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TTuurrgguutt
‹‹PPÇÇ‹‹OO⁄⁄LLUU
1959 do-
¤umlu olan
Turgut, Lise-
li DEV-GENÇ
kadrolar›n-

dan biriydi. 10 Kas›m 1978’de
‹stanbul Bak›rköy’de Ayd›nl›kç›
hainler taraf›ndan pusuya düflürü-
lerek katledildi. 

SSeerrddaarr KKAARRAABBUULLUUTT 1970 Amasya’n›n Merzifon ‹lçesi Aliflar Kö-
yü do¤umlu olan Serdar, 1987'de Denizli Mühendislik Fa-
kültesi’nde mücadele saflar›na kat›ld›. 1991’de, illegal örgüt-
lenmede görev ald›. Ege K›r Gerilla Birli¤i’nde gerilla iken,
1992 Eylül’ünde tutsak düfltü. Hapishanelerde de yönetici ve
temsilci olarak çeflitli görevler üstlendi. Büyük direniflte, 6.
Ölüm Orucu Ekibinde yerald›. 28 Temmuz 2001’de bafllad›¤›

direniflte, 8 Kas›m 2002’de Numune Hastanesi’nde ölümsüzleflti.

EEyyüüpp SSAAMMUURR Aslen Tokat-Zile K›z›lcaköy’lü olan Eyüp, 13 Ka-
s›m 1978’de ‹stanbul’da do¤du. Gazi ayaklanmas›na kat›ld›¤›n-
da 17 yafl›ndayd›. Sonra örgütlü bir Cepheli’ydi art›k. Gazi’de
sorumluluklar üstlendi ve milis örgütlenmesinde yer ald›.
1998’de Armutlu’da faaliyet yürüttü. 1999 Kas›m’›nda tutsak
düfltü. 19-22 Aral›k’ta Ümraniye’de direnen tutsaklardan biriy-
di. Ölüm Orucu direniflinin 4. Ekibinde yer ald›. 5 Kas›m’da

Küçükarmutlu katliam› gerçeklefltirildi¤inde, hücrelerinde bedenini tutuflturan tutsak-
lardan biriydi. 7 Kas›m 2001’de ölümsüzleflti.

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

NNaaiill ÇÇAAVVUUfifi Ocak 1964, Sivas’›n Zara ‹lçesi, Belentarla Köyü do-
¤umlu olan Nail, ‹stanbul Hasköy Lisesi’ndeyken kat›ld› müca-
deleye. 1985'de Marmara Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek Oku-
lu'nda gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 1987'de Yeni Çözüm
Dergisi’nde çal›flmaya bafllad›... Bir çok ilde çal›flma yürüttükten
sonra, Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi Sorumlusu iken tutsak düfl-
tü. F Tipi hapishanelere karfl› bafllat›lan direniflin 4. Ekibinde

Ölüm Orucu direniflçisi iken, 5 Kas›m’da gerçeklefltirilen Küçükarmutlu katliam›na,
kald›¤› F Tipi hücrelerden feda eylemiyle cevap verdi. 7 Kas›m 2001’de flehit düfltü. 

12 Kas›m 1996
Dersim’in Çemiflge-
zek ‹lçesi’ne ba¤l›
Paflac›k Köyü ya-
k›nlar›nda oligarfli-
nin askeri güçleriy-
le ç›kan çat›flmada,
bir astsubay ve bir

er ölürken, üç gerilla da flehit düfltü.
1958, Malatya-Pötürge do¤umlu olan Kadir, 1980 öncesi mücadeleye kat›ld›. 12 Ey-
lül sonras› Devrimci ‹flçi Hareketi içinde çal›flt›. Tutsak düfltü, tahliye olduktan sonra yi-
ne görevden göreve kofltu. 1993 fiubat’›nda Dersim da¤lar›nda gerillayd›.
1977 Hozat do¤umlu olan Devrim Aslan, gerillaya kat›lmadan önce demokratik
alanda çeflitli faaliyetlerde bulundu. ‘96 yaz›nda gerillaya kat›ld›. 
1981 Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Faflizm onu
katletti¤inde 15 yafl›nda bir cephe gerillas›yd›. (Daha önceki baz› yay›nlarda Erkan
Dilsiz’in ‘halk iliflkisi’ oldu¤u belirtilmektedir. Eksik bir bilgidir. Do¤rusu, flehit düfltü-
¤ünde Erkan Dilsiz’in bir Cephe gerillas› oldu¤udur.) 

YYaaflfl››yyoorrllaarr 7 KKas›m

13 KKas›m

Oligarfli, 1994’te 13 cephe gerillas›n›n
katledildi¤i Emirgan çat›flmas›n›n ard›n-
dan Cephe’nin iliflkilerine yöneldi. Köyler
boflalt›l›yor ve yak›l›yordu. Hasan Çiçek
ve Müslüm Ayd›n, oligarflinin dayatmala-
r› karfl›s›nda köylerini terketmeyi reddet-
tiler ve gözalt›na al›n›p katledildiler. 
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat do-

¤umluydu. Dervifl Cemal afliretindendir. 1938 isyan›nda 13 yafl›ndad›r ve cesetler al-
t›nda kalarak sa¤ kurtulmufltur. Cephe taraftar›, gerillan›n iliflkisiydi. Hozat’›n fiamafli
(Beytafl) Köyü’ne ba¤l› Dereko Mezras›’nda 9 Kas›m’da gözalt›na al›nd›, 12 Kas›m’da
a¤aca ba¤lan›p yak›larak katledilmifl halde bulundu.
Müslüm Ayd›n da, cephe taraftar› ve gerillan›n iliflkilerindendi. Oligarflinin bask›la-
r›na boyun e¤medi, Hasan Çiçek gibi askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan köylülerden
biriydi, Kas›m 1994’te Hozat’›n Dürüt Deresi’nde yak›larak katledildi.

HHaassaann ÇÇ‹‹ÇÇEEKK MMüüssllüümm AAYYDDIINN

EErrkkaann DD‹‹LLSS‹‹ZZKKaaddiirr GGÜÜVVEENN DDeevvrriimm AAssllaann GGÜÜLLEERR

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

122 kez öldük 7 y›lda. 

122 kez yenilmezli¤imizi hayk›rd›k.

122 flehitle ördük zulme barikat›.

YYaazzggüüllüü GGüüddeerr ÖÖzzttüürrkk, F›rat Tavuk, AAllii AAtteeflfl,, Aflur
Korkmaz, ÖÖzzlleemm EErrccaann,, fiefinur Tezgel, NNiillüüffeerr AAllccaann,,

Gülser Tuzcu, SSeeyyhhaann DDoo¤¤aann,, Mustafa Y›lmaz, CCeennggiizz
ÇÇaall››kkooppaarraann,, Murat Ördekçi, AAhhmmeett ‹‹bbiillii,, Alp Ata Akçayöz,
EErrccaann PPoollaatt,, Umut Gedik, RR››zzaa PPooyyrraazz,, Fidan Kalflen, ‹‹llkkeerr

BBaabbaaccaann,, Fahri Sar›, SSuullttaann SSaarr››,, Murat Özdemir, ‹‹hhssaann
ÖÖzzkkaann,, ‹rfan Ortakç›, HHaassaann GGüünnggöörrmmeezz,, Yasemin Canc›,
BBeerrrriinn BB››ççkk››llaarr,, Halil Önder, CCaaffeerr DDeerreellii,, Gültekin Koç,
CCeennggiizz SSooyyddaaflfl,, Adil Kaplan, BBüülleenntt ÇÇoobbaann,, Gülsüman

Dönmez, NNeerrggiizz GGüüllmmeezz,, Fatma Ersoy, AAbbdduullllaahh
BBoozzddaa¤¤,, Tuncay Günel, CCeellaall AAllppaayy,, Erol Evcil, MMuurraatt

ÇÇoobbaann,, Canan Kulaks›z, GGüürrsseell AAkkmmaazz,, Endercan
Y›ld›z, SSiibbeell SSüürrüüccüü,, fienay Hano¤lu, HHaattiiccee YYüürreekkllii,,

Kaz›m Gülba¤, EErrddoo¤¤aann GGüülleerr,, Sedat Karakurt, FF.. HHüüllyyaa
TTuummggaann,, Hüseyin Kayac›, TTaayyyyaarr BBeekkttaaflfl,, U¤ur Türkmen, VVeellii GGüünneeflfl,, Aysun

Bozdo¤an, ZZeehhrraa KKuullaakkss››zz,, Gökhan Özocak, ‹‹ssmmaaiill KKaarraammaann,, Ali Koç, SSeevvggii EErrddoo¤¤aann,,
Muharrem Horoz, OOssmmaann OOssmmaannaa¤¤aaoo¤¤lluu,, Hülya fiimflek, GGüüllaayy KKaavvaakk,, U¤ur Bülbül,

ÜÜmmüüflfl fifiaahhiinnggöözz,, ‹brahim Erler, AAbbddüüllbbaarrii YYuussuuffoo¤¤lluu,, Zeynep Ar›kan Gülba¤, AA..RR››zzaa DDeemmiirr,,
Ayfle Bafltimur, ÖÖzzlleemm DDuurraakkccaann,, Ali Ekber Bar›fl, AArrzzuu GGüülleerr,, Sultan Y›ld›z, BBüülleenntt

DDuurrggaaçç,, Bar›fl Kafl, NNaaiill ÇÇaavvuuflfl,, Eyüp Samur,
MMuuhhaarrrreemm ÇÇeettiinnkkaayyaa,, Tülay Korkmaz, AAllii
ÇÇaammyyaarr,, Zeynel Karatafl, LLaallee ÇÇoollaakk,, Yusuf
Kutlu, YYeetteerr GGüüzzeell,, Do¤an Tokmak, TTuunnccaayy

YY››lldd››rr››mm,, Meryem Altun, OOkkaann KKüülleekkççii,,
Semra Baflyi¤it, FFaattmmaa BBiillggiinn,, Birsen

Hoflver, GGüüllnniihhaall YY››llmmaazz,, Fatma Tokay Köse,
HHaammiiddee ÖÖzzttüürrkk,, Serdar Karabulut, ‹‹mmddaatt BBuulluutt,,

Zeliha Ertürk, FFeerriidduunn YYüücceell BBaattuu,, Feride Harman,
BBeerrkkaann AAbbaattaayy,, Özlem Türk, OOrrhhaann OO¤¤uurr,, Yusuf Arac›, fifieennggüüll AAkkkkuurrtt,,

Muharrem Karademir, GGüünnaayy ÖÖ¤¤rreenneerr,, Ümit Günger, SSeellmmaa KKuubbaatt,, Ali fiahin, HHüüsseeyyiinn
ÇÇuukkuurrlluuöözz,, Bekir Baturu, SSeemmiirraann PPoollaatt,, Salih Sevinel, SSeellaammii KKuurrnnaazz,, Sergül Albayrak,

FFaarruukk KKaadd››oo¤¤lluu,, Eyüp Beyaz, SSeerrddaarr DDeemmiirreell,, Fatma Koyup›nar...

Türkiye ve dünya halklar› büyük direniflin 

kahramanlar›n› unutmayacak!

Büyük Direniflin 8. Y›ldönümünde Onlar› An›yoruz

KK››yymmeett HHAANNOO⁄⁄LLUU
1967, Sivas Divri¤i
do¤umlu olan K›y-
met, 1991’den itiba-
ren BEM-SEN’de me-
murlar›n hak alma
mücadelesinde yer

ald›. Eyüp Belediyesi’nde mühendis olarak
çal›flan K›ymet 13 Kas›m 1993’de ‹stan-
bul Kartal’da geçirdi¤i trafik kazas›nda ara-
m›zdan ayr›ld›.  

MMuuhhaarrrreemm ÇÇEETT‹‹NNKKAAYYAA 1972'de Malatya Do¤anflehir Suçat› Kö-
yü’nde do¤an Muharrem, Akçada¤ Ö¤retmen Lisesi’nde oku-
du. Devrimci harekete 1991’de kat›larak mücadelenin çeflitli
alanlar›nda yer ald›. Gözalt›lar, tutsakl›klar yaflad›. Aral›k
‘93'te Dersim da¤lar›nda gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda
tutsak düfltü. Tutsakl›kta F Tipi hapishanelere karfl› bafllat›lan
Büyük Direniflte 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 5 Ka-

s›m’da Küçükarmutlu’da gerçeklefltirilen katliama, Sincan F Tipi hapishanesinin hücre-
lerinde bedenini tutuflturarak cevap verdi, 12 Kas›m 2001’de flehit düfltü.

Yunus Güzel ve Ahmet Öztürk
Mezarlar› Bafl›nda An›ld›lar

Tülin Ayd›n, ölümünün 9. y›l›nda
‹stanbul Tokmaktepe’deki mezar›
bafl›nda an›ld›. +‹vme Dergisi'nin
“Tülin Ayd›n Ölümsüzdür” ve EMO
‹stanbul fiubesi'nin  “Mücadelemize
Ifl›k Tutuyorlar” yaz›l› pankartlar›n›
açt›¤› anmaya Tülin Ayd›n'›n ailesi
de kat›ld›. 

Anma s›ras›nda Tülin
Ayd›n’›n, önder, örnek ve
yarat›c› vas›flar›yla EMO-
nun mücadelesinde örnek
oldu¤u ve meslaktafllar›n›n

onu unutmayaca¤› belirtildi.
Ayn› akflam EMO ‹stanbul fiube-

si’nde Tülin Ayd›n ve Hasan Bal›kç›
için bir söylefli düzenlendi. Film
gösterisinin ard›ndan Tülin Ayd›n‘›n
ve Hasan Balakç›’ya ait an›lar anla-
t›lan söylefliye 60 kifli kat›ld›. 

Devrimci Mühendis
Tülin Ayd›n Bak›r An›ld›
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Vurdular, susturamad›lar. ‹flken-
celerden geçirdiler, F Tiplerinin

hücrelerine att›lar, susturamad›lar.
Katlettiler susturamad›lar. Tarihi-
miz boyunca öyle olmad›¤›n› gös-
termemize ra¤men, iktidarlar, ken-
dilerinin ““kkaaddrr--ii mmuuttllaakk”” bir güç
oldu¤unu san›yorlar. Öyle olmak
istiyorlar. Yok deyince yok kabul
edilmesini, yasak deyince sinilip
vazgeçilmesini bekliyorlar. Oysa
kavga sürüyor. Ve bitmeyecek; ül-
kemiz ve sonra yeryüzü onlardan
kurtulana dek! 

Biz burada ne basit bir yay›n
yasa¤›ndan, ne tek bir kiflinin

münferit bir biçimde katledilme-
sinden söz etmiyoruz. O yay›n ya-
sa¤› da, ülkemizin dört bir yan›n-
da durmaks›z›n iflleyen iflkence
tezgahlar› da çok daha büyük bir
kavgan›n unsurlar›d›r. Büyük kav-
gan›n ad›, s›n›flar mücadelesidir.
Dün veya befl on y›l önce baflla-
m›fl de¤ildir, yüz y›l önce de de¤il,
binlerce y›ld›r süren bir kavgad›r.
Yasaklar, bask›lar, iflkenceler, sa-
botajlar, komplolar, infazlar, kitle-
sel katliamlar, bu mücadele bo-
yunca halklar›n s›k s›k karfl›s›na
ç›km›flt›r. Sömürücü egemen s›-
n›flar›n bunlardan baflka silah› da
yoktur asl›nda. 

Devrimci hareket olarak yüz-
lerce flehit verdik. Onbinler-

cemiz iflkencehanelerden geçti.
Y›lmad›k, vazgeçmedik, sinme-
dik. Bugün de y›lmay›z, vazgeç-
meyiz, sinmeyiz. Hala bizi tan›ma-
yanlar varsa, hala bizi s›nayanlar
varsa, gördükleri ve görecekleri
sonuç bundan farkl› olmayacakt›r. 

Adalet, yüzlerce y›ld›r, her türlü
adaletsizli¤e maruz kalan

halklar›n en esasl› özlemlerinden
ve taleplerinden biridir. Bedenleri-

mize inen her cop, vücutlar›m›z›
delik deflik eden her kurflun, ada-
let özlemimizi daha da büyütüyor.
‹flte bu yüzden, adalet istemekten,
adalet için militanca mücadeleden
hiç vazgeçmeyece¤iz. Ellerimiz
yakalar›nda olacak hep. Ferhat’›
vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
tutuklanmas›n› istiyoruz ama bunu
yeterli görmeyece¤iz; ssiiyyaassii ssoo--
rruummlluullaarr››nn da hesap vermesini is-
tiyoruz. Bu kez örtbas edemediler.
Ettirmeyece¤iz. 

Engin ÇEBER, 28 Eylül günü
gözalt›na al›nd›. Önce kendi-

sini gözalt›na alan ‹stinye Polis
Merkezi’nde, daha sonra da gön-
derildi¤i Metris Hapishanesi’nde 7
Ekim’e kadar günlerce kesintisiz
iflkenceye maruz kald›. ÇEBER,
bu iflkenceler sonucunda 10
Ekim’de flehit düfltü. “Müfettifl gö-
revlendirdik” aç›klamas› yap›p
bununla yetinmemizi istediler. Ye-
tinmedik. “Özür” dileyip, bununla
yetinin dediler. Yine yetinmedik.
Hesap soran tavr›m›z›n ve adalet
iste¤imizin sürmesi karfl›s›nda, ki-
mi kesimler, “hükümet özür diledi
ya, daha ne yaps›n” tavr› tak›n›-
yorlar. Aç›lan soruflturman›n so-
nucunu beklememizi tavsiye edi-

yorlar. Bu tavsiyeler de, haklar ve
özgürlükler ad›na “devletin verdi-
¤iyle yetinilmesini” isteyen tesli-
miyetçi kafalar›n ürünüdür. Yetin-
meyece¤iz.  

Biliyoruz ki, bu mücadele uzun
vadelidir; Osmanl›’da oyun

çoktur; katilleri aklamak, kurtar-
mak, ellerini so¤utmamak için
daha k›rk türlü dolap çevirecek-
lerdir. Biz bunlar› yak›n tarihimiz-
den çok iyi biliyoruz... Bu yüzden
ne sözleri, ne soruflturmalar› ye-
terli görmeyece¤iz. Hesap verme-
si gereken herkes hesap verene
kadar adalet kavgas› sürer. 

Sistem kendini anlat›yor. Hükü-
met, iflkenceler, infazlar üzerine

en hamasi propagandalar› yapar-
ken, iflkenceler, infazlar sürüyor.
Sistem, bask›s›, terörüyle öylesine
bütünleflmifl ki, yüzüne yap›lmak
istenen makyaj› bile kabul etmiyor,
sürülen boyalar› at›yor üzerinden.
Adalet Bakan›’n›n “özür”ünün bir
devrim oldu¤unu, insan haklar›nda
“mmiillaatt” oldu¤unu söyleyenler, En-
gin Çeber haberlerinin yasaklan-
mas›na ne diyecekler?.. Özür di-
lenmesine, “devrim gibi” diye mis-
yon biçenler,  ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk’in
hedef gözetilerek vurulmas› karfl›-
s›nda ne diyecekler? ‹flkence ko-
nusunda dün devrim olmufltu da,
yarg›n›n karar›yla karfl›-devrim mi
oldu? Veya flöyle de diyebiliriz: Bu
ülkenin hükümetleri, bakanlar› ifl-
kenceler, infazlar konusunda dur-
madan “reformlar”, “devrimler”
yap›yorlar, fakat bir gardiyan›n co-
pu, bir polisin kurflunu, o devrimle-
ri, reformlar› bozmaya yetiyor. 

Düzen, kendi içinde demokra-
sicilik oyununu sürdürüyor.

Bir yanda özür ve soruflturmalar
olurken, di¤er yanda infazlara, ifl-
kencelere devam edilebilmesinin
aç›klamas› budur. ‹flkenceye, in-
fazlara karfl› mücadele bunu bile-
rek sürdürüldü¤ünde do¤ru bir
hedefe yönlendirilebilir. Copla-
yanlar›n, kurflun s›kanlar›n ceza-
land›r›lmas›n› istemek, elbette de-
mokratik bir taleptir, adalet için
gerekli bir taleptir, fakat, adalet
mücadelesini bununla s›n›rl› tu-
tanlar, bir yerde düzenin kendini
aklamas›na da katk›da bulunmufl

Katillerin yakas›na hep birlikte
yap›flal›m. “Ölene tabut,

kalana zab›t” olmamal›d›r
Enginler’in katledilmesi.

Unutanlar ve unutulmas›na izin
verenler, en basit anlamda bile

demokrasi mücadelesinin gerek-
lerinden uzaklaflm›fl olurlar. 
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olurlar. Çünkü, ülkemizdeki ifl-
kenceler, infazlar, katliamlar, alt
düzeydeki memurlar›n e¤itimle-
riyle, psikolojileriyle aç›klanama-
yacak kadar yyaayygg››nn,, kköökkllüü vvee ssiiss--
tteemmaattiikkttiirr.. Bunu görmezden ge-
len her yaklafl›m, iktidar yalakas›
Zafer Üsküller’in iflkenceleri “po-
lislerin psikolojisiyle” aç›klayan
saçmal›klar›yla ayn›lafl›r.  

Barolar, sendikalar, tüm
DKÖ’ler, tüm sol güçler, En-

gin Çeberler’in, Ça¤dafl Gemik-
ler’in hesab›n›n sorulmas› müca-
delesi, kendine ilerici, demokrat
diyen, demokrasiden yanay›z di-
yen hheerrkkeessiinn mücadelesidir. Bu
hesab›n sorulmas›nda yeralma-
yanlar›n, demokrasi mücadelesin-
de yeri yok demektir. Katillerin
yakas›na hep birlikte yap›flal›m.
““ÖÖlleennee ttaabbuutt,, kkaallaannaa zzaabb››tt”” ol-
mamal›d›r Enginler’in katledilme-
si. Oligarflinin klasik takti¤idir,
meseleleri komisyonlara havale
ederek, yarg›n›n zaman afl›m› ma-
nevralar›na terkederek unuttur-
mak ister ve politikalar da aynen
sürer. Buna izin vermemek, yani
daha somut olarak söylersek,
unutmamak ve unutturmamak,
haklar ve özgürlükler mücadelesi-
nin asgari gere¤idir. Unutanlar ve
unutulmas›na izin verenler, en ba-
sit anlamda bile demokrasi müca-
delesinin gereklerinden uzaklafl-
m›fl olurlar. 

Bilindi¤i gibi, 16 Mart (1978)
katliam› davas› da zaman afl›m›
nedeniyle kkaappaatt››lldd››.. Zaman afl›m›,
özellikle bu tür suçlarda, burjuva-
zinin hukuku basit, s›radan bir bü-
rokrasiye indirgemesidir. Zaman
afl›m›, asl›nda adaletin aaflfl››llmmaass››
vvee aaflfl››nndd››rr››llmmaass››dd››rr. Halka karfl›
bir suç ifllenmifl, iflkence yap›lm›fl,
infaz yap›lm›fl, katliamlar gerçek-
lefltirilmifl; suç sabit hale gelmifl.
Fakat burjuvazi buna ra¤men ka-
tillere, iflkencecilere diyor ki, “flu
kadar y›l yakalanmazsan, ceza-
dan muaf olacaks›n”... Yakalama-
yan da kendisi. Burjuvazi düzenin
hakimlerine de diyor ki, “davay›
uzat, benim eleman›m› kurtar; bu
yasaya uygun”... Zaman afl›m›
yasaya uygun olabilir ama adalet
anlay›fl›na uygun de¤ildir. Bunun

ne hukuki, ne ahlaki, ne vicdani
bir izah› da, gerekçesi de yoktur
ve olamaz... Zaman afl›m›, oligar-
flinin elinde alenen iflkencecileri,
katliamc›lar› kurtarma hukukuna
dönüflmüfltür. Buna izin verme-
mek de bizim görevimizdir. 

16 Mart ilk de¤ildi. O günden bu
yana uzan›p geliyor katliamlar.

Engin Çeber’in ya da Ça¤dafl Ge-
mik’in katledilmesi de biliniyor ki
son olmayacak. Bir de¤il, befl de-
¤il. Hangi birini münferit diye
aç›klayacak, hangi birini alt kade-
me memurlar›n üzerine y›kabile-
cek AKP iktidar›? Her fley ortada-
d›r; sorun bir sistem ve yönetim
sorunudur. Enginler’in, Ça¤dafl-
lar’›n kan›, yaln›zca birkaç gardi-
yan ve polisin elinde de¤il, Tayyip
Erdo¤anlar’›n, M. Ali fiahinler’in,
Beflir Atalaylar’›n elinde de vard›r.  

