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BBiirrooll KKAARRAASSUU 1966 Giresun fiebinkarahisar do¤umlu
olan Birol, ‹stanbul’da büyüdü. 1988'de devrimcilerle
tan›flt› ve 1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda çeflitli örgütlü-
lükler içinde yer ald›. Haklar ve Özgürlükler
Cephesi'nde, çeflitli semtlerin demokratik kitle örgütle-
rinde birikimi ve coflkusuyla mücadesini sürdürdü. 6
Kas›m 2006’da, yozlaflmaya karfl› mücadelede, ‹s-
tanbul Küçükarmutlu'da yozlaflman›n kaynaklar›ndan bir markete uyar› ama-
c›yla gidildi¤inde market sahipleri taraf›ndan aç›lan atefl sonucu flehit düfltü. 

ÇÇeettiinn GGEENNÇÇDDOO⁄⁄AANN
1965 Dersim
do¤umlu olan
Çetin, 1992 y›-
l›nda geldi¤i Al-
manya'da mü-
cadeleye kat›ld›.

Darbeci kontralar taraf›ndan 6 Kas›m
1994’de, Köln’de katledildi.

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

NNuummaann KKAAYYGGUUSSUUZZ
1956 do¤umlu
Numan, Y›ld›z
DMMA’da DEV-
GENÇ saflar›nda
mücadele edi-
yordu. 4 Kas›m

1978’de ‹stanbul fiehremini’de faflistler
taraf›ndan kaç›r›l›p iflkenceyle katledildi.

NNeeccddeett PP‹‹fifiMM‹‹fifiLLEERR 1955 Bursa do¤umlu olan Necdet, devrimci
düflüncelerle lise y›llar›nda tan›flt›. 1974-75 y›llar›nda ‹stan-
bul’da Cepheliler’in saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Liseli Dev-
Genç ve Bursa mahalli alan sorumlulu¤unu üstlendi. 1980’de
tutsak düfltü. Tutsakl›¤›na firar eylemi ile son verdikten son-
ra, k›r örgütlenmesinde görevlendirildi. Devrimci hareketin
k›r gerillas› gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biri olarak, 5 Kas›m

1981’de Ordu Aybast›’da jandarmayla girdi¤i çat›flmada flehit düfltü.
5 Kas›m 2001’de, oligarflinin
Küçükarmutlu’daki direniflevinde
gerçeklefltirdi¤i katliamda flehit
düfltüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat do-
¤umlu olan Arzu, 1992’de müca-
deleye kat›ld›. Mersin ve ‹stan-
bul’a tafl›nd›klar›nda da mücadele-
nin içinde yer ald›. ‹stanbul Bahçe-
lievler’de Devrimci Halk Güçleri
içinde mücadelesini sürdürürken, F
Tiplerinin gündeme gelmesi üzeri-
ne, 4 Haziran 2001’de TAYAD’l›la-
r›n ikinci ölüm orucu ekibinde tak-
t›¤› direnifl band›n›, flehit düflene
kadar onurla tafl›d›.
20 fiubat 1973 Sivas-Kangal’›n Topard›ç Köyü’nde do¤an Sultan, K›rflehir’de Gazi
Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde ö¤renciyken gençlik mücadelesinde yer ald›.
1999'da ‹stanbul’da Kurtulufl Gazetesi’nde çal›flmaya bafllad›. 2000’de ise, tüm
enerjisiyle F Tipi hapishanelere karfl›, TAYAD’l›lar›n mücadelesinde yer ald›. Hemen
tüm faaliyetlerin içindeydi. Armutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direnifl
mahallesi olmas›yla, onun mücadele alan› da art›k Armutlu’ydu.
25 Eylül 1974, Kahramanmarafl, Afflin, Çomudüz Köyü’nde do¤an Bülent,
1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de 1993’de tutsak düfltü. 1996 Ölüm Orucu’n-
da birinci ekipte yer ald›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda, Bursa Hapishanesi’nde dire-
nen tutsaklardand›. 13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye
edildi. Armutlu’da katledildi¤inde tahliye edileli henüz iki hafta olmufltu.
1981 Dersim Pertek Do¤rultay Köyü’nde do¤an Bar›fl, çocuklu¤undan itibaren dev-
rimcileri, gerillalar› tan›d›. Akrabalar›ndan tutsaklar vard›, kendisi de mücadele için-
de iki kez k›sa süreli tutsakl›klar yaflad›. 2000 Ölüm Orucu Direnifli sürecinde, devri-
me ve devrimcilere inanc›yla, Armutlu’daki direniflçilere destek olmak için Der-
sim’den Armutlu’ya gelmiflti. ‹nand›¤› de¤erler için can›n› vererek, ölümsüzleflti.

YYaaflfl››yyoorrllaarr 31 EEkim 

6 KKas›m

HHiikkmmeett DDUURRUU AAllaaaattttiinn GGEENNÇÇ

Ahmet Ar›öz, Vatan Dergisi’nin da¤›t›m-
c›s› ve ayn› zamanda bir tutsak yak›n›
olan Orhan Veli Saydemir, devrimci
hareketin bir taraftar›yd›. ‹kisi de, dev-
rimci düflüncelerin yay›lmas› için çal›flan
devrimcilerdi. 3 Kas›m 1999’da Ispar-
ta’da geçirdikleri trafik kazas›nda yaflam-
lar›n› yitirdiler. Isparta’dan, iki bin kiflinin

kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle u¤urlanmalar›, ne kadar sevildiklerinin göstergesiydi. 

AAhhmmeett AARRIIÖÖZZ OOrrhhaann VVeellii SSAAYYDDEEMM‹‹RR

AAhhmmeett ÇÇOOBBAANN KKaaddiirr DDOO⁄⁄AANN

AArrzzuu GGÜÜLLEERR SSuullttaann YYIILLDDIIZZ

BBüülleenntt DDUURRGGAAÇÇ BBaarr››flfl KKAAfifi

Barikatlara yabanc› de¤ildi Küçükar-
mutlu sokaklar›. Y›llar önce y›k›ma karfl›
kurulan barikatlar, flimdi Ölüm Orucu dire-
niflçilerine yönelik bir sald›r›ya karfl› kuru-
luyordu. O Armutlu ki, d›flar›daki direniflin
kalesi olmufltu. Gülsümanlar, ölüme yatar-
ken “biz sizdeyiz, siz bizdesiniz” demifllerdi
tutsaklara... ‹çeri, d›flar› o kadar ve öylesi-
ne birdi. 

Bir süre önce Ümüfl fiahingöz'ün cena-
zesine sald›rm›fllard›. Cenazelere sald›ra-
cak kadar tahammülsüz ve o kadar da
acizdiler direnifl karfl›s›nda. 

Armutlu halk›n›n "kara k›z›" idi Sultan.
Y›llar önce ö¤renciyken geldi¤i bu mahal-
lede mahallenin kara k›z› olmufltu. Ac›lar›-

n› sevinçlerini paylafl›yordu halk›n›n.. Bir
yandan mahalledeki ifllerini yap›yor, dire-
niflçilere karfl› sorumluluklar›n› yerine geti-
riyor bir yandan barikatlar› örgütlüyordu. 

Dersimli bir çoband› Bar›fl. Oralardan
kalk›p gelmiflti barikatlara. Okuma yazma-
y› hapishanede ö¤renmiflti. Kendisi k›sa bir
süre Malatya'da tutuklu kalm›flt›. Amcas›
tutsakt›. Hapishane deyince dolu dolu olur-
du.    

Bülent, Ölüm Orucu gazilerindendi.
Sessiz, sakin ve mütevazili¤iyle barikatlar-
daki gençlerin Bülent Abisi. Barikatç›lar›n
ö¤retmeniydi. Hapishaneden ç›kar ç›kmaz
koflmufltu Küçükarmutlu’ya. Geleli çok
fazla olmam›flt› ama büyük bir sevgi ve

sayg› yaratm›flt› flimdiden. 
Arzu ise ölüm orucu direniflçisiydi. aln›

k›z›l bantl›yd›. Gün gün ölüme giderken,
hücre hücre erirken, büyük direniflin desta-
n›n› dokuyanlardand›. Zulme ve ihanetlere
Küçükarmutlu’nun yoksul kondular›ndan
meydan okuyanlardand›.   

5 Kas›m 2001’de katledildiler.
Armutlu sokaklar› yan›yordu. 
Direniflçilerin kald›¤› ev, direniflçilerin

kendileri yan›yordu. 
Gençler, ev kad›nlar› dövüflüyordu bari-

kat bafllar›nda. 
Katliam vard› o gün Armutlu’da. Dökü-

len kan, ald›klar› can vard›; ama hepsinden
daha fazla direnifl vard›.  

Sultan, Arzu, Bülent ve Bar›fl’t› o günkü
direniflin ad›. 

Biz Sizdeyiz, Siz Bizdesiniz Yoldafllar

28 AA¤ustos 22008’’ddee yyaazzdd›› EEnnggiinn aaflflaa¤¤››ddaakkii flfliiiirrii::

BBeenn bbuu uuzzuunn yyoolluu bbiillddiimm bbiilleellii

KKaallbbiimm öözzggüürrllüükk iiççiinn çç››rrpp››nndd››

DDüüzzeenniinn kkööttüü ggiiddiiflfliinnee eelllleerriimmii aaçç››yyoorr,,

GGöö¤¤ssüümmüü ssiippeerr eeddiiyyoorruumm

NNiiccee zzaalliimmlleerr vvuurrdduu bbeeddeenniimmee 

yy››llmmaadd››mm

EElliimmddee bbiirr ppaannkkaarrtt

ddaalldd››mm eemmeekkççiilleerriinn,, 

eezziilleennlleerriinn aarraass››nnaa

‹‹nnssaannllaarr ööllüüyyoorr........ mmaappuusshhaannee ddeenneenn yyeerrddee

BBiirriilleerrii dduuyymmaall››

bbuurraaddaa yyaaflflaannaann ggeerrççeekklleerrii

ÖÖllüümm nnaass››llssaa eellbbeett bbiirr ggüünn ggeelleecceekk

VVaarrss››nn öözzggüürrllüükk iiççiinn aakkss››nn kkaann››mm

Hayata sözlü, ölüme
niflanl›yd› Engin de... 

Afla¤›daki ssat›rlar› dda, flflehit ddüflmeden bbirkaç ggün öönce,
Metris’in kko¤ufllar›nda iiflkence aalt›ndayken yyazd›:

““CCiihhaann,, MMeettrriiss''ttee 44 flfleehhiiddiimmiizz vvaarr vvee bbuu ddaayyaattmmaallaarr›› kkaabbuull eettmmeeddiikklleerrii iiççiinn
yyaarr›› çç››ppllaakk mmaahhkkeemmeelleerree çç››kkaannllaarr›› ddüüflflüünn.. fifiiimmddii oo bbaayyrraa¤¤›› bbiizz aalldd››kk.. GGeerreekkiirr--
ssee öölleeccee¤¤iizz aammaa aayyaa¤¤aa kkaallkkmmaayyaaccaa¤¤››zz.. EE¤¤eerr kkaallkkaarrssaakk flfleehhiittlleerriimmiizzee ssaayygg››ss››zz--
ll››kk yyaappmm››flfl oolluurruuzz......””



‹lanlar

gön-
YYeenn--

-

Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:

Nazl› Kaytan

Adres: Emekyemez Mah. Tenha
Sokak. Üçler Han No: 11-15
Karaköy- Beyo¤lu / ‹stanbul

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abidei
Hürriyet Cad. Atlas Apt. No: 155-
157 
Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBUL

Tel: 0212 241 26 41

Faks: 0212 241 11 16

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

ISSN: 1306-2034

Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeflme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23
02

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Tel: 0
212 354 37 67

AKP’nin sözleri yalanlar› ve
kurflunlar› 44

Sözlerini tutmad›lar, riyakarl›klar›n›
kurflunlarla örtmek istediler 66

Tecrit ve direnifl             1100

iflkenceci polis 1133

“Direndiler, düflmesin diye
halk›m›z›n baht›na
umutsuzluk” 1144

Binlerce Engin binlerce
Ferhat olal›m     1166

Sorsan›z hepsi “elhamdülillah
Müslüman”d›r          1188

‹flkencecilik, oligarflik devletin
karakteridir                           1199

Engin Çeber’le ayn› coplar›n
alt›nda iflkence görenler... 2222

Kontrgerillayla hesaplaflma 
de¤il oligarfli 
içi hesaplaflma 3300

“Bafl›n›z hep dik olsun” 3333

“Her aflamada onun büyük 
eme¤i var” 3344

28 y›ll›k Devrimci
Sol Ana Davas›’na
devam 
edildi 3366

Ö¤rendiklerimiz:s›ra neferi 
olmak d›fl›nda                       3388

SSöözzllüükk:: Propaganda
Ajitasyon 4422

Selam olsun 39. y›l›nda 
Dev-Genç’e 4400

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii:: Düzen ve
Engin olabilmek 4422

16 Mart dosyas›n› kapatanlar
kontrgerillay›...                      4433

Oligarfli’nin do¤ru yeri 4444

Mücadelemiz sürüyor
sürecek               4466

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii:: ‹flçinin
reçetesi mücadele 4477

Örgütlenme özgürlü¤ü yok,
devrimci olmak suç! 4488

Kendini oligarfliye “tescil” 
ettirmeye çal›flan 
bir zavall› 4499

Çukurova halk kültür 
festivali 5500

YYaaflfl››yyoorrllaarr                            5511

Bu Say›da

““TTuuttssaakk
KKaarriikkaattüürrlleerr”” 
SSeerrggiissii 
2277 EEkkiimm
22 KKaass››mm 
TTaarriihhlleerriinnddee
KKaadd››kkööyy
BBaarr››flfl MMaannççoo
KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii’’nnddee

Gazi TTemel 
Haklar'da Kurs 
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Sanatç› ve ayd›nlar fiiflli

Postanesi’nden Adalet

Bakan›’na; Engin

Çeber’in katledilmesiyle

ilgil aç›k mektup

gönderecek. 

fiiflli Adliyesi’nde Engin

Çeber’i katledenlerin

yarg›lan›p

cezaland›r›lmas› için suç

duyurusunda 

bulunacak.

Orada olal›m ki; Engin

Çeber’in katilleri cezas›z

kalmas›n! 

Tarih: 27 Ekim 2008

Pazartesi 

Saat: 13.30 

Yer: fiiflli Postanesi Önü

(fiiflli Camii Karfl›s›) 

TECR‹TE KARfiI

SANATÇILAR 



Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecriti ve tecrite karfl› direnifl-

teki 122 ölümü hat›rlatmak iste-
yenlerin üzerine, AKP polisinin
kurflunlar› ya¤d›. Kurflunlar›n se-
sini duymad›n›z, kurflunlayanla-
r›n görüntülerini büyük ihtimal
görmediniz. AKP için “yok” hük-
mündeydi bu olay. Burjuva bas›n
yay›n organlar› ise, kurflunlar›n
havada uçufltu¤u bu “olay”da
aç›kça sansür uygulad›lar. Bu
olay›, kurflunlarda bir “haber de-
¤eri” görmedikleri için de¤il; Bü-
yük Direnifl’e ara verilmesine
ra¤men, tecrite, F Tipi hapisha-
nelere iliflkin sansürü, adeta yer-
leflik bir uygulama olarak devam
ettirdikleri için görmediniz. 

Oysa görülmeli, bilinmeli.
Çünkü 20 Ekim günü, fiifl-

li‘de s›k›lan kurflunlar, s›radan bir
polis müdahalesinin ötesinde bir
gerçe¤i anlatmaktad›rlar bize. 

122 ölüme ra¤men AKP’nin 5
y›l boyunca sürdürdü¤ü tecrit,

“iflkenceye s›f›r tolerans” deyip
gözalt›nda 290 kifliyi öldüren,
Engin Çeber’in katledilmesine
uzanan polis terörü, AKP politi-
kalar›n›n özetidir. Her düzen par-
tisi, halka karfl› yalan söylemifltir.
Her düzen partisinin sözleriyle ic-
raatlar› birbirinden farkl›d›r. Fakat
aradaki mesafe, hiçbirinde
AKP’deki kadar olmam›flt›r. Hak-
l›, meflru bir hak talep edenlerin
üzerine ya¤an kurflunlar, AKP
gerçe¤idir. Hala AKP’yi “demok-
ratikleflme” nedeniyle destekledi-
¤ini söyleyenler, Engin Çeberler’i
katleden coplardan, halka s›k›lan
kurflunlardan sorumludurlar.

Silaha sar›l›p atefl aç›yorlar. Ölü
yok, yaral› yok. Fakat bu, iflin

biçimsel bir yan›d›r; ölü de, yaral›
da olabilirdi ve bugüne kadar ol-
mam›fl fleyler de de¤ildir. Burada

esas olan, AKP’nin polisinin de-
mokratik bir eylem, meflru bir ta-
lep karfl›s›nda silaha sar›lm›fl ol-
mas›d›r. Talebin, kurflunlarla ce-
vaplanm›fl olmas›d›r. Do¤u’da da
yaflananlar farkl› de¤ildir; ‹mra-
l›’da iflkenceye son verilmesi gibi
bir talep karfl›s›nda oligarfli halk›n
karfl›s›na yine panzerleriyle, cop-
lar›, kurflunlar›yla ç›km›flt›r. 

AKP karfl›s›nda ikircikli bir tu-
tum içinde olan kesimler aç›-

s›ndan AKP gerçe¤iyle yüzleflme
vakti gelmifltir. Engin Çeber’in
katledilmesi, ‹stanbul fiiflli’den
A¤r› Do¤u Beyaz›t’a kadar her
yerde halk›n üzerine s›k›lan kur-
flunlar, bu yüzleflmeyi zorunlu k›-
l›yor. Engin Çeber’in katledilme-
si, s›k›lan kurflunlar, bir bak›ma,
AKP’nin demokratl›k oyunundaki
maskesini düflüren bir rol oynad›-
lar. Rakamlar, çok ç›plakt›r:

AKP’nin iktidar› devralmas›n-
dan bu yana geçen 8 y›lda,

229900 kkiiflflii ggöözzaalltt››nnddaa ööllddüü.. Sadece
son 10 ay içinde, 2008’de gözal-
t›nda ölenlerin say›s› ise 29’dur.
Geçen y›l, “dur ihtar›na uymad›-
¤›” gerekçesiyle 24 kifli öldürül-
müfltü; 2008’in ilk on ay›nda, ay-
n› gerekçeyle öldürülenlerin say›-
s› ise 31 oldu. 

Yürüyüfl’ün önceki say›s›nda
yer verilmiflti: sadece iki y›l-

da, 2006-2007’de, ülkemizde 1100
bbiinn 888866 polis ve jandarma, 44 bbiinn
666622 kkiiflfliiyyee iiflflkkeennccee yyaappmmaakkllaa
suçlanm›flt›r. 

Bu rakamlar› bilmek, “TTüürrkkii-
yyee’’nniinn iinnssaann hhaakkllaarr›› kkaarrnnee-

ssii”ni bilmek için de¤il, ülkemizde
demokrasi mücadelesinin anlam›-
n› ve bu mücadelenin nas›l yürü-
tülece¤ini do¤ru tesbit edebilmek
aç›s›ndan gereklidir. Çünkü bu ra-
kamlar› ortaya ç›karan belli politi-
kalar ve belli bir devlet yap›s›d›r. 

Ülkemiz gerçe¤inin fark›nda ol-
mayan veya faflizmin niteli¤ini

görmeyenler, büyük bir safdillik
içinde, sadece bir dergi satt›¤› için
bir insan tutuklan›p iflkencede öl-
dürülür mü?; “10 saatlik sohbet
hakk› istediler” diye insanlar›n
üzerine kurflun s›k›l›r m›, diye dü-
flünürler. Normal koflullar alt›nda
normal sorulard›r bunlar. Ama fa-
flizmde bu sorulara yer yoktur. 

Yeni bir ko¤ufl aç›lmas›n› iste-
yen tutsaklar›n bu s›radan ta-

lebine karfl›l›k, 10 tutsa¤›n katle-
dilebildi¤i (Ulucanlar katliam›) bir
ülkedir buras›. Açl›k grevi gibi,
“baflkalar›na” hiçbir zarar verme-
di¤i ve vermeyece¤i kesin olan bir
eylemi sürdürenlere karfl› devasa
ölçülerde askeri harekatlar düzen-
lenip 28 tutsa¤›n katledildi¤i bir
ülkedir. Silahs›z, savunmas›z yü-
rüyen köylülerin üzerine atefl aç›-
l›p onlarcas›n›n katledildi¤i bir ül-
ke... Bir meydanda miting yapan-
lar›n üzerine atefl aç›l›p 34 kiflinin
katledildi¤i bir ülke... 

Bas›n aç›klamas› yapt›¤› için,
bir devrimcinin mezar›n› ziya-

ret etti¤i için, veya birinin infaz
edilmesini, bir gencin s›rt›ndan
vurulup felç edilmesini protesto
etti¤i için insanlar›n tutukland›¤›
bir ülke. 

Biraz önce sözünü etti¤imiz
“normal soru”, iflte bu nokta-

da özel bir anlam kazan›yor. Oli-
garflinin ve bugünkü somut du-
rumda AKP iktidar›n›n sorunu,
ko¤ufl sorununun, anma sorunu-
nun, sohbet hakk› talep edilmesi-
nin ötesinde; halk›n mücadelesini
sindirmek, yoketmektir. Mücade-

AKP’nin Sözleri
Yalanlar› ve
Kurflunlar›

Hakl›, meflru bir demokratik 
hak talep edenlerin üzerine 

ya¤an kurflunlar, AKP 
gerçe¤idir. Hala AKP’yi

“demokratikleflme” nedeniyle
destekledi¤ini söyleyenler, 
Engin Çeberler’i katleden 
coplardan, halka s›k›lan 

kurflunlardan sorumludurlar.
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leyi ›srarla, kararl›l›kla sürdüren-
leri y›ld›rmakt›r. 

Bunu baflaramayacaklar›n› bil-
melerine karfl›n sald›r›yorlar;

çünkü sald›r›lar›yla, halk›n dev-
rimci, demokratik mücadelesinin
daha ileri ad›mlar atmas›n› önle-
yip, devrimci demokratik güçleri,
sadece kendilerine yönelik” sal-
d›r›larla u¤raflmak zorunda b›rak-
maktad›rlar. 

Burjuva siyasette, burjuva bas›n
yay›nda, küçük-burjuva ayd›n

kesimler aras›nda büyük bir riya-
karl›k hüküm sürmektedir. Bütün
bu gerçekler, sadece bir kaç örne-
¤ini aktard›¤›m›z rakamlar, aç›kça
ortada olmas›na halâ AKP’ye “de-
mokratikleflme ad›na” destek ve-
rilebilmekte, hala “demokrasi ad›-
na”, Avrupa Birli¤i desteklenmek-
te, hala düzenin bir demokrasi ol-
du¤u iddia edilmektedir. 

Bütün bu gerçeklerin inkar edi-
lemedi¤i noktada, “tamam

demokrasimizin kusurlar› var,
ama... yine de eksik gedik de ol-
sa bir demokrasimiz var” söyle-
mine baflvurulmaktad›r. Bu yak-
lafl›m temelden çarp›kt›r. Ne de-
mek “eksik gedik de olsa...”, “iyi
kötü” de olsa? Bir bak›ma bu
yaklafl›m, “idare edecek” kadar
bir demokrasiyle yetinmeyi ifade
etmektedir. Demokrasi böyle ta-
n›mlanamaz. Demokrasinin te-
mel ölçüleri olmak zorundad›r.
“Yar›m yamalak” bir demokrasiyi
nas›l, neye göre tan›mlayacaks›-
n›z? Burjuva demokrasinin de,
halk demokrasisinin de temel ni-
telikte ölçüleri vard›r. Bu ölçüler
içinde böyle subjektif tan›mlara
yer yoktur. “Yar›m yamalak” de-
mokrasi, esas›nda bizim ““ddee-
mmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuu”” dedi¤imiz-
den baflka bir fley de¤ildir; ve bu
bir demokrasi de¤il, faflizme per-
de olan biçimsel ve k›smi hak ve
özgürlüklerden ibarettir. 

AKP’ye yönelik, hiçbir dönem
bir yan›lg› veya beklenti için-

de olmad›k. Sistem iyi tan›nd›¤›n-
da, bir düzen partisinin neler ya-
p›p neler yapamayaca¤›n›n çer-
çevesi de az çok belirlidir. AKP
iktidar›nda zulüm azalmam›fl, ya
aynen sürmüfl, ya artm›flt›r. fiim-

di ülkesine, halk›na karfl› sorum-
luluk duyan herkesin kabul etme-
si gereken gerçek budur. 

Faflizmin de kendi hukuku, ya-
salar› vard›r; fakat faflizm ay-

n› zamanda yasa, hukuk tan›-
mazl›kt›r. Faflizmin kendi huku-
kunu, yasalar›n› çi¤nemesi ka-
rakteristik özelliklerinden biridir.
Bu özellik, yüzlerce “uyum yasa-
s›” ç›kar›lmas›na ra¤men pratikte
birfley de¤iflmemesini de aç›klar. 

Ülkemizdeki iflkence, infaz,
katliam davalar›nda yafla-

nanlar› hat›rlamak yeterlidir; ifl-
kencecilerin, ölüm mangalar›n›n

aç›kça “dokunulmazl›¤›” olmufl-
tur ülkemizde. Dokunmak zorun-
da kald›klar›nda, en k›sa zaman-
da kurtarmak için düzenin tüm
imkanlar› zorlanm›fl, her türlü hu-
kuksuzluk göze al›nm›flt›r. En s›-
radan adli vakalarda tutuklama-
lara baflvuran, devrimciler sözko-
nusu oldu¤unda ise, tutuklamay›
olmazsa olmaz haline getiren oli-
garflinin yarg›s›, ÖLDÜRMEK’ten,
hatta bazen befl, on kiflinin ölü-
münden yarg›lananlar› tutukla-
maya hiç gerek duymam›flt›r.
Onlar, canlar› istedi¤inde mahke-
meye gelmifl, istemedi¤inde gel-
memifltir. Herkesin bildi¤i, dev-
letten her ay maafl›n› alan iflken-
ceciler, infazc›lar, polis ve yarg›
taraf›ndan bir türlü bulunama-
m›fl(!)t›r. Asl›nda her fley bu ka-

dar alenidir. Anlatt›klar›m›z ülke-
mizde y›llard›r olan fleylerdir. Pe-
ki AKP iktidar›nda bu aç›dan de-
¤iflen bir fley var m›d›r? Hay›r! ‹fl-
te Engin Çeber’in katledilmesi,
iflte 19 Aral›k katliam› davalar›,
iflte en son 16 Mart katliam› da-
vas› ve fiiflli’de Tayad’l› Ailelere
s›k›lan kurflunlar.. 

Bunlar› görmezden gelmek, ya
ssiiyyaassii kköörrllüükkttüürr ya da rriiyyaakkaarr-

ll››kk!! Siyasi körlü¤ün veya riyakarl›-
¤›n sonucu, ddeemmookkrraassii aadd››nnaa,, ffaa-
flfliizzmmllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaappmmaakktt››rr.. Ve ne
yaz›k ki ülkemizde bugün bu ko-
numda olan önemli bir kesim var-
d›r. DDeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessiinnddee
ddoo¤¤rruu ççiizzggii,, devrimcilerin flekil-
lendirdi¤i çizgidir. Bu çizginin iikkii
tteemmeell öözzeellllii¤¤ii vard›r. BBiirriinncciissii,, de-
mokrasi mücadelesinin, zaten de-
mokrasinin oldu¤u bir ülkede de-
¤il, faflizm alt›nda verildi¤idir. Do-
lay›s›yla sorunumuz mevcut sis-
temde baz› “demokratikleflme rö-
tufllar›” yapmak de¤il, faflizmi tas-
fiye etmektir. ‹‹kkiinncciissii,, demokrasi
mücadelesinin ba¤›ms›zl›k müca-
delesinden kopar›lamayaca¤›d›r.
Bunlar›n politik sonucu ise fludur;
demokrasi mücadelesi, bbiirriinnccii nnee-
ddeennddeenn ddoollaayy››,, oolliiggaarrflfliiyyee kkaarrflfl››,,
ikinci nedenden dolay› da eemmppeerr-
yyaalliizzmmee kkaarrflfl›› bir muhteva tafl›r.
Bu nedenledir ki, demokrasi için
oligarflinin baz› kesimlerine, veya
baz› emperyalistlere bel ba¤la-
yanlar, demokrasi mücadelesinde
hiçbir fley yapamazlar.

Engin Çeberler’i katledenler-
den, Kürt yoksullar›n›n üzeri-

ne panzerleri sürenlerden, TA-
YAD’l›lar› kurflunlayanlardan de-
mokrasi beklemek, art›k safl›¤›n,
safdilli¤in, gerçekleri görememe-
nin ötesinde bir suç ortakl›¤›d›r.
Onlar› tan›y›p, onlar›n pespaye
teorilerini, politikalar›n› ezip geç-
meliyiz. Halk olarak, demokrasiyi
kimseden bekleyemeyiz. De-
mokrasi mücadelesini anti-oli-
garflik ve anti-emperyalist muh-
tevas›yla yaln›z bu ülkenin halk›
ve örgütlü devrimci demokratik
güçleri gelifltirebilir. Çünkü de-
mokrasiyi gerçekten isteyen ve
gerçekten gerçeklefltirebilecek
olan yaln›z halkt›r. 

Bunlar› görmezden gelmek, 
ya siyasi körlüktür ya da 

riyakarl›k! Siyasi körlü¤ün 
veya riyakarl›¤›n sonucu, 
demokrasi ad›na, faflizmle 

iflbirli¤i yapmakt›r. Ülkemizde
bugün bu konumda önemli bir

kesim vard›r. Demokrasi 
mücadelesinde do¤ru çizgi,
devrimcilerin flekillendirdi¤i

çizgidir. 
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7 uzun y›l boyunca direnmiflti
tutsaklar ve yak›nlar›. ‹çeride ve
d›flar›da 122 flehit vermifllerdi. 

20 Ekim, iflte bu büyük direni-
fle bafllamalar›n›n y›ldönümüydü. 

20 Ekim TAYAD’l›lar için, hem
flehit verdikleri 122 flehidi anma,
hem de F Tiplerinde hala sür-
mekte olan tecriti hat›rlatma gü-
nüydü. 

‹flte bunun için, 20 Ekim gü-
nü, ‹stanbul’da AKP ‹l Binas›
önündeydiler. K›z›l bantl› beyaz
baflörtüleriyle oradayd›ar. 

Bina önünde toplanan TA-
YAD’l› Aileler, burada AKP iktida-
r›n›n bakanlar›n›n tecritin kald›r›l-
mas›, 10 saatlik sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için verdikleri sözle-
ri tutmalar›n› talep ettiler.

TAYAD’l›lar, AKP’ye vermek
izin iki dosya haz›rlam›fllard›:
Dosyalardan biri, “TECR‹T”le, di-
¤eri ise “Engin ÇEBER”le ilgiliy-
di. Fakat, her iki konuda da suç-
lar›n› çok iyi bilen AKP’L‹LER,
TAYAD’l›lar› içeriye almad›lar. Bir
AKP’li afla¤› indi ve dosyalar ona
verildi. 

Aç›klaman›n ard›ndan TA-
YAD'l› Aileler, Adalet Bakanl›-
¤›'n›n kendi yay›nlad›¤› genelge-
ye uymad›¤›n› halka anlatmak
için Cevahir Oteli'nin bulundu¤u

kavflakta, temsili tabutlarla yolu
trafi¤e kapatt›lar.

AKP’nin polisi, iflte burada
sahneye ç›kt›. 

Önce tabutlar› tekmelediler,
ard›ndan tabutlara ve insanlar›n
üzerine atefl açt›lar. 

Kurflunlar, onlar›n Büyük Di-
renifl karfl›s›ndaki tahammülsüz-
lü¤ünü, korkular›n› ve demokra-
tik mücadeleden, talepden ne an-
lad›klar›n› gösteriyordu. 

Ezip, sindirip geçeceklerdi
kurflunlarla. 

Ama karfl›lar›ndakiler TA-
YAD’l›lard›. 

O büyük direniflin bir parça-
s›yd› onlar. fiehitler vermifllerdi. 

Say›s›z polis sald›r›s›n›n, linç-
lerin hedefi olmufllard›. 

Dahas›, flu anda F Tipi hapis-
hanelerde tecrit alt›nda olanlar›n

d›flar›daki sesiydi onlar. Bunun
sorumlulu¤unu üstlenmifllerdi. 

‹flte bütün bunlar›n sonucun-
da, tabutlarla yolu kesen TA-
YAD’l›lar, üzerlerine atefl aç›ld›-
¤›nda, atefl açan›n üstünü yürü-
meye bafllad›lar, tafllarla karfl›l›k
verdiler katillere. 

Tabutlar›n yan›na kadar gele-
bilen ve polise direnen yaklafl›k
30 TAYAD’l› aile, büyük bir öf-
keyle tecrite son sloganlar›n›
hayk›rd›lar tabutlar›n bafl›nda ve
atefl alt›nda...

“Adalet BBakan›
Sözünü TTutsun!
Sohbet HHakk›
Uygulans›n!”

Türkiye’nin dört bir yan›ndan,
Adana’dan, Malatya’dan, Antak-
ya’dan,  Ankara’dan, Mersin’den,
Dersim’den,  ayn› ses, ayn› öfke
yükseldi. 

TAYAD’l› Aileler 122 evlad›n›
flehit vermifl, evlatlar›n›n tabut-
lar›n› tafl›maktan omuzlar› nas›r
tutmufl ve yüzlerce evlatlar›n›n
gün gün eridiklerini görmüfllerdi.  

Ödenilen bedellerin ard›ndan,

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

SÖZLER‹N‹ TUTMADILAR, R‹YAKARLIKLARINI
KURfiUNLARLA ÖRTMEK ‹STED‹LER!

BBuu kkeezz kkuurrflfluunnllaarr
aalltt››nnddaa hhaayykk››rrdd››llaarr::

uu TTeeccrriittee SSoonn!! 
uu SSöözzüünnüüzzüü TTuuttuunn!!

uuSSoohhbbeett HHaakkkk››
UUyygguullaannss››nn!!
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kan ve can bedeli kaz›nlm›flt›
genelge hakk›. 

Ancak AKP iktidar› pervas›zca
ve riyakarca kendi verdi¤i sözleri
yerine getirmiyordu. 

Tecrite karfl› bafllat›lan Ölüm
Orucu direniflinin y›ldönümü olan
20 Ekim’de birçok ilde eylemler
yap›ld›. Farkl› illerdeki TAYAD’l›
Aileler’in pankartlar›nda, döviz-
lerinde ayn› talepler, dillerinde
ayn› sloganlar vard›.  

Yapt›klar› eylemlerde
TAYAD’l›lar “Adalet Bakan› Sözü-
nü Tutsun Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n” diyerek, AKP’ye  ve
Adalet Bakanl›¤›’na seslendiler. 

AAddaannaa’da TAYAD’l› Aileler
gerçeklefltirdikleri eylemle soh-
bet hakk›n›n uygulanmas›n› iste-
diler. 

‹nönü Park›’nda yap›lan ey-
lemde aç›klamay› TAYAD’l› Aile-
ler ad›na Mehmet B›ld›rc›n oku-
du. 

Aç›klamada direnifllerle kaza-
n›lan 45/1 Genelge ile ilgili bilgi
verilerek, Adalet Bakanl›¤›’n›n
sözünü tutmas› istenirken Engin
Çeber’in katilinin tecrit oldu¤u
vurguland›. “Adalet Bakan› Sözü-
nü Tutsun Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n-TAYAD’l› Aileler” pankar-

t›n ve ayn› içerikteki dövizlerin
yan› s›ra Engin Çeber’in de foto¤-
raflar›n›n tafl›nd›¤› eylemde “Tec-
rit insanl›k Suçudur Tecrite Son,
Genelge Uygulans›n, Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar› at›l-
d›. 

Aç›klama esnas›nda bir pro-
vokatör polis yönlendirmesiyle
“Adana’da flehit var, flehit” sözle-
riyle aç›klamaya sald›rmak iste-
mesi, yine onun yönlendiricisi
olan polis taraf›ndan “engellen-
di”. 

Aç›klaman›n ard›ndan Aileler
TAYAD’›n “Adalet Bakan› Yalan
Söylüyor, F Tipi Hapishanelerde

Söz vverip ttutmad›lar.
‹flte BBelgeleri; ‹‹flte 
Tan›klar›

22 OOcak 22007: Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
45/1 nolu genelge yay›nland›. Genelgenin ilgili
maddesine göre, hhaaffttaaddaa 1100 ssaaaatt,, 10 tutuklu, ttrreett--
mmaannaa bbaa¤¤ll›› kkaallmmaaddaann bir araya gelip sohbet edebi-
lecek!

Belge: Belge: ““BB..0033..00.. CCTTEE..00..0000..00000044//”” Say› Nolu
Genelge, bizzat Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 22 Ocak
saat 12.00 s›ralar›nda, Tabibler Birli¤ine faksla gönde-
rildi.

Tan›klar: Tüm TTürkiye!

uuuu

2222 OOccaakk 22000077:: Adalet Bakan› Cemil Çiçek telefon-
da flunlar› söyledi: “fiimdilik saati 5 saatten 10 saate
ç›kar›yoruz, ortak mekânlarda bulunma olana¤›n› daha
sonra 20 saate ç›kma olana¤› da var.” 

Tan›k: TTB Baflkan› Gencay Gürsoy 

uuuu

Baflbakanl›k Müsteflar› taraf›ndan B‹ZZAT BAfiBA-
KAN EERDO⁄AN AADINA iletilen mesajd›r:

“Biz haftal›k on saati yirmi saate ç›-
karaca¤›z. Bu konuda ad›mlar ata-
ca¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem
idare kurullar› üzerinde Behiç fazla
durmas›n, yani biraraya gelecek tu-
tuklular›n kimlerle biraraya gelecek-
lerine, tutuklular›n kendisi karar ve-

recek. Bunu uygulamada göreceksiniz.” 

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

uuuu

TTaarriihh:: 19 Nisan 2008, YYeerr:: fiifllideki
D‹SK Genel Merkezi 

SSöözz:: “Genelgenin harfiyen uygulanmas›
konusunda sorunlar yafland›¤›n›, baz›
yerlerde hiç uygulanmad›¤›n›...” ka-
bul eden Adalet Bakan› MEHMET
AL‹ fiAH‹N,  genelgenin harfiyen uy-
gulanmas› için takipçisi olaca¤›na
söz verdi. 

TTAANNIIKKLLAARR:: D‹SK genel baflkan› SÜ-
LEYMAN ÇELEB‹, Türk tabipler birli¤i merkez kon-
seyi Baflkan› GENCAY GÜRSOY, KESK
yönetim kurulu üyesi SEVG‹ GÖYÇE,
‹stanbul barosu Baflkan yard›mc›s›
MEHMET DURAKO⁄LU ve Avukat
BEH‹Ç AfiÇI.

10 SSaatlik SSohbet HHakk›
hala uuygulanm›yor!
Soruyoruz:
AKP’den ccevab›n› bbekliyoruz.

Söz vverip ttutmayana nne ddenir?
SSöözzüünnüü ttuuttmmaayyaann››nn aahhllaakk›› nnaass››ll bbiirr aahhllaakktt››rr!!.... 
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Sohbet Hakk› Uygulanm›yor”
bafll›kl› bildirilerini Adana Çarfl›
merkezinde da¤›t›lar. Da¤›t›m es-
nas›nda provokatörlük yapmak
isteyen faflistlerin ç›kmas›na ra¤-
men yaklafl›k 800 bildiri halka
ulaflt›r›ld›.

AAnnkkaarraa’’ddaa Ulus Alan›nda
yap›lan eylemde, TAYAD’l› Aileler
“Adalet Bakan› Engin Ceber’in
katillerini Aç›klas›n”, “Özür De¤il
Katillerin Aç›klanmas›n› ‹stiyo-
ruz” dövizlerini ve Engin’in res-
mini tafl›d›lar. 

“Tecrit’e Son Genelge Uygu-
lans›n” sloganlar›n› atan aileler,
yapt›klar› aç›klamada Adalet
Bakan›’n›n sözünde durmad›¤›n›
söylediler. Okunan aç›klamada
“19 Nisan günü DKÖ’lerin Adalet
Bakanl›¤›’nda yapt›¤› görüflmede

Mehmet Ali fiahin’in
genelgenin uygulan-
mad›¤›n› itiraf etmesi-
ne, uygulanmas› yö-
nünde takipçisi olaca-
¤›na dair söz vermesi-
ne ra¤men hala ge-
nelgenin uygulanma-
d›¤› belirtildi.” denildi. 

SES, E¤itim-Sen
ve ESP’nin de destek
verdi¤i eylemin ard›n-
dan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

MMaallaattyyaa’’da yap›lan eylemde
de hem adalet bakanl›¤›n›n sözü-
nü tutmas›, hemde de Engin’in
katillerinin cezaland›r›lmas› isten-
di.  

Eylemde Ölüm Orucu’nda ya-
flam›n› yitiren 122 insan için tem-
sili bir tabut tafl›nd›.

MMeerrssiinn Tafl Bina önünde
yap›lan eylemde  TAYAD’l›lar
ayn› talepleri, Mersin’den de
hayk›rd›lar.

Aç›klama öncesinde Ölüm
Oruçlar›’nda yaflamlar›n› yitiren
Canan ve Zehra Kulaks›z kardefl-
lerin babas› olan  Ahmet Kulak-
s›z, yaflanan süreçle ilgili yapt›¤›
k›sa bir konuflmayla bas›na  ve

‘‘ssiizz zzaatteenn ssookkaakk oorrttaass››nn--
ddaa vvuurrmmaayyaa aall››flflkk››nnss››nn››zz,,
bbeennii ddee vvuurr’’

“AKP ‹stanbul il binas›na gittik. Orada önlükleri-
mizi giydik ve baflörtülerimizi takt›k. TAYAD Yöne-
tim Kurulu üyesi Mehmet Güvel k›sa bir aç›klama
yapt›.

