplumsal yaﬂama, bazen söylendi¤i gibi, di zi le rin mi ha ya ta, hayat›n m› dizi le re öykündü¤ü birbirine kar›ﬂ›k hale gelmiﬂtir. Yan›baﬂ›ndaki insanlar›n açl›¤›, ac›lar›
için tek damla gözyaﬂ› dökmeyen
insanlar›n, ekran karﬂ›s›nda en
duyarl› insanlara dönüﬂtü¤ü sahte
bir dünyad›r magazin dünyas›.
O dünya ayn› zamanda dertlerden kaç›ﬂ ve sahte umutlara
ba¤lan›ﬂ dünyas›d›r. Aç›n televizyonu bak›n; her konuda bir yar›ﬂma.. Köﬂeyi mi dönmek istiyor-

Kör müsünüz, yoksa
herkesi aptal yerine
mi koyuyorsunuz?
26 Ekim günü televizyon ekranlar› Mersin’den
bir yoksullu¤un görüntülerini yans›t›yorlard›. Ertesi gün bas›nda devam etti ayn› haber: Mersin’deki dram... “4 kardeﬂ az daha
açl›ktan ölüyordu”...
Do¤ruydu fakat bu yaln›zca dört kardeﬂin de¤il,
yaln›z Mersin’in de¤il, Türkiye’nin dram›d›r. Türkiye
benzer dramlarla doludur. Mersin’deki drama gözyaﬂ› dökenler, sanki bu olaylar ‘münferit’miﬂ gibi gösteriyorlar.
ﬁu “münferit” olma durumu, her konuda bir kaç›ﬂ; ülke gerçe¤ini, sistemin yap›s›n› görmekten

...Hala Tutuklanmad›!

sun, orada. Eﬂ mi ar›yorsun? Orada. Gözetlenmek ve gözetlemek
mi istiyorsun? Koﬂ oraya. Dizi mi
istiyorsun, hangi tür istiyorsan,
bolca. Fark›nda ol ya da olma. ‹zle, takip et, etkilen ve ayn›s›n›
yap. Para m›? Çal-ç›rp. Bulamad›n m›? Fuhuﬂ yap. Ad›n› böyle
koymak istemiyormusun? Aç
“Binbir Gece Masal›’n›. Yol-yöntem orada... San›lmas›n ki sadece geri kesimlere hitap ediyor bu
magazin kültürü. Hay›r. Toplumun az çok ayd›n, örgütlü kesimleri de kendini kurtaram›yor o
dünyan›n çekiminden... O dünyaya kendini kapt›ranlar›n ço¤almas›, iﬂte OECD raporunda sözü
ma gazin etkis i”ni ortaya
edilen “m
ç›karmaktad›r.
Ve elbette bu noktada yine
görmek gerekir ki, magazini “masum” gören, ﬂu veya bu gerekçeyle “masumlaﬂt›ran” her yaklaﬂ›m, iﬂte bu sonucun ortaya ç›kmas›na hizmet etmiﬂ olmaktad›r.
Özcesi, magazin, art›k s›radan
bir kelime olman›n ötesinde, bir
politikan›n ad›d›r; kitleleri uyuﬂturan bir mikrobun ad›d›r ve yoksullar›n kavgas›n› büyütmek için
ondan uzak durmak, onu etkisizleﬂtirmek ﬂartt›r.
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kaçman›n liman› adeta. Ama gerçekten
kaç›ﬂ yok. Yoksulluk, iﬂsizlik, açl›k dramlar›
her yerden gösteriyor kendini.
*

‹ﬂsizli¤in resmi çiziliyor Zonguldak’ta;
Maden iﬂçisi olarak al›nacak 3 bin kiﬂi için
37 bin kiﬂi baﬂvuruyor ve bunlar›n 1160’›
da üniversite mezunu.
*
Ve güzel ülkemizde, bir utanç köﬂesi olarak
Mersin’deki dramla ayn› günlerde Milyonerler fuar›
düzenleniyor. Kürﬂat Tüzmen aç›yor “Millionaire Fair”’i. Milyonerden kas›t, dolar milyonerleri.. Milyonerler fuar›n›n Türkiye’deki hedef kitlesi, sadece 50 bin
kiﬂiden oluﬂuyormuﬂ. Çünkü Türkiye’de ﬂu anda 50
bin dolar milyoneri bulunuyormuﬂ. Bu rakam ülkemizde geçen y›la göre 8 bin kiﬂi artm›ﬂ. Yani yüzde
18’lik ola¤anüstü bir art›ﬂ söz konusu milyonerlerde.
Tekeller iﬂte bundan dolay› hep ayn› slogan› at›yorlar:
Yaﬂas›n AKP!.. Siz b›rak›n Mersin’i Zonguldak’›...
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Öğrendiklerimiz

zaman devrimci örgütlülük sürdürüldü,
korunabildi.
Evet, ÇAYAN önceleri m›s›r ekilen koca bir aland›. Bir yan›
hazine arazisi, bir yan›
askeri bölgeydi. Yerleﬂim olarak, o
ilk dönem topu topu 3 gecekondu
vard›... Sadece üç gecekondu.
Araç olarak at arabas› kullan›l›rd›.
‹lk göçler 1978 y›l›nda baﬂlad›.
‹lk gelenler daha çok Kars'tan, Erzincan'dan ve Dersim'dendi.
Göç edenler umudunu ‹stanbul'da aramak için buraya gelmiﬂlerdi. Yoksul ve paras›zd›lar. Ço¤u
köylüydü. ‹ﬂsizler de vard›, iﬂ arayanlar da, fabrikada çal›ﬂanlar da.

Çayan’› anlamak ve anlatmak,
devrimci de¤erleri anlamak ve anlatmak demektir.
Çayan Mahallesi bu yan›yla bir
tarihtir.
Bir mücadele örne¤idir.
ÇAYAN, ayn› zamanda devrimcilerin, halk›n somut taleplerine
nas›l sahip ç›kt›¤›n›n da somut bir
örne¤idir.
Özellikle 12 Eylül öncesi, oligarﬂinin devrimcilere karﬂ› sürdürdü¤ü
"anarﬂist, terörist" demagojilerinin
oldu¤u bir zamanda, devrimcilerin
halk›n konut talebine
nas›l sahip ç›kt›klar›n›n, nas›l ele gelir ﬂekilde çözdüklerinin
örne¤idir.
ÇAYAN, sadece
konuﬂan oportunistrevizyonist sola bir
cevapt›r. Zira devrimÇAYAN MAHALLES‹ DEMEK
cileri "sadece eylem yapmakla"
DEV-GENÇ VE DAYI DEMEKT‹R.
karalamaya çal›ﬂanlara bir cevap olmuﬂtur.
ONUN Ö⁄RETT‹⁄‹ YOLDAN MAÇAYAN, baﬂka bir yan›yla dü- HALLELER ﬁEH‹RLER KURACA⁄IZ.
zene cevapt›r. Oligarﬂinin, halk›n
ONUN Ö⁄RETT‹⁄‹ YOLDAN
özellikle de yoksullar›n konut sorununu çözmedi¤inin ve çözeBA⁄IMSIZ DEMOKRAT‹K B‹R
meyece¤inin de cevab› olmuﬂÜLKE KURACA⁄IZ.
tur.
Devrimciler, olanaks›zl›klara
ra¤men, hatta, birçok ﬂeyin elle
yarat›ld›¤› o koﬂullarda, ÇAYAN
gibi koca koca mahalleleri pekala
3 gecekondudan sonra gelenler,
yaratabilmiﬂlerdir.
ilkin kendili¤inden ve rastgele evÇAYAN, düzenle devrimciler
ler yapmaya baﬂlad›lar. Ancak
aras›ndaki en temel fark› da ifade
devrimcilerin müdahaleleriyle bu
etmektedir.
kendili¤inden ve rastgele yap›m
sona erdi.
Bugün Nur tepe olarak da adland›r›lan fakat as›l ad›, devrimcileHani çok anlat›l›r. Devrimin önrin verdi¤i ad›yla ÇAYAN Mahalle derlerinin bir toplant›s›nda Ulusal
s i olan mahalle, kurulal› 30 y›l olBanka’ya baﬂkan atamak için
du. M›s›r tarlalar›n›n oldu¤u bir
CASTRO sormuﬂ: “‹çinizde EKOaraziden halk›n yaﬂad›¤› bir mahalNOM‹ST VAR MI?”. CHE “BEN...”
leye dönüﬂmüﬂtür.
diye cevap vermiﬂ... Castro,
Che’nin ekonomist olmad›¤›n› bil30 y›l boyunca onca bask›ya,
onca sald›r›ya karﬂ›n ÇAYAN’da
di¤i için gülünce; CHE, “Ben, ‘içiher zaman devrimciler oldu. Her
nizde KOMÜN‹ST VAR MI?’ diye

anlad›m” demiﬂ ya ...
Dev-Gençliler de böyle iﬂte.
DAYI DA BÖYLE.
Dev-Genç’liler, kan›yla teriyle
her ad›m›nda, her metrekaresinde
vard› ÇAYAN’›n.
Hiçbir deneyi mi yoktu DevGençliler’in. Hatta o zamana kadar, ellerine kazma kürek bile almam›ﬂ olanlar›n say›s› küçümsenemeyecek kadar çoktu. Yaﬂ ortalamas› 20-22 olan devrimciler vard›, Çayan’›n yap›m›nda.
‹stediler... Düﬂündüler...
Araﬂt›rd›lar... Yo¤unlaﬂt›lar...
Ve yapt›lar.
VE DAYI VARDI ORADA. DEVGENÇL‹ DAYI VARDI. Yerinde duramayan heyecan› ile Day› vard›. Militanl›¤› ile Day› vard›.
Nas›l yapaca¤›z,
nas›l halledece¤iz, nereden ö¤renece¤iz ve
mutlaka yapmal›y›z
diyen Day›m›z vard›.
ÖNDER DAYI VARDI.
Her iﬂi yapmak için
nas›l hemen bir örgüt kurmak gerekiyorsa, burada da önce örgüt
kurmak gerekir diyen Day› vard›.
Evet önce bir komite kurulmal›yd›. Komite konuﬂacak, tart›ﬂacak, ihtiyaçlar› ç›kartacak, iﬂ bölümü yapacak... yani k›sacas› her
ﬂeyi üstlenecekti.
Komite iﬂe baﬂlad›.
Örgüt kurulmuﬂtu.
“‹HT‹YAÇ ‹CATLARIN ANASIDIR” diye boﬂuna söylememiﬂler.
Önce bir komite kurdular. O komite, halkla toplant›lar yapt›.
Ortalama üç çocuk üzerinden,
120 metrekare hesapland› evler.
Dört iﬂlem d›ﬂ›nda matemati¤i
günlük hayatta kullanmay› pek bilmeyen Dev-Gençliler, el yordam›,
göz karar› d›ﬂ›nda, hesaplaman›n
daha B‹L‹MSEL olmas› gerekti¤ine
karar verdiler.
Mimarl›k-mühendislik ö¤rencilerini ald›lar getirdiler.
Ve yine, DAYIMIZ VARDI tabii,
komitelerin kurulmas›, halkla top-