Adalet” ad›na nas›l bir düzenle
karfl› karfl›ya oldu¤umuz, her-

fleyiyle aç›¤a ç›km›fl 16 Mart gibi
katliamlar›n failleri bile zaman
afl›m›yla kurtar›l›rken, yarg› me-
kanizmas›n›n hala tüm enerjisiyle
ve h›z›yla devrimcilere karfl› ya-
saklar, a¤›r hapis cezalar› verme-
ye yo¤unlaflm›fl olmas›nda aç›kça
görülmektedir. ‹‹ssllaammcc››,, ffaaflfliisstt,,
kkoonnttrraa,, ssaapp››kk,, hh››rrss››zz,, herkes bu
düzenin yarg›s›nda aklanabilir;
ama devrimciler için yaln›zca ce-
zalar, yasaklar var. 

Bir mahkeme ç›k›yor ve daha
soruflturman›n bafl›ndan En-

gin Çeber’i iflkenceyle katledenle-

re kol kanat geriyor. Mevcut yarg›
sistemi, gösteriyor ki, yarg›da,
e¤itimde, çal›flma hayat›nda, so-
run flu veya bu kurumda de¤il,
sistemin kendisindedir. Yarg›da
sorunun salt DGM sorunu olmad›-
¤›n›, DGM’lerde yap›lan biçimsel
de¤ifliklikle yarg›n›n niteli¤inde bir
de¤ifliklik olmayaca¤›n› anlat›r-
ken, bizim dikkat çekmek istedi-
¤imiz iflte bu gerçekti. S›radan bir
mahkeme de, kontrgerilla politi-
kalar›n›n kurumlar›ndan biri hali-
ne dönüflebilmektedir. ‹flte bu yüz-
den kavgam›z as›l olarak sistem-
ledir. Bize sald›ran da bir polis, bir
hakim de¤il, sistemdir zaten. 

Tayyip Erdo¤an, TÜS‹AD pat-
ronlar›na yönelik olarak geçen

hafta yapt›¤› bir konuflmada flöyle
diyordu: “Lütfen karamsar aç›kla-
malar yapmay›n. Zira sizler flu 6
y›l içinde çok ciddi paralar kazan-
d›n›z”... Öyle olmufltur gerçekten
de. Bunun karfl›l›¤›nda ise, halk
da o kadar yoksullaflt›r›lm›flt›r. ‹fl-
te Engin Çeberlerin iflkencede
katledilmesi, hapishanelerde ve
karakollarda yap›lan iflkenceler,
uygulanan tecrit bunun içindir. Te-
kellere çok büyük paralar kazan-
d›rman›n yolu, halk› sindirmek,
devrimcileri tasfiye etmektir. Ya-
saklara boyun e¤mek, iflkenceler,
infazlar karfl›s›nda y›lmak, teslim
olmakt›r. 

Siyasi tarihimizde hiçbir ad›m›-
m›z› bofla atmad›k. Hiçbir be-

deli bofluna ödemedik. Ne için ve
neye karfl› mücadele etti¤ini bilen
her devrimci, her koflulda müca-
deleyi büyütme hedefinde ›srar
eder. Halk Cephelilerin, tüm Yürü-
yüfl okurlar›n›n öncelikli görevi,
Engin Çeber’le ilgili yay›n yasa¤›-
n› bofla ç›karmakt›r. Buna ba¤l›
olarak adalet iste¤ini ve mücade-
lesini büyütmeliyiz. Bu mücadele-
ye, halk›n her kesimini katmaya
çal›flmal›y›z. Cellat, “bbeenn kkaattlleett--
ttiikkççee,, ççoo¤¤aall››yyoorr EEnnggiinnlleerr”” diye
yata¤›nda dönüp dursun yine.
Engin’i katledenleri piflman ede-
cek kadar çok Engin olup ç›kma-
l›y›z düzenin karfl›s›na.  

Tarihimizde hiçbir ad›m›m›z›
bofla atmad›k. Hiçbir bedeli bo-
fluna ödemedik. Ne için ve neye

karfl› mücadele etti¤ini bilen
her devrimci, her koflulda mü-
cadeleyi büyütme hedefinde ›s-
rar eder. Halk Cephelilerin, tüm

Yürüyüfl okurlar›n›n öncelikli
görevi, Engin Çeber’le ilgili ya-
y›n yasa¤›n› bofla ç›karmakt›r.
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EEnnggiinn ÇÇeebbeerr,, ggöörrddüü¤¤üü iiflflkkeenn--
cceelleerrddeenn ddoollaayy›› 1100 EEkkiimm’’ddee ööllddüü.. 

OO ggüünnddeenn bbuu yyaannaa;;

◆ Engin’le birlikte gözalt›na
al›nan Aysu Baykal, Özgür Kara-
kaya, Cihan Gün ‹stinye Karako-
lu’nda gördükleri iflkenceyi anlat-
t›lar. ‹flkenceci polisleri teflhis et-
tiler.

◆ Metris Hapishanesi’nde En-
gin’le birlikte iflkence gören di¤er
tutuklular, Özgür Karakaya ve Ci-
han Gün savc›l›k ifadelerinde, as-
ker ve gardiyanlar taraf›ndan ya-
p›lan iflkenceyi anlatt›lar. ‹flkence
yapan gardiyanlar› teflhis ettiler.

◆ Engin, Özgür ve Cihan’a
yap›lan iflkencelere tan›k olan
adli tutuklular da, gözlerinin
önünde yap›lan iflkenceyi ayr›nt›-
l› olarak anlatt›lar.

◆ Baykal, Karakaya ve Gün
5’i jandarma, 15’i polis, 25’i gar-
diyan olmak üzere toplam 45 ifl-
kenceciyi teflhis ettiler.

◆ TBMM ‹nsan Haklar› ‹ncele-
me Komisyonu üyeleri Metris Ha-
pishanesi’nde yapt›klar› incele-
melerde kamera kay›tlar›nda ifl-
kencenin belgelerini gördüklerini,
tan›klardan yap›lan iflkenceyi
dinlediklerini aç›klad›lar. ‹flkence-
nin tan›klar›, Engin’in bafl›n›n du-
vara vurula vurula öldürüldü¤ünü
anlatm›fllard›.

◆ Metris Hapishanesi’nde bir
baflgardiyan da tan›k oldu¤u ifl-
kenceyi anlatt›.

*
Engin ve arkadafllar›n›n iflken-

ce gördü¤ü karakol ve hapishane
biliniyor. Hangi polislerin, hangi
askerlerin, hangi gardiyanlar›n ifl-

kence yapt›lar›, tutanaklarla, ta-
n›klar›n ifadeleriyle, iflkence gö-
renlerin teflhisleriyle, Adli T›p ra-
porlar›yla belgelenmifl durumda.

Ama, tüm bunlara ra¤men ha-
len iflkenceciler ve katiller tutuk-
lanmad›lar. Demek ki, AKP’nin
yarg›s› iflkenceyi ve iflkenceyle
öldürme suçunu, tutuklama ge-
rekçesi olarak görmüyor.

Oysa, ayn› yarg›, Engin ve ar-
kadafllar›n› sadece yasal bir der-
giyi satt›klar› için tutuklad›. ““PPoollii--
ssee mmuukkaavveemmeett”” iddias› bile, ttuu--
ttuukkllaammaa ggeerreekkççeessii yyaapp››lldd›› ve ya-
p›l›yor. Bak›n hapishanelere, su-
dan gerekçelerle tutuklanm›fl
binlerce kifliyle doludur. Ama, bir
insan› iflkenceyle öldürenlerin tu-
tuklu yarg›lanmalar›na gerek gö-
rülmüyor. Niye? Sudan sebepler-
le yarg›lanan insanlar için “gerek-
li bir önlem” olan tutukluluk, iiflfl--
kkeenncceecciilleerr,, kkaattiilllleerr iiççiinn nneeddeenn ggee--
rreekkssiizz??

Cevab› aç›kt›r. Çünkü, oligar-
fli, personelinin iflkencecili¤ini,
katilli¤ini suç olarak görmüyor.
‹flkenceyi aç›ktan savunamad›¤›
için, soruflturma açmalar› bu ger-
çe¤i de¤ifltirmez. Soruflturma aç-
malar›, tutuklamalar›, yarg›lama-
lar› istisnad›r. Devrimci-demokrat
kesimlerin, halk›n tepkisi olmad›-
¤›nda ya da tepkiler giderek sön-
meye bafllad›¤›nda veya yaflanan
olay gündemden düflmeye baflla-
d›¤›nda, ilk yapt›klar› iflkenceci-
lerini, katillerini korumak, akla-
mak olmaktad›r.

Engin Çeber’in katledilmesine
iliflkin halen bir tutuklaman›n ol-
mamas› da düzenin bu politikas›-
n›n sonucudur. AKP’nin riyakar-
l›klar› aldat›c› olmamal›d›r. Onla-
r›n özür dilemeleri, soruflturma
açmalar›, TBMM komisyonlar›n›
harekete geçirmeleri, iflkence
toplant›lar› yapmalar›, iflkenceye

karfl› olduklar›ndan de¤il, iflken-
ceciliklerinin, katilliklerinin daha
fazla teflhir olmas›n›n önüne ge-
çebilmek içindir. 

Geliflmeler de bu gerçe¤i do¤-
rulamaktad›r. Engin’e iflkence
yapanlar, öldürenler yeni belge
ve kan›tlarla ortada oldu¤u hal-
de, hhaappiisshhaanneeddee ddee¤¤iill,, dd››flflaarr››ddaa--
llaarr..

TTaann››kkllaarr:: 
““BBaaflfl›› dduuvvaarraa vvuurruullaa 
vvuurruullaa ööllddüürrüüllddüü””
TBMM ‹nsan Haklar› Alt Ko-

misyonu, Metris Hapishanesi’nde
yapt›¤› incelemelerin her ad›m›n-
da iflkencenin belgeleri, delilleri
ile karfl›laflt›. Art›k gizlenemez ve
inkar edilemez hale gelen iflken-
ceyi, komisyon üyelerine iflken-
cenin tan›klar› da anlatt›lar. Ko-
misyon üyeleri, Engin Çeber’e 7
Ekim sabah say›m›nda yap›lan
iflkenceyi, tan›klar›n a¤z›ndan
flöyle aktard›lar; ““ÇÇeebbeerr,, ssaayy››mm--
ddaa aayyaa¤¤aa kkaallkkmmaadd››¤¤›› iiççiinn ggaarr--
ddiiyyaannllaarrllaa ssüürrttüüflflttüü.. OO ggüünn iikkii
ggaarrddiiyyaann,, ÇÇeebbeerr’’ii aa¤¤››rr flfleekkiillddee
ddöövvddüü,, bbaaflfl››nn›› tteekkmmeelleeddii.. BBaaflfl››
dduuvvaarraa vvuurruullaa vvuurruullaa ööllddüürrüüll--
ddüü..””

Her fleyiyle, Engin’in nas›l öl-
dürüldü¤ü aç›k.

KKaammeerraa GGöörrüünnttüülleerrii ddee 
‹‹flflkkeenncceenniinn BBeellggeelleerrii
Bak›rköy Cumhuriyet Baflsav-

c›l›¤› taraf›ndan, Engin Çeber’in
ölümüne iliflkin yürütülen sorufl-
turma çerçevesinde incelenen
Metris Hapishanesi’ne ait kamera
görüntüleri de, ‹stinye Polis Kara-
kolu’nda, Metris Hapishanesi giri-
flinde asker taraf›ndan ve gardi-
yanlar taraf›ndan yap›lan ifl-
kenceyi belgeliyor.

Belgeler, Kan›tlar, Her fiey Ortada
Hala Tutuklanan Tek Bir ‹flkenceci Yok

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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Kamera görüntülerini izleyen
TBMM ‹nsan Haklar› Alt Komis-
yonu üyeleri, kkaammeerraa ggöörrüünnttüüllee--
rriinnddee EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn hhaappiisshhaannee--
yyee tteesslliimm eeddiilliirrkkeenn bbaaflfl››nn››nn üüsstt
kk››ssmm››nnddaa vvee ggöözz aalltt››nnddaa flfliiflfllliikklleerr
ggöörrüüllddüü¤¤üünnüü aktard›. Bu görün-
tüler de, Çeber’e karakolda ifl-
kence yap›ld›¤›n› gösteriyor.

Ayr›ca komisyon üyelerinin
aktard›¤› bilgiye göre, kamera
görüntülerinde; Engin Çeber’in
askere teslim edildikten sonra üst
aramas› için sokuldu¤u bölmeye,
elinde cop, sopa bulunan jandar-
malar›n girdi¤i görünüyor.

Yine kamera görüntülerinde,
gardiyanlar cop, sopalarla hapis-
hane koridorunda dolafl›yor ve
bu flekilde Çeber’e iflkence yap›-
lan ko¤ufla giriyorlar.

‹flkencenin belgeleri bu görün-
tüleri, iflkenceci gardiyanlar, ““bboo--
yyuummuuzz yyeettmmeeddii¤¤ii iiççiinn,, kkoo¤¤uuflflttaa--
kkii ssiiggoorrttaallaarraa bbuu ssooppaallaarrllaa uullaa--
flfl››yyoorruuzz”” ciddiyetsizli¤iyle aç›kl›-
yorlar. Gardiyanlar›n bu ciddiyet-
sizlikle verdikleri cevaplar, sorufl-
turmadaki ciddiyetsizli¤in de bir
göstergesidir. Elbette, iflkenceci-
ler geçmiflten günümüze, devleti
her zaman kendi yanlar›nda gör-
müfl olman›n, iflkenceyi, devlet
politikas› çerçevesinde yapm›fl
olman›n rahatl›¤›ndalar.

BBaaflflggaarrddiiyyaann 
‹‹flflkkeenncceeyyii AAnnllaatttt››
Bak›rköy Cumhuriyet Baflsav-

c›l›¤›’n›n ifadelerini ald›¤› gardi-
yanlardan, BBaaflflggaarrddiiyyaann YY..AA,, iiflfl--
kkeenncceeyyii flflööyyllee aannllaatttt››;; ““66 EEkkiimm
ssaabbaahh›› ssaayy››mmddaa...... CCeebbeerr yyeerree
ddiizz ççöökkmmüüflfl vvaazziiyyeetttteeyyddii...... OO eess--
nnaaddaa NN..KK,,...... eelliiyyllee ssuurraatt››nnaa 22--33
kkeezz ttookkaattllaa vvuurrdduu...... 77 EEkkiimm ssaa--
bbaahh ssaayy››mm››nnddaa aayynn›› kkoo¤¤uuflflaa
ggeellddiikk.. BBeeflfl ggaarrddiiyyaann kkoo¤¤uuflflaa
ggiirrddii......

CCeebbeerr,, bbaahhççee kkaapp››ss››nnaa yyaakk››nn
ddiizz ççöökkeerr vvaazziiyyeetttteeyykkeenn SS..AA.. aavv--
ccuunnuunn iiççiiyyllee,, SS..EE.. eelliinniinn iiççiiyyllee
EEnnggiinn’’iinn kkaaffaass››nn››nn üüsstt kk››ssmm››nnaa,,
NN..KK.. ddee yyiinnee aavvccuunnuunn iiççiiyyllee

EEnnggiinn’’iinn yyüüzzüünnüünn iikkii yyaann››nnaa
vvuurrmmaayyaa bbaaflflllaayy››nnccaa...... SS..EE,,

CCeebbeerr’’ii yyeerrddee ssüürrüükklleeyyeerreekk bbaahh--
ççeeyyee çç››kkaarr››yyoorrdduu.. SSüürrüükklleemmeeyyee
bbaaflflllaammaaddaann öönnccee bbiirr kkeezz vvuurr--
dduu......””

Gerçekte baflgardiyan›n anla-
t›m›, Engin’e yap›lan iflkencenin
çok çok s›n›rland›r›lm›fl bir k›sm›-
d›r. Fakat, iflkencenin baflgardi-
yan›n anlat›m›yla da belgelenmifl
olmas› yan›yla önemlidir.

DDookkttoorr ddaa SSuuçç OOrrttaa¤¤››
Metris Hapishanesi’nde En-

gin’le birlikte iflkencelere maruz
kalan Cihan Gün, hapishane revi-
rinde görevli doktorun tutumunu,
““EEnnggiinn’’ii rreevviirree kkaalldd››rrmm››flflllaarr vvee
rreevviirrddeekkii ddookkttoorr,, ‘‘ggöözzlleerrii aaçç››ll››--
yyoorr,, nnaabbzz›› ddaa aatt››yyoorrssaa kkoo¤¤uuflflaa
ggeerrii ggööttüürrüünn’’ ddeemmiiflfl”” fleklinde
anlatm›flt›.

Revirde görevli gardiyan da,
Bak›rköy Savc›l›¤›’na verdi¤i ifa-
dede, revir doktorunun iflkence-
deki suç ortakl›¤›n› flöyle anlatt›;
““NNööbbeettiimmddee nnööbbeettççii ddookkttoorruu
ggöörrmmeeddiimm.. DDookkttoorr bbeennddeenn bbiillggii
ddee iisstteemmeeddii.. MMuuaayyeennee ddeefftteerriinniinn
iillggiillii bbööllüümmlleerriinniinn nnee flfleekkiillddee
ddoolldduurruulldduu¤¤uunnddaann hhaabbeerriimm
yyookk..””

Müdürleri, gardiyanlar›, dok-
torlar› ve askerleriyle, tam bir iiflfl--
kkeennccee mmeerrkkeezzii. Bir devlet kuru-
munda bu kadar iflkencecinin bir
arada olmas›, günlerce sürdürü-
len iflkence sadece iflkencenin bir
devlet politikas› olmas› gerçe¤i
ile izah edilebilir. Bu kurumlara
iflkencecileri, iflkencenin suç or-
taklar›n› dolduran da, devletin ifl-
kence politikas›d›r.

1155 ‹‹flflkkeenncceeccii PPoolliiss 
TTeeflflhhiiss EEddiillddii
‹flkence, Engin Çeber ve arka-

dafllar›n›n gözalt›na al›nmalar›n-
dan itibaren bafllam›fl, ‹stinye Ka-
rakolu’nda, hastanede, parmak
izi ve benzeri için götürüldükleri
P›nar Mahallesi Asayifl Büro
Amirli¤i’nde de sürmüfltü.

Engin Çeber’le birlikte gözalt›-
na al›n›p tutuklanan Aysu Bay-
kal, Özgür Karakaya, Cihan Gün,
aç›lan soruflturma çerçevesinde,

Bak›rköy Adliyesi’nde ‹stinye Po-
lis Merkezi’nin 97 polisi ile yüz-
lefltiler. Soruflturmay› yürüten,
Cumhuriyet Savc›s› Cevdet Do-
¤an’›n da bulundu¤u yüzlefltirme-
de, gruplar halinde getirilen po-
lislerden 15’ini iflkenceci polisler
olarak teflhis ettiler.

Aysu Baykal, yüzlefltirme s›ra-
s›nda iflkenceci polislerin, tan›n-
mamak için gözlerini kendilerin-
den kaç›rd›klar›n›, baz›lar›n›n ise
saç keserek veya sakal b›rakarak
imaj de¤ifltirmeye çal›flt›¤›n› ifade
etti. Baz›lar› ise, iflkenceciliklerin-
den utanmadan, piflkince gülü-
yorlard›.

Yine görülece¤i gibi, iflkence
aç›k, iflkenceciler ortada. Ama,
AKP’nin ‹nsan Haklar› Komisyo-
nu üyeleri, ‹stanbul Emniyet Mü-
dürü olabildi¤ince iflkenceyi ört-
meye, adeta “iflkencecilerin ifl-
kence yapma haklar›n›” savun-
maya çal›fl›yorlar.

TTBBMMMM’’ddee 
BBaass››nn TTooppllaanntt››ss››
28 Ekim’de CHP Genel Sekter

Yard›mc›s› Mehmet Sevigen’le
birlikte, TBMM’de bas›n toplant›s›
düzenleyen, Aysu Baykal, Cihan
Gün ve Özgür Karakaya, gördük-
leri iflkenceleri anlatt›lar. Karaka-
ya, gördü¤ü iflkence sonucunda
aya¤›ndaki rahats›zl›¤›n›n artt›¤›-
n› anlat›rken, Baykal, cinayet ifl-
lemenin cezas›n›n ‘özür’ olama-
yaca¤›n›, adalet istediklerini be-
lirterek; ““cciinnaayyeetttteenn hhaappiiss yyaa--
ttaannllaarr öözzüürr ddiilleessiinnlleerr,, sseerrbbeesstt bb››--
rraakk››llss››nnllaarr bbuu oolluurr mmuu??”” diye
sordu.

...Hala Tutuklanmad›!
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Sevigen ise, iflkence suçlar›na
iliflkin cezalar›n para cezas›na
çevrilmeyece¤ine, ertelenmeye-
ce¤ine ve bu suçlarda zaman afl›-
m›n›n uygulanmayaca¤›na iliflkin
bir kanun teklifi haz›rlad›klar›n›
belirtti.

‹‹flflkkeenncceeccii PPoolliiss
MMaa¤¤dduurrmmuuflfl!!
‹flkence ne zaman tart›fl›lmaya

bafllansa, iflkencecilerin flefleri
bafllarlar seslerini yükseltmeye,
““oonnllaarr››nn yyeettkkiilleerrii aazzdd››rr!!””,, ““ççookk
zzoorr kkooflfluullllaarrddaa ççaall››flfl››yyoorrllaarrdd››rr!!””,,
““ppoolliiss yy››pprraatt››ll››rrssaa,, tteerröörr aazzaaccaakk--
tt››rr!!””,, ““aammaaçç ppoolliissii yy››pprraattaarraakk,,
ssookkaa¤¤aa eeggeemmeenn oollmmaakktt››rr!!””...

‹flkence yapan onlar, katleden
onlard›r, ama “ma¤dur” da onlar-
d›r. Utanmadan, iflkence yapma,
katletme özgürlüklerinde en kü-
çük bir s›n›rlaman›n olmamas›
için seslerini yükseltirler.

Çeber’in iflkenceden ölümüne
gösterilen tepkiler karfl›s›nda, ‹s-
tanbul Emniyet Müdürü Celalet-
tin Cerrah’›n aç›klamalar› da
böyle oldu.

‹nsan Haklar› ‹nceleme Ko-
misyonu’nun görüfltü¤ü Celalet-
tin Cerrah; ““BBuu oollaayyllaarrddaann ddoollaa--
yy›› mmaa¤¤dduurr oolldduukk.. BBuu iiddddiiaallaarr
yyüüzzüünnddeenn ppoolliiss oollaarraakk,, ggöörreevv
yyaappmmaakkttaa ssaanncc››ll›› vvee ss››kk››nntt››ll››--
yy››zz.. EEyylleemmee hhaazz››rrllaannaann tteerröörr öörr--
ggüüttlleerrii,, bbuu iiflflkkeennccee pprrooppaaggaannddaa--
llaarr››yyllaa ssookkaakkllaarrddaakkii ppoolliiss eeggee--
mmeennllii¤¤iinniinn bbiittmmeessiinnii iissttiiyyoorr--
llaarr..”” dedi.

Daha aç›k ifade edilebilir mi?
Cerrah diyor ki; ggöörreevviimmiizz,, iiflfl--
kkeennccee yyaappmmaakktt››rr,, iiflflkkeennccee yyaapp--
mmaaddaann ggöörreevv yyaappaamm››yyoorruuzz..

Fakat, bu s›k›nt›y› duyan
sadece Cerrah de¤il, ad› ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu
olanlar da ayn› s›k›nt›y› duyuyor-
lar.

‘‘‹‹flflkkeennccee HHaakkkk››’’nn›› 
SSaavvuunnmmaa KKoommiissyyoonnuu::
Çeber’in ölümüne iliflkin

TBMM bünyesinde komisyon
oluflturuldu¤u aç›kland›¤›nda, bu
komisyonlar›n amac›n›n, suçlar›

ortaya ç›karmak de¤il, devletin,
iktidarlar›n suçlar›n› aklamak ol-
du¤unu yazm›flt›k.

Belirtti¤imiz oligarflik düzenin
bu komisyonlara yükledi¤i genel
misyondu. Engin Çeber’e iflken-
ce olay›nda da bu ifllevleriyle or-
taya ç›kt›klar›n› görmek için fazla
beklemek gerekmedi. Üstelik öy-
lesine aleni davran›yorlar ki,
isimlerini de¤ifltererek, “iflkence
yapma, öldürme hakk›n› savun-
ma komisyonu” yapsak, s›fatlar›-
na çok uygun bir isim olacakt›r.