Aç›klama okunduktan sonra topluluk aras›ndan
TAYAD’l› iki baba ve bir ana sohbet hakk›n›n uygu-
lanmad›¤›na dair dosyay› ve
Engin Çeber’le ilgili dosyay›
AKP yöneticilerine vermek için
kap›ya gittiler. Ama içeri kabul
edilmediler. Kap›ya gelen bir
görevli dosyay› ald› ve ilgililere
iletece¤ini söyledi. Güvel bas›-
na AKP’nin bu davran›fl›n›
aç›klad›. Bas›n aç›klamam›z›
bitirip da¤›ld›k.

fiiflli yönüne do¤ru yürüme-
ye bafllad›k. Birden yol kena-
r›nda bir kamyondan k›rm›z›
tabutlar indirilmeye ve yola
konmaya baflland›. Trafik ke-
sildi, polisler atefl ederek kitle-
nin arkas›ndan kofltular. ‹nsan-
lar›n üzerine atefl ediyorlard›.
Sivil polislerdi.

… O anda ben de TAYAD’l›larla birlikteydim. Si-
vil polislerden birinin elinde silah vard› ve insanlara
atefl ediyorlard›. Atefl eden polislerden birine niye
insanlar›n üzerine atefl etti¤ini sordum ve atefl et-
memesini söyledim. Bana a¤za al›nmayacak küfür-
ler ederek silah›n› üzerime do¤rulttu. Ben de, ‘sizler
zaten insanlar› sokak ortas›nda vurmaya, katlet-
meye al›flk›ns›n›z hadi beni de vur’ diye ba¤›rd›m.
Polisin önünde bir tabut vard›, tabutu üzerime f›rlat-
t›. Sonra ayaklar›m›n dibine do¤ru atefl etti. ‹kinci
sefer atefl etmesini önlemek için üzerine atlad›m.
K›sa bir bo¤uflmadan sonra afla¤› taraftan bir grup
insan “Hapishanelerde 10 saatlik sohbet hakk› uy-
gulans›n” slogan›n› atarak geliyorlard›. Bo¤ufltu-

¤um polis onlar› görünce
beni b›rak›p havaya sürek-
li atefl ederek uzaklaflmaya
bafllad›. Orada bir tak›m
insanlar›n yaralanmamas›
veya ölmemesi bir muci-
zeydi.”

*
“…Di¤er silahl› sivil po-

lisler de bir genci aralar›na
alm›fl ve kafas›na silah da-
yam›fllard›. O genç slogan
atmaya devam ediyordu.
“10 saatlik sohbet hakk›
uygulans›n, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” diyordu. O
genci kitle polise tafl ata-
rak kurtard›lar...”
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bas›n aç›klamas›n› izleyen halka
bilgi veridi. 

Hasan Biber’in okudu¤u bas›n
metninde de ”yedi y›l süren ölüm
oruçlar› sonucu kazan›lan sohbet
hakk›n›n iki y›ld›r uygulanmad›¤›
“ söylendi. 

TAYAD’l›lar AKP sözünde dur-
muyor diyerek AKP’yi teflhir ettil-
er.

“Adalet bakan› sözünü tutsun,
sohbet hakk› uygulans›n”, “Katil-
ler halka hesap verecek”, “Engin
Ceber ölümsüzdür”, “Halk›z Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylem sloganlarla sona
erdi. Eyleme ESP, Partizan, DHP,
‹HD’de de destek verdiler.

AAnnttaakkyyaa Ulus Meydan›’nda
TAYAD’l› Aileler yapt›klar› eylem-
da Engin için “ Özür De¤il Katil-
lerin Aç›klanmas›n› ‹stiyoruz”,
dövizlerini ve Enginin resmini ta-
fl›d›lar. 

Aileler okuduklar› aç›klama-
da;“22 ayd›r genelge yay›nlan-
mas›na ra¤men genelge hiçbir
yerde uygulanmamaktad›r.

Genelgenin uygulanmad›¤›n›
itiraf eden bakan, ayn› zamanda
uygulanmas› yönünde takipçisi
olaca¤›na dair söz verdi. Bugüne
kadar bu konuda bir giriflimde

bulunmazken cezaevlerinde
insanlar iflkencede katledil-
meye devam ediliyor

Adalet Bakan›n›n verdi¤i
sözü yerine getirmesini ve
Engin Çeber’i  katledenlerin
cezaland›r›lmas›n› istiyoruz”
diyerek AKP’yi sözünü tut-
maya ça¤›rd›.

Aç›klaman›n ard›ndan
yaklafl›k 650  bildiri da¤›t›ld›.
Aç›klamaya SES, E¤itim-
Sen, ESP, ‹HD destek verdi. 

Sloganlar›n hadefinde AKP
vard› çünkü sözünde durmayan,
katletmeye devam eden bir
iktard›r AKP. Bunun için at›lan
solganlarda, tutulan dövizlerde,
gözlerde ve yürekerde öfke vard›.

DDeerrssiimm'de TAYAD'l› Aileler
merkezde bulunan AKP binas›n›n
önünde tabutlu bas›n aç›klamas›
yapt›.

Eyle s›ras›nda, okunan aç›kla-
mada; "Yay›nlanan genelge ile
baflta tecrit gerçekli¤i kabul edil-
mifl oldu. Bununla birlikte tecritin
k›r›lmas›nda önemli bir ad›m olan
bu genelge halen uygulanmad›.
"Yer yok, personel yetersiz" gibi
sudan bahanelerle evlatlar›m›z›n
sohbet hakk› gasp edildi. 

Katliamlar tüm dünyan›n göz-
leri önünde sürüyor. En son ha-
pishanede katledilen Engin Çe-
ber bir örnektir. Adalet Bakan›
sözünde durmuyor. Katletmeye
devam ediyor. 

Adalet Bakan› 45/1 no'lu ge-
nelgenin uygulanmas› için sözü-
nü tutmal›, tutuklu ve hükümlüle-
re sohbet hakk›n› uygulamal›d›r.”
denildi. 

"Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli,
Ölüm Orucu fiehitleri Ölümsüz-
dür, Tecrite Son Genelge Uygu-
lans›n, Adalet bakan› Sözünü
Tutsun" sloganlar› at›lan, aç›kla-
maya ESP, HKM, Partizan ka-
t›larak destek verdiler. 

Aç›klaman›n ard›ndan temsili
olarak yap›lan tabut AKP binas›-
n›n önüne b›rak›ld›. 

Baro Seçimlerinde
Tecrit Anlat›ld›

Dersim Barosu seçimleri 18
Ekim günü Adliye salonunda
yap›ld›.Seçimlerin istek ve temenni-
ler bölümünde söz verilen TAYAD’l›
aileler “Türkiye’deki hapishaneler
sorunu hepimizindir” diyerek
haz›rlad›klar› dosyay› divana sun-
dular. TAYAD’l›lar haz›rlad›klar›
dosya hakk›nda bilgi vererek tecrit
gerçe¤ini dile getirdiler.

Baro seçimi sonucu Dersim
Barosu Baflkanl›¤›’na Av Nazik
Dizdaro¤lu oy çoklu¤uyla seçilir-
ken Adnan Çetin, Kemal Akbay›r,
Özgür Tafl ve Serdal Özmende
yönetim kurulu üyeleri  oldu.

Ümraniye Katliam
Davas› Görüldü

Ümraniye hapishanesi'nde,
19-22 Aral›k 2000 y›l›ndaki ha-
pishane katliamlar›n›n ard›ndan,
hapishanede isyan ç›kard›klar›
gerekçesiyle tutsaklara aç›lan
davan›n görülmesine Üsküdar
a¤›r ceza mahkemesinde devam
edildi. 

23 Ekim 2008 saat 10.30'da
bafllayan duruflman›n tutuklu
san›¤› kalmad›. TAYAD’l›lar›n da
kat›ld›¤› duruflma 19 fiubat
2009 tarihine ertelendi. 

Duruflman›n ard›ndan TA-
YAD'l› Aileler Üsküdar A¤›r Ceza
Mahkemesi önünde yapt›klar›

bas›n aç›klamas›yla katliam ya-
panlar›n de¤il evlatlar›n›n yarg›-
lanmas›n› protesto ettiler. Aç›k-
lama s›ras›nda “Evlatlar›m›z De-
¤il Katliamc›lar Yarg›lans›n,
Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›
atan TAYAD'l› Aileler ad›na aç›k-
lamay› Gülsen KARGIN okudu. 

Okunan aç›klamada; “Bu hu-
kuksuzlu¤a son verilmelidir. Ev-
latlar›m›z hakk›nda derhal bera-
at karar› verilmelidir. Evlatlar›-
m›z de¤il 19 Aral›k Operasyonu-
nu planlayanlar, yönetenler ve
icra edenler yarg›lanmal› ve tu-
tuklanmal›d›r. Dönemin siyasi
sorumlular› yarg›lanmal› ve ce-
zaland›r›lmal›d›r. Adalet duygu-
su bunu gerektirir” denidi.
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Direnifl yukar›da sözünü etti¤i-
miz gibi bir çok kesimin maskesi-
ni düflürürken, elbette oportüniz-
min s›n›flar mücadelesindeki ye-
rini ve oportünist politika tarz›n›n
sonuçlar›n› da göstermifl oldu. 

Oportünizm , baflka bir çok
olayda da görüldü¤ü üzere, F Tipi
hapishanelerin gündeme gelme-
siyle birlikte ilk tavr›n› gayet kes-
kin tesbit ve sloganlarla aç›klad›.
Hücrelere girmeyeceklerini, y›ka-
caklar›n› ilan ettiler. Hücreleri
“parçalamak”tan söz ediyorlard›.

Ancak F Tipi hapis-
hanelerin yap›m› da
h›zla sürüyordu. Oli-
garfli sald›r› için ha-
z›rl›klar›n› tamamla-
makla meflguldü. 

Tecrit politikas›-
n›n karfl›s›nda bari-
kat› da as›l olarak
devrimci tutsaklar
kurmak durumun-
dayd›. Fakat, ha-
pishanelerde çeflitli
siyasi hareketlerle
aylar boyunca sür-

dürülen tart›flmalara ra¤men, di-
renifle bafllama konusunda hem-
fikir olunam›yordu. Sorun F tiple-
rini tahlil etmekle bitmiyordu, ne
yap›lacakt›? As›l soru buydu. Ve
bu noktada sol alabildi¤ine tutuk,
kendi görevini d›flar›ya b›rakma-
ya çal›flan bir tablo çiziyordu. 

Solun bir k›sm› “fiili direnifl
yapmak laz›m” diyerek ölüm oru-
cunun karfl›s›na fiili direnifli koyu-
yordu. Bu ikisinin karfl› karfl›ya
getirilemezli¤i bir yana, F Tipi ha-
pishanelere karfl› mücadele soru-
nunu fiili direnifle hapsetmek, F
Tipleri aç›lana kadar oottuurruupp bbeekk--
lleemmeekktteenn baflka bir fley demek
de¤ildi. Nitekim bu teorinin savu-
nucular› fiiliyatta da tam böyle
yapt›lar. Solun bir k›sm› ise “F Tip-
lerinin karfl›s›na emekçileri, ka-
muoyunu dikmek”ten söz ediyor-
du. Kimsenin buna itiraz etti¤i
yoktu elbette, ama bunu tutsakla-
r›n görevini d›flar›ya y›kmak anla-
m›nda söylüyorlard› ki, bu tam bir
kaç›fl teorisiydi. Kald› ki, “d›flar›-
da” yap›lmas› gerekenler söz ko-
nusu oldu¤unda da bu kesimlerin
yapt›klar› ve yapabilecekleri s›n›r-
l›yd›. D›flar›da da F Tiplerine karfl›
mücadelenin yükünü, içeride yü-
kü omuzlayanlar tafl›yordu.

Gerçek flu ki, solun bir kesimi
sald›r›y› püskürtebilece¤ine
inançs›z, kendine güvensiz bir ruh
hali içinde F Tipi hapishaneleri ve
tecrite adeta kabullenmiflti... 

Solun bir k›sm›, ancak F Tip-
lerine sevkler bafllay›nca direnifle
kat›l›rken, ne yaz›k ki bunda da
›srarl›, kararl›, tutarl› olamay›p
ortas›nda bafllad›klar› direnifli de

sonuna kadar götüremeyip, bir
süre sonra b›rakt›lar. Bununla da
kalmay›p, oligarfliden, emperya-
lizmin flekillendirdi¤i hapishane
statüsünden baflka bir fley olma-
yan ““uulluussllaarraarraass›› ssttaannddaarrttllaarr””››
talep edecek kadar da geriye sa-
vuruldular. Direniflin uzamas›yla
birlikte direnifli tamamen d›flar›ya
havale ederek içeride tam bir
statükoculu¤u seçip, yenilgilerini
ilan ettiler.

Direnifle Cepheli özgür tutsak-
larla birlikte bafllayan iki siyasi
hareket ise, kuflkusuz di¤erlerin-
den daha olumlu bir konumda ol-
makla birlikte görülen oydu ki, di-
reniflin k›sa zamanda zaferle so-
nuçlanaca¤›n› ummufl, bu ger-
çekleflmeyince, bir süre sonra di-
reniflten çekilmifllerdi. 

Oportünizmin direnifli b›rak-
mas›, oligarfliyi oldukça umutlan-
d›rm›flt›. Oligarfli ortaya ç›kan bu
durumu “bütün örgütler b›rakt›,
sadece bir örgüt devam ettiriyor,
onlar›n amac› baflka...” türünden
demagojilerinin malzemesi ya-
parken, yine solun direniflin d›fl›-
na düflmesini kullanarak direnifli
tecrit etmeye çal›flt›. Demokratik
kesimler direniflten uzaklaflt›r›l-
maya çal›fl›l›rken, sansür daha da
koyulaflt›r›ld›. 

Bu sürecin devam›nda dev-
rimci gruplar›n ço¤u, art›k F Tip-
lerini, tecriti, direnifli neredeyse
tamamen gündemlerinden ç›kar-
d›lar. Tecrit yoktu, direnifl yoktu
sanki. Öyle ki direniflin verdi¤i
flehitler, bazen burjuva bas›nda-
kinden bile daha az yer kapl›yor-
du yay›n organlar›nda. 

Oportünizm, “ölüm orucunun
etkisizleflti¤ini” söyleyerek bay-
ra¤› d›flar›ya devretmiflti. Ancak
ölüm orucunun yerine koydukla-
r›, etkilisinden vazgeçtik, etkisiz
de olsa, bir politikalar› olmad›.
Türkçesi, içinde do¤rudan yafl›-
yor olmalar›na karfl›n F Tipi ha-
pishanelere, tecrite karfl› apaç›k
flekilde politikas›zlaflm›fllard›. An-
cak tecrit ve direnifl, tüm bu poli-
tikas›zl›klara, manevralara ra¤-
men sürüyordu ve direnifl kimse-
nin direniflin d›fl›ndan keskin söy-
lemlerine izin vermiyordu. Öde-

Büyük Direnifl’in y›ldönümünde
anmalar yap›l›yor; Anma konuflma-
lar›nda s›kça direnifli bir konuflma-
ya s›¤d›rman›n zorlu¤u vurgulan›-
yor. Çünkü herhangi bir direnifl de-
¤il bu; 7 y›la yay›lan ve çok yönlü
bir savafl verilen bir direnifl. Yaz› di-
zimizin ilk iki bölümünde direnifl
öncesindeki “NNiiyyeettlleerr,, hheessaappllaarr””
üzerinde durduk. Sonra direniflin
nas›l “DDiirreennmmee hhaakkkk›› iiççiinn ddiirree--
nniiflfl””e dönüfltü¤ünü hat›rlatt›k. “SSüü--
rreecciinn ddiirreenniiflfl bbiiççiimmii nneeddeenn ffeeddaa
oolldduu??”” sorusunun cevab›na bakt›k. 

F Tiplerine karfl› mücadelenin
k›ran k›rana bir iiddeeoolloojjiikk mücadele
oldu¤unu hat›rlatt›¤›m›z 2. Bö-
lüm’de “DDiirreenniiflflii yyeenniillmmeezz kk››llaann
öörrggüüttllüü ggüüççttüürr...... DDiirreenniiflfl,, öörrggüütt
ddüüflflmmaannll››¤¤›› kkaarrflfl››ss››nnddaa bbaarriikkaatttt››......
DDiirreenniiflfliinn ddüüflflüürrddüü¤¤üü mmaasskkeelleerr!!
(Ki bunlar›n içinde reformizmin,
din bezirganlar›n›n, sahte vatanse-
verlerin, AB’cilerin maskeleri var-
d›.) bafll›klar›na yer verdik. 3.
Bölümde direniflin de¤iflik yanlar›n›
ele alarak devam ediyoruz.
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nen her yeni bedel, oportünizmi,
direniflin d›fl›nda oldu¤u gerçe-
¤iyle karfl› karfl›ya getirdi. Kuflku
yok ki, bu pratikle yüzleflmek,
hesaplaflmak, ne kadar ertelenir-
se ertelensin, oportünizm için ka-
ç›n›lmazd›r. 

HHaallkkllaarr››nn tteesslliimm 
aall››nnaammaazzll››¤¤››nnddaa ttaarriihhsseell 
bbiirr öörrnneekk,, kkaall››cc›› bbiirr mmeevvzzii

Büyük direnifl ve ayn› tarihsel
kesitte dünyan›n baflka yerlerinde
baflka halklar taraf›ndan gerçek-
lefltirilen direnifller, emperyalizmin
ve iflbirlikçilerinin en vahfli katli-
amlar›na ra¤men halklar›n teslim
al›namayaca¤›n› gösterdiler ve
göstermeye devam ediyorlar. 

Bugün siyasal olarak ortaya
ç›km›fl pek çok olguya, sonuca
bakarak halklar›n bu kuflatmaya
karfl› da direnece¤ini söylemek
do¤ald›r. Çünkü, emperyalizm,
devasa gücüne ra¤men Afganis-
tan’dan Filistin’e, Irak’a kadar
dünyan›n bir çok yerinde direnen
halklar›n direnifllerini altedemedi. 

Ancak biz, Amerikan impara-
torluk politikalar›n›n tüm dünya-
ya dayat›ld›¤›, bir çok kesimin
dönemi atlatacak politikalar ge-
lifltirdi¤i dönemler de içinde ol-
mak üzere, her dönemde, halkla-
r›n gücüne inanarak direnifl ve
savafltan yana olduk. Halklar›n
mücadelesi çok çeflitli nedenlerle
duraklayabilir, gerileyebilirdi;
ama böyle bir dünyada halklar
teslim al›namazd›. Halklar›n ka-
zanaca¤›na inanc›m›zla teslimi-
yetin dayat›ld›¤› her dönemde,
biz direnifli örgütledik. 

2000’lerin dünyas›nda ve Tür-
kiyesi’nde Büyük Direnifli ger-
çeklefltirmemiz de ayn› inanc›n,
anlay›fl›n sonucudur. 

Birçok sol kesimin direniflin
d›fl›nda kalmas›n›n nedenlerin-
den biri, “oligarflinin bu sald›r›s›-
na direnilemeyece¤i... oligarflinin
bu politikadan vazgeçirilemeye-
ce¤i...” gibi nedenlerdi. Birincisi,
direnilemeyecek sald›r› yoktur.
Büyük Direnifl, öyle bir mevzidir
ki, 122 flehit verilerek, ve asla
vazgeçilmeyerek, halklara her

koflulda direnilebilece¤ini göster-
mifltir. ‹‹kkiinncciissii,, s›n›flar mücadele-
sinde direnifl ve savafllar, mutlak
kazan›m hesaplar›yla flekillen-
mez; birçok tarihsel kesitte, kaza-
n›m, direnmenin bizzat kendisidir.
Maddi kazan›mlar, ancak böyle
bir direnifl zemini içinde ihtimal
haline gelir. Direnmeyenlerin za-
ten kazanmalar› için en küçük bir
ihtimal bile hiç olmayacakt›r. 

Emperyalizmin ve oligarflinin
temelde devrimi ve devrimcili¤i
yoketmek için gerçeklefltirdi¤i,
ideolojik ve stratejik muhteval›
bir sald›r›da, sadece “maddi ka-
zan›m” üzerinden politika belirle-
mek, gerçekte sald›r›n›n niteli¤ini
görememektir. 

Oligarflinin tecrit sald›r›s› karfl›-
s›nda, çeflitli kesimler “içeride ve
d›flar›da çok yönlü mücadele”
ad›na, “kendini korumak” ad›na,
ve benzeri baflka gerekçelerle, ta-
v›r almaktan, oligarflinin planlar›n›
bozacak bir mücadele hatt›n› ha-
yata geçirmekten uzak durdular. 

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

Devrimci hareket, yüze yak›n
de¤erli kadrosunu, militan›n›, ta-
raftar›n› kaybetmesine ra¤men,
kuflku yok ki, bu büyük direnifl-
ten güçlenerek ç›km›flt›r. 

Öte yandan, “oligarfliye geri
ad›m att›ramay›z” tarz›ndaki bir
yaklafl›m da, iktidar iddias›ndan,
kendine güvenden uzak bir politi-
kan›n tezahürüdür ki, böyle bir
politika, alternatif bir güç olufltu-
ramaz. 

Büyük Direnifl halklardan ö¤-
renmifl ve halklara ö¤retmifltir.
Geride b›rakt›¤› 7 y›ll›k destan,
halklara ö¤retmeye, maddi ve
moral güç olmaya devam etmek-
tedir. Emperyalizmin ve oligarfli-
nin direnifle düflmanl›¤›n›n, dire-
niflin en ufak kazan›m›na bile ta-
hammülsüzlü¤ünün nedenlerin-
den biri de budur. 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn kküüllttüürrüünnee
kkaarrflfl›› hhaallkkllaarr››nn ddee¤¤eerrlleerriinniinn
vvee ssoossyyaalliizzmmiinn mmeevvzziissii

Emperyalizmin yoz kültürü,
açl›k, yoksulluk, sefalet içindeki
halklar› kuflatan en etkili silahla-
r›ndan birisidir. Emperyalizm yoz
kültürüyle insanl›¤›n bugüne ka-
dar yaratt›¤› tüm de¤erlerini yok

Büyük Direnifl’in
GÜNLÜ⁄ÜNDEN

11 May›s 2003: TAYAD'l›-
lar, tafl›d›klar› 106 tabutla ‹s-
tanbul AKP ‹l Binas› önüne yü-
rüdüler. 
16 Eylül 2003: TAYAD'l›lar,
Abdi ‹pekçi Park›'nda oturma
eylemi ve açl›k grevine baflla-
d›lar.
20 Ekim 2003- 10. Ekip direnifle bafllad›.
*
11 Mart 2004: Tecrit zulmünün
mimarlar›ndan Ali Suat Ertosun’a, "Devlet Üstün
Hizmet Madalyas›" verildi. 
24 Haziran 2004 - Sincan F Tipi’nde Hüseyin
Çukurluöz ve Bekir Baturu, flehit düfltüler. 
25 Temmuz - 11. Ölüm Orucu ekibi direnifle
bafllad›.
26 Aral›k- Sergül Albayrak, tecriti protesto et-
mek için Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi
önünde bedenini tutuflturdu.  
*
6 Nisan 2005 - TAYAD'l›lar Trabzon'da linç
edilmeye çal›fl›ld›. 
9 May›s 2005: 12. ölüm Orucu Ekibi
direnifle bafllad›. 
27 May›s 2005 - Tekirda¤ F Tipi'nde Faruk
Kad›o¤lu, bedenini tutuflturarak flehit düfltü. 
*
5 Nisan 2006: Avukat Behiç Aflç›, Ölüm Oru-
cu’na bafllad›. 
28 Nisan: Ölüm Orucu direniflçisi Fatma
Koyup›nar “ben son olay›m” diyerek flehit
düfltü. fiehit say›s› 122'ye ulaflt›.
1 May›s 2006: 13. Ölüm Orucu Ekibi, di-
reniflin bayra¤›n› devrald›. 
5 May›s 2006: ‹ki çocuk annesi Gülcan Görü-
ro¤lu Adana’da evinde Ölüm Orucu’na bafllad›.
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ederek, bencil, ç›karc›, kendin-
den baflkas›n› düflünmeyen, gü-
nü birlik yaflayan, namus, ahlak,
onur, gurur, vefa, ba¤l›l›k, arka-
dafll›k, dostluk, hiçbir de¤eri ol-
mayan, umutsuz, inançs›z, biçare
kiflilikler yaratmaya çal›fl›yor. 

Tecrit iflte bu noktada, ““bbiirreeyyccii--
llii¤¤iinn kkaalleessii”” olarak adland›r›labile-
cek bir politikad›r. Nitekim, burju-
va, küçük-burjuva kesimler, tecrit
politikas›n›, yani “oda”lar›, ço¤u
kez ““bbiirreeyy öözzggüürrllüü¤¤üü”” ad›na sa-
vunmufllard›r. 

Büyük direnifl, gerek ideolojik,
politik ç›k›fl noktas› aç›s›ndan, ge-
rekse de direnifl süreci içinde ya-
ratt›¤› de¤erlerle emperyalizmin
yozlaflt›rma politikalar›n›n önünde
önemli bir barikat oldu. Halklar›n
en yüce de¤erlerine bu kokufl-
mufllu¤un içinde yeni de¤erler ka-

zand›rd›. Bu kültür ve de¤erler,
halklar›n mücadelesine ›fl›k tuta-
cak en önemli mirast›r. “Hala
inançlar› u¤runa, yoldafllar› u¤ru-
na, halk u¤runa ölebilecek insan-
lar›n oldu¤unu” göstermesi bile,
evet, sadece bu bile bafll› bafl›na
burjuva kültürüne, bireycili¤e kar-
fl› bir darbedir. Bu, direniflimizin en
önemli zaferlerinden biridir.

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

90’l› y›llarda sosyalist sistemin
y›k›lmas›yla birlikte emperyalizm,
sosyalizm karfl›s›nda ‘zaferini’ ilan
etti. Emperyalist tekellerin dünya
hakimiyetinden baflka bir fley ol-
mayan Yeni Dünya Düzeni, küre-
selleflme politikalar› dayat›ld› tüm
dünyaya. Emperyalizm, politik bir
zaferle yetinmeyip, zaferini, ide-
olojik, kültürel, askeri her boyutta
pekifltirmek istiyordu. ‹flte bu dö-
nem, ayn› zamanda emperyaliz-
min ve iflbirlikçilerinin devrimci-
likte, sosyalizmde ›srar eden güç-
lere karfl› “yyookkeettmmee” amaçl› bir
sald›r›ya geçti¤i dönemdir. 

“Tek kutuplu dünya”da emper-
yalist tekellerin ç›karlar›na ters dü-
flecek hiçbir fleye izin verilmeye-
cek, tüm dünyaya teslimiyet daya-
t›lacakt›. Bu politika tüm yeni-sö-
mürgelerde oldu¤u gibi ülkemizde
de uygulanacakt› elbette. Baflta
Parti-Cephe olmak üzere devrimci
hareketler de emperyalizmin teslim
alma programlar›na dahildi. 

Çünkü ülkemiz devrimci hare-
keti, karfl›-devrim rüzgarlar› en
güçlü biçimde eserken bile, sos-
yalizmi, Marksizm-Leninizmi sa-
vunmaktan vazgeçmemifl, ve de
sonras›nda, ne emperyalizm ve
oligarflinin sald›r›lar›na, ne de y›l-
g›n, dönek örgüt düflman›, refor-
mist çevrelerin kuflatmas›na ra¤-
men yok edilememiflti.

Devrimci hareketi ideolojik, fi-
ziki olarak tasfiyeye yönelik olan
tecrit sald›r›s›, o günden bu yana,
devrimci hareketi bir milim bile
yerinden oynatamad›, hedefinden
sapt›ramad›. Büyük Direnifl’te so-
mutlaflan bu kararl›l›k, tüm dünya
halklar›na sosyalizmin ölmedi¤ini,

halklar›n tek kurtulufl alternatifinin
yine sosyalizm oldu¤u düflüncesi-
ni gösterdi. Sosyalist düflüncenin
yok edilemeyece¤i gösterildi. Em-
peryalizmin hiçbir sald›r›s›n›n dev-
rimci irade karfl›s›nda sonuç ala-
mayaca¤› gösterildi. 

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

Büyük Direnifl, tüm bu yönle-
riyle dünya halklar›n›n mücadele-
sine moral ve ideolojk güç vermifl-
tir. Direniflin dünya halklar›, ayd›n-
lar› üzerindeki etkisini James Pet-
ras’›n “Küreselleflme ve Direnifl”
adl› kitab›n›n önsözündeki flu sa-
t›rlarda da görmek mümkündür:

“Bu kitab›, insan haklar›n› sa-
vunan Türkiye açl›k grevcilerine,
cesaretleri, ilkeli ve disiplinli tu-
tumlar›na karfl›l›k ithaf etmek isti-
yorum. OONNLLAARRIINN MMÜÜCCAADDEELLEE--
LLEERR‹‹,, DDÜÜNNYYAANNIINN HHEERR YYEERR‹‹NNDDEE--
KK‹‹ EEYYLLEEMMCC‹‹LLEERREE SSAARRSSIILLMMAAZZ
BB‹‹RR ÖÖRRNNEEKK OOLLUUfifiTTUURRUUYYOORR..”” 

Büyük direnifl bu yanlar›yla,
burjuva ideolojisinin karfl›s›nda
devrimin, sosyalizmin, Marksizm-
Leninizmin savunulmas›, emper-
yalizmin teslim alma politikalar›na
karfl› dünya çap›nda bir meydan
okuyufltur. Cesaretin, kararl›l›¤›n,
halk ve vatan için kendini feda et-
menin en üst düzeyde ifadesidir. 

Direnifl, emperyalizmin deva-
sa görünen askeri gücünün de¤il,
devrimci iradenin, örgütlü gücü-
nü, kendini feda eden bilincin ye-
nilmezli¤ini ö¤retti. Kafalardaki
tüm statüleri parçalayarak insan
iradesinin, kararl›l›¤›n gücünü
gösterdi. Yaratt›¤› de¤erlerle dün-
ya halklar›na emperalizme karfl›
nas›l direnilebilece¤inin ve nas›l
zafer kazan›laca¤›n›n yolunu gös-
termifl oldu bu direnifl. Ama bu-
rada esas olan, “yol” derken kas-
tedilen sadece bir direnifl biçimi,
yöntemi de¤il, bizzat o direnme
anlay›fl›n›n, iradesinin kendisidir. 

Emperyalizme karfl› ba¤›ms›z-
l›¤›n, kapitalizme karfl› sosyaliz-
min temsilcileriyiz. Büyük dire-
niflte bu misyonla direnilmifl, ör-
nek ve önder olunmufltur. 

-- ssoonn --

Büyük Direnifl’in GÜNLÜ⁄ÜNDEN

Haziran: Ülke içinde ve ülke d›fl›nda destek açl›k
grevleri bafllad› ve Temmuz ay› içinde de sürdü...
Temmuz: Sanatç›lar, ‹stanbul’da “Hepimiz Tecrit-
teyiz” oyunuyla tecriti protesto ettiler. Avukatlar,
Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi’yle eylemler
yap›yorlar. 
A¤ustos: 402 doktor ve 442 avukat gazetelere
verdikleri ilanlarla tecritin kald›r›lmas›n› istedi.
15 Eylül: 150 Avukat tecrite son verilmesi tale-
biyle Adalet Bakanl›¤›na yürüyüfl yapt›.
16 Eylül: Gecekondu semtlerinde açl›k grevleri
bafllat›ld›.
7-9 Ekim: TAYAD'l›lar, ‹zmir, ‹stanbul, Ankara,
Antalya, Mersin, Adana ve Antakya’da oturma
eylemi yapt›lar.
4 Aral›k: TTB, KESK, TMMOB, D‹SK, HAK-‹fi, ay-
d›nlar, sanatç›lar tecriti kald›rma ça¤r›s› yapt›.
15 Aral›k: 1000’e yak›n avukat cüppeleriyle
yürüdü. 
*
10 Ocak 2007: Tecriti protesto edenlere polis
Taksim’de sald›rd›. 
13 Ocak 2007: Türkiye çap›nda tecrite karfl›
oluflturulan birlikler kitlesel yürüyüfller, bas›n
aç›klamalar› yapt›lar.
22 Ocak 2007: Adalet Bakanl›¤›n›n tecriti kabul
eden ve k›smen kald›ran genelgesi ile 20 Ekim
2000 tarihinden beri sürdürülen direnifl bitirildi. 
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Engin Çeber'in iflkence ile kat-
ledilmesinden ard›ndan polis, ifl-
kencenin münferit de¤il bir devlet
politikas› oldu¤unu göstermifltir. 

19 Ekim günü Malatya Turan
Emeksiz Caddesi üzerinde bildiri
da¤›tan Malatya Temel Haklar ça-
l›flanlar› Sevcan Göktafl ve Düz-
gün Karal polisler taraf›ndan ifl-
kenceyle gözalt›na al›nm›flt›r.

‹ki kifli sokak ortas›nda önce
kimlik kontrolü gerekçesiyle dur-
durulup, polisler taraf›ndan  hasta-
nelik edilene dek dövülüp, sonra
sürüklenerek “polise hakaret” ge-
rekçesiyle gözalt›na al›nd›lar.

Gözalt›nda bulunan iki kifli
Beyda¤› Karakolu’na götürüldük-
ten sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Polis sadece Malatya’da de¤il
Elaz›¤’da da iflkencecili¤ini tüm
halk›n gözü önünde gösterdi.

Elaz›¤’da Hozat Garaj›’nda 21
Ekim günü TAYAD’l› Aileler tara-

f›ndan, 45/1 say›l› ge-
nelgenin uygulanmas›
için yap›lan bas›n aç›k-
lamas›n›n ard›ndan ya-

p›lmak istenen bildiri da¤›t›m›na
polis sald›rd›. 

Bas›n aç›klamas›nda “gelmifl
geçmifl en yalanc›, en demagog,
en katliamc› iktidar AKP ve baka-
n›” diyordu TAYAD’l›lar ve polis bu-
nu sald›rarak do¤ruluyordu. 

Polsin bildiri da¤›t›m› yapmak
isteyen Adem Y›ld›z’›n aranmas›
oldu¤unu gerekçe gösterip Y›ld›z’›
gözalt›na almak istemesi üzerine
arkadafllar›n› sahiplenen, Hüseyin
Çelik, Nurcan Hanbayat ve Zey-
nep Karademir’ de polisin sald›r›-
s›na u¤rad›. Ancak yüzlerce insa-
n›n sahiplenmesiyle ve polisin
üzerine yürümesiyle polis di¤erle-
rini b›rakarak Adem Y›ld›z’› kaç›-
r›rcas›na gözalt›na ald›. 

Akflam saatlerinden sarbest b›-
rak›lan Y›ld›z’›n gözalt› gerekçesi;
“Elaz›¤’da Silahl› veya canl› bom-
ba tarz›nda eylem yapaca¤›” istih-

barat› oldu¤u yalan›yd›. Ayn› ko-
nuyla ilgili 18 Ekim’de Yeflim Sön-
mez’in evide onlarca polis taraf›n-
dan kuflat›larak, Özel Harekat
Timleri iflli¤inde bas›lm›flt›.  

Elaz›¤ Haklar Derne¤i Girifli-
mi'nin polisin kompolculu¤una
iliflkin yapt›¤› aç›klamada; “Adem
Y›ld›z, yasal bir dernek çal›flan›d›r.
Ve bu, demokratik kurumlara ve
çal›flanlar›na dönük bir sald›r›d›r.
Bu, halka karfl› bir gözda¤›d›r.
Amaç halk› ve devrimcileri sindir-
mektir.” diyerek AKP polisin ve
AKP’yi protesto etti.

Malatya ve Elaz›¤’da yaflanan
gözalt›larda polisin keyfili¤i, ifl-
kencecili¤i bir kez daha gözler
önüne serilmifltir.

‹zmir, Bursa, An-
talya, Antakya ve
Malatya sokaklar›n-
da Engin’in sesi Yü-
rüyüfl’le halka ulaflt›.

Antalya Gebizli
Mahallesi’nde 17
Ekim günü yap›lan sat›fllarda,
halka Engin’in katilinin AKP ikti-
dar› oldu¤u anlat›ld›. Olumlu tep-
kilerle karfl›laflan okurlar›m›za
““BBuu üüllkkeeddee ssiizziinn ggiibbii iinnssaannllaarr››
ggöörrmmeekk bbiizzee uummuutt vveerriiyyoorr,, ssiizzlleerrii
ggöörrmmeekk bbiizzee ggüüçç vveerriiyyoorr,, bbaasskk››llaa-
rraa rraa¤¤mmeenn mmüüccaaddeelleenniizzii ddeevvaamm
eettttiirriiyyoorrssuunnuuzz vvee bbiizzlleerrddee ssiizziinnllee-
yyiizz”” diyen mahalle halk› sahip
ç›kt›.

‹zmir’in Güzeltepe ve Yamanlar
mahallelerinde 18 Ekim günü,
Engin’nin yozlaflmaya ve açl›¤a
karfl› mücadele ederken iflken-
ceyle katledildi¤ini anlatan dergi
okurlar› Yürüyüfl’ü halka ulaflt›rd›-
lar. Engin´i katledenlere en iyi ce-
vab› dergiyi sahiplenerek veren
halk, yaflananlar› takip ettiklerini
ve sorumlular›n bulunmas›n› iste-
diklerini belirttiler. Evlerine davet

edip çay, yemek ikram eden ma-
halle halk›, dergi da¤›t›mc›lar›na
“bafl sa¤l›¤›” dileklerini ilettiler. 

Bursa’n›n emekçi mahallelerin-
den Panay›r ve Teleferik’te 19
Ekim günü Yürüyüfl halka ulaflt›r›l-
d›. Yürüyüfl’ü halka ulaflt›rd›¤› için
sokak ortas›nda polis taraf›ndan
kurflunlanarak felç b›rak›lan Fer-
hat ve iflkencede katledilen Engin
Çeber anlat›ld›. Dergi da¤›t›m› s›ra-
s›nda da¤›t›mc›lar›m›z›n yan›na
gelen 70 yafl›nda bir amca En-
gin’in katledildi¤ini duyunca sa-

hiplenmek için,
kahvelerde  konufl-
malar yapt›. Yoz-
laflmay›, yozlafl-
man›n gençler üze-
rindeki etkisini an-
lattan amca. “Ma-

hallenin gençlerine sahip ç›k›n. Bu
mücadeleyi birlikte verin. Gençle-
rimizi kaybediyoruz” diyerek kah-
velerde masa masa dolaflt›.

Antakya’daki Yürüyüfl okurla-
r›m›z, bu hafta Harbiye Beldesi’-
nin Karyer Mahallesi’ndeydi. 45/1
nolu genelgeyi uygulamayan AKP
iktidar›n›n ikiyüzlüce tutumu hal-
ka anlat›ld›.

Malatya Yeflilyurt Caddesi’nde
21-22 Ekim’de gerçeklefltirilen
dergi da¤›t›m›nda, halka; “Tekel-
lere bas›n özgürlü¤ü, Ferhat'lara,
Engin'lere kurflun BU YÜRÜYÜfi
DURMAYACAK! Engin'in katilleri
tutuklanmal›, siyasi sorumlular is-
tifa edilmelidir” denilerek Engin
anlat›ld›.

Dergi da¤›t›mlar›nda toplam
173 dergi halka ulaflt›r›ld›.
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‹flkenceci Polis

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



Bundan 8 y›l önce, 20 Ekim
2000’de bafllayan Ölüm Orucu
direnifli, 7 y›l süren bir feda ve
kahramanl›k destan›na dönüfltü.
Bu Büyük Direnifl’te 122 flehit
verildi.

Direniflin y›ldönümünde, bü-
yük direniflin flehitleri için, Avru-
pa’da 10’dan fazla kentte anma-
lar ve  hapishanelerde süren tec-
ritin kald›r›lmas› için, protesto
gösterileri ve açl›k grevi eylemle-
ri yap›ld›. 

FFrraannssaa::
Büyük direnifl flehitlerinin an›l-

d›¤› yerler içinde Fransa da vard›.
Frans›z emperyalizmi, 9 Hazi-
ran’da Paris Anadolu Kültür ve
Dayan›flma Derne¤ine bask›n
yapm›fl, üyelerini tutuklam›fl, te-
rör estirmifl, Fransa’da devrimci-
lerin çal›flmalar›n› engellemek is-
temiflti. Fakat, baflar›l› olamad›-
¤›n›n somut gösterge-
lerinden birisi de direni-
flin y›ldönümünde
Fransa Halk Cephesi
taraf›ndan yap›lan ey-
lemler oldu.

Fransa’da yap›lan
eylemlerden birisi, 18-
19 Ekim’de AAnnaaddoolluu
HHaallkk KKüüllttüürr MMeerrkkee--
zzii''nde gerçeklefltirilen

2 günlük aaççll››kk ggrree--
vvii oldu.

12 kiflinin kat›l-
d›¤› açl›k grevi, 18
Ekim'de PPaarriiss--LLeess
HHaalllleess'de bildiri da-
¤›t›m›yla bafllad›.
1000 adet bildiri
da¤›t›m› yap›l›rken,
bir yandan da hal-
ka Türkiye’de ya-

flanan sald›r›lar ve hukuksuzluk
anlat›ld›.

* * *
Fransa’da eylem yap›lan yer-

lerden biri de NNaannccyy flehri Place
Mageino meydan› oldu. Eylem-
de, 2000 ölüm orucu direniflinin
yan›nda, Engin Çeber’in iflkence-
de katledilmesi de gündeme geti-
rildi.

““KKaahhrraammaannllaarr ÖÖllmmeezz HHaallkk
YYeenniillmmeezz””, ““EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ÖÖllüümm--
ssüüzzddüürr”” gibi sloganlar›n at›ld›¤›
eylemde, ayr›ca bildiri da¤›t›m›
yap›ld›.

* * *
Yine Fransa’n›n SSttrraassbboouurrgg

kentinde, Halk Cephesi uyeleri ve
çeflitli devrimci örgütlerin ça¤r›y-
la yap›lan eylemde, “hapishane-
lerden tabutlar ç›kmaya devam
ediyor” denilerek Engin Çeber'in
Metris hapishanesinde iflkence ile
katledilmesine de¤inildi.

65 kiflinin kat›l›m›yla yap›lan
eylemde, Türkiye Adalet Bakan-
l›¤›’ndan, kendi yay›nlad›klar› ge-
nelgeye uymas›, tutsaklar›n dire-
niflleriyle kazand›klar› sohbet
haklar›n›n uygulanmas› istendi.