ÇAYAN MAHALLES‹’ni Anlatmak
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DAYI’YA SÖZÜMÜZDÜR!
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lant›lar yap›lmas›n› planlaman›n,
denetlemenin d›ﬂ›nda, DAYI ÇOK
‹Y‹ B‹R MARANGOZDU. Y›llarca,
çocuklu¤undan lise bitene kadar
a¤abeyinin atölyesinde çal›ﬂm›ﬂ,
EL‹NDEN HEMEN HER ‹ﬁ GELEN
iyi bir DO⁄RAMA USTASI-MARANGOZ olmuﬂtu Day›. Yani bir
yap› ustas›yd›, ayn› zamanda.
Kullan›m alan› nas›l hesaplanacak, ana arsa nas›l hesaplanacak,
her ﬂey en ince ayr›nt›s›na kadar
tart›ﬂ›l›yor ve ö¤reniliyordu.
Halka ilk arsalar 1978 y›l›nda
da¤›t›ld›. Da¤›t›m› ise Dev-Gençliler yapt›lar. ‹lk arsalar ihtiyac› olana, eve GERÇEKTEN ihtiyac›
olanlara eﬂitçe da¤›t›ld›.
TORP‹L YOKTU, KARABORSA
YOKTU; SADECE GERÇEKTEN
‹HT‹YAÇ BEL‹RLEY‹C‹YD‹.
Her ailenin kendi ihtiyac› için
yer verilmesi esas›na dayan›yordu
da¤›t›mlar.
Sat›lamazd› örne¤in evler, kiraya verilemezdi... Kâr-kira de¤il, ihtiyaç belirleyiciydi.
Arsa da¤›t›m›, gecekondu yap›m› sürerken planlama da ona göre
yap›ld›. Bir bak›ma ilk evler, kentleﬂmenin ilk nüvesiydiler.
Örne¤in yang›n ç›kt›¤›nda, yang›na nas›l müdahale edilebilece¤ine göre hesaplanm›ﬂt› ev yerleﬂimleri ve yollar ona göre planlam›ﬂt›...
Evler bahçeli olmal›yd› örne¤in.
Yani mahalle bir plana, bir planlamaya göre kurulmaktayd›.
Evler tek katl› olmal›yd›.
Bahçelere sebzeler ekilebilmeli,
a¤açlar dikilmeliydi.
Evlerin tek katl› ve bahçeli olmas› devrimcilerin tercih ve planlamas›yla oldu.
Dev-Gençliler okulda ö¤reniyor,
kütüphanede çal›ﬂ›yor, hocalar›na
soruyor, bir mühendislik harikas› olmasa da YAﬁANAB‹L‹R B‹R MAHALLE kurabilecekleri konusunda
kendilerine güveniyorlard›.
Gecekondular kurulurken aileler
birbirlerine yard›m ediyordu. Erkekler, kad›nlar, gençler, çocuklar, devrimciler elbirli¤i etmiﬂ ve mahalleyi
yoktan yarat›yorlard›.
Boﬂ, bomboﬂ araziye ev yap-

mak daha zordu.
Halk›n paras› olmad›¤› için kullan›lan malzemeler de s›n›rl›yd›.
Örne¤in inﬂaatlar için su sorundu.
Su sorunu mu var, hemen çözülmeliydi. Çözülmüﬂtü de. ‹nﬂaatlarda kullanmak için su kuyular›
aç›lm›ﬂt› hemen. Ve tabii, kuyular›n
güvenli¤i de sa¤lanm›ﬂt›.
SORUN VARSA ÇÖZÜLÜR.
ÇÖZER‹Z.
B‹LM‹YORSAK Ö⁄REN‹R‹Z .
Çünkü biz biliyoruz ki; savaﬂ,
savaﬂ içinde ö¤renilir... Çünkü biz
biliyoruz ki; bizim hünerli ellerimizle kuraca¤›z hayat›.
Elbette, evlerin yap›m› çok h›zl›
ve derme çatmayd›. 1-2 günü geçmedi hiçbir zaman.
ÇAYAN’›n ilk kuruluﬂu, ilk evlerin yap›m› 1978 y›l›nda baﬂlad›.
1979-80 y›llar›nda h›zl› bir biçimde
bitirildi. As›l kuruluﬂ bu y›llara dayan›r.
Bu yo¤un yap›m, iki kez y›k›mla
durdurulmaya çal›ﬂ›ld›. ‹ki kez yap›lan evler yerle bir edildi. Halk ve
devrimciler buna ra¤men, el ele vererek mahalleyi yeniden kurdular.
Yine bir sorun ç›km›ﬂt›; y›k›mlara karﬂ› D‹REN‹ﬁ örgütlenmeliydi... Örgütlendi.
Ve yine Day› vard›, direniﬂin baﬂ›nda. Direniﬂin, ad›m ad›m örülmesinde Day› vard›.
Yeni bir ihtiyaç daha ç›km›ﬂt›
ﬂimdi karﬂ›m›za: Bir der ne¤imiz olmal›yd›, mahallede art›k komiteden ç›k›lmal›yd›.
MAHALLE HALKI B‹R DE DERNEK B‹NASI YAPTI KEND‹NE. ‹ki
büyük oda, bir mutfak ve en az elli-atm›ﬂ kiﬂi ile toplant› yap›lacak
ﬂekilde bir salon...
Bu dernek binas›, tam or tas›na
kuruldu mahallenin.
Mahallede devrimciler, birlik ve
beraberli¤i sa¤lamal›yd›. Mahalleye sahip ç›k›lmas›n› sa¤lamak için
s›k s›k halk toplant›lar› yap›ld›.
Halk bu toplant›larda mahallenin
sorunlar›n› tart›ﬂ›r, önerilerini sunar, kararlar al›n›rd›.
Halk, eﬂit koﬂullarda, özgürce
düﬂüncelerini aç›klamaktan geri
durmazd›.

Yine, mahallenin ihtiyaçlar›n›
ucuz, sa¤l›kl› ve çabuk karﬂ›lamak
için bir kooperatif kurulmuﬂtu. Burada daha çok g›da maddeleri sat›l›rd›. Kooperatif yoksul olana, paras›z-ucuz g›da maddeleri de sa¤lard›. Kooperatif bu bak›mdan tüm
halk›nd›.
Kondu yap›m›nda yeme¤i olmayana da yard›m bulmak esast›.
Kimsenin aç, kimsesiz kalmas›na
izin verilmedi hiçbir zaman.
‹lk dernek, 1979 y›l›nda kuruldu. Dernek, Karsl›’s›yla, Erzincanl›’s›, Dersimli’siyle tüm halk› kaynaﬂt›r›yordu. Bölgecilik yap›lmas›n›n, hemﬂehricili¤in önüne geçip
halk›n birli¤ini ve daha bilinçli hareket etmesini sa¤lad›.
Halk toplant›lar›, e¤itim çal›ﬂmalar› burada yap›ld›. Halk›n sorunlar› burada tart›ﬂ›ld›.
Ama bir de di¤er yan› vard› geliﬂmelerin: Mahalle s›k s›k jandarma ablukas›na, sald›r›s›na maruz
b›rak›ld›... Mafya girdi devreye...
Yetmedi, halk s›k s›k tehdit edildi.
Jandarma sald›r›s› oldu¤unda
halk geri ad›m atmad›. Kazma-kürekle jandarmaya karﬂ› koydular.
‹nsanlar, mahallesinin savunulmas› konusunda neler yap›laca¤›na da, iﬂte o dernek binas›nda tart›ﬂ›p, karar verdi.
Tüm bu geliﬂmeler olurken devrimciler de mahallede örgütlenmeye çal›ﬂ›yordu. Genç devrimciler
halka güven vererek örgütlendi ve
mücadeleyi ad›m ad›m yükselttiler.
Mahallede gecekondular yap›l›rken, Cumartesi-Pazar günleri ‹stanbul'un dört bir yan›ndan direniﬂçiler
yard›ma gelirdi. Her üniversiteden,
grup grup Dev-Gençliler ev yap›m›
için gecekondu bölgelerine gidiyor,
s›rtlar›nda kalas, biriket, inﬂaat malzemesi taﬂ›yarak ev yap›m›n› h›zland›r›yorlard›.
Gençlik bu konuda gönüllüydü.
Zor koﬂullardan yak›nmadan koﬂuyordu gecekondulara. Oralarda
gençlik halk›, halk gençli¤i tan›yordu. Bu birliktelik herkes için ö¤retici ve geliﬂtiriciydi.
ÇAYAN’da devrimcileri tan›yan
halk›n gözünde Dev-Gençli olmak
ayr› bir anlam kazanm›ﬂt›. Dev-
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Gençlilik, halk›n yan›nda, önünde
ve içinde olmakt›. Onlar gibi zor
koﬂullarda yaﬂamak, bask›lara
karﬂ› koymakt›.
Üniversiteye, üniversite ö¤rencilerine ço¤unlukla ürküntüyle bakan halk, onlar› yan›nda buldu.
Onlar›n halk›n bir parças› oldu¤unu gördü. Halk, devrimcilere güvendi. Yard›m›n karﬂ›l›ks›z oldu¤unu görüp, yaﬂad›. Kimsenin yard›m eli uzatmad›¤› koﬂullarda, halk›n yan›nda devrimciler vard›.
O y›llarda devrimciler böyle birçok mahallenin kuruluﬂunda, oluﬂturulmas›nda yer ald›. ÇAYAN,
Gültepe, Ka¤›thane, 1 May›s bunlar›n baﬂl›calar›yd›...
*
Dernek, mahallenin imar›nda
da önemli bir rol üstleniyordu. Önce su sorunu çözülmeliydi. Halk
temiz su içmeliydi.
Su için çeﬂmeler yap›ld› ve
HALK TOPLANTILARI’nda kad›nlara suyu nas›l temizleyecekleri,
suyun nas›l klorlanaca¤›, nas›l
kaynat›laca¤› ö¤retildi. Tuvaletler
nas›l temizlenecek, ö¤retildi.
Salg›n hastal›klar konusunda
önlem alman›n iki temel yoluydu.
SU VE TUVALET KULLANIMI KONUSUNDAK‹ TOPLANTILARDA
DEVR‹MC‹LER Ö⁄REN‹YOR VE
Ö⁄RET‹YORDU.
Elektrik için birçok yere baﬂvuruldu. Ama k›sa dönemde, kaçak
olarak kullanma çözümü bulundu.
Elektrik tesisat› için halk›n paras› yoktu. Bunun üzerine, devrimciler, depoya bask›n yaparak elektrik direklerini kamulaﬂt›rd›lar. Bu
direklerin dikilmesiyle mahalleye
elektrik verildi. Tam bir bayram havas› vard›, elektrik direkleri dikilirken. Her direk dikildiken sonra alk›ﬂlar ›sl›klar kopuyordu.
Kanalizasyon için de halk toplant›lar› yap›ld›. Halk›n gönüllü kat›l›m› esas al›nd›. Mahalleye kepçe
getirildi. Halk›n devrimciler önderli¤inde örgütlülü¤ü sayesinde
1979’da mahalleye kanalizasyon
yap›ld›.
ﬁehir kanalizasyonuna “T” borularla ba¤land› mahalle.

Yollar aç›ld›. Olanlar düzeltildi.
Düzenli yollar›n aç›lmas›yla halk
rahat bir nefes alm›ﬂ oldu.
Y›k›mlara karﬂ›, faﬂist sald›r›lara karﬂ› ve mahallenin güvenli¤i
için mahallede gece nöbetleri tutuluyordu. Bir gecede ikiﬂerli,
üçerli gruplar halinde toplam 2025 kiﬂi nöbet tutuyordu.
Sabit nöbet yerleri vard›. Kimi
zaman da devriye gezilirdi. Son
derece ciddi ve planl›yd›, nöbet iﬂi.
Hangi grup nöbeti kaçta alacak,
kaçta verecek, hepsi düzenlenmiﬂti. Halk nöbetçilerin yemek çay vb.
konusunda tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›lard›.
‹lginçtir bir yanda halk ve devrimciler nöbet tutarken, yan› baﬂ›nda bulunan askeri birlikte de
askerler nöbetteydi. Burada mahallenin nöbetçileri ile asker nöbeçiler aras›nda ilginç enstaneler yaﬂan›rd›.
ÇAYAN’da Feriköy semtinde
sel bask›n›na u¤rayan halk da vard›. 1979-80 aras›, Feriköy’den gelenler de buralarda ev yapt›lar. Feriköy’de halk aç›kta kalm›ﬂt›, ve
devrimciler sorunu böyle çözmüﬂlerdi iﬂte.
DAYI HEM KURMAYLI⁄I, HEM
EME⁄‹ ‹LE ÇAYAN’IN KURULUﬁUNDA, BAﬁINDAN SONUNA
YER ALMIﬁTIR.
1- ÖNCE KOM‹TE KURULMUﬁ, SONRA KOM‹TELER ÇO⁄ALTILMIﬁ,
2- DERNEK KURULMUﬁ,
HALK TOPLANTILARI YAPILMIﬁ,
KARARLAR ALINMIﬁ VE SORUNLAR ÇÖZÜLMÜﬁTÜR.
3- O GÜNE KADAR EL‹NE H‹Ç
KAZMA KÜREK ALMAMIﬁ DEVGENÇL‹LER KOCA B‹R MAHALLEY‹ DAYI’NIN KURMAYLI⁄INDA
YARATMIﬁLARDIR.
4- YOKSULLUK GERÇE⁄‹
KARﬁISINDA HEMEN B‹R TÜKET‹M KOOPERAT‹F‹ KURULMUﬁ
VE FAAL‹YETE GEÇ‹R‹LM‹ﬁT‹R.
5- YIKIMLARA KARﬁI C‹DD‹,
GÜÇLÜ D‹REN‹ﬁLER ÖRGÜTLENM‹ﬁ VE MAHALLEY‹ YIKTIRMAMIﬁLARDIR.
6- MAFYAYA KARﬁI C‹DD‹ ÖN-