‹flte komisyon baflkan› Zafer
Üskül’ün, 28 Ekim’de Kad›köy
Kaymakaml›¤›’nda düzenledikle-
ri bas›n toplant›s›ndaki aç›klama-
lar›; ““BBuu ttüürr oollaayyllaarr››nn ssiisstteemmllii
oollmmaadd››¤¤››nn››,, TTüürrkkiiyyee’’ddee ssiisstteemmllii
bbiirr iiflflkkeenncceenniinn yyaapp››llmmaadd››¤¤››nn››
ggöözzlleemmlliiyyoorruuzz..””

Bu aç›klama, AKP iktidar›n›n
ve oligarflik devletin aç›¤a ç›kan
iflkenceci, katil yüzünün üzerini
örtmek için yap›lm›flt›r. Bu aç›k-
lama, iflkencenin, ölümlerin bu-
günkü gibi sürmesini isteyen bir
aç›klamad›r.

Üskül, iflkenceyi araflt›rmak
için gitti¤i karakollarda, ggüüvveennlliikk
ggüüççlleerriinniinn ççookk yyoorruulldduu¤¤uunnuu göz-
lemlemifl, diyor ki; ““TTaabbiiii kkii,, ggüü--
vveennlliikk ggüüççlleerrii ggeerreekkttii¤¤iinnddee zzoorr
kkuullllaannaaccaakktt››rr...... UUffaakk tteeffeekk yyaann--
ll››flflllaarr yyaapp››llssaa ddaa oorraanntt››ll›› ggüüccüünn
kkuullllaann››lldd››¤¤››nn›› ggöörrüüyyoorruuzz””..

Komisyonun yine AKP’li üye-
lerinden MMeehhmmeett OOccaakkttaann da,,
““‹‹ssttiinnyyee KKaarraakkoolluu iiflflkkeennccee iiççiinn
uuyygguunn bbiirr ffiizziikkii yyaapp››ddaa ddee¤¤iill..
ÇÇookk kküüççüükk vvee ddii¤¤eerr bbiinnaallaarrllaa iiçç
iiççee.. EEnn uuffaakk bbiirr ggüürrüüllttüünnüünn dd››--
flflaarr››ddaann dduuyyuullmmaass›› mmüümmkküünn””
dedi.

AKP’nin denetimindeki ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu
böyle olduktan sonra, yarg›s›n›n,
Adalet, ‹çiflleri Bakanl›klar›’n›n
nas›l bir politika izleyeceklerini
görmek etmek zor de¤ildir.

‹‹flflkkeennccee OOrrttaaddaa AAmmaa 
CCeezzaallaanndd››rraann YYookk
Geliflmeler, iflkencenin sakla-

namayacak kadar ortada oldu-

¤unu, ancak AKP iktidar›n›n da
bu aç›ktaki gerçe¤in üzerini ört-
meye çal›flt›¤›n› göstermektedir.
AKP iktidar›, iflkenceci, katliamc›
sistemlerinin bu süreçten müm-
kün oldu¤u kadar az y›pranmas›
için çal›flmaktad›r.

Ankara’da Baflbakanl›k ‹nsan
Haklar› Baflkanl›¤›  taraf›ndan ör-
gütlenen ‹flkence ‹le Mücadele
Toplant›s› da bu amaca hizmet et-
mektedir. ‹flkencenin karfl›s›nda
imifl gibi görünmek, bu konudaki
elefltirilerin, tepkilerin önünü kes-
mek. Di¤er yandan iflkencecilerini
sahiplenip, iflkenceyi sürdürmek.
Bunun için de iflkenceye karfl› at-
t›klar› somut bir ad›m yoktur.

AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn aammaacc›› flflööyyllee
öözzeettlleenneebbiilliirr;;

11--)) AKP’nin ve devletin iflken-
cedeki sorumlulu¤unu örtbas et-
mek ve “aklamak”!

22--)) Mümkün olabildi¤i kadar,
iflkencecilerini korumak ve kur-
tarmak

33--)) ‹flkencenin teflhir olmas›-
n›n, iflkence politikas›n›n sorgu-
lanmas›n›n önüne geçmek... ‹fl-
kence ve katliamc›l›¤›n bundan
sonra da eskisi gibi sürdürülebil-
mesini güvence alt›na almak...

‹flkenceye karfl› aç›klama ya-
parken de, iflkencecilerini hima-
ye ederken de, polisin iflkence
yapmas›n› savunurken de, hedef-
leri ayn›d›r. Yapt›klar› iflkencenin
karfl›s›nda imifl gibi görünüp,
ama iflkenceyi savunmak, kitle-
lerin gözünde meflrulaflt›rmaya
çal›flmakt›r.

Adalet talebi ortadad›r. Belge-
ler, kan›tlar iflkenceyi ve iflkence-
cileri ortaya koyuyor. Fakat, tek
bir tanesi bile halen tutuklan-
m›fl de¤ildir.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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Yalanlar ve yasaklar, meflru ol-
mayan politikalar›n savunucular›n›n
en s›k baflvurdu¤u silahlard›r. Engin
Çeber’i iflkencede katledenler, ifl-
kenceciliklerinin iyice teflhir olmas›
üzerine, yine ayn› silaha baflvurdu-
lar ve Engin Çeber’in iflkencede
katledilmesiyle ilgili yay›n yasa¤›
koydular. 

Engin Çeber’in katledilmesiyle
ilgili soruflturmay› yürüten Bak›r-
köy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, ““ssoo--
rruuflflttuurrmmaann››nn sseellaammeettii aaçç››ss››nnddaann””
yay›n yasa¤› konulmas› için nöbetçi
mahkemeye baflvurdu. Bak›rköy
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi de
baflsavc›l›¤›n talebini “hakl›” bula-
rak Bas›n Kanunu’nun 3. maddesi
uyar›nca “yay›n yasa¤›” konulmas›-
na karar verdi. 

Bak›rköy C. Savc›s› Cevdet Do-
¤an, daha önce de soruflturma dos-
yas› için ““ggiizzlliilliikk kkaarraarr››”” vermifl
ve bu nedenle de Çeber’in avukatla-
r›n›n soruflturmaya müdahalesi en-
gellenmiflti. Yay›n yasa¤› karar› ise,
iflkencecilerin yarg›lanmas›n›n

halk taraf›ndan takip edilmesini
engelleyecektir. 

Ne diyordu Baflbakan Erdo-
¤an: ““yyookk ssaayyaarrssaann››zz yyookk
oolluurr””. Bunu Kürt sorununda ve-
ya baflka bir konuda söylemifl ol-
mas›n›n bir önemi yoktur; bura-
da as›l olan zihniyettir. Zihniyet
bu olunca, halktan her fleyi giz-
lemek, halka her türlü yalan›
söylemek düzenin tüm kurumla-
r›na normal görünüyor.  

‹flkence mi var? 

Yok say›n. Yok say›lam›yor-
sa, yaz›lmas›n›, konuflulmas›n›
yasaklay›n! Kimse duymas›n
Engin Çeber’in iflkencede öldü-
rüldü¤ünü. Kimse Engin Çe-
ber’e, karakolda, hastanede, ha-
pishanede, k›sacas› devletin
elinde oldu¤u her yer ve her an-
da iflkence yap›ld›¤›n› ö¤rene-

mesin!  

Henüz hiçbir iflkencecinin ifade-
si bile hakim taraf›ndan al›nmam›fl-
ken, hem yay›n yasa¤›, hem dosya-
ya gizlilik karar› al›n›yor. Kimden,
neyi gizliyorsunuz?

11 yy››llddaa 2233 yyaayy››nn yyaassaa¤¤››!!
KKiimmee hhiizzmmeett eeddiiyyoorr??
Yay›n yasa¤› iflkencenin ve ifl-

kencecilerin sahiplenilmesidir. Ak-
sini iddia eden flu sorular› cevapla-
mak zorundad›r: “‹flkence münfe-
rit” ise nniiyyee yay›n yasa¤›?.... ‹flken-
ceciler cezaland›r›lacaksa nniiyyee ya-
y›n yasa¤›?.. ‹flkence, tüm yasalar-
da, tüm dillerde, tüm toplumlar nez-
dinde, insanl›k suçudur. Bu neden-
ledir ki, iflkence suçunun yarg›lan-
mas›, en aleni flekilde yap›lmas› ge-
reken bir yarg›lamad›r. B›rak›n ya-
y›n yasa¤› konulmas›n›, mümkün
olsa, tüm televizyonlar, iflkencecile-
rin ifade vermelerini, mahkemeler-
deki yarg›lanmalar›n› canl› olarak
yay›nlamal›d›r. 

Ama oligarflinin yarg›s› iflkence-
yi, iflkenceciyi teflhir ve mahkum et-

meyi de¤il, her zaman oldu¤u gibi
onlar› korumay› düflünüyor.  

Sadece son 1 y›l içinde, 2233 oollaayyaa
yyaayy››nn yyaassaa¤¤›› konuldu. Bunlar›n ba-
z›lar›n› hat›rlamak, yay›n yasaklar›-
n›n kime, neye hizmet etti¤ini gös-
termeye yeter. ‹flte yay›n yasa¤› ko-
nulan olaylardan baz›lar›: HHrraanntt
DDiinnkk cciinnaayyeettii,, MMaallaattyyaa ZZiirrvvee YYaa--
yy››nneevvii kkaattiillaamm››,, DDaa¤¤ll››ccaa vvee AAkkttüü--
ttüünn bbaasskk››nnllaarr››,, EErrggeenneekkoonn ssoorruuflfl--
ttuurrmmaass››,, AAkkddeenniizz ÜÜnniivveerrssiittee--
ssii’’nnddeekkii ffaaflfliisstt ssaalldd››rr››... ve Engin
Çeber’in katledilmesi.  

Olaylara bak›nca, yay›n yasakla-
r›n›n adaleti sa¤lamakla hiçbir ilgi-
sinin olmad›¤› kendili¤inden ç›k›-
yor ortaya. Yasaklar, adaletin de¤il,
adaletin yakas›na yap›flmas› gere-
kenlerin hizmetindedir.  

Yay›n yasa¤›n›n gerekçesi, ka¤›t
üzerinde ““yyaarrgg›› ssüürreecciinniinn eettkkiilleenn--
mmeemmeessii”” diye anlat›l›r; prati¤in
söyledi¤i ise bambaflkad›r: Yay›n
yasaklar›n›n hepsi, katillere, kontr-
gerillaya yar›yor. Bu yasak, AAKKPP--
nniinn ülkeyi yasaklarla, sorunlar› yok
sayma politikas›yla yönetmesinin
yeni bir örne¤idir. 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu::
““YYaayy››nn YYaassaa¤¤›› HHuukkuukkaa 
AAyykk››rr››dd››rr””
Halk›n Hukuk Bürosu, Bak›rköy

Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n verdi¤i
“yay›n yasa¤› karar›”na itiraz etti. 

Engin’in babas› Ali Tekin ad›na
Avukat Taylan Tanay ve Naciye De-
mir imzas›yla verilen itiraz dilekçe-
sinde Engin ÇEBER’in öldürülme-
sinin ““ddeevvlleettiinn ssuuççaa kkaarr››flfltt››¤¤›› flflüüpp--
hheessiinnee ssaahhiipp bbiirr oollaayy”” oldu¤u ve
bu nedenle de bu olaylarda ulusla-
rüstü sözleflmelerin belirledi¤i ilke-
ler çerçevesinde soruflturma yürü-
tülmesinin bir zorunluluk oldu¤u
belirtildi. 

Yay›n yasa¤› karar›n›n geri al›n-

‹fiKENCEDE KATLETMEK SERBEST;
‹fiKENCEDE ÖLÜMÜ YAZMAK YASAK!

Engin ÇÇeber’in iiflkencede
katledilmesiyle iilgili ssorufltur-
mada yyay›n yyasa¤› kkonuldu.  

Yasa¤›, BBak›rköy CCumhuri-
yet BBaflsavc›l›¤› ttalep eetti;
Bak›rköy NNöbetçi SSulh CCeza
Mahkemesi vverdi. 

Yasa¤›n ggerekçesi:
“Soruflturman›n sselameti”

Siz flfluna, ssoruflturman›n
de¤il dde, ssoruflturulanlar›n,
yani ‹‹fiKENCEC‹LER‹N SSE-
LAMET‹ ‹‹Ç‹N ddesenize!

Yay›n yyasaklar›, iiflkenceci-
lerin, kkatillerin, kkontrgerilla-
n›n hhizmetinde!

...Hala Tutuklanmad›!

Say›:
5

2 
Kas›m
2008

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

9



mas›n›n talep edildi¤i dilekçede
avukatlar, flunlar› vurgulad›: “...as›l
kurala göre; yyaayy››nn yyaassaa¤¤›› yyaassaakktt››rr..
Olaylar hakk›nda yay›n yasa¤› ko-
namaz. ‹stisnalar›, yasal olmal›d›r.
S›n›rland›rma ‘yarg›lama görevinin
etkiden uzak tutulmas›’ amac›na yö-
neliktir. Ortada ‘‘yyaarrgg››llaammaa’’ yoktur,
‘‘ssoorruuflflttuurrmmaa’’ vard›r. Soruflturma
aflamas›nda aç›lm›fl bir dava yoksa
‘yay›n yasa¤›’ konamaz.”

Sözkonusu yay›n yasa¤›na gös-
terilen gerekçe, ülkemizdeki anaya-
sa ve yasalar›n ve onlar›n yorumun-
daki ““ffaaflfliisstt rruuhhuu”” da ele veriyor.
Evet, yay›n yasa¤›na gerekçe olarak
gösterilen Bas›n Kanunu’nun 3.
Maddesi, “Bas›n Özgürlü¤ü”nü ta-
rif etmek ve güvence alt›na almak
için konulmufl bir maddedir. Fakat,
durum o kadar ilginçtir ki, bas›n öz-
gürlü¤ünü koruyan yasa maddesi ile
hhaabbeerr yyaayy››nn›› vvee bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü
yasaklanmaktad›r. 

TTüürrkkiiyyee bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü
ss››rraallaammaass››nnddaa 110022’’nnccii!! 
ÇÇOOKK BB‹‹LLEE!!
Uluslararas› S›n›r Tan›mayan

Gazeteciler (RSF) taraf›ndan haz›r-

lanan DDüünnyyaa BBaass››nn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü s›-
ralamas›nda, Türkiye 173 ülke için-
de 102. s›rada yer ald›. 

2007’ye iliflkin s›ralamada 163
ülke içinde 101. s›rada yer alan Tür-
kiye, bu y›lki s›ralamada bir s›ra da-
ha afla¤› düflmüfl bulunuyor. 

Peki, Türkiye’nin s›ralamada bu
kadar afla¤›larda yeralmas›n›n ne-
denleri nelerdir denilirse, asl›nda bu
herkesin az çok bildi¤i yasaklard›r.
RSF raporunda flunlar s›ralan›yor:

-- BBaass››nn vvee iiffaaddee öözzggüürrllüü¤¤üünnee
yyöönneelliikk iihhllaalllleerriinn yyoo¤¤uunnlluu¤¤uu

-- SSaannssüürr vvee oottoossaannssüürr uuyygguullaa--
mmaallaarr››nnaa rraassttllaannmmaass››

-- ‹‹nntteerrnneett öözzggüürrllüü¤¤üünnüünn yyaa--
ssaakkllaarrllaa kkaarrflfl››llaaflflmmaass››

-- SSuuççllaarr››nn cceezzaass››zz kkaallmmaass››.. 

RSF’nin s›ralamalar›nda kullan-
d›¤› ölçülere kat›lm›yoruz; fakat bu
dört maddede s›ralanan olgular›n
bir gerçek oldu¤unu de¤ifltirmez. 

Bas›n yasa¤›, ülkemizi yöneten-
lerin akl›na gelen ilk bast›rma, sin-
dirme yöntemidir. Sosyalist bas›na
yönelik son alt› ay içinde verilen
toplatma, yay›n durdurma kararlar›-
n› hat›rlamak, internet sitelerine

karfl› uygulanan yasaklar› hat›rla-
mak yeterlidir. Devrimci demokrat
radyolar, gazeteler, dergileri sustur-
mak için ekonomik, siyasi, polisiye
her türlü yöntem kullan›lmakta, da-
has› bunun için komplolara baflvu-
rulabilmektedir. Sadece gazeteler,
dergiler de¤il, devrimci bas›n çal›-
flanlar›n›n da y›llard›r aç›k faflist te-
rörün hedefi yap›ld›¤› bir ülke, “ba-
s›n özgürlü¤ü” s›ralamas›nda afla¤›-
lara düflmeyip de ne olacak?

‹flte Ferhat, iflte Engin!.. 

RSF raporundaki maddelerden
biri ““ssuuççllaarr››nn cceezzaass››zz kkaallmmaass››””yd›.
Ferhat’› vuran polisin bir y›l› aflk›n
süre geçmesine ra¤men tutuklanma-
mas› bunu göstermiyor mu? Say›s›z
kitle gösterisinde, gazetecilere cop-
larla, gaz bombalar›yla sald›ran tek
bir polisin bile bugüne kadar hiçbir
cezaya u¤ramam›fl olmas› bunu
göstermiyor mu?

Yürüyüfl Dergisi da¤›tan Ferhat-
lar›n vuruldu¤u, onu vuranlar›n tu-
tuklanmamas›n› protesto eden En-
ginlerin katledildi¤i bir ülkede ba-
s›n özgürlü¤ünden söz eden ya kara
mizah yap›yordur ya da iktidar ya-
lakas›d›r. 

AAcc›› vvee ööffkkee ddoolluu 
yyüürreekklleerriimmiizzddee yyaassaa¤¤››nn››zz››nn
hhiiççbbiirr hhüükkmmüü yyookkttuurr!!
Engin Çeber iflkencede katledil-

di. HHiiççbbiirr yyaassaakk iiflflkkeennccee ggeerrççee¤¤iinnii
öörrtteemmeezz.... HHiiççbbiirr yyaassaakk ‹‹fifiKKEENN--
CCEEDDEE ÖÖLLÜÜMM ggeerrççee¤¤iinnii öörrtteemmeezz.... 

Bu yasa¤›n Engin’in anas›n›n
babas›n›n yüre¤inde, Engin’in ar-
kadafllar›, yoldafllar› nezdinde de
hiçbir hükmü yoktur. YYaassaakkllaarr ggeerr--
ççeekklleerree iiflfllleemmeezz.... 

Ne olacak flimdi? Bu yasa¤a uy-
maman›n karfl›l›¤› “para cezas›”
ise, paras›n› veren iflkenceyi yazabi-
lecek öyle mi? ““PPaarraass››yyllaa öözzggüürr--
llüükk”” yani; al›n›p sat›lan bir hak.
Kapitalizme çok çok uygun. Ama
biz kapitalist de¤iliz. Yasa¤›n›z›,
mücadelemizle hükümsüz k›laca-
¤›z. BBuu yyaassaakk,, iiflflkkeenncceeddee ööllüümm vvee
bbiizziimm iirraaddeemmiizz kkaarrflfl››ss››nnddaa hhüü--
kküümmssüüzzddüürr.. 

Emperyalizme ve Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl Dergisi’nin, 19
Ekim 2008 tarihli 3. Say›s› hakk›nda Kars Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma karar› verildi. 

Toplatma karar›n›n gerekçesi klasikti: “terör örgütünün propa-
gandas›n› yapmak” ve “suç ve suçluyu övmek”! Fakat aç›k ki, ka-
rar hukuki de¤il, keyfidir. Karara göre; Dev-Genç’i, Dev-Gençlile-

ri yazmak suç. Türkiye gençli¤ine y›llard›r yol gösteren Dev-Genç’ten kor-
kuyorlar. Gençli¤in yozlaflmas› için ellerinden gelen her fleyi yapmalar›na
ra¤men hala Dev-Genç’i sahiplenen, miras›na sahip ç›kanlar›n olmas›na ta-
hammül edemiyorlar. Asl›nda tahammülsüzlükleri tüm devrimcilere, devrim-
ci düflüncelere ve örgütlenmeleredir. Toplatma karar›n›n baflka bir aç›klama-
s› yok.

Yürüyüfl Dergisi 22 Ekim günü toplatma karar›na iliflkin yapt›¤› aç›kla-
mada her olay›n, iktidara geldi¤inden beri hak-hukuk, demokrasi naralar›
atan AKP’yi yalanlad›¤›n› belirterek, daha iki hafta önce Engin Çeber’in
katledilmesini hat›rlatt›. Yürüyüfl Dergisi, toplatma karar›na karfl› net tavr›-
n› ise flu cümlelerle ortaya koydu: “As›l ssuuçç ggeerrççeekklleerrii yyaazzmmaamm››zz›› eennggeellllee--
mmeekkttiirr...... SSuussmmaayyaaccaa¤¤››zz!!...... Düzen kendinden baflka kimseye hak tan›m›yor.
Bizi onun çizdi¤i s›n›rlar içinde yay›n yapmaya zorluyor. Her koflulda ger-
çekleri yazmaya, devrimi ve devrimcileri anlatmaya devam edece¤iz.”

Yürüyüfl YY‹NE TToplat›ld›
Toplatan YY‹NE KKars SSulh CCeza MMahkemesi

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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Engin Çeber'in katledilmesine
tepkiler sürüyor. Tecrite Karfl› Sa-
natç›lar da, yaflanan bu katliama
karfl› sessiz kalmayan kesimler
aras›ndayd›. 27 Ekim günü fiiflli
PTT binas› önünde, toplanan
Tecrite Karfl› Sanatç›lar ile destek
veren di¤er ayd›n ve sanatç›lar
"‹flkence ‹nsanl›k Suçudur" yaz›l›
pankart ve çeflitli dövizler açt›lar.
Bas›na eylemin amac›n›n an-
lat›lmas›ndan sonra Adalet Baka-
n› M. Ali fiahin'e gönderilecek
olan mektup, tiyatro sanatç›s›

Metin Coflkun taraf›ndan okun-
du. Engin’in katlediliflinin k›-

saca özetlendi¤i mektubun son
bölümünde Adalet Bakan›’na
flöyle seslendi bu ülkenin vicdan›
olan ayd›nlar, sanatç›lar:

"Bizler, bu ülkenin ayd›n ve sa-
natç›lar›; yani bu ülkenin vicdan›
olarak, hem Engin Çeber'i katle-
den görevlilerin hukuki süreçleri-
ni, hem de 45/1 No'lu genelgenin
uygulan›p uygulanmad›¤›n› izle-

yece¤imizi hem size hem de ka-
muoyuna duyuruyor ve diyoruz
ki; bir 'ilk'i hayata geçirdiniz ve
özür dilediniz, flimdi bir 'ilk'i daha
hayata geçirin ve derhal istifa
edin! Bunu, yüre¤imizin so¤umas›
için veya kiflisel herhangi bir ne-
denle istemiyoruz, sadece iflken-
ceyi, iflkenceli ölümleri ve Engin
Çeber'den sonra yaflanan riyakar-
l›klar› içimize sindiremedi¤imiz
için istiyoruz. O kadar..."

fiair Ruhan Mavruk da Engin
Çeber'in ac›l› annesinin foto¤raf›-
n› bas›n mensuplar›na da¤›tt›.

62 ayd›n ve sanatç›n›n imzas›-
n› tafl›yan aç›k mektup ve Engin
Çeber'in annesinin, Engin Çe-
ber'in cenaze töreninde çekilmifl
foto¤raf› iadeli-taahhütlü olarak
Adalet Bakan› M. Ali fiahin'e
gönderilmek üzere PTT görevlile-
rine teslim edildi. 

Daha sonra fiiflli Adliyesi'ne
geçen ayd›n ve sanatç›lar, burada
da pankart ve dövizlerini açarak
bas›na yine k›sa bir aç›klama
yapt›lar. Sanatç› Metin Coflkun,
ayd›nlar olarak bu soruflturman›n
ve tecrit konusunun sürekli takip-
çisi olacaklar›n› belirtti.

Adalet Bakan›’na mektup at-
ma eylemine Erdal Bayrako¤lu,
Yusuf Çetin, Ercan Ayd›n, Ruhan
Mavruk, Avni Sa¤lam, Esat
Korkmaz, Ercan Tanr›verdi, Me-
tin Coflkun, Birol Topalo¤lu, ‹s-
mail ‹lknur, Mehmet Arslan, Se-
rap Ba¤datl›, Ceyda Ba¤datl›,
Hasan Sa¤lam, Nurettin Güleç,
Cezmi Ersöz, Mehmet Esato¤lu,
Bilgesu Ataman, Funda ‹slam,
Grup Yorum elemanlar›, Tiyatro
Simurg üyeleri ve ‹dil Kültür Mer-
kezi çal›flanlar›n›n oldu¤u çok sa-
y›da ayd›n ve sanatç› kat›ld›.