AAllmmaannyyaa::
AAllmmaannyyaa’’nn››nn baflkenti BBeerr--

lliinn’de, Halk Cepheliler, Türkiye
Konsoloslu¤u önünde tecriti pro-
testo ettiler. Konsolosluk görevli-
leri, Halk Cephelilerin haz›rlad›¤›

tecriti anlatan dos-
yay› almad› ve pro-
testo eylemini engel-
lemeye çal›flt›. Buna
karfl›n sürdürülen
eylemde, konsolos-
lu¤un karfl›s›na tec-
riti protesto eden

pankart as›ld›.
* * *
WWuuppppeerrttaall flehrinde düzenle-

nen anmada, büyük direniflin
dünya halklar›na b›rakt›¤› miras
ve devrim için, sosyalist idealler
için yarat›lan kahramanl›k anla-
t›ld›.

* * *
KKööllnn’de Halk Cephesi taraf›n-

dan 18 Ekim’de 2 günlük aaççll››kk
ggrreevvii bafllat›ld› ve Dom kilisesi
önünde ölüm orucunun tarihini
anlatan yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.

19 Ekim’de ise Anadolu Halk
Kültürevi’nde anma yap›ld›. An-
mada, büyük ölüm orucu direni-
flinin tarihi ve siyasal sonuçlar›
üzerine konuflma yap›ld›.

* * *
HHaammbbuurrgg’’da da büyük direni-

flin flehitleri için anma yap›ld›.
Anmada direnifl üzerine bir semi-
ner de yap›ld›. 18-19 Ekim’de

ise, hapishanelerdeki
tecrit uygulamas› 2 gün-
lük aaççll››kk ggrreevvii eylemi ile
protesto edildi ve tutsak-
lar›n 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmas›
istendi.

Anmada, ölüm orucu
direnifli, ““DDüüflflmmeessiinn ddii--
yyee hhaallkk››mm››zz››nn bbaahhtt››nnaa
uummuuttssuuzzlluukk...... EEkkiimm''iinn

‘Direndiler, düflmesin diye 
halk›m›z›n baht›na umutsuzluk’

Büyük Direnifl’in Y›ldönümünde Anmalar
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2200''ssiinnddee aaççll››¤¤››mm››zz›› eekkttiikk......””
sözleriyle anlat›ld›.

* * *
DDoorrttmmuunndd flehrinde, TAYAD'l›

Aileler taraf›ndan, 17 Ekim’de
flehir merkezinde stant aç›larak
tecrit ve direnifli anlatan yüzlerce
bildiri da¤›t›ld›, sözlü bilgilendir-
me yap›ld›.

Dortmund’da yap›lan eylem-
lerden birisi de, Dortmund Kültür
Merkezi’nde düzenlenen aannmmaa
ttöörreennii oldu. 19 Ekim’de yap›lan
anmada, devrimci tutsaklar› an-
latan sinevizyon gösterimi de ya-
p›ld›, bir kez daha direniflin kaza-
n›mlar›n›n alt› çizildi.

Ayr›ca 18-19 Ekim’de Dort-
mund’da da, 14 kiflinin kat›ld›¤›
2 günlük aaççll››kk ggrreevvii ile tecrit pro-
testo edildi.

* * *

NNüürrnnbbeerrgg’de ise, Nürnberg
Halk Kültürevi taraf›ndan direniflin
flehitleri ve iflkencede katledilen
Engin ÇEBER için, 19 Ekim’de bir
anma gerçeklefltirildi.

Anmada, direnifli anlatan konufl-
malar›n yan›nda, sinevizyon göste-
rimi de yap›ld›.

BBeellççiikkaa::
Belçika'n›n baflkenti BBrrüükksseell’de

bulunan AAvvrruuppaa PPaarrlleemmeennttoossuu
önünde TAYAD Komite taraf›ndan
yap›lan eylemle, ölüm orucu dire-
nifl flehitleri an›ld› ve tecrit protesto
edildi.

Burada yap›lan gösteride, çeflitli
hapishanelerden gönderilen tutsak
ürünleri de sergilenirken, 122 flehi-
di simgeleyen bir tabut binan›n
önüne b›rak›l›rken, tutsaklar›n 10
saatlik sohbet haklar›n›n uygulan-
mas› istendi. Ayr›ca Avrupa Parle-
mentosu önünde yap›lan eylemde
de, Engin Çeber'in iflkenceyle kat-
ledilmesi protesto edildi.

Belçikal› anti-emperyalistlerin
de kat›larak destek verdikleri ve 50
kiflinin kat›ld›¤› gösteride, “Tecrit
Ölümdür, Tecrite son”, “Engin Çe-
ber Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›
ve bildiri da¤›t›ld›.

‹‹nnggiilltteerree::
‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da

ise, Halk Cepheliler taraf›ndan, 18
Ekim’de bafllayarak 35 kiflinin kat›-
l›m›yla 3 günlük aaççll››kk ggrreevvii yap›l-
d›. Açl›k grevinin ikinci günü, dev-
rimci tutsaklara kartlar yaz›larak,
tutsaklara yönelik tecritte küçük bir
gedik de, kartlarla aç›ld›.  

20 Ekim’de Wood Green Kütüp-
hanesi önünde, bildiriler da¤›t›ld›.

Viyana Anadolu Kültür Merkezi, 19 Ekim’de, ›rkç›l›¤a, yozlaflma-
ya ve ayr›mc›l›¤a karfl› konser düzenledi.

Grup Yorum ve Suavi’nin kat›ld›¤› konserde, Avrupa’da yaflayan
Türkiyelilerin yaflad›klar› sorunlar› antalan “Anadolu’dan Geldik”
isimli ve 20 Ekim 2000’de bafllayan Ölüm Orucu direniflini anlatan
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Halk Cephesi ad›na yap›lan konuflma-
larda da, ölüm orucu direnifline, iflkencede katledilen Engin Çeber’e
ve gündemdeki konulara de¤inildi.

Konser’de devrimci ha-
reketin önderi Dursun Kara-
tafl’›n görüntüleri alk›fllar ve
sloganlar eflli¤inde izlendi.

1100 kiflilik coflkulu kit-
le, Grup Yorum’un kimi tür-
kü ve marfllar›n› hep bir
a¤›zdan söyledi, sloganla-
r›yla efllik etti.

Avusturya: Irkç›l›¤a Ve Yozlaflmaya Son

EENNGG‹‹NN CCEEBBEERR
‹‹fifiKKEENNCCEEYYLLEE KKAATTLLEEDD‹‹LLDD‹‹;;
KKAATT‹‹LL‹‹ DDÜÜZZEENNDD‹‹RR

Ba¤c›lar Cemevi Gençlik Ko--
misyonu yapt›¤› aç›klamayla
Engin Çeber’in iflkence sonucu
katledilmesini protesto etti. Ka--
tillerin cezaland›r›l›p yarg›lan--
mas›n›n istendi¤i aç›klamada
Engin Çeber’e gözalt›na al›nma--
s›ndan bafllay›p hapishanede de
devam eden iflkenceler anlat›la--
rak Çeber’in hapishanelerde
katledilen ne ilk ne de son dev--
rimci oldu¤u ifade edildi.

***

KKEESSKK:: ‹‹fifiKKEENNCCEEYYEE
SSOONN VVEERR‹‹LLSS‹‹NN!!

KESK Genel Merkezi 17 Ekim
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla
Engin Çeber’in iflkencede katle--
dilmesini protesto ederek “‹flken--
ceye, yasaklamalara ve bask›lara
son verilsin!” dedi. Aç›klamada
AKP’nin alt› y›ll›k iktidar›nda
Türkiye’nin hiçbir sorununa kal›c›
çözüm üretemedi¤i vurgulanarak
“Türkiye hâlâ, cezaevinde gence--
cik bir insan›n, Engin Çeber’in, ifl--
kence edilerek öldürülmesi ay›--
b›yla yaflamaktad›r” denilerek ifl--
kenceye son verilmesi sorumlula--
r›n yarg›lanmas› istendi.

***

‹‹SSTTAANNBBUULL MM‹‹LLLLEETTVVEEKK‹‹LL‹‹
MMEEHHMMEETT SSEEVV‹‹GGEENN’’DDEENN
ZZ‹‹YYAARREETT

CHP ‹stanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen, Engin Çeber ile
birlikte gözalt›na al›n›p tutuklanan
Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür
Karakaya’y› ziyaret etti.

Okmeydan› Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i’nde gerçekleflen zi-
yarette geçmifl olsun dileklerini
sunan Sevigen, iflkence ve kötü
muamele yaparak ölümlere yol
açan güvenlik görevlilerinin, il
idare amirinin ya da üst yetkilile-
rin iznine ba¤l› olmaks›z›n do¤ru-
dan yarg›lanabilmeleri için mecli-
se bir yasa teklifi sunmay› düflün-
dü¤ünü belirtti.
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Halk Cephesi baflta olmak
üzere, çeflitli kitle örgütleri, Engin
Çeber’in katillerinin tutuklanmas›
ve cezaland›r›lmas›, siyasi so-
rumlular›n istifa etmesi için ey-
lemlerini sürdürüyorlar.

Yürüyüfller, bas›n aç›klamala-
r›, suç duyurular›, protesto ey-
lemlerinde, oligarflinin iflkenceci-
li¤i, katilli¤i vurguland›.

““BBiinnlleerrccee EEnnggiinn
BBiinnlleerrccee FFeerrhhaatt OOllaall››mm””

Engin Çeber’in katillerinden
hesap sorulmas› için 19 Ekim
günü Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda Halk Cephesi bir eylem
gerçeklefltirdi. “Yürüyüfl Dergisi;
Toplatma, Kapatma, El Koyma,
Yay›n Durdurma Yetmedi, fiimdi
Da¤›t›mc›lar›n› Öldürmeye Bafl-
lad›lar Bas›n Özgürlü¤ü(!) Sade-
ce Ayd›n Do¤an ‹çin mi Var?-
Halk Cephesi” pankart›n› açan
Halk Cepheliler Engin’in resimle-
rini tafl›d›lar. Engin Çeber’e ifl-
kence yapan ve katledenlerin tu-
tuklanmas›n›, siyasi sorumlular›n
hesap vermesini isteyen Halk
Cepheliler Engin’in, Ferhat Ger-
çek’in polis kurflunuyla felç kal-
mas›n› protesto etti¤i için tutuk-
lan›p hapishanede katledildi¤ini
katillerin hem Metris’te hem An-
kara’da oldu¤unun belirttiler ve

“Engin Çeber’in
iflkencede kat-
ledilmesinin he-
sab›n› sormak,
iflkence düzeni-
ne karfl› ç›kma-
n›n ilk ad›m›d›r”
dediler. Yürü-
yüfl ve Halk
Cephesi önlük-
leriyle yap›lan

ve  “Engin’in Katili AKP ‹ktidar›-
d›r”, “Engin’in Katilleri Yarg›lan-
s›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem-
de binlerce Ferhat binlerce Engin
olup hesap sorma ça¤r›s› yap›ld›. 

Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde aç›klaman›n ard›ndan
Yürüyüfl Dergisi satmak isteyen
Halk Cepheliler polis barikat›yla
karfl›laflt›lar. Halk Cepheliler’in
kararl› duruflu karfl›s›nda barikat›
açmak zorunda kalan polis, dergi
sat›fl› boyunca sözlü tacizden ge-
ri durmad›. “Tabutlara da Soksa-
lar, Tekerlekli Sandalyelere de
Oturtsalar Bu Yürüyüfl Hiç Sus-
mayacak” fleklinde sesli anonslar
yap›l›rken aç›klamada okunan

Halk Cephesi bildirisi de da¤›t›ld›.
Tramvay Dura¤›’ndan tünele ka-
dar yap›lan dergi sat›fl›nda onlar-
ca dergi halka ulaflt›r›ld›. 

AAnnkkaarraa''ddaa SSuuçç DDuuyyuurruussuu 
Engin Çeber’in katledilmesi-

nin sorumlular›n›n bulunup yarg›-
lanmas› için Ankara’da Halk
Cephesi, Al›nteri, ESP, EMEP,

SDP, ODAK, Partizan, Kald›raç
gibi kurumlar›n kat›l›m› ile Anka-
ra Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusundan önce ger-
çeklefltirilen eylemde “‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek”, “ En-
gin Çeber Ölümsüzdür” sloganla-
r› at›ld› ve “Engin Çeber’i Katle-
denler Cezaland›r›ls›n”  pankart›
aç›ld›. 60 kiflinin kat›ld›¤› eylem-
de aç›klamay› Evrim Yücel oku-
du. Engin Çeber’in katledilmesi-
nin ülkemizdeki ne ilk ne de son
katliam olaca¤›n› söyleyen Yücel,
“hiçbir engel eflitlik ve özgürlük
mücadelemizi engelleyemeye-
cek, demokratik ve meflru hakla-
r›m›z› sonuna kadar kullanaca¤›z.
Adalet istiyoruz” sözleriyle aç›k-
lamay› bitirdi. Ard›ndan Ankara
Adliyesi’ne suç duyurusunda bu-
lunuldu. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ÖÖllüümmssüüzzddüürr!!
Halk Cepheliler, 16 Ekim gü-

nü Gülsuyu’nda bir yürüyüfl ya-
parak Engin Çeber’i katledenle-
rin tutuklanmas›n› istediler. Gül-
suyu Okul Dura¤›’ndan Heykel
Dura¤›’na kadar meflalelerle yü-
rüyen Halk Cepheliler yürüyüfl
boyunca “Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl”, “Kurtu-
lufl Kavgada Zafer Cephede”,
“Engin Ceber Ölümsüzdür”,

Binlerce Engin 
Binlerce Ferhat Olal›m

ÖZÜR 
SORUMLULUKTAN 

KAÇMAKTIR
Taleplerimiz:

u Engin ÇÇeber’in KKatille-
ri TTutuklanmal›d›r!

u ‹stanbul EEmniyet MMü-
dürü, ‹‹stanbul VValisi ggö-

revden aal›nmal›d›r!
u Siyasi SSorumlular

‹stifa EEtmelidir!
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“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez” sloganlar› att›lar. Heykel
Dura¤›’nda yap›lan bas›n aç›kla-
mas›nda bu ülkede Enginler, Fer-
hatlar hep olacak” mesaj› verilir-
ken Engin Çeber’in katledilmesi-
nin tüm halka verilen gözda¤› ol-
du¤u vurguland›.

EEnnggiinn’’iinn KKaattiilllleerrii
CCeezzaallaanndd››rr››llss››nn!!

Edirne’de 17 Ekim günü En-
gin’i katleden iflkenceci AKP ikti-
dar› protesto edildi. Tahmis Mey-
dan›’nda biraraya gelen DKÖ ve
siyasi parti temsilcileri “Polis
Dövdü Hapisane Öldürdü Engin
Çeber'in Katilleri Cezaland›r›ls›n”
yaz›l› pankart açt›lar.  “Engin Çe-
ber Ölümsüzdür, ‹nsanl›k Onuru
‹flkenceyi Yenecek” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde Engin Çeber’in
katledilmesinin iflkencede ilk
ölüm olmad›¤›, bu ülkede iflkence
gerçe¤inin y›llard›r varoldu¤u an-
lat›ld›. “Demokratik Kitle Örgütle-
ri olarak Engin Çeber’in katilleri-
nin cezaland›r›lmas›n›, Devrimci
bas›n üzerindeki bask›lar›n kald›-
r›lmas›n›, iflkencenin bir insanl›k
suçu oldu¤unu ve art›k son bul-
mas›n› istiyoruz” sözlerinin ard›n-
dan eylem sloganlarla sona erdi.

‹‹zzmmiirr''ddee OOttuurrmmaa EEyylleemmii
‹zmir ‹HD flubesi 18 Ekim gü-

nü Konak Eski Sümerbank önün-
de yapt›¤› eylemle Engin Çe-
ber’in katledilmesini k›nad›. Ey-
lemde gözalt› ve hapishanelerde
iflkencenin artt›¤› belirtilirken, ifl-
kence her gündeme geldi¤inde
devletin “iflkence yok” diye ce-
vap verdi¤i söylendi. “Devlet ifl-
kenceye cezas›zl›k politikas›na
son vermelidir. ‹flkenceye tole-
ransa son vermelidir. ‹flkenceye
son vermelidir.” denilen aç›kla-
man›n ard›ndan yap›lan oturma
eylemi yap›ld›. Eyleme 35 kifli
kat›ld›. 

RRootttteerrddaamm''ddaa
BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››

Hollanda'n›n Rotterdam flehrin-
de 18 Ekim günü, Halk Cepheliler
bildiri da¤›t›m› yapt›lar. Engin Çe-

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

‹‹nnggiilltteerree:: TTüürrkk EEllççiillii¤¤ii
ÖÖnnüünnddee PPrrootteessttoo

17 Ekim  günü ‹ngiltere'nin
baflkenti Londra'da, Halk Cephe-
si taraf›ndan bir protesto gösteri-
si düzenlendi. Türk Elçili¤i önün-
de yap›lan eylemde Türkçe ve ‹n-
gilizce “Engin Çeber Türkiye’de
‹flkence Sonucu Ölmüfltür” ve
“Türkiye ‹ktidar› ‹flkenceci bir ‹k-
tidard›r” dövizleri tafl›nd›. “Engin
Çeber Hapishanede Katledildi
Katili AKP ‹ktidar›d›r” yaz›l› pan-
kartlarla AKP iktidar›n›n iflkence-
ci yan› teflhir edildi.

Eylem bafllad›ktan sonra gelen
polis ekipleri eylemin son bulma-
s›n› istedi. Protesto sloganlar, al-
k›fllar ve z›lg›tlar eflli¤inde devam
ederken bildiriler da¤›t›larak En-
gin Çeber ve tüm devrim flehitleri
an›s›na yap›lan sayg› duruflunun
ard›ndan eylem sona erdi.

AAllmmaannyyaa''ddaa
EEnnggiinn ‹‹ççiinn EEyylleemmlleerr

Almanya'n›n Düsseldorf, Ber-
lin ve Hamburg flehirlerinde bulu-
nan Türkiye Konsolosluk'lar›
önünde Halk Cephesi taraf›ndan
eylemler gerçeklefltirildi.

BBeerrlliinn:: ""EEnnggiinn ÇÇeebbeerr
ÖÖllüümmssüüzzddüürr""

“Engin Çeber'in Yürüyüfl'ünü
sürdürece¤iz” sözleriyle Alman-
ya'n›n baflkenti Berlin sokakla-
r›nda Halk Cepheliler Engin'i an-
latt›. Berlin Halk Cephesi, Engin-
ler'in yürüyüflünü sürdürerek,
gerçe¤in sesini halka ulaflt›rmaya
devam edeceklerini duyurdu.

15 Ekim günü Berlin'de Türki-
yeliler'in yo¤un yaflad›¤›, Leo-
parplatz meydan›na "Polis Dövdü
Hapishane Öldürdü! Engin Çe-
ber'in Katilleri Cezaland›r›ls›n"

yaz›l› pankart as›ld›.

16 Ekim günü Berlin'deki Tür-
kiye Konsoloslu¤u önüne giden
Halk Cepheliler, "Engin Çeber
Ölümsüzdür" yazan pankart›
asarak, Yürüyüfl Dergisi yurt d›fl›
bürosunun aç›klamas›n› da¤›tt›-
lar. Ayn› gün Kreuzber Kotbusser
meydan›na "Engin Çeber Ölüm-
süzdür" pankart› as›ld›.

Halk Cepheliler "Engin Çeber
Ölümsüzdür”, “Yürüyüfl'ümüz
Engellenemez" sloganlar› ile ey-
lemlerini bitirdi.

HHaammbbuurrgg:: ""EEnnggiinn''iinn KKaattiillii
AAKKPP''ddiirr""

Hamburg Halk Cephesi, 16
Ekim  günü Türkiye Konsoloslu-
¤u önünde düzenledikleri protes-
to gösterisiyle Engin Çeber'in ka-
tillerinin AKP iktidar› oldu¤unu
belirterek sorumlular›n cezalan-
d›r›lmas›n› istedi. Eylemde Engin
Çeber'in resimleri ve Yürüyüfl
dergileri aç›l›rken, yine Konsolos-
luk önünde bekleyen Türkiyeli-
ler'e de Halk Cephesi aç›klama-
lar› da¤›t›larak, Türkiye devleti-
nin iflkencecil¤i teflhir edildi.

DDüüsssseellddoorrff:: EEnnggiinn ÇÇeebbeerr''iinn
KKaattiillii AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr››dd››rr

Halk Cephesi taraf›ndan 14
Ekim günü Düsseldorf Türkiye
Konsoloslu¤u önünde bir eylem
yap›ld›. "Engin Çeber Ölümsüz-
dür" pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-
de, konsoloslu¤a gelen insanlara
Engin'in yaflam›, gözalt› süreci ve
katledilifli anlat›ld›. Konsolos-
luk'taki insanlar yap›lan konufl-
malar› büyük bir dikkatle dinle-
dikleri gözlendi¤i eylem “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek" slo-
ganlar›yla sona erdi.
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Engin Çeber’in katledilmesine
kadar uzanan iflkencelere iliflkin
anlat›mlarda ilk dikkati çeken ol-
gulardan biri de, iflkencecilerin,
iflkenceye “iftar” aras› vermeleri-
dir. Demek ki, iflkenceciler, oruç
tutan, dini vecibelerini yerine ge-
tiren, dini bütün(!) kiflilerdir. 

Metris Hapishanesi’ne iliflkin
ayn› günlerde ortaya ç›kan bir
baflka bilgide ise, tutuklular›n sa-
dece ZZaammaann gazetesini okumala-
r›na izin verildi¤i görülüyor. Gar-
diyanlar, baflka gazete isteyenle-
re, “Okursan›z sadece Zaman
var...” diyorlar. 

Öyle anlafl›l›yorki, Metris'in
personeli de FFeetthhuullllaahhcc››’d›r. Dev-
rimcilerin çok iyi bildi¤i gibi, F Tipi
hapishanelerde de gardiyanlar›n
ezici ço¤unlu¤u ddiinnccii veya ""mmiillllii--
yyeettççii""dir. 

Polisteki, hapishanelerdeki bu
kadrolaflmaya bak›nca, ülkemiz-
deki iflkencelerin ddiinnccii ve ““mmiillllii--
yyeettççii”” kadrolar taraf›ndan icra
edildi¤ini söylemek hiç de yanl›fl
de¤ildir. Fethullahç› örgütlenme-
nin yayg›nlaflt›¤›, giderek hakim
hale geldi¤i y›llard›r söyleniyor.
Bunun oran›n›n ne kadar oldu¤u
önemli de¤ildir, fakat flu kesindir;
polis kadrosunun hemen tamam›,

"dinci" ve "milliyetçi"dir. Ve hheerr
ttüürrllüü iiflflkkeenncceelleerrii,, aahhllaakkss››zzll››kkllaarr››,,
tteeccaavvüüzzlleerrii yyaappaannllaarr ddaa bbuunnllaarrdd››rr..
Hem bunlar› yap›yor, hem de “El-
hamdülillah Müslüman›z” diyorlar.

Peki hangi din, böyle bir ifl-
kencecili¤e cevaz verir? Bak›n
Muhammed ne diyor: ""KKuudduuzz bbiirr
kkööppee¤¤ee ddaahhii oollssaa hheerrhhaannggii bbiirr
ccaannll››yyaa iiflflkkeennccee yyaappmmaakk hhaa--
rraammdd››rr"".. 

Buradan hareketle flunu sora-
biliriz; bir insana iflkence yapan
birinin tuttu¤u oruç makbul mü-
dür? Bir insana iflkence yapan bi-
rinin namaz k›lmas› caiz midir? 

Özellikle devletin ifline yara-
yacak konularda, (mesela Ölüm
Orucu’nun günah oldu¤u gibi)
s›k s›k aç›klamalar yapan Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›, bu konuda
da bir aç›klama yapmal›d›r. Tut-
saklara iflkence yaparken, iftar
vakti geldi deyip, iftar sofras›na
oturan bir polisin, gardiyan›n tut-
tu¤u oruç, oruç mudur?

Engin Çeber'e ve arkadafllar›-
na yap›lanlar› bir daha okuyun;
hangi inançl› insan yapabilir bun-
lar›? “Do¤ruluktan dürüstlükten
ayr›lma” diyen, insan› “yaradan-
dan ötürü” sevmeyi ö¤ütleyen bir
inançla, bu zulüm nas›l yanyana

gelebilir? 
Ama çok iyi biliyoruz ki ülke-

miz polis teflkilat›nda kendisine
““mmüüssllüümmaann››mm””,, ““mmiilllliiyyeettççiiyyiimm””
diyen kesimler kadrolaflm›flt›r.
AKP’nin 6 y›ll›k iktidar›nda “is-
lamc›” (Fethullahç›, Nakflibendi
veya baflka bir tarikattan) ve
“milliyetçi” polislerce 229900 kkiiflflii
ggöözzaalltt››nnddaa iiflflkkeenncceeyyllee katledildi. 

Kald› ki bu olgu, sadece AKP
iktidar›yla da s›n›rl› de¤ildir; daha
öncesinden bafllayan bir süreçtir. 

Faflist devletin kadrolar›n›, ne-
redeyse elli y›ld›r bu dinci ve mil-
liyetçi kesimlerden devflirdi¤i, on-
lar› "güvenilir" buldu¤u, onlar›n
da devlete sad›k oldu¤u ve bu sa-
dakatin devlet ad›na iflkence, in-
faz, katliam dahil herfleyi yapma-
ya kadar uzand›¤› bir gerçektir.

Fethullahç›lar›n oligarflik devlet
içinde 1990'larda “kadrolaflt›¤›”
ilk kurumlar›n PPoolliiss KKoolleejjlleerrii ve
PPoolliiss AAkkaaddeemmiilleerrii olmas› çarp›c›-
d›r. Polis içinde kadrolafl›rken, da-
ha üst kademelere ç›karken, ifl-
kencede, infazlarda, di¤er kont-
rgerilla yöntemlerini uygulamakta
oligarfliye kendilerini kan›tlam›fl-
lard›r. Bu yöntemleri uygulamakta
hiçbir mahsur görmemifllerdir. “‹k-
tidar› ele geçirmek için her fley
mübaht›r” diyen islamc› anlay›fl,
iflkenceyi, infazlar› da “mübah”
say›lan fleylerin içine koymufltur.

Dahas›, dinci kadrolar, dev-
rimcilere iflkence, zulüm yapar-
ken hiç zorlanmam›fllard›r, çünkü
onlar›n “aannttii--kkoommüünniissttlliikklleerrii” ço-
¤u zaman müslümanl›klar›ndan
daha bask›nd›r. 

Sorsan›z Hepsi
"Elhamdülillah
Müslüman"d›r

Ba¤c›lar'da h›rs›zl›k suçlama-
s›yla gözalt›na al›nan Tornac› Ah-
met Laçin de Engin gibi, karakol-
da yap›lan iflkenceler sonucunda
beyin kanamas› geçirerek hayat›-
n› kaybetti. 

12 Ekim 2008’de h›rs›zl›k suç-
lamas›yla gözalt›na al›nan Laçin,
bir gün sonra, ““ssaarrgg›› bbeezzlleerrii iiççiinn--

ddee bbaayygg››nn flfleekkiillddee yyaa--
ttaarr hhaallddee,, ssooll oommuuzzuunn--
ddaa mmoorrlluukk vvee bbaaflfl››nnddaa
flfliiflfllliikkllee”” ailesine teslim
edildi. Hastaneye kald›-

r›lan Laçin’in önce yine Aynen Engin Çeber gibi, be-
yin ölümü gerçekleflti, bir hafta sonra da hayat›n›
kaybetti. 

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

Tornac› Ahmet Laçin de 
Engin Çeber gibi katledildi!
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Engin Çeber’in
katledilmesine oli-
garflik devletin he-

men tüm “güvenlik”
kurumlar› kat›lm›flt›:
Engin’i katleden darbe-
ler ppoolliiss,, jjaannddaarrmmaa ve
ggaarrddiiyyaannllaarr taraf›ndan
vurulmufltu. ‹flkencey-
le katletmeye “zor
kullan›n” diyen ssaavvcc››--

nn››nn, “nabz› at›yorsa
götürün” diyen ddookkttoo--

rruunn, hiç bir gerekçesiz
dört devrimciyi tutuklayan

yyaarrgg››cc››nn da dahil sorumluluklar›
vard›. 

Gözalt›na al›n›fl›ndan itibaren
iflkence kesintisiz bir biçimde de-
vam etti¤i için, Metris Hapishane-
si personelinden sonra, polis
hakk›nda da bir “soruflturma”
bafllat›ld›. 

Bir yandan ‹çiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan görevlendirilen müfet-
tifller “soruflturma” yaparken Sa-
r›yer Cumhuriyet Savc›l›¤› da po-
lisler hakk›nda soruflturma bafl-
latt›. 

‹‹flflkkeenncceeccii 
‘‘iinnkkaarraa’’ ss››¤¤››nn››yyoorr
22 Ekim’de ANKA kaynakl›

olarak bas›na yans›yan bir haber-
de, ‹çiflleri Bakanl›¤› müfettiflleri-
nin Engin Çeber’e poliste iflkence
yap›ld›¤›na dair bir bulguya rast-
lamad›¤› duyuruldu. 

Ortada, DEVLET‹N hastanele-
rinin iflkenceyi kan›tlayan, belge-
leyen raporlar› dururken, böyle
bir aç›klama yapabilmek büyük
cesaret ya da ppeerrvvaass››zzll››kk gerekti-
riyordu.

‹stinye Devlet Hastanesi'nin
28 Eylül saat 17.40'ta ve yine
ayn› hastanenin 29 Eylül saat
01.20'de verdi¤i iki raporda da
Engin Çeber’e yap›lan iflkenceler,
madde madde say›lmaktad›r. 

Herfley bu kadar aç›k oldu¤u

için, ‹çiflleri Bakanl›¤› müfettiflle-
rinin “raporu”, herkes taraf›ndan
inanmazl›kla, kuflkuyla karfl›lan-
d›. Bunun üzerine ertesi gün bir
aç›klama yapan –ya da yapmak
zorunda kalan– ‹çiflleri Bakanl›¤›,
henüz bir rapor haz›rlanmad›¤›n›
duyurdu. 

Rapor, önünde sonunda haz›r-
lanacak, bakal›m, iflkenceyi ört-
bas etmek için hangi yeni “nu-
maralara” baflvuracaklar›n› göre-
ce¤iz. 

‹flkenceyi hem yap›p hem in-
kar etmekten vazgeçmeyecekle-
ri, soruflturulan polislerin Sar›yer
Savc›l›¤›’na verdikleri ifadelerden
de görülüyor. 

KKooppyyaallaannmm››flfl iiffaaddeelleerr
Engin Çeber'in iflkencede kat-

ledilmesiyle ilgili olarak ‹stinye
Polis Karakolu’nda görevli 19 po-
lisin ifadesi al›nd›. 

Fakat Sar›yer Cumhuriyet
Savc›l›¤›nca al›nan ifadeler, sözü
edilen soruflturman›n ne kadar
gayri-ciddi yürütüldü¤ünü, poli-
sin tek amac›n›n iflkenceyi örtbas
etmek oldu¤unu gösteriyordu. 

Hemen hepsi birbirinin benze-
ri olan ifadelerden birini örnek
olarak aktaral›m; flöyle diyordu
iflkenceci polis:

“Göstericilerin ‹stinye fiehit
Muhsin Bodur Polis Merkezi"ne
götürüldü¤ünü belirten polis
A.B., “Bu s›rada flah›slara her-
hangi bir darpta bulunmad›k.
Kendilerine zor kullanma s›n›rlar›
içinde müdahale ettik. Engin Çe-
ber’in nas›l öldü¤ünü bilmiyo-
rum” dedi.”

Karakolda görevli di¤er polis
memuru G.B. de, “Orant›l› ve ka-
demeli güç kullanarak bu flah›s-
lar› al›p hastaneye götürdük” de-
di.

Di¤erlerinin söyledi¤i de buy-
du. ‹fadeler, asl›nda benzer olma-

n›n da ötesinde, birbirinden kop-
yalanm›flt›. Kopya, ifadelerdeki
bir yanl›fl yaz›m›n tüm ifadelere
aynen tafl›nm›fl olmas›yla da aç›-
¤a ç›kt›. 

“Korsan gösteri”yi, “karsan
gösteri” diye yazm›fllard› ilk ifade
veren polisin ifadesinde. Sonraki
tüm ifadelerde de “karsan göste-
ri” geçiyordu. 

Elbette bu bir fleyi daha göste-
riyordu: ‹flkencenin örtbas edil-
mesi ve polisin sorumluluktan
kurtar›lmas›nda savc›n›n da iflin
içinde oldu¤unu. 

Yarg› kurumu, iflkenceyle ilgili
davalar aç›ld›ktan sonra iflkence-
cileri beraat ettirmenin, zaman
afl›m›yla kurtarman›n çok daha
zahmetli oldu¤unu bildi¤i için
““bbaaflflttaann kkuurrttaarraall››mm”” diye dü-
flünmüfl olsalar gerek. 

Polislerin ifadesindeki ortak
noktalardan biri de, Engin Çe-
ber’le birlikte gözalt›na ald›klar›
dört devrimciye “orant›l› güç”
kulland›klar› iddias›. 

Dergimizin bu say›s›nda tüm
ayr›nt›lar›yla yay›nlanan anlat›m-
lardan polisin “orant›l›” gücünün
boyutlar›n› görebilirsiniz. 

BBaakkaann fifiaahhiinn,, 
‘‘mmüünnffeerriitt’’ mmaassaall››nnddaa 
››ssrraarr eeddiiyyoorr
Bir toplant› vesilesiyle 16

Ekim’de Antalya’da bulunan
Adalet Bakan› fiahin, toplant›n›n
ard›ndan gazetecilerin Engin Çe-
ber’le ilgili sorular›n› cevaplar-
ken, zihniyetini bir kere daha or-
taya koydu. 

fiahin’e göre, bir kere, “Avru-
pa Birli¤i (AB) ülkeleri dahil ol-
mak üzere birçok ülkede iflkence
olaylar›na rastlan›yor”du. 

‹nfazlar, iflkenceler, kontrgeril-
la yöntemleri konusunda oligarfli-
nin klasik savunmalar›ndan biri

‹flkencecilik, Oligarflik   
Devletin Karakteridir
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budur: “Ne yapal›m, dünyan›n
hemen her ülkesinde var...” An-
lafl›lan, oligarfliye göre bu ““hhaaffiiff--
lleettiiccii nneeddeenn”” olarak say›l›yor.
Devam ediyor fiahin:

“‹flkenceyle mücadelede son
y›llarda önemli mesafeler ald›k,
art›k bbiirreeyysseellee düfltü. Görüldü¤ü
gibi bu konuda hiçbir müsama-
ham›z yok.”

Gerçekte, bu aç›klama, Ba-
kan’›n özür dilerken bile sorunun
ciddiyetinden, muhtevas›ndan ne
kadar uzak oldu¤unu da gösteri-
yor. Devletin, iktidar›n hiçbir gü-
nah›, pay› yok; “bireysel!”e düfl-
müfl art›k. 

Bakan, iflkence konusunda
konufltukça daha fazla saçmal›-
yor ve iflkenceyi önlemek için
“vatandafllardan” yard›m istiyor:

“bu tür olumsuzluklar›n nere-
de, ne zaman, kimin taraf›ndan
yap›laca¤›n›n yetkililer taraf›n-
dan bilinemeyece¤ine dikkati çe-
ken fiahin, ‘Vatandafllar›m›zla,
özellikle bas›n›n yard›m›yla neti-
ce alabiliriz....” dedi.

Bu cümlenin, bu zihniyetin ne-
resini düzelteceksiniz?

M. Ali fiahin, Bakanl›¤›’n›n ar-
flivinde bir araflt›rma yaps›n, hak-
k›nda ifllem yap›lmam›fl, sümen
alt› yap›lm›fl, binlerce, belki yüz-
binlerce iflkence suç duyurusu
bulacakt›r. 

Bu ülke, iflkence hakk›nda ve-
rilen suç duyurular›n› geri ald›r-
mak için yine iflkence yap›lan bir
ülke de¤il mi?

TTeeccrriittttee ››ssrraarr eeddeenn 
HHaappiisshhaannee YYöönneettiimmii 
iiflflkkeenncceenniinn öönnlleenneemmeeyyee--
ccee¤¤iinnii ssööyyllüüyyoorr
Ceza ve Tevkifevleri Genel

Müdürü Nizamettin Kalaman,
Engin Çeber’in bir hapishanede
iflkenceyle katledimesi üzerine
kendisine yöneltilen soruya flu
cevab› verdi geçen hafta:

“Engin Çeber olay›nda ku-
rumsal bir iflkencenin söz konu-
su olmas› mümkün de¤il. Böyle
bir fleyi kurumsal olarak kabul

edemeyiz. Bu, münferit bir olay-
d›r. Neticede burada insanlar gö-
revli. Bir insan›n o günkü psiko-
lojisi böyle bir sonucu do¤urabi-
lir. Onu da önlemek çok müm-
kün de¤il…”

Bu kafayla iflkence önlenebilir
mi?

Bu kafa tecritin kendisinin bir
iflkence oldu¤unu kabul eder mi?

Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü bu aç›klamay›, Avrupa
Birli¤i çal›flmalar› çerçevesinde
“cezaevlerinde sa¤l›k hizmetle-
ri”nin ele al›nd›¤› bir toplant› s›ra-
s›nda yap›yor.   

Adalet Bakan›’n›n özür dile-
mesi üzerine, sanki bugün yar›n
ülkemizde iflkencenin sonu gele-
cekmifl havas›na girenler, iflte bü-
tün bu gerçekleri, bütün bu yöne-
tim zihniyetini iyi görmeli ve an-
lamal›lar ki, iflkenceye karfl› mü-
cadele, uzun bir mücadeledir. ‹fl-
kenceye karfl› mücadele, “psiko-
lojisi bozuk” personele karfl› bir
mücadele de¤il, bizzat ddeevvlleettee
kkaarrflfl›› bir mücadeledir. 

Say›:
4

26
Ekim
2008

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

20

Engin Çeber’in katledilmesi üzerine yapt›¤› de¤-
relendirmelerde iflkencenin sistematikli¤ini, devle-
tin rolünü gözard› edip, sorunun iflkencecilerin e¤i-
timine, psikolojik sorunlar›na ba¤layan bir yüzey-
sellik sergileyen TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu Zafer Üskül, geçen hafta iflkence soru-
nun çözümü için yapt›¤› öneriyle ayn› yüzeyselli¤i
sürdürdü. 

Üskül, iflkencenin önlenebilmesi için, “iflkence-
den dolay› verilecek tazminat cezalar›n›n iflkenceci-
lere ödetilmesi gerekti¤ini” söylüyordu. 

Üskül’ün önerisi asl›nda oldukça eski bir hikaye-
dir. 

Y›llard›r iflkence konusunda deflifre ve teflhir
olan hemen her iktidar›n baflvurdu¤u bir demagoji-
dir. Nitekim, asl›nda anayasaya da böyle bir hüküm
eklenmifltir zaten. 

Üskül de bu maddeye at›f yaparak flöyle diyor:
“Anayasan›n 129. maddesine eklenen hüküm ile

kamu görevlilerinin ku-
surlar›ndan dolay› devle-
tin ödeyece¤i tazminat›n
ilgili personele rücü edil-
mesi sözkonusudur... Bu
hükmün iflletilmesi gere-
kiyor...”

‹‹flflkkeenncceemmii yyaappaarr››mm,, cceezzaamm›› ööddeerriimm.. 
Özellikle A‹HM yarg›lamalar› sonucunda iflken-

ce davalar›nda s›k s›k tazminat ödemek zorunda
kalan devletin mant›¤› böyle çal›fl›yor. Oligarfli,
Anayasa’daki söz konusu maddeye ra¤men, “ifl-
kenceci mümtaz personelini” s›k›nt›ya sokmamak
için tazminatlar› da kendisi ödüyor. 

Peki oligarfli neden böyle yap›yor?
Bunun cevab› çok aç›k. 
Çünkü oligarfli, iflkenceyi sürdürmek istiyor. 
Üç kurufl para verdi¤i polislere, jandarma görev-

lilerine, gardiyanlara bir de iflkence tazminat›n›
ödetmeye kalk›fl›rsa, iflkence politikas›n› sürdür-
mekte sorun ç›kaca¤›n› biliyor. Bunun için de onla-
ra diyor ki, “siz iflkencenizi yap›n aslanlar›m, biz
gerekirse tazminat›n›z› öderiz.”

*
Kuflku yok ki, A‹HM’in iflkence dosyalar›n›, ifl-

Kapitalizme ggöre ppara hherfleyi ççözer, 
herfley aal›n›r vve ssat›l›r; ppeki...

‹fiKENCEY‹ TARTACAK B‹R PARA VAR MI?



Cihan Gün, Özgür Karakaya  ve Engin Çe-
ber’e Metris Hapishanesi’nde iflkence yap›l›r-
ken, birçok adli tutuklu da tan›kt›. 

Engin’in katledilmesinin ard›ndan “sorufltur-
ma” aç›lmas› üzerine, Metris’in iflkenceci perso-

neli ve yönetiminin ilk ifllerinden biri, iflkencenin ta-
n›klar›n› susturmak ve sindirmek oldu. 

Önceki günlerde bizzat üç devrimciye karfl› kul-
lanmaya çal›flt›klar› adli tutuklular›, bu kez  susma-
lar›, gördüklerini anlatmamalar› için tehdit ettiler. 

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

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

f›ndan yyeenniiddeenn aall››nnaann iiffaaddee--
lleerriinnddee flunlar› anlatt›lar:

Evet, savc›l›k, daha önce
ifadesini ald›¤› tutuklular›n
ifadesini tekrar ald›; çünkü,
gardiyanlar›n›n iflkenceci ol-
du¤u kadar her türlü tehdide,
bask›ya baflvurmufl olabile-
ce¤ini çok iyi biliyorlard›. 

K.fi.: 7 Ekim’de iki gardiyan, Çeber’i tekme to-
kat dövdü. Yumrukla ensesine çok vuruldu¤unu ha-
t›rl›yorum. Yere düflünce tekmeyle vurdular. Engin,
sara krizi geçirir gibi h›rlayarak nefes al›yor, kendi-
sini s›k›yordu. Görevli ziline bast›k, so¤an koklatt›k.
5-6 dakika sonra Çeber’i götürdüler.