LEMLER ALINMIﬁ VE MAFYA MAHALLEYE SOKULMAMIﬁTIR.
7- SU VE TUVALET SORUNU
SA⁄LIKLI B‹R ﬁEK‹LDE ÇÖZÜLMÜﬁ, BU KONUDA HALK E⁄‹T‹LM‹ﬁ, ÇOCUKLAR AﬁILANMIﬁTIR.
K›sacas› bir mahallede hayat›n
örgütlenmesi için yap›lan daha bir
çok ﬂeyle birlikte, ÇAYAN planl›programl› ve iradi bir çal›ﬂman›n
yürütüldü¤ü bir yer olmuﬂtur.
Halk›n konut sorununu çözmek, yaﬂan›l›r koﬂullar oluﬂturmak
için planl› bir çaba harcanm›ﬂ, bunun için ac›lara, yokluklara katlan›lm›ﬂt›r.
MAHALLE, O 3 YILDA KURULDU⁄U ‹LE KALMAMIﬁ, HALKIN
YAﬁAM KURALLARI, B‹R ADALET ANLAYIﬁI VE B‹R HUKUK
OLUﬁTURULMUﬁTUR.
BU NEDENLED‹R K‹, "bir kar›ﬂ
toprak” ‹Ç‹N HALK B‹RB‹R‹YLE
KAVGA ETMEM‹ﬁT‹R. TERS‹NE
B‹RB‹R‹NE SAYGILI, B‹RB‹R‹NE
YARDIMCI OLAN B‹R KÜLTÜR
OLUﬁTURULMUﬁTUR.
Mahallede sorunlar olmam›ﬂ
m›d›r? Elbette çok çeﬂitli sorunlar
olmuﬂtur. Ama bunlar da halka
götürülerek, halk›n da sorunlar›
tart›ﬂmas›, çözüme kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. H›rs›zl›¤›n, fuhuﬂun, yozlaﬂman›n giremedi¤i bir yerdir ÇAYAN o y›llarda...
Ve en önemlisi, o y›llardan bu
yana ÇAYAN hep devrimcilerle
an›l›r olmuﬂtur. Oraya kan döken,
emek veren devrimciler unutulmam›ﬂt›r. 1988-‘89’lu y›llarda halk›n
Çayan’da yapt›¤› bir parka, buran›n ilk ﬂehidi olan Hüseyin Aksoy’un ismi verilmiﬂtir.
Devrimciler yoksul halk›n yan›nda olmay› pratikleriyle göstermiﬂlerdir. Bugün ÇAYAN'a gidilip o
y›llara dair konuﬂuldu¤unda 50-60
yaﬂ aras›nda kad›n ve erkeklerimizin anlat›mlar›n›n ne kadar ö¤retici
oldu¤u daha iyi görülür. Orta yaﬂl›lar, yaﬂl›lar o y›llar› gözleri ›ﬂ›ldayarak ve coﬂkuyla anlat›rlar. Ve o
y›llardaki iliﬂkilerin, yard›mlaﬂman›n, yaﬂam›n daha güzel oldu¤unu
vurgularlar.
Birlik ve beraberli¤in oldu¤unu,

devrimcilerin bitmeyen enerji ve
çabalar›n› anlat›rlar. Mahallenin
kurulmas›nda devrimcilerin eme¤inin, yol göstericili¤inin alt›n› çizerler hep.
ARADAN 30 YIL GEÇSE DE,
OL‹GARﬁ‹ BU GERÇE⁄‹ VE YAﬁANILAN O YILLARI HAFIZALARDAN
S‹LMEY‹ BAﬁARAMAMIﬁTIR. ÇAYAN’I DEVR‹MC‹LER KURMUﬁTUR.
ÇAYAN’I DEV-GENÇL‹LER VE DAYI KURMUﬁTUR.
Bask›lara, faﬂist teröre, kültürel
yozlaﬂmaya, 12 Eylül y›llar›na ra¤men yaﬂanan o y›llar hala taptaze
durmaktad›r göz önünde.
DEV-GENÇL‹LER, ÇAYAN’da
s ad e ce b i r m a h al l e k u r m am › ﬂ l a r d›r. Yani katk›lar› sadece ev yapmak, yap›lan evlere yard›m etmekle s›n›rl› de¤ildir. Konut sorunu, gecekondu yap›m› halk›n somut bir
talebidir. Bu talebe sahip ç›k›lm›ﬂ,
halk›n›n konut sorununa böyle bir
çözüm bulunmuﬂtur.
Fakat devrimciler, ÇAYAN’da
bunun ötesinde, halka, en baﬂta
güçlerinin nereye kadar yetti¤ini
göstermiﬂlerdir. Örgütlü halk›n, örgütlü olman›n neleri, nas›l baﬂaraca¤›n›n en güzel örne¤ini yaratm›ﬂlard›r.
Halk ÇAYAN’da gücünü gör müﬂtür. Kendi talepleri için, kendi
sorunlar› için mücadele etmeyi
kavram›ﬂt›r.
Halk, ÇAYAN’da demokrasiyi
ö¤renmiﬂtir. Halk toplant›lar›nda
kendi sorunlar›n›, kendi yaﬂam›n›
tart›ﬂm›ﬂ ve kararlar alm›ﬂt›r. Düzenin kendisinden esirgedi¤i en
önemli ﬂey olan, görüﬂ belirtme ve
karar almay› orada hayata geçirmiﬂtir halk. Kendi yaﬂam›na, gelece¤ine karar vermiﬂtir. Direniﬂi yaﬂam›ﬂ, direnmeyi ö¤renmiﬂtir.
En önemlisi de, düzeni tan›m›ﬂ t›r. Dostlar›n›n ve düﬂmanlar›n›n
kimler oldu¤unu hayat ona göstermiﬂ, düzene karﬂ› mücadele böyle
filizlenip geliﬂmiﬂtir.
Baﬂta, ço¤u yoksul olan ve
Anadolu’dan gelen halk, köylülük
özelliklerini gösteriyordu. Herkesin
kendi küçük dünyas› vard› elbette.
Mücadele ve örgütlülük onlar›
de¤iﬂtirmiﬂ, h›zla polikleﬂtir miﬂtir.

Art›k ufuklar› daha geniﬂtir. Daha
bilinçlidirler. Dünyay› ve ülkeyi daha iyi tan›maktad›rlar.
E¤itim çal›ﬂmalar›, seminerler,
tart›ﬂmalar, halk toplant›lar› onlar›
bilinçli hale getirmiﬂtir.
Devrimcilerin çal›ﬂmalar›yla,
halk› kucaklamalar›yla gecekondu
bölgeleri düzenin oy deposu, arabesk yuvalar› olmam›ﬂt›r. Tersine,
düzeni korkutan ve s›k s›k polis ve
asker taraf›ndan abluka alt›na al›nan, patlamaya haz›r yerler olmuﬂtur.
Devrimciler düzene ra¤men pekala örnek yerleﬂim bölgeleri yaratabilmiﬂlerdir. Çayan iﬂte bunun
baﬂl›ca örneklerinden biridir.
ÇAYAN sadece binalardan, evlerden ibaret de¤ildir. 30 y›ll›k tarih
içinde yarat›lan tüm de¤erlerin,
mücadelenin bir bütün olarak toplam›d›r ÇAYAN.
Ve özel olarak baﬂ›ndan bugüne
kadar, 30 y›ll›k bu tarih içinde devrimcilerin apayr› bir yeri, eme¤i,
çal›ﬂmas›, çabas› vard›r.
30 y›l boyunca bu de¤erleri büyütmek için devrimciler, az bedeller ödememiﬂtir. ﬁehit ya da tutsak
düﬂenler olmuﬂtur. Uykusuz geceler, aç geçen günler, y›k›mlar, yokluklar, çamur ve so¤ukta süren bir
yaﬂamd›r ÇAYAN.
Anlat›mlarda "ÇAYAN’› devrimciler kurdu” denir k›saca; bu do¤rudur. Ancak bu 30 y›ll›k tarihi,
baﬂlang›c› ve kuruluﬂu tam olarak
da aç›klamakta eksik, hatta yetersiz kal›r bu cümle.
Her evinin harc›nda, biriketinde,
tu¤las›nda devrimcilerin eme¤i,
al›nteri, enerjisi, sahiplenmesi vard›r. Dev-Genç’liler; gündüzler ve
geceler boyunca, yüzlerce evin yap›m›nda bizzat yer alm›ﬂlar, nerede
ihtiyaç varsa, orada olmuﬂlard›r.
Yeri gelmiﬂ yol yap›m›nda, yeri gelmiﬂ elektrik direklerinin dikiminde
yer alm›ﬂlard›r.
Katk›lar›, çabalar› sadece bununla s›n›rl› olmam›ﬂt›r. Mahalleye
bilinç taﬂ›m›ﬂ; Alevisi-Sünnisi,
Kürt’ü, Türk’ü, Laz’›yla kardeﬂçe
bir ortam›n oluﬂturulmas›nda
önemli rol oynam›ﬂlard›r. K›sacas›,
orada yarat›lan halk örgütlülü¤ü-

dür as›l olan.
Dayan›ﬂma, dostluk, yard›mlaﬂma; iﬂte baﬂta bunlar kazand›r›lm›ﬂt›r oradaki yaﬂama.
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Devrimci hareket, gençlik ÇAYAN’da çal›ﬂ›rken, gençli¤in mücadelesinin üniversite kampüslerine
s›k›ﬂt›r›lmas›n›n da önünü kesmiﬂ,
gençli¤e baﬂka bir ufuk açm›ﬂt›r.
Devrimcilerin; ÇAYAN gibi örnekler yaratm›ﬂ olmas› devrime ve
mücadeleye iliﬂkin güveni pekiﬂtirmiﬂtir. Devrim ve mücadele daha
somut bir olgu haline gelmiﬂtir.