“Özür De¤il Adalet ‹stiyoruz”
30 Ekim 2008 tarihinde Ankara Hakimevi’nde

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›’nca “‹flkence ve
Kötü Muamele ile Mücadele” toplant›s›na kat›lan Adalet
Bakan› Cemil Çiçek TAYAD’l› Aileler taraf›ndan prote-
sto edildi. 

‹flkenceyle ilgili demogojiler yapan Çiçek’e Av.
Taylan Tanay “Engin’in hayat›n› kaybetmesinin
ard›ndan 20 gün geçmesine ra¤men tutuklanma
olmad› bu konu ile ilgili ne düflünüyorsunuz?” diye
sordu. Av. Taylan Tanay’a cevap vermekten kaçan
Çiçek TAYAD’l› Aileler taraf›ndan “Katiller Halka Hesap
Verecek” sloganlar›yla protesto edildi. Polislerin
bo¤az›ndan s›karak susturmaya ve gözalt›na almaya
çal›flt›¤› TAYAD’l› Tuncer Gümüfl, “‹flkenceyle mücade-
le gününde insanlara iflkence yap›l›yor” diyerek iflken-
cecileri teflhir etti.  TAYAD’l›lar›n teflhiriyle polis
gözalt›ndan vazgeçmek zorunda kald›. 

Daha sonra aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler özrün
yeterli olmad›¤›n›, Türkiye’de iflkencenin devam etti¤ini
dile getirirken, Engin Çeber’in babas› ise “o¤lumun
katilerinin tutuklanmas›n› istiyorum” dedi. 

...Hala Tutuklanmad›!
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Tecrite Karfl› Sanatç›lar:
“‹flkencecilerin ve tecritin takipçisiyiz”

“Engin’i Yazmak Yasak!
Bu Yasak Hükümsüzdür!” 

Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n talebi
üzerine Bak›rköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi Ha-
kimli¤i'nin ald›¤› “yay›n yasa¤› karar›”na bir
tepki de Halk Cephesi’nden yükseldi. 

Mecidiyeköy Meydan›’nda toplanan ve “En-
gin’in Katilleri Tutuklans›n-Halk Cephesi” yaz›l›
önlükler giyen Halk Cepheliler “Engin’i Yazmak
Yasak! Bu Yasak Hükümsüzdür! Adalet ‹stiyo-
ruz” pankart›n› ve Engin Çeber’in resimlerini ta-
fl›d›lar. 

Halk Cephesi ad›na Gülseren Karademir’in
okudu¤u aç›klamada Adalet Bakanl›¤›’n›n özrü-
nün bir kand›rmaca oldu¤u belirtilerek, ortada
aç›lm›fl bir dava bile yokken soruflturma dosya-
s›na “yay›n yasa¤›” koyulmas›n›n samimiyet-
sizli¤inin göstergesi oldu¤u vurguland›. “Adalet
istemeye devam edece¤iz” denilen eylemde
“Engin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r” sloganlar› at›ld›.

30 kiflinin kat›ld›¤› eylemde aç›klaman›n ar-
d›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.



Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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Ça¤dafl Gemik’i
Polis Katletti!

27 Ekim günü Antalya
Yeflildere Mahallesi’nde polisler
taraf›ndan durdurulan Ça¤dafl
GEM‹K, polisin “dur ihtar›na
uymad›¤›” gerekçesiyle bafl›ndan
vurularak katledildi. 

Motorsikleti ile seyir

halindeyken durdurulan ve
yan›ndaki arkadafl› kaçmas›na
ra¤men kendisi kaçmayan
Gemik’in çene alt›ndan yak›n
mesafe sonucu vurularak
öldürüldü¤ü tespit edildi. Ertesi
gün K›z›lar›k Cemevi’nden
kald›r›lan cenazede
“Çocuklar›m›z› daha ne kadar
katledeceksiniz! Dün Engin’i

öldürdünüz
bu gün
Ça¤dafl’›”
diyen aile,
çocuklar›n›
k a t l e d e n
p o l i s l e r e
tepki gös-
terdi. 

Or tada
h e n ü z
h i ç b i r
araflt›rma,

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

Okurlar›m›z Feyzullah
Arslan’›n Emniyet Müdürlü¤ü
sözcüsü iken, sayfalar›m›zda
hangi s›fatla an›ld›¤›n› hat›rlaya-
caklard›r: ““YYaallaanncc›› FFeeyyzzoo””.
De¤iflen bir fley yok demek ki!

Katillerini aklamak için de yine
ilk baflvurdu¤u fley, YALAN oldu. 

Gemik’in polis taraf›ndan
katledilmesine iliflkin baflta
Antalya Halk Cephesi ve Antalya
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
fiubesi yapt›klar› yaz›l› aç›kla-
malarla katliam› protesto ettiler.
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
fiubesi aç›klamas›nda AKP ikti-
dar›n›n polise “adam vurma
yetkisi” vermesine ve her geçen
gün artmakta olan ölümlere
dikkat çekilerek “bu durum
güvenlik görevlilerinin kiflisel
hatalar› olarak aç›klan›yorsa bu
hiç inand›r›c› de¤ildir. Herkes
bilmelidir. Bu ölümler tesadüf
olamaz” denildi. 

K›fllahan Meydan›’nda
Katliama Tepki

“...Öldürme hhakk› ssizin
yaflatma hhakk› bbizimdir! 

Size yyak›flan› yyap›n
öldürün bbizi!...”

Antalya Halk Cephesi 29
Ekim günü K›fllahan
Meydan›’nda yapt›¤› eylemle
“Ça¤dafl Gemik’i katleden polis-
lerin cezaland›r›lmas›n›” istedi.

“DÜN ENG‹N! BUGÜN
ÇA⁄DAfi! YARIN SIRA K‹MDE,
ÇA⁄DAfiI VURAN POL‹S CEZA-
LANDIRILSIN!” pankartlar›n›n
aç›ld›¤› eylemde Ça¤dafl
Gemik’in resmi ve katliam›
protesto eden dövizler tafl›nd›.

Züleyha Kurt’un bas›n

Bir ggencimiz ddaha kkatledildi
Ad›: Ça¤dafl GGEM‹K, YYafl›: 18

Suçu: PPolisin kkarfl›s›na çç›km›fl oolmak!

Ça¤dafl’›n kkatili yyaln›z ppolis mmemuru MM.E dde¤ildir;
Ça¤dafl’› vvuran ssilah›n tteti¤inde EErdo¤an vve AAta-
lay’›n pparmak iizleri vvar!

Ça¤dafl GEM‹K’in Arkadafl›:
““PPoolliiss ddiizz ççöökküüpp nniiflflaann aalldd›› vvee 44 eell aatteeflfl eettttii..

‘Arkadafl›m› ööldürdünüz’ ddedim. SSilah›n› kkafama
dayay›p ‘‘Sus, sseni dde ööldürürüm’ ddiye ttehdit eetti.
Ça¤dafl’›n ssab›kas› oolmad›¤›n› öö¤renince dde ‘‘Tüh
be, ssab›kas› dda yyokmufl’ ddediler.”

Ça¤dafl GEM‹K’in Ailesi:
““BBiirr ddee ppoolliiss iiççiinn yyeettkkii iissttiiyyoorrllaarr.. AAllss››nnllaarr yyeett--

kkiiyyii bbiizzii ddee vvuurrssuunnllaarr”” 

‹flkencenin, ‹nfazlar›n Sorumlusu AKP’dir!
‘Vur ulan köpek dölü...’

Antalya



metnini okudu¤u eyleme 300 kifli
kat›ld›. Eylemde Ça¤dafl
Gemik’in ailesi de bir konuflma
yaparak, “Ça¤dafl’›n katili AKP
polisidir, polis sokak ortas›nda
insanlar› katlediyor, Engin
Çeber’i katletti, polisler insan-
lar›m›z› katlediyor” dedi.

“Adalet ‹stiyoruz, Yaflas›n
Halk›n Adaleti, Analar›n Öfkesi
Katilleri Bo¤acak” sloganlar›
at›ld›¤› eylemde öfke hakimdi.
Kalabal›k eyleme çevredeki
insanlar›n da ilgili oldu¤u
görüldü. Çevredekiler eyleme
alk›fllar›yla destek oldular.

Polisin mahalleden eyleme
kat›lmak için gelen halk› tehdit
etti¤i buna karfl›l›k halk›n oto-
büslerle eyleme kat›lmak için
K›fllahan Meydan›’na geldi¤i
bildirildi.

Ba¤c›larda Katliam Öfke
‹stanbul Ba¤c›lar,

Yenimahalle’de 29 Ekim günü
Ça¤dafl Gemik’in polis taraf›ndan
katledilmesi protesto edildi. 

Akflam saatlerinde yap›lan
eylemde kitle 9. Sokak’ta top-
land›. Burada bekleyifl an›nda
sokakta yap›lan çar›da Ça¤dafl
Gemik’in sokak ortas›nda polis
taraf›ndan katledildi¤i belirtil-
erek, 'Dün Engin Çeber’in
iflkencede öldürülmesine karfl›
ç›kt›¤›m›z gibi… Bugün de

Ça¤dafllar’a sahip ç›kmal› ve tep-
kimizi göstermeliyiz' denildi. 

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

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

Baran, Engin, Ça¤dafl!
S›ra Kimde?

‹zmir’de TAYAD’l› Aileler,
Antalya’da Ça¤dafl Gemik’in “dur”
ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle
polis taraf›ndan bafl›ndan vuru-
larak katledilmesini protesto ettiler.

30 Ekim günü Kemeralt›

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

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

Katliama Tepkiler...
Aç›klamalar... 

TAYAD’l› Aileler ““AAKKPP ‹‹kkttii--
ddaarr››nn››nn CCaannii EEllii BBiirr EEvvllaadd››mm››zz››nn
DDaahhaa KKaann››nnaa BBuullaaflfltt››”” bafll›kl›
aç›klamayla Ça¤dafl Gemik’in
katledilmesini protesto ettiler.

Aç›klamada “Hapishanelerde
122 evlad›m›z›n tecrit zulmüyle
katledilmesinden de, Engin
ÇEBER’in iflkencede ölümünden
de, Ça¤dafl GEM‹K’in katlinden
de AKP iktidar› sorumludur.
Gelmifl geçmifl en yalanc› en
ikiyüzlü iktidar olan AKP ikti-
dar›n›n cani eli evlatlar›m›z›n
kan›na da bulaflm›flt›r” denildi.

***
““KKaattiilllleerr HHaallkkaa HHeessaapp

VVeerreecceekk”” diyen Okmeydan›
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
aç›klamas›nda “Ferhat’›n vurul-
mas›n›n, Baran Tursun’un, Engin
Çeber’in, Ahmet Laçin’in ve
Ça¤dafl Gemik’in katledilmesinin
sorumlusu; kollu¤a ‘orant›l› güç
kullanma’, ‘dur ihtar›na
uymayan› vurma’ yetkisi veren

AKP iktidar›d›r” denildi.
***

Mersin Halk Cephesi de
yapt›¤› aç›klamada AKP
iktidar›n›n polisiyle, bakan-
lar›yla, baflbakan›yla
yyaallaann ssööyylleeddiikklleerriinnii ifade
etti. Aç›klamada “Ferhat
Gerçek’i vurduklar›ndaki
gibi yalan söylüyorlar.
Baran Tursun’u öldürdü-
klerindeki gibi yalan
söylüyorlar. Henüz mezar›
taze olan Engin Çeber’i
öldürdüklerindeki gibi
yalan söylüyorlar. fiimdi
ayn› yalan› Ça¤dafl için
söylüyorlar” denilerek
gerçekler için mücadele
edilmesi gerekti¤i belirtildi.

Baran Tursun Davas›:
“Polis Vuruyor Yarg› Koruyor”

‹zmir’de “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle polis ta-
raf›ndan bafl›ndan vurularak öldürülen Baran Tursun’un
davas› 27 Ekim günü Bayrakl› Adliyesi’nde bafllad›. Mah-
kemeye yarg›lanan polislerden dokuzu kat›l›rken daha ilk
mahkemede nas›l bir yarg›lama olaca¤› ortaya ç›kt›. 

Polislerin ‘yarg›lanmas›ndan’ rahats›z oldu¤u belli olan
mahkeme hakimi Mehmet Özcan davan›n ertelenmesine neden oldu. Müdahil
avukatlarla tart›flan, izleyicilere laf atan hakim, s›k s›k ara vermesinin ard›ndan
Mehmet Özcan’›n mahkeme salonunu terk etmesinnin üzerine salonda heyet
kalmay›nca duruflma 24 Aral›k tarihine ertelendi.

Mahkeme ç›k›fl›nda aç›klama yapan Baran Tursun’un ailesi ve avukatlar›,
mahkeme heyeti hakk›nda dava açacaklar›n› belirttiler. Aç›klamadan sonra

destekleyen herkese teflekkür eden baba Mehmet Tursun Adalet Bakanl›-
¤›’na gönderdi¤i dilekçeyi bas›na da da¤›tt›.

...Hala Tutuklanmad›!
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Ba¤c›lar



AKP ve Adalet Bakan›
verdi¤i sözü tutmuyor. 

Adeta timsah gözyafllar›
dökercesine ç›k›p özür dile-
di Adalet Bakan›, ellerinde-
ki 122 insan›n kan›na birde
Engin’kini eklemifllerdi.
Özür dilerken sorumlular
yarg›lanacak demiflti, bir
tek iflkenceci bile yarg›lan›p
cezaland›r›lmad›. 122 insa-
n›n ard›ndan da sohbet hak-
k›n› uygulayaca¤›na ve bu
hakk› geniflletece¤ine söz
vermiflti AKP, ama hala baha-
nelerle uygulam›yor. Söz verip
tutmayan bir iktadar, bir devlet,
halka sömürü ve zulümden
baflka ne verebilir.

TAYAD’l› Aileler Türkiye’nin
dört bir yan›nda yapt›klar› ey-
lemlerle Engin Çeber’in katille-
rinin cezaland›r›lmas› ve Adelet
Bakanl›¤›’n›n sözünü tutmas›
için AKP’ye seslendi.

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr KKaahhvvee
KKaahhvvee DDoollaaflflaarraakk TTeeccrriittii
AAnnllaatt››yyoorr

TAYAD’l› Aileler Nurtepe’de,
Güzeltepe’de, Ça¤layan’da ve
Okmeydan›’nda kahve konufl-
malar› yaparak Adalet Baka-
n›’n›n sözünü tutmas›n›n ve F tipi
hapishanelerde sohbet hakk›n›n
uygulanmas›n› istediler. 

26 Ekim günü NNuurrtteeppee’de
“Adalet Bakan› Sözünü Tutsun,
Sohbet Hakk› Uygulans›n” yaz›l›
önlükleri giyen TAYAD’l› Aileler,
konuflmalar›nda 22 Ocak
2007’de sohbet hakk›n›n kazan›l-
mas›yla Ölüm Orucu direnifline
ara verildi¤ini anlatt›lar. AKP ikti-
dar›n›n sohbet hakk›n› uygula-
mamak için yalanlar söyledi¤ini

ifade eden TAYAD’l› Aileler “Ada-
let Bakan›’n›n verdi¤i sözü yerine
getirmesini istiyoruz. 10 saatlik
sohbet hakk›n›n uygulanmas›n-
da, tteeccrriiddiinn kkaalldd››rr››llmmaass››nnddaa ››ss-
rraarrcc›› oollaall››mm.. Evlatlar›m›z›n hüc-
relerde ölmesine izin vermeye-
lim” ça¤r›s›nda bulundular. 

27 Ekim günü ise GGüüzzeellttee-
ppee’deki kahvelere giderek halka
tecrit sald›r›s›n› anlatan TAYAD’l›
Aileler, “Adalet Bakan› Yalan
Söylüyor F Tipi Hapishanelerde
Sohbet Hakk› Uygulanm›yor” bil-
dirileri ile Engin Çeber’in katledil-
mesiyle ilgili bildiriler da¤›t›ld›. 

25-26 Ekim tarihlerinde ÇÇaa¤¤-
llaayyaann’’da yap›lan kahve konufl-
malar›nda; tecritin hala sürdürül-
dü¤ü, hapishanelerde iflkencenin
devam etti¤i, daha yak›n zaman-
da Engin Çe-
ber’in iflkence-
de katledildi¤i
vurgulanarak,
yeni ölümlerin
olmamas› için
sessiz kalmama
ça¤r›s› yap›ld›. 

OOkk mmeeyy ddaa -
nn››’ndaki bildiri
da¤›t›m› ve
kahve konufl-
malar›nda AKP

iktidar›n›n ve Adalet Baka-
n›’n›n verdi¤i sözleri tutma-
d›¤›, hapishanelerde tecritin
hala sürdü¤ü halka anlat›l-
d›. Engin Çeber’in bu ülke-
de yaflanan haks›zl›klara,
açl›¤a ve yoksullu¤a, yoz-
laflmaya, uyuflturucuya ve
fuhufla karfl› oldu¤u ve Yü-
rüyüfl Dergisi da¤›tt›¤› için,
hiç bir hukuki gerekçe ol-
madan, keyfi olarak tutuk-
land›¤› ve iflkencede katle-
dildi¤i anlat›lan konuflma-
larda halk›n konuflmac›lar›

alk›fllayarak u¤urlad›¤› görüldü. 

GGaazzii:: ““EEnnggiinn’’iinn KKaattiilllleerrii
YYaarrgg››llaannss››nn””

TAYAD’l› Aileler 25 Ekim günü
yapt›klar› eylemle Engin’in katil-
leri yarg›lans›n talebini Gazi Ma-
hallesi’nde de hayk›rd›lar. Gazi
Temel Haklar Derne¤i önünden
Eski Karakol Dura¤›’na kadar
Halk Cephesi ve TAYAD imzal›
pankartlar aç›larak yap›lan yürü-
yüflle bafllayan eylemde ‘Engin
Çeber Ölümsüzdür, Analar›n Öf-
kesi Katilleri Bo¤acak, Tecrite
Son Sohbet Hakk› Uygulans›n’
sloganlar› at›l›rken yürüyüflün so-
nunda yap›lan aç›klamada Ada-
let Bakan› verdi¤i sözlere sahip
ç›ks›n denildi. 50 kiflinin kat›ld›¤›

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

Say›:
5

2
Kas›m
2008

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

14

Ferhat’› Vuranlar, Engin’i Katledenler 
Tutuklan›ncaya... Tecrite Son Verilinceye Kadar… 
Her Yerde Sesimizi Duymaya Devam Edeceksiniz



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

““SS‹‹YYAASS‹‹ SSOORRUUMMLLUU-
LLAARR ‹‹SSTT‹‹FFAA EETTMMEELL‹‹””

TAYAD'l› Aileler taraf›ndan
‹zmir, Antalya, ‹stanbul Bak›r-
köy, Kartal ve Taksim'de
Adalet Bakan›'n›n sözünü tutarak
sohbet hakk›n› uygulanmas› ve
Engin Çeber'in katillerinin ceza-
land›r›lmas›n›  isteyen aç›klama-
lar yap›larak bildiriler da¤›t›ld›.

18 Ekim 2008'de TAYAD’l› Ai-
leler AAnnttaallyyaa K›fllahan Meyda-
n›’nda bas›n aç›klamas› yaparak
sohbet hakk›n›n uygulanmas›n›
istediler. Saat 14.00’da bafllayan
aç›klamada bas›n aç›klamas›n›
TAYAD’l› Aileler ad›na Birsen BU-
LUT okudu.

40 kiflinin kat›ld›¤› aç›klama-

da s›k s›k “Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun!”, “Engin Çeber’in Katili
AKP ‹ktidar›d›r!”, “Hapishaneler-
deki Keyfi Uygulamalar Kald›r›l-
s›n!”, sloganlar› at›ld›.

Bas›n aç›klamas›na DTP ve
DHP destek verdi. Aç›klamadan
sonra TAYAD’l› aileler 500 bildiri-
yi da¤›t›rken Adalet Bakan›n›n
sözünü tutmas›n› ve genelgenin
uygulanmas›n› istediler. Yap›lan
aç›klama ve bildiri da¤›t›m› saat
15.00’da sona erdi.

‹‹zzmmiirr’’ddee de 25 Ekim 2008  gü-
nü TAYAD’l› Aileler saat 12.30’da

Kemeralt› giriflinde bir bas›n aç›k-
lamas› düzenlediler.  Aç›klamada
kazan›lan sohbet hakk›n›n Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan uygulanma-
d›¤› anlat›ld›. Hapishanelerde tecri-
tin sürdü¤ü, can güvenli¤inin ol-
mad›¤› belirtildi. “Bunun en yak›n
örne¤i de Metris Hapishanesi’nde
dövülerek öldürülen Engin Çe-
ber’dir” denildi.

Ayr›ca K›r›klar F Tipi Hapisha-
ne’de bulunan Burak Demirci
isimli tutuklunun hastaneye götü-
rülürken dövülmesi ve asker ve
gardiyanlar›n Engin Çeber’deki
‘hataya düflmemek’ için “iz b›-
rakmayacak flekilde vurun” diye
uyarmas› anlat›ld›.

Aç›klaman›n ard›ndan Keme-
ralt›'nda yine ayn› konuya iliflkin
haz›rlanan bildiriler da¤›t›ld›. Yak-
lafl›k bir saat süren bildiri da¤›t›-
m›nda 750 bildiri megafonla ya-
p›lan konuflmalar eflli¤inde da¤›-

...Hala Tutuklanmad›!
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TAYAD, 27 Ekim günü Taksim'de-
ki Avrupa Birli¤i Bilgi Merkezi
önünde yapt›¤› eylemle, 10 saatlik
sohbet hakk›n›n uygulanmamas›
ve Engin Çeber'in iflkence ile öl-
dürülmesi hakk›nda haz›rlad›¤›
dosyay› AB temsilcisine verecek-
lerini anlatarak halk› ve bas›n› bil-
gilendirdi. 

TAYAD'l› Aileler imzal› "Hapis-
hanelerde Tecrit ve iflkenceye Son
Sohbet Hakk› Uygulans›n" ve
"Adalet Bakan› Yalan Söylüyor
Hapishanelerde Ölümler
Devam Ediyor" yaz›l› pan-
kartlar›n aç›ld›¤› eyleme 60
kifli kat›ld›.

Eylem s›ras›nda "10 sa-
atlik sohbet hakk› uygulan-
s›n", "Engin'in katilleri tu-
tuklans›n", "‹nsanl›k onuru
iflkenceyi yenecek", "En-
gin'in katili AKP iktidar›d›r"
sloganlar›n› atan kitle, elle-

rinde sloganlar›n yaz›l› ol-
du¤u ve Engin Çeber'in

resminin bulundu¤u dövizler tafl›-
d›.

TAYAD'l› Aileler ad›na okunan
bas›n aç›klamas›nda, "Hapishane-
lerde iflkence sürüyor. Engin Çe-
ber karakolda bafllay›p hapisha-
nede devam eden iflkencede kat-
ledildi. Sohbet hakk› uygulanm›-
yor. Adalet Bakan› sözünü tutmu-
yor. AB'nin AKP'ye deste¤i sürü-
yor. Bu nedenle yine AB önünde-
yiz" denildi.

Tecrit politikalar›na karfl› bü-

yük bir direnifl yafland›¤›n› ve bu
direniflte 122 insan›n yaflam›n› yi-
tirdi¤ini, 600'den fazla insan›n sa-
kat kald›¤›n› anlatan TAYAD'l›lar›n
aç›klamas›nda, "F tipi hapishane-
lerde uygulanan tecritin iflkence-
nin sorumlular›ndan biri de AB'dir.
Bu destek Engin Çeber'i iflkence-
de öldürmüfltür. Bu ölüm karfl›s›n-
da AB'den hiçbir tepki gelmemifl-
tir. Yine sohbet hakk›n›n uygulan-
mamas› hakk›nda da AB sessizli-
¤ini korumaktad›r. Bu sessizlik
onay anlam›na gelmektedir." flek-
lindeki ifadelere yer verildi. 

Defalarca afl›nd›rd›klar› bu ka-
p›ya bugün ellerinde dosyalar›yla
gelen TAYAD'l› Aileler, AB'ye En-
gin Çeber'in iflkence ile öldürüldü-

¤ünü, sohbet hakk›n›n uy-
gulanmad›¤›n› bir kez daha
anlatacaklar›n› söylediler. 

Aç›klaman›n ard›ndan
TAYAD'l› Aileler'i temsilen
4 kifli Avrupa Birli¤i Bilgi
Merkezi'ne girerek, Bilgi-
lendirme Uzman› Caner
Demirci ile görüfltü. Demir-
ci'ye haz›rlanan dosyalar
verildikten sonra eylem,
at›lan sloganlar›n ard›ndan
sona erdi.