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

H.K.: Ben, gerek ölen, gerek ölenin iki arkadafl›
ile ayn› gün cezaevine geldik. Üç flah›sta da darp izi
vard›. Hatta Engin Çeber’in ilk andan beri burnu ka-
n›yordu. Çeber’in iki arkadafl› jandarma taraf›ndan
aranmak için odaya sokuldu. Küt küt diye ses gel-
di. Bayram›n ikinci günü sabah ko¤uflumuza iki
gardiyan geldi. Görsem tan›mam. Bunlar aya¤a
kalkmad›. Sonra biz yukar› ç›kt›k. Döndü¤ümde
üçünün de üzerleri ›slakt›.

‹.K.: 6 Ekim’de iki gardiyan, say›ma kalkmad›¤›
için tokat att›. ‘Yar›n da kalkma görüflürüz’ dedi. 7
Ekim’de 4-5 tanesi elle ve yumrukla Çeber’i dövdü.
‹ki kifli ensesine çok vurdu. Yine iki görevli elbisesi-
nin yaka k›sm›ndan tutarak kafas›n› duvara çarpt›-
lar. Arkas›ndan kafas›n›n ko¤uflunun demir bahçe
kap›s›na vurdular. Kaç kere vurdular bilmiyorum.
Bizi üst kata gönderdiler.

M.G.: Çeber, polisin, jandarmaya ‘terörist bun-
lar asker öldürüyor’ dedi¤ini ve bunun üzerine jan-
darmadan dayak yedi¤ini anlatt›. 7 Ekim’de Engin
say›mda kalkmay›nca biri yumrukla ensesine vur-
du, di¤er gardiyan ise kkaaffaass››nn›› kkoo¤¤uuflfl dduuvvaarr››nnaa,, bbiirr
kkeezz ddee hhaavvaallaanndd››rrmmaa ddeemmiirr kkaapp››ss››nnaa vvuurrdduu.. Bildik-
lerimi cezaevi idaresinden olumsuz davran›fl göre-
ce¤im korkusuyla eksik anlatt›m. Ama vicdan aza-
b› ve Allah korkusu ile anlatmaya karar verdim. 

kencecilerin cezaland›r›lmas›n› bir yana b›rak›p,
“para cezas›yla” kapatma mant›¤› da en az oligar-
flinin mant›¤› kadar sorgulanmaya muhtaçt›r. 

Burjuvazi, gayet aç›k biçimde, insanlara ac›lar›-
n›, dökülen kanlar›n› “para” karfl›l›¤›nda unutmay›
öneriyor ve bunu da ““aaddaalleett”” diye sunuyor. 

Hay›r, bunun adaletle ilgisi yoktur. 
‹‹flflkkeenncceecciilleerriinn,, ööllüümm mmaannggaallaarr››nn››nn,, iiflflkkeennccee vvee

iinnffaazz›› ppoolliittiikkaa oollaarraakk bbeenniimmsseeyyiipp uuyygguullaattaannllaarr››nn ccee--
zzaallaanndd››rr››llmmaadd››¤¤›› yyeerrddee,, aaddaalleett yyookkttuurr.. 

‹flkence insan›n onurunun afla¤›lanmas›, gururu-
nun parçalanmas›d›r. Afla¤›lanan onuru ve k›r›lan
gururu, hangi parayla telafi edebilirsiniz?

Burjuvazi, herfleyi metalaflt›rman›n “ustas›”d›r.
‹flkence gibi bir olgu bile, burjuvazinin elinde meta-
laflt›r›lmaktan kurtulamam›flt›r. 

Kapitalizmin her unsuru metalaflt›rmas›, ““BBaass
ppaarraayy››,, yyaapp iiflflkkeenncceeyyii”” anlay›fl›n› ortaya ç›karm›fl-
t›r.  

Hal böyleyken, Zafer Üskül bofluna çene yorma-
s›n; iflkence karfl›l›¤›nda tazminat ödenmesi, “ifl-
kenceyi cayd›ran” bir uygulama de¤il, sadece halk-
lar›n gözünü boyamaya yönelik bir burjuva demok-
rasisi manevras›d›r. ‹flkence yapacak her devlet,
bast›r›r paray›, oyunu da, iflkenceyi de sürdürür. 

‹flkenceyi ggörüp dde ssusmak,
acizlik vve vvicdans›zl›kt›r!

AAddllii TTuuttuukklluullaarr AAnnllaatt››yyoorr::
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Özgür 
Karakaya’n›n 

Anlat›m›:
"Ne yazaca¤›m›, ne yapaca¤›-

m› Engin’in flehit düfltü¤ünü ö¤-
rendi¤im gün düflündüm. Benim
için farkl› bir durumdu...

Gözalt›ndan bafllarsak anlat-
maya; daha önce defalarca gö-
zalt›na al›nm›flt›m. 30'a yak›n.
Hemen hepsinde ayn› derecede
iflkenceye maruz kald›k. Bu se-
ferki gözalt›nda da birbirimize
güç ve moral vermeye çal›flt›k. 

Parmak izine götürdüklerinde
Aysu abla, Cihan (Gün) ve En-
gin’i yere yat›rm›fllard›. Beni en
son götürdüler. Dördümüzün de
aayyaakkttaa dduurraaccaakk hhaallii yyookkttuu.. Beni
de yere yat›rmaya çal›flt›lar. Fa-
kat baflaramad›lar. Arkas›ndan
da birer birer di¤er arkadafllar
kendilerini toplay›p aya¤a kalkt›-
lar. Aysu abla o dakikadan sonra
fenalaflt›. 

Gözalt› süresince kendilerini
dayatt›lar, biz ise kabul etmedik.
Neler düflündü¤üme gelince, ya-
ni ruh halime; biraz kendime k›z-
d›m. Daha önce davalar›m› takip
etseydim, aranmam olmasayd›,
dergi sat›fl›na devam edebilirdik
dedim. Fakat adamlar yine bir
bahane bulup bizi engelleyecek-
lerinden bu psikolojiden çabuk
kurtuldum. Gözalt›larda hep flu
akl›ma gelir: "ADALET". Onlar
iflkence yapadursunlar, isterlerse
bizi öldürsünler. YOLDAfi'lar›m›-

z›n bunun hesab›n› soraca¤› bilin-
ci beni ayakta tutan dayana¤›m-
d›r. Bir sefer gözalt›ndayken
(2004’de) slogan atam›yordum,
zorluyordum fakat baflaramam›fl-
t›m, o zaman farkl› alanlarda mü-
cadele eden bir abimiz (benim
örgütlenmemde eme¤i geçen)
akl›ma gelmifl ve o bunun hesa-
b›n› soracak demifltim. Ve o an
kendime gelmifltim. O günden bu
yana gözalt›larda tek düflündü-
¤üm, "adalet"in yerine gelece¤i
günlerdi. Ve bir gün benim de
adalet için oralarda olaca¤›m...

Savc›l›¤›n karfl›s›na ç›karken
tutuklanaca¤›m› biliyordum. Yani
ifadeyi al›rken zaten b›rak›lsak da
aranmam olan dosyalardan tu-
tuklan›r›m diye düflünüyordum. 

Hapishanede bizleri neler kar-
fl›layaca¤›n› tahmin ediyordum.
‹lk tutuklanmamdan az çok de-
neyimliydim. Bu sefer Engin'in
yan›mda olmas› beni güçlendiri-
yordu. Çünkü bilmediklerimi on-
dan ö¤renebilirdim. 

Metris’e götürülünce akl›mdan
8844 ÖÖllüümm OOrruuccuu geçti. O an fark-
l›laflt›m. Uzun bir aradan sonra ilk
defa Metris’e siyasi tutsaklar gidi-
yordu. 

Giriflte askerlerin onursuz ara-
ma dayatmas›yla karfl›laflt›k. Bu-
nu kabul etmedi¤im için 3-4 as-
ker, astsubay ve onun bir üst ko-
mutan›n›n yar›m saat süren sald›-
r›s›na maruz kald›m. Bu s›rada
erlere bu yapt›klar›n›n do¤ru ol-
mad›¤›, ahlaks›z bir fley oldu¤u,
bunu yapmamalar› gerekti¤ini

söylüyordum. 
Daha sonra gardiyanlara tes-

lim edildik. ‹lk gece bir sorun ya-
flamad›k. Fakat say›mlarda so-
run yaflayaca¤›m›z› bildi¤imiz
için,  say›ma kalkmayaca¤›z, bu-
nun sonunda ne olur falan, ara-
m›zda k›saca onlar› konufltuk.

Bayram sabah› ilk say›mda
sald›r›ya u¤rad›k. fiafl›rt›c› de¤il-
di. Bizlerin siyasi oldu¤unu kabul
etmiyorlard›. Biz de ›srarla siyasi
oldu¤umuzu, bu flekilde say›m
verece¤imizi onlarla bir al›p vere-
ce¤imizin olmad›¤›n›, onlar›n da
burada emekçi insan olduklar›n›
anlat›yorduk. 

Bir yandan flunu da düflünü-
yordum. Aya¤a kalk›p a¤›zlar›n›
burunlar›n› k›rmay› -en az›ndan
bir kaç tane vurabilirdim-. Fakat
gardiyanlara böyle bir tavr›m›z
yok biliyorum. Akflam ve çar-
flamba günkü say›mlarda da ayn›
fleyleri yaflad›k. 

Bu arada geçen zamanda bir-
birimizle sohbet ediyor ve bir da-
haki sefere onlar›n karfl›s›nda
dinç durabilmek için dinleniyor-
duk. Çünkü ne oturacak ne de
yatacak durumumuz vard›. Soh-
betlerimizde bizleri ayr› ayr› ko-
¤ufllara koyabilecekleri, bunlar-
dan faflist olanlar›n da olabilece-
¤i, adlileri bize sald›rtabilecekleri,
buna dikkat etmemiz gerekti¤i,
ama her ne olursa olsun bulun-
du¤umuz yerde devrimci de¤erle-
rimizi, geleneklerimizi bizim temsil
edece¤imizi dile getiriyorduk.

En son ko¤ufllara da¤›t›l›rken

ÖÖzzggüürr KKaarraakkaayyaa 22, CCiihhaann GGüünn 18, AAyy--
ssuu BBaayykkaall 36 ve EEnnggiinn ÇÇeebbeerr 29 yafl›nday-
d›lar. Onlar› yanyana getiren devrimci dü-
flünceydi. Onlar› yanyana getiren, 17 ya-

fl›ndaki bir delikanl›y› dergi da¤›tt›¤› için s›r-
t›ndan kurflunlayan devletin katliamc›l›¤›n› pro-
testo etmekti. Onlar, Ferhatlar’› kurflunlayarak
Yürüyüfl gibi bir sesi susturamayacaklar›n› gös-
termek için biraradayd›lar. 

Zulüm bu kez onlara yöneldi. 

Bu kez, dört devrimci, iflkenceyle, bask›yla,
terörle devrimcilerin teslim al›namayaca¤›n› biz-
zat iflkence alt›nda göstermek gibi bir görevle
karfl› karfl›ya kald›lar. 

‹flkenceciler, 18 yafl›nda genç demeden, ka-
d›n demeden her türlü afla¤›l›k iflkenceye bafl-
vurdular. Fakat karfl›lar›ndaki dört devrimci de,
onlar›n önünde bir an olsun boyun e¤mediler. 

‹flte afla¤›daki anlat›mlar, iflkencenin ve ifl-
kencede direniflin anlat›mlar›d›r. 

Engin Çeber’le Ayn› Coplar›n Alt›nda
‹flkence Gören Arkadafllar› Anlat›yor:

Say›:
4

26
Ekim
2008

22



“biz kazanaca¤›z” de-
mifltik ve dedi¤imiz gi-
bi oldu san›r›m...

Ko¤ufla gitti¤imde
ne yapaca¤›m, arka-
dafllardan nas›l haber
alaca¤›m vs. akl›m›
kurcal›yordu. E¤er bir
araya getirilmezsek
açl›k grevi önerimiz
vard›. Sonra bunu iptal
ettik. Sormadan bafllamak do¤ru
olmaz diye düflündüm. 

Ko¤ufltakiler beni görünce
""aacc››dd››llaarr""... Çünkü ayakta dura-
cak halim kalmam›flt›. Yüzümün
ve kafam›n her taraf› flifl içindey-
di. Onlara olanlar› birbir anlatt›m.
fiafl›rd›lar ister istemez. Bir tanesi
"ben ülkücü camian›n ileri gelen-
lerindenim" dedi. Burada seninle
kalmam do¤ru olmaz. Ama sen
burada tutuklusun, burada kal›r-
san burada dokunmalar›na izin
vermeyiz dedi. Ben de arkadaflla-
r›mla bir araya gelmek için dilek-
çe verece¤imizi, bunun için u¤ra-
flaca¤›m›z› anlatt›m. 

Ko¤uflta say›m s›ras›nda gel-
dikleri zaman aya¤a kalk›p oturu-
yorduk. Tek s›raya girip "1, 2..."
diye sayarak say›m vermiyor-
dum. (Engin’in flehitli¤inden son-
ra ise 2-3 kez say›ma denk gel-
dim. Onda da saymadan ç›kt›lar.) 

Engin’in flehitli¤ini, ertesi gü-
nü bizi de hastaneye götürdükle-
rinde askerlerden ö¤rendim.
Doktora söylerken duydum. Bir
an donup kald›m. Ne yapaca¤›m›
bilemedim. Fakat daha sonra
susmalar›n›, Cihan’›n bunu duy-
mamas› gerekti¤ini söyledim.
Birfley dememekle birlikte sustu-
lar. Ringte geri giderken Cihan’a
söyleyip söylememem gerekti¤i-
ni bilemedim. En sonunda bu ko-
nuyu benden duymas›n›n daha
iyi olaca¤›n› düflündüm. Ve En-
gin’in beyin ölümünün gerçeklefl-
tini, muhtemelen flehit düflece¤i-
ni ama milyonda bir de olsa kur-
tulabilece¤ini söyledim. 

Hastaneye giderken, tek kiflilik
hücrede biraraya getirebiliriz de-
diler. ‹kimiz bir yerde kalabilirsek
olur dedik. Fakat Engin’i ö¤ren-
dikten sonra böyle olmayaca¤›n›

Cihan’la birlikte kararlaflt›rd›k.
Engin’in flehitli¤inden sonra adli-
ler isyan ç›karma önerisi yapt›lar,
yataklar› yakma, semaveri pat-
latma... Bunun sonras› için do¤ru
olmayaca¤›n›, ama yine de arka-
dafllara soral›m diye düflündük.

*
Teflhislerde gerçekten zorlan›-

yordum. Birkaç nedeni vard›, bir
tanesi o an› tekrar yaflamak, En-
gin’in gözlerimin önünden geç-
mesi beni üzüyordu. Bir baflka
sebebi de "gerçekten vuranlar›
belirlemekti", isim isim..

.. Ailem gelmemiflti ziyarete.
Ailenin gelmemesi hofl bir fley
de¤il elbetteki; benim için çok
sorun de¤il, fakat düflman ve ad-
liler aç›s›ndan düflündü¤ümde
sorun oluyordu. Düflman bunu
de¤erlendirir... 

Bundan sonras› için benim
aç›mdan de¤iflen birfley yok. Mo-
ralim olmas› gerekti¤i gibi. Neler
olursa olsun ailemizle birlikte ol-
mak herfleyden önemli oland›r. 

*
Cihan GGün’ün
Anlat›m›:
Bizler, her zaman oldu¤u gibi

yine Ferhat için adalet istiyorduk.
Bu sefer de Sar›yer Derbent Ma-
hallesi’nde yaklafl›k 15 kiflilik bir
gruptuk. Bas›n aç›klamas›n› biti-
rip Yürüyüfl Dergisi’nin da¤›t›m›n›
yap›yorduk. Önce resmi polis ge-
lip “siz yasad›fl› yürüyüfl yap›yor-

sunuz” dedi. Bizden bi-
ri, “yasad›fl› yürüyüfl
de¤il, bizim dergimizin
ismi Yürüyüfl, bu da
yasad›fl› de¤il” derken,
sivil resmi yaklafl›k 7-8
araç gelip kimlik kon-
trolu yapmak istedi.
Biz de emin olmak için
siz kimli¤inizi ç›kart›n
önce dedik. Velhas›l
kimli¤imize bak›p En-
gin ve Özgür’ün aran-
mas› oldu¤unu belirtip,
“bizimle karakola gele-
cek” deyip çekifltirme-
ye bafllad›lar. Biz de

birbirimize kenetlendik. Zorla ar-
kadafllar› çekip ald›lar. Biz de ver-
memek için ›srarl› olunca bizi de
almak zorunda kald›lar ve ‹stinye
Polis Merkezi’ne götürüp bize ba-
¤›rarak “inin lan” diye fleyler söy-
leyip durdular. Biz de “biz bu ara-
baya binmek istemedik nas›l bin-
dirdiyseniz öyle indirin” dedik.
Kolumuzdan, saç›m›zdan çeke-
rek, döve döve içeri götürdüler.
Biz bu s›rada iinnssaannll››kk oonnuurruu iiflfl--
kkeenncceeyyii yyeenneecceekk,, iiflflkkeennccee yyaapp--
mmaakk flfleerreeffssiizzlliikkttiirr,, bbaasskk››llaarr bbiizzii
yy››lldd››rraammaazz sloganlar› at›yorduk.

Engin abi ve Özgür, ikisini
aramak istediler. ‹zin vermedik.
Aram›zdan çekerek nezarethane-
nin önünde yat›r›p döverek ara-
y›p içeri at›yorlard›. Biraz sonra
bana da “kalk, üstünü arayaca-
¤›z” diye söyledikleri zaman ben
üstümü aratmayaca¤›m› ›srarla
söyledim, onlar da beni kamera-
n›n önüne getirip önce taciz edici
hakaretler yaparak yere y›k›p ke-
merimi ald›lar. Biz de iflkence
yapmak flerefsizliktir diye slogan
att›k. Aysu ablay› aramak için ....
denilen bir kad›n polisi ça¤›rd›lar.
Kad›n polis, mutfakta çay yemek
yapan bir kad›n, birlikte Aysu ab-
lay› ikinci kata ç›kar›p orda döve-
rek arama yap›p bbaayygg››nn bbiirr hhaallddee
afla¤› getirdiler. Aysu abla bayg›n
bir flekilde hep yat›yordu. 

Saat 09.00 ya da 10.00 gibi
‹stinye Karakolu’na götürdüler,
orda koltuklar›n alt›nda ç›kard›k-
lar› coplarla dizlerimiz ve kol dir-
seklerimize vuruyorlard›. 30 da-
kika sonra parmak izi almak için

1,5 ssaat bboyun-
ca sürekli
iflkence ggördük.
Benlen AAysu
ablay›, EEngin
abiylen ÖÖzgür’ü,
ekstra bbir bbaflka
kelepçeylen dda-
ha bbirbirimize
arka aarkaya
ba¤land›k. EEn-
gin aabi’nin kke-

meriylen de ÖÖzgür bbirbirine bba¤land›.
Kafalar›m›za, belimize, bacaklar›m›za
sürekli ttekmeler aat›l›yordu...
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“gidiyoruz” dediler; biz
birbirimize tekrar ke-
netlendik. Ayaklar›yla
kafam›za basarak ara-
balara kadar sürükle-
yip götürdüler. “P›nar
mahallesi asayifl büro
amirli¤ine" do¤ru yol-
da giderken sürekli laf
dalafl›, itifl kak›fl ve ara
ara kafam›za yumruk-
lar iniyordu. Gitti¤imiz yerde, di-
¤er polisler de gelerek bize ara-
badan inin diye küfürler ya¤d›r›p
yine tahta coplarla dövmeye bafl-
lad›lar. Daha çok kafam›za, elleri-
mizle itti¤imiz için ellerimize ve
omuz kemiklerimize vuruyorlard›. 

Bizi asayifl büronun 3. kat›
olan parmak izi al›nan yere gö-
türdüler. Arabadan oraya sürük-
lenerek ç›kar›ld›k. Ayaklar›m›z,
dizlerimiz merdivenlere, duvarla-
ra çarpmas›yla soyulmufltu. Yu-
karda oturup diz çökmemiz isten-
di. Biz ise ““bbiizz ddeevvrriimmcciiyyiizz ddiizz
ççöökkmmeeyyiizz”” diye cevap verdik.
1,5 saat boyunca sürekli parmak
izi vermemiz ve dayatmalar› ka-
bullenmemiz ve direndi¤imiz için
iflkence gördük. Kafalar›m›z bir-
birine vuruldu. Benle Aysu abla-
y›, Engin abiyle Özgür’ü, ekstra
bir baflka kelepçeyle daha birbiri-
mize arka arkaya ba¤land›k. En-
gin abi’nin kemeriyle de Özgür
birbirine ba¤land›. Kafalar›m›za,
belimize, bacaklar›m›za sürekli
tekmeler at›l›yordu. Buna ra¤-
men, yapt›klar› herfleye ra¤men
parmak izi alamad›lar. Orada ne
kadar kula¤›ma ald›¤›m darbe-
den duymasam da, vücudumun
her taraf› a¤r›yor da olsa, bizi fi-
ziksel olarak 20 kifli dövüyor da
olsa, flu çok aç›k ortadayd›, yine
yenik onlard›, çünkü her zamanki
gibi irademiz, direncimiz karfl›-
s›nda yenilen onlard›. 

Bizleri karakola götürdüler. O
gece Aysu abla çok kötüydü, sü-
rekli bayg›n gibi gözleri kapal›y-
d›. O ara avukatlar geldi. Aysu
ablan›n hastahaneye götürülmesi
için tart›fl›l›yordu. Yerinden kald›-
r›p arabaya götürülmesi için Öz-
gür “ben tafl›r›m” deyip kelepçe-

s i n i
çözmelerini istedi. Ve arabaya ta-
fl›nd› Özgür taraf›ndan. Özgür’ün
nezaretten ç›km›fl olmas›n› f›rsat
bildiler, hemen sald›r›p ayak ba¤-
c›klar›n› çözmesini istediler. Ka-
bullenmeyince tekrar kötü mu-
ameleye maruz kald›. Avukatla-
r›n ça¤›rd›¤› baro avukat› da o s›-
rada gelip o olaya tan›k oldu. 

Savc› da ““Zor KKullan›n”
Demiflti

Biz 1 saat kadar bekleyip yine
‹stinye Devlet Hastanesi’ne götü-
rüldük, orada “nerende a¤r› var,
nerende iz var?” diye sorulup,
fiiflli Etfal Hastanesi’ne sevk edil-
dik. Oradan film vb. fleyler yap›-
larak ‹stinye Polis Merkezi’ne ge-
ri götürüldük. Polis merkezinde
kelepçe takarken, sudan sebep-
lerden dolay› dövülür durumday-
d›k. Sabah bizi parmak izi almak
için tekrar götüreceklerini söyle-
diler. Kendi aralar›nda konuflu-
yorlard›. Savc›ya “parmak izi ala-
mad›klar›n›, vermek istemiyor-
lar” diye telefon açm›fllar, savc›
da “zor kullan›n” demifl. Yani ön-
ce savc›n›n haberi yokken iflken-
ce yap›yorlard›, flimdi savc› zor
kullan›n demiflti acaba flimdi ne
yaparlar diye merak etmifltim
do¤rusu. 

Bizim nezaretin kap›s›n› aç›p
“gelecek misiniz yoksa döverek
mi götürelim?” dediler. Biz par-
mak izi vermeyece¤iz deyip bir-
birimize kenetlendik. Bu sefer
Ben, Özgür ve Engin abiydik. Bi-
zi asayifl büroya götürdüklerinde
görev de¤iflikli¤i yapm›fl olan
baflka polislerle karfl›laflt›k. Gitti-
¤imiz yere hepimiz yine sürükle-
nerek götürülüyorduk. Ama sü-
rekli ve avaz›m›z y›rt›l›rcas›na

slogan at›yorduk.
Yukar›ya, parmak
izi al›nan yere tek
tek ç›kar›ld›k. Gö-
türülünce yere
at›ld›m kum tor-
bas› gibi. Polisler
üzerimde resmen
tepiniyorlard›. Be-
ni yere yat›r›p el-
lerimdeki kelep-

çeyi daha da fazla s›karak, ayak-
lar›ma, kafama tekme ile bas›p
parmak izimi ald›lar. Beni afla¤›-
ya getirip bu sefer Özgür ve En-
gin abi ç›kar›ld›. 

Hastanedeki ‘‘Polis
Odas›’nda ‹‹flkence

Ondan sonra, ‹stinye Devlet
Hastanesi’ne götürüldük. Orada
““ppoolliiss ooddaass››”” denilen yere konu-
larak önce dövüldük, sonra dok-
tor, “nereniz a¤r›yor?” diye so-
rup, yaz›p çizip bizi gönderdi. Bu-
radan ç›kar›l›rken polisler bizi
savc›ya yani Sar›yer Adliyesi’ne
götüreceklerdi, ama bizi hastane-
den ç›kar›rken halâ döverek, ko-
lumuzu s›karak, kafam›za sürekli
vurup “sizi bu hastanedeki kala-
bal›¤a linç ettiririm” diyorlard›.
Bu dayaklardan dolay› sinirlendi-
¤im için ben de küfür etmeye
bafllad›m, beni arabaya koyup bir
de orada copla vurdular. 

Kafa TTokuflturan SSavc›
Sonras›nda al›p adliyeye gö-

türdüler. Saat 16.00 gibi faland›,
savc›l›¤›n karfl›s›na ç›kt›k. ‹çeri
girenlerle kafa tokuflturuyordu
zaten, biz de anlam›flt›k kimin ne
oldu¤unu. Derken ça¤›rd› beni.
Benden önce Aysu abla girmiflti.
sonra sormaya bafllad›. Al›n›rken
böyle olmufl, flurda flöyle olmufl,
do¤ru mu deyip flikayetçi olup ol-
mad›¤›m› sordu. Oldu¤umu söy-
ledim, ç›k dedi. Bafl›m›zdan ge-
çeni anlatamad›k bile. Derken
hakim ça¤›rd›, gittik, biz anlat-
maya çal›flt›kça, o “bunlar› savc›-
ya anlatman›z gerekiyordu” de-
di. Biz de savc›yla aram›zdaki ko-
nuflma fasl›n› anlatt›k. Ve ““ppoolliissee
mmuukkaavveemmeetttteenn”” tutukland›k. Bi-

öönnccee ssaavvcc››nn››nn
hhaabbeerrii yyookkkkeenn
iiflflkkeennccee yyaapp››yyoorr--
llaarrdd››,, flfliimmddii ssaavvcc››
zzoorr kkuullllaann››nn
ddeemmiiflflttii aaccaabbaa
flfliimmddii nnee yyaappaarrllaarr
ddiiyyee mmeerraakk eett--
mmiiflflttiimm ddoo¤¤rruussuu.. 
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zi MMeettrriiss’e gönderdi. 

Metris’te ‹‹lk ‹‹flkence
Saat 20.30'da Metris’teyiz.

Askerlerin ifllem yapt›klar› bölü-
me geldik. Ad›m›z soyad›m›z der-
ken yanyana üç odan›n üçüne bi-
zi ayr› ayr› koydular ve askerin
biri soyun dedi. Ben di¤er arka-
dafllardan yeni oldu¤um ve ilk tu-
tuklulu¤um oldu¤u için, sadece
“ben siyasiyim” dedim, soyun-
mayaca¤›m› belirttim. Askerin
biri gidip komutan›n› ça¤›rd›, ge-
len rütbeli “ne siyasisi lan” deyip
küfürler ya¤d›rmaya bafllad›.
“Sen memura mukavemetten gel-
medin mi ne siyasisi?” dedi. Ben
ise ka¤›t üzerinde öyle yazabilir
ama bu keyfi bir dayatmad›r,
onur k›r›c› ve ahlakd›fl›d›r dedim.
Ve kesinlikle soyunmayaca¤›m›
söyler söylemez karn›ma çok
sert bir yumruk geldi, copla kafa-
ma kafama vuruyordu. “5 dakika
sonra gelecem soyunmufl ol” de-
di. Askerler sald›rd›. 3 kiflilerdi.
Ald›¤›m tekme sonucu nefesim
kesildi, üzerimdeki bo¤azl› kaza¤›
ç›kar›p daha fazla ne olursa olsun
soyunmayaca¤›m dedim. Asker-
ler penyemi parçalay›p pantolo-
numu çekerek kimi yerlerini kas-
ti y›rtarak soyunduruyordu. Üstü-
mü giyinip ordan ç›kt›m. ‹flken-
celerin 2. akflam›na girmifltik.
Hem dayaktan hem yorgunluk-
tan ayakta kalacak ve yürüyecek
hal kalmam›flt› ama yine de düfl-
man› sevindirmemek için dik yü-
rüyor, espriler yap›p gülüyorduk.
Gardiyanlar›n teslim ald›¤› kabul
bölümüne girdik. ‹fllemleri yap›p
karantina dedikleri bölüme gir-
dik. Baya¤› ac›km›flt›k, yemek
yedik. Kafam›z darpl› oldu¤u için
saç›m›z› tutam›yor ve tarayam›-
yorduk. Biz de di¤erleri gibi saç›-
m›z› kestirdik ve üstümüzü de¤ifl-
tik. Y›rt›k olan elbiseleri ç›kard›k
ve yatt›k.

O sabah saat 08.00'de herkes
afla¤› indi, biz de indik ve onlar
say›m s›ras› ald›. Bizler ise afla¤›
inip masan›n yan›na geçip otur-
duk. “Ne yap›yorsunuz, deli misi-
niz sizi öldürürler, kalk›n bize de
k›zarlar” dendi. Gardiyanlar içeri

girdi, bize aya¤a kalkmam›z›
söylediler. Biz de “size siyasi ol-
du¤umuzu söyledik, biz oturarak
say›m veriyoruz” der demez sal-
d›r›ld›. Kafalar›m›za sandalyeler
ve ayaklar›m›za, belimize coplar
indi. Ben ve Engin abi sürüklene-
rek d›flar› ç›kar›ld›k. Burda beli-
mize sürekli cop ve yumruk geli-
yordu. Kafam›z› ayaklar›yla du-
vara s›k›flt›r›yorlard›. Kap›lar› ka-
pat›p “yine gelece¤iz bu kez s›-
k›ysa kalkmay›n” dediler. Di¤er
ko¤ufllara gidip say›mlar› al›p ge-
lip yine tehdit ettiler ve bir tokat
bana, bir de Özgür’e vurup Engin
abiyi de dayakla yere y›k›p gitti-
ler. Karantinadaki mahkumlar
nas›l bu kadar daya¤a dayanabi-
liyorsunuz, ben olsam flimdi yüz
defa kalkm›flt›m gibi fleyler söy-
lediler. Kimileri de niye kalkm›-
yorsunuz ki dedi. Önce Engin abi
olmak üzere anlatmaya çal›flt›k.
Bunlar, bir keyfiliktir, mahkumla-
r›n kendilerine itaat etmelerini is-
tiyorlar diyerek, hapishane dire-
nifllerinden bahsettik.

Ondan sonra biraz yat›p akfla-
ma do¤ru ç›k›p volta att›m. Öz-
gür abi biraz kat›ld›, Engin abi
voltada çok k›sa kald› ve tekrar
yatmak için yata¤›na ç›kt› ve sa-
y›m zili çald›, yine herkes “kalk›n
be kardeflim, zaten fazla kalmaz-
s›n›z” dediler. Gardiyanlar geldi
direk kimseyi saymadan bize yo-
¤unlaflt›lar. Kimisi tokat at›p ki-
misi tehdit ediyordu. Bu akflam
sabahki kadar fazla dövmediler
ve yar›n sabah geleceklerini söy-
leyip gittiler. Biz de yemeklerimi-
zi yedik ve oturup tekrar konufl-
tuk. O akflam, san›yorum bayra-
m›n 2. veya 3. günü, bizim ma-
hallede düzenledi¤imiz s›la gece-
sinin oldu¤u gün. Biz de türkü
söyleyelim belki bizimkilerle ça-
k›fl›r deyip ben bafllad›m. 2. tür-
küden sonra kalk›p yatt›k. 

Ertesi sabah as›l iflkence bafl-
lam›flt› ama biz bu kadar›n› bek-
lemiyorduk do¤rusu. Gardiyanlar
içeri girip önce 5-6 kifli sald›rd›.
Biri, “ben sizi kald›racam” deyip
ç›kt› ve yaklafl›k 10 dakika sonra
20'ye yak›n gardiyan içeri girdi-
ler. Yar›s›ndan fazlas› vuruyordu.

Ama bu vurmak öyle vurmak de-
¤ildi; herkes yukar› ç›kar›ld›, sa-
dece gardiyanlar ve bizdik. 15
dakika boyunca tahta bir copla
vurdular. Yine kalkmay›nca bir
bidonla su doldurulup üzerimize
dökülüyordu sürekli. Kap› aç-
makta kullan›lan demirlerle kafa-
m›za, daha çok belimize vuruyor-
du. O an bunlar› yapt›ran ve biz-
zat kendisi yapan .....'du. Engin
abi onun vurdu¤u demirler sonu-
cu yerde bayg›n gibiydi. Üzerimiz
s›r›ls›klamd› ama hala döküyordu
ve “siz kalkana kadar ben sizin
a¤z›n›z› burnunuzu k›rmaya de-
vam edece¤im”... deyip ç›kt›. 

Dayaktan sonra merdivenin
yan demirlerine tutunarak yat-
maya ç›kt›k. Biraz yatt›ktan son-
ra gardiyanlar geldi, “o aya¤a
kalkmayanlar kim?” deyip bizi
ça¤›rd›. “Siz kalkmamaya devam
ederseniz, biz ayn› fleyleri yap-
maya devam ederiz” deyip, ç›k›p
gittiler. 

Biz kahvalt›m›z› yap›p biraz
yatt›k ve havaland›rmaya ç›kt›k.
Engin abiye kalk›p gezmesini
söylüyorduk ama kalkamayaca-
¤›n›, kafas›n›n çok a¤r›d›¤›n› söy-
lüyordu. Biz de biraz gezelim bel-
ki düzelir diyorduk. Ö¤leden son-
ra gelip çok az bir süre benimle
volta att› ve bafl›n›n a¤r›d›¤›n›
söyleyip yine gidip yatt›. Gözleri
kay›yor gibiydi. Ö¤leden sonra
16.30 civar›, gardiyanlar “ko¤ufl-
lara da¤›l›yorsunuz, haz›rlan›n,
10 dakika sonra gelece¤iz” dedi.
Biz her fleye kendimizi haz›rl›yor-
duk... O k›sa zaman içerisinde
Engin abi ayr›lsak da tavr›m›z›n
aya¤a kalkmama konusunda ay-
n› oldu¤unu söylüyordu. Nas›l ol-

Engin, ÖÖzgür, CCihan vve
Aysu’nun ggözalt›na
al›nd›klar› pprotesto eeylemi...
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mam›z gerekti¤i, itiraz di-
lekçesi, bir araya gelme di-
lekçesi verelim derken aç-
l›k grevi de akl›m›zdan geç-
ti. Ama kendi bafl›m›za
yapman›n ne kadar do¤ru
olup olmad›¤›n› bilmedi¤i-
miz için onu programa kat-
mad›k. Herfleye haz›rd›k. Kendi-
mizden emindik ve umudumuza
güvenimiz tamd›. Birbirimize sa-
r›ld›k s›ms›k›... Ve üçümüz de
herfley devrimci hareket için de-
dik ve gardiyan geldi, hepimizi
ç›kard›.

““‹‹flflkkeennccee YYaappmmaakk
fifieerreeffssiizzlliikkttiirr””

Maltaya ç›kt›k, gardiyan›n biri
ismi ..... olan, “burada baz› olum-
suzluklar olmufl, e¤er yine de-
vam ederse gerekeni yapar›z” di-
ye tehdit edip, kimlikleri verdi ve
bizi da¤›tt›. Özgür A6, Engin B8,
ben B9’a verildik; ayr› ayr›yd›k.
Ko¤ufllara gittik.

Akflam say›m› geldi. Bir ses
geliyordu yan ko¤ufltan, ben he-
men slogan atmaya bafllad›m.
Gelen ses yaklafl›k yirmi dakika
sürdü ve ben kap›ya vurarak ““iiflfl--
kkeennccee yyaappmmaakk flfleerreeffssiizzlliikkttiirr”” di-
ye ba¤›rd›m. Gardiyanlar geldi.
Ba¤›r›yorum, slogan at›yorum di-
ye bana girifltiler. Yere düflürüp
tekmeleyip gittiler. 

O günün sabah›, içine bir yaz›
koyup bir top att›m Engin abiye.
Nas›l oldu¤unu, bana cevap yaz-
mas›n› istedim. Engin abi flöyle
yazm›flt›, “Cihan, Metris'te 4 flehi-
dimiz var ve bu dayatmalar› ka-
bul etmedikleri için yar› ç›plak
mahkemelere ç›kanlar› düflün.
fiimdi o bayra¤› biz ald›k. Gere-
kirse ölece¤iz ama aya¤a kalk-
mayaca¤›z. E¤er kalkarsak flehit-
lerimize sayg›s›zl›k yapm›fl olu-
ruz...” ve ayr›ca selam sabah
yazm›flt›. Ben de kendisininkini
onaylad›m ve gerçekten böyle
fleyler duymak insan› coflkulan-
d›r›yor ve cesaret veriyordu. 

Akflam say›m›nda fazla ses
gürültü duymad›m, ko¤ufla gelen
gardiyanlar kalkmam› söyledi.
KKaallkkmmaayyaaccaa¤¤››mm›› söyledim ve

masaya tekme at›ld›. Masa bana
çarpt›, beni kald›r›p duvara yas-
lad›lar. “Yar›n gelece¤iz kalkmaz-
san görürsün” dediler. 

Buradaki adliler de art›k kork-
maya bafllad›lar. Kardeflim sen
siyasisin, ama biz de hükümlü-
yüz, görüflümüz var, infaz›m›z ya-
nar, telefon haklar›, kantin hakla-
r› yasaklan›r diye adeta yalvar›r
tarzda fleyler söylüyorlard›. Ben
dayanamay›p onlara flunu söyle-
dim; en fazla burda sizin yan›n›z-
da olurum, az do¤rulurum ve tek-
rar otururum ama kesinlikle s›ra-
ya girmem dedim. Derken ak-
flam say›m›na gardiyanlar geldi
ve pazarl›k yap›yorlard›. Ben
adeta flok oldum. Niye böyle bir
fley yap›yorlar dedim; s›raya gir-
meyece¤imi ama aya¤a kalk›p
hemen oturaca¤›m› söyledim.
Kabullendiler ve ç›k›p gittiler. Ha-
la flaflk›nd›m, bu akflam da böyle
geçti ve ertesi sabah say›mda
ben bardaklar› y›k›yordum, gar-
diyanlar geldi bana “s›raya geç”
diye ba¤›rd›. Ben de zaten ayak-
tay›m oturmad›¤›ma flükret, ben
s›raya girmem dedim. Tamam
deyip gittiler. Bir saat sonra bir
top geldi, bana olmad›¤›n› söyle-
diler.

Bu arada avukatlar gelmifl,
durumu anlatt›k konufltuk. Geri
geldim. Topta bir fley yaz›yordu
denildi, ondan sonra ald›m oku-
dum. fiöyle yaz›yordu, 'Engin
çok rahats›z, biz revire kald›rd›k
yaln›z ölmüfl olabilir.' dediler.

“NNaabbzz›› AAtt››yyoorrssaa GGeerrii
GGööttüürrüünn”” Diyen BBir DDoktor

Engin’i revire kald›rm›fllar ve
revirdeki doktor, ““ggöözzlleerrii aaçç››ll››--
yyoorr,, nnaabbzz›› ddaa aatt››yyoorrssaa kkoo¤¤uuflflaa
ggeerrii ggööttüürrüünn”” demifl. 

Ondan sonra çok kötü olmufl-
tum, gardiyanlar geldi¤i zaman
hemen oturup yüzlerine sinirli si-

nirli bak›yordum. Onlar
hiç bana bile bakm›yor-
lard›. ‹radi olarak yen-
mifl, onlara kabullendir-
mifltik oturmay›. Kötü ve
ac› yan›, can›m›z› alm›fl-
lard› art›k. Arkadafl›m›z›,
kardeflimizi, yoldafl›m›z›

alm›fllard›. Art›k dayak, iflkence,
tehdit fiili olarak olmasa da duru-
mun kendisi iflkenceydi, çünkü
yoldafl›m›za b›kmadan iflkence
yapan namussuzlar hep karfl›-
m›zda. fiimdi bizi her gördükle-
rinde biri “ben Tunceliliyim”, di-
¤eri “Malatyal›y›m, Erzincanl›-
y›m...” diye hemflehrilikle yak-
laflmaya çal›fl›yorlard› ama biz
biliyorduk hepsi katildi. ‹flkence
yapmayanlar varsa da onlar bile
bizim gözümüzde katillerdi; çün-
kü göz yumdular, o yüzden kini-
miz hepsineydi...

“Bütün mahkumlar›n ifadesi
al›nacak” diye savc›l›k ça¤›r›nca,
müdürle bafl gardiyanlar gelip
önce üstü kapal› tehdit ettiler,
ama bizim tavr›m›z adlileri de et-
kilemiflti, flöyle söylüyorlard› ad-
liler: “Belki Engin gibi ölürüz,
ama ne olursa olsun biz gördü¤ü-
müzü bildi¤imizi anlataca¤›z...”
O akflam oturduk, ko¤uflta nas›l
isyan ç›kart›r›z diye düflünüyor-
lard› ve çok emindim, ben yapa-
l›m deseydim onlar hay›r demez-
lerdi, çünkü onlar da benim ka-
dar olmasa da çok üzgünlerdi,
yanlar›nda insan ölmüfltü. Bu du-
rumu savc›n›n yan›na ve hasta-
neye giderken Özgür’le konufl-
tum, bizim ko¤uflta böyle fleyler
yapmay› düflünüyoruz demifltim.
Özgür de kendi bafl›na birfleye
kalk›flma dedi. Ben de ko¤ufltaki-
lere yapmayaca¤›m›z› söyledim.
‹syan haz›rl›¤› için bozulan çar-
flaflar› tekrar takt›k.

Sonra da tahliye olup ç›kt›m.
Bu benim için ilk tutukluluk ve
yan›mda bir duvar ötede kaybet-
ti¤im ilk yoldafl›m... evet bir tec-
rübeydi ve umudumuz olan bü-
yük ailemize lay›k bir flekilde ç›k-
t›k, bizi de ayakta tutan onun
adaleti ve onuruydu...