"Gecekondular yap›lm›ﬂ, mahalle kurulmuﬂtur” demek o günleri aç›klamaz. Adeta diﬂle-t›rnakla
kaz›lm›ﬂ, öyle kazan›lm›ﬂt›r her ﬂey.
Çat›ﬂmalar,
nöbetler, devriyeler,
barikatlar,
k›sac›k bir geceye s›¤d›r›lan evler,
derme çatma binalar›n yap›m›ndaki h›zl›l›k,
y›k›mlara karﬂ› umudun diri tutulmas›...
O y›llar›n en belirgin yanlar›d›r.
Bir tarih olarak yaﬂanm›ﬂt›r tüm
bunlar. ÇAYAN o nedenle devrimci
mücadelenin tarihi gibidir. O tarihte büyük özveriler, do¤ru önderlikler ve büyük bir coﬂku vard›r.
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O TAR‹H‹N HER ANINDA DAYI
VARDIR.
O EVLER‹N HER TU⁄LASINDA
DAYI VARDIR.
HER ELEKTR‹K D‹RE⁄‹NDE,
HER HALAYDA VARDIR DAYI.
ÇAYAN DEV-GENÇ VE DAYI
DEMEKT‹R.
ONUN Ö⁄RETT‹⁄‹ YOLDAN,
BA⁄IMSIZ VE DEMOKRAT‹K B‹R
TÜRK‹YE’Y‹ KURCA⁄IZ.
DAYI’YA SÖZÜMÜZDÜR.
VE SÖZÜMÜZDÜR; “... Gecekondulardan gelip bo¤az›m›z› s›kacaklar” KORKUSUNU BÜYÜTECE⁄‹Z.
VE SONUNDA SIKACA⁄IZ O
BO⁄AZLARI.
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DÜNYA HALKLARI SOVYETLER B‹RL‹⁄‹N‹ ARIYOR
 Bu, asla umutsuz bir aray›ﬂ de¤il;
 Bu, belirsiz bir aray›ﬂ de¤il;
 Dünya halklar›, yeni Ekimlerin nas›l
yarat›labilece¤ini biliyor.
 K›ﬂl›k Saraylar› yine yerle bir edece¤iz!
 Yine kuraca¤›z sosyalist sistemimizi
ve blokumuzu!
Mevsim k›ﬂ ve kar ya¤›yor
Moskova'ya. Hava 'buz gibi' denilen cinsten so¤uk. Saatler gece
yar›s›n› geçip yeni bir güne dönüyor art›k. Tam o s›rada bir adam
d›ﬂar› ç›k›yor. Kar alt›nda dans ediyor adeta. Ne havan›n ayaz›, ne de
vaktin gece oluﬂu umurunda bile
de¤il. Sevinçten, yüre¤i müthiﬂ bir
coﬂkuyla çarp›yor bu 'ç›lg›n' adam›n. Ve yan›ndakilerin gözlerindeki soruya; "Paris Komünü'nün süresini geçtik" cevab›n› veriyor.
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‹ﬂte o 'ç›lg›n' adam›n ad› Lenin'dir. Önderlik etti¤i Sovyet
Devrimi'nin Paris Komünü'nün
süresini aﬂmas›, insanl›¤›n tarihinde yeni bir sayfad›r. Coﬂkusu, o
büyük insanl›¤›n sevincinin özü,
özeti say›l›r.
*
Dünya’y› sarsan ve yeni bir döneme imza atan Ekim Devrimi’nin, 91. Y›l›n› kutluyoruz. 91 y›l
önce Ekim Devrimi ile devrim
düﬂten, teoriden gerçe¤e dönüﬂtü.
Marks ve Engels’in 1848’de
“Komünist Parti Manifestosu”nda
ortaya koyduklar› düﬂünceler, Lenin taraf›ndan zenginleﬂtirilerek
ete kemi¤e büründürüldü. S›n›f
mücadelesi temelinde yaz›lan tarihin kaç›n›lmaz olarak, kapitalizmden sosyalizme, burjuva iktidar›ndan devrim yoluyla proletarya iktidar›na gidece¤i öngörüsü,
Ekim Devrimi ile somutland›.
Ekim Devrimi, “ça¤›m›z em per yalizm ve proleter devrimler
ça¤›d›r” diyen Lenin’in tarihsel
olarak do¤rulanmas›yd›. Bu devrim, Marksizm-Leninizm bayra¤›
alt›nda, tarihsel olarak çökmeye
mahkum sermaye dünyas›n›n
tam ortas›nda, ezilenler için yep-
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yeni bir dünyan›n kuruluﬂunun
müjdesi ve ilk somut ad›m›yd›.
Tarih boyunca at›lm›ﬂ en büyük, en güçlü ve en etkileyici
ad›mlardan biri olan bu ad›m; emperyalist-kapitalist sistemi sarsarken, dünyan›n tüm ezilen halklar›
aç›s›ndan kurtuluﬂ umudu yaratt›.
Kuﬂku yok ki, tarihin bu dev
ad›m›, çok büyük zorluklar alt›nda
gerçekleﬂti. Tarihsel dönüﬂümü
baﬂlatan ilk ad›m at›ld›ktan sonra
da zorluklar ve zorlu kavgalar sürdü. Emperyalist kuﬂatmaya ve
emperyalistlerin deste¤i ile ülke
içinde devrimi y›kmak için savaﬂ
açan karﬂ›-devrimcilere karﬂ› muazzam bir iç savaﬂ sürdürüldü.
Yokluklarla mücadele edildi. Açl›kla, iﬂsizlikle, sabotajlarla savaﬂ›larak Ekim Devrimi yoluna devam etti.

Dünya Halklar› Ekim
Devrimiyle, Kur tuluﬂ
Umut lar›n› Büy ütt ü
Rusya’da devrim gerçekleﬂti¤inde 7 Kas›m 1917’yi gösteriyordu takvimler. (Eski takvimle
24 Ekim’e denk geldi¤i için, Ekim
Devrimi olarak adland›r›lm›ﬂ ve
tarihe de öyle malolmuﬂtur.)
Ekim Devrimi yeni bir dönemin
baﬂlang›c›yd›. Bu yeni dönemin bir
çok aç›dan farkl› anlamlar› vard›
ama en önemlisi ﬂuydu: Kapitalist
sistemin egemenli¤i ilelebet de¤ildi ve olmayacakt›. Kapitalizmin
art›k bir alternatifi vard›.
Bu yeni nesnel gerçeklik, kapitalist sistemi sarsmakla kalmad›,
tüm ezilen halklar aç›s›ndan bir
kurtuluﬂ umudu da yaratt›. Ba¤›ms›zl›k ve sömürüden kurtuluﬂ
için savaﬂanlar, Ekim Devrimi’nden güç ald›lar. Ekim Devrimi Almanya’dan Bulgaristan’dan Çin’e
kadar her ülkede devrimcilere
esin kayna¤› oldu. Ülkemizde emperyalistlere karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ›n› sürdüren Kemalistler de,
Ekim Devrimi’nden maddi ve moral güç ald›lar.
Ekim Devrimi’nin yaratt›¤› ye-

ni koﬂullarda emperyalist sisteme
karﬂ› tüm dünyada mücadele geliﬂti. Ki bu geliﬂen mücadeleler bir
süre sonra sonuç vermeye baﬂlayacak, yeni yeni ülkeler emperyalist sistemin iliﬂkilerinin d›ﬂ›na ç›kacaklard›.
Ezilen halklar, 2. emperyalist
paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonra geliﬂen ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri sonucunda Do¤u Avrupa, Vietnam, Çin, Kore, Küba, Yemen, Angola, Mozambik, GineBissau, Laos, Kamboçya, Zimbabwe zaferleriyle dünyan›n yar›s›na yak›n›nda egemen oldular.
SSCB’de sosyalizmin inﬂas›n›n
ilerlemesiyle birlikte, dünya halklar› sosyalizmin nas›l bir sistem
oldu¤unu somut olarak görüp tan›maya baﬂlad›. Kapitalizmin bir
alternatifinin oldu¤u ve bu alternatifin de ancak sosyalizm olabilece¤i, art›k sadece teorik bir iddia de¤il, yaﬂanan somut bir gerçeklikti.
Sosyalizm, kapitalizmin o güne
kadar çözümsüz gösterdi¤i, baﬂka
türlü olamayaca¤›n›n teorisini
yapt›¤› bir çok sorunun asl›nda
çözülebilir oldu¤unu gösterdi. Hiçbir sistem sosyalizm dünyas›nda
oldu¤u kadar temel sorunlar› kal›c›, h›zl› köklü ve güvenilir bir biçimde çözüme kavuﬂturmam›ﬂt›r.
C e h al e ti , iﬂ si z li ¤ i , aç l› ¤ › , s e f al et i ,
s › n › f s a l a y r › ca l › k l a r › , u l u s a l b a s k › y› neredeyse tamamen ortadan
kald›rm›ﬂt› sosyalizm daha iﬂin baﬂ›nda. Kapitalizmin, 200 y›ll›k geçmiﬂine ra¤men çözmedi¤i, daha
do¤rusu yap›s› nedeniyle çözemedi¤i sorunlar, sosyalizmle birlikte
nihayet çözüme kavuﬂuyordu.
Çarl›¤›n “halklar hapishane s i ”ne çevirdi¤i Rusya’da, Ekim
devrimi ile birlikte halklar› kuﬂatan bu ulusal s›n›rlar y›k›ld›. Ulusal
bask›n›n ortadan kalkmas› ile bir
çok halk yar›m kalan tarihsel süreçlerini devam ettirerek, engellenen uluslaﬂmalar›n› özgürce tamamlamaya koyuldular.
Ekim Devrimi, feodalizmin
ve kapitalizmin köleli¤e mah-
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kum etti¤i, bireycileﬂtirdi¤i, cahil
b›rakt›¤› insan tipi yerine, yeni
sosyalist toplumun insan›n› yaratma yoluna girdi. Yeni insan, yeni
toplum demekti. ‹nsan›n insan taraf›ndan sömürülmedi¤i bir toplumun yarat›lmas› kuﬂku yok ki, insan›n yeniden ﬂekillendirilmesini
gerektiriyordu.

Dünyan›n yeni ‘dengeleri’
Ekim Devrimi ve ard›ndan gelen devrimlerle sosyalist bir sistemin ortaya ç›kmas›, dünya çap›nda iliﬂkileri, politikalar› da yeniden
ﬂekillendirdi. Emperyalistler art›k
dünyada istedikleri gibi tek baﬂlar›na at koﬂturamayacaklard›. Art›k
sosyalist sistemi hesaba katmadan kimse bir ad›m atamayacakt›.
Henüz bir sosyalist sistem olmadan önce bile, sosyalist bir
devletin varl›¤›, dünya halklar›
için güven ve moral güç demekti.
Nitekim, halklar›n bu güveni hiç
boﬂa ç›kmad›; dünya halklar›na
sald›ran Naziler karﬂ›s›nda Sovyet
halklar› büyük bedeller ödeyerek
faﬂizmin altedilmesinde belirleyici
bir rol oynad›lar.
Sovyetler
Birli¤i’nin
ve
1950’lerden itibaren de sosyalist
sistemin varl›¤›, uluslararas› alanda halklar için nesnel olarak bir
güvence haline geldi. Sosyalist
sistem, en baﬂta emperyalist ülkeler aç›s›ndan bir cayd›r›c›l›¤›
ifade ediyordu. Karﬂ›lar›ndaki sosyalist sistem, onlar› sömürü ve zulümde, askeri operasyonlarda s›n›rlayan bir etkendi.
‹kincisi, kapitalist dünya, sosyalizm karﬂ›s›nda kendi halklar›n›n
sosyalizme yönelmesini engellemek için kimi ad›mlar atmak zorunda kal›yordu. “Sosyalizmle rekabet” edebilmek için, vatandaﬂlar›n›n e¤itim, sa¤l›k, konut gibi
ihtiyaçlar›n› belli standartlara yükselttiler. “Sosyal Devlet” ad› da
verilen bu politikayla, burjuvazi,
sosyalizmin yapt›klar›n› kendisinin
de yapabilece¤ini ispatlamaya,
halklar›n sosyalizme yönelmesinin
önünü kesmeye çal›ﬂ›yordu.
Sosyalist sistemin, ekonomik, siyasi ve askeri gücü kar-

ﬂ›s›nda, emperyalistler zorunlu
kalmad›kça aç›k iﬂgallere baﬂvuram›yorlard›. Kuﬂkusuz s›n›f ç›karlar›n›n gere¤ini yapacaklard›.
Ancak, karﬂ›lar›nda cayd›r›c› bir
güç olunca onu hesaba katacaklard› elbette.
Sosyalist sistemin uluslararas›
planda yaratt›¤› bir di¤er sonuç
ise, sosyalist olmasa da bir çok
ülkenin anti-emperyalist, antiAmerikan bir çizgi izleyebilmesini
mümkün k›lmas›yd›. Suriye’den
Irak’a, Yugoslavya’dan, Hindistan’a kadar bir çok ülke, anti-emperyalist, “ba¤lant›s›z” ittifak ve
politikalar› ile dünya güç dengesi
içinde halklar lehine önemli bir
güç oluﬂturuyorlard›.
Bunlar sosyalist sistemden güç
al›yorlard› ve nesnel olarak da
sosyalist ülkelerin müttefikleri idi.
ﬁu veya bu ölçüde, emperyalist
tahakkümün d›ﬂ›ndayd›lar. Bu ise,
emperyalist sistemin manevra
alan›n›, pazar alan›n› daraltan bir
olguydu.
Küçük burjuva hareketlerin, iktidarlar›n bir ço¤u sosyalizmden
etkilenen bir politik hattayd›lar.
Sosyalizmin varl›¤› ezilen halklar›n mücadelesi aç›s›ndan itici bir
rol oynamaktayd›.
Yine, sosyalist sistemin varl›¤›,
devrimini yapm›ﬂ tüm ülkeler aç›s›ndan emperyalist abluka karﬂ›s›nda daha güçlü durulmas›n›
sa¤lamaktayd›. K›sacas›, sosyalist sistemin oldu¤u bir dünya,
halklar cephesinin daha güçlü,
halklar aç›s›ndan daha güvenli bir
dünyayd›.
SSCB’deki karﬂ›-devrim ve
sosyalist sistemi oluﬂturan ülkelerdeki kapitalist restorasyonla
birlikte, bu tablo köklü bir biçimde de¤iﬂti.
Dünya halklar› bugün Ekim
Devrimi’nin yaratt›¤› bu olumluluklardan, avantajlardan yoksundur.
Halklar için bu durum sadece
“geçici” bir durumdur. Burjuvazi,
karﬂ›-devrimlerin ard›ndan “tarihin sonu”, “elveda proletarya”,
“sosyalizm öldü” tezleriyle halklar› art›k bir daha sosyalizmin yarat›lamayaca¤›na inand›rmak iste-
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diler.
Sosyalist sistemin siyasi,
askeri ve
ekonomik
bir
güç
o l a r a k
devreden
ç›kmas›
sonucu
meydan
emper yalistlere kalm›ﬂt›. Emperyalizmin
alabildi¤ine pervas›zlaﬂt›¤› bu dönemde, ideolojik olarak zay›f olup
sosyalist sisteme yaslanarak varolan güçler (gerek ülkeler gerek
örgütler), ideolojik, politik olarak
büyük savrulmalar yaﬂad›lar. Direnme dinamiklerini kaybedenler,
emperyalizm karﬂ›s›nda boyun
e¤diler.
Art›k karﬂ›s›nda sosyalist ülkelerin bask›s›n› duymayan emperyalistler, kendi halklar›na sa¤lad›klar› fonlar› da kestiler. Art›k
“sosyal devlet”e gerek yoktu!
Pervas›z emperyalist sald›rganl›k politikalar›yla, halklar› birbirine k›rd›rd›lar. Bir kar›ﬂ toprak
için ulusal düﬂmanl›klar yarat›p
oralar› aç›k veya gizli iﬂgal ettiler.
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Geçmiﬂin “anti-komünist” baz›
kesimleri bile, sosyalist sistemin
halklar ve dünya aç›s›ndan geçmiﬂte oynad›¤› rolü teslim etmek
zorunda kal›yor, “keﬂke Sovyetler
y›k›lmasayd›!” diyecek duruma
geliyorlard›.
Sosyalist sistem olmad›¤› için,
bugün sömürü dizginsiz ve vahﬂidir. O nedenle bu kadar pervas›z
ve kan dökücüdürler. O nedenle
sömürü daha ac›mas›z olmuﬂtur.
Ve fakat, dünya asla umudunu
kaybetmeyecektir ve kaybetmemelidir. Çünkü, yaﬂad›¤›m›z tüm
bu olumsuzluklara ra¤men, Ekim
Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya,
halklara yol göstermeye devam
ediyor. Kurtuluﬂumuzun yolu yine
ayn›d›r, yeni Ekim Devrimleri yaratmaktan baﬂka çaremiz ve yolumuz yoktur. Bozulan dengeler, yeni Ekimlerle, halklar›n lehine yeniden kurulacakt›r.
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GENÇL‹KTEN HABERLER...
Samsun:
Ö¤rencilere Gözalt›