TAYAD’l› Aileler AB 
Temsilcili¤i Önündeydi



t›ld›.
Halk Cephesi taraf›ndan ha-

z›rlanan ““ÖÖzzüürr DDee¤¤iill;; KKaattiilllleerrii
‹‹ssttiiyyoorruuzz”” bafll›kl› bildiri, ‹stan-
bul’un de¤iflik mahallelerinde
da¤›t›ld›. 

Bildiri da¤›t›lan yerlerden biri
de TTaakkssiimm MMeeyyddaann›› idi. 

25 Ekim Cumartesi günü Tak-
sim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan
eylemde, TAYAD’l› Mehmet Gü-
vel yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda,
hapishanelerde tecridin sürdü¤ü-
nü, sohbet hakk›n›n uygulanma-
d›¤›n›, Adalet Bakan›'n›n yalan
söyledi¤ini, sözünü tutmad›¤›  ve
hapishanelerde iflkencenin sür-
dü¤ünü belirtti.

Elbistan E Tipi Hapishane-
si'nde tutuklu bulunan Talat fian-
l› ve Yusuf Kenan Dinçer’in Sivas
E Tipi Hapishanesi'ne sürgün
edildi¤ini, zorla-dövülerek kaç›-
r›ld›¤›n› belirten Mehmet Güvel
hapishanelerdeki sald›r›lara son
verilmesini istedi.

Mehmet Güvel’in ard›ndan
Halk Cephesi’nin haz›rlad›¤› bildi-
ri Lerzan Taflç›er taraf›ndan
okundu. 

Aç›klaman›n bitmesinden
sonra Halk Cepheliler "Sohbet
Hakk› Uygulans›n", "Adalet Ba-
kan› Sözünü Tutsun" yaz›l› önlük-
ler giyerek ‹stiklal Caddesi’nde
bildiri da¤›t›m›na bafllad›lar. Poli-
sin provokasyon ve engelleme
çabalar›na ra¤men Halk Cepheli-
ler ‹stiklal Caddesi’ni bafltan sona
bildiri da¤›tarak geçtiler. Yaklafl›k
1200 bildiriyi halka ulaflt›ran
Halk Cepheliler ‹stiklal Cadde-
si’nin sonunda bildiri da¤›t›m›na

son verdiler.

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr BBaa¤¤››mmss››zzll››kk 
DDeemmookkrraassii vvee SSoossyyaalliizzmmii 
SSaavvuunnuuyyoorrdduu

BBaakk››rrkkööyy ÖÖzzggüürrllüükk MMeeyyddaa-
nn›’nda ayn› saatte yap›lan aç›kla-
ma bafllarken meydanda bulunan
ses düzenini açarak TA-
YAD’l›lar› susturmaya, ger-
çeklerin halka ulaflmas›n›
engellemeye çal›flan polis,
TAYAD’l›lar›n halka seslene-
rek “müzi¤in sesini açarak
sizlere gerçekleri anlatma-
m›z› engelliyorlar” diyerek
AKP polisini teflhir etmeleri
üzerine, polis ses düzenini
kapatmak zorunda kald›.

TAYAD’l› Aileler ad›na
aç›klamay› okuyan Necdet
Dernek; “Evlatlar›m›z ülkemizin
hapishanelerinde efli benzeri gö-
rülmemifl bir direnifl sergilemifl-
lerdir. Bu direnifl tam yedi y›l sür-
müfltür. Ülkemiz ve dünya tari-
hinde Büyük 2000–2007 Ölüm
Orucu Direnifli olarak geçmifltir.
Direnifle 22 Ocak 2007 tarihinde
“Sohbet Hakk›”n›n kazan›lmas›y-
la ara verilmifltir. BBuu zzaaffeerrii hhaazz--
mmeeddeemmeeyyeenn AAKKPP iikkttiiddaarr›› bbüü--
yyüükk ddiirreenniiflfliinn kkaazzaann››mmllaarr››nn›› oorr--
ttaaddaann kkaalldd››rrmmaakk,, SSoohhbbeett HHaakk--
kk››nn›› uuyygguullaammaammaakk iiççiinn yyaallaann--
llaarr ssööyylleemmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr..”
dedi.

S›k s›k “Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun, Sohbet Hakk› Uygulan-
s›n!” slogan› at›lan bas›n aç›kla-
mas›n›n ard›ndan “Adalet Bakan›
Yalan Söylüyor. F Tipi Hapisha-

nelerde Soh-
bet Hakk› Uy-
gulanm›yor.”
bafll›kl› bildiri-
ler da¤›t›ld›.

A y r › c a
Metris Hapis-
hanesi’nde ifl-
kenceyle kat-
ledilen Engin
Çeber ile ilgili
bildiriler da¤›-
tan TAYAD’l›

Aileler Bak›rköy Meydan› yürü-
yüfl yolundan sahile, oradan tek-
rar Bak›rköy Meydan›’na kadar
yürüdü.

Yürüyüfl s›ras›nda “Adalet Ba-
kan› Sözünü Tutsun. Hapishane-
lerde 122 ‹nsan hayat›n› kaybetti.
10 saatlik Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n ve Engin Çeber Metris Ha-
pishanesi’nde ‹flkenceyle öldürül-

dü. Engin Çeber bu ülkede ba-
¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyaliz-
mi savunuyordu.” fleklinde duyu-
rular yapan  TAYAD’l› Aileler, En-
gin’i televizyonlarda gördüklerini
söyleyen ve ülkemizin gerçek yü-
zü bu diyerek üzüntülerini belir-
ten insanlar taraf›ndan, ilgiyle
karfl›land›lar.

Halk›n ilgisinden rahats›z olan
AKP’nin polisi sesli ajitasyonlar›
kastederek, slogan atarak yürü-
menin yasad›fl› oldu¤unu, halk›n
rahats›z oldu¤unu söyleyerek en-
gelleme¤e çal›flt›. Slogan atma-
d›klar›n›, bildiride yaz›lan gerçek-
leri hayk›rd›klar›n› ifade ederek
bildiri da¤›t›m›na devam eden
TAYAD’l›lar, polisin bu manevra-
s›n› da bofla ç›kard›lar. Bir saat
süren aç›klamada 800 bildiri da-
¤›t›ld›.

Ayn› saatte KKaarrttaall MMeeyyddaa-
nn››''nnddaa yap›lan bas›n aç›klama-
s›nda TAYAD'l›lar, “Adalet Bakan›
Yalan Söylüyor, Hapishanelerde
Ölümler Devam Ediyor” ve “Ha-
pishanelerde Tecrit ve ‹flkenceye
Son, Sohbet Hakk› Uygulan-
s›n”yaz›l› iki pankart açt›lar. 

Aç›klaman›n ard›ndan ça¤-
r›larla bildiri da¤›t›m› yapan
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TAYAD”l›lar›n “Adalet Bakan› Sö-
zünü Tutsun. On Saatlik Sohbet
Hakk› uygulans›n. Engin Çeber'i
Katleden AKP ‹ktidar›ndan Özür
‹stemiyoruz. Engin'in Katillerini
‹stiyoruz” fleklindeki konuflmalar-
dan etkilenen halktan insanlarda
bildiri da¤›t›m›na kat›ld›.

““AArrtt››kk HHaappiisshhaanneelleerrddeenn
ÇÇ››kkaann TTaabbuuttllaarr›› TTaaflfl››mmaakk
‹‹sstteemmiiyyoorruuzz””

Hapishanelerde Sohbet  Hak-
k›n›n uygulanmas› talebini bir kez
de Ankaral› TAYAD’l› Aileler hay-
k›rd›. 25 Ekim 2008, Cumar-
tesi 14.00’te Yüksel Caddesi
‹nsan Haklar› An›t›’n›n önünde
yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile
duyurdular. Aileler, “Adalet
Bakan› Sözünü Tutsun Sohbet
Hakk› Uygulans›n” pankart› ve
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite

Son, Engin Çeber’in Katilleri
Tutuklans›n, 10 Saatlik

Sohbet Hakk› Uygulans›n, Adalet
Bakan› Yalan Söylüyor Genelge
Uygulans›n ve Tecrit ‹flkencedir
Tecridi Kald›r›n” dövizlerini tafl›d›.
35 TAYAD’l›n›n kat›ld›¤› eylemde,
aç›klama metnini Semiha Eyilik
okudu. 

Aç›klamada ”Hepinizin kamu-
oyunda takip etti¤i Engin Çe-
ber’in 12 kiflilik bir ko¤uflta katle-
dilmesi olay› tek ve üç kiflilik
hücrelerde evlatlar›m›za neler ya-
p›laca¤› konusunda bizleri tedir-
gin etmektedir. Adalet Bakan›
“özür dileyerek” sorumlulu¤u
üzerinden atamaz. Hiç kimse En-

gin Çeber’in katledilmesinden
birkaç kiflinin sorumlu oldu¤unu
söyleyemez. Bu siyasi iktidarlar›n
bir politikas›d›r. On iki kiflilik ko-
¤ufllarda bunlar› yapabilenlerin
tek kiflilik ve üç kiflilik hücrelerde
neler yapabilece¤ini bir kez daha
sorgulamal›s›n›z.” denilerek tecrit
iflkencesinin son bulmas›n› iste-
diler.

At›lan “Tecrit ‹flkencedir, Tec-
rite Son, Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun, F tiplerinde Sohbet Hak-
k› Uygulans›n” sloganlar› ile aç›k-
lama son buldu. 

Aç›klaman›n ard›ndan
“Adalet Bakan› Yalan Söylüyor
F Tipi Hapishanelerde Sohbet
Hakk› Uygulans›n” bildirileri
Ankara halk›na ulaflt›r›ld›. 10
kiflinin kat›ld›¤› da¤›t›mda 1000
bildiri da¤›t›ld›. Yine 24
Ekim'de saat 15.30 - 16.30
aras›nda Ulus Meydan›'nda
1000 adet bildiri halka da¤›t›ld›.

...Hala Tutuklanmad›!
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Halk Cepheliler Engin’in sesi-
ni sokaklara tafl›maya, adalet ta-
leplerini hayk›rmaya ve adalet-
sizliklere seyirci kalmayacaklar›-
n› vurgulamaya devam ediyor.

‹stanbul'un Nurtepe ve Malte-
pe semtlerinde “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Tutuklans›n”
sloganlar› yükseldi.

FFeerrhhaatt’’›› VVuurraannllaarr,, EEnnggiinn’’ii
KKaattlleeddeennlleerr TTuuttuukkllaann››nnccaayyaa
KKaaddaarr…… 

26 Ekim günü NNuurrtteeppee Dilan
Cafe önünde “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Tutuklans›n”
pankart› açan Halk Cepheliler
AKP iktidar›n›n ‘Adalet’ Baka-
n›’n›n özür dilemesinin hiçbir an-
lam ifade etmedi¤ini, Engin’i
katledenlerin Kartal’da Serhat
Eyüpo¤lu’na, Ba¤c›lar’da Ahmet
Laçin’e iflkence yapt›klar›n› dile
getirdiler. 

Gözde Buldu taraf›ndan  oku-
nan aç›klamada “Bizler, Engin’in
adalet iste¤ini, Ferhat’› vuran

polis tutuk-
lans›n tale-
bini tekrarl›-
yor, FFeerr--
hhaatt’’›› vvuu--
rraannllaarr,, EEnn--
ggiinn’’ii kkaattllee--
ddeennlleerr ttuuttuukkllaann››nnccaayyaa kkaaddaarr
mmüüccaaddeellee eeddeeccee¤¤iimmiizzii hhaayykk››rr››--
yyoorruuzz”” denildi. 

Halk Cepheliler, “Ferhat’› Vu-
ranlar Engin’i Katledenler Tutuk-
lans›n, Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Yürüyüfl Susturulamaz,
Engin Çeber Ölümsüzdür” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemden son-
ra Yürüyüfl Dergisi’nin sat›fl›n›
gerçeklefltirdiler. 

26 Ekim Pazar günü Halk
Cepheliler MMaalltteeppee Atatürk
Caddesi, Tünel yan›nda “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Hala
Tutuklanmad›” pankart›n›
açarak topland›lar. “Ferhat’›
Vuranlar, Engin’i Katledenler
Tutuklans›n”, sloganlar›n› atarak

bafllad›klar› eylemde “Ferhat’›
vuran polis tutuklans›n” slogan›
atan Cepheliler Engin’in müca-
delesinin devam etti¤i mesaj›n›
verdiler. 

Yap›lan aç›klamada “EEnnggiinn
ffaaflfliizzmm iillee yyöönneettiilleenn bbiirr üüllkkeeddee
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii,, hhaakk--
llaarr vvee öözzggüürrllüükklleerr mmüüccaaddeelleessii
vveerrddii¤¤ii iiççiinn,, aaddaalleett iisstteeddii¤¤ii,,
““FFeerrhhaatt’’›› VVuurraann PPoolliiss TTuuttuukkllaann--
ss››nn” dedi¤i için katledildi” denil-
di. 

Aç›klaman›n ard›ndan Yürü-
yüfl Dergisi da¤›t›m› yapan Halk
Cepheliler, ya¤an ya¤mura
ra¤men bir saate 43 dergiyi, Fer-
hatlar’›n, Enginler’in sesini halka
tafl›d›lar.

Vuranlar, Katledenler 
Tutuklans›n



Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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25 Ekim’de Esenyurt Te-
mel Haklar çal›flan› Hasan
Küçüko¤lu’na yönelik çeteci-
lerin sopal›-b›çakl› sald›r›s›,
mahallede yap›lan bir yürü-
yüflle protesto edildi.

Yap›lan eylemde “Çeteler
Halka Hesap Verecek-Esen-

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

Ba¤c›lar’da gö-
zalt›nda gördü¤ü ifl-
kenceler nedeniyle
yaflam›n› yitiren
Ahmet Laçin’in abi-
si, Ali Laçin ile gö-
rüfltük. Ali Laçin
yaflad›klar›n› anlat-
t›.

Gece saat 03.00
s›ralar›nda al›nm›fl.
Polisler Ahmet’in

evine gitmifller. Yengeyle birlikte
karakola gittik. Karakolda polis-
ler bir ka¤›t vererek “bunu oku”
dediler. Ben ilkokulu bitiremedi-
¤imden kaynakl› ka¤›d› yavafl
yavafl okumaya çal›flt›m. Ka¤›tta
kardeflimin üzerinde tornavida,
b›çak, bali oldu¤u yaz›l›yd›. Ka-

¤›d›n tamam›n› okuya-
mad›¤›mdan genç polis
“hadi lan çabuk oku,
iflim gücüm var” dedi.
Ben de okumam yok
dedim. O s›rada iki sivil

polis gelip “bu da artist, bunu bi-
raz bize verin” dedi. Di¤er resmi
polis omzumu s›k›yordu. Ben de
yan›mda yengem oldu¤u için
ters cevap vermemeye çal›flt›m.

Sonra kardeflime ne oldu diye
sordum. Onlar da “h›rs›zl›k ya-
parken polisler kovalam›fl, in-
flaat›n bofllu¤una düfltü” dediler.
Sonra kardeflim Ahmet’i odada
yar› ç›plak vaziyette yatarken
gördüm. Gözleri sadece zaman
zaman oynuyordu. 

Ahmet’i al›p eve geldik. Evde
vücudunda kan vard›. Kendi
kendime “faça atm›fl olabilir” di-
yerek vücuduna bakt›m, yeni bir
faça görmedim. Ama dikkat etti-
¤im, Ahmet’e tazyikli su s›km›fl-

lar, çünkü saç› ›slak ve öne yat-
m›flt›. Hala uyanmam›flt›, ben bir
kez daha küfür ettim gene cevap
vermedi. Yan›mdaki arkadafl
“ulan bunu iyi dövmüfller” dedi. 

Evde annem kafas›nda flifllik
oldu¤unu söyledi. Biz de hasta-
neye götürdük. Doktor “kkaaffaass››nnaa
ddaarrbbee aallmm››flfl,, iillkk aannddaa mmüüddaahhaallee
oollssaa kkuurrttaarr››llaabbiilliirrddii” dedi.

Evet, Engin’i de duyduk. Çok
üzüldük.

Ahmet’in abisi olarak flunu
söyleyeyim, ne suçtan olursa ol-
sun kardeflimi dövüp neden öl-
dürdüler? Varsa bir suçu hapse
atsalard›. Dövdünüz, komaya
soktunuz, hastaneye niye götür-
mediniz?

Ben abisi olarak kardeflim
Ahmet’in hukuki olarak davas›n›
takip edece¤im. Sonuçta Ah-
met’in 1,5 yafl›ndaki k›z› S›-
la’n›n gelece¤i var.

AKP’nin Tahammülsüzlü¤ü
AKP iktidar› hiç bir demokratik tepkiye

tahammülü olmad›¤›n› bir kez daha gös-
terdi. 

Halkevleri üyesi bir grup, Engin Çe-
ber’in gözalt›nda katledilmesi ve Diyarba-
k›r’da çocuklar›n “silahl› örgüt üyesi ol-
mak” iddias›yla tutuklanmas›n›, AKP Ge-
nel Merkezi önünde protesto etmek iste-
yince gözalt›na al›nd›. Yaka paça yaflanan
gözalt›lar AKP’nin iflkenceye toleranstan
ne anlad›¤›n› da gösterdi.

23 Ekim sabah› Taksim
Ay›fl›¤› Sanat Merkezi, Gazi
Ay›fl›¤› Ekin Sanat Merkezi ve
Sar›gazi Ay›fl›¤› Ekin Sanat
Merkezi'ne polis bask›nlar›
düzenlendi. 

17 kiflinin gözalt›na al›nd›-
¤› bask›nlarda, kurum arfliv-
lerine bilgisayarlar›na el ko-
nuldu.  

Önsöz Dergisi’nin yafla-

nan polis bask›nlar›na iliflkin
yap›t›¤› yaz›l› aç›klamada
bask›nlar›n amaç›n›n devrim-
ci-demokrat kurumlara ve ki-
flilere sald›rarak tüm toplumu
susturma çabas› oldu¤u be-
lirtilirken “Hrant Dink'in ve
Ferhat Gerçek'in sokakta,
Engin Çeber'in zindanda kat-
ledilmesi ile dozunu artt›ra-
rak evlere ve kurumlara sal-
d›r›larla sürmektedir”denildi.

Bursa’da Futbol Turnuvas›
Bursa’da “Dostluk ve Dayan›flma Tur-

nuvas›” 26 Ekim’de bafllad›. 26 Ekim Pa-
zar günü bafllayan turnuvaya kat›lan ta-
k›mlar, Bursa ve Gemlik’in emekçi mahal-
lelerinden gelen gençlerden oluflurken  bir-
birinden kopuk, bireysel yaflam›n dayat›l-
d›¤› günümüzde futbol turnuvas› insanlar›n
ve özellikle gençlerin kaynaflmas›n› sa¤la-
d›. 

26 Ekim’de bafllayan turnuva, 23 Ka-
s›m’da Bursa’da yap›lacak olan flenlikle
sona erecek.

“Kardeflimi Dövüp
Neden Öldürdüler?”

Ali Laçin

Esenyurt'ta Sald›r›ya Protesto

Mücadele Birli¤i Platformu'na
Ba¤l› Kurumlara Polis Sald›r›s›



6 Kas›m 1981, YÖK’ün (Yük-
sek Ö¤renim Kurumu), 12 Eylül
cuntac›lar› taraf›ndan kuruldu¤u
gündür.

YÖK; gençli¤i bask› alt›na al-
mak, sindirmek, apolitiklefltir-
mek, duyars›zlaflt›rmak, yozlafl-
t›rmak için;

‹lerici devrimci düflünceleri
üniversitelerde tamamen yok et-
mek, gerici, faflist e¤itim politi-
kas›n› daha fazla yerlefltirmek
için;

Üniversiteleri tekellerin ç›kar-
lar›na göre düzenlemek için;

Gençli¤in örgütlenmesini, her
türlü hak arama mücadelesini
engellemek için;

Okullar› k›fllaya çevirerek, po-
lisleri okullara ve okullar› polisin
denetimine sokarak, gençlik üze-
rinde düzenin bask›s›n› kurum-
laflt›rmak için kurulmufl ve 27
y›ld›r bunun için çal›flmaktad›r.

YÖK, ttüm bbu yyapt›klar›y-
la, ggençli¤e vve hhalka ddüfl-
man bbir kkurumdur. BBunun
için YYÖK’e kkarfl›y›z, bbunun
için YYÖK’e HAYIR diyoruz.

Gençlik Federasyonu olarak,
“YÖK’e Hay›r!” demek için 77
KKaass››mm’’ddaa AAnnkkaarraa’’ddaayy››zz..

Üniversitelerin tekellere hiz-
met etmesine, e¤itimin tekellerin
ç›karlar›na göre düzenlenmesine
karfl› ç›kmak ve ““hhaallkk iiççiinn bbiilliimm
hhaallkk iiççiinn ee¤¤iittiimm”” talebimizi dile
getirmek için 77 KKaass››mm’’ddaa AAnnkkaa--
rraa’’ddaayy››zz..

SSoorruuflflttuurrmmaallaarraa,, ookkuullllaarrddaa
jjaannddaarrmmaa,, ppoolliiss vvee ÖÖGGBB ((ÖÖzzeell
GGüüvveennlliikk BBiirriimmii)) tteerröörrüünnee ssoonn
demek için 77 KKaass››mm’’ddaa AAnnkkaa--
rraa’’ddaayy››zz..

Taleplerimizi hayk›rmak için
77 KKaass››mm’’ddaa AAnnkkaarraa’’ddaayy››zz..

ÖÖ¤¤rreennccii aarrkkaaddaaflflllaarr;;

GGeelliinn;; BBUU TTAALLEEPPLLEERR‹‹--
MM‹‹ZZ‹‹ HHEEPP BB‹‹RRLL‹‹KKTTEE DD‹‹LLEE
GGEETT‹‹RREELL‹‹MM::

a) PParas›z, bbilimsel, aana-
dilde ee¤itim; 

b) ÜÜcretsiz bbar›nma, uula-
fl›m, ssa¤l›k hhakk›; 

c) AAyr›cal›kl› ee¤itimin
kald›r›lmas›n›; 

d) YYeterli tteknik ddonan›m
ve üücretsiz ssosyal, kkültürel
alanlar›n ssa¤lamas›n›; 

e) BBa¤›ms›z, ddemokratik
üniversiteler ‹‹ST‹YORUZ.

***
Taleplerimiz hakl›d›r, meflru-

dur. Bir avuç burjuva çocu¤u d›-
fl›nda, tüm ö¤renci arkadafllar›-
m›z, bu taleplerin karfl›lanmam›fl
olmas›n›n yolaçt›¤› sorunlar› ya-
flamaktad›r.  

‹‹sstteeyyeelliimm vvee aallaall››mm!!
***
Bizler, YÖK’ün apolitiklefltir-

me, duyars›zlaflt›rma politikalar›-
na teslim olmayan gençli¤iz; biz-
ler ülkemizde yaflanan ve halk›-
m›z› ilgilendiren tüm geliflmelere
duyarl› olan gençli¤iz.

Hapishanelerdeki tecrit ve ifl-
kence de, Engin Çeber’in iflken-
cede öldürülmesi de bizleri ilgi-
lendiriyor.

Bizleri de ilgilendiriyor, çün-
kü, bizler bu ülkenin zindanlar›n-
da bedel ödeyen, iflkencelerinde
direnen bu halk›n çocuklar›y›z,

Bizleri de ilgilendiriyor, çün-
kü, bizler YÖK’e karfl› mücadele
etti¤imiz için, ba¤›ms›z, demok-
ratik, sosyalist bir ülke istedi¤i-
miz için, hapishanelerde tutsak-
l›klar yaflayan, iflkencelerden ge-
çirilen gençli¤iz...

Bunun için, 7 Kas›m’da talep-

lerimizi dile getirmenin yan›nda,
bu ülkedeki tecrit ve iflkence
gerçe¤ini de teflhir edece¤iz.

Diyoruz ki; - YYÖK ttek ttip-
lefltiriyor, hhapishane ööldürü-
yor!

‹stiyoruz ki; - EEngin ÇÇebe-
r’in kkatilleri ttutuklans›n!

Ve istiyoruz ki; - HHapisha-
nelerde 110 ssaatlik ssohbet
hakk› uuygulans›n! TTecrite
son!

Soruyoruz; - DDün ‹‹rfan AA¤-
dafl bbugün EEngin ÇÇeber
dergi ssatt›klar› iiçin ööldürül-
düler... SS›ra kkimde?

‹flte bütün bunlar› söylemek,
sormak için 77 KKaass››mm’’ddaa AAnnkkaa--
rraa’’ddaayy››zz..