***

AArrtt››kk ddaayyaakk,, iiflflkkeennccee,, tteehhddiitt ffiiiillii 
oollaarraakk oollmmaassaa ddaa dduurruummuunn kkeennddiissii

iiflflkkeenncceeyyddii,, ççüünnkküü yyoollddaaflfl››mm››zzaa
bb››kkmmaaddaann iiflflkkeennccee yyaappaann

nnaammuussssuuzzllaarr hheepp kkaarrflfl››mm››zzddaa...... 
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Yarat›lan tarihe sahip ç›kan,
demokrasi mücadelesinde bir ye-
niyi can›yla yaratan Engin’in an›-
s›na merhaba, hepimizin bafl› sa-
¤olsun.

Anneler evlatlar› darda olunca
anlarm›fl, ben anlamad›m. Belki
de flimdi bu yüzden etim s›zl›yor.
Benden daha genç birisi, müca-
delede daha yeni birisi, hapisha-
neden daha yeni ç›km›fl birisi...
dövüle dövüle öldürüldü diye
etim s›zl›yor. 

Day›’n›n "a¤lamay›n" sözü
bunun için miydi! A¤lasam rahat-
layaca¤›m sanki. Ama ben rahat-
lamak istemiyorum. Atefl yutmufl
gibiyim, içim yan›yor.

Sloganlarla aç›klama bafllad›.
Bas›n aç›klamas› okundu. Ve ar-
d›ndan dergi da¤›t›m› için arka
soka¤a geçildi. Pankart, önlük ve
megafon Engin’de, foto¤raf ma-
kinesini bendeydi. O önde, ben
arkadayd›m ve da¤›t›m için kap›-
lar› çalmaya bafllad›k. Siviller ol-
du¤unu anlad›¤›m birkaç kiflinin
önünden geçtik. 15-20 dakika
sonra iki resmi araç megafonun
insanlar› rahats›z etti¤ini, yürüyüfl
yapamayaca¤›m›z› söyledi. Dergi
da¤›tt›¤›m›z› söyledik ve megafo-
nu kapatarak sokaktan ç›kmak
üzere geri dönerken dört sivil
araç yolu kapatt›. Kimlik istediler,
verdik. Özgür ve Engin’in aran-
mas› var dediler. Avukatlar›m›z›
aramak istedi¤imizi söyledik.
Kimliklere bak›ld›¤› s›rada ortam
terörize edilmeye çal›fl›ld›. "Kor-
san gösteri bu", "hakk›n›zda 18
ihbar ald›k", "siz bizimle nas›l
böyle konuflursunuz, anarflist mi-
siniz" tarz› gerilimi yükselmeye
dönük sözler söylemeye bafllad›-
lar. Onlar gelene kadar hiçbir so-
run olmad›¤›n›, kendi yapt›klar›n›n
yasad›fl›l›¤a girdi¤ini ifade ettik. 

Engin ve Özgür’e yap›fl›p ko-
parmaya çal›flt›lar. En son “Ay-
su’yu da al›n” dediklerini duy-
dum. Engin’i döve döve, Özgür’ü
sürükleyerek att›lar arabalara. 

Karakola girdi¤imizde araba-
dan inmemizi istediklerinde al-
d›klar› yere b›rak›rlarsa inece¤i-
mizi söyledik. ‹çeriye dövülerek
al›nd›k. Çocuklar nezarete dövü-
lerek konuldu. Üst aramalar› dö-
vülerek yap›ld›. Cihan benim ya-
n›mda (ben kad›n nezarethanesi
olmad›¤› için genifl koridorday-
d›m) mobesenin alt›nda tacizle
arand›¤› için slogan att›k. Yan›na
gidip müdahale etmeye çal›flt›m.
Ama aradaki polislerden ona ula-
flamad›m. O s›rada ben slogan
at›nca hücredeki arkadafllar da
kat›ld›lar. Siviller, resmiler hemen
hepsi dayak aflamalar›nda topye-
kün hareket ediyorlard›. 

Akflam saatlerinde arama için
yukar›ya sürükleyerek ç›kar›l-
d›m. Arama için soktuklar› yerde
iki sivil, bir resmi kad›n polis ve
oran›n temizlik ifllerini yapan ka-
d›n taraf›ndan dövülerek aran-
d›m. Karfl›l›kl› birbirimize girdik.
Ahlaks›z arama tarz› ve hakaret-
lerine ben de sözlü ve fiili cevap
verdim. 

Hastanede üstünkörü bir tes-
pit yap›ld›. Polisin iflkence yapt›-
¤›n› çevredeki insanlara f›rsat
buldukça ifade ettik. Hastane dö-
nüflünde bizi sivillere teslim etti-
ler. ‹ftar vaktiydi. Sar›yer ilçe em-
niyetine götürülürken araban›n
içinde bafl›m›z› yere e¤dirmeye,
a¤z›m›z› kapatmaya çal›fl›p, "size
flov yapt›rmayaca¤›z" dediler.
Dövülerek yukar› ç›kar›ld›k. As›l

iflkence ve yo¤un dayak burada
yafland›. 10-15 polis taraf›ndan
feci flekilde dövüldük. Derman›-
m›n kalmad›¤›n› düflündü¤üm bir
esnada, Özgür’ün “otur” emrine
karfl› ç›kmas› ve bu konudaki ira-
de savafl› hepimizi yeniden ken-
dimize getirdi. Hepimiz halsizken
aya¤a kalkt›k. Gözlerimizle birbi-
rimize gülümsedik. Yapmak iste-
dikleri herfleyi zorla kendileri ya-
pacakt›, biz hiçbir fleye tabi ol-
mayacakt›k. Özgür’ü parmak izi-
ne götürdükleri bir esnada ona
sloganlarla destek vermeye ça-
l›flt›k. Bizi bu s›rada kamerayla
çekiyorlard›. ‹çerideki iflkenceyi
çekmelerini söyledik. Bizi bir sü-
re daha flu veya bu gerekçeyle
dövdüler. Hiçbir çekince tafl›ma-
dan neremize gelirse vurdular. Ci-
han itiraz edecek oldu¤unda onun
kula¤›na e¤ilerek çok hayvani bir
sesle ba¤›rd›lar. Müdahale etme-
ye kalmadan bana da ayn›s›n›
yapt›lar ve bir süre ikimiz de öyle-
ce kalakald›k. Duyamad›k. 

Sonras›nda arkadan kelepçey-
le ba¤l› ellerimizi baflka bir kelep-
çeyle bizi birbirimize ba¤lad›lar.
Cihan ve ben, Engin ve Özgür bir-
birimize ba¤l›yd›k. Engin ve Öz-
gür’ü, Engin’in belindeki kemeri
ç›kararak bir hayvan› nas›l ba¤-
larlarsa öyle ba¤lad›lar. Öfkemi
çok artt›ran birfleydi buna seyirci
kalmak zorunda olmak.

Bir sivil polis, ruh hastalar› gi-
bi ortam›za geçip poz verdi ve di-
¤eri de onu cep telefonuyla çekti.
Facebook’ta yay›nlayaca¤›z di-
yorlard›. Ne afla¤›l›k bir fleysin
sen be düzen, sen bunlar›n, bu
rezillerin, bu acizlerin üzerinde
yükseliyorsun. fiimdi bu foto¤raf
karesinde kimin hali daha ac›-
nakl› görünür ki?.. Kim daha za-
vall› duruyordur? Kim bu karede
erdemi, kim ahlaks›zl›¤› temsil
ediyor acaba? Dünyan›n nefret
etti¤i ABD'nin kopyas›s›n›z siz!

Emniyet duvar›ndan ç›kt›¤›-
n›zda süt dökmüfl kedi gibi yapt›-
¤›n› savunamayan zavall› duru-
mundas›n›z. Bizse içeride ney-
sek, d›flar›da da oyuz. ‹flte mese-
le bu. Yapt›¤›n› hep savunuyor
olabilmek, hep savunulacak fley-

Aysu BBaykal'›n AAnlat›m›:
‘‘AAtteeflfl yyuuttmmuuflfl ggiibbiiyyiimm,, iiççiimm yyaann››yyoorr..’’

BBiirr ssiivviill ppoolliiss,, rruuhh hhaassttaallaa--
rr›› ggiibbii oorrttaamm››zzaa ggeeççiipp ppoozz
vveerrddii.. NNee aaflflaa¤¤››ll››kk bbiirr flfleeyy--
ssiinn sseenn bbee ddüüzzeenn,, sseenn bbuunn--
llaarr››nn,, bbuu rreezziilllleerriinn,, bbuu aacciizz--
lleerriinn üüzzeerriinnddee yyüükksseelliiyyoorr--
ssuunn.. fifiiimmddii bbuu ffoottoo¤¤rraaff kkaa--
rreessiinnddee kkiimm ddaahhaa zzaavvaallll››??

KKiimm bbuu kkaarreeddee eerrddeemmii,,
kkiimm aahhllaakkss››zzll››¤¤›› tteemmssiill

eeddiiyyoorr??
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leri yapabilmek, sonra-
dan acizleflip zavall›lafl-
mamak, köpekleflme-
mek... Foto¤raf çekilir-
ken di¤erleri afla¤›da
yemek yiyorlard›. Bir
ara gözlerimin karard›-
¤›n›, sonra Özgür’ün
yüzümü y›kad›¤›n›,
aya¤›n›n sakatl›¤›na
ra¤men beni tafl›d›¤›n›
hat›rl›yorum. Sonras›nda ben
kendime gelince afla¤›ya indik
ve ‹stinye’ye geri götürüldük.
Engin ve Cihan’›n parmak izleri-
nin al›nmad›¤›n› daha sonra ö¤-
rendim. 

Avukatlar›m›z geldi ve halimi-
zi görünce tart›flma bafllatt›. Sav-
c›l›¤› arayarak hemen hastaneye
götürülmemiz gerekti¤ini söyledi.
Tek bafl›m›za de¤ildik, kendimi-
ze, yapt›¤›m›z ifle, birbirimize ina-
n›yorduk. Bütün bunlar›n yan›nda
avukatlar nezdinde sahipleniliyor
olmak o ortamda bana çok an-
laml› geldi. Onca düflman ellerin
ortas›nda bizlere dokunan seven
eller. Eminim bunu arkadafllar da
hissetmifltir. ‹stinye Devlet Hasta-
nesi’nden sonra fiiflli Etfal’e götü-
rüldük. Beyin tomo¤rafisi çekile-
ce¤ini ö¤rendiklerinde polisler te-
laflland›lar. Sonuçlar al›n›nca, di-
¤er bölümlere götürmeden kara-
kolun yolunu tuttular. Avukatlar o
s›rada art›k gitmifllerdi. Saat sa-
n›yorum gece 03.00'tü, kad›n ne-
zareti yok diye beni gece Fatih
Sultan Mehmet Folis Karakolu’na
götürdüler. Burada herhangi bir
yapt›r›m, sataflma vb. olmad›.
Sabah yeniden ‹stinye Karakolu-
na oradan da Sar›yer ilçe emni-
yete apar topar götürüldüm. Bu-
rada parmak izim zorla al›nd›.
Deyim yerindeyse bir fiske bile
vurmad›lar. Ama herbirinin bir ifli
vard›. Ayaklar›m› tutan, bacakla-
r›m›, bafl›m›, tek tek pamaklar›m›
tutan birileri vard›. Yaklafl›k yar›m
saatlik bir cebelleflme sonucunda
parmak izi iflini bitirdiler. 

Sabah hastaneye götürüldük.
Bir önceki gün ikinci defa gitti-
¤imde hastane içindeki polis
odas›nda fliflman bir polisin ön-
cülü¤ünde özellikle Engin ve Öz-
gür dövülmüfltü. Yine ayn› odaya

sokulduk. Doktor fiiflli Etfal’e
sevk etti ama polis, savc› ça¤›r›-
yor gerekçesiyle ifllemleri bitir-
meden savc›l›¤a götürdü. 

Savc›l›¤a götürülürken tam
içeriye giriyordum ki Engin’in
""FFeerrhhaatt›› vvuurraann ppoolliiss ttuuttuukkllaannss››nn""
slogan›n› duydum. Benim için
mesafe k›sayd› ama Engin’i öyle
görünce “dura dura keflke ben de
slogan atarak girseydim” diye
içimden geçirdim. Avukat›m›z
eflli¤inde savc›n›n yan›na girdik.
Savc› yan›m›zda oradakilerle ka-
fa tokuflturarak selamlaflt›. Üstün
körü bir dinleme, “h›mm, slogan
atm›fls›n›z” türü sözler, “sordu-
¤um sorulara evet hay›r cevab›
vermeniz yeterli”... yaklafl›m›yla
susturulmaya çal›fl›ld›k. Zaten
daha ifadeler bafllamadan hakim
ça¤r›lm›flt›. Yani tutuklanmam›z›n
talep edilmesi kesin gibiydi. Nite-
kim öyle oldu. 

Hakimli¤e ç›kt›¤›m›zda tutuk-
lanmam›za karar verildi.

Tutuklanma karar›n›n verilme-
sini biz de beklemiyorduk ama
çok da sürpriz olmad›. ‹nsan böy-
le bir ülkede yaflay›nca kendini
haz›rl›yor demek ki... ama En-
gin’in flehitli¤ine haz›rlanmam›-
fl›m iflte. Engin y›kt› geçti. 

Karar› ö¤rendikten sonra En-
gin “bana mutlaka mektup yaz
tamam m›” dedi. Ben de onlara
“siz de yaz›n ama yazaca¤›n›z
sözlere dikkat edin”... dedim. Ka-
rakola getirildik. Polisler iftar aç›-
yordu. Bizim aç›m›zdan pek de¤i-
flen bir fley yoktu ama polisler ra-
hatlam›fl görünüyordu. Enginler
nezaretten ç›kar›l›rken en son ku-
caklaflt›k, yine unutma yaz dedi.

“Söz, ilk sana ya-
zaca¤›m” dedim.
fiimdi ilk size yaz›-
yorum. Hapisha-
nede birkaç kere
denedim hep ya-
r›m kald›, niye ya-
zam›yorum diye
hay›fland›m. Oysa
düflüncelerimi tam
toparlamam›fl›m.
Onun için de ka¤›t
üzerinde de yar›m
kal›yordu. 

Emanete al›nan eflyalar›m›z›
ald›k, ka¤›t imzalad›k. Foto¤raf
makinesi de vard›. Ama içinde
resimlerin durup durmad›¤›n› bil-
miyordum. Avukat›m›z ve Ci-
han’›n abisi h›zla hepimize sa¤ol-
sunlar elbise ayarlam›fllar. Nas›l
canla baflla u¤rafl›yorlard›. ‹nsa-
na çok güzel duygular yaflat›yor
sahiplenilmek... Ama ben çocuk-
lar›n o kadar dövülmesine engel
olamam›flt›m. Gözümün önünde
gebertene kadar vuruyorlard› ve
ben onlara ulaflam›yordum, kah-
roluyordum. 

Hapishaneye giriflte bilgisayar
kameras›yla önden ve iki yandan
foto¤raf çektiler. ‹nfaz koruma
memuru benim hakk›mdaki bilgi
formunu doldurdu. Lacivert ya-
sak oldu¤u için avukat›n verdi¤i
pantolonu giyip üzerimdeki laci-
verti emanete verdim. Duyarl›
kap›dan geçerken ayakkab› ç›ka-
r›p ç›karmama konusunda bizim-
kilerin ne yapt›¤›n› sordum. O da
bana “ç›kar›yorlar merak etme,
ben sana yanl›fl bir fley yapt›r-
mam” dedi ve ben aptal buna
inand›m, ç›kard›m. Duyarl› kap›-
dan geçtim sonra içime bir kurt
düfltü. Biz böyle yapm›yorduk
sanki diye içim içimi yedi. F tip-
lerini, yaflananlar› hat›rlamaya
çal›flt›m. Ç›plak ayakla niye geli-
yorlard›? Ayakkab› arama dayat-
mas›. ‹çim darald›. Nas›l böyle bir
fleye inand›m dedim durdum...
Sonras›nda bu görevliyle konufl-
tum... Giriflte yaflad›¤›m bu duru-
mu temsilcimizle de konufltum.
Düflman bazen çok tan›d›k yer-
den, çok yumuflak bir sesle dos-

Engin’i kkimbilir
kaç kkere yy›kt›lar
söyleneni yyapmad›¤›
için? Her sseferinde
buna kkarfl› çç›kt› mm›,
ç›kt›. BBu hhesaplafl-
madan ggalip çç›kt›
m›, çç›kt›. TTarihe ssa-
hip çç›km›fl mm›, ç›k-
m›fl. OO halde yyola
devam. AAma bbenim

içim hhala yyan›yor, kim ssöndürecek bbunu?
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tane bir biçimde geli-
yordu ve ben buna kan-
m›flt›m. Bu konularda
kendimi uyan›k san›r-
d›m ama neye mal oldu.
Onca dayak yiyen, on-
ca iflkence gören insan-
lar› çi¤nemifl oldun diye
kendimi sorguya çek-
tim. Düflman›n binbir
yüzü olabilirdi, ama içi
ayn›d›r. Bu kifli benim
asker taraf›ndan h›rpa-
lanmam› istemedi¤i için
böyle davrand›¤›n› söy-
ledi sonras›nda. 

Bir gece karantinada
kald›m. Ertesi gün ikin-
ci müdürlerden biri so-
rumlulu¤u üzerine ala-
rak beni ko¤ufla ç›kartt›rd›. Erte-
si gün acil sevk yapt›rd›k. 7
Ekim’de de hem asker hem de
infaz koruma memuru hakk›nda
suç duyurusunda bulundum. 8
Ekim’de avukat›ma sa¤l›k perso-
nelinin yaklafl›m›n› anlatan bir
mektup  gönderdim, adli t›pa
sevkimi istedim. bir hafta boyun-
ca idare ifllem yapmay›nca idare-
yi de iiflflkkeennccee iizzlleerriinniinn kkaappaannmmaa--
ss››nnaa oorrttaakk oollmmuuflflllaarrdd››rr diye sav-
c›l›¤a flikayet ettim. 

Engin’in flehitli¤iyle birlikte bir
ya¤c›l›k, bir jet h›z›, bir ihtimam...
Dilekçelerde kimi ya da kimleri
flikayet ediyorsak net belirtmeliy-
mifliz de süreç h›zl› ilerlemeliymifl
falan... Ortadaki bir ölü ne hale
getirmiflti bunlar›... Yani insan›
farketmek bir ölüme mi mal olu-
yordu. Hay›r bu bile çok iyi niyet-
li bir düflünce. Paçalar› tutufltu,
söndürmeye çal›fl›yorlar.. 

Tahliye oldu¤um günün saba-
h› hastaneye götürüldüm. Asker-
le muayene odas›ndan d›flar› ç›k-
mas› için kavga yap›yoruz. Tar-
t›flt›¤›m›z komutan 19 Aral›k
2000'de Çanakkale’de görevli
olan biri. Kendisini tan›d›¤›m›
söyledim. Günah ç›karmaya gi-
riflti. Kurnazca tedaviyi engelle-
meye çal›fl›yordu. En son bu fle-
kilde muayene olmayaca¤›m›
söyledim. Komutan, savc› ve
baflsavc›yla görüflerek “üçlü pro-
tokole uygun” tarzda paravanl›

bir oda haz›rlatt›lar, bu flekilde
muayene oldum. 

Akflam da tahliye oldu¤umu
söylediler. Asker de savunma
psikolojisindeydi, idare de. ‹dare-
de bu daha barizdi. Kimilerinin
eflleri Metris’de gardiyan ya da
müdürdü. Yürekleri a¤z›ndayd›.
Abart›l› sevecenlikleri bundand›..

Haberi nas›l ald›m? Avukat›n
gelmesini bekliyordum ki Engin-
ler’in adresini al›p faks yazay›m
diye düflünüyordum. Avukat
uzun süre gelmedi. D›flar›n›n yo-
¤un ifllerine yordum ben, temsilci
arkadafl “gelirdi ama...” dedi.
Sonra seninle tutuklanan kimdi
diye sordu. Adlar›n› söyledim,
gazetedeki haberi gösterdi. Önce
inanmad›m. ‹nanamad›m, kon-
duramad›m, nas›l yani, ama ne-
den nereden ç›kt› ki?? Bir sürü
soru uçufltu kafamda. O andan
itibaren s›¤am›yordum dört du-
vara.

Engin’in emniyette, hastane-
deki hallerini canland›rmaya ça-
l›flt›m. Acaba orada ald›¤› darpla-
r›n etkisi mi, içerde bir fley yafla-
m›fl olaca¤› ilk anda akl›ma gel-
medi. Niye gelmiyor ki?

‹kinci gün hastane önünde ya-
p›lan eylemin pankart›nda katle-
dildi¤i yaz›yor. “Bu ne?” diyorum.
‹yi birfley umarken katliam duyu-
yorum... Ama makineye ba¤l› ol-
du¤u yaz›yor. Kesin yaflar diyo-

rum. Hadi Engin nolur,
inat et... Engin karfl› koy
seni yere y›kmak iste-
yenlere...

Ölmek yok Engin.
Sanki ona suni teneffüs
yapt›r›yorum, sanki ona
nefes üflüyorum... Bir
taraftan ben bu delikan-
l›n›n nesini tan›yorum
diyorum, hadi diyorum
kendi kendime, anlatsa-
na Engin’i... Tan›mla
onu kendine. Hani bu
delikanl› sana emanet-
ti.. Bak ne haldeymifl in-
san hiç mi hissetmez di-
ye diye yand›m dön-
düm. Daha yeni ç›km›fl-
t› o, daha gençti, mahal-
leye yeni gelmiflti, isyan

cümleleri ya¤›yor içime, sindire-
miyorum bunu, kabullenemiyo-
rum. Pankarta k›z›yorum. bitkisel
hayattaym›fl, niye ölmüfl gibi
pankart açm›fllar sanki diyorum
içimden... Ölmese böyle yazmaz
bizimkiler, ama öldüyse gazeteler
niye bitkisel hayatta diyor?!..

Çaresiz havaland›rmaya ç›k›p
Engin için, Yürüyüfl Dergisi için
AKP’ye karfl› sloganlar at›yoruz.
ve iki gün kap› dövme eylemi ya-
p›yoruz. Geliflmeleri izliyoruz te-
levizyondan, gazeteden... Baka-
n›n özrü, idarenin harekete geçi-
fli, tahliye talebinin reddedilifli...
Herfley mümkün, her türlü hesap
olabilir. Yaflanacak hiçbir fleyin
beni flafl›rtmayaca¤›n› düflünüyo-
rum. Ringte hastaneye giderken
pencereden nas›l bak›yorduysam
tahliye sonras›nda da ayn›yd›.
Yoklad›m kendimi, bir de¤ifliklik
var m›, hay›r yoktu... 

‹ç ya da d›fl düflman bizi za-
man zaman yere serebilir, ama
her seferinde karfl›s›na dikiliyor
muyduk. “Ben var›m iflte” diyor
muyduk, mesele buydu. Engin’i
kimbilir kaç kere y›kt›lar söyle-
neni yapmad›¤› için? Her seferin-
de buna karfl› ç›kt› m›, ç›kt›. Bu
hesaplaflmadan galip ç›kt› m›,
ç›kt›. Tarihe sahip ç›km›fl m›,
ç›km›fl. O halde yola devam.
Ama benim içim hala yan›yor,
kim söndürecek bunu?..
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““AAssrr››nn ddaavvaass››”” diye sunulan
““EErrggeenneekkoonn ddaavvaass››””na 20
Ekim’de, “Silivri Ceza ve ‹nfaz Ku-
rumlar› Kampüsü”nde  baflland›.

““AAssrr››nn ddaavvaass››”” ve benzeri söy-
lemlerle, öyle bir hava yarat›l›yor
ki, sanki ülkemiz tarihinde bir ilk
hayata geçirilerek, kontrgerilla ile
hesaplafl›l›yor. Sanki kontrgerilla
bugüne kadar iflledi¤i suçlardan
yarg›lan›yor. Davada tutuklu bu-
lunan san›klar içinde fiener Eruy-
gur,  Hurflit Tolon gibi emekli ge-
nerallerin, Veli Küçük, Arif Do-
¤an, Muzaffer Tekin gibi kontrge-
rillac›lar›n olmas›, davan›n kont-
rgerillan›n yarg›land›¤› bir dava
gibi sunulmas›n›, dolay›s›yla kit-
lelerin aldat›lmas›n› kolaylaflt›r-
maktad›r hiç kuflkusuz. 

2500 sayfal›k Ergenekon iddi-
anamesinin halka sunuluflu da,
böyle bir yarg› oluflturacak flekil-
de yap›ld›. Sözde, 1977 1 Ma-
y›s’›ndan, Gazi katliam›na kadar
bir çok kontrgerilla eylemi, dava-
da yarg›lama konusu yap›lacakt›.
Hala, özellikle AKP yandafl› bas›n
taraf›ndan bu çarp›tma sürdürül-
mektedir. Oysa, bunlar, iddiana-
mede asli bir unsur olarak bile yer
almamaktad›r. 

‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahke-
mesi'nde bafllayan yarg›lamada,
Ergenekon ismi verilen örgüte
yöneltilen suçlamalar aras›nda
resmen say›lanlar flunlard›r:

– Darbe ortam› haz›rlamak,
hükümeti y›kmaya teflebbüs

– Cumhuriyet gazete-
sine üç kez bomba at›l-
mas›, 

– Dan›fltay üyesinin
öldürülmesi,

– El bombalar› bulun-
mas›, 

– Devlete ait gizli bel-
gelerin kullan›lmas›, ki-

flisel fiflleme yapmak, ruhsats›z si-
lah bulundurmak ve tafl›mak...

Evet, koskoca(!) Ergenekon
davas›ndaki suçlar bunlar iflte.
Gerisi, oligarfli içi çat›flmay› per-
delemek için ortaya at›lm›fl spe-
külasyonlard›r.

Kontrgerilla üüç-befl kkiflilik
çete dde¤il, ddevlettir;
AKP’ye kkarfl› dde¤il, hhalka
karfl› kurulmufltur

Davada çarp›tmalardan ikisi
flunlard›r;

BBiirriinncciissii,, kontrgerilla örgütlen-
mesi, davada yarg›lanan san›k-
larla s›n›rlanmaktad›r. Bu, koca-
man bir yalan ve devleti aklama
operasyonudur.

KKoonnttrrggeerriillllaa ddeevvlleettttiirr.. Davada
yarg›lanan san›klardan Veli Kü-
çük, Muzaffer Tekin, Arif Do¤an
gibileri, bu organizasyonun ancak
küçük bir parças›d›r, o kadar.

Kontrgerilla, devletin bilgisi ve
onay› dahilinde, 1952’de olufltu-
rulmufl; o tarihten günümüze,
tüm faaliyetlerini de devletin bil-
gisi ve onay› dahilinde yürütmüfl-
tür. Bunlar, belgeleriyle ortada
olan, konuflan hemen her kontrg-
erillac›n›n da vurgulad›¤› gerçek-
lerdir. SSuussuurrlluukk olay›nda ise,
““kkoonnttrrggeerriillllaa ddeevvlleettttiirr”” gerçe¤i,
art›k hiç bir flekilde karart›lama-
yacak biçimde ortaya ç›km›flt›.
Kontrgerilla fleflerinden Mehmet
A¤ar, bu gerçe¤i ““bbiirr ttuu¤¤llaa ççeekkii--
lliirrssee,, hheerrkkeess aalltt››nnddaa kkaall››rr”” sözle-

riyle, özlü bir flekilde ifade etmifl-
tir. Bu gerçek bilindi¤i için, kont-
rgerilla örgütlenmesinden bir tu¤-
la bile çekilmemifltir.

Kontrgerilla devlettir, gerçe¤ini
anlatan yak›n zamandaki itiraflar-
dan birisi, J‹TEM’in kurucular›n-
dan Arif Do¤an’a aittir. Arif Do-
¤an, flöyle diyor: ““JJaannddaarrmmaa ‹‹ss--
ttiihhbbaarraatt GGrruupp KKoommuuttaannll››¤¤››,,

kkaaddrroossuu GGeenneellkkuurrmmaayyccaa ttaassddiikk--
llii oolluunnaann bbiirr ggöörreevvddiirr.. KKoommuuttaann--
llaarr››nn bbiillggiissii vvee kkaarraarrllaarr›› ddoo¤¤rruull--
ttuussuunnddaa kkuurruullmmuuflflttuurr..”” 

Bu ttaassddiikkllii öörrggüüttüünn yapt›¤›,
say›s›z cinayet, kay›p, provokas-
yon,  katliam ve benzeri söz ko-
nusudur. Fakat, Ergenekon dava-
s›n›n iddianamesinde J‹TEM’in bu
icraatlar› soruflturma konusu bile
de¤ildir.

Yeni itiraflardan birisi de, Su-
surlukçulardan AAyyhhaann ÇÇaarrkk››nn ta-
raf›ndan yap›ld›. Çark›n, U¤ur
Dündar’›n Arena program›nda
““tteerröörrllee mmüüccaaddeellee kkaappssaamm››nnddaa
bbiinnee yyaakk››nn kkiiflfliiyyii ööllddüürrddüü¤¤üünnüü””
söylüyor. 

Çark›n’›n yapt›¤› infazlar›n bü-
yük bölümünü, Devrimci Sol kad-
ro ve savaflç›lar›na yönelik infazlar
oluflturmaktad›r. Elbette, Çark›n’›n
bu anlatt›klar› da yeni ö¤renilen
fleyler de¤ildir. Örne¤in, biz bunlar›
y›llard›r yaz›yoruz, bu katillerin lis-
tesini ve hangi katliamlara kat›l-
d›klar›n› oonnllaarrccaa kkeezz yyaayy››nnllaadd››kk..
Çark›n da, anlat›mlar›nda bunlar›
““eemmiirr kkoommuuttaa zziinncciirrii iiççiinnddee””
yapt›¤›n› söylüyor, ki baflka türlü-
sü olamaz zaten. Kimin emir ko-
mutas› alt›nda yapt›¤› da biliniyor:
‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinnlleerr’’iinn,, KKoorrkkuutt EEkkeenn--
lleerr’’iinn,, MMeehhmmeett AA¤¤aarrllaarr’’››nn..

Peki bunlar kimden emir ald›-
lar? Mehmet A¤ar söylüyor; ““bbiinn
ooppeerraassyyoonn kkaarraarr›› ddeevvlleettiinn zziirrvvee--
ssiinnddee aall››nnmm››flfltt››rr””.. Kontrgerilla
olay› budur... 

Kontrgerillayla Hesaplaflma De¤il, 
Oligarfli ‹çi Hesaplaflma
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O “zirve”nin söz konusu bile
edilmedi¤i yerde, kontrgerilla
yarg›lamas› yoktur.  

ÇÇaarrpp››ttmmaann››nn iikkiinnccii bbooyyuuttuu,
kontrgerillan›n hedefiyle ilgilidir.
Kontrgerillay›, Ergenekon davas›-
n›n iddianamesinde arayan bir ki-
fli, orada sadece AKP’ye karfl› ya-
p›lan bir faaliyet görecektir. Sanki
kontrgerilla, oligarfli içi iktidar ça-
t›flmas›nda kullan›lmak üzere ku-
rulmufl bir örgüttür.

‹ddianamede yarg›lama konu-
su yap›lan eylemler de, oligarfli
içi iktidar çat›flmas› çerçevesinde
yap›lan eylemlerdir. Devrimcilere,
Kürt hareketine, halka karfl› yap›-
lan infazlar, kay›plar, katliamlar
iddianamede yok ve yarg›lama
konusu de¤ildir.

Elbette gerçek bu de¤ildir.
Kontrgerilla, AKP’ye karfl› de¤il,
halka karfl› kurulmufl bir örgüttür.
As›l eylemleri de, halka karfl›d›r.
AKP de kontrgerillan›n hedefi de-
¤il, hamisidir. Kontrgerilla politi-
kalar› ile ülkeyi yöneten partidir.

AKP’nin savc›s›, aç›k bir çar-
p›tma ile, kontrgerillay› AKP’ye
karfl› faaliyet yürüten bir örgüt gi-
bi göstermeye çal›flmaktad›r.

ÜÜççüünnccüü ççaarrpp››ttmmaa nnookkttaass››,
kontrgerillan›n eylemleri ile ilgili-
dir. ‹ddianamede “maktul” olarak
geçen tek bir isim var: Dan›fltay
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin. Ya-
ni, iddianameye göre, Ergene-
kon’un tek öldürme eylemi, Yücel
Özbilgin’in öldürülmesidir.

Oysa, salt A¤arlar›n, Çark›nla-
r›n itiraflar› bile, bunun bir çarp›t-
ma oldu¤unu göstermeye yeter.
Kontrgerilla, oligarflik devletin
halka karfl› savafl›nda, say›s›z ci-
nayet, provokasyon, katliam ger-
çeklefltirmifltir. B›rakal›m, kont-
rgerillan›n tüm eylemlerini, iddi-
anamede, davan›n san›klar› ko-
numunda bulunan Veli Küçük-
ler’in, Muzaffer Tekinler’in, Arif
Do¤anlar’›n halka karfl› gerçek-
lefltirdikleri eylemler bile yer al-
mamaktad›r.

T›pk› Susurluk olay›n›n Ömer
Lütfü Topal cinayetine indirgene-
rek, üzerinin kapat›lmas› örne¤in-
de oldu¤u gibi; ““EErrggeenneekkoonn ddaavvaa--

ss››”” da Dan›fltay üyesi Özbilgin’in
öldürülmesine ve Cumhuriyet ga-
zetesinin bombalanmas›na indir-
generek kapat›lmak istenmekte-
dir.

Dolay›s›yla, Ergenekon davas›
ile yarg›lanan, ülkemizdeki kont-
rgerilla faaliyeti de¤ildir. Kontrge-
rillay› yarg›lamak isteyen için
olay aç›kt›r. Böyle bir yarg›lama
““kkoonnttrrggeerriillllaa ddeevvlleettttiirr”” gerçe¤ine
uygun olarak yap›lmak durumun-
dad›r.

BBööyyllee bbiirr yyaarrgg››llaammaaddaa;;
KKoonnttrrggeerriillllaa hhaannggii ppoolliittiikkaallaarr››nn

vvee iihhttiiyyaaççllaarr››nn üürrüünnüü oollaarraakk,, kkiimm--
lleerriinn çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn vvee kkiimmlleerr ttaarraa--
ff››nnddaann kkuurruullmmuuflflttuurr?? sorular›n›n
cevab› verilmek durumundad›r.

BBööyyllee bbiirr yyaarrgg››llaammaaddaa,, kont-
rgerilla faaliyetleri çerçevesinde
halka karfl› ifllenen suçlar›n orta-
ya konulmas› ve yarg›lama konu-
su yap›lmas› gerekir. Oysa, AKP
iktidar›, kontrgerilla gerçe¤ini
tüm boyutlar›yla ortaya koymak
bir yana, bilinçli olarak üzerini
örtmeye çal›flmakta ve halka kar-
fl› ifllenen suçlar› yarg›lama konu-
su yapmamaktad›r.

Bir yanda, güya Ergenekon
yarg›lamas› sürerken, bir yandan
tam da bu yarg›laman›n bafllad›¤›
gün, 1166 MMaarrtt kkaattlliiaamm›› dosyas›n›n
““zzaammaann aaflfl››mm››nnddaann”” kapat›lmas›
tesadüfi de¤ildir.

Karanl›klar› aayd›nl›¤a 
ç›kartma dde¤il, karanl›¤› 
daha dda kkoyulaflt›rma

Kontrgerilla eylemlerinin bü-
yük ço¤unlu¤u, devletin resmen
üstlenmedi¤i eylemlerdir. Bu ne-
denle de, genifl kitlelerin gözün-
de, failleri belli olmayan eylemler
durumundad›r. Kontrgerilla ey-
lemleri, failinin devlet oldu¤u bi-
linse de bu özelli¤i nedeniyle, ki-
mi kesimler taraf›ndan ““kkaarraannll››kk--
ttaakkii eeyylleemmlleerr”” olarak tan›mlan-
maktad›r.

AKP’nin kontrgerilla yarg›la-
malar›ndan beklentilerin bir yan›-
n› da, bu ““kkaarraannll››¤¤››nn aayydd››nnllaatt››ll--
mmaass››”” oluflturmaktad›r.

Bu da yan›lg›lardan birisidir.

Ergenekon yarg›lamalar›nda, ar-
kas›ndaki gerçeklerin ayd›nlat›l-
d›¤› tek bir eylem olmad›¤› gibi,
böyle bir çaba da söz konusu de-
¤ildir. Fakat, tersine bir çaba var-
d›r. Ergenekon yarg›lamalar› ile,
““aarrtt››kk ffaaiillii mmeeççhhuull kkaallmmaamm››flfltt››rr””
denilerek, kontrgerilla eylemleri-
nin arkas›ndaki gerçe¤in aç›¤a ç›-
kar›lmas› talebi gündemden dü-
flürülmek ve dolay›s›yla kontrge-
rilla eylemleri daha koyu bir ka-
ranl›¤a gömülmek istenmektedir.

Kontrgerillay› kkim nneden
yarg›lar, nneden yyarg›lamaz?

AKP’nin kontrgerillay› yarg›la-
yamayaca¤›n› söylemek için,
gerçekte ne Ergenekon davas›n›n
iddianamesini görmeye, ne de
yarg›lamalar›n bafllamas›n› bek-
lemeye gerek vard›r!

Bunun için, AKP’nin emperya-
lizm ve tekellerin iktidar› oldu¤u-
nu görmek yeterlidir. Çünkü,
kontrgerilla emperyalizm ve te-
kellerin ç›karlar› çerçevesinde,
halka karfl› savafl için kurulmufl
bir örgüttür. Ve onlar ad›na iktida-
ra gelenler de, duruma göre kont-
rgerillay› da devreye sokarak, bu
savafl› sürdürecektir.

Yaflananlar da, buna uygun ol-
mufltur. AKP iktidar›, bir yandan
kontrgerillayla hesaplaflma gö-
rüntüsü yaratmaya çal›fl›rken, di-
¤er yandan, yarg›ya tafl›nm›fl olan
kontrgerilla eylemlerinin faillerini
fiemdinli’de Umut Kitabevi’nin
bombalanmas› örne¤inde oldu¤u
gibi kurtarm›fl, halka karfl› iflle-
nen suçlar›n üzeri, bir bir örtülme-
ye devam etmifltir. 19 Aral›k kat-
liam davalar›n›n Bayrampafla’da
““zzaammaann aaflfl››mm››”” gerekçesiyle ka-
pat›lmas›, Çanakkale’de beraat
ettirilmesi, Dersim’de Bülent Ka-
ratafl’› infaz edenlerin yarg›lan-
mamas›, Ferhat Gerçek’i ve daha
bir çok kifliyi vuran polislerin tu-
tuklanmamas›, cezaland›r›lma-
mas›, U¤ur Kaymaz ve babas›n›n
katillerinin cezaland›r›lmamas›,
infazlar›n, iflkencelerin say›s›nda-
ki art›fla karfl›n, bu suçlar› iflle-
yenlerin tutukland›¤›na, yarg›la-
n›p cezaland›r›ld›¤›na iliflkin tek
bir örne¤in bile olmamas› bunun
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göstergesidir.
Kontrgerilla politikas›, devletin

hukuk d›fl› yollara baflvurmas›d›r.
Aç›kt›r ki, AKP iktidar› dönemin-
de de, devlet hukukd›fl› yollara
s›k s›k baflvurmufltur. Bunlar› ya-
panlar›n yarg›lan›p, cezaland›r›l-
mamas› da, yap›lanlar›n AKP ikti-
dar›n›n politikas› oldu¤unun gös-
tergesidir.

Bu gerçekler ›fl›¤›nda bir kez
daha rahatl›kla söyleyebiliriz ki,
““ppiissllii¤¤ii ddeevvrriimm tteemmiizzlleerr””.. Bu slo-
gan›, ilk olarak, Susurluk pisli¤i
ortaya ç›kt›¤›nda kullanm›flt›k.
Çünkü, bu slogan, somut bir ger-
çe¤i, özlü bir flekilde ortaya koyu-
yordu. Bu gerçe¤in bir yan›, kont-
rgerilla örgütlenmesinin bir “pislik”
olmas›d›r. Pisliktir, çünkü, infazlar-
dan, katliamlara, uyuflturucudan,
kumara, fuhufla, haraça her türlü
suç, ahlaks›zl›k, pis ifl, bu örgüt-
lenmeler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Gerçe¤in di¤er yan›n› ise, bu
pisli¤i, oligarflik düzenin herhangi

bir partisinin temizleyemeyece¤i
gerçe¤i oluflturmaktad›r.

Susurluk sürecinde de, kimile-
ri, kontrgerillan›n yarg›lanaca¤›n›,
katliamlar›n, infazlar›n, kay›plar›n
hesab›n›n, düzenin mahkemele-
rinde sorulaca¤›n› düflünüyorlar-
d›. O zaman bu yan›lg›y› elefltirir-
ken, bunu ancak bir devrimle ge-
lecek olan halk›n iktidar›n›n ger-
çeklefltirebilece¤ini anlatm›flt›k.

““PPiissllii¤¤ii DDeevvrriimm TTeemmiizzlleerr”” de-
mifltik, çünkü, kontrgerilladan
kurtulmak için, kontrgerillas›z
ayakta duramayan bu düzenden
kurtulmak gerekmektedir.

““PPiissllii¤¤ii DDeevvrriimm TTeemmiizzlleerr”” de-
mifltik, çünkü, bu pislikten besle-
nen oligarflinin iktidar›na son ver-
meden, halk›n iktidar›n› kurma-
dan, kontrgerilladan kurtulmak
mümkün olmayacakt›r.

Oligarflik düzen, kitlelerin tep-
kilerinin boyutuna göre, kimi
kontrgerilla eylemlerini yarg›la-
mak durumunda da kalabilir. Fa-

kat, oligarflik düzenin, bir bütün
olarak kontrgerilla politikalar›n-
dan vazgeçmesi söz konusu de-
¤ildir. fiu ya da bu biçimde, kont-
rgerilla politikalar›n› uygulaya-
cak, kontrgerilla örgütlenmelerini
muhafaza etmek, güçlendirmek
isteyecektir.