Mu¤la’da Hukuksuzluk
Sürüyor…

Ondokuz May›s Üniversitesi’nde 24 Ekim’de yap›lan aç›l›ﬂ
törenine kat›lan Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ü protesto etmek isteyen 41 ö¤renci gözalt›na al›nd›.
Abdullah Gül’ün konuﬂma yapaca¤› Kongre ve Kültür Merkezi’ne ö¤renciler yaklaﬂt›r›lmazken,
binaya oldukça uzak bir yer olan
Fen-Edebiyat Fakültesi önünde
toplan›p yürümek isteyen ö¤renciler, polis taraf›ndan engellendiler. Polis barikat›n› aﬂmaya çal›ﬂan ö¤rencilerden 41’i gözalt›na
al›nd›.

Mu¤la'da geçen y›l yap›lan
YÖK protestolar›na ve bas›n aç›klamalar›na kat›ld›klar› için Mu¤la
Üniversitesi’nden uzaklaﬂt›r›lan 49
ö¤rencinin ‹dari Mahkeme'ye açt›klar› davan›n sonuçland›¤› ö¤renildi. Sonuçlanan davadan ç›kan
karar ö¤renciler lehine oldu¤u için
tebli¤ler geciktirilerek ö¤renciler
ma¤dur edilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Konuyla ilgili aç›klama yapan
Mu¤la Gençlik Derne¤i “hukuksuzluk son bulmal› ve kararlar
tebli¤ edilmelidir” dedi.

‹ntihar›n Sorumlusu
AKP’dir!
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Kars’ta Alper Yaman adl› ö¤renci kredi kart› borcu nedeniyle
intihar giriﬂiminde bulunmas›yla
ilgili aç›klama yapan Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi intihar olaylar›n›n sorumlusunun AKP oldu¤unu belirtti.

Kars Yurdu’nda
Susuzluk Eylemi
Kars Kafkas Üniversitesi
Ö¤renci Yurdu’nda yaﬂanan su
kesintileri yüzünden en temel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamaz duruma gelen ö¤renciler yurdun
önünde bir eylem gerçekleﬂtirdiler. Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi'nden ö¤rencilerin de aralar›nda bulundu¤u grubun hakl›
eylemine karﬂ› yurt müdürü
“Aran›zda provakatörler var,
onlar›n oyununa gelmeyin” diyerek düﬂmanl›¤›n› gösterdi.
Ö¤rencilerin da¤›lmamas› üzerine de polis ça¤›rd›. Da¤›lmayan ö¤renciler müdürden sorunu çözmesini istediler. Ö¤rencilerin kararl› duruﬂu karﬂ›s›nda
müdür geri ad›m atarak sorunu
çözme sözü verdi. Ö¤renciler
verilen söz üzerine eyleme son
verdiler.
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Kocaeli Gençlik’ten
Tan›ﬂma Çay›
Kocaeli Gençlik Dernekli Ö¤renciler 25 Ekim günü dernek binalar›nda tan›ﬂma çay› düzenledi.
Günümüzde gençli¤in önünde duran sorunlar ve bunlar›n çözümlerinin gençli¤in örgütlü mücadelesinden geçti¤i anlat›lan sohbetlerde “sorunlar ortaksa, çözümler de
ortakt›r ve çözüm için ortak mücadele gerekmektedir” denildi.

Yap›lan sohbetlerin ard›ndan
Grup Diren küçük bir dinleti gerçekleﬂtirdi. 6 Kas›m’da YÖK’ü
Ankara’da protesto ça¤r›s›n›n da
yap›ld›¤› tan›ﬂma çay› hep bir
a¤›zdan söylenen türkülerle sona
erdi.

Kars'da 40.Y›l›nda 68
Ve “Hat›rla Sevgili”
Söyleﬂisi
26 Ekim günü Kars Sanat Merkezi’nde Büro Emekçileri Sendikas› Kars Temsilcili¤i (BES) taraf›ndan “40. y›l›nda 68 ve Hat›rla Sevgili” adl› söyleﬂi yap›ld›.
Söyleﬂiye Mustafa Yalç›ner ve
dizi oyuncular›ndan Bar›ﬂ Koçak
kat›ld›.
Söyleﬂinin soru bölümünde
Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin soru ya¤muruna tuttu¤u Mustafa Yalç›ner kaçamak cevaplar
verdi. Dizideki çarp›tmalar› eleﬂtiren Gençlik Federasyonlu ö¤renciler Mahirler’in direnme gelene¤inin hala sürdü¤ünü ve o dönemde yaﬂanan direnme gelene¤ini bugün miras al›p onlar›n yolunda yürüdüklerini ve tarihi çarp›tarak anlatman›n düzene hizmet
etmek anlam›na geldi¤i belirttiler.

‹stanbul Üniversitesi’nde
Faﬂist Sald›r›: 2 Yaral›
‹stanbul Üniversitesi’nde faﬂistler
30 Ekim günü ellerinde sat›rlarla, b›çaklar ve demir sopalarla, devrimci
demokrat ö¤rencilere sald›rd›. Devrimci ö¤renciler faﬂistlere taﬂ ve sopayla karﬂ›l›k verdiler. Yaﬂanan sald›r›da Gençlik Federasyonu üyesi Musa
Kurt baﬂ›ndan ve el bile¤inden ald›¤›
sat›r ve b›çak darbeleriyle a¤›r yaralan›rken Günay Da¤ da kalças›ndan b›çakland›.
Musa Kurt ve Günay Da¤ arkadaﬂlar› taraf›ndan hastaneye kald›r›ld›.
Federasyon üyesi yaral› ö¤renciler 31
Ekim Cuma günü taburcu edildiler.
Sald›r›n›n öncesinde faﬂistlerin
Beyaz›t merkez kampüsteki Sinema
ve Kültür Kulübü taraf›ndan as›lan si-

nema gösterimi
Faﬂistlerin
afiﬂleriyle,
sald›r›s›na
Ö¤renci
u¤rayan
Kültür
Musa Kurt
Merkezi
(ÖKM) ve
Halkbilim
Kulübü’nün tan›t›m afiﬂlerini indirip
y›rtt›¤› bildirildi. Devrimci demokrat
yurtsever ö¤renciler ise tekrar ayn›
yerlere afiﬂleme yapt›lar.
Faﬂist sald›r›n›n YÖK’ün kuruluﬂ
y›ldönümü olan 6 Kas›m öncesine
denk gelmesi de dikkat çekti. Gençlik
YÖK’ü protestoya haz›rlan›rken
YÖK’ün hamisi faﬂistler de ö¤renci gençli¤e sald›r›yor.
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Gençli¤in Sesi
Ö¤rencilerin ülkemizde al›ﬂ›k
oldu¤u bir olay, tekrar yaﬂand›.
AKP iktidar› 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren her ne sebeple
olursa olsun üniversiteleriyle iliﬂi¤i kesilenler ile, 1980-1995 y›llar› aras›nda ö¤renci aff›na baﬂvurmam›ﬂ ya da baﬂvurdu¤u halde
yararlanamam›ﬂlar için bir ö¤renci aff› yasas› ç›kard›. Yasa Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül taraf›ndan da onayland›.
Evet ö¤renciler olarak buna
al›ﬂk›n›z, çünkü neredeyse iki senede bir ö¤renci aff› ç›kar›lan bir
ülkede yaﬂ›yoruz. ‹nsan›n akl›na
ister istemez “niye bu kadar çok
af ç›kar›l›r?” sorusu geliyor. En
son ç›kan yasay› ele al›rsak; AKP
iktidar› ö¤rencileri ve onlar›n e¤itim hakk›n› çok düﬂündü¤ü, onlar›n geleceklerini kurtarmak istedi¤i için mi af ç›kar›yor acaba?
Bunu söylemek hiç de do¤ru olmaz. Çünkü AKP’nin de di¤er iktidarlar gibi bu aff› ç›kar›rken birçok hesab› var. En önemlisi, bu
yasadan faydalanacak olan yüzbinlerce ö¤rencinin ve ailelerinin
deste¤ini almak gibi bir amac›
var. Ayn› zamanda yerel seçimler
öncesi de iyi bir propaganda arac›. Türbandan ve benzeri nedenlerle okullardan uzak kalanlara
yönelik “sizi her zaman kolluyorum, haklar›n›z› savunuyorum”
mesaj› vermek, kendi taban›na
oynamak gibi bir amaç da taﬂ›yor. Halk› kand›rmak için uygulad›¤› politikalar›n d›ﬂ›nda göremeyece¤imiz bir aft›r söz konusu
olan.
Bununla birlikte özelde AKP
iktidar› ve genelde de tüm iktidarlar›n “af” politikas›yla temel
amac› okullardan at›lan ve
boﬂta, bir aray›ﬂ içerisinde
olan binlerce ö¤rencinin
umutlar›n› tazeleyip yeniden bu k›s›r döngünün içine hapsetmektir. Ki böyle
yaparak kendi sorunlar›n›n
çözümü için harekete geçebilecek ö¤renci kitlesini
etkisizleﬂtirme hesab›ndad›rlar.

Ö¤renci Aff› Sorunlar› Çözer Mi?
GENÇL‹K FEDERASYONU
y›llard›r ö¤renci aff›n›n ç›kar›l›yor
olmas› bile bu aflar›n bir sorun
çözemedi¤ini göstermeye yetiyor. T›pk› ikide bir gündeme getirilen “e¤itim reformlar›” misali
dönüp dolaﬂ›p ayn› oyunu tekrar
sergileyip alk›ﬂ tutmam›z› bekliyorlar.
AKP iktidar›na sormak laz›m;
madem ö¤rencilerin e¤itim hakk›n› bu kadar çok düﬂünüyorsunuz; o zaman neden e¤itimi her
geçen gün daha da paral› hale
getiriyor, üniversitelere ticarethane mant›¤› ile yaklaﬂ›yorsunuz?
Madem ö¤rencilerin haklar›n› bu
kadar çok dert ediniyorsunuz,
öyleyse y›llard›r en ufak hak arama eyleminde yüzlerce ö¤renciyi
okullar›ndan atan, uzaklaﬂt›ran
YÖK sistemini neden aynen devam ettiriyorsunuz?
‹ﬂte bu noktada kesinlikle samimiyet yoktur, sorun çözmek
kayg›s› taﬂ›nmamaktad›r. YÖK ile
aras›ndaki sorun da Yusuf Ziya
Özcan gelince çözülmüﬂtür. Çünkü daha öncesinde YÖK’le aralar›nda as›l olarak ç›kar kavgas›
vard› ve yeni YÖK baﬂkan›yla birlikte, ç›karlar› da uzlaﬂm›ﬂt›r. Art›k
AKP’nin al›ﬂt›¤›m›z halk›n çeﬂitli
kesimlerinin gözünü boyamaya
yönelik politikalar› vard›r. CHP,
MHP gibi düzen partilerinin de bu
politikaya itiraz› olmam›ﬂt›r. Tersine yasay› hep birlikte ç›karm›ﬂlard›r. Ö¤rencilerin ve ailelerinin
uyutulmas› noktas›nda hepsi
hemfikirdir. Çünkü hepsinin istedi¤i gençlik tipi ayn›d›r.