***
Bizler Gençlik Federasyo-

nu’nda örgütlenmifl gençlik ola-
rak, biliyoruz ki, sorunlar›m›z or-
takt›r. Üniversitelerdeki e¤itimin
gerici ve faflist niteli¤inden hepi-
miz etkileniyoruz. E¤itimin halk
için de¤il, tekellerin ç›karlar› için
düzenlenmesi, üniversite kap›la-
r›n›n yoksul halk›n çocuklar›na
kapat›lmas› hepimizin sorunudur. 

Ve biliyoruz ki, dile getirdi¤i-
miz bu talepler halk›n› ve vatan›-
n› seven gençli¤in ortak taleple-
ridir.

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

O gün Ankara meydanlar›na,
Mahirler’i ve Dev-Genç gelene¤i-
ni tafl›mak ve gençli¤in gücünü
göstermek için hep birlikte An-
kara’da olal›m...

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

7 Kas›m’da Ankara’day›z

...Hala Tutuklanmad›!
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“Suskunluk sa¤lanm›flt›...
Karfl› ç›kanlar›n sesleri flubele-

rin, askeri k›fllalar›n kal›n nemli
duvarlar›na çarpt›. Gözler kör, ku-
laklar sa¤›rd› flimdi. Ama cuntac›-
lar biliyorlard› ki, ‘bu sessizlik’,
‘bu boyun e¤ifl’ sürmezdi sonsuza
kadar. Bir k›v›lc›m, bir ses, bir slo-
gan yarard› karanl›¤›, çat›rdard›
korkunun duvarlar›...

‘Kal›n ve sa¤lam olmal› duvar-
lar’ dedi generallerden biri... ‘Ses
ve ›fl›k geçirmemeli’ dedi di¤eri...
‘Bu huzur, bu dinginlik sürmeli’
diye buyurdu bir baflkas›...

Bu sessizlik, bu rehavet sürme-
liydi sonsuza kadar... Korku du-
varlar› sa¤lamlaflt›r›lmal›yd›...

Kimler isyan ederdi yeniden?
Kimler baltalard› ‘huzurlu yafla-
m›?’ Gözden geçirdiler hepsini...
Cevap: DDeevvrriimmcciilleerr,, iiflflççiilleerr,, ggeennçç--
lliikk,, ggeecceekkoonndduullaarrddaa yyaaflflaayyaannllaarr.
Yani emekçileri ülkenin...

... Gençlik; özellikle de daha
duyarl›, dünya ve ülke sorunlar›
karfl›s›nda taraf olmaya daha e¤i-
limli üniversite gençli¤i ´tek tip’-
lefltirilmeliydi. Üniversitelerdeki
e¤itim, gençli¤in pasifikasyonuna
hizmet etmeliydi. Bu amaçla ku-
ruldu Yüksek Ö¤renim Kurulu”
(*)

*
YÖK, 12 Eylül faflist cuntas›n-

dan yaklafl›k 1 y›l sonra, 66 KKaass››mm
11998811’de kuruldu. Daha sonras›n-
da  da faflist cunta, bizzat kendi
atad›¤› Dan›flma Meclisi’ni de dev-
re d›fl› b›rakarak YÖK’e anayasal
güvence sa¤layan düzenlemeler
yapt›. Ve o günden beri de YÖK,
““aannaayyaassaall bbiirr kkuurruulluuflfl”” olarak sis-
temin temel kurumlar›ndan biri ol-
du. 

YÖK, aç›k faflizmin kurumsal-
laflmas›n›n üniversitelerdeki ad›y-
d›. Bu nedenle de 12 Eylül cunta-
s›yla bir anlamda öözzddeeflfllleeflflmmiiflfl bir
kurumdur. Öylesine özdeflleflmiflti
ki, Cuntan›n flefi Kenan Evren,
YÖK’e verdikleri önemi flu sözlerle

ortaya koymufltu: ««AAnnaayyaassaayy›› ddee--
¤¤iiflflttiirrmmee ggüüccüünnüü kkeennddiissiinnddee bbuu--
llaabbiilleenn bbiirr ggüüçç ggeellmmeeddiikkççee
YYÖÖKK''üü kkaalldd››rrmmaakk mmüümmkküünn ddee--
¤¤iillddiirr..»»

Nitekim, aradan 27 y›l geçmifl
olmas›na ra¤men, kimse kald›r-
mad› YÖK’ü. 

Faflist cunta nas›l ki ülkede
““hhuuzzuurr vvee iissttiikkrraarr››”” sa¤lamak için
iflbafl›na geldiyse, YÖK de üniver-
sitelerde “huzur ve istikrar›” sa¤la-
makla görevlendirilmiflti.  

Cunta anlay›fl›yla “huzur ve is-
tikrar› sa¤laman›n” ne demek ol-
du¤u ise belliydi: YÖK, üniversite-
leri gençlik örgütlenmelerinden,
demokratik üniversite mücadele-
sinden, bilimden kurtaracakt›.
Gençli¤in ilerici, dinamik yap›s›n-
dan kurtaracakt›. Nitekim, 27 y›l-
l›k YÖK prati¤i de bu do¤rultuda
olmufltur. 

YÖK’ün bu “huzur ve istikrar”
ortam›nda istedi¤i üniversite ve
üniversiteli tipi, herfleyiyle ““ddüüzzee--
nnee hhiizzmmeett eeddeenn”” bir üniversite ve
üniversitelidir. Ülkesinin, halk›n›n
sorunlar›n›, hatta bizzat kendi so-
runlar›n› düflünmeyen, halk›n so-
runlar›na çözüm üretmeyen, top-
lumsal hiçbir sorumluluk tafl›ma-
yan bir üniversite, YÖK’ün üniver-
sitesidir. 

YÖK’le birlikte; üniversitelerin
varolan k›smi özerkli¤i tümüyle
ortadan kald›r›lm›fl... E¤itim “tek
tip”lefltirilerek tek tip kiflilikler ya-
rat›lmas› amaçlanm›fl... E¤itim
ad›m ad›m paral› hale getirilerek
üniversiteler yoksul halk çocukla-
r›na kapat›lm›fl... Üniversitelerin
asli unsurlar›na hiçbir söz hakk›n›n
tan›nmad›¤› bir yönetim modeli
yerlefltirilmifl... Bilimsel araflt›rma-
lar tamamen YÖK denetimine al›-
narak sadece tekellerin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yönlendirilmifl...
Ö¤rencileri sosyal yaflamdan ko-
parmak için devam zorunlulu¤u
baflta olmak üzere bir çok yöntem
dayat›lm›fl... Polis üniversiteye al›-
n›rken bilim ve haklar, özgürlükler

d›flar› at›lm›flt›r. 
YÖK, bunlard›r. YÖK, bilimle,

demokrasiyle, e¤itimle, halkla ilgi-
si olmayan bir kurumdur. YÖK’ün
amac› zaten bunlar› üniversiteler-
den yok etmektir. 

YÖK gençli¤e apolitik, duyar-
s›z, bencil, bireyci, yoz, iflbirlikçi,
verilenle yetinen, kendisine çizilen
s›n›rlardan düflünen bir kiflili¤i da-
yatm›flt›r. 

YÖK kuruldu¤u günden bugü-
ne üniversiteler üzerine çöreklen-
mifl bask›c› bir kurum oldu. 

Y›llar önce yap›lm›fl son derece
yerinde bir tan›mlamayla, “Ö¤ren-
ci gençli¤in demokratik üniversite
ve insanca yaflam kavgas›n›n bboo--
¤¤aazzllaannmmaass›› demekti YÖK.”

‹flte bu YÖK’ün yönetimindeki
üniversiteler, görünümüyle, yöne-
tim anlay›fl›yla da bir e¤itim kuru-
mundan baflka herfleye benze-
mektedir. Üniversitelerin giriflinde-
ki polisler, jandarmalar, polis-jan-
darma kulübeleri, mobil karakol-
lar... “normal” görüntüler haline
getirilmifltir. 

Polis-jandarma her an üniversi-
te içine y›¤›nak yapmaya haz›rd›r.
Rektörler, dekanlar en küçük bir
durumda polisi-jandarmay› ddaa--
vveett(!) ederler üniversiteye. 

Fakat üniversitelerdeki “polis-
idare iflbirli¤i”, sadece bu davetle
s›n›rl› de¤ildir. Üniversite yönetim-
leri gözalt›na al›nacaklar›, okuldan
uzaklaflt›r›lacaklar›, at›lacak ö¤-
rencileri birlikte belirleyecek dere-
cede bir “ortak çal›flma” içindedir-
ler. Art›k “polis-idare iflbirli¤i”,
üniversite yyöönneettiimm mmeekkaanniizzmmaass››--
nn››nn  bbiirr ppaarrççaass›› olmufltur. Söyleni-
lenin, demogojilerin tersine,
YÖK’ün kurulufl amac› bu sonu-
cu zorunlu olarak do¤urur. 

YÖK, yukar›da da  belirtil-

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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YYÖÖKK Cunta Taraf›ndan Kuruldu
Polis Zihniyetiyle Yönetiyor



di¤i gibi, s›rt›n› anayasaya daya-
maktad›r. S›rt›n› dayad›¤› anayasa
ise 1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››’d›r. 12 Ey-
lül’ün amac› nas›l ki tüm toplumu
öörrggüüttssüüzzlleeflflttiirrmmeekk,, aappoolliittiikklleeflflttiirr--
mmeekk,, öörrggüüttlleennmmee vvee mmüüccaaddeellee ddii--
nnaammiikklleerriinnii yyookkeettmmeekk ise, 12 Ey-
lül’ün üniversitelerdeki uzant›s›
YÖK’ün öncelikli görevi de bu ol-
mufltur. 

Ö¤rencisini, ö¤retim görevlisi-
ni, üniversite çal›flanlar›n› örgüt-
süzlefltirmek, apolitiklefltirmek,
varolan devrimci, ilerici dinamik-
leri yoketmek için YÖK, tam bir
polis zihniyetiyle hareket etmifltir.
Üniversitelerin tamamen polise
aç›lmas›, polisle bu denli aç›k ve
pervas›z iflbirli¤i, esas olarak bu
zihniyetin sonuçlar›d›r. 

Ö¤rencilerini de, Ö¤retim 
Görevlilerini de Potansiyel 
Suçlu Gören YÖK Anlay›fl›

YÖK’e hakim olan “polis zihni-
yeti”, üniversiteleri yönetmeyi,
üniversitelerdeki “muhalif hare-
ketleri”, elbette esas olarak da
devrimci mücadeleyi önlemek
olarak anlamaktad›r. Bu yüzden
de ö¤rencisine de, ö¤retim ele-
manlar›na da “potansiyel suçlu”
olarak bakmaktad›r. 

Üniversite çat›s› alt›nda bile,
farkl› olana, muhalif olana taham-
mül edemeyen bir zihniyettir
YÖK’ün zihniyeti. 

Kendi ö¤rencisini, ö¤retim gö-
revlisini, çal›flan›n› suçlu gören bir
kurum, üniversiteleri temsil de
edemez, yönetemez de. Fakat fa-
flizmde yönetiyor. 

YÖK, esas olarak faflist bir cun-
ta taraf›ndan ve faflist bir anlay›flla
kuruldu¤u için ö¤renciler nezdinde

daha bafltan hiçbir meflrulu¤u
olmayan bir kurumdur. YÖK’e
ihtiyaç duyan üniversiteler de-

¤ildir. YÖK kurulurken üniversite-
nin asli unsurlar›na da sorulma-
m›flt›r.

Bir üniversitenin demokratik
yap›s›, bilimselli¤i, öncelikle ve te-
mel olarak e¤itim ve bilimin kimin
yarar›na olarak düzenlenip ele
al›nd›¤›d›r. E¤itim ve bilim kimin
içindir? Halktan yana m›, yoksa
halka karfl› m›d›r? Temel nokta
budur. 

Kendi asli unsurlar›n› potansi-
yel suçlular görüp, üniversiteden
“temizleyen” bir yönetimin, halk-
tan yana bir e¤itimi düflünmedi¤i
ve düflünmeyece¤i aç›kt›r. 

YÖK’ün kurulufl amac›n›, kuru-
luflunu düzenleyen ilkelere ve iflle-
yifline, üyelerinin seçimine, görev-
lerine bak›ld›¤›nda bütün bunlar
çok aç›k görülür. 

Söze gelince, ça¤dafll›ktan, bi-
limsellikten, çokça sözeden
YÖK’ün, 27 y›ld›r üstlendi¤i mis-
yonun bu kavramlarla hiçbir ilgisi
olmam›flt›r. YÖK, baflkanlar›yla,
rektörleri ve dekanlar›yla karakte-

rini ortaya koyar zaten: 
*Bilimsel demokratik üniversi-

te isteyen ö¤rencilere sald›rtmak
için üniversiteye polisi jandarmay›
davet eden, 

*Ö¤rencilerine hakaretler eden,
Sald›ran polisi de¤il sald›r›ya

u¤rayan, kafas› gözü yar›lan ö¤-
rencisini okuldan atan, 

*Sivil-faflistlere kucak açan,
*Ö¤rencilerin akademik-de-

mokratik taleplerini kaale bile al-

mayan, 
*Ders, not silah›n› ö¤rencisine

karfl› kullanan... rektörler, dekan-
lar, YÖK’ün en muteber yönetici-
leridir. 

Bunlar, YÖK’ün ö¤rencilere ba-
k›fl›n› yans›tan örneklerden sade-
ce baz›lar›d›r. Bugünkü ö¤renci ar-
kadafllar bilmeyebilir, duymam›fl
olabilir; YYÖÖKK’’üünn iillkk iiccrraaaatt›› binler-
ce ö¤retim görevlisini, ö¤rencisini
okuldan, iflinden atmak olmufltu.
At›lanlar›n niteli¤i devrimci-de-
mokrat olmalar›yd›. Fakat bu ““ttee--
mmiizzlliikkllee”” yetinemezdi YÖK. Ya ye-
niden girerlerse üniversitelere, ye-
niden örgütlenirlerse?!

‹flte buna karfl› önlem olarak
YÖK’le birlikte üniversitelerde
bask›, sistemli ve sürekli hale gel-
mifltir. Bunun en somut gösterge-
lerinden biri de polisin üniversite-
lerdeki varl›¤› ve kurumlaflmas›d›r.

12 Eylül öncesi, polis bu kadar
rahat girip ç›kamazd› üniversiteye.
Sonra, polis özgürleflti, ö¤renciler
kampüs içinde tutsak edildi. 

1984’lerden itibaren, gençli¤in
üniversitedeki hemen her eyle-
minde polis üniversiteye “davet”
edilmeye baflland›. 1990’lara ge-
lindi¤inde art›k polis ve jandarma
üniversitede kurumlaflt›r›lm›flt›.
Kampüs girifllerinde polis-jandar-
ma noktalar›, kulübeleri, giderek
mobil karakollar, yerleflik hale ge-
tirildi. Bunlar da yetmedi ve ÖGB
(özel güvenlik birimleri), kampüs-
leri donatan kameralarla üniversi-
teler birer karakola dönüfltürüldü. 

Polisin üniversitelerdeki varl›¤›-
n›n nedeni, demagojik olarak ileri
sürüldü¤ü gibi üniversitelerdeki
“fliddet olaylar›” veya “ö¤rencile-
rin huzurunu sa¤lamak”  de¤il,
devrimci gençli¤in hakl› meflru
mücadelesidir. 

Fakat gerçek fludur ki, 27 y›l-
d›r, YÖK’ün polis zihniyetli yöneti-
mi, okullardaki polis iflgali, gençli-
¤in hakl› mücadelesini bast›rama-
m›flt›r ve bast›ramayacakt›r. 

(*) Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde GENÇ-
L‹K-2, syf. 30

...Hala Tutuklanmad›!

YÖK’ün as›l kurucusu olan Kenan Evren’den,
bugünkü baflkan› Yusuf Ziya Özcan’a;

27 y›ld›r, ayn› zihniyet egemen YÖK’e... 
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“12 Eylül’ün amac›
nas›l ki tüm toplumu
örgütsüzlefltirmek, apoli-
tiklefltirmek, örgütlenme
ve mücadele dinamiklerini
yoketmek ise, 12 Eylül’ün
üniversitelerdeki uzant›s›
YÖK’ün öncelikli görevi de
bu olmufltur.”



YÖK.. 12 Eylül cuntas›n›n he-
defleri do¤rultusunda bir prog-
ram uygulad›. Bu program as›l
olarak gençli¤in devrimci dina-
mizminin tasfiye edilmesiydi. 16-
25 yafl aras› genç kesimler bu sis-
temde genç olman›n bedelini
ödediler...

Peki tüm bunlara hiç mi karfl›
ç›kan olmad›?

Herkes mi sustu?
Herkes mi boyun e¤di?
Herkes mi itaat etti?
De¤il elbette...
Mücadele bayraklar›n› elden

düflürmeyenler o zaman da vard›:
Dev-Genç ve Dev-Genç'liler... (*)

YÖK, gençli¤e karfl› 12 Ey-
lül’ün dayat›lmas›yd›. Gençli¤e
12 Eylül sistemini ve anlay›fl›n›
kabul ettirmek için kurulmufltu.
Dev-Gençliler bu dayatmay› ba-
fl›ndan itibaren kabul etmediler.
YÖK’e bir tek gün bile boyun e¤-
mediler. 

Bafllang›çta çok yayg›n örgüt-
lenmeleri, kitlesel güçleri olmasa
da, kuruldu¤u günden itibaren
YÖK’e karfl› mücadele anlay›fl›n-
da oldular. Y›llar içinde de bu mü-
cadeleyi büyüterek, kitleselleflti-
rerek tüm gençli¤e ve halka ma-
lettiler. 

Bugün YÖK’ü, düzenin sahip-
leri dahi savunamaz noktaya gel-
miflse hiç kuflkusuz bunda müca-
deleyi geleneksellefltiren DDeevv--
GGeennççlliilleerr’’iinn ppaayy›› belirleyicidir. 

Bu, gençlik için bir onurdur. 
*
YÖK'e karfl› mücadele,

YÖK'ün kuruldu¤u günden itiba-
ren bafllad›. Y›llar içinde çok çe-
flitli biçimler alarak sürdü ve bu-
güne kadar geldi. ‹lk günden iti-
baren YÖK'e karfl› eylemleri bafl-
latan, 90'lar›n bafl›nda YÖK'e
karfl› büyük kitlesel eylemleri ör-
gütleyen, bu mücadeleyi sürekli-
lefltiren ve geleneksellefltiren
Dev-Gençlilerin önderlik etti¤i
gençlik örgütlenmeleridir. Bu
mücadelede y›llar içinde bir çok

kesim yerald›, fakat bunlar istik-
rars›z ve karars›zd›lar. Ony›llara
yay›lan bir direnifl ve mücadele
gelene¤inden uzakt›lar. 

Kimi YÖK’e karfl› 6 Kas›m-
lar’da somutlaflan bu mücedele-
de bir y›l yerald›, ertesi y›l vaz-
geçti, kimisi, bedeller ödenmesi
gerekti¤inde ortadan çekildi, ki-
misi sa¤, kimisi sol bak›fl aç›la-
r›yla YÖK'e karfl› mücadelede
do¤ru bir perspektife sahip ola-
mad›... Baz›lar›, gerçeklikle ilgisi
olmamas›na karfl›n “YÖK’e karfl›
mücadeleyi 6 Kas›mlar’a hapset-
mek” gibi suni elefltirilerle kaçt›
üstlenmesi gereken görevlerden.
Sonuçta, bu noktada da YÖK'e
karfl› mücadelede do¤ru politika-
lar›n mimar›, yine ayn› gelenek
olmufltur: Dev-Genç gelene¤i.

Dev-Genç’in YÖK’e karfl› mü-
cadelesinin ilk ad›m› YÖK günde-
me geldi¤inde yürütülen ““YYÖÖKK’’ee
HHaayy››rr!!”” kampanyas›d›r. Bu kam-
panya, Dev-Genç’in bu mücade-
ledeki yerinin belirleyicili¤ini gös-
termesi aç›s›ndan önemlidir. Bu
kampanya yap›ld›¤›nda, YÖK he-
nüz resmileflmemifltir bile. 12 Ey-
lül faflist cuntas›n›n terörü azg›n-
ca uygulanmaktad›r. ‹flte bu ko-
flullardaki -1981 y›l› sonlar›nda-
ki- kampanya gençlik için bir
umut ›fl›¤› gibidir ve gençli¤in
YÖK’e boyun e¤memesinin te-
meli o kampanyada at›lm›flt›r. 

""CCuunnttaa BBiilliimm,, ÖÖzzggüürrllüükk DDüüflfl--
mmaann››dd››rr"",, ""ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn FFaa--
flfliissttlleeflflttiirriillmmeessiinnee ‹‹zziinn VVeerriillmmeeyyee--
cceekk"" sloganlar›, bu kampanyan›n
temel sloganlar›yd›. 

Üniversitelerdeki faflist bask›-
lara ve onun kurumsallaflm›fl ifa-

desi olarak YÖK’e karfl› di-
renifl, 1985-86’larda daha
örgütlü hale geldi, 1987’de
gençli¤in Nisan Eylemle-
ri’yle kitleselleflti. Nisan di-
reniflleri, hem kitleselli¤iyle,
hem militanl›¤›yla ve ayn›
zamanda gençli¤in uzun y›l-
lard›r ilk kez somut bir kaza-
n›m elde etmesiyle, üniver-
sitelerdeki mücadelede

önemli bir dönüm noktas›yd›.
ANAP hükümetinin haz›rlad›¤› tek
tip ö¤renci derne¤i yasa tasar›s›,
Ankara, Ege, Çukurova, Bursa
Uluda¤ üniversitelerinde, ‹stan-
bul’da ‹.Ü, ‹TÜ, Y›ld›z ve Marmara
üniversitelerinde gerçeklefltirilen
yemek boykotlar›ndan yürüyüflle-
re uzanan eylemlerle püskürtül-
dü. Nisan direnifllerinin öncüsü
hiç tereddütsüz Dev-Gençliler’di.

1988 Nisan’›nda, Dev-Gençli-
lerin öncülü¤ünde gerçeklefltiri-
len “Polis-‹dare ‹flbirli¤i ve Bask›-
lara Son” kampanyas›, bu gelifl-
meyi sürdürdü. 

Ö¤renci gençli¤in YÖK’e karfl›
mücadelesininin geliflmesi karfl›-
s›nda ö¤renci dernekleri pefl pefle
kapat›lmaya baflland›. Gözalt›lar,
tutuklamalar, soruflturmalar,
okuldan atmalarla, bu mücadele
engellenmeye çal›fl›ld›. YÖK’ün
bask›lar›na Türkiye’nin birçok
üniversitesinde yine Dev-Gençli-
lerin öncülü¤ünde yürüyüfller,
oturma eylemleri, yemek boy-
kotlar›yla cevap veriliyordu. 

Bu eylemlerden biri de 22 Ma-
y›s 1990’da gençli¤in merkezi ör-
gütlenmesi ‹YÖ-DER öncülü¤ün-
de gerçeklefltirilen PPaarraall›› EE¤¤iittiimmee
KKaarrflfl›› BBooyykkoott’tur. ‹stanbul d›fl›nda
da pek çok ilden ö¤rencilerin boy-
kot veya açl›k grevleri, forumlar,
yürüyüfllerle kat›ld›¤› bu eylemde,
boykota kat›l›m bir çok okulda %
80’i, % 100’ü buluyordu.

‹lk 6 Kas›m boykotu, gençli¤in
mücadelesindeki bu geliflmelerin
devam› olarak yeni bir dönüm
noktas› oldu. 

Devrimci Gençlik, 89’da da
6-13 Kas›m aras›n› ““YYÖÖKK’’üü

YÖK’E KARfiI KES‹NT‹S‹Z MÜCADELE 
Daha kuruldu¤u günden
bafllad› mücadele!
Devrimci gençlik, tek bir gün
bile YÖK’e boyun e¤medi!
Bu gelenek, YÖK’e karfl›
mücadelede, istikrar ve      
kararl›l›¤› temsil ediyor!

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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PPrrootteessttoo vvee DDeemmookkrraattiikk ÜÜnniivveerr--
ssiittee ‹‹ççiinn MMüüccaaddeellee HHaaffttaass››” ola-
rak ilan etmifl, bu mütevazi mü-
cadele oldukça etkili olmufltu.
fiimdi bir ad›m daha ileri at›lma-
l›yd›. 1990’da, YÖK’ün sald›r›lar›-
n›n alabildi¤ine artt›¤› bir dönem-
de, Dev-Gençliler ö¤renci gençli-
¤e YÖK’ün kurulufl y›ldönümün-
de “YYÖÖKK’’ee KKaarrflfl›› BBooyykkoott!!” ça¤r›-
s› yapt›lar. Bu ça¤r› do¤rultusun-
da gençlik o y›l, YÖK’e karfl› boy-
kota büyük bir kat›l›m gösterdi. 