Devrimci hareketin Susurluk
sürecinde gündeme getirdi¤i bu
tesbit, bugün de gerçekleri ifade
etmektedir. Mehmet A¤arlar, Ay-
han Çark›nlar gibi, Veli Küçükler,
Muzaffer Tekinler, Arif Do¤anlar
da, oligarflik düzen taraf›ndan, hal-
ka karfl› iflledikleri suçlardan dola-
y› yarg›lan›p, cezaland›r›lmazlar.

Halka karfl› suçlar›, adaletli
bir flekilde yarg›lay›p cezaland›-
racak olan, halk›n iktidar› ola-
cakt›r. Bu durum, çok somut bir
gerçe¤i göstermektedir. Kont-
rgerillaya karfl› mücadelemiz,
ayn› zamanda mevcut düzene
karfl› mücadele, yani iktidar mü-
cadelesi olmal›d›r.

Bir katil ç›-
k›yor ve ““bbiinn

kkiiflfliiyyii ööllddüürr-
ddüümm”” diye gazete-

lere demeçler veriyor.
Hiçbir savc›, onun yakas›na ya-
p›flm›yor. Katil de bunun böyle
olaca¤›n› biliyor; ayn› katil, Su-
surluk kazas›ndan sonra HBB'de
““9900 ooppeerraassyyoonnaa kkaatt›› lldd››¤¤››nn››”” iti-
raf etmiflti ve yine kimse ona bu
operasyonlar›n hesab›n› sorma-
m›flt›. 

Bu ülkede kontrgerillay› yarg›-
layacak bir iktidar, ne suç, ne de
suçlu s›k›nt›s› çekmez. Çünkü, ül-
kemiz kay›plar, katliamlar, infaz-
lar, iflkenceler ülkesidir. Bu kont-
rgerillac›lar›n her biri, onlarcas›n-
da yeralm›flt›r. Mesela, Ayhan
Çark›n, AAyyhhaann ÇÇaarrkk››nn, 12 Tem-
muz, 16-17 Nisan, Perpa, Bahçe-
lievler katliamlar›na kat›ld›. Me-
sela, ayn› ölüm mangalar›nda yer
alan HHaassaann EErrddoo¤¤aann, 12 Tem-
muz, Perpa, Bahçelievler, Beyler-

beyi katliamlar›na kat›lm›flt›. Abb-
dduullllaahh DDiinnddaarr, 12 Temmuz, 16-17
Nisan, Hasköy katliamlar›na, AAllii
ÇÇeettkkiinn,, 12 Temmuz, 16-17 Nisan,
Perpa, Beylerbeyi katliamlar›na
kat›lml›flt›. Liste uzar gider. Her bir
katilin, Çark›n’›n itiraf etti¤i gibi,
onlarca “operasyonu” vard›r. 

Star Televizyonu’nda U¤ur
Dündar’›n program›nda bunlar›
anlatan Çark›n, neye güveniyor
acaba?

Bunun cevab› iki kelimededir:
“Susurluk devlettir”! 

Böyle oldu¤u için ölüm manga-
lar› yüzlerce infaz gerçeklefltirdi ve
hiç cezaland›r›lmad›lar. Özel timci
Ayhan  Çark›n 13 A¤ustos
1993'de Devrimci Sol örgütüne
yönelik gerçeklefltirilen PPEERRPPAA
katliam›ndan dolay›, önce idama
mahkûm edildi, fakat indirimler
yap›larak cezas› 3 y›l 10 aya düflü-
rüldü. Ama bu da fazlayd›, yarg›tay
beraatlerini istedi.

Perpa’da 5 kifliyi katletmifllerdi
Çark›n’›n da içinde oldu¤u ölüm
mangalar›. Katlettiklerinin ikisi
devrimci hareketin taraftar›, üçü
örgütle, mücadeleyle ilgisi olma-
yan halktan kiflilerdi. ‹nfazc›lara
herfley serbestti. 

Katil, durumdaki çeliflkinin far-
k›ndad›r; “bunlar›n karfl›l›¤› müeb-
bettir” derken, devletin kendilerini
korudu¤unun ay›rd›ndad›r. 

Çark›nlar, Susurluk döneminde
bu tür “eylemlerinden” dolay› de-
¤il, bir kumarhaneciyi öldürdükle-
ri için mahkemeye ç›kar›ld›lar.
Devletin onlara verdi¤i “as›l ifl”i
yapt›klar› hiçbir eylemlerinden
dolay› cezaland›r›lmad›lar. 

Zaman zaman ölüm manga-
lar› hakk›nda çeflitli davalar aç-
mak zorunda kald› devlet. Fakat
bunlarda da polisler, kendi mes-
lektafllar›n› y›llarca “bulama-
d›”(!) mesela, savc›lar, hakimler,
onlar› suçlayacak delilleri yoket-
mekte seferber oldular. Suç ört-
bas edilemez haldeyse, zaman
afl›m›yla kurtard›lar. Çünkü, on-
lar›n, Çark›nlar’›n yapt›¤› ““ddeevv-
lleett iiflflii””ydi. 

‘Devlet iifli’
Say›:
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Day›'y›
t a n › m a

flans›na ben
de sahip oldum. Ha-

yat›m›n en güzel günlerini ve ay-
n› zamanda zor anlar›n› yaflad›m
(zor; çünkü benim yüzümden
Day›'ya birfley olursa, yakalan›r-
sa diye çok korkuyordum, O'na
birfley olursa bunun alt›ndan kal-
kamam diye düflünüyordum.)

Day›'y› gördü¤üm ilk günden
beri kendimle hiç bu kadar bar›-
fl›k olmam›flt›m. Çünkü ne istedi-
¤imi ve de ne olmak istedi¤imi
hiç bu kadar do¤al ve güçlü his-
setmemifltim. Bu ondan kaynak-
lanan birfley idi.

Day›’y› gazetelerde, dergiler-
de ve birkaç kez de video görün-
tülerinde görmüfltüm. Özellikle
mahkeme salonlar›ndaki görün-
tüsü, hep akl›m›n bir köflesindey-
di. O anlar› düflündükçe, böyle
bir liderimiz, önderimiz oldu¤u
için gurur duyuyordum... Halen
de öyle, hep de öyle kalacak.

Day›’yla tan›flt›¤›m o ilk an›
anlatmak istiyorum. Bir arkadafl-
la randevumuz vard›. Bir kahve-
de bekliyordum, randevu zaman›
yaklaflt›kca, içim içime s›¤m›-
yordu; heyecandan ne yapaca¤›-
m› flafl›rm›flt›m. ‹lk önce arkadafl
gözüktü. Arkas›ndan bir kifli da-
ha yürüyordu, gözlüklü ve flap-
kal› idi. Ve ben hemen aniden,
hiç elimde olmadan kendime çe-
ki düzen verdim. Bu Day› idi..
hemen tan›m›flt›m. ‹çeri beraber
geldiler, ben aya¤a kalkt›m, to-
kalaflt›k. Ben bu arada sevinçten
ve gururdan uçacak gibiydim.
Hayalim gerçek olmufltu..

Sonra ben içecek siparifl et-
tim, kahve istedik, aradan 5-10
dakika geçti, halen ortada kahve
yok, ben kalk›p gittim, unutmufl-

lar belki diye tekrar siparifl ettim.
Ama Day› dikkat etmifl; bizden
sonra gelen masalara içecek gel-
mifl, bize halen gelmedi. Day›,
“kalk›n gidiyoruz” dedi. Ama o
an birfley daha yapt› ki, hiçbir za-
man unutmad›m. Kendisi en çok
aranan insanlardan biri, ama o
kadar rahat ki... Garsona Türkçe
“Hiç utanm›yor musunuz, niye
böyle yap›yorsunuz, utan›n in-
sanl›¤›n›zdan utan›n..” diye söy-
lemeye bafllad›. Garson k›pk›r-
m›z› olmufltu, dilimizi bilmese de
Day›’n›n üslubundan sanki her-
fleyi anlam›flt›, birkaç kere özür
diledi, hemen gidip istediklerimi-
zi getirece¤ini söyledi. Bu arada
arkadafl ve ben sadece bakmak-
la kalm›flt›k. Day›, gidiyoruz de-
di, ç›kt›k oradan. Sonra, Day›
flunlar› söylemiflti; “bak, hiç
utanm›yorlar, sanki biz müflteri
de¤iliz... kendinizi onlara karfl›
ezik hissetmeyin, onlar›n önün-
de bafl›n›z hep dik olsun, onlar
size bedava ekmek vermiyorlar,
siz de çal›fl›yorsunuz, eme¤inizle
vars›n›z bu ülkelerde...”

Randevumuz, bir eve bakmak
içindi, oraya gittik. 3 katl› bir ev-
di. Ben yafl olarak Day›’dan genç
tim, ama O öyle bir h›zl› flekilde
merdivenleri ç›km›flt› ki ve nefes
nefese de kalmam›flt›. Ben hay-
retler içinde kalm›flt›m, nas›l da
h›zl› ç›kt› diye. O günden sonra
ben de fark›na varmadan, böyle
h›zl› yürümeye bafllam›flt›m. 

Bir akflam masada Day› ile be-
raber 4 kifli yemek yiyecektik,
Day› taba¤›na 3-4 kafl›k yemek
ald›, sonra “ben biraz fazla ald›m
galiba”, diyerek yar›s›n› tekrar
geri koydu; biz öyle flafl›rm›flt›k ki,
“hay›r Day›” diyebildi arkadafl›n
biri. Ben içimden o an, bu insan
için gözümü bile k›rpmadan ölü-
rüm demifltim. O kadar ince, te-
miz bir davran›fl idi ki, keflke her-
kes böyle olsa diye imrenmifltim.

Bir gün ben saç›m› k›sa kes-
mifltim (asker t›rafl›). Evdeki di-
¤er arkadafl›n saç›n› da yanl›fl bir

hareket sonunda asker t›rafl›
yapmak zorunda kald›m.. Sonra
akflam yemekte Day› “iflte benim
askerlerim, korumalar›m bunlar..
herkes benim tam tak›m koru-
malarla gezdi¤imi söylüyor, be-
nim art›k 2 tane asker t›rafll› ko-
rumam var” demiflti gülerek. 

Daha sonra Day› ile ayr›lm›fl-
t›k. Fakat onlarla iliflkim kesil-
medi. Arkadaflla randevular›m
devam ediyordu, bir gün ben ar-
kadafla flöyle söylemifltim: “As-
l›nda biz ne yapal›m biliyor mu-
sun: bundan sonra taraftarlar›,
sempatizanlar›, hatta dostlar›m›z›
Day›’n›n yan›na götürelim,
onunla biraz beraber zaman ge-
çirsinler, çay içsinler, ondan o ka-
dar etkilenirler ki, devrimci ol-
mak ister,  davay› sahiplenir-
ler...”

Arkadafl bunu Day›’ya anlat-
m›fl, O da gülmüfl ne yapal›m,
bundan sonra bir dergah da biz
mi açsak diye flaka yapm›fl.

*
Yine  bir gün randevumuzda

geçen bir konuflmay› anlatmak
istiyorum. Bana verilen görevle
ilgili bir konuflmayd›. Day› bana
K›z›l Kayalar kitab›n› okuyup
okumad›¤›m› sordu, ben de oku-
dum dedim. O da bana sen de
oradaki, -hapishanedeki- deli gi-
bi sab›rl› olacaks›n, bekleyecek-
sin. Yaln›z bafl›nas›n, evet zor
ama, sab›rl› olacaks›n... isimsiz
kahramanlar olabilmelisiniz, bu-
nu istemelisiniz. Çünkü mücade-
le içinde zor olan da odur, ama
bir o kadar da güzel oland›r.

O güzel günü görmek en çok
Day›’n›n hakk› idi... Özellikle ya-
flanan birçok olaydan sonra, za-
fer kazan›ld›ktan sonra, en çok
bunu istemifltim ve inanm›flt›m.
Evet bu olaylar da göstermiflti ki,
Day› oldukça, o büyük gün de
uzak de¤il, gelecek... Evet O
flimdi yok ama, benim kalbimde,
beynimde halen var, her zaman
da olacak. Çünkü Onu çok sev-
dim, çok sevdik...

“bafl›n›z hep dik olsun”
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Yoldafllar› Anlat›yor:



D a y › ' y ›
görmeyeli tam 30

y›l olmufltu. Arada birkaç kez
Metris Bafltabya Spor Salonu'nda
görülen Ana Dava duruflmas›na
gitmifltim. En son orada kucak-
laflm›flt›k. Asker yasak deyip en-
gellemeye çal›fl›nca Day› sinir-
lenmifl ve bariyerlere bir tekme
atm›flt›. Bunun üzerine komutan
gelip askerleri aradan ç›karm›flt›.
‹flte orada kucaklaflm›flt›k. Fo-
to¤rafta çekmifltik ama ne yaz›k
ki o filmler yanm›flt›. Ne çok k›z-
m›flt›k çeken arkadafla...

Birgün Day› ile yeniden karfl›-
laflaca¤›ma, onunla sohbet ede-
ce¤ime o kadar emindim ki nere-
de ve nas›l olabilece¤ini hayal
eder, tahminlerde bulunurdum.
Evet bundan o kadar emindim ki
bu genç yaflta onu kaybetme ola-
s›l›¤›n› hiç ama hiç düflünmemifl-
tim. Daha gençti. Bu y›l iki önder
daha kaybetmifltik. Ocak ay›nda
FHKC önderi George Habbafl ve
May›s ay›nda FARC'›n önderi Ma-
nuel Marulanda Velez... Ama
Habbafl öldü¤ünde 82, Marulan-
da 78 yafl›ndayd›. Oysa Day› da-
ha 55 yafl›ndayd›.

Çok badireler atlatm›flt›. ‹fl-
kenceler görmüfl, açl›k grevleri,
ölüm oruçlar›, ihanetler vb. 84'te
öldü ölecek diye beklerken son
anda hayat onu bize ba¤›fllam›flt›.
Devrimi görmeliydi. Bu en çok
onun hakk›yd›. Çünkü devrimde
en çok onun eme¤i vard›. Denile-
bilir ki Mahir yol gösterdi. O Ma-
hir'in gösterdi¤i yoldan nas›l yü-
rünece¤ini ö¤retti.

Ölümünü kabullenemiyorum.
Do¤an›n diyalekti¤i de olsa, do-
¤up büyüyen her canl›n›n mutla-
ka ölece¤inin do¤an›n bir yasas›
oldu¤unu bilmeme karfl›n kabul-

lenmem mümkün de¤il. Duygu-
lar›m bunu kabul etmiyor. Herfle-
yin yeri ve zaman› olmal›. Bu
ölüm olsa bile... Bu nedenle is-
yan ettim haberi ald›¤›mda... Ne-
den bu yafll› dünyay› kirleten on-
ca gereksiz adam dururken, kir-
letilen dünyay› temizlemeye çal›-
flan, ömrünü dünyan›n halklar
için, yaflan›l›r hale gelmesine
adayan ve bu u¤urda mertçe yi-
¤itçe savaflan, adeta bir umut,
coflku ve cesaret kayna¤› olan
böylesi bilge bir insan› bizden ko-
par›p al›r diye...

Elbette ki kalbimizde, bilinci-
mizde yaflayacak ve yine bize yol
göstermeye devam edecektir.
Onsuz bir dünyay› düflünemiyo-
rum bile. Kalan ömrüm ona lay›k
olmakla geçecektir. 

Ac› haberi ald›¤›mda hissettik-
lerim, duygu ve düflüncelerim k›-
saca bunlar oldu. 

Day›'y› anlatmaya gelince...
Onu anlatmak kolay de¤il. O bir
önder ve bir önderi anlatmak ko-
lay de¤ildir. Zorluk onu yeterince
anlatamamakta yatmaktad›r.

Day› ile ilgili an›lar›m okullu
y›llara dayan›r.

Yani, devrimci hareket siyasi
arenaya Devrimci Sol olarak ç›k-
t›ktan sonra birden bire onu gör-
medim. 

Onunla Kurtulufl grubu ve
Devrimci Yol süreçleri içinde ya-
k›n olabildim.

O zamanlar Day›'n›n ilerde
büyük bir önder olaca¤›n› bile-
mezdim. Böylesi bir öngörüm de
olmad›. Herfley do¤all›¤›nda ge-
liflti. Aram›zda öyle çok bir yafl
fark› da yoktur. Arkadafl, abi-
kardefl gibiydik.

‹nsanüstü diyebilece¤imiz ola-
¤anüstü yetenekleri yoktu. O da
bizim gibi bir insand›. Ama yine
de bir çekim merkeziydi ve hepi-
miz onu içten, hesaps›z seviyor-
duk. O da bizi seviyordu. Onu çe-
kim merkezi yapan özellikler

neydi peki? diye sorulabilir. Ben-
ce akl›n› iyi kulland›¤›, zaman›n›
iyi de¤erlendirdi¤i ve planl› prog-
raml› oldu¤u içindir. Emek de var
tabi. Eme¤in belirleyici bir rolü
vard›r. Baflar›s› kesinlikle tesadü-
fi de¤ildir. Katedilen mesafede,
yarat›lan de¤erlerde, onu büyük
bir önder konumuna getiren ta-
rihsel sürecin her aflamas›nda
onun büyük eme¤i vard›r. Gün-
lerce uyku yüzü görmedi¤ini, yol-
da, minibüste, yolcu vapurlar›nda
deyim yerindeyse ayakta uyukla-
d›¤›n› bilirim.

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

Bir keresinde ‹YÖKD Baflkan›
haber vermeden Malatya'ya, ai-
lesinin yan›na gitmiflti. Babas›
hasta numaras› yap›p o¤lunu ça-
¤›rm›flt›. Ö¤renci gençlik eylem-
lerinden tedirgin olmufl, o¤lunu
hem görmek, hem de ona "Olay-
lara kar›flma, öne ç›kma" nasiha-
tinde bulunmak için “ölüyorum”
diyerek haber göndermifl, ‹YÖKD
baflkan› da haber vermeden
apar-topar gitmiflti.

Bunun için bir toplant› yap›l-
m›flt›. Toplant›da baz› arkadafllar,
k›r›c› olmamak gerekir, gitmiflse
mutlaka bir nedeni vard›r gibi dü-
flünceler öne sürmüfl, adeta Da-
y›'n›n olay› abartt›¤›n› ima etme-
ye çal›flm›fllard›. Bunun üzerine
Day› k›saca flunlar› söylemiflti.
“Olur mu öyle fley... herkesin ai-
lesi var, herkes haber vermeden,

“Her aflamada onun 
büyük eme¤i var”
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izin almadan çekip giderse, üst-
lendi¤imiz görev ve sorumluluk-
lar ne olacak? Bu bir sorumsuz-
luktur. Hele muhatap ‹YÖKD gibi
bir kurumun baflkan› ise çok da-
ha büyük bir sorumsuzluktur.
Bilgi vermeden, izin almadan git-
mek apolitik bir davran›flt›r. Biz
örgütlü ve politik insanlar›z, so-
runlar›m›z› bireysel olarak de¤il,
birlikte çözeriz, kiflisel hareket
edemeyiz”... 

Bugün bak›ld›¤›nda bunda ne
var, bunlar› herkes söyler denile-
bilir ama o günkü koflullarda bun-
lar› ancak iktidar perspektifiyle
düflünen, bu iddiay› tafl›yabilen,
devrim yapmak için yola ç›km›fl
Marksist-Leninist devrimciler söy-
leyebilirdi. Kimse birfley diyemedi
Day›'n›n dediklerine, herkes önü-
ne bakt›. ‹YÖKD Baflkan› hiç ko-
nuflmad› zaten. Sustu. Suçluydu
çünkü. Day› hakl›yd›. Day›'n›n bir
disiplinsizli¤i ve sorumsuzlu¤u ol-
mad›¤› için rahat konufluyordu.
Kim ne diyebilirdi ki.

Onu ilk tan›d›¤›mda ona hay-
ranl›¤›m›n nedenini onun üniver-
siteli olmas›na ba¤lam›flt›m. Hem

üniversiteli, hem Dev-Genç'li ar-
kadafllar›n üzerinde büyük bir
sayg›nl›¤› vard›.

Sonra Day›'ya hayranl›¤›m›n
bu olmad›¤›n› anlad›m. Üniversi-
teli tan›d›¤›m daha birçok arka-
dafl vard›. Öyle olsayd› onlara da
hayranl›k duyard›m. Day› çok
mütevaz›, sade bir insand›. O
günlerde okul anfilerinde, yurt
salonlar›nda s›k s›k toplant›lar
yap›l›rd›. Çok kalabal›k olurdu bu
toplant›lar. ‹¤ne atsan yere düfl-
mez misali. Okullardaki faflist ifl-
galler devam ediyordu. Ben de
üniversiteli olmufltum. Toplu gi-
dip toplu ç›k›yorduk güvenli¤imiz
için. Oportünistler okuldan kaç-
man›n teorisini yap›yordu. En
meflhur gerekçeleri ise "ö¤renci
gençlik temel çal›flma alan›m›z
de¤il, biz iflçi s›n›f›n›n içinde çal›-
flaca¤›z" idi. Bunu deyip okullara
gitmekten kaç›yorlard›.

*
Kitaplara çok çok de¤er verir-

di. Y›pranmamalar› için bile çok
özen gösterirdi. Hor kullananlar›
uyar›rd›. Okurken tükenmez ka-
lemle iflaretler koymazd›. Baz›

yerleri iflaretlemesi gerekti¤i yer-
de bunu kurflun kalemle yapard›.
‹lk dönemler yan›nda Bütün Yaz›-
lar'›n teksir edilmifl halini tafl›rd›.
Bütün Yaz›lar'› zaten kendisi tek-
sir ettirdi. 3-4 gece Sultanah-
met'te ad›n› flu an tam ç›karama-
d›¤›m bir derne¤in teksir makina-
s›nda ve daktilosunda yapm›flt›k
bu ifli. O zamanlar teksir makina-
s› ve daktilo her yerde bulunmaz-
d›. Daktiloda mumlu ka¤›da yaz›-
lan Bütün Yaz›lar’›n kontrolünü
Day› kendisi yapm›flt›.

Onun d›fl›nda bir valiz kitap ge-
tirmiflti bize. Hepsi Sol yay›nlar›n-
dand›. Marks’›n, Lenin’in, Ma-
o’nun... kitaplar›. Baflka yerde de
böyle valiz içinde kitaplar› vard›.
Birine kitap verdi mi mutlaka ne
oldu diye sorar, takip ederdi. Bir
yurt aramas›nda da bir valiz kita-
b›na polis el koymufltu. Üzülmüfl,
kitaplar› koruyamad›klar› için Fe-
riköy'deki Elaz›¤ Ö¤renci Yurdu’n-
da kalan arkadafllara k›zm›flt›.

Hep onunla olmaya devam
edece¤iz. 
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Kaçak elektri¤e ve rüflvet çar-

k›na karfl› mücadele ederken öl-

dürülen Devrimci mühendis Ha-

san Bal›kç› mezar› bafl›nda ve ey-

lemlerde an›ld›. 
Kay›fll› Köyü’ndeki mezar›na

giden meslektafllar›, ailesi, yoldafl-

lar› Hasan Bal›kç›’n›n mezar›na
karanfiller b›rakt›lar. Anmada

EMO baflkanlar› ve yö-

neticilerinin yan› s›ra,
Adana Özgürlükler
Derne¤i’nden Akil Ner-

güz ve Avukat Mustafa
Çink›l›ç, KESK MYK

Üyesi Akman fiimflek, ‹vme Dergi-

si ad›na Ayhan Tu¤cu ve Hasan
Bal›kç›’n›n efli fiengül Bal›kç› ko-

nuflmalar yapt›lar. Akil Nergüz ko-

nuflmas›nda “Hasan Bal›kç›’y› an-

mak Hasan Bal›kç› davas›nda
adalet istemektir” derken Ayhan
Tu¤cu da Hasan Bal›kç›’n›n halk›-

n›n, yoksullar›n, ezilenlerin yan›n-

da olan devrimci bir mühendis ol-

du¤unu, yaflam›yla, dürüstlü¤üyle
bir örnek teflkil etti¤ini anlatt›.

Efli fiengül Bal›kç› adalete gü-

venmedi¤ini, zor olmas›na ra¤-

men Hasan Bal›kç›’n›n yolunda
onunla beraber oldu¤unu belirtti.
Anman›n ard›ndan Hasan Bal›kç›
an›s›na yap›lan Hasan Bal›kç› Par-

k› ziyaret edildi. 
EMO Adana fiubesi, ayn› gün

Hasan Bal›kç› nezdinde kamu mü-

cadelesini anlatan, yaklafl›k 100
kiflinin kat›ld›¤› “Enerji Politikala-

r›, Özellefltirme ve Kamu Mücade-

lesi” panelini düzenledi. 

Hasan Bal›kç›'n›n
Yolunda

+‹VME Dergisi de yapt›¤› aç›k-

lama ile “Devrimci Mühendis Ha-

san Bal›kç›’n›n Yolunda Mücadele-

ye Devam” dedi.

+‹VME, Hasan Bal›kç›’n›n ya-

flam öyküsünü anlatarak, lise y›l-

lar›nda bafllad›¤› hak ve özgürlük-

ler mücadelesini öldürülünceye
dek onurla sürdürdü¤üne de¤indi.
Aç›klamada “Bal›kç›’n›n bizlere b›-

rakt›¤› onurlu, yurtsever, devrimci
mücadeleyi devam ettirece¤imize
söz veriyoruz. Devrimci mühendis
Hasan Bal›kç› yolumuzu ayd›nlat›-

yor” denildi.

“Ezilenlerin yan›nda
bir mühendis”



Say›n Yarg›çlar, 
Devrimci Sol Ana Davas›; 12

Eylül y›llar›nda ayr› tarihlerde
aç›lan toplam 7 iddianameden
oluflmaktad›r. Bu iddianamelerde
ad› geçenlerin ve haklar›nda a¤›r
cezalar istenenlerin say›s› 1244
kiflidir. Bunlar›n mesleki da¤›l›m›,
yafl ve cinsiyetlerine iliflkin ek bil-
giler de verilebilir. 

Ancak bugüne kadar bu dava-
da eksik olarak gördü¤ümüz bir
husus vard›r. Bu davan›n tarihi
boyunca, bu davada hakk›nda
a¤›r cezalar istenen, hapishanede
uzun y›llar tutsak kalan arkadafl-
lar›m›zdan bugüne kadar, kkaaçç kkii--
flflii yyaaflflaamm››nn›› yyiittiirrddii?? Sorulmas›
gereken as›l soru budur... 

Bu dilekçemizde bu konuya
iliflkin olarak kimi ayr›nt›lara de-
¤inmek istiyorum... 

Son olarak, bu davada; “Dev-
rimci Sol 2” iddianamesi ile hak-
k›nda “DDeevvrriimmccii SSooll MMeerrkkeezz KKoo--
mmiitteessii ÜÜyyeessii,, DDeevvrriimmccii SSooll’’uunn
SSiiyyaassii SSoorruummlluussuu” oldu¤u iddia-
s› ile dava aç›lm›fl olan DDuurrssuunn
KKaarraattaaflfl yaflam›n› yitirdi. 

Doktor raporlar›na göre Dur-

sun Karatafl, yakaland›¤› Kanser
hastal›¤› nedeniyle yaflam›n› yi-
tirdi. 

Kuflkusuz bu bir sonuçtur.
Dursun Karatafl tutsak kald›¤› 9
y›l boyunca say›s›z sald›r›n›n he-
defi oldu. Gözalt›na al›nd›¤› Eylül
1980 tarihinde ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Gayrettepe iflkence-
hanesinde a¤›r iflkencelerden ge-
çirildi. Günlerce; elektrik iflken-
cesine, say›s›z falaka seanslar›-
na, kum torbas› ile dövülme, ka-
ba dayak, so¤ukta bekletme ve
hortumla say›s›z kez ›slat›lma ifl-
kencelerine tabi tutuldu. 

Bu davada haklar›nda a¤›r ce-
zalar istenen yüzlerce arkadafl›-
m›z gibi Dursun Karatafl da gün-
lerce süren a¤›r iflkencelerden
geçirildi. Bunun ttaann››¤¤››yy››zz. ‹flken-
ceciler, ona günlerce süren ifl-
kenceler yapmakla kalmad›lar
elbette. Siyasi düflünceleri, uzlafl-
maz kiflili¤i, 1972 y›l›ndan itiba-
ren mücadelenin içinde yer al-
mas›, önder kiflili¤i nedeniyle ifl-
kencecilerin hep boy hedefi oldu.
Hakk›nda olmad›k yalanlar üretil-
di. Hakk›nda, mahkeme dosyala-

r›nda bile yer almayan yalanlar
günlerce tefrika edildi. 

Dursun Karatafl, hakk›nda tek
bir kesinleflmifl mahkeme karar›
olmadan adeta linç ettirildi. Psi-
kolojik savafl›n as›l hedefi oldu.
Hakk›nda neler yaz›lmad› ki? ...
O y›llarda ç›kan günlük gazetele-
re bak›lmal›d›r. Ve ibreti âlem
için, TV ve Radyolar›n haber bül-
tenleri incelenmelidir. 

Dursun Karatafl’a karfl› sürdü-
rülen bu karalama kampanyas›-
n›n, siyasi linçin ttaann››¤¤››yy››zz... 

Aradan geçen 28 y›lda; Bu
linç kampanyalar›n› örgütleyen-
lerin, bunu bas›na tafl›yanlar›n ve
kiral›k kalemlerin hemen hemen
hepsinin bu sald›r›lar›n› bugün
savunamad›klar›n› görüyoruz.
Bizlere sald›ranlar; ya kirli para
trafi¤i içinde yer ald›lar ya da ifl-
kence ve katliam yapmak, yap-
t›rmak nedeniyle çeflitli mahke-
melerde yarg›land›lar. Bir k›sm›
ise yüz k›zart›c› bir yaflam›n sahi-
bi oldu. 

Dursun Karatafl’a yönelik sal-
d›r›lar sadece bununla s›n›rl› kal-
mad›. Tutukland›¤›nda bir topla-
ma kamp› olan ve her saati ifl-
kence ile an›lan Davutpafla As-
keri Tutukevi’ne götürüldü. ‹l-

J Tarih, DDay› vve yyoldafllar›n›
çoktan bberaat eettirmifltir;
siz bbu ddavay› bbofluna
sürdürüyorsunuz!

J BBuu ddaavvaann››nn bbaaflflllaanngg››cc››nnddaa
kküürrssüüyyee ççaa¤¤rr››llaann iillkk kkiiflflii
oollaann DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl,, bbiizz--
lleerriinn oolldduu¤¤uu hheerr kküürrssüüddee,,
yyaann›› bbaaflfl››mm››zzddaa oollmmaayyaa
ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr..

ÜSKÜDAR 1. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄INA

28 Y›ll›k Devrimci Sol Ana Davas›’na Devam Edildi

‘Bu dava mahkeme salonlar›na
s›¤mayacak kadar kapsaml›d›r’

28 y›ld›r “resmen” sonuçlan-
mayan Devrimci Sol Ana Dava-
s›’na 21 Ekim günü Üsküdar A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Avukatlar›n savunma için
ek süre istemesinin ard›ndan da-
va, 77 NNiissaann 22000099 tarihine erte-
lendi. Böylelikle hemen hemen
12 Eylül’le birlikte aç›lan Devrim-
ci Sol Ana Davas›, 29’ncu y›l›na
da girmifl olacak. 

11 A¤ustos’ta aram›zdan fiziki
olarak ayr›lan Dursun Karatafl, bu
davan›n “1 Nolu san›¤›”yd›. Bu
davan›n tarihsel her an›n›n alt›n-
da imzas› olan oydu. Davan›n as›l

ifllevi, oligarfliyi yarg›layan ifllevi,
onun konuflmas›yla bafllam›flt›.  

‹flte bu nedenle, son duruflma-
da, Ana Dava’n›n “san›klar›ndan”
Mehmet Do¤an, Day›’yla ilgili bir
dilekçe okudu.

Mahkeme ç›k›fl›nda davan›n
san›klar› ve TAYAD’l› Aileler de
bir bas›n aç›klamas› yaparak ““bbuu
ddaavvaaddaa ddeerrhhaall bbeerraaaatt kkaarraarr›› vveerriill--
mmeellii”” talebini dile getirdiler. Afla-
¤›da Mehmet Do¤an’›n Dursun
Karatafl’la ilgili dilekçesini ve
TAYAD’l›lar›n aç›klamas›n›n öze-
tini sunuyoruz:
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ginçtir, Dursun Karatafl hapisha-
neye ilk getirildi¤inde iflkence
yapt›rd›¤› için hakk›nda dava
aç›lm›fl olan Binbafl› Adnan Öz-
bay ve iflkence ekibi ile karfl›lan-
m›fl, giriflte iflkence yap›larak,
“Hofl geldin” daya¤› at›lm›flt›r. 

Davutpafla hapishanesinde
kald›¤› süre içinde, tteeccrriittttee ttuuttuull--
mmuuflfl ve günlerce iflkence gör-
müfltür. Tümünün ttaann››¤¤››yy››zz.. 

Dursun Karatafl daha sonra
Metris Askeri Hapishanesi’ne gö-
türüldü. Orada da hedef haline
getirildi. Tutsaklar›n kald›¤› ko-
¤ufllar›n kap›lar›n›n alt›ndan, giz-
lice, ahlaks›zca yalanlarla beze-
nerek, “Dursun Karatafl‘›n polis
ifadesi” diye onlarca sayfadan
oluflan yalan manzumeleri at›ld›. 

Metris Askeri Hapishanesi’nde
tutsaklar› teslim alma sald›r›lar›
sürdükçe direnifl de sürdürüldü.
Direnifl güçlendikçe, Dursun Ka-
ratafl’a yönelik sald›r›lar da arta-
rak devam etti. 

O y›llarda Dursun Karatafl’a
yönelik sürdürülen ssaalldd››rr››llaarr››nn ttaa--
nn››¤¤››yy››zz...... 

Metris idaresi kap› altlar›ndan
yalanlarla dolu bildiriler att›¤› gi-
bi... yetmedi; itirafç›lar› kullana-
rak Dursun Karatafl hakk›nda uy-
durma ve kimsenin inanmayaca-
¤› yaz›lar›n oldu¤u AAmmeerriikkaanncc››
FFoorruumm dergilerini tutsaklara zorla

okutmaya çal›flt›lar. 
Say›n Yarg›çlar, 
Devrimci Sol Ana Davas›’n›n

görünmeyen yüzü budur. Bu da-
va daha iyi anlafl›ls›n diye yafla-
d›klar›m›z›, tan›k olduklar›m›z›
anlat›yoruz, anlatmaya devam
edece¤iz. 

Kuflkusuz, hiçbir gerçek ilele-
bet gizlenemez. Düflüncelerimize
sansür uygulayanlar, Dursun Ka-
ratafl’› yalanlar›yla karalamaya
kalkanlar, flunu bilmelidirler; Biz-
ler, Devrimci Sol Ana Davas›’nda
savunmam›za ““HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaa--
ccaa¤¤››zz”” diye bafllam›flt›k. Savun-
man›n ilk bölümünü okuyan Dur-
sun Karatafl savunmaya “Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” isminin verildi-
¤ini, o kürsüden ilan etmiflti. 

Aradan geçen 28 y›l bizi do¤-
rulad›, hakl› ç›kard›. E¤er, Dur-
sun Karatafl yaflasayd› ve bugün
bu mahkemede olabilseydi, kufl-
kusuz bu kez kürsüden, ““HHaakkll››yy--
dd››kk KKaazzaanndd››kk”” diyecek ve savun-
ma yapacakt›... 

Ama biliyoruz ki; çeflitli dö-
nemlerde ölümsüzleflen tüm ar-
kadafllar›m›z gibi DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl
ddaa bbuuggüünn bbiizziimmllee bbuu ssaalloonnddaadd››rr..

Bas›n, “Dursun Karatafl Kan-
serden Öldü” diye yazd›. Yaz›lan-
lar eksiktir... 

Dursun Karatafl, tutsakl›¤›n›n

9 y›l›n› bu koflullarda geçirdi. He-
pimiz gibi uzun ve günlerce süren
iflkence ve tecridi yaflad›. Günler-
ce süren uzun açl›k grevlerine ve
1984 y›l›ndaki ölüm orucuna ka-
t›ld›. Ölüm orucu, 75 gün sürdü.
Dursun Karatafl, eylem bitirildi-
¤inde koma halindeydi. Belki bir-
kaç saat gecikilme olsayd›, Ab-
dullah Meral, Haydar Baflba¤,
Fatih Öktülmüfl, Hasan Telci gibi
flehit düflecekti. 

Dursun Karatafl’›n ölümünün
tek nedeni kanser de¤ildir. As›l
neden; gördü¤ü iflkence, yaflad›-
¤› uzun tutsakl›k y›llar›d›r. Sadece
4 y›l› aflk›n süren “Tek tip elbise”
direniflinin 2,5 y›l›; elbisesiz,
ayakkab›s›z, so¤ukta yanmayan
kaloriferlerle geçirilen k›fllar, a¤›r
hastal›klar alt›nda, ölmeyecek
kadar verilen yiyeceklerle, süren
iflkence ve bask›larla geçirilmifl-
tir. Nitekim bu koflullar sonucu
Dursun Karatafl, Çaml›ca hasta-
nesinde tüberküloz tedavisi gör-
dü. Uzun y›llar bu hastal›klarla
mücadele etti. 

Birer toplama kamp›n› arat-
mayan hapishanelerde sa¤ kal-
mak, kal›c› hastal›klara yakalan-
mamak tam anlam›yla bir muci-
zedir. Dursun Karatafl’›n kanser
olmas›na neden olan koflullar
bunlard›r. 

Dursun Karatafl’›n ölümünün
sorumlusu kanser de¤ildir. As›l
olarak, ona yaflat›lan bu koflullar-
d›r. Onun zorunlu olarak sürgün-
de geçirdi¤i y›llard›r. Devrimci
tutsaklar› y›llard›r teslim alama-
yanlar, onlara “k›rk kat›r m›, k›rk
sat›r m›?” diyerek, ölümlerden
ölüm be¤enin demifllerdir. 

Devrimci Sol Ana Davas› bu
nedenle sadece mahkeme dos-
yalar› üzerinden görülecek bir da-
va de¤ildir. Bu dava mahkeme
salonlar›na s›¤mayacak kadar
kapsaml›d›r. BBuu ddaavvaa yyaaflflaannmm››flfl
ddüünnüü kkaappssaadd››¤¤›› ggiibbii,, yyaarr››nnllaarraa ddaa
››flfl››kk ttuuttmmaakkttaadd››rr.. 

Bu davan›n ilk aç›l›fl› s›ras›nda
ilk kürsüye ça¤r›lan Dursun Ka-
ratafl, bizlerin oldu¤u her kürsü-
de, bu salonlarda, yan› bafl›m›zda
olmaya devam edecektir... 

12 Eylül’de (...) Devrimci Sol
Ana Davas›’n›n temeli iflkence ol-
du. Bu dava iflkenceli delillerle
aç›ld›, iflkence ile sürdü. ‹flkence-
nin merkezi, korku merkezi olarak
yap›lmaya çal›fl›lan MMeettrriiss HHaappiiss--
hhaanneessii idi. 

Bugün 12 Eylül Hukukunun
halen yürürlükte oldu¤u bir kez
daha görüldü. 29 yafl›ndaki bir
genç Metris Hapishanesi’nde ifl-
kencede öldürüldü. Aradan 30 y›l
geçmifl olmas›na, say›s›z “demok-
ratikleflme paketleri” aç›lm›fl ol-
mas›na ra¤men bir genç hepimi-
zin gözleri önünde öldürüldü. 

Adalet duygusu hepimizde var-
d›r. Hepimizin bir adalet anlay›fl›

vard›r. Bizim adalet duygumuz bu
davan›n uzat›lmadan beraat kara-
r› ile bitirilmesini söylüyor. Ama
bu dava 30 y›ld›r sürüyor. Bu da-
vada san›klar›n kaç› öldü biliyor
musunuz? ‹flte bir ölüm daha; da-
van›n bir numaral› san›¤› DDuurrssuunn
KKaarraattaaflfl kanser nedeniyle hayat›n›
kaybetti. O da bu davadan ç›ka-
cak beraat karar›n› göremedi.
Acaba daha kaç›n›n ölmesi bekle-
niyor? 

Geçen zaman ac›lar› unuttur-
maz, hafifletmez. Bizim öfkemiz
her geçen gün art›yor. Bu hukuk-
suzlu¤a son verilmelidir. Derhal bu
davada beraat karar› verilmelidir. 

TAYAD’LI AA‹LELER

28 YIL 12 EYLÜL DARBES‹N‹, ‹fiKENCELER‹ UNUTTURAMAZ 
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Biz devrimciyiz. 
Biz halk›z. 
Halk›n içindeyiz.
Halk›n öncüleriyiz
Biz s›radan bir savaflç›y›z.
Biz s›radan bir militan›z. 
Gecenin bir yar›s›, haftan›n

herhangi bir günü, her saati
gelen bir haberle, dünyan›n
öbür ucuna, belki dilini, gele-
ne¤ini bilmedi¤imiz bir ülkeye,
belki do¤du¤umuz flehre, köye
gidebilmeliyiz. 

S›ra neferi ol-
mak budur.

S›radan bir mili-
tan olmak budur. 

Biz devrimciyiz, 
biz halk›z;
sade s›radan

sessiz,
ve isimsiz kah-

ramanlar olmal›-
y›z. 

En s›radan iflleri sessizce
yapan biz olmal›y›z. 

En basit iflleri en büyük
coflku ile yapan olmal›y›z. 

‹flte s›ra neferi budur. 
En güç iflleri en büyük bir

s›radanl›kla yapand›r s›ra nefe-
ri. 

En riskli yerlerde en büyük
sab›rla bekleyendir s›ra neferi. 

En gurur verici direnifllerde
en mütevaz› oland›r s›ra neferi. 

Bu onun hayat›d›r. 
Bu onun devrimcilik nedeni-

dir. 
"POPÜL‹ZM, 
KAR‹YER‹ZM,
BEN HER fiEY‹ B‹L‹R‹M.." 
‹flte s›radanl›klar›m›z bunlar-

d›r. Bunlar zavall› yanlar›d›r bir

devrimcinin.
Evet zavall›d›r

popülistler asl›nda. 
Kariyeristler za-

vall›d›rlar, 
yapt›klar›yla al-

d›klar› sonuçlarla varolamay›n-
ca bafllarlar kariyerist çekifl-
melere, bafllarlar kendilerini
övmeye. 