Asl›nda sürekli olarak
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Bu gençlik tipi, sormayan,
sorgulamayan,
haks›zl›klara,
adaletsizliklere ses ç›karmayan
bir gençlik tipidir. Ses ç›karanlar›
ise okullardan uzaklaﬂt›r›p atmak
ortak politikalar›d›r. Üniversitelerdeki soruﬂturmalara bakt›¤›m›zda akla ziyan gerekçeler görürüz. “‹deolojik halay çekmek,
ﬂüpheli ﬂekilde karn›n› tutarak
okuldan ç›kmak, özel güvenlik
birimleriyle tart›ﬂmak, okula ayran sokmak...” gibileri bunun en
uç örnekleridir. Ve bu örnekleri
yaratanlar çok rahat bir ﬂekilde
okuldan atma cezalar› verebilmekte, e¤itim hakk›m›z› elimizden ald›klar› yetmiyormuﬂ gibi
ç›k›p “sizi affettik” deme ikiyüzlülü¤ünü gösterebilmektedirler.
Okullar›ndan sudan sebeplerle
at›lan ö¤rencilerin kaybolan seneleri AKP’nin umurunda m›d›r?
Maddi ve manevi kay›plar vard›r
ve bunlar “afla” giderilemez. Af
ç›karmak kolay ve ucuz oland›r.
Oysa e¤itim sisteminin, ö¤rencilerin sorunlar›n›n çözümü için
çok daha köklü de¤iﬂimler gerekmektedir. Ö¤rencilerin ulaﬂ›m, bar›nma, beslenme gibi sorunlar›na çözüm üretmeyen, e¤itimi daha çok gerici-ezberci hale
getiren bir iktidar›n aff›na ihtiyac›m›z yoktur. ‹htiyac›m›z olan bilimsel paras›z ve eﬂit ﬂartlarda
e¤itim görmektir.
Dolay›s›yla yeni ç›kan af da
ö¤rencilerin yaralar›na merhem
olmayacakt›r. Yaralar›m›za ancak
biz kendimiz merhem olabiliriz.
Bunu da en baﬂta, af ç›kararak gözümüzü boyamaya
çal›ﬂanlar› affetmeyerek
sa¤layabiliriz. Bunun anlam› sorunlar›m›z›n çözülece¤i koﬂullar için mücadele
etmektir. Halk için bilimin,
halk için e¤itimin verilece¤i
demokratik halk üniversiteleri için örgütlenmek,
adaletli bir düzen için kavgaya girmektir.
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Stammheim Tutsaklar›

Yard›m ve 1 2 9 Yasa
Maddelerine
Karﬂ›
Mücadele Komitesi
taraf›ndan Almanya
genelinde düzenlenen paneller de
devam ediyor.

Serbest B›rak›ls›n!
Stammheim davas›, Almanya’n›n devrimcilere yönelik sald›r›lar›n›n simgesi olan davalardan
birisidir. Stammheim davas›n›, bu
konuma getiren, davan›n, Almanya’n›n “anti-terör” yasas› olan,
1 2 9 Yasa Maddeleri çerçevesinde
aç›lm›ﬂ olmas›d›r.
Davan›n sonucunu önemli hale getiren de bu durumdur.
Stammheim davas› tutsaklar›n›n
ceza almas›, Alman emperyalizminin bu yasa maddesini, bundan
sonra da ilericilere, devrimcilere
ve göçmenlere karﬂ› s›n›rs›zca
kullanaca¤› anlam›na gelecektir.
Stammheim davas›na karﬂ›
mücadele de bu nedenle, tüm ilerici devrimci demokrat güçleri
do¤rudan ilgilendiren önemdedir.
2
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Bu çerçevede çeﬂitli ilerici kesimler davay› takip etmek için,
1 2 9 Yasa Maddelerine Karﬂ› Mücadele Komitesi’ni kurdular ve
Stammheim davas› tutsaklar›n›n
serbest b›rak›lmas› için mücadele

Bu Yarg›lamada Adalet Var M›?
◆ 44 duruﬂma yap›ld›, tek bir
iddia kan›tlanamad›
◆ ‹tiraz ve talepleri içeren 100’den
fazla dilekçe kabul edilmedi
◆ San›klar 2 y›ld›r halen tutuklu
ediyorlar.
Bununla birlikte, Alman emperyalizminin yarg›s› da, davan›n
bu önemine uygun olarak, her
türlü hukuksuzlu¤u sergiliyor.
17 Mart 2008’de baﬂlayan
Stammheim davas›nda, bugüne
kadar yap›lan 44 d u r uﬂmada,
tutsaklar aleyhine tek bir delil ortaya ç›kar›lm›ﬂ, tek bir iddia bile
kan›tlanm›ﬂ ve sonuçland›r›lm›ﬂ
de¤ildir. Fakat, 2 y›ld›r hapishanede tutulan tutsaklar halen tahliye edilmediler.
Duruﬂmalar›n baﬂlamas›ndan
bu yana, 100’ün üstünde itiraz ve
çeﬂitli talepler içeren dilekçeler
verildi. Fakat bu dilekçelerin 7-8’i
hariç hiçbiri kabul edilmedi.
Stammheim davas› tutsaklar›n›n serbest b›rak›lmas› için, K›z›l

dan biriydi ama
devrimcilere duydu¤u sevgi ve güvenle nice “okumuﬂ-yazm›ﬂ” insanlar›n, yapmay›
bile akl›n›n ucundan geçirmeye cüret edemedi¤i eylemlere kat›ld›.
Devrimcilere duydu¤u sevgi
ise yüre¤inden hiç eksik olmad›. Hastal›¤›n›n art›k iyice ilerledi¤i son anlar›nda söyledi¤i
son sözlerden birisi “bana bir
ﬂey olursa TAYAD’l›lara haber
verin” oldu.
Nazmiye anan›n cenazesi 23
Ekim’de, ailesinin, akrabalar›n›n ve TAYAD’l› Aileler’in de
kat›ld›¤› törenle, Ankara Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

Ankara T‹YAD’›n
Kurucular›ndan
Nazmiye Karakaya
Vefat Etti
Bir süredir tedavisini gördü¤ü kanser illeti, Nazmiye anam›z› aram›zdan ald›.
Yoksul ve çileli yaﬂam› 22
Ekim 2008 günü sona eren,
Nazmiye anam›z özellikle 1996
Ölüm Orucu direniﬂi günlerinde
ve 19 Aral›k katliam› öncesinde
onurlu evlatlar›n›n sesini duyurma mücadelesinde yeri geldi
kafas› k›r›ld›, yeri geldi yerlerde
sürüklenerek gözalt›na al›nd›.
Okuma yazma bile bilmeyen
milyonlarca Anadolu kad›n›n-
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16-30 Ekim aras›nda Stuttgart'ta, Dresden'de, Leipzig'de,
Berlin'de, Greifswald'da, Ham bur g ' d a , Kiel’de, B r emen’de,
Göttingen’de, Hannover’de yap›lan panellerde; dava hakk›nda
bilgi verilerek, devrimci-demokrat hareketlere karﬂ› bask›lar›n
son dönemlerde artarak sürdü¤ü,
bask›lar›n Avrupa genelinde uyguland›¤› ve birçok devrimcinin
tutsak edildi¤i anlat›ld›.
Komite’nin program›nda, 2-5
Kas›m aras›nda Köln, Duisburg,
Bonn ve Mannheim’de yap›lacak
paneller bulunuyor.
Yine Komite taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar çerçevesinde
Stammheim davas› tutsaklar›,
Mustafa Atalay, Ahmet Düzgün
Y üksel, H asan Subaﬂ›, ‹lhan De mir taﬂ ve Devrim Güler'e toplu
mektuplar gönderildi.
Komite, ayr›ca “ M us t afa A t al ay ve Arka daﬂla r› Serbest B›r a k›ls›n!” baﬂl›kl› bir imza kampanyas› da baﬂlatt›.

Salih Sevinel'i
AKP Katletti
Salih Sevinel'in Tekirda¤
F Tipi Hapishanesi'nde zaman›nda ve etkin bir t›bbi
müdahalede bulunulmad›¤›
için kalp krizinden ölmesine iliﬂkin aç›lan davan›n görülmesine 28
Ekim günü Tekirda¤ Adliyesi’nde devam
edildi.
Polisin adliye önünde yo¤un güvenlik
önlemleri ald›¤› görüldü.
Duruﬂma öncesi adliye binas› önünde
biraraya gelip sloganlar atarak adalet
isteyen TAYAD’l›lar aç›klama yapt›lar.
TAYAD’l›lar Salih Sevinel'in ölümünden
sorumlu olanlar›n bir an önce hak ettikleri cezalara çarpt›r›lmas›n› talep ettiler.
Duruﬂma 3 Kas›m 2008 tarihine
ertelendi.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

FRANSA:

En Temel Haklar› Çi¤neyen

Burjuva Demokrasisi

Burjuva demokrasisi, söz konusu olan devrimciler oldu¤unda,
bask›c›, yasakç› yüzüyle ortaya
ç›k›yor. Keyfi gözalt›lar, tutuklamalar, yasal dergileri, dernekleri
yasaklamalar gündeme geliyor.
Frans›z emperyalizmi, P a r i s
Ana do lu Kültür ve Da ya n›ﬂ ma
Der ne ¤i’ne karﬂ›, 9 Haziran’da
derne¤i basarak ve dernek üyelerini tutuklayarak baﬂlatt›¤› sald›r›lar›n›, 20 Ekim’de çeﬂitli evlere
yapt›¤› bask›nlarda, 6 devrimciyi
daha gözalt›na alarak sürdürmüﬂtü.
Gözalt›na al›nan 6 kiﬂi serbest
b›rak›ld›, fakat ortada Frans›z
emperyalizminin, devrimcilere
yönelik sald›rgan politikalar› durmaktad›r.
Kap›lar› k›r›larak, tehdit ve
gözda¤› verilerek gözalt›na al›nan
insanlar›n hepsi, yasal bir derne¤e gidip gelen insanlard›.
Faaliyetleri, Yürüyüﬂ Dergisi

okumak, sat›ﬂ ve tan›t›m›n› yapmak, yasal bir derne¤e gitmekti.
Görüldü¤ü gibi, bunlar sadece
ülkemizde de¤il, AB’cilerin yere
gö¤e s›¤d›ramad›klar› AB’nin
burjuva demokrasilerinde de, BÜYÜK SUÇ olarak görülebilmektedir.
Bu en s›radan haklar›n dahi
yok edildi¤i bir yerde demokrasiden söz edilebilir mi? ‹ﬂte bu, burjuva demokrasilerinin devrimciler
karﬂ›s›ndaki gerçek yüzüdür.
Sözünü etti¤imiz bu durum,
salt Frans›z emperyalizmi için geçerli de¤ildir. Almanya’da, Belçika’da, ya da Avrupa’n›n di¤er
burjuva demokrasilerinde de özde
ayn›d›r. Benzer uygulamalar›n örnekleri Almanya’da, Belçika’da,
‹talya’da da yaﬂanm›ﬂ, bu ülkelerde de devrimcilere yönelik gözalt› ve tutuklamalar gerçekleﬂtirilmiﬂ ve baz›lar›nda tutukluluklar
halen sürmektedir.

Ölüm Orucu ﬁehitleri ve
Engin Çeber Yurtd›ﬂ›ndaki
Etkinliklerle An›ld›
Almanya'n›n Duisburg ﬂehrinde, 25 Ekim günü saat Duisburg
Anadolu E¤itim ve Kültür Merkezi'nde Ölüm Orucu ﬂehitleri an›ld›.
Özgür Tutsaklar› anlatan "Onlar ‹çerdeki Biz" baﬂl›kl› sinevizyonun izlenmesiyle baﬂlayan
anmada yap›lan konuﬂmada 122
ﬂehitle, halk›n, devrimcilerin teslim al›namayaca¤›, yokedilemeyece¤i gösterilmiﬂtir denildi.
Direniﬂle ilgili “Zaferi Siz Kazand›n›z”, “Ekim’in 20’sinde Ektik Açl›¤›m›z›” baﬂl›kl› yaz›lar›
okundu, konuﬂmalar yap›ld›.
***
Ölüm Orucu ﬂehitleri ve

Engin Çeber için
‹sviçr e’nin Basel
ﬂehrinde de anma
töreni yap›ld›.