BBooyykkoott,, ‹stanbul, Ankara, Es-
kiflehir, Bursa, Diyarbak›r, ‹zmir,
Sivas, Bolu, Kocaeli, Kütahya,
Trabzon, Trakya, Elaz›¤, Sam-
sun, Antalya, Kayseri, K›r›kkale,
Çanakkale, Antep ve Adana’da
gerçeklefltirildi. Bu yayg›nl›k bile,
eylemin büyüklü¤ünü gösterme-
ye yetiyor. 1990 6 Kas›m boyko-
tu, 12 Eylül sonras› ilk genel boy-
kotuydu. Boykotun bu baflar›s›n-
da, devrimci gençli¤in hemen
tüm flehirlerde asgari düzeyde ör-
gütlenmifl ve merkezi örgütlen-
mesini yaratmak do¤rultusunda
önemli ad›mlar atm›fl olmas›n›n
da pay› vard›. 

YÖK’e karfl› mücadele
YÖK’ün y›ldönümlerini afl›p
döneme, koflullara göre farkl›

biçimler alarak bugüne kadar ta-
fl›nm›flt›r. 

66 KKaass››mm 11999911’de de
YÖK’ün karfl›s›na boykotla ç›k-
t› gençlik. Boykotun örgütleyi-
cisi TÖDEF'ti. Polis boykottan
önce sald›r›ya geçti; 34 ilin
gençlik önderleri gözalt›na al›n-
d›, tutukland›. 6 Kas›m boykotu
bu polis terörüne ra¤men ger-
çeklefltirildi.

11999922’’nniinn 66 KKaass››mm’’››nnddaa da
sürdü boykot. Bir önceki y›l
gençlik önderlerini tutuklaya-
rak boykotu önlemeye çal›flan
YÖK, bu kez, polis ve jandar-
maya okullar› iflgal ettirdi. Boy-
kot yine de engellenemedi.
YÖK’e karfl› mücadele kam-
panyas›, tam 41 ilin üniversite
ve yüksel okullar›nda çok çeflit-
li eylem biçimleriyle sürdürül-
dü. 6 Kas›m eylemleri art›k
kökleflmifl, gelenekselleflmiflti.   

66 KKaass››mm 11999944’’ddee Dev-
Gençliler’in önderli¤inde  boy-
kottayd› gençlik. Bu y›l boykot
farkl› bir biçimde uygulanm›fl;
gençli¤in bir bölümü o gün
okullar›na gelerek forumlar, yü-
rüyüfller, flenlikler düzenlemiflti. 

11999955 vvee 11999966 66 KKaass››mmllaarr’’››nn--
ddaa da sürdü boykotlar. 11999966’’ddaa,,
6 Kas›m öncesi, tüm ülke çap›n-
da gözalt› terörü estirilip, bir çok
okulda fiili sald›r›lar yap›ld› ö¤-
rencilere karfl›. Sald›r›lar›n boyu-
tu, yüzden fazla ö¤rencinin yara-
lan›p hastanelere kald›r›lmas›n-
dan anlafl›labilir. ‹‹kkii bbiinnee yak›n
ö¤renci gözalt›na al›nd›. Gençlik
sald›r›lara karfl› büyük bir direnifl
gösterdi, bir çok yerde boykot
gerçeklefltirildi.

11999977’’ddee 66 KKaass››mm sabah›,
gençli¤in YÖK’e karfl› eylemlerini
engellemek için Beyaz›t Meydan›
iflgal edildi. Binlerce polis gösteri
yapmaya paz›rlanan ö¤rencilere
sald›rd›. 200 ö¤renci gözalt›na
al›nd›. TÖDEF’lilerin önderli¤in-
deki boykot, çeflitli okullarda yüz-
de 90-100 kat›l›mla gerçekleflti.

11999988 vvee 11999999 66 KKaass››mm’’llaarr››nn--
ddaa, YÖK’e karfl›, ‹stanbul'da Be-
yaz›t Meydan›'nda düzenlenen
mitingin yan›nda, Ankara, ‹zmir,

Eskiflehir, Kocaeli, Kastamonu,
Bolu, Gaziantep, Adana, Konya,
Bursa, Trakya, Diyarbak›r, Malat-
ya, Siirt, Van’da alanlara ç›k›la-
rak eylemler gerçeklefltirildi. 

22000000 66 KKaass››mm’’››nnddaa iissee,, TÖ-
DEF'in önderli¤inde Karade-
niz'den, Marmara'dan, Akde-
niz'den, Güneydo¤u ve Ege'den
ö¤renciler, "Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim" "YÖK'süz Üniversite
‹stiyoruz" talepleriyle, Ankara K›-
z›lay'da topland›.  

22000011’’ddee TÖDEF'li gençlik, 14
ilde alanlara ç›karak YÖK'e karfl›
eylemler yapt›. 

22000022 66 KKaass››mm’’››nnddaa ülkenin
dört bir yan›nda meydanlarda
gösteriler yap›l›rken, Ankara’da
yap›lan eyleme polis sald›rd›, 44
ö¤renci gözalt›na al›nd›.

22000033 vvee 22000044 66 KKaass››mm’’››nnddaa
Gençlik Dernekleri Federasyonu
üyeleri, onlarca ilden yola ç›ka-
rak Ankara K›z›lay'da topland›lar.
Direnerek çat›flarak YÖK'ü pro-
testo eylemini gerçeklefltirdiler.  

22000055 66 KKaass››mm’’››nnddaa YÖK'ü
protesto amac›yla, bir çok ilden
Ankara'ya gelen Gençlik Fede-
rasyonu, YDG, DÖB ve DSG üye-
si ö¤rencilere, K›z›lay'da polis
sald›rd›. Ö¤renciler, direnerek
YÖK’ü protestoyu sürdürdüler. 

22000066 vvee 22000077 KKaass››mm’’››nnddaa ise,
Gençlik Dernekli Ö¤renciler, on-
larca ilden gelip Ankara’da topla-
narak, protestolar›n› bizzat YYÖÖKK
bbiinnaass›› önünde gerçeklefltirdiler.

Statüleri sarsan, olmazlar› ba-
flaran bu gelenek, gençli¤in mü-
cadelesinde, YÖK’e karfl› direni-
flinde istikrar ve kararl›l›¤› temsil
etmektedir. 22000088 66 KKaass››mm’’››nnddaa
Gençlik Federasyonu, Dev-Genç
gelene¤inin izinde 27 y›l önce
hayk›rd›¤› gibi “YÖK’e Hay›r” slo-
gan›yla YÖK’e karfl› mücadelesi-
ni ve direniflini sürdürüyor. Bu
kavgaya tüm gençli¤i ça¤›r›yor.

(*) Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde GENÇ-
L‹K-2, syf. 35

...Hala Tutuklanmad›!
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Engin’i iflkencede katlederken
amaçlar›, düflüncelerimizin yay›l-
mas›n›, daha çok kifliye ulaflmas›-
n› engellemekti. Gerçe¤in sesini
bo¤mak için, YYüürrüüyyüüflfl dergisini
satanlara iflkence yapt›lar, tutukla-
d›lar ve Engin Çeber’i katlettiler.

fiimdi bir kez daha gerçeklerin
halka ulaflmas›n› engellemek isti-
yorlar. Bunun için, Engin’in katle-
dilmesine iliflkin yyaayy››nn yyaassaa¤¤›› ka-
rar› ald›lar.

Ferhat’› vurduklar›nda da
amaçlar› ayn›yd›. Çeflitli yöntem-
lerle dergimizin sat›fl ve tan›t›m›n›
engellemeye çal›fl›rken de, dergi-
miz hakk›nda toplatma ve yay›n
durdurma kararlar› al›rken de
amaçlar› ayn›yd›.

Mahkemeleriyle, iflkenceci po-
lisleri, askerleri, gardiyanlar›yla,
iflkencehaneleri, hapishaneleriyle
ayn› amaç için sald›r›yorlar. Oli-
garfli, bunlarla halka karfl› bir sa-
vafl yürütmektedir. Oligarflinin
savafl›, devrimci düflüncelerin kit-
lelere ulaflmas›n›, kitlelerin örgüt-
lenmesini engellemek içindir.

Engin’in katledilmesine yay›n
yasa¤› getirerek, diyorlar ki; biz
katlederiz, ama katletti¤imizi yaz-
mayacak, halka anlatmayacaks›-
n›z.

Böyle bir karar› tan›m›yoruz,
böyle bir uygulamay› kabul etmi-
yoruz. Faflizm, elindeki yetki ve
güçle istedi¤ini yapabilece¤ini sa-
narak yan›lmaktad›r.

Bu karar›n bir hükmü olamaz.
Yay›n yasa¤› koymak, kimse yaz-

mas›n, kimse bilmesin, kimse
gerçekleri ö¤renmesin demek, fa-
flizmin en s›radan uygulamas›d›r.
Faflizm, bir yandan katlederken,
di¤er yandan kitlelerin gerçekleri
ö¤renmesini engellemek ister.
Kitleleri bask›, zulüm ve yalanla
kand›rarak yönetmek ister.

Faflizmin, yay›n yasaklar›yla
sonuç almas›na izin vermemek
için, Engin’in katledildi¤ini yazma-
ya devam edece¤iz, bu gerçe¤i
her gün daha fazla kitlelere anlata-
ca¤›z. FFaaflfliizzmm,, kkaattlleeddeebbiilliirr,, iiflflkkeenn--
cceelleerrddeenn ggeeççiirreebbiilliirr,, eenn mmeeflflrruu ddee--
mmookkrraattiikk hhaakkllaarr››mm››zz›› kkuullllaanndd››¤¤››--
mm››zzddaa ggöözzaalltt››nnaa aall››pp,, ttuuttuukkllaayyaabbii--
lliirr,, ffaakkaatt ggeerrççeekklleerrii ddiillee ggeettiirrmmee--
mmiizzii,, kkiittlleelleerree uullaaflfltt››rrmmaamm››zz›› yyaa--
ssaakkllaarrllaa eennggeelllleeyyeemmeezz.. 

Engin’in katledildi¤ini kitlelere
anlatmak, en meflru hakk›m›zd›r.
Mahkemelerde al›nan keyfi yasak
kararlar›, bu hakk› kullanmam›z›
engellemeye yetmeyecektir.

Oligarflinin savafl› gerçeklerin
kitlelere ulaflmas›n› engellemek
içinse, bizim savafl›m›z da, dev-
rimci düflünceleri, gerçekleri kit-
lelere ulaflt›rmak ve kitleleri ör-
gütlemek içindir.

Madem ki, onlar gerçeklerin
halka ulaflmas›n› engellemek için
sald›r›yorlar biz de, gerçeklerin
halka daha fazla ulaflmas› için da-
ha çok çal›flmal›y›z. Onlar›n ya-
sak kararlar›n›, daha fazla dergiyi
halka ulaflt›rarak etkisizlefltirmeli-
yiz. Bugüne kadar bir dergi satt›-
¤›m›z yerde bundan sonra iki der-
gi satmal›y›z. Bugüne kadar bir

kifliye gerçekleri anlat›yorsak,
bundan sonra iki kifliye anlatma-
l›y›z. Oligarfli, gerçe¤in sesini k›s-
mak için kararlar al›yorsa, biz se-
simizi iki kat yükselterek cevap
vermeliyiz.

Oligarfliyle savafl›m›z bir yerde
gerçeklerle, yalanlar›n savafl›d›r.
Onlar›n elinde yalanlar›n› yaymak
için s›n›rs›z olanaklar olabilir, fa-
kat yalanlar hiçbir zaman gerçek-
lerden daha güçlü de¤ildir.

Onlar, yalanlar›n›, ellerindeki
yüzbinlerce tirajl› gazeteleri, tele-
vizyonlar›yla, iktidar ve sermaye
gücünün olanaklar›yla yay›yor
olabilirler, fakat tüm bu olanakla-
r›, bizim gerçekleri dile getiren se-
simizi bast›rmaya yetmeyecektir.
Yeter ki, bizler ““EErr yyaa ddaa ggeeçç bbaass--
tt››rraaccaa¤¤››zz oo yyaallaann››nn ggüürrüüllttüüssüünnüü””
diyebilelim.

‹flte Enginler, Ferhatlar bunu
söyleyebildikleri için, oligarflinin
yalanlar›n› parçalayarak, kitlelere
gerçekleri anlatmay› baflar›yorlar.

Evet, onlar›n yalanlar› bir gü-
rültüden ibarettir. Kitlelerin ger-
çekleri alg›lamas›n›, duymas›n›
bir süre engelleyebilirler. Fakat,
biz kararl› bir flekilde kitlelere git-
meyi sürdürdü¤ümüzde, daha
fazla, daha genifl kitlelere anlat-
may› sürdürdü¤ümüzde, yalan›n
sesi etkisizleflmeye bafllar.

Gerçekler bir f›s›lt› bile olsa, yok
edilemezler, giderek büyürler ve
yalan üzerine kurulu büyük ordula-
r›n seslerini de bast›rabilirler. 

Oligarflik düzen tüm ola-
naklar›na karfl›, elinde YYüürrüü--

Yasak Kararlar›n› Hükümsüz K›lmak ‹çin
Yürüyüfl’ü Daha Çok Kifliye Ulaflt›ral›m...

OOlliiggaarrflfliiyyllee ssaavvaaflfl››mm››zz bbiirr yyeerrddee ggeerrççeekklleerrllee yyaallaannllaarr››nn
ssaavvaaflfl››dd››rr.. GGeerrççeekklleerr bbiirr ff››ss››lltt›› bbiillee oollssaa,, yyookk eeddiilleemmeezzlleerr,,
ggiiddeerreekk bbüüyyüürrlleerr vvee yyaallaann üüzzeerriinnee kkuurruulluu bbüüyyüükk oorrdduullaa--

rr››nn sseesslleerriinnii ddee bbaasstt››rraabbiilliirrlleerr.. YYeetteerr kkii,, bbiizz ggeerrççee¤¤iinn
sseessiinnii    ggiiddeerreekk ddaahhaa ffaazzllaa kkiittlleelleerree ttaaflfl››yyaall››mm.. BBiirr kkiiflfliiyyee

aannllaatt››yyoorrssaakk,, bbuunnddaann ssoonnrraa iikkii kkiiflfliiyyee aannllaattaall››mm,, bbiirr ddeerrggii
ssaatt››yyoorrssaakk,, bbuunnddaann ssoonnrraa iikkii ddeerrggii ssaattaall››mm......

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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yyüüflfl dergisiyle halka giden, Fer-
hatlar›n, Enginlerin gücünde de-
¤ildir. Bunu çok iyi bildikleri için
ellerindeki her türlü propaganda
olana¤›na karfl›n, onlarla k›yasla-
namayacak kadar s›n›rl› olanak-
larla kitlelere ulaflt›r›lan devrimci
düflüncelerden korkmaktad›rlar.
Onun için, YYüürrüüyyüüflfl dergisinin,
devrimci bas›n›n sat›fl›n› engelle-
mek için seferber olabilmekte, ifl-
kenceden, katletmeye her yolu
denemektedirler.

EEnnggiinn’’iinn KKaattlleeddiillmmeessiinnddee
FFaaflfliizzmmiinn ZZuullmmüünnüü GGöörrddüü--
¤¤üümmüüzz KKaaddaarr,, GGeerrççee¤¤iinn
GGüüccüünnüü DDee GGöörrüüyyoorruuzz

Onlar›n sald›r›lar›na bakt›¤›-
m›zda, sadece faflizmin zulmünü
de¤il, gerçe¤in gücünü de görü-
yoruz. Onlar›n sald›r›lar›, bizlere
nas›l bir güce sahip oldu¤umuzu
gösteriyor.

Devrimci düflüncelerimizin kit-
lelere ulaflmas›n› engellemek için
katlettiklerinde de, baflaram›yor-
lar. Engin, elinde YYüürrüüyyüüflfl dergi-
siyle, oligarflinin Ferhat’› vurdu-
¤unu, faflizmle yönetti¤ini, katli-
amc›l›¤›n› anlat›yordu. BBuunnuu eenn--
ggeelllleemmeekk iiççiinn EEnnggiinn’’ii kkaattlleettttiilleerr..
fifiiimmddii ttüümm ddüünnyyaa EEnnggiinn’’iinn aannllaatt--
tt››kkllaarr››nn›› dduuyydduu..

Gerçe¤in sesini bast›rmak, yok
etmek isterken, buna karfl› gerçe-
¤in en gür sesiyle hayk›r›lmas›n›
engelleyemediler. Engin’e, Fer-
hat’a boyun e¤diremedikleri süre-
ce, ne yaparlarsa yaps›nlar kay-
betmeye mahkumdurlar. Bugün de
yaflanan budur.

Gerçek her zaman yalandan
çok daha güçlüdür. Bu gücü kul-
lanmal›y›z. GGeerrççee¤¤iinn ggüüccüünnüü kul-
lanman›n temel yollar›ndan birisi,
onu kitlelere tafl›makt›r. Dergimiz
YYüürrüüyyüüflfl, gerçe¤i kitlelere ulaflt›r-
man›n araçlar›ndan birisidir. Onun
için, YYüürrüüyyüüflfl’ü daha fazla kitlele-
re yaymal›, daha fazla okutmal›-
y›z... Bu savafl yalanla gerçe¤in
savafl› ise, bizler de gerçe¤in ka-

zanmas› için tüm gücümüzle
çal›flmal›y›z...

YYaayy››nn yyaassaakkllaarr››yyllaa ggeerrççeekkllee--
rriinn hhaallkkaa uullaaflflmmaass››nn››nn eennggeelllleenn--
mmeessiinnee rraa¤¤mmeenn YYüürrüüyyüüflfl’’üünn sseessii
‹‹zzmmiirr,, GGeemmlliikk,, MMaallaattyyaa,, AAnnttaakk--
yyaa,, AAnnkkaarraa vvee ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa ttoopplluu
ssaatt››flflllaarrllaa hhaallkkaa uullaaflflmmaayyaa ddee--
vvaamm eeddiiyyoorr......

Okurlar›m›z 25 Ekim günü ‹‹zz--
mmiirr''iinn OOnnuurr vvee NNaarrll››ddeerree mahallele--
rindeydi. Daha geçen hafta Yürüyüfl
okurlar› Onur Mahallesi’nde faflistlerin
b›çakl› sald›r›s›na u¤ram›fllard›. AKP
polisi yetmemifl olacak ki, sivil faflistler
devreye giriyordu. Ancak hiçbir bask›
“Dergimizin girmedi¤i kap› kalmaya--
cak” diyen okurlar›m›z›n kararl›l›¤›n›
ve inanc›n› yenemiyor. Gerçekler halka
tafl›nmaya devam ediyor.

***

MMaallaattyyaa Yeflilyurt Caddesi- nde,
27 Ekim günü önlüklü dergi da¤›t›m›
ve tan›t›m› yap›ld›. Okurlar›m›z hal--
k›n ilgisiyle karfl›lafl›rken,  polisin bu
ilgiden rahats›z oldu¤u görüldü. 

***

Engin’in, Enginlerin sesi her yerde
duyulacak, duyurulacak. Bu düflün--
ceyle okurlar›m›z Engin’in sesini
GGeemmlliikk'in Hamidiye Mahallesi’ne ta--
fl›d›lar. Zeytin halinde çal›flan kad›nla--
ra, yaflanan ekonomik krizin tedirgin--
li¤i ile ifllerini kaybetme korkusu ya--
flayan iflçilere, evinde akflama yemek
kayg›s› yaflayan analara Engin’i anlat--
t› okurlar›m›z. Ve ayn› zamanda yafla--
d›klar› yoksullukla adaletsizli¤in so--
rumlusunun Engin’i katledenler oldu--
¤unu, çözümün Enginlerin yolundan
gitmek oldu¤unu anlatt›lar.

***

BBuurrssaa’n›n emekçi mahallelerin
TTeelleeffeerriikk ve PPaannaayy››rr mahallelerinde
de Yürüyüfl vard›. Yürüyüfl halka
çözüm sunarken, emekçi halkta
Yürüyüflü sahiplendi.

*** 

Yürüyüfl dergisi okurlar› AAnnttaakk--
yyaa'da da gerçekleri halka ulaflt›rd›lar.
Dergi da¤›t›m›n›n yap›ld›¤› Gündüz
Caddesi'ndeki esnaflar›n ilgisiyle kar--
fl›laflt› okurlar›m›z. Esnaflar›n, “art›k
dayanacak gücümüz kalmad› ifllerimiz
çok kötüye gidiyor” fleklinde sorun-

lar›n› paylaflmalar›na sorunlar›n
çözümünün Yürüyüfl’ten geçti¤ini
anlatt› okurlar›m›z.

***

Ayn› günlerde AAnnkkaarr aa’n›n sokak--
lar›nda da yürüyüflümüz sürdürdü.
Yüksel Caddesi’nde Yürüyüfl’ün tan›--
t›m› ve sat›fl›  s›ras›nda  yafll› bir am--
can›n “k›z›m seni de öldürür bu din--
sizler” sözlerine karfl›l›k “biz olacak
her fleyi göze ald›k” cevab› ile okurla--
r›m›z kararl›l›¤›n› gösterdi. Dergimi--
zin da¤›t›m›nda birçok kesimden hal--
k›n, Engin Çeber’in ailesi--
ne ve dergimiz çal›flan--
lar›na baflsa¤l›¤› dile--
meleri dikkat çekti.

***

‹‹ ss tt aa nn bb uu ll ’ d a
okurlar›m›z
Ba¤c›lar ve
Gazi ma--
hallelerinde
d a ¤ › t › m
y a p t › l a r .
Ba¤c› lar ’da
dergi sat›fl›ndan
önce yap›lan
aç›klamada
sokaklar›,
karakollar›,
hapishane--
leri ile tüm
ülkenin ifl--
kencehaneye
dönüfltürül--
dü¤ü belirti--
lerek bu
bask› ve
zulme karfl›
mücade l e
ça¤r›s› yap›ld›.

***

Onlar yasaklar›yla sesimizi bo¤--
maya çal›fl›yorlar. Enginlerimizi kat--
lederek Yürüyüflümüzü durdurmaya
çal›fl›yorlar. Biz her hafta yeni bir in--
sana ulaflarak, çalmad›k kap›, girme--
dik ev b›rakmayarak cevap vermeliyiz
bu bask›lara. Yürüyüflümüz durmaya--
cak!

...Hala Tutuklanmad›!

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

25

“ÇALMADI⁄IMIZ KKAPI,
G‹RMED‹⁄‹M‹Z EEV KALMAYACAK”



Büyük Direnifl’in en özgün ve
çarp›c› yanlar›ndan biri, dünyada
benzer hiçbir direniflte olmad›¤›
kadar çok say›da ölüm orucu dire-
niflçisiyle sürdürülmesiydi. ‹çeride
ve d›flar›da yüzlerce insan›n ölüme
yatt›¤› bir direniflti bu. Dahas›; di-
renifl süresince, direniflçiler ara-
s›nda çok büyük bir gönüllülük
yar›fl› hüküm sürmüfltü.  

Gönüllülük, de¤erlerini, inanç-
lar›n› ölümüne savunmak için
uzun yolculuklara haz›r olmakt›.
Halk›m›za, vatan›m›za, ideolojimi-
ze, örgütlülü¤ümüze, yoldafllar›-
m›za ve sosyalizme yönelik sald›-
r›lara karfl› bedenini siper etmekti.
Zalimin sald›r›s›na karfl› son nefe-
simizi verene  dek çarp›flmaya ha-
z›r olmakt›. 

Düflman ““yyaa ööllüümm yyaa tteesslliimmii--
yyeett””i dayat›yordu. Bu dayatman›n
karfl›s›na örülen barikat›n gönüllü-
leri, zalimin ete¤ini öpmektense
bafl› dik bir ölümü tercih edenler-
di. E¤er ki insanlar, “canlar› paha-
s›na” savunam›yorlarsa inançlar›-
n›, orada gerçek bir inançtan bah-
sedilemez. Feda kufla¤›n›n kahra-
manlar› çok büyük bir inanç ve
ba¤l›l›kla ömürlerini sunabilmifl-
lerdir. 

O kahramanlardan Zeynep Ar›-
kan “Halk›m›z›n kurtuluflu için
yola ç›km›fl insanlar›z. Bu yolun
kesilmeye çal›fl›ld›¤› yerde, bize
düflen ölümüne direnmektir” di-
yordu yola koyulurken. Bu netlik-
le ölüme gönüllü oldu¤undan zul-
mü ve ölümü rezil rüsva edebildi. 

Uzun ve sarp bir yolda, en ön-
de gitme kararl›l›¤›d›r gönüllülük.
Geride kalanlar› savunmakt›r. 