Bakmay›n öyle kas›m ka-
s›m dolaflt›klar›na ortal›kta, bir
üfürseniz çöker o kas›nt›l›klar›. 

HERKES KONUfiUR, 
SIRA NEFER‹ YAPAR 
SIRA NEFER‹ DAVASINA

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

flam›d›r. 
Yaflam›n› katar davas›na s›-

ra neferi. 
‹flte bu nedenle çok güçlü-

dür s›ra neferi, iflte bu nedenle
YEN‹LMEZD‹R. 

Kimse yenemez s›ra neferi-
ni. 

Bütün varl›¤› eninde sonun-
da can›d›r, 

ve s›ra neferi iflte bu bütün
varl›¤›n› katar davas›na.

S›ra neferi halkt›r; 
çünkü ölümden öte köy

yoktur diyebilir s›ra neferi. 
Ve bilirler ki düflmanlar›m›z,

ölümü göze alm›fl olan› hiç bir
ordu yenemez. 

Bu nedenle kahramanlar öl-
mez halk yenilmezdir.

Çok yetenekli, “dünyan›n
en seçkini”, “en zekisi” de¤ildir
s›ra neferi. Ama herkes konu-
flur o yapar, bütün varl›¤›n› ka-
tar davas›na. Can›n› katar, ya-
flam›n› katar. 

Popülistler, kariyeristler,

liberaller, sekterler,

çok bilenler de B‹Z‹MD‹R;

B‹Z‹M YOLDAfiLARIMIZDIR. 

Zavall› yanlar›d›r bunlar
devrimcilerin.

Zay›f yanlar›d›r.

Güçsüz yanlar›d›r.

Çürüyen yanlar›d›r.

Onlar da devrimcidir, onlar
da halktand›r,

onlar da bizim
yoldafllar›m›zd›r. 

Halk›m›za, insa-
n›m›za dair kusur-
lard›r bunlar. 

Devrimciler ya-
flam içinde, müca-
dele içinde aflabilir-
ler bu kusurlar›. 

ZATEN zavall›,
zay›f, güçsüz ve çü-
rümüfltür bu yanla-

r›. Bir tekme atma cüretini
göstermelidir devrimciler bun-
lara, üzerine bas›p ezme gücü-
nü göstermelidirler.

Bir tekmelik ifli, bir tokatl›k
can› vard›r bu yanlar›m›z›n. 

Düzendeki her insan çok
güçsüzdür, güçsüzlü¤ünün ne-
deni ÇARES‹ZL‹⁄‹D‹R. 

Oysa devrimciler güçlüdür,

çünkü çareleri vard›r. 

Güçlerinin en büyük kayna-
¤› ise ““HHEERR SSOORRUUNNUUNN MMUUTT--
LLAAKKAA DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ BB‹‹RR ÇÇÖÖZZÜÜ--
MMÜÜ VVAARRDDIIRR”” bilimsel do¤ru-
sudur. 

Güçlerinin kayna¤› ““HHEERR
SSOORRUUNN,, ‹‹ÇÇ‹‹NNDDEE ÇÇÖÖZZÜÜMMÜÜ
DDEE BBAARRIINNDDIIRRIIRR”” bilimsel
gerçe¤idir. 

SIRA NEFER‹ OLMAK 
DIfiINDA, H‹ÇB‹R 

SIRADANLI⁄I KEND‹N‹ZE
YAKIfiTIRMAYIN

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz



Propaganda ve ajitasyon, s›-
n›flar mücadelesinin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Tan›m olarak pprrooppaa--
ggaannddaa;; ““HHeerrhhaannggii bbiirr ddüüflflüünncceeyyii
yyaayymmaakk iiççiinn ggöösstteerriilleenn hheerr ttüürr--
llüü ççaabbaa......””d›r ve ‘‘yyaayymmaakk’’ anla-
m›na gelen ‘‘pprrooppaaggaarree’’ sözcü-
¤ünden türetilmifltir. Dolay›s›yla,
s›n›flar mücadelesinde yeralan
her s›n›f ve siyasal güç, düflünce-
lerini yaymaya çal›flaca¤› için,
propaganda da siyasal yaflam›n
ayr›lmaz bir parças› haline gel-
mifltir. 

Devrimci propagandan›n
amac›, devrimci düflüncenin kit-
lelere tafl›nmas› ve yay›lmas›d›r.
Devrimci propaganda bu yolla,
ayn› zamanda halk›n bbiilliinnççlleenn-
mmeessiinnee vvee ee¤¤iittiimmiinnee hizmet eder.
Devrimci propaganda yine bu
çerçevede, kkiittlleelleerrii öörrggüüttlleemmeeyyii
vvee ddeevvrriimm mmüüccaaddeelleessiinnee kkaattmmaayy››
hedefler.

Propagandan›n biçim ve içeri-
¤ini de, bu amaçlara ulaflmak be-
lirler. Devrimci propaganda, bir
ya da bir kaç biçimle s›n›rl› ele
al›nacak bir fley de¤ildir. Bir bildi-
ri da¤›t›m›ndan, mitinglere, ev ev
dolaflarak kitlelere gerçekleri an-
latmaktan, gazete, dergi, kitaplar
arac›l›¤›yla kitlelere ulaflmaya,
bir tiyatro oyunundan, müzi¤e, si-
nemaya, devrimci fliddet eylem-
lerine kadar bir çok biçimi içerir.
Do¤ru kullan›ld›¤›nda, hepsi de,
kitlelere devrimci düflünceleri
yaymaya ve devrimci bir bilinç
oluflturmaya hizmet edebilir.

Ajitasyon da, propagandadan
tamamen farkl› bir olgu de¤il,
propagandan›n özel bir biçimidir.
Bu nedenle de, devrimci düflün-
celerin yay›lmas› faaliyeti, dev-
rimci literatürde “ajitasyon-pro-

paganda faaliyeti” olarak, iki
kavram birlikte kullan›larak da
adland›r›l›r. Ajitasyon, dilimize d›-
flar›dan gelmifl bir kelimedir. Keli-
me anlam› itibar›yla ““kk››flflkk››rrtt--
mmaakk”” demektir ve ajitasyon faali-
yeti de ““kk››flflkk››rrtt››cc››ll››kk”” anlam›na
gelir. Fakat, ajitasyon, ortada bir
sorun yokken, kitlelerin k›flk›rt›l-
mas› demek de¤ildir. Somut so-
runlar üzerinden yap›lan bir çal›fl-
mad›r. Devrimci bir ajitasyon ça-
l›flmas›; halk›  sömürüye, zulme,
adaletsizli¤e karfl› “k›flk›rt›r”, tep-
ki göstermesini hedefler. 

Propaganda daha genel bir
özellik tafl›rken, ajitasyon belli bir
konunun, belli bir olay›n, belli bir
kavram›n öne ç›kar›lmas› teme-
linde yürütülür. Çünkü, ajitasyon,
kitleleri belli bir anda, belli bir sü-
reçte, belli bir konuda harekete
geçirmeyi hedefleyen bir tarzda
ele al›n›r. Yani bu anlamda ajitas-
yon; propagandan›n daha özel ve
daha daralt›lm›fl biçimi olarak ifa-
de edilebilir. Propagandada, içe-
rik olarak ““iikknnaa eeddiicciilliikk”” daha
belirleyici iken, ajitasyonda ““eettkkii--
lleemmee”” yönü a¤›r basar.

Ajitasyon ve propaganda, ide-
olojik mücadelenin, kitle çal›fl-
mas›n›n birbirini bütünleyen, bir-
birinden tamamen ayr›lmayan
yanlar›d›r. Örne¤in, bir bildiri
metni, kitlelere yap›lan bir konufl-
ma, bir eylem, hem ajitasyonu,
hem propaganday› birlikte içere-
bilir.

Propaganda, kitle çal›flmas›-
n›n en önemli ve sonuç almak
aç›s›ndan en etkin unsurlar›ndan
biridir. Kitlelere gerek muhtevas›,
gerek biçimi aç›s›ndan nas›l ses-
lendi¤imiz, dilde, üslupta do¤ru
olan çizgiyi ne kadar yakalad›¤›-
m›z, gerçekleri aç›klamaya ne
kadar önem verdi¤imiz, bütün
bunlar, kitle çal›flmas›n› olumlu
veya olumsuz olarak etkiler.

Devrimle karfl›-devrim aras›n-
daki savafl, kitleleri kazanmak
için propaganda arac›l›¤›yla yü-
rütülen savafl› da içerir. Bu an-
lamda, kitleler, diyebiliriz ki, 24
saat boyunca, çok çeflitli biçim-
lerde karfl› devrimci propaganda
ve ajitasyonun etkisi alt›ndad›rlar. 

Burjuvazi, elindeki genifl ola-
naklar› kullanarak, kitleleri etkile-
meye, düzen saflar›na kazanma-
ya, veya o saflarta tutmaya, en
az›ndan devrim saflar›na kat›lma-
s›n› engellemeye çal›fl›r. Örne¤in,
televizyondaki herhangi bir dizi,
veya film, veya müzik program›,
görünürde kitleler için bir e¤len-
celiktir; hatta, düzen için zarars›z
olan “dersler” de içerebilir. Fakat,
gerçekte,  bu yanlar› temel de¤il-
dir, temel yan› alttan alta düzenin
propagandas›n› yapmas›, düze-
nin düflüncelerini, al›flkanl›klar›n›
yaymas›d›r. Düzenin ürünü olan
hemen her fley, do¤rudan veya
dolayl› olarak düzenin propagan-
das›n› da içerir.  

Devrimci propaganda ve aji-
tasyon ise, devrime dair, devrim-
ci mücadeleyi gelifltirecek her fle-
yi, do¤ru biçim ve araçlarla kitle-
lerin gündemine sokmay›, rahat
anlafl›labilecek ve etkileyici flekil-
de kitlelere tafl›may› hedefler.   

Karfl›-devrimin propagandas›
ile devrimci propaganda aras›nda
temel farkl›l›klar vard›r. Bu fark,
yalanla gerçe¤in, yanl›flla do¤ru-
nun, gericilikle ilericili¤in fark›d›r.
Bu farkl›l›klar›n temeli, karfl›-dev-
rim ve devrimin içeri¤inden kay-
naklan›r. Karfl›-devrim, kitlelerin
aleyhine olan› kitlelere kabul et-
tirmeye çal›fl›r. Bunun için de,
gerçeklere de¤il, yalana dayan›r. 

Devrimci propaganda ve aji-
tasyon ise, kitlelerin ç›kar›na ola-
n› savunur. Gücünü gerçeklerden
al›r. Kitlelere gerçekleri tafl›yarak,
karfl›-devrimin yalanlar›n› etkisiz-
lefltirmeyi amaçlar. Bunu baflar-
d›¤› oranda, kitleleri karfl›-devri-
min etkisi alt›ndan kurtar›r. Kitle-
lere; ç›karlar›n›n devrimde oldu-
¤unu, sömürü düzeninin y›k›labi-
lirli¤ini ve en büyük gücün örgüt-
lenmifl halk›n gücü oldu¤unu, bu
düzenin alternatifi olarak, sömü-
rünün olmad›¤›, ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist bir ülkenin
mümkün oldu¤u gerçe¤ini kavra-
t›r.

Bilinçlendirir, e¤itir, örgütler.
Çünkü, devrim ancak, bilinçli ve
örgütlü kitleler taraf›ndan gerçek-
lefltirilebilir.

SÖZLÜKSÖZLÜK

PROPAGANDA
AJ‹TASYON



Dev-Gençliler flanl› tarihlerine
bir y›l› daha eklediler. Bu y›l kuru-
lufllar›n›n 39. y›l›n› kutlayan Genç-
lik Federasyonlu Ö¤renciler Ok-
meydan› Sibel Yalç›n Direnifl Par-
k›’nda bulufltular. Edirne’den
Kars’a, Antalya’dan Dersim’e ka-
dar birçok gençlik dernekli ö¤ren-
ci kurulufl flenli¤ine kat›lmak için
gelmiflti. Sibel Yalç›n Park› bafltan
afla¤› k›z›la boyan›rken, aç›lan
Dev-Genç’ten Gençlik Federasyo-
nu’na kadar uzanan tarihin resim
sergisi  ve karanfillerle süslenmifl
Dev-Genç flehitlerinin bulundu¤u
panolar yo¤un ilgi gördü.

“Yolumuz Çayanlar›n Yoludur”
ve “39. y›l›nda Dev-Genç’i se-
laml›yoruz” pankartlar›n›n as›l›
oldu¤u, her taraf›n Dev-Genç lo-
golu bayraklarla bezendi¤i flenlik
sayg› durufluyla bafllad›. Herke-
sin tek yumruk oldu¤u sayg› du-
ruflunun ard›ndan flehitleri ve kit-
leyi selamlamak için umudun
zeybe¤i ile efeler sahneye ç›kt›.
Efelerden sonra Gençlik Federas-
yonu ad›na Hüseyin Öztürk k›sa
bir konuflma yapt›. Öztürk ko-
nuflmas›nda Dev- Genç’i ve Dev-
Gençlileri selamlad›. Gençli¤in
devrim mücadelesindeki yeri ve
önemine de¤indi. Öztürk müca-
deleye 39 y›ld›r kesintisiz devam
ettiklerini ve bundan sonrada
böyle olaca¤›n› ifade etti. fienlik
Eskiflehir Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu Grup Boran Halay›’n›n
sahne almas›yla devam etti,
Boran Halay›, marfllar› ve Kara-

deniz ezgileriyle kitleyi coflturdu. 
Ankara Gençlik Derne¤i ise

Diyarbak›r’da flehit düflen dört
TÖDEF’li ö¤renciye hitaben oku-
duklar› fliirle yer ald›. Dev-Genç-
liler’in coflkusu sloganlara yans›-
d›. Coflkuyla at›lan sloganlar hiç
susmad›. ‹stanbul Gençlik Der-
nekli Ö¤renciler haz›rlad›klar›
“Biz Bu Oyunu Bozmaya Geldik”
tiyatro oyunuyla köylü, iflçi, iflsiz,
ö¤renci gençler ile halka bu zul-
mü kimlerin reva gördü¤ünü an-
latt›lar. 

Tiyatro oyununun ard›ndan fli-
irle program devam etti. “Yaln›z
de¤iliz, tüm dünya halklar›yla bir-
likteyiz. Güçsüz de¤iliz gücümüz
inanc›m›zda tarihsel ve siyasal
hakl›l›¤›m›zdad›r. Biz kazanaca-
¤›z çünkü biz halk›z ve hakl›y›z”
denilen fliirden sonra Dev-
Genç’in 39 y›ll›k mücadele tarihi-
ni anlatan sinevizyon ile program
devam etti. Ve ard›ndan Dev-
Genç’in 20. Y›l›nda ö¤retmenin,
yol göstericinin Dev-Gençliler’e
gönderdi¤i mesaj okundu. Mesaj-
da “Bir Dev-Genç’imiz var / se-
lam olsun 20 y›ld›r ezilen sömü-
rülen, bask› alt›nda tutulan, halk-
lar›n yan›nda mücadele eden
Dev-Gençliler’e / Ve selam olsun
bu mücadeleyi sürdüren Dev-
Gençliler’e” denilirken mesaj›n
ard›ndan önderlik sloganlar› alan›
doldurdu. Dev-Gençliler de ö¤-
retmenlerine okuduklar› fliirle yol
göstericilerini ve flehitlerini se-
lamlad›. 

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

Dev-Gençliler 339.
Y›l› DDe¤erlendiriyor

Çi¤dem: (Anadolu Üniversitesi)
Dev-Genç bizim için çok

önemli. 39 y›ld›r kesintisiz müca-
dele eden tek gençlik örgütlen-
mesidir. Geçmiflimizden bugüne
bakt›¤›m›zda Dev-Genç’in, Dev-
Gençliler’in yapt›¤› çok büyük ifl-
ler var. 6. filo eylemi bunlar içeri-
sinde tarihe damgas›n› vuran en
bilinenlerden biridir... Dev-Genç,
Dev-Gençliler halk olabilmifl,
halkla bütünleflmifllerdir. Hep de-
di¤imiz bir fley var. Dev-Genç ge-
lene¤ini yaflatan biziz. Bunun için
de bu tarihe sahip ç›k›p Dev-
Genç’i yaflatmak gerekiyor. Bü-
tün bunlar› bilerek bu etkinli¤e
geldik. Dev-Genç’li olman›n ver-
di¤i ruhla, coflku ve heyecanla,
Dev-Genç’li olmak nedir bunu bir
kez daha gösterdik etkinli¤imiz-
de. Etkinlik Dev-Genç’in tarihine
yak›fl›r oldu. 

*
fiiirler okunurken herkes aya-

¤a kalkt›. O an insan›n tüyleri di-
ken diken oluyordu. Birçok yeni
insan kat›ld›. Onlara nas›ld› diye
sordu¤umda; “flimdi Dev-Genç’i
daha iyi tan›d›m” dediler. Sineviz-
yon içerisinde Day›’n›n “Hoflça-
kal›n dostlar›m” deyiflini duydu-
¤umuzda çok heyecanland›k. 

*

Selam OOlsun 339. YY›l›nda DDev-Genç’e
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Gerçekten önemli süreçteyiz.
Daha yeni gerçekleflen Engin Çe-
ber’in katledilmesi faflizm gerçe-
¤ini gözler önüne seriyor. ‹flte biz-
ler böyle bir süreçte Dev-Gençli-
ler olarak b›rak›lan miras› tafl›yo-
ruz. Üniversitelerdeki faflist sald›-
r›lara ra¤men gençli¤e gerçekleri
anlat›yoruz. Bize düflen görev;
karfl›laflaca¤›m›z, zorluklara, bas-
k›lara, y›ld›rmalara, sistemin ya-
ratt›¤› yoz kültüre ra¤men müca-
deleye devam etmektir. Her za-
man her fleyimizle alternatif ol-
maya devam edece¤iz. Dev-
Genç’in 40. y›l›nda daha kitlesel
olaca¤›m›za inan›yoruz. Çünkü
Dev-Genç, Dev-Gençlilik bunu
gerektirir.

Hafize (‹stanbul Üniversitesi)

Böyle onurlu bir tarihe sahip
olan Dev-Genç’in 39. y›l kutla-
mas›na kat›lmak büyük bir onur-
du. Tüm devrim flehitlerine daha
da yaklaflt›¤›m bir gece oldu. Ka-
labal›¤›n sloganlar aras›nda nas›l
da coflkuyla hayk›rd›¤›n› gördük-
çe kinim daha da artt›. En çok da
slogan atan çocuklar etkiledi be-
ni. Gelece¤in Dev-Gençliler’i...

*
Etkinlik coflkuluydu. Program

gayet güzel haz›rlanm›flt›. Anado-

lu’dan gelen arkadafllar›m›z Ana-
dolu halk›n›n coflkusunu geceye
yans›tt›. Etkinli¤e kat›lanlar Dev-
Genç’in ve Dev-Gençliler’in ka-
rarl›l›¤›n› ve mücadeledeki inatç›-
l›¤›n› net olarak hissettiler. 

Gürbüz: (Trakya Üniversitesi)

Mücadeleyle tan›flal› 2 y›l ol-
du. Ayn› fikirden, ayn› amaçlar
do¤rultusunda ilerleyen insanlar-
la burada olman›n heyecan›,
mutlulu¤u vard›. O kadar çok
önemli gördü¤ümüz gün var ama
bugün mücadelemizin bafllang›ç
tarihi olmas›yla daha da önemli.
Ve bedelini ödedikçe her y›ldönü-
münde daha da önem kazan›yor.

7’den 70’e birçok kiflinin duy-
du¤u, bildi¤i, tan›d›¤› bir isim
Dev-Genç. Bu gelene¤i tan›yan
insanlar için de çok büyük heye-
can ifade ediyor. Yafll›larda an›la-
ra dönme, o an›lar› tekrar yafla-
ma, gençlerde kan›m›z› kaynatan
bir ifade olarak karfl›l›¤›n› buluyor.

Do¤an: (Gaziosmanpafla
lise ö¤rencisi)

Benimde hedeflerim var, ama
bu hedeflerim di¤er insanlar gibi
para babalar›n›n emrine girmek
de¤il, devrimciler gibi yaflamak.

Gerek okudu¤um kitaplar, gerek-
se yapt›¤›m araflt›rmalar bana en
do¤ru fleyin halk mücadelesi ol-
du¤unu gösterdi. 

Dev-Genç 39 y›ld›r var olsa da
Dev-Genç’in düflüncesi, ideolojisi
as›rlard›r var olan ve as›rlarca var
olacak bir düflüncedir. Dev-
Genç’in bizim için, devrim tarihi
için önemi fludur: mücadele iniflli
ç›k›fll› olsa da hiç bitmemifltir. Bi-
tirilebilecek, durdurulabilecek bir
mücadele de¤ildir. Her Dev-
Gençli’nin halk›na, toplumuna,
dünya halklar›na duydu¤u aflk,
fedakârl›k ve vatan sevgisi onlar›
çok ayr›cal›kl› kifliler yapar. Dev-
Gençliler’le ve Dev-Genç’in 39.
y›l etkinli¤inde bulunmak, bu et-
kinlikte görev üstlenmek, bu gö-
revi yerine getirmek benim için
mutluluktur. 

Etkinlik, yar›nlara dair umu-
dun ellerimizde oldu¤unu göster-
di. Eminim ki yüreklerde yak›lan
atefl önümüzdeki y›llarda daha
coflkulu ve kitlesel etkinlikleri be-
raberinde getirecek.

Trabzon Polisi Yine ‹flbafl›nda!
Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi ö¤renci-

lerini polis taciz etmeye bafllad›. Dönemin bafllamas›y-
la beraber ö¤rencileri yasad›fl› yöntemlerle rahats›z et-
meye bafllayan Trabzon polisi, ö¤rencilerin yan›na gi-
derek Temel Haklar Derne¤i ve çal›flanlar›ndan uzak
durmalar› yönünde telkinlerde bulunmaya bafllad›. Te-
mel Haklar Derne¤i’ne birkaç kere gidip gelmifl ö¤ren-
cilere arkadafl gibi yaklafl›p ‘Oraya gitme sak›n.
ÖDP’ye git, EMEP’e git ama oraya gitme’ diyen bilin-
dik sivil polisler ö¤rencilerden telefon numaralar›n›
al›p sonra da görüflmek istedi. Ö¤rencilerden Ö.E. alt-
tan alta tehtid edildi¤i için telefon numaras›n› vermek
zorunda kald›¤›n›, telefon numaras›n› verdikten sonra
polisin cep telefonundan numaras›n› göstererek “bak
zaten biz senin numaran› biliyorduk” dedi¤ini belirtti. 

Trabzon Temel Haklar, bu tarz karfl› faaliyetlerin sü-
rekli oldu¤unu belirterek geliflmeleri takip ettiklerini,
bu yaklafl›m›n devam› halinde gerekli yasal ifllemleri
bafllatacaklar›n› vurgulad›.

OOnnuurrlluu bbiirr ttaarriihhiinn aadd››dd››rr DDeevv--GGeennçç.. ZZuullmmee
kkaarrflfl›› dduurrmmaann››nn,, ggeelleecceekk ggüüzzeell ggüünnlleerrii eelllleerriimmiizzllee

yyaarraattmmaann››nn ssiimmggeessii oolldduu DDeevv--GGeennçç..

MMaahhiirrlleerr’’ddeenn,, DDaayy››’’mm››zzaa;; UUllaaflflllaarr’’ddaann,, EEyyüüpplleerrii--
mmiizz’’ee;; HHüüsseeyyiinnlleerr’’ddeenn HHüüssaammeettttiinnlleerr’’ee vvee CCaannaann--
ZZeehhrraallaarr››mm››zz’’aa yyeennii hhaallkkaallaarr eekklleeyyeerreekk ggeennççllii¤¤iinn
mmüüccaaddeelleessii ssüürrüüyyoorr.. 3399 yy››lldd››rr,, eemmppeerryyaalliizzmmee vvee iiflfl--
bbiirrlliikkççiilleerriinnee kkaarrflfl›› BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, DDeemmookkrraassii vvee SSooss--

yyaalliizzmm bbaayyrraa¤¤››nn›› DDeevv--GGeennççlliilleerr ddaallggaallaanndd››rr››yyoorr..

““NNee AABBDD NNee AABB TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee!!””
flfliiaarr››yyllaa,, DDeevv--GGeennçç yyaaflflaammaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..

fifiaann oollssuunn 3399.. yy››ll››nnddaa DDeevv--GGeennçç’’ee!!

SSeellaamm oollssuunn DDeevv--GGeennççlliilleerr’’ee!!

Tekirda¤ FF Tipi’nden ÖÖzgür Tutsaklar›n MMesaj›;
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Genç bir arkadafl›m›z daha ifl-
kencede katledildi. Engin ülke-
mizde iflkencede katledilen ilk in-
san de¤ildi, böyle giderse son da
olmayacak. Çünkü Engin'in kat-
lemesinden bugüne kadar yafla-
nan geliflmelere bakt›¤›m›zda
Engin'in “son” olaca¤›n› düflün-
dürecek hiçbir fley yok ortada.
Engin bir dergiyi da¤›t›rken gö-
zalt›na al›n›p tutuklan›rken En-
gin'i katleden hala serbest. Fer-
hat'› vurup felç b›rakanlar›n hala
görevlerinin bafl›nda olmas› gi-
bi... Bu yan›yla AKP iktidar›ndan
gelen aç›klamalar da karfl›l›¤› ol-
mayan bofl sözlerden baflka bir
anlama gelmemektedir. Bu dü-
zende var oldu¤u söylenen hak,
hukuk, adalet, sözden ibarettir. 

Engin'in katledilmesinin nede-
ni onun ddeevvrriimmccii olmas›d›r. An-
cak bu, devrimciler d›fl›ndaki in-
sanlar›n bu sald›r›lara u¤ramad›¤›
ve u¤ramayaca¤›, katledilmeye-
cekleri anlam›na gelmiyor. Düzen
özelde kendisine alternatif sunan
devrimcilere oldu¤u kadar halka
da düflmand›r. Son bir buçuk y›l-
da yaflananlara bakt›¤›m›zda bile
bunu aç›kça görebiliz. ‹zmir'de
BBaarraann TTuurrssuunn, ‹stanbul'da FFeeyy-
zzuullllaahh EEttee, Sivas'ta TTuurraann ÖÖzzddee-
mmiirr ve ‹stanbul'da CCeemm ‹‹nnccii...
Hepsi çeflitli bahanelerle polis ta-
raf›ndan öldürüldüler ve politik
anlamda özel bir nitelikleri olma-
yan s›radan insanlard›.

Engin ise bu insanlardan fark-
l›d›r. Düzenin istedi¤i bir genç ol-
maktan ç›km›fl, halka gerçekleri

gösteren bir
devrimci ol-

mufltur. Engin'in
hayat› bu yan›yla

baflta gençlik olmak
üzere herkes için ö¤reticidir. 

Engin devrimci yaflam›ndan
önce bu düzenin batakl›¤›na sap-
lanm›fl gençlerimizden sadece bi-
ridir. Engin'in bu yaflam›, düzenin
gençlerimize sundu¤u yaflamd›r.
Büyük bir potansiyele sahip
gençli¤i bu flekilde yozlaflt›rma-
ya, uyutmaya çal›flmaktad›r dü-
zen. Karfl›laflt›¤› her engel karfl›-
s›nda sinen, kendine, kendi özgü-
cüne güvensiz, bunun için hayata
bofl vermifl, esen rüzgarlara kap›-
l›p giden, hayat›n› yönlendireme-
yen, inanmad›¤› için hiçbir fleyi
de¤ifltirmeye çaba sarf etmeyen
gençler yaratmak istemektedir.
Bütün duygular› ve duyarl›l›klar›
köreltilmifl, güçsüz, sorunlar kar-
fl›s›nda çözümsüz bir gençlik hiç-
bir fleyi sorgulamayacak, düzen
için tehlike teflkil etmeyecektir.
Düzen bu politikas›nda önemli
sonuçlar da alm›flt›r. Bu sald›r›lar
öyle üst boyuttad›r ki gençlerimi-
zin özgüvenlerinin “maddi güce”
ba¤l› oldu¤unu düflündükleri, ya-
p›lan bir araflt›rmada da ortaya
ç›km›flt›r. 

Düzen, tüm araçlarla alterna-
tifsiz oldu¤umuzun propaganda-

s›n› yapmaktad›r. Ancak bu ya-
flam karfl›s›nda çaresiz olmad›¤›-
m›z›, düzenin bu politikas›n› bofla
ç›karabilece¤imizi en somut gös-
teren de Engin olmufltur. Devrim,
Engin'i düzen yaflam›ndan çekip
alm›flt›r. Ve Engin her yönüyle
kendini yeniden yaratm›flt›r. En-
gin insan iradesinin gücünü, dü-
zenin dayatt›¤› yoz yaflam karfl›-
s›nda çaresiz, çözümsüz olmad›-
¤›m›z› göstermifl, ddee¤¤iiflflmmiiflfl ve
ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyee bafllam›flt›r. 

Bugün yüz binlerce genç ar-
kadafl›m›z düzenin dayatt›¤› yoz
bir yaflam›n içindeler. Düzen gi-
derek yozlaflan, kirlenen bu ya-
flam› elinden geldi¤ince normal
olarak göstermeye çal›fl›rken bir-
çok genç insan›m›za da umutsuz
bir flekilde baflka bir seçenekleri-
nin olmad›¤›n› düflündürtmekte-
dir. Ancak gençlerimiz böyle bir
yaflama mahkum de¤ildir. 

Gençlerimiz düzenin pisli¤in-
den, yozlu¤undan ç›kabilirler.
Engin'in gösterdi¤i iradeyi göste-
rerek, onurlu bir yaflam› seçebi-
lirler ve seçmelidirler. Bu güce
herkes sahiptir ve biz bu gücü
aç›¤a ç›karmak için elimizden
geleni yapmal›y›z. Elbette onurlu
bir yaflam›n da bedeli var. Onurlu
bir yaflam›n sürdürüldü¤ü özgür,
demokratik bir ülke için bu be-
delleri de göze almal›y›z. 

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii

DDüüzzeenn vvee EEnnggiinn OOllaabbiillmmeekk!!
GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

Engin Çeber’in iflkencede
katledilmesi üzerine, ODTÜ’lü
devrimci demokrat ö¤renciler ta-
raf›ndan 16 Ekim günü hapisha-
neler ve iflkenceler sorununun
tart›fl›ld›¤› bir forum düzenlendi.

Ankara Gençlik Derne¤i üye-
si Bilgehan Karpat’›n iflkencenin
sistematik olarak gözalt›na al›-
nan ve tutuklanan her devrimci-
ye yap›ld›¤›n› anlat›rken, Kar-
pat’›n ard›ndan söz alan ‹HD

temsilcisi
de yafla-
nan hak

ihlalleri ve iflkenceyi istatistiksel
olarak aç›klad›. 

Engin Çeber’in hapishaneler-
den ç›kan ilk ölüm olmad›¤›n›n
anlat›ldi¤› forumda, bu ülkede ifl-
kencenin sistematik oldu¤u be-
lirtilerek, y›llard›r bu ülkenin ha-
pishanelerinde, karakollar›nda
iflkencede katledilenler örnek
verildi. 

Forumda ÇHD ad›na konufl-

ma yapan Av. Özgür Y›lmaz,
Engin Çeber’in katlediliflinin
münferit bir olay olmad›¤›n›,  ifl-
kencenin devletin devrimci tut-
saklara yönelik bir politikas› ol-
du¤unu anlatarak Adalet Bakan›
M. Ali fiahin’in özrünün samimi-
yetsiz oldu¤unu, dava dosyas›na
verilen gizlilik karar›n›n bu sami-
miyetsizli¤in en önemli gösterge-
si oldu¤unu belirtti.  ‹flkencenin
ancak halk›n mücadelesiyle çö-
zülece¤inin anlat›ld›¤› forum, so-
ru ve cevap k›sm›n›n ard›ndan
sona erdi.

Ankara’da İşkence Forumu
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16 Mart 1978 katliam› davas›,
20 Ekim’de zaman afl›m›ndan
düflürüldü. Neden? Suçlular m›
bulunamad›? Suçlular›n bulun-
mas› ihtimali ortadan m› kalkt›?

Hiçbirisi de¤il. Suç ortada,
suçlular malûm. Hat›rlayal›m...

16 Mart 1978’de ‹stanbul Üni-
versitesi’nden ç›kan devrimci ö¤-
rencilerin üzerine bomba at›lm›fl
ve atefl aç›lm›flt›. Hatice Özen,
Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Abdul-
lah fiimflek, Murat Kurt, Hamdi
Ak›l ve Turan Ören ölürken, çok
say›da ö¤renci de yaralanm›flt›.

Katliam› kimin yapt›¤›, ““kkaa-
rraannll››kkttaa”” de¤ildi, en az›ndan bir
çok ipucu vard›. Örne¤in, döne-
min Komiser Yard›mc›s› RReeflflaatt
AAllttaayy’›n, bombay› atanlar› kova-
layan polisleri engelleyerek, kat-
liam›n gerçeklefltirilmesinde rol
oynad›¤› biliniyordu. At›lan bom-
ba ““oorrdduu mmaall››”” idi, bombay›
atanlar MMHHPP’’llii faflistlerdi.

Fakat, cezaland›r›lmad›lar.
Katliama iliflkin, ‹stanbul S›k›-

yönetim Mahkemesi’nde aç›lan
davada, Ülkü Ocaklar› ‹stanbul
fiubesi Baflkan› Orhan Çak›ro¤lu,
Kaz›m Ayayd›n, Mehmet Gül,
Ahmet Hamdi Paksoy ve S›dd›k
Polat yarg›land›. 30 Mart 1980’de
biten davada S›dd›k Polat’a 11 y›l
hapis cezas› verildi, di¤erleri be-
raat ettirildi. S›dd›k Polat da, As-
keri Yarg›tay’›n 5 Ekim 1982 ta-
rihli karar›yla bbeerraaaatt ettirildi.

Dava kapat›lmak istendi.
Fakat, Elaz›¤’da bir kahveha-

nede öldürülen MHP’li faflistler-
den Zülküf ‹sot’un annesi, o¤lu-

nun katliam› gerçeklefltirenlerden
biri oldu¤unu ve o tarihte polis
memuru olan Mustafa Do¤an’›n
yönlendirmesiyle hareket etti¤ini
aç›klad›. Bunun üzerine, dava
1995’te ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde ikinci kez aç›ld›.
Bu kez san›klar, Mustafa Do¤an,
Latif Akt› ve Özgün Koç’tu.

Faflist sald›r›y› örgütleyen,
bombay› temin eden dönemin Ül-
kü Ocaklar› baflkan› Abdullah
Çatl›’yd›. Susurluk’ta ölen Çat-
l›’n›n telefon kay›tlar›ndan, ölme-
den önce, RReeflflaatt AAllttaayy’’la 5 kez
konufltu¤u ortaya ç›km›flt›. 

16 Mart soruflturma ve yarg›-
lamalar› boyunca, bu iliflkiler
araflt›r›l›p, sonuçland›r›lmad›¤›
gibi, aç›¤a ç›kan bilgiler karart›l-
maya çal›fl›ld›. Reflat Altay, ceza-
land›r›lmak yerine terfi ettirildi. 

Nihayetinde, ‹stanbul 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi, 30 y›ll›k zama-
nafl›m› süresi doldu diye davay›
kapatt›.

AKP iktidar›, ayn› gün durufl-
malar› bafllayan Ergenekon da-
vas›nda, ülkemizdeki kontrgeril-

lay› yarg›layaca¤›n› iddia ediyor-
du. 16 Mart davas›n›n avukatla-
r›ndan Cem Alptekin, bu çeliflki-
yi, “YYaakk››nn ttaarr iihhiimmiizziinn bbüüttüünn
kkaattll iiaammllaarr››nn›› iiççiinnee aallaann GGllaaddiioo
ddoossyyaass››nn›› kkaappaatttt››kkllaarr›› ggüünn,,
iiççiinnddee yyaakk››nn ttaarriihhiinn hhiiççbbiirr cciiddddii
kkaattll iiaamm››nn››nn bbuulluunnmmaadd››¤¤›› EErrggee-
nneekkoonn ddaavvaass››nn›› bbaaflflllaatttt ››llaarr..””
sözleriyle vurgulad›. 

16 Mart davas›n›n tam da 20
Ekim’de Ergenekon davas› aç›l›r-
ken kapat›lmas›, düzenin kontr-
gerillay› yarg›layamayaca¤›n›
gösteren bir “ilahi tesadüf” olsa
gerek!

Aç›k ki, 16 Mart katliam dava-
s›n› kapatanlar, kontrgerillay›
yarg›layamazlar.

Gerçekte, 16 Mart davas›, oli-
garfli cephesinde daha ilk günden
“zaman afl›m›na” u¤rat›larak ka-
pat›lm›fl bir dava idi. Geçen 30
y›ll›k zaman, suçun araflt›r›lmas›,
suçlular›n ortaya ç›kar›lmas› ile
geçirilmedi. Suçlular zaten bilini-
yordu ve devletin denetimi alt›n-
da yeni suçlar ifllemeye devam
ediyorlard›. 30 y›l, devletin dos-
yay› tamamen kapatmak için
geçmesini bekledi¤i zamand›r.

S a m s u n ’ d a ,
Hrant Dink’in katili
Ogün Samast ile bir-

likte ‹l Emniyet Müdürlü¤ü’nde çekti-
rilen bu foto¤raf, suç kan›t› say›lma-
d›. Bu foto¤raf›n çekilmesine izin ver-
dikleri iddias›yla, Samsun 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanan po-

lisler, Terörle Mücadele fiube Müdür
Vekili Metin Balta ve Komiser ‹brahim
F›rat, suçlamalara iliflkin yeterli delil
bulunamad›¤› gerekçesiyle beraat et-
tirildiler. Böylece, polis, asker, katil
birlikteli¤inin bu düzende suç olufltur-
mad›¤›, mahkeme karar› ile bir kez
daha belgelenmifl oldu.

16 Mart Dosyas›n› Kapatanlar
Kontrgerillay› Yarg›layamaz

Katili Himaye Suç De¤il!

BBuu kkaattlliiaamm››nn ddoossyyaass››,, 
oolliiggaarrflfliinniinn mmaahhkkeemmeelleerr--

iinnddee ““zzaammaann aaflfl››mm››””
ggeerreekkççeessiiyyllee kkaappaatt››llaabbiilliirr,,

ffaakkaatt bbiizziimm aaçç››mm››zzddaann
bbuu ddaavvaann››nn ““zzaammaann

aaflfl››mm››””nnaa uu¤¤rraammaass›› vvee
ddoossyyaann››nn kkaappaatt››llmmaass›› ssöözz

kkoonnuussuu oollmmaayyaaccaakktt››rr!!



Ülkenin Genelkurmay Baflka-
n›, sert, azarlayan bir tonda ““HHeerr--
kkeessii ddiikkkkaattllii oollmmaayyaa vvee ddoo¤¤rruu
yyeerrddee bbuulluunnmmaayyaa ddaavveett eeddii--
yyoorr””!! 

Azarlanan, daha aç›kças› teh-
dit edilen ve “do¤ru yere” davet
edilen, en baflta halk elbette. 

Fakat Genelkurmay’›n tehdidi,
orada durmay›p, düzenin kendi
kurumlar›na da yöneliyor. Baflta
bas›n-yay›n olmak üzere, herkes,
Genelkurmay’›n politikalar›na
mutlak itaata zorlan›yor. 

Genelkurbsay Baflkan› ‹lker
Baflbu¤’un 15 Ekim’de Aktütün
Karakolu bask›n›na iliflkin söz
konusu aç›klamas›n›n hemen ar-
d›ndan Cumhurbaflkan›, Baflba-
kan, düzenin ana muhalefet par-
tisi ve oligarflinin çeflitli kesimleri
taraf›ndan yap›lan aç›klamayla
görüldü ki, oligarfli, ““tteekk vvüüccuutt””
halinde, Genelkurmay Baflkan› ‹l-
ker Baflbu¤’un yan›ndad›r. 

Peki ‹lker Baflbu¤ nerede?
Baflka bir deyiflle onun “do¤ru
yer” diye tarif etti¤i yer neresi? 

Kim belirliyor do¤ru ya da e¤ri
yeri? Tüm toplumun nerede dur-
mas› gerekti¤ine, Kürt sorununun
do¤rusuna e¤risine tüm toplum
ad›na Genelkurmay m› karar ve-
recek? Yap›lan tam da budur. Bafl-
bu¤ diyor ki, Kürt sorununda ki-
min ne düflünece¤ine, ne tart›fla-
ca¤›na sadece biz karar veririz. Ve
düzenin iktidar›, muhalefeti bu
aç›klaman›n yan›nda yer al›yor.

Ne Genelkurmay’›n, ne
AKP’nin ne de di¤er burjuva par-
tilerin Kürt sorununda da, baflka

bir sorunda da toplumun
duraca¤› ““ddoo¤¤rruu yyeerrii”” be-
lirleme hakk› ve yetkisi
yoktur. 

O ““ddoo¤¤rruu yyeerr””ddee,, Kürt
sorununu yok saymak,
Kürt halk›n›n ulusal talep-
lerini bask› ve terörle ez-
me var. Baflbu¤’un ““ddoo¤¤rruu

yyeerrii””nde sadece flovenizm ve
katliam var. Dolay›s›yla “do¤ru
yere davet” flovenist ve katliamc›
politikan›n tüm topluma dayat›l-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Baflbu¤, sözleriyle, Kürt sorunun-
da herkesin Genelkurmay’›n ar-
kas›nda hhiizzaayyaa ggiirrmmeessiinnii istiyor. 

Kürt sorununda tteemmeell ppoolliittiikkaa--
llaarr›› budur. ‹stiyorlar ki, tüm top-
lum, kendileri gibi, katliam politi-
kas›n›n arkas›nda s›ralans›n, bafl-
ka bir tart›flma yürütmesin. Ancak
bunu sa¤lad›klar›nda, iktidarlar›n›
güvencede hissedecekler.