Basel Kültür
Merkezi’nde gerçekleﬂtirilen anma
töreninde Ölüm
Orucu sürecinin son günlerindeki
geliﬂmeler eylemler ve ölüm orucu sürecinin kazan›mlar›yla ilgili
sinevizyon gösterimi yap›ld›.
‹ﬂkence sonucu 10 Ekim'de
ﬂehit olan Engin Çeber’le ilgili
aç›klamalar okunurken Ölüm
Orucu ve hapishaneler üzerine
sohbetler yap›ld›.
***

Burjuva demokrasilerinin çok övündükleri en temel haklar bile, bu sald›r›larda yok edilmektedir.
Düﬂünce, ifade, örgütlenme özgürlü¤ünün en s›radan, en meﬂru biçimlerine bile tahammül edilememektedir. Emperyalizmin demokrasi anlay›ﬂ›nda, sadece kendileri için zarars›z
hale gelmiﬂ, “ehlileﬂmiﬂ” olana
izin verilmektedir.
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Frans›z emperyalizmi, devrimcileri suçlu ilan edip tutukluyor,
fakat, Hamburg Ana dolu Kültür
Araﬂt›r ma ve Da yan›ﬂma Derne¤i’nin konuya iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada da belirtildi¤i gibi, “ G erçekte bir suç ve suçl u a r a n acaks a ; h a l k › n h a k l a r › n › g a s p e d e nler e, eme¤ i n i , a l › nter i ni söm ür enler e ba k › l mal › d › r.”
Evet, devrimci olmak, devrimci düﬂünceleri yazan dergileri
okumak, devrimci düﬂünceleri
kitlelere taﬂ›mak, örgütlenmek
suç de¤ildir. Suç, sömürü düzenlerinin ç›karlar› için, devrimcilere
karﬂ› bu keyfilikleri, bask›lar› uygulamakt›r.

lin'de bu hafta boyunca, Engin
Çeber'in katledilmesiyle ilgili yay›nlanan Yürüyüﬂ dergisi yurtd›ﬂ›
bürosu aç›klamas›n› ve Yürüyüﬂ
dergisini sokaklarda, iﬂyerlerinde
da¤›tarak gerçekleri halka götürdü okurlar›m›z.
28 Ekim günü de Kreuzbeg
semtindeki Halk Pazar› giriﬂine
dergi kapaklar›ndan oluﬂturulmuﬂ bir pano kuruldu. Bir saati
aﬂk›n bir süre boyunca burada
Yürüyüﬂ dergisi tan›t›ld›, aç›klama da¤›t›ld›, Enginler anlat›ld›...
Ayr›ca Yürüyüﬂ yurtd›ﬂ› bürosu
aç›klamas› yüksek sesle okundu.
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‹sviçre-Basel

ﬁehitler yap›lan törenlerle
an›l›rken Berlin Yürüyüﬂ okurlar›
da, Ferhatlar'›n, Enginler'in Yürüyüﬂünü sürdürmeye ve gerçe¤in
sesi olan Yürüyüﬂ dergisini halka
ulaﬂt›rmaya devam ediyor.
Almanya'n›n baﬂkenti Ber-

...Hala Tutuklanmad›!
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SÖZLÜK
SÖMÜRÜ
Sömürünün yasal, fakat sömürüye karﬂ› mücadele etmenin yasad›ﬂ› say›ld›¤› bir ülkede yaﬂ›yoruz. Elbette sadece bizim ülkemiz
bu durumda de¤il, sömürünün oldu¤u ülkelerin hemen tümü için
bu durum, ﬂu ya da bu biçimde
geçerlidir. Yaﬂad›¤›m›z düzenin karakterini belirleyen sömürü nedir?
Sömürü; b i r i n s a n › n v e y a i n sanlar›n, baﬂka insan veya insanlar› çal›ﬂt›rarak, onlar›n
eme¤inin tamam›na veya bir
k › s m › n a e l k o y m a s › d › r.
Sömürü kendili¤inden gerçekleﬂmez. Bir insan›n baﬂka bir insan› sömürebilmesi, üretim araçlar›n›n özel mülkiyeti ile mümkün
olabilmiﬂtir. Üretim araçlar›n› ele
geçirmiﬂ olan sömürücü s›n›flar,
üretim araçlar›ndan yoksun b›rakt›klar› kitleleri çal›ﬂt›rarak,
eme¤ini sömürürler.
Sömürünün tarih sahnesine ilk
ç›k›ﬂ›, toplumlar›n s›n›flara bölünmesi ile baﬂlar. Bilinen ilk toplum
biçimi olan, ilkel komünal toplum, s›n›fs›z bir toplumdur ve bu
toplumda sömürü yoktur. Fakat,
sonraki toplumlar olan köleci,
feodal ve kapitalist toplumlar, insan›n insan› sömürdü¤ü toplumlard›r. Köleci toplumda, köle sahipleri kölelerin eme¤ini sömürürken, feodal toplumda sömüren feodal beyler (büyük toprak
sahipleri), eme¤i sömürülen ise,
serfler (yoksul ve topraks›z köylüler)’dir.
Kapitalist toplumda ise, temel
sömürücü s›n›f burjuvazi, temel
sömürülen s›n›f ise proletaryad›r.
Kapitalizm, emek sömürüsünün
en yo¤un, en sistematik ve en
aleni yaﬂand›¤› toplum biçimidir.
Bu konuda Marks ve Engels,
Komünist Manifesto'da ﬂöyle derler; “ B u r j u v a z i , ü s t ü n l ü ¤ ü e l e

g e çi r d i ¤ i h e r y e r d e, bü tü n feo d a l , a t a e r k i l , r o m a n t i k i l i ﬂ k i l e re
son verdi... Tek sözcükle, dinsel
ve siyasal yan›lsamalarla perdelenmiﬂ sömürünün yerine,
aç›k, utanmaz, dolays›z, kaba
sömürüyü koydu.”
Kapitalist sistemde sömürünün gerçekleﬂme biçimi en genel
haliyle ﬂöyledir;
Bir iﬂçi, kendisini çal›ﬂt›ran
burjuvadan belli bir miktar ücret
al›r, fakat ald›¤› ücretten daha
fazla “de¤er” üretir. Ald›¤› ücretle, üretti¤i de¤er aras›ndaki bu
farka, “ a r t› de¤er” denir ve ‘ar t ›
de¤er’e, iﬂçiyi çal›ﬂt›ran burjuva
el koyar. Dolay›s›yla iﬂçi, günün
belli bir saatinde ald›¤› ücretin
karﬂ›l›¤› olarak, geri kalan saatlerde ise patronun kâr etmesi için
çal›ﬂm›ﬂ olur. Bu, iﬂçinin sömürülmesidir. ‹ﬂçi, ne kadar çok süreyle ve ne kadar az ücretle çal›ﬂt›r›l›rsa, sömürü de o kadar artm›ﬂ olur.
Kapitalizmde sömürü sadece
üretim aﬂamas›yla s›n›rl› de¤ildir.
Emekçi, tüketim aﬂamas›nda, tüketim mallar›na de¤erinden daha
fazla para ödemek zorunda b›rak›ld›¤› için de sömürülmektedir.
Sömürülen kitlelerin, emeklerinin sömürülmesini gönüllü olarak kabul etmeleri söz konusu
de¤ildir. Sömürü koﬂullar›, sömürülen s›n›flara, yalan, demagoji ve
zor yoluyla kabul ettirilir.
Yalan ve demagoji, sömürüyü
perdelemek için kullan›l›r. Zorlama ise, iki ﬂekilde gerçekleﬂir. ‹ki
biçimden biri, ekonomik zor unlu luklard›r. ‹nsan, yaﬂam›n› sürdürebilmek için üretim araçlar›na
ihtiyaç duyar. ‹nsanlar›n üretim
araçlar›ndan yoksun b›rak›lmalar›, üretim arac›n› elinde bulunduran s›n›flar taraf›ndan sömürülmek pahas›na çal›ﬂmaya zorlanmalar›d›r.
Kapitalist toplumda ekonomik
zorunluluklar›n kullan›lmas› daha
belirgindir. Görünürde iﬂçiler “çal›ﬂma koﬂullar›n› belirlemekte” özgürdürler. Gerçekten de iﬂçilere,
bu fabrikada bu fiyata çal›ﬂacaks›n diye yasal bir zorlama olmaz.
Fakat, kapitalizm iﬂçilere, kendi-

lerine dayat›lan sömürü koﬂullar›n› kabul ederek, emeklerini düﬂük
ücretler karﬂ›l›¤›nda satmak d›ﬂ›nda bir alternatif de b›rakmaz. (‹ﬂçilerin örgütlenme ve mücadelesinin bu ücretler üzerinde bir etkisi
elbette vard›r fakat bu son derece
s›n›rl›d›r.)
Sömürücü s›n›flar, kitleleri sadece üretim araçlar›ndan yoksun
b›rakmakla yetinmezler. Ayn› zamanda, sömürüyü kabullendirmek için bask› ve zor da kullan›rlar. Bu da, sömürünün oldu¤u tüm
toplumlarda mevcuttur. Köleler
köle sahiplerinin mal›d›r, sistemin
yasalar› da köle sahiplerine, köleleri istedikleri gibi çal›ﬂt›rma ve
bunun için s›n›rs›z zor kullanma
olana¤› tan›r. Yoksul köylüler de,
feodal beylerin belirledikleri koﬂullarda çal›ﬂmaya zorlan›rlar. Kapitalist toplumda da, zor sömürüye
boyun e¤dirmenin biçimlerinden
birisi olarak devrededir.
Her üç toplum biçiminde de,
egemen s›n›flar›n zor kullanma
ayg›t› devlet’tir.
Sömürü, tüm toplumlarda var
olan ve sonsuza kadar da var olacak bir olgu de¤ildir. Devrimini yap›p sosyalizmi inﬂa yoluna giren
toplumlar, sömürüyü kendi toplumlar› çerçevesinde de olsa, ortadan büyük ölçüde kald›rm›ﬂ olurlar. Kapitalist toplumun tarih sahnesinden silinmesiyle birlikte ise,
sömürüye dayal› üretim biçimleri
tümden ortadan kalkacakt›r.
S›n›fs›z bir toplum biçimi olan
ilkel komünal toplumda sömürü
yoktu, yine üretim araçlar›n›n
özel mülkiyetine son verecek
olan komünist toplumda da sömürü olmayacakt›r. Sömürünün
son bulmas› konusunda, Komünist Manifesto'da ﬂöyle denir;
“Komünizmin ay›r›c› özelli¤i,
g enel o la r ak m ül ki y etin k ald ›r›lmas› de¤il, b u r j u v a m ü l k i y et i n i n k a l d › r › l m a s › d › r. Ama moder n b u r j u v a ö z e l m ü l k i y e t . . .
ço¤unlu¤un az›nl›k taraf›ndan
sömürülmesine dayanan sisteminin nihai ve en tam ifadesid i r.” Bu nedenle de, burjuva mülkiyete son vermek, sömürüye de
son vermektir.

aç›klamada
BES
Genel
Baﬂkan› Osman
Biçer
“Büro Emekçileri Sendikas›
olarak böylesine zorlu bir dö-

BES Yarg›da Adalet
Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye
‹çin Ankara’ya Yürüdü
BES’liler “Yarg›da Adalet Ba¤›ms›z Demokratik
Türkiye” talebiyle Samsun’dan Ankara’ya yürüdü. Tüm ﬂubeleri ad›na
temsili olarak 27 Ekim’de
Samsun Adliyesi önünde
12.30 yap›lan bir eylemle
baﬂlayan yürüyüﬂ, 30
Ekim’de Ankara’da son
buldu. Amasya, Tokat,
Çorum, K›r›kkale üzerinden Ankara’ya ulaﬂan yürüyüﬂ kolunun en önünde
“Yarg›da Adalet Ba¤›ms›z,
Demokratik Türkiye ‹çin
Yürüyoruz” pankart› taﬂ›nd›.
Samsun’daki yürüyüﬂün baﬂlang›c›nda yapt›¤›

nemde uluslararas› sermayenin düzenleyici kuruluﬂlar› olan IMF, Dünya Bankas› ve Dünya Ticaret Örgütü´nün AK Parti arac›l›¤›yla ülkemize dayatt›¤›
politikalar› reddediyoruz”
dedi.
KESK
Örgütlenme
Sekreteri Akman ﬁimﬂek
de “...adalet için , Yürüyüﬂ
Dergisi da¤›tt›¤› için poliste ve hapishanede gördü¤ü iﬂkence sonucu katledilen Engin Çeber’in hesab›n› sormak için yürüyoruz”
dedi. Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’nin yan› s›ra
bir çok sendika ve DKÖ’de
yürüyüﬂe destek verdi.

Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›
Taﬂeronlaﬂmaya Karﬂ› Eylemde
Adana Tabip Odas›, D‹SK/Dev
Sa¤l›k-‹ﬂ, SES Adana ﬁubesi yapt›klar› ortak bas›n aç›klamas›nda,
tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›na kadro ve
iﬂ güvencesi sa¤lanmas›n›, sa¤l›kta insan›n ihaleyle çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasaklanmas›n›, sa¤l›kta taﬂeron uygulamas›n› istemediklerini belirtti.
Aç›klamada “Eﬂit iﬂe eﬂit ücret
için, herkese eﬂit, kamusal nitelikli sa¤l›k hizmeti için, güvenceli
iﬂ, güvenceli gelecek için, sa¤l›k
hakk›m›za sahip ç›kmak için,
SSGSS’yi tarihin çöplü¤üne at-

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi’nden Assistt
‹ﬂçilerine Destek
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, 26 Ekim günü
Türk Telekom Bostanc› Ça¤r› Merkezi önünde, iﬂten at›ld›klar› için 5 gündür açl›k grevinde olan Assistt iﬂçilerini ziyaret etti.
Ziyaret öncesi gerçekleﬂtirilen aç›klamay›
okuyan Özgür Ayd›n bir yaz›l›ma 6 milyon
dolar ödenirken, reklamlara trilyonlar verilirken sendikal mücadele yürüttükleri, hakl› ve
meﬂru taleplerini dile getirdikleri için 11 iﬂçinin iﬂten at›lmas›n›n ahlaki olmad›¤›n› dile
getirdi. Sendikalaﬂman›n, örgütlenmenin bedelinin en a¤›r ﬂekilde ödendi¤ini söyleyen
Ayd›n, “Devrimci ‹ﬂçi Hareketi olarak Assistt
iﬂçilerinin onurlu hak alma mücadelesinin
yan›nda oldu¤umuzu ve direniﬂlerinin destekçisi oldu¤umuzu bir kez daha belirtiyoruz”
dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan açl›k grevinde olan
Assitt iﬂçileri Özgür Çataltepe ve Tuncay
Gülhan ziyaret edildi. Ziyaret s›ras›nda bir
dinleti veren Grup Yorum Korosu da “Biz de
her zaman direnen emekçilerin yan›nda yer
ald›k. Bizler Grup Yorum’un ö¤rencileri olmaktan, burada olmaktan gururluyuz” diyerek türkülerini seslendirdi. Halaylar›n ve
marﬂlar›n söylenmesinin ard›ndan ziyaret sona erdi.

mak için taleplerimizi
yükseltiyoruz” denildi.

***
Bu r s a ’ d a
Sa¤l›k Emek çi le rinden Güven ce li
‹ﬂ Eyle mi

2
Kas›m
2008
Say›:
5

Eylemde konuﬂan Dev Sa¤l›k‹ﬂ Baﬂkan› Arzu Çerkezo¤lu’da
sendika olarak ülke çap›nda taﬂeron çal›ﬂt›rmaya karﬂ› örgütlenme
ça¤r›s› yapt›.
***
Sa¤ l›kta Taﬂe rona Hay›r!

Bursa Uluda¤ T›p Fakültesi’nde çal›ﬂan sa¤l›k emekçileri
insanca yaﬂam ve güvenceli iﬂ taleplerini dile getirmek için eylem
yapt›lar.

Kocaeli Üniversitesi’nde çal›ﬂan D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹ﬂ
Sendikas› üyesi taﬂeron iﬂçiler,
sa¤l›k alan›nda taﬂeronun kald›r›lmas› ve iﬂ güvencesi talebiyle eylem yapt›lar.

Bursa Tabip Odas›, SES Bursa
ﬁubesi ve Dev Sa¤l›k-‹ﬂ taraf›ndan yap›lan eyleme ikiyüzün üzerinde emekçi kat›ld›. Emekçiler
taﬂeronlaﬂmay› ve farkl› statülerde çal›ﬂt›rmay› protesto ederek
taleplerini dile getirdiler.

“Sa¤l›kta taﬂeron olmaz, insan
ihaleyle çal›ﬂt›r›lmaz” diyen Dev
Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› üyesi taﬂeron
iﬂçiler Merkez Bankas› önünde
toplanarak sloganlarla Sabri Yal›m Park›’na do¤ru yürüyerek taﬂeronlaﬂmay› protesto etti.
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Tekellerin Temsilcisi Olduktan Sonra
Beyaz Ya Da Zenci Olmas› Ne Farkeder?
4
Kas›m’da
ABD’de baﬂkanl›k
seçimleri yap›lacak. Fakat, seçimler sanki Amerika’da de¤il, ülkemizde yap›l›yormuﬂ gibi, Amerikanc› burjuva
bas›n taraf›ndan yak›ndan takip
ediliyor.
Bir y›l boyunca ABD’deki seçimlere iliﬂkin her geliﬂme ad›m
ad›m haber yap›l›p yorumland›.
Anketlerde kimin ne kadar oy
oran›na sahip oldu¤u gün gün izlenilip aktar›ld›. Seçimi kimin kazanaca¤› ve bunun dünyaya ve
Türkiye’ye yans›malar› üzerine
gerçeklerle ilgisi olmayan yorumlar yap›l›rken, bunun da ötesinde,
kendimizi ABD’nin bir eya le t i
olarak hissetmemiz için ellerinden geleni yapt›lar.
2
Kas›m
2008
Say›:
5

Öyle bir propaganda yap›l›yor
ki, sanki seçimlerin sonuçlar›
Amerika’da sistemi de¤iﬂtirecek
ve bu da tüm dünyaya yans›yacak. John McCain de¤il de Barack Obama kazan›rsa, Amerika
Ortado¤u’da iﬂgalcilikten vazgeçecek, sömürü ve sömürgecilik
iliﬂkilerinde de¤iﬂimler yaﬂanacak!!!
Neden öyle olsun? Bunun kan›t› nedir?
‹leri sürülen kan›tlar ﬂunlar;
Çünkü, Oba ma zen ci!
Çünkü, Oba ma “de mokr a t ” !
Zenci olman›n, “demokrat” s›fatl› partiden olman›n, sistemde
de¤iﬂiklikler yapmak için yeterli
oldu¤una inanmam›z isteniyor.
Asl›nda bu propagandalar, Amerika’da “demokrat”lar›n iktidarlar›nda hep gündeme getirilmiﬂtir.
ﬁimdi buna Obama’n›n zencili¤i
de eklendi.
Elbette bu hava sadece ülkemizde ortaya ç›kan bir hava de¤il,
Amerika’da yarat›lan hava da,
dünyaya yay›lan hava da budur.
Obama, “ge l i r d a¤ › l ›m › nda eﬂitl i k s a ¤ l ay aca ¤ › ” yalanlar›n› propaganda malzemesi yaparken,
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karﬂ› propaganda olarak “Obama’y› seçer sen i z , ü l keye sos y alizm gel i r ” iddias›nda bulunulabiliyor. Bu kadar büyük yalanlar ve
çarp›tmalar, bu kadar derin bir
cehalet ve s›¤l›k ortam›nda yap›lan bir seçim söz konusudur.
Tüm bu söylemler, halklarda,
beklenti yarat›p, anti-emperyalist
bilinci zay›flatma amac› taﬂ›rken,
aç›k bir gerçe¤in üzerini örtmeye
de hizmet ediyor. Bu propagandalarla Amerika’daki seçimlerin
niteli¤i çarp›t›lm›ﬂ oluyor.
Amerika’da seçimlere her ne
kadar çok say›da parti kat›lsa da,
seçim esas olarak iki par ti aras›ndad›r. Bunlardan birisi “Cumhuriyetçiler”, di¤eri “demokratlar”d›r.
‹simleri farkl› olsa da, kimse
bu iki kesim aras›nda sistemin
özü aç›s›ndan temel bir politika
fark› gösteremez. Her iki kesim
de, Amerikan tekellerinin belli kesimlerini temsil etmektedir. ‹ktidar koltu¤u, bu iki parti aras›nda
de¤iﬂti¤inde, tekeller aras›nda el
de¤iﬂtirmiﬂ olur.
Bu iki partiden birinin simgesi
fi l, di¤erinin simgesi e ﬂ e k ’ tir.
Amerika’da demokrasi denilen
ﬂeyin bu iki partinin s›ras›yla iktidara gelmesinden ibaret oldu¤unu
anlatmak için, bu sisteme “filler
ve eﬂekler demokrasis i ” de denir.
Filler (demokratlar) ve eﬂekler
(cumhuriyetçiler)’den hangisinin
iktidar oldu¤u, Amerikan tekellerinin hangisinin daha fazla kazanaca¤›n› belirlemek aç›s›ndan, ﬂu
ya da bu oranda bir anlam ifade
edebilir. Hepsi o kadard›r.
Ne Amerikan halk› aç›s›ndan,
ne dünyan›n ezilen halklar› aç›s›ndan bu partilerden hangisinin
iktidara geldi¤inin belirleyici bir
önemi yoktur, bugüne kadar da
olmam›ﬂt›r. Amerika’n›n sömürdü¤ü, iﬂgal etti¤i ülke halklar› bu
ülkedeki iktidar de¤iﬂikliklerini
kendi yaﬂamlar›nda esas olarak
hissedemezler.
Cumhuriyetçi
Bush’un Ortado¤u’da, Irak’ta uy-

gulad›¤› politikalar›n “demokrat”
Clinton döneminde baﬂlat›ld›¤›
unutturulur ço¤u zaman.
Tablo bu iken, Obama’n›n seçimlerde kazanmas›n›n dünya
halklar› için “çok önemli” bir geliﬂme olaca¤›n› iddia etmek bilinçli ya da bilinçsiz çarp›tmad›r.
Obama’n›n, e¤er seçilirse, ilk
zenci Amerikan Baﬂkan› olacak
olmas›, Amerikan demokrasisinin
geldi¤i boyutu de¤il, Obama’n›n
sistem için tehlikesiz bir zenci oldu¤unu, Amerika’daki emperyalist sistemin, zencileri baﬂbakanl›k koltu¤una oturtarak kullanmaktan çekinmeyecek kadar
kendine güvendi¤ini ve onlar› sistemin içine çekti¤ini gösterir.
Obama, emperyalist sisteme
kendisini kan›tlam›ﬂ birisi oldu¤u
için, Baﬂkanl›k koltu¤una aday
olabilecek konuma gelmiﬂtir.
Emperyalist sistem, bir baﬂkan›n keyfine göre yönetebilece¤i
bir sistem de de¤ildir. Sistemin
egemenleri, tekellerdir. Baﬂkanl›k
koltu¤una oturanlar, sistemin çeﬂitli yerlerinde rol üstlenenler, tekeller ad›na hareket ederler. Bu
gerçe¤in d›ﬂ›nda düﬂünceler üretmek, burjuva demokrasisinin v e
emperyalist sistemin özünü kavramamak ya da bilinçli olarak
çarp›tmakt›r.
Evet, Obama zencidir ve “demokrat”lar›n aday›d›r. Fakat,
Obama’n›n zenci olmas› da, “demokrat” aday olmas› da, halktan
yana politikalar izleyece¤i anlam›na gelmiyor. O yine Amerika’n›n
emperyalist tekellerinden yana
politikalar izleyecektir. O, Irak’taki
iﬂgali sürdürecekse de, iﬂgalci
güçlerini Irak’tan çekecekse de,
Türkiye ile iliﬂkilerini, ‹ran’la iliﬂkilerini ya da Filistin sorunundaki
tavr›n› belirlerken de, Amerikan
tekellerinin ç›karlar›n› esas alacakt›r. Ve söylemek gereksizdir ki,
tekellerin ç›karlar›n› savunmak
için, halklara düﬂman olmak gerekir.