Gül’ün YYalan›; AAyyrr››mmcc››ll››kk
GGeeççmmiiflflttee KKaalldd››

Kürt sorununu yok sayan bir
aç›klama da, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül taraf›ndan yap›ld›.
Gül, geçen hafta Alman DDeerr
SSppiieeggeell Dergisine verdi¤i röpor-
tajda, Kürtlere yönelik ayr›m›n
geçmiflte kald›¤›n› iddia etti:
““ÇÇookk ssaayy››ddaa KKüürrtt ggeeççmmiiflflttee kköö--
kkeennlleerriinnddeenn ddoollaayy›› aayyrr››mmcc››ll››¤¤aa
uu¤¤rraadd››llaarr.. KKüürrttççee kkoonnuuflflmmaa vvee
yyaazzmmaallaarr››nnaa iizziinn vveerriillmmeeddii.. BBuu--
ggüünn dduurruumm ddee¤¤iiflflttii.. KKüürrttlleerriinn
kküüllttüürreell hhaakkllaarr›› ggüüççlleennddiirriillddii..””..

Yani Gül’e göre, Kürt sorunu
art›k geçmiflte kalm›fl bir sorun-
dur; sorun art›k çözülmüfltür.
Çarp›tman›n böylesi, tam da AKP
zihniyetine göredir. Hem ““ggeeçç--
mmiiflflttee KKüürrttlleerree yyöönneelliikk aayyrr››mmcc››ll››kk
yyaapp››lldd››¤¤››nn›› kkaabbuull eeddeenn ddeemmookkrraatt””
bir görünüm yaratmay› amaçl›-
yor, hem de ayn› cümle içinde
““KKüürrtt ssoorruunnuu aarrtt››kk ççöözzüüllmmüüflflttüürr””
diyerek, sorunun varl›¤›n› redde-

diyor. Yine ayn› cümlede, ““kküüllttüü--
rreell bbaasskk›› vvaarrdd››,, oo ddaa ççöözzüüllddüü”” di-
yerek, Kürt sorununu, salt kültü-
rel bir soruna indirgemifl oluyor.

Fakat, sorun ortada duruyor.
Kürtlerin talepleri ortada duruyor.
“Kürt sorunu çözülmüfltür” diyen
kafa, Kürt halk›n›n taleplerini de,
bask›yla, katliamla susturmaya,

etkisizlefltirmeye
çal›fl›yor.

Tayyip ‘‘‹nsan-
s›z laflt ›r › lan’
Diyarbak›r’da

Tayyip Erdo¤an, 20 Ekim’de
Diyarbak›r’a gitti, fakat Diyarba-
k›r, burjuva bas›n›n tan›mlama-
s›yla, ““iinnssaannss››zzllaaflfltt››rr››llmm››flfltt››””.. Di-
¤er bir deyiflle, Tayyip ancak in-
sans›zlaflt›r›lm›fl Diyarbak›r’da
kendisini güvende hissetti.

Sadece insans›zlaflt›rma da
yetmedi, Erdo¤an’›n geçece¤i
yerlerde çöp kutular› kald›r›ld›,
helikopter ad›m ad›m yukar›dan
takip ediyordu, her köfle bafl›na
özel harekatç›lar yerlefltirilmiflti.

Bu ülkenin baflbakan›, bir ile
ancak o ili insans›zlaflt›rarak gire-
biliyorsa, bu tabloya bakan en s›-
radan bir göz bile, inkar edileme-
yecek ciddi sorunlar›n varl›¤›n›
görebilir. Fakat, AKP zihniyeti bu
tabloya bakt›¤›nda ““tteerröörr”” gördü-
¤ünü söylüyor.

Tayyip Erdo¤an ve AKP’nin
Kürt halk›na verebilece¤i bir fley
yoktur. Bu tablo da, bunun sonu-
cudur. Bugüne kadar verdi¤i söz-
lerin hiç birisini yerine getirme-
yen, bu bir yana söyledi¤i sözlerin
arkas›nda duramayan bir AKP
vard›r. AKP’nin demagojilerini bir
yana b›rak›rsan›z, geriye Kürt so-
rununun inkar edilmesi ve flove-
nist politikadan baflka bir fley kal-
mad›¤› görülür. Bu kafa yap›s› ne-
deniyle, Erdo¤an, Baflbu¤’un,
““ddoo¤¤rruu yyeerr”” dayatmas›na aç›kça
sahip ç›km›fl, destek vermifltir.

Oligarfli cephesinden çizdi¤i-
miz bu tabloya, TBMM’de muha-
lefet konumunda bulunan MHP ve
CHP’nin, Baflbu¤’a destek veren
söylemlerini de ekledi¤imizde, or-
taya ç›kan tablo, Kürt sorununda

Oligarflinin ‘Do¤ru Yer’i
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oligarfli içi güçlerin hiçbirisinin bir
çözümünün olmad›¤›d›r.

CHP Genel Baflkan› Deniz
Baykal’a, AKP’nin Kürt halk›na
yönelik sald›r›lar› da yeterli gel-
miyor. Baykal’a göre, AKP ““DDii--
yyaarrbbaakk››rr’’ddaa kkeeddii ggiibbii””.. Yani AKP
yeterince bask› uygulam›yor, ye-
terince katletmiyorm›fl. Bir çok
kitle gösterisinde kan dökülüyor,
s›k s›k Kuzey Irak bombalan›yor,
fakat “sosyal demokrat” Baykal
adeta kana doymuyor.

Oysa, daha yak›n zamanda
AKP’sinden, CHP’sine, Genelkur-
may’›na kadar, hepsi, “Kürt soru-
nunda aç›l›m” laflar› ediyorlard›;
her biri, Güneydo¤u’ya giderek,
Kürt halk›n› kand›rmaya çal›fl›-
yorlard›. Fakat, tüm bunlar, defa-
larca görülüp yafland›¤› gibi, bir
gezilik söylemler olman›n ötesine
geçemiyor. 

MGK’n›n ÇÇözümü: DDaha
Fazla BBask› vve TTerör

Gerek Kürt sorununda, gerek-

se de genel olarak halk›n müca-
delesinin bast›r›lmas›nda, oligar-
flik düzenin “çözümü” daha fazla
bask› ve terör oluyor. 

Halk›n her talebi “terör” diye
tan›mland›¤›nda, ortaya daha faz-
la bask› politikas›ndan baflka bir
fley ç›kmas› da zaten sözkonusu
de¤ildir. 21 Ekim’de yap›lan MGK
toplant›s›nda da, bir yandan ““TTee--
rröörrllee mmüüccaaddeellee oorrttaamm››nnddaa hheerr--
kkeessiinn ssoorruummlluulluukk dduuyygguussuuyyllaa
hhaarreekkeett eettmmeessii vvee ggüüvveennlliikk ggüüçç--
lleerriimmiizzee ddeesstteekk oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii
vvuurrgguullaannmm››flfltt››rr”” denilerek, Bafl-
bu¤’un dayatmas› MGK karar›
haline getirilirken; di¤er yandan
bask› ve terör politikalar›n› daha
fazla art›racak kararlar al›nd›. Bu
kararlar›n öne ç›kanlar› flunlard›r;

z ‹çiflleri bakan› ayn› zaman-
da Baflbakan yard›mc›s› yap›la-
rak, yetkileri güçlendirilecek

z ‹ç Güvenlik Yüksek Kurulu
ve ‹ç Güvenlik Genel Sekreterli¤i
oluflturulacak.

z Yeni oluflturulan yüksek ku-

rul ile genel sekreterlik “terörle
mücadele”de koordinasyon, stra-
teji belirleme ve denetleme konu-
lar›nda çal›flacak.
z Emniyet Genel Müdürlü¤ü

müsteflarl›k seviyesine ç›kar›la-
cak. Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
da bu yap›lanmaya ba¤lanacak.
z S›n›r güvenli¤i konusunda

da bir müsteflarl›k oluflturulacak.
Yap›lan aç›klamalar, al›nan ka-

rarlar, oligarflinin Kürt sorunun-
daki politikas›n›n da özetidir. fiöy-
le ki; 

– Kürt sorunu yoktur, terör so-
runu vard›r.

– Soruna iliflkin çözüm; daha
fazla bask› ve terördür.

– Tüm toplum, bu politikan›n
yan›nda durmak zorundad›r. Kim-
se, farkl› bir tart›flma yürütmeme-
li, farkl› bir politika gündeme ge-
tirmemelidir.

Elbette, oligarfli bu “kararlar›y-
la” da Kürt sorununu yok edeme-
yecek; çünkü KKüürrtt hhaallkk›› bbiirr ggeerr--
ççeekkttiirr,, yyookk eeddiilleemmeezz!! 

AKP iktidar› ve Ge-
nelkurmay bir yandan

Kürt halk›na yönelik sal-
d›r› politikas› izlerken, ‹m-

ral› hapishanesinde de, PKK
önderi Abdullah Öcalan’a sald›rd›.

Öcalan, avukat görüflmelerin-
de kald›¤› hücrenin arama baha-
nesiyle talan edildi¤ini ve kendi-
sine fliddet uyguland›¤›n›, ölümle
tehdit edildi¤ini anlatt›.

Öcalan’a yönelik sald›r› üzeri-
ne DTP, TBMM’den bir heyet
oluflturularak, iddialar›n ‹mral›’ya
gidilerek incelenmesini isterken,

Öcalan’›n avukatlar› da, sald›r›ya
iliflkin suç duyurusunda bulundu-
lar. 

Di¤er yandan, içlerinde Diyar-
bak›r, Mersin, Hakkari, Adana,
Batman, ‹dil, Van, Yüksekova,
K›z›ltepe, Urfa, Nusaybin ve Ciz-
re, A¤r› Do¤ubeyaz›t, ve ‹stan-
bul’un da oldu¤u çeflitli il ve ilçe-
lerde binlerce kiflinin kat›ld›¤› kit-
le gösterileri ve kepenk kapatma
eylemleriyle Öcalan’a fiziki sald›-
r› protesto edildi. 

Çeflitli illerde protesto eylem-
lerine polisin sald›r›s› üzerine ça-
t›flmalar yafland›, A¤r›’n›n Do¤u-
beyaz›t ilçesinde, 20 Ekim’de ya-
p›lan protesto gösterilerinde, po-
lis kurflunuyla AAhhmmeett ÖÖzzhhaann kat-
ledilirken, çok say›da gözalt› da
yafland›. Özhan’›n cenazesi, Do-
¤ubeyaz›t’ta binlerce kiflinin ka-
t›ld›¤› cenaze töreniyle “intikam”
sloganlar› ile topra¤a verilirken,

esnaf da protesto
için kepenk kapat-
ma eylemi yapt›.

Protesto eylemle-
rinin en etkililerinden birisi, Di-
yarbak›r’da 20 Ekim’de gerçek-
lefltirildi. Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an’›n gelifli s›ras›nda, esnaf ke-
penk kapatt›, belediye otobüsleri
çal›flmad›, çöpler toplanmad›. Di-
yarbak›r’›n bir çok noktas›nda
gösteriler yap›ld›.

Öcalan’a yönelik sald›r›, yurt-
d›fl›nda da bir çok ülkede yap›lan
gösterilerle protesto edildi. 

Avusturya-Viyana'da Birlefl-
mifl Milletler binas›n›, ‹sviçre-Zu-
rih’te bir TV kanal›, Fransa-Mar-
silya’da Frans›z televizyonu,  ‹tal-
ya'n›n Modena ve Parma kentle-
rinde Modena ile Parma televiz-
yonlar› iflgal edildi.

Ayr›ca, ‹sviçre-Zürich, Alman-
ya-Mannheim, ‹ngiltere-Londra,
Belçika'n›n Brüksel ve Liege gibi
kentlerinde de protesto gösterile-
ri düzenlendi.
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Herkese sa¤l›k Güvnli Ge-
lecek Platformu 17 Ekim gü-
nü yapt›¤› eylemle SSGSS ya-
sas›n›n yürürlü¤e girmesinin
hemen ard›ndan poliklinik
muayene kat›l›m paylar›n›n
miktar›n›n artt›r›lmas›n› pro-
testo etti. 

fiiflli Etfal Hastanesi önün-
de yap›lan eylemde “Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek Müca-
delemiz Sürüyor, Sürecek”
yaz›l› pankart aç›larak,
AKP’nin soygun ve talana de-

vam etti¤i
vurgulan-
d›.

“ S a ¤ -
l›k Hakt›r
S a t › l a -
maz” slo-

ganlar›n›n at›l-
d›¤› eylemde
platform ad›na
a ç › k l a m a y ›
okuyan Ecza-

c›lar Odas› Baflkan› Semih
Güngör muayene kat›l›m pa-
y›n›n yükseltildi¤ini aç›klaya-
rak “Daha önceki y›llarda mu-
ayene ücreti ödemeyen SSK'l›
aktif çal›flanlar, yeflil kartl›lar,
kamu çal›flanlar› ve emekliler
ile aile bireyleri bundan sonra
sonra ücret ödemek zorunda
kalacak” dedi. Aç›klama so-
nunda bütün emekçiler sa¤l›k
ve sosyal güvenlik hakk› için
yürütülen mücadeleye kat›l-
maya ça¤›r›ld›. 

Türk Telekom’un Bostanc›’da-
ki ça¤r› merkezinde çal›flt›klar› s›-
rada Türk Haber-‹fl Sendikas›’nda
örgütlendikleri için iflten at›lan 11
iflçiden 2’si, taleplerinin kabul
edilmesi için açl›k grevine baflla-
d›lar. 

Sendikal örgütlenme çal›flma-

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

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

ÜNKA iflçileri ifl
b›rakt›lar 

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

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

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

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

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

Aile Hekimli¤i'ne
Protesto

Dersim'de pilot bölge olarak uygu-
lamaya geçilecek olan Aile Hekimli¤i
uygulamas› SES Tunceli fiubesi
taraf›ndan 16 Ekim  günü protesto
edildi.

Aile hekimli¤i uygulamas›n› protes-
to amac›yla Sa¤l›k Müdürlü¤ü bahçe-
sinde bas›n aç›klamas› ve oturma ey-
lemi yapan sa¤l›k emekçileri yapt›klar›
aç›klamada AKP Hükümetinin sa¤l›k
alan›n›n piyasalaflt›r›lmas›n› amaçla-
yan, sa¤l›kta dönüflüm program› ad›y-
la bir program dayatt›¤› belirtilerek DB
ve IMF direktifleriyle, sa¤l›k ve sosyal
güvenlik hakk›n› pazarlanabilir, reka-
bet edilebilir hale getirmek istemekte-
dir denildi.

Bu program›n bir uzant›s› olan Aile
Hekimli¤i uygulamas›na son verilmesi
istenen eyleme Halk Cephesi'nin de
içinde oldu¤u  110 kifli kat›ld›.

Mücadelemiz
Sürüyor Sürecek 

Telekom ‹flçileri
Açl›k Grevinde
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ABD’de finans kurumlar›nda
bafllayan kriz tüm dünyaya yay›-
l›rken krizin baflta gelen sonuçla-
r›ndan olan iflsizlik de kendini
göstermeye bafllad›.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO) yaflanan krizin dünya eko-
nomisi üzerindeki etkisinin gele-
cek y›l sonuna kadar 20 milyon
kiflinin iflini kaybetmesiyle so-
nuçlanaca¤› uyar›s›nda bulundu.

Krize karfl› çözümler tart›l›fl›p,
reçeteler aç›klan›rken krizin fatu-
ras›n›n büyük oranda Türkiye ve
Türkiye gibi yeni sömürge ülke
haklar›na ödetilece¤i aç›kt›r. Res-
mi olmayan rakamlara göre kriz-
le birlikte daha flimdiden 200 bi-
nin üzerinde iflçinin iflini kaybetti-
¤i belirtiliyor. Ve rakamlar ortaya
koyuyor ki; ülkemizde de iflsizler
kervan›na yenileri kat›l›yor.

Yaflanan kriz ve do¤urdu¤u
sonuçlar; iflsizlik, iflten ç›karmalar
karfl›s›nda çeflitli sendikalar da
çözümler ar›yor. Aç›klamalara ba-
k›ld›¤›nda devlet güdümlü sendi-
kalar›n daha bafltan krizin fatura-
s›n› emekçilere ç›kard›klar› görü-
lüyor. Bu tam da patronlar›n yap-
maya çal›flt›¤› fleydir.

Hak-‹fl Genel Baflkan› Salim
Uslu daha iflin bafl›nda saf›n› gös-
teren flu aç›klamay› yapt›: “‹flve-
renin gerçekten bir pazar darbo-
¤az›na girmesi durumunda feda-
karl›k yapar›z. Geçti¤imiz dönem-

lerde ücretin belli bir
bölümünden feda-
karl›k yapm›flt›k.
Part-time çal›flma,
esnek çal›flma gibi
düzenlemelerden
yararlan›labilir.”

Türk-‹fl ise rengi-
ni hemen göstermi-

yor. Hatta görünürde kafa tutu-
yor! Türk-‹fl Genel Mali Sekreteri
Ergün Atalay, düflüncelerini “Bu-
nun bedelini hep biz mi ödeyece-
¤iz? Öyle düflünülüyorsa, ki bu
böyle san›r›m, kriz gibi noktalarda
en kolay ifl bizim üzerimizden üc-
ret düflürelim, iflçiyi iflinden ç›ka-
ral›m, esnek çal›flal›m. ‹flçinin bun-
lara verilecek primi kalmad›. Krizi
bahane etmesin kimse toplu söz-
leflmelerde” diye aç›kl›yor.

Rengini göstereni de, sözde
kafa tutan› da ayn› noktada bulu-
flup kriz kap›ya dayanmadan
AKP’ye “görüflelim, birlikte çözüm
üretelim” ça¤r›s› yap›yor. Devlet
güdümlü sendikalar›n emekçile-
re sunduklar› reçete bu. Hak-‹fl gi-
bi, Türk-‹fl gibi devlet güdümlü
sendikalar›n toplu sözleflme gö-
rüflmelerinde nas›l “görüfltükleri-
ni” çok iyi biliyoruz. Bu görüflme-
de de iflçi ve emekçiler yine kapa-
l› kap›lar ard›nda sat›lacakt›r. 

“2009 zorlu geçecek”, “siyasi
gerginliklerden uzak durulmal›”
gibi de¤erlendirmeleri ve yarat›-
lan havayla, krizin sonuçlar› (da-
ha do¤ru bir deyiflle faturas›)
emekçilere kabul ettirilmek iste-
niyor. Bu, emekçilerin mücadele-
sinin önünü de kesen bir yakla-
fl›md›r. 

Hiç kuflkusuz iflsizlik, yoksul-
luk, açl›k tablosuna karfl› müca-
delenin önünü kesen bir baflka

anlay›fl da reformizmdir.

Bu anlay›fl, böylesine aç›k, ç›p-
lak bir tablo karfl›s›nda, yaflanan
krizin kapitalizmin yap›sal krizi
oldu¤unu, onun tek alternatifinin
sosyalizm oldu¤unu söyleyemi-
yor. O hala kapitalizmde “iyi ta-
raflar” ar›yor. Sosyalizm ise ona
“ürkütücü” geliyor. Açl›¤a, yok-
sullu¤a, iflsizli¤e, talana, azg›n sö-
mürüye karfl› “ara çözümler”
peflinde kofluyor. “Tek Yol Dev-
rim” diyemiyor. “IMF’den uzak
durmal›y›z” diyor. IMF Defol diye-
miyor. Aç›kcas› düzenle köprü-
lerini atam›yor.

Düzenle köprü, düzen içi çö-
züm aray›fllar›d›r. Bu aray›fllar
içinde iken, açl›kla, yoksullukla,
iflsizlikle gerekti¤i gibi mücadele
edilemez. Mücadele ad›na yap›lan
ya günü kurtarmad›r, ya da düze-
ni meflrulaflt›ran, dahas› onu per-
vas›zlaflt›ran politika ve politika-
s›zl›klard›r. Reformizmin reçete-
sinde düzeniçilik hakimdir. Krizi
ve sonuçlar›n› kabullenifl hakim-
dir. 

Krizi, krizleri yaratan da, fatu-
ras›n› emekçi halka ç›karan da
kapitalist düzenin kendisidir. Da-
ha fazla kâr’dan baflka bir fley dü-
flünmeyen bu düzenin s›n›rlar›
d›fl›nda düflünmeden, bu s›n›rlar
d›fl›nda hareket etmeden, halk›n,
emekçilerin ekonomik, sosyal, si-
yasal sorunlar›na çözüm buluna-
maz. 

Patronlar kendi ç›karlar› teme-
linde kendi çözümlerini sak›nma-
dan, çekinmeden ortaya koyu-
yorlar. Onlar›n reçetesi düzenin
ve dolay›s›yla sömürünün deva-
m›d›r. Emekçilerin reçetesinde ise
buna karfl› ba¤›ms›zl›k, demokra-
si, sosyalizm mücadelesi yaz›yor.

‹flçinin Reçetesi
MÜCADELE

Devrimci ‹flçi
Hareketi

““NNEERREEDDEENN BBUULLDDUUNN??””uunn iissttiissnnaass››!!
‹ster uyuflturucu ticareti yapm›fl olun, ister doland›r›c›-
l›k, kazand›¤›n›z para AKP iktidar›na göre meflru “he-
laldir!”; bir tek “terör örgütlerine” vermemeniz koflu-
luyla.. 

Krizi hafifletmek için, Türkiye vatandafllar›n›n yurt-
d›fl›ndaki paralar›n› yurt içinde çekmek istiyor iktidar.
Bunun için haz›rlanan tasar› bas›nda aynen flöyle pazar-
land›: “Maliye nereden buldun? demeyecek; zenginler
yurtd›fl›ndaki paralar›n› getirecek.” Tasar›n›n nas›l

uygulanaca¤› flöyle devam ediyor: “para vergi incele-
mesinden muaf tutulacak. Mali Suçlar› Araflt›rma Kuru-
lu (MASAK) SADECE terör örgütlerinin finansman›nda
kullan›lmas› muhtemel paraya inceleme yapacak.”

Paray› nas›l kazanm›fl olursan ol, düzen onu meflru
say›yor. Bunun kendisi bir ahlaks›zl›k, çürümüfllük za-
ten. ‹‹kkiinncciissii,, MASAK sadece “aman terör örgütlerine
yard›m etmesinler” diye soruflturma yap›yor; ama o pa-
ray› getirip mesela ülkede uyuflturucu labaratuvar› ku-
rulabilir, bunda bir mahzur görmüyorlar anlafl›lan...



Frans›z emperyalizmi, Paris
Anadolu Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i’ne yönelik sald›rgan tav-
r›n› sürdürüyor.

Hat›rlanacakt›r, Paris Anadolu
Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’ne
ve üyelerinin evlerine, 9 Haziran
2008’de de Frans›z polisi taraf›n-
dan bask›nlar yap›lm›fl ve 55 kkiiflflii
tutuklanm›flt›.

Frans›z polisi, sald›r›lar›n› sür-
dürerek, 20 Ekim 2008’de sabah
saat 6 civar›nda, ayn› saatlerde
dernek üyelerinin evlerine bas-
k›nlar düzenleyerek, 6 kifliyi daha
gözalt›na ald›. 

Kap›lar› KK›rarak
Girdi¤iniz Evler, SSilahla MM›
Korunuyordu?

Frans›z polisi, bask›n yapt›¤›
evlere, sabah›n erken saatlerin-
de, kap›lar› k›rarak girdi. Sanki,
silahlarla korunan bir askeri üsse
bask›n yap›yorlard›. Oysa, yasal
bir derne¤in üyelerinin evlerine
girilmekteydi ve bu ifllem kap›lar
k›r›lmadan, terör estirilmeden de
yap›labilirdi. Fakat, amaç arama
olmad›¤› için, özellikle korku ve
gözda¤› vermeyi, sindirmeyi
amaçlayan biçimler tercih edil-
mektedir.

Evlerinde bulunmayan kiflile-
rin dahi kap›lar› k›r›lm›fl, bilgisa-
yarlar›na, dergi kitap ve paralar›-
na hiç bir gerekçe gösterilmeden
el konulmufltur. 

Emperyalist ülkeler, ç›karlar›
gerektirdi¤inde, a¤›zlar›ndan dü-
flürmedikleri insan haklar› söy-
lemlerini, yine ç›karlar› gerektir-
di¤inde, ellerinin tersiyle bir ke-
nara itmekte tereddüt etmiyorlar.
Fransa’n›n bu uygulamas›na ses
ç›karmayan di¤er AB üyeleri de,
bu sald›rgan tutumu, AB’nin de-
mokrasi anlay›fl›na ayk›r› görmü-
yorlar demektir. Kald› ki, di¤er
AB ülkeleri de zaten kendi ülke-
lerindeki devrimcilere karfl› ben-
zer yöntemlere s›k s›k baflvuru-
yorlar. 

Aç›klay›n: GGözalt›nda
Tuttu¤unuz ‹‹nsanlar›n
Büyük SSuçlar› NNedir?

Evlere yap›lan bask›nlarda, 6
dernek üyesi, FFeerrzzaa VVuurraall,, ZZeehhrraa
KKuurrttaayy,, MMaazzlluumm BBaagg,, BBeellggüüzzaarr
IIrreennee AAnnllaass,, AAllii YYeeflfliill ve GGüünnddüüzz
DDeenniizz gözalt›na al›nd›.

Frans›z polisi, gözalt›nda tut-
tu¤u dernek üyelerini neyle suç-
lad›¤›n› aç›klamal›d›r! Devrimci
olmak Fransa’da suç mu?

Gözalt›lar›n gerçek nedeni,
devrimcilerin
çal›flmalar›n›n
engellenmesi-
dir. Önceki
bask›nlarla es-
tirilen terör, ve
befl kiflinin tu-
t u k l a n m a s › ,
devrimci de-
mokratik çal›fl-
may› engelle-
meye yetme-
mifltir. Bu bas-

k›nlar ve gözalt›lar da bunun için
gündeme gelmifltir.

Irkç›lar›n, faflistlerin rahatl›kla
örgütlendikleri AB ülkelerinde,
devrimciler üzerinde terör estiril-
mektedir. 

Bask›lar PProtesto EEdildi
““TTüürrkkiiyyee ffaaflfliizzmmiinnee kkaarrflfl››
oollmmaakk FFrraannssaa''ddaa ssuuçç
mmuudduurr??””

Rotterdam Anadolu Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i yapt›¤› yaz›l›
aç›klama ile Frans›z polisinin
devrimcilere yönelik sald›r›lar›n›
ve keyfi uygulamalar›n› protesto
ederek ““TTüürrkkiiyyee ffaaflfliizzmmiinnee kkaarrflfl››
oollmmaakk FFrraannssaa''ddaa ssuuçç mmuudduurr??””,
““TTüürrkkiiyyee’’llii ggööççmmeennlleerriinn ssoorruunn--
llaarr››nnaa ssaahhiipp çç››kkmmaakk tteerröörr mmüü--
ddüürr??”” diye sordu. Aç›klamada,
Paris Anadolu Kültür ve Dayan›fl-
ma Derne¤i’ne yönelik sald›r›lara
son verilmesi, gözalt›na al›nan
devrimcilerin serbest b›rak›lmas›
ve önceki bask›nlarda tutukla-
nanlar›n tahliye edilmeleri isten-
di.

Fransa PPolisi SSuç ‹‹fllemeye
Devam EEdiyor!

Fransa'da yaflanan polis terö-
rü, 23 Ekim günü Paris Strasbo-
urg Saint Denis'de yap›lan ey-
lemle protesto edildi. Demokratik
kurumlar›n kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilen eyleme 60 kifli kat›ld›. 

'Paris Anadolu Kültür Ve Da-
yan›flma Derne¤ine Yönelik Polis
Terörüne Son Verilsin' pankart›
aç›lan eylemde yap›lan aç›klama
tüm  bu sald›r›lar ve estirilen terör
havas›n›n devrimcileri sindireme-
yece¤i vurguland›. Eylem 'Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaflas›n Dev-
rimci Dayan›flma' sloganlar›yla
son buldu.

Örgütlenme Özgürlü¤ü Yok,
Devrimci Olmak Suç!

FFrraannss››zz ppoolliissii,, PPaarriiss
AAnnaaddoolluu DDaayyaann››flflmmaa vvee
KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii üüyyeelleerrii--
nniinn eevvlleerriinnee,, kkaapp››llaarr››nn››
kk››rraarraakk ggiirrddii,, 66 ddeerrnneekk
üüyyeessiinnii ggöözzaalltt››nnaa aalldd››
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‹ngiltere: Londra'da AHKM’den Gezi 
‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da faaliyet yürüten

Anadolu Halk Kültür Merkezi (AHKM), bu ülkede ya-
flayan Türkiye’liler aras›nda iliflkileri ve dayan›flmay›
gelifltirmek amac›yla bir gezi düzenledi.

“Bencilli¤in, bireycili¤in empoze edildi¤i sistem-
de, geleneklerimizi devam ettirebilmenin tek koflulu
ac›y› tatl›y› paylaflmakt›r.” diyen Kültür Merkezi ça-
l›flanlar›, her ay›n son Pazar günleri gezi düzenleme-
ye devam edeceklerini söyledi.
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Hat›rlanaca¤› gibi, eski
Esenyurt Belediye Baflkan›

Gürbüz Çapan da bir süre önce
“Ergenekon soruflturmas›” ad› al-
t›nda gözalt›na al›nm›flt›. 

Ayn› zamanda Cumhuriyet
Gazetesi yazar› olan Çapan, 17
Ekim 2008 tarihli Cumhuriyet’te,
kendisine “Ergenekon sorufltur-
mas›”nda yöneltilen suçlamalara
cevap verdi¤i bir yaz› yazd›. 

O yaz›da kendisinin Ergene-
koncu olmad›¤›n› kan›tlamak için
bir sürü fley say›p döküyor, onlar
bizi pek de ilgilendirmiyor. Ancak
yaz›s›n›n bir bölümünde “Dev-
Sol’cu k›zlara, Kartal Cezaevi’nde
yard›m yapm›fl, onlarla mektup-
laflm›fls›n›z.” iddias›na cevaben
flunlar› yazm›fl Çapan:

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

bütün bunlar› bilmeyen yoktur.
Bir bizim polis hariç...”

Yaz›k; kendini devrimcilerle
iliflkisini aç›klamak zorunda his-
setmek, solcu, hatta sosyalist ol-
du¤u iddias›ndaki biri için ne bü-
yük bir zavall›l›k. 

Korkmufl, o anlafl›l›yor. 
Polisi, Dev-Solcularla ne ka-

dar uzak oldu¤una ikna etmeye
çal›fl›yor. Zavall›l›k. 

Olay›n özü fludur; oligarfli Ça-
pan üzerinden devrimci harekete
sald›rmakta, devrimci hareketin
kontrgerilla ile ba¤›n› kurmaya
çal›flmaktad›r. Çapan da, kendi-
sini kurtarmaya çal›fl›rken, dev-
rimcileri karal›yor.

Hatta o “Dev-Solculara” ölüm
orucunu bile b›rakt›rmak istedi¤i-
ni anlatarak, ne kadar masum ol-
du¤unu kan›tlamaya çal›fl›yor. 

Ey Hakim bey, daha ne duru-
yorsun! Baksana, karfl›ndaki,
devrimci hareketi sevmeyen,
ölüm orucu direniflini k›rmaya
çal›flan, üstelik “zekât, fitre” ve-
ren, bir “müslüman”!!! Buna ra¤-
men tahliye etmiyorsan, oligarfli-
ye ne kadar sad›k bir hakim oldu-
¤undan flüphe etmelisin!!!

Demek, Çapan olmasa dev-
rimci tutsaklar sahipsiz, aç ve pa-
ras›z kalacaklarm›fl. Bir insan, bu
kadar basitleflebilir. Ay›pt›r Gür-
büz Çapan, bir parça mert bir in-
san, salt kendini kurtarmak için,

böylesi basitliklerden
yarar ummaz.

Yetmiyor, Ölüm
Orucu direniflini b›rak-
t›rmaktan söz ediyor-

sun. Akl› s›ra ne kadar sa¤duyu-
lu, ak›ll› solcu oldu¤unu kan›tla-
yacak!!! Öyle ya, oligarfli için en
büyük hizmetlerden birisi ölüm
orucu direnifline karfl› ç›kmakt›r. 

Fakat, sen kimsin ki, ölüm
orucu direniflini b›rakt›racaks›n
Gürbüz Çapan? Oligarfliye kendi-
ni kan›tlamak için, yalan›n ucunu
kaç›rm›fls›n! Ölüm orucu direnifli-
ni, binlerce askerle, senin saya-
mayaca¤›n kadar çok kurflun ve
bombalarla sald›ran, zorla müda-
haleden, iflkenceye denemedik
yol b›rakmayan devlet b›rakt›ra-
mad›, senin kerametin nedir ki,
bir notunla direnifli b›rakt›racak-
s›n!!!

Söylediklerin içinde bir do¤ru
varsa, o da devrimci hareketi
sevmedi¤in olsa gerek! Bunda
flafl›rt›c› bir yan yok. Sevmek zo-
runda de¤ilsin de, fakat bunu ni-
ye devrimci harekete de¤il de,
oligarflinin savc›lar›na, polisine,
mahkemelerine söylüyorsun!
Onlar taraf›ndan “ak›ll› uslu sol-
cu” oldu¤un tescil edilirse, rahat
m› edeceksin?

Bizden sana bir ö¤üt; ne olur-
sa olsun, kendini basitlefltirme.
Korkma, hapishaneler katlan›la-
bilir ve geçer. Önemli olan, ayak-
ta durmay› baflararak geçirmek-
tir. Kendini oligarfliye böyle ka-
n›tlamaya çal›fl›rsan, iki günde,
senden geriye bir HH‹‹ÇÇ kal›r.

Kendini OOligarfliye ‘‘Tescil’ Ettirmeye   
Çal›flan BBir Zavall›: Gürbüz Çapan

Dersim’de Baz ‹stasyonuna Karfl›
Oturma Eylemi

Dersim Atatürk Mahallesi’nde kurulan baz istasyonu-
na karfl› mahalle halk› oturma eylemi yapt›. “Güzel ve
mutlu bir yaflam ad› alt›nda baz istasyonlar›na hay›r”
diyen mahalleliler yetmifl kiflinin kat›ld›¤› bir oturma
eylemi gerçeklefltirdiler. Daha öncede baz istasyonun
kald›r›lmas› için valiye tepkilerini dile getirdiklerini söy-
leyen mahalle halk› bir sonuç alamad›klar›n› dile getirdi-
ler. 

Mahalle halk›n›n tepkilerinden dolay› baz istasyonunun
yap›m›na polis kontrolü alt›nda devam ediliyor.



Çukurova Halk Kültür Festiva-
li 16-19 Ekim tarihleri aras›nda
yap›ld›. Yozlaflmaya karfl› düzen-
lenen ve gelenekselleflerek  bu y›l
üçüncüsü yap›lan bu festivalin
duyurusu günler öncesinden bil-
dirilerle, eylemlerle yap›lm›flt›. 

Festivalin iillkk ggüünnüü Seyhan
Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i
bir aç›klama yaparak festivalin
amac›n›n yozlaflmaya karfl› mü-
cadele etmek ve Anadolu kültü-
rünü yaflatmak oldu¤unu dile ge-
tirdi. Aç›klaman›n ard›ndan Ada-
na Gençlik Derne¤i Halkoyunlar›
ekibi yöresel oyunlar sergilediler.
Yazar-afl›k ve sanatç›larla birlikte
100’den fazla kifli aç›klamaya
kat›ld›.

Halk oyunlar›n›n ard›ndan
Kültür Soka¤› içinde ‹dil Tiyatro
Atölyesi “Amerika’ya Çüfl De!”
isimli tiyatrosunu oynad›. Halk›n
ilgi ile izledi¤i oyun alk›fllar eflli-
¤inde sona erdi. 

Festival aç›l›fl gecesinde sah-
neye ‹lke Müzik Grubu ve Silif-
ke’den Silifke Halk Oyunlar› eki-
bi ç›kt›. Halk Oyunu Ekibi oyun-
lar›n› bitirirken de “Ahmet ‹bi-
li’den Size Selam Getirdik” pan-
kart›n› açmas› izleyiciler taraf›n-
dan coflku ile karfl›land›.

Seyhan-Der ad›na yap›lan ko-
nuflmayla geceye gelenler selam-
lan›rken ‹dil Tiyatro Atölyesi “Yok-
sulluk Bafla Bela isimli” isimli
oyununu sergiledi. Çukurova Üni-
versitesi Ö¤renciler Müzik Gru-
bu’ndan sonra Grup Yorum’un
sahne almas› ile kitle de coflku
doru¤a ç›kt›. Grup Yorum öncelik-
le yozlaflman›n ne kadar boyut-
land›¤›n› ve bunun karfl›s›nda ne
yap›lmas› gerekti¤ini anlatt›.

3. Çukurova Halk Kültür Fes-
tivali'nin iikkiinnccii ggüünnüü yap›lan çe-
flitli etkinliklerle devam etti.

Günün ilk etkinli¤i ‹dil Tiyatro
Atölyesi’nin “Amerika Çüfl De”
oyununu sergilemeleri ile bafllad›.
Tiyatro’dan sonra Ceyda Ba¤dat-
l› ve Mehmet Aslan ile “Resim ve
Karikatürün Hayat›m›zdaki Yeri”
isimli söylefli yap›ld›. ‹lk sözü

alan Karikatü-
rist Mehmet
Aslan haks›z-
l›klara  karfl›

mücadele etmek gerekti¤ini söy-
ledi. Aslan’dan sonra konuflan
Ceyda Ba¤datl› ise daha çok sa-
natta kirlenmenin ressam boyu-
tunu ele ald›. ‹zleyicilerin da efllik
etti¤i ve daha çok karfl›l›kl› soh-
bet fleklinde geçen etkinlik yak-
lafl›k bir saat sürdü.

Afl›klar ve fiairler Buluflma-
s›’n›n ikinci bölümünde de yine
çeflitli illerden gelen halk ozanlar›
ve flairlerimiz birbirinden güzel fli-
irler okuyup türküler söylediler.

Kaktüs Tiyatro’da bafllayan
“Diziler ve Hayat›m›zdaki Rolü”
konulu paneli düzenlendi. Panel-
de konuflan fiair Adil Okay tele-
vizyonun kapitalizmin büyücüsü
oldu¤unu söyleyerek, televizyon-
lar›n insanlar› edilgen k›ld›¤›n›
belirtti. “Sonuç olarak diziler ve
TV’nin tek bir amac› var. O in-
sanlar› tek tiplefltirmektir” diyen
Okay’dan sonra Yazar Bahatttin
Y›ld›z’da hem ülkemizde yaflanan
hem de kendisinin yaflad›¤› ör-
nekleri anlatt› ve “sanal yaflam
gerçek yaflam› teslim ald›” dedi. 

‹dil Kültür Merkezi ad›na söz
alan Veysel fiahin ise “Bizleri ve
toplumu nas›l etkiledi¤ini görü-
yoruz. Bu yüzden bu kötülü¤e
karfl› bizde iyi bir fley yap›p dizi
seyretmeyelim” dedi. Son olarak
dinleyicilerin söz almas›n›n ard›n-
dan panel sona erdi. ‹ki saat sü-
ren panele 105 kifli kat›ld›. Panel-
den sonra Adnan Yücel fiiir Ge-
cesi gerçeklefltirildi.

Festivalin üüççüünnccüü ggüünnüünnee de
Adana halk›n›n ilgisi yo¤undu. Ha-
san Bal›kç›’n›n ölüm y›ldönümüne
denk gelen günde Hasan Bal›k-
ç›’n›n mezar›na gidilerek bir anma
gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 100 kifli-
nin kat›ld›¤› anma töreninde Ha-
san Bal›kç› ile ilgili konuflmalar
yap›ld›. Yap›lan anman›n ard›ndan
Hasan Bal›kç› park› gezildi. 

Kültür Soka¤›nda aç›lan Ha-
san Bal›kç› stant› önünde Hasan
Bal›kç› ile ilgili söylefli yap›ld›.
Söylefliye Art› ‹vme Dergisi’nden
mühendis Mehmet Göçebe ve

Ayhan Tu¤cu ile Hasan Bal›kç›
davas›n›n avukat› Mustafa Cink›-
l›ç kat›ld›. 

3. Çukurova Halk Kültür Fes-
tivali’nin bir di¤er paneli de Em-
peryalizm ve Ba¤›ms›zl›k konulu
paneldi. Panele ‹stanbul’dan Art›
‹vme Dergisi ad›na Mehmet Gö-
çebe, Ankara’dan KESK MYK
Üyesi Akman fiimflek ve Ada-
na’dan Mühendis Sabahattin Öz-
tafl kat›ld›lar. Akman fiimflek em-
peryalizme karfl› mücadelede ve-
rilen flehitlerden bahsederek ne-
den ve nas›l mücadele edilmesi
gerekti¤ini anlatt›. Sabahattin
Öztafl ise emperyalizme ba¤›ml›-
l›ktan bahsetti ve demokrasinin
olmad›¤›n› anlatt›. 45 kiflinin ka-
t›ld›¤› panel sorulan sorular›n ar-
d›ndan sona erdi. 

Festivalin ssoonn ggüünnüünnddee ise
Festivalde eme¤i geçen tüm in-
sanlar sadece Adana ile s›n›rl› ol-
may›p Türkiye’nin bir çok yerin-
den gelmifllerdi. 

Son günde flair ve afl›klar›n
buluflmas›n›n 4. bölümü gerçek-
lefltirildi. Türküler söylendi, fliirler
okundu. Ard›ndan ‹dil Tiyatro
Atölyesi’nin Amerika’ya Çüfl De
oyunu bir kez daha sergilendi.

Festivalin amac›n›n bir kez
daha anlat›ld›¤› konuflman›n ar-
d›ndan bu festivalde eme¤i geçen
herkese teflekkür edildi. Ard›n-
dan Adana’dan ve çeflitli illerden
gelen kat›l›mc›lara kat›l›m belge-
leri verildi.

Yap›han turnuvalar ve yar›fl-
malar›n ödüllerinin verilmesinin
ard›ndan ‹lke Müzik Grubu sahne
alarak türküler söyledi.

3. Çukurova Halk Kültür Fes-
tivali kapan›fl konuflmas›nda da
söylendi¤i flekilde “önümüzdeki
seneler de yükümüzü a¤›rlaflt›rd›.
Çünkü flu anki ulaflt›¤›m›zdan da-
ha ileri gitmek zorunday›z. Bu
inançla önümüzdeki y›llara bak›-
yoruz” denilerek 3. Çukurova
Halk Kültür festivali sona erdi. 

Say›:
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3. Çukurova Halk
Kültür Festivali