Gönüllülük, ölüme sevdal› ol-
mak ya da yaflamdan kopufl de-
¤ildir. Mücadeleden usanmak, ha-
yattan b›kmak hiç de¤ildir. Tam
tersine, a¤›z dolusu kahkahalar
atarken, hayata ve kavgaya s›ms›-
k› sar›lm›flken, özgür yar›nlar› ger-
çeklefltirmeye aday olmakt›r. 

Bu halk için, vatan›m›z için, ca-
n›m›zdan çok sevdiklerimiz için

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

O bant ki, nice kuflatmalar›
yarm›fl, hiçbir engel tan›mam›fl,
yang›nlardan geçmifltir. fiimdi o,
gönüllülü¤ü, yani baflka bir deyifl-
le feda ruhunu temsil etmektedir. 

Zalimle amans›z kavgalara gi-
recektir gönüllü. Buna haz›rd›r.
Gönüllü, ayn› zamanda kendi için-
deki düflmanla da amans›zca sa-
vaflacakt›r. Bunu da bilir. Sendele-
meden yürüyebilmenin ve yolun
sonuna varabilmenin en önemli
koflulu kesintisiz savaflt›r. 

““NNeeddeenn ggöönnüüllllüüssüünnüüzz??”” soru-
suna verilecek cevap, emperyaliz-
min ve oligarflinin teslim olma da-
yatmas›na karfl› örülecek duvarda
bir tafl olma iste¤idir. 

Hiçbir ac›n›n engelleyemeye-
ce¤i gülüfller için, insanl›¤›n biny›l-
l›k rüyalar› için, vakit ölüme yat-
ma vaktidir. ‹nanc›n bayra¤›n› be-
denine sar›p zulmün kalelerini aç-
l›¤›nla dövme zaman›d›r. 

Düflman ne kadar namertse,
büyük direniflin yolcular› o kadar
namusludur. E¤ilmeden, bükül-
meden tafl›d›klar› inanç ve sevgi-
leriyle, Anadolu’ya can katanlar-
d›r. O Anadolu, nice yi¤it besle-
mifltir ba¤r›nda. Pir Sultanlar,
fieyh Bedreddinler, Çak›rcal›lar,
Seyid R›zalar, baba ‹shaklar... ses
verirler dünden bugüne, bugünden
gelece¤e. Vurun namerde, bu dev-
ran böyle gitmez diyorlar. Vuruyor
direniflçiler yüzy›llar›n hakl›l›¤›yla;
“Bir mermi de benden aslan›m”
diyor Berdanlar. Berdan’›n sesine
Osman’›n, 122’lerden birinin sesi
efllik ediyor.. 

En son “Vurun gardafllar na-
mus günüdür” diyordu Fatma.
“Vurun Kürt ufla¤› kavga günü-
dür” Gönüllüler ordusunun flehit
düflen son neferiydi o. 

Direniflin destanlaflmas›n›, sab-
r›n ve iradenin yenilmezli¤ini onla-

r›n gönüllülü¤ü sa¤lad›. Direnifller
içinde direnifller yaratt›lar, direnifl
içinde onlarca “ilk” oldular. Belki
çok can›m›z› kaybettik ama yarat-
t›¤›m›z de¤erlerle ço¤ald›k. 

Büyük Direnifl’in gönüllüleri
aras›nda onlarca y›ll›k devrimciler
de vard›, bir ana da, iki k›z kardefl
de. Gönüllülerin aras›nda genç
yafll›, kad›n erkek, ana o¤ul k›z,
herkes vard› ve bu büyük bir güç-
tü. Yeter ki, en sevdikleri canl›
canl› tabutluklara gömülmesin,
yeter ki vatan özgür olsun demifl-
lerdi gönüllülüklerinin ilk cümle-
sinde... 

“‹nsanlar için öleceksin” diyor-
du flair; “Hem de en güzel en ger-
çek fleyin yaflamak oldu¤unu bil-
di¤in halde”... Ölümün öylesine
gönüllüydü onlar. 

Dünyan›n öte yakas›nda mazlu-
mun yana¤›nda patlayan tokad›,
düflen bombay› hissedecek ve ca-
y›r cay›r yanacak yüre¤in, sen de
kavrulacaks›n kimyasallarda. Bu-
nu yüre¤inin en derin yerinde his-
settin mi, ç›kar›p ömrünü zulmün
önündeki barikata ekleyecek, bu
u¤urda can vereceksin. Bütün
bunlar› yapabilmek için gönüllü ol-
mak gerekir halk›n kavgas›na; gö-
nüllü olmak gerekir, özgür bir ülke-
nin kurulufluna...

O bant› kuflan›p, o bayra¤› sen-
den öncekilerden devral›p yola
koyulabilmen için, tarihin aln›na
onuru yerlefltirmesi için, eksi¤inle
gedi¤inle kendini sunman gerekir.
Aç›k olmak flartt›r; çünkü acaba-
larla yola ç›k›lmaz. Böyle yola ç›-
kanlar›n tökezleyip düfltü¤üne
çokça rastlanm›flt›r. Gönüllü ol-
mak, iflte bu “iç savafl”ta ilk büyük
çarp›flmay› kazanmak demektir. 

Gönüllü olmak, erdemleri do-
nanmak, ar›nmak, daha iyisi için
kendi içinde at›l›mlar yapmak-
t›r. ‹çinde yaflad›¤›n ölüm-ya-

GGöönnüüllllüüyyddüükk;; ÇÇüünnkküü ÖÖzzggüürr
YYaarr››nnllaarr›› KKuurrmmaayyaa AAddaayy››zz!!

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

Say›:
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flam çeliflkisinden, eskiyi, yanl›fl›
temsil edenleri reddedifltir. ‹yiyi
do¤ruyu güzeli, devrimcili¤in yük-
ledi¤i görevleri omuzlama kararl›-
l›¤›d›r. 

“Ayinesi ifltir kiflinin...”, ne ka-
dar gönüllü olundu¤unun gösterge-
si de o ifli yapma fleklidir. ‹flte bu
yüzdendirki gönüllülük, o andan iti-
baren bir devrimcinin tüm yaflam›-
na sirayet eder, onun yaflam biçimi
olur.

20 Ekim’de yola ç›kan gönül-
lüler ordusunun neferleri uzun bir
yol yürüdüler. Bu yolda nice badi-
reler atlatt›lar. Oligarflinin direnifli
k›rmak için baflvurdu¤u nice yön-
teme, kararl›l›k ve yarat›c›l›kla ce-
vap verdiler. Direniflin içinde ya-
flanan ilklere yeni gönüllülükler
eklendi. Gönüllülükleri bu kadar
güçlü ve bu kadar kesin olmasay-
d›, bu büyük direnifl yarat›lamazd›
elbette. 

Savafl meydan›nda, kurflun
ya¤murlar›nda öne at›ld›lar.

“Arkada kalanlar›n k›l›na zarar
gelmemesi için” sak›nmad›lar
ömürlerini, “ben son olay›m” diye-
rek bir bir feda ettiler kendilerini.
Onurlu bir yaflam için, halk›n esir
al›nmamas› için açl›ktan hücre
hücre erirken, yanarken beden
beden, gönüllülü¤ün anlam›n›
gösterdiler herkese. 

“Halk›m›z sizin için ölüyoruz”
diyorlard› ve fakat, gönüllülükleri
asl›nda ölüme de¤ildi. Yeni bir ya-
flam›, yeni bir toplumu, yeni bir ül-
keyi yaratmaya gönüllüydüler. Ye-
niyi yaratmak için ölmek gerekti¤i
için, onu da göze alm›fllard› iflte.

Gönüllüler ordusu, 122 kez öl-
dü. 

Tek bir bayrak oldular bizim
için. Biz de, geride kalanlar da gö-
nüllü büyük kavgalara. 

Bugün de yürüyor gönüllüler
ordusu. Gönüllüyüz yeni zaferlere.
Gönüllüyüz umudun ad›n› vatan›-
m›z›n dört bir yan›na ifllemeye.
Gönüllüyüz adaletin band›n› ku-
flanmaya. Gönüllüyüz mazlumun
ah›n› sormaya. Gönüllüyüz halk›-

m›z› özgür, vatan›m›z› ba¤›ms›z
yapmaya. Gönüllüyüz yeni bir
ülke, yeni bir dünya kurmaya...

Bin y›ld›r isyanlar büyütüyoruz
Anadolu’da... Nice zorbalar, salta-
natlar, istilac›lar, sömürücüler birer
birer y›k›ld› önümüzde.. Say›s›z k›-
y›mlardan geçirildik ve hala yürüyo-
ruz; eflit, özgür, hakça bir yaflam›n
düflüyle... 

Bu tarih, irili ufakl›, binlerce dire-
niflin, yenilgilerin ve zaferlerin, ve
her daim umutlu olman›n toplam›d›r.
Dünü yar›na ba¤layan, bu tarihsel
ak›fl› kesintisiz k›lan da yine isyan ve
umuttur...

Biz kimdik, cevab› flöyle veril-
miflti: “Halk›z, halktan biriyiz, hal-
k›n öncüsüyüz”; Halka öncü olmak,
umudu ve isyan› kesintisizlefltirmek
ve kesin bir inanç ve güvenle ““BBiirr--
ggüünn mmuuttllaakkaa”” kararl›l›¤›yla engelle-
ri afla afla direnifl ve savafla devam et-
mektir. 

20 Ekim 2000, iflte bu kararl›l›k
ve iradenin somutlaflt›¤› gündür. Za-
fer, zor ve uzak görünse de, ona do¤-
ru yürümek gerekti¤ini bilip yürü-
yenler, yaln›z onlar tarih yazanlard›r.
20 Ekim 2000, tarih yazman›n tarihi-
dir. 

Onlar ki, avuçlar›nda ölümsüzlü-
¤ü k›nalay›p nak›fl nak›fl yeniden iflle-
diler Simurg’un destan›n› hayata. 

20 Ekim 2000 iradesi, efsanelerin
süren kavgayla, dünün yar›nla kesifl-
ti¤i yerdedir. Bizi B‹Z yapan anlay›fl
vard›r o günde. 1984’lerde direnme-
nin sanat›n› yapanlar›n damgas› var-
d›r bu büyük direniflte te. O sanat›n
ustalar›n›n bafl›nda ise Day› vard›r.
Yedi y›l boyunca herfleye ra¤men
dimdik durabilmenin s›rr› bu ustal›k-
tayd›. 

Day›, ““‹‹rraaddii oollmmaakk eemmeekk vvee ccüü--
rreettttiirr”” diyordu. 

2200 EEkkiimm iirraaddeessii,, eemmeekkttiirr:: Gün
gün sab›rla ifllenmifl, en ince ayr›nt›-
s›na kadar hassasiyetle örülüp örgüt-
lenmifltir. O gün al›nlar›na k›z›l bant-

lar kuflanarak ölümün üstüne yürü-
yen savaflç›lara duyulan güvenin te-
meli, y›llar›n eme¤idir. Direniflçile-
rin çok büyük bölümünde Day›’n›n
hep do¤rudan eme¤i vard›r. Direni-
flin en küçük ayr›nt›s›na var›ncaya
de¤in, emek veren, kafa yorand›r Da-
y›. Emeksiz hiçbir fleyin olmas› ge-
rekti¤i gibi olmayaca¤›n› bilir çün-
kü... 2200 EEkkiimm iirraaddeessii ccüürreettttiirr:: Ya-
flaman›n güzelli¤ine say›s›z övgüle-
rin düzüldü¤ü, u¤runda ölünecek
hiçbir de¤er kalmad›¤› vaazlar›n›n
kol gezdi¤i yerde, onurun ve erde-
min bayra¤›n› tafl›yarak ölümün üs-
tüne yürümenin cüretidir 20 Ekim.
Emperyalizme ve oligarfliye karfl›
aç›k bir meydan okumad›r. Devrimi
ve sosyalizmi, HER KOfiUL AL-
TINDA, BEDEL‹ NE OLURSA OL-
SUN savunma cüretidir. Bu öyle bir
cürettir ki, yedi y›l boyunca ölümün
rezil rüsva edilifline 122 defa tan›kl›k
etmifltir tarih...

Büyük Direnifl, emek ve cüretin
birleflti¤i bu iradilikle yarat›lm›fl ve
tarih içindeki siyasal zaferini kazan-
m›flt›r. Bu irade, devrimin ve devrim-
ci hareketin yenilmezli¤inin dünyaya
ilan›d›r. 

20 Ekim 2000’de kuflan›lan bu
irade, bin y›ll›k isyan›m›z›n, K›z›lde-
re’den bu yana destan destan büyütü-
len geleneklerimizin, Metris’in 12
Temmuz ve Çiftehavuzlar’›n, da¤lar-
da umudu büyüten flahanlar›n, dev-
rim kufla¤›n›n kahramanlar›n›n ve el-
bette Day›’n›n iradesidir. 20 Ekim
iradesi, bizi B‹Z yapand›r ve o büyük
günün teminat›d›r... ‹flte bu yüzdendir
ki, 20 Ekim iradesi her an›m›zdad›r..

F›rat TTavuk vve AAflur Korkmaz,
al›nlar›na kk›z›l bbantlar› kkufla-
n›p yyola çç›karken; yol ggösteren
iradeye ggüvenleri ttam, vve bbu
nedenle dde zzaferden eeminler.

DAYI 
20 EK‹M

‹RADES‹D‹R

...Hala Tutuklanmad›!
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“Adalet ‹stiyo-
ruz!” talebi, ülke-
mizde en çok du-
yulan taleplerden
biridir. Bu da do-
¤ald›r, çünkü ül-
kemiz adaletsiz-
likler ülkesidir.
‹nsanlar›m›z ifl-
kencede, in-
fazlarda, bas-
k›nlarda, ha-
pishanelerde
ka t led i l i r ;
katledenler
k o r u n u r,

ödüllendirilir,
katledilenler suçlu

gösterilir. Adalet yerini
bulmaz.

Bafllar›n› sokacak baflka bir
yerleri olmayan gecekondulular›n
evleri bafllar›na y›k›l›r. ‹flçi iflinden,
ö¤renci okulundan at›l›r sorgusuz
sualsiz. Varolan yasalar, gecekon-
duluyu, iflçiyi, memuru, ö¤renciyi
korumaz. Hakk›n›z› arayamazs›-
n›z. Y›k›lan y›k›ld›¤›yla, at›lan at›l-
d›¤›yla, ezilen ezildi¤iyle kal›r... ‹fl-
te böyle bir ülkede avukatlara çok
““iiflfl”” düfler. Hem mesleki anlamda,
hem toplumsal sorumluluk anla-
m›nda böyledir bu. Çünkü, avu-
katlar›n hem aayydd››nn olarak, hem
hhuukkuukkççuu olarak sorumluluklar›
vard›r. Bu sorumluluk onlar›n ada-
letsizliklerin, hukuksuzluklar›n
karfl›s›nda durmas›n› gerektirir.

Ancak günümüzde gerek baro-
lar, gerekse de genifl avukat kitle-
si aç›s›dan bak›ld›¤›nda, avukatla-
r›n bu sorumluluktan oldukça
uzak durduklar›n› görüyoruz. Hu-
kuksuzluklara, adaletsizliklere
karfl› ç›kmak bir avuç devrimci
demokrat avukat›n üzerine kal-
m›flt›r. 

Neden böyledir bu?
Ülkemizin sorunlar›, mevcut

k›smi hak ve özgürlüklerin de gas-
bedilmesi, akan kan ve gözyafl› ve
bu sonuçlar› do¤uran zulüm  me-
kanizmas›, onbinlerce avukat ve
onlar›n örgütlü kurumlar› olan ba-
rolar› ilgilendirmiyor olabilir mi? 

EEnn bbaaflflttaa,, aavvuukkaattll››¤¤››nn 
mmiissyyoonnuunnaa vvee oonnuurruunnaa 
yyöönneelleenn ssaalldd››rr››yyaa kkaarrflfl›› 
kkoonnuullmmaall››!!
Yasalar, gözalt›na al›nan her-

hangi birinin avukat›na haber ve-
rilmesini öngörüyor; ama bu hak
da binbir türlü “gerekçe” ile fiilen
yok ediliyor. Bu engeli afl›p mü-
vekkiline ulaflan avukat da, mü-
vekkiline bask› yap›lmamas›n›,
hatta onun iflkencede öldürülme-
sini önleyemiyor... Mahkeme afla-
mas›na gelmifl bir davada, avukat,
e¤er karfl›da “devlet” varsa, mü-
vekkilini savunam›yor; onun ta-
leplerini, savunmas›n› kaale alm›-
yor çünkü mekanizma. 

K›sacas›, gözalt›, tutuklama,
yarg› mekanizmas›n›n her aflama-

s›nda yok say›l›yor avukatlar;
Avukatl›k mesle¤i, misyonu yok
say›l›yor... Avukatlar görmelidir ki,
çi¤nenen mesleki onurlar›d›r. 

Bir polis, bir gardiyan, avukat-
lardan daha yetkilidir. ‹ddiayla sa-
vunman›n eflit bir statüde olmas›,
ülkemiz yarg›s›nda, mahkemele-
rinde görülmeyen bir fleydir.

Daha aç›k ve kesin belirtirsek;
adalet mekanizmas› içinde yeri
yoktur avukatlar›n.

Avukatlar, iflte en baflta kendi-
lerine yönelik bu iittiilliipp kkaakk››llmmaayyaa,,
yyeettkkiissiizzlleeflflttiirrmmeeyyee,, eettkkiissiizzlleeflflttiirr--
mmeeyyee karfl› ç›kmal›d›rlar. Baflka
bir deyiflle, mesleklerini yapmaya,
kendi haklar›n› savunarak baflla-
mal›d›rlar. 

Engin Çeber’in iflkencede kat-
ledilmesi gibi, devletin en yetkili
a¤›zlar›n›n özür dileyerek “iflken-
ceyi ve iflkencede cinayeti” kabul-
lendi¤i, hemen her kesimden tep-
kilerin yükseldi¤i bir olayda bile,
avukatlar›n ve barolar›n sesi yük-
selmedi yeterince. 

Engin katledilen halkt›r. En-
gin’in annesi, babas› adalet iste-
yen halkt›r. Yüzlerce, binlerce avu-
kat, adalet isteyenlerin yan›nda
bitmeli an›nda.  Barolar, onlar›n
yan›bafl›nda olmal›lar her an. 

Ülkenin karokullar›nda, hapis-
hanelerinde insanlar iflkencede öl-
dürülürken, sokak ortas›nda infaz-
lar yap›l›rken, bunlara karfl› ç›kma-
yan bir hukuk kurumu düflünüle-
mez. Bunlara karfl› ç›kmayan bir
hukuk kurumu, hukuku savuna-
maz.

Bunlar›n oldu¤u bir ülkede as-
l›nda aavvuukkaattll››¤¤››nn nneessnneell zzeemmiinnii
yyookk eeddiillmmeekktteeddiirr.. 

Dolay›s›yla, Engin Çeberler’in
katledilmesine karfl› ç›kmak, in-
fazlara karfl› ç›kmak, avukatlar
için, en baflta kendi mesleklerine,
mesleki onurlar›na ve misyon-
lar›na sahip ç›kmak demektir.

u Avukatl›¤›n koflullar› yokedilirken susmak;
mesle¤ine ihanettir!

u Avukatlar, hem hukukçu, hem ayd›nlar olarak,
daha fazla sorumluluk üstlenmelidirler!

u Avukat, zalimin karfl›s›nda mazlumu, ‘koskoca’
devlet mekanizmas› karfl›s›nda, o devlete kafa tutan›
savunur; bu, cüret ve sorumluluk gerektiren onurlu
bir misyondur. 

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...28

BAROLAR, ‹flkencelere, ‹nfazlara,
Tecrite Karfl› Aya¤a Kalkmal›!



AAddaalleett mmii,, ttiiccaarreett mmii??
HHaannggii ccüüppppee ggiiyyiilleecceekk??
Devletin ve ba¤l› olarak suç ve

cezaya karar vermek üzere “yar-
g›”n›n ortaya ç›kmas›yla “ssaavvuunn--
mmaa”ya da ihtiyaç duyulmufltur.
Önce suçlanan›n kendisini ““ssaa--
vvuunnmmaa hhaakkkk››”” kabul edilmifl, gide-
rek savunma kurumsal bir nitelik
kazanm›flt›r. O günden bu yana da
“avukatl›k” çeflitli biçimlerde süre-
gelmifl, bir “meslek” halini alm›fl-
t›r. Fakat, toplumsal ifllevi ve mis-
yonuyla yine de herhangi bir mes-
lekten ayr›l›r avukatl›k. Daha do¤-
rusu, “ayr›lmas› gerekir”. 

Bugün ise çeflitli kesimler aç›-
s›ndan herhangi bir meslekten
ay›rdedilemez hale geldi¤i içindir
ki yukar›daki soru ortaya ç›kmak-
tad›r.  

Faflizmle yönetilen ülkemizde
hukuk da faflizmin hukukudur. De-
nilebilir ki bu koflullarda ne savu-
nulacak, neyin hukuk mücadelesi
verilecek. Fakat tam tersine, bu
koflullar, avukatlar›n önemini,
misyonunu daha da büyütür. 

Bir insan›n özgürlü¤ünü savun-
mak, çok büyük bir sorumluluk ve
özel bir misyondur. Düflünün; ka-
rakolda, hapishanede tek bafl›na
bir insan, karfl›s›nda ise koca bir
devlet. Veya pratik olarak söyler-
sek, gözalt›ndaki kifli, iflkenceci-
lerden, infazc›lardan, katliamc›lar-
dan oluflan ve devletten yetki al-
m›fl bir güruh karfl›s›nda tek bafl›-
nad›r. 

O devlet, o insanl›ktan ç›km›fl
güruh karfl›s›nda gözalt›ndaki ve-
ya tutuklu bir kifliyi savunmak,
onun için devlete ve güruha karfl›
gerekti¤inde tav›r almak ve müca-
dele etmek, elbette büyük bir cü-
ret ve sorumluluk gerektiriyor. 

Mevcut hukuk gerici, faflist bir
hukuk olsa da, demokrasicilik
oyunu gere¤i k›smi hak ve özgür-
lükler vard›r. Fakat, ço¤u durum-
da faflizm kendi hukukunu dahi
çi¤nemektedir. ‹flte bir avukat›n
hukuk mücadelesinin bir yan› bu-
dur. Keyfili¤e, hukuksuzlu¤a karfl›

durur. Hukuksuzlu¤a, keyfili¤e
teslim olan, bunu kan›ksayan
avukat, en baflta mesleki mis-

yonuna ihanet etmifl olur. Çünkü
keyfilik ve hukuksuzluk, zaten
avukatl›¤›n koflullar›n› yok eder.
E¤er düzenin uydu¤u bir hukuk
yoksa, avukat, neyi, nas›l, neye
göre savunacakt›r?

Fakat avukat›n mücadelesi,
varolan hukuk ve yasalarla kendi-
ni s›n›rlamaz. O, haklar›n ve öz-
gürlüklerin, dolay›s›yla, mevcut
hukukun s›n›rlar›n›n geniflletilmesi
için mücadeleyi de kendi avukat-
l›k görevinin bir parças› olarak gö-
rür. 

Meslek ilke ve onurunu de¤il,
kariyeri, statüyü, konumu, paray›
öne ç›karan kapitalist düzen, avu-
katl›¤›n sosyal, siyasal, ahlaki
yanlar›n› yokedip mesle¤in içini
boflaltmaktad›r. 

Kapitalizmin bu anlay›fl›na tes-
lim olan avukat, art›k bir ayd›n de-
¤il, bir hukukçu bile de¤il, ttiiccaarreett
adam›d›r. Avukatl›k, adaletin yeri-
ne getirilmesi, gerçe¤in ortaya ç›-
kar›lmas› misyonunu üstlenmesi
gerekirken, bu anlay›fl, avukatl›¤›
““hhuukkuukk bbiillggiissiinnii ssaattmmaakkllaa” s›n›rl›
bir ttiiccaarrii faaliyete dönüfltürür. 

Bu, meslek onuruna sahip hiç-
bir avukat›n kabul edebilece¤i bir
anlay›fl de¤ildir. Bu, olsa olsa dü-
zenin ona biçti¤i misyon, ona giy-
dirmeye çal›flt›¤› ccüübbbbeeddiirr.. Bu
cübbeyi giyen avukat ise, hukuka
de¤il, düzene hizmet eder hale ge-
lir. Avukatlar, düzenin üzerlerine
geçirmeye çal›flt›¤› bu cübbeyi
giymemelidir.

Kendi hukukunu çi¤neyen,
adaletsizlik üreten, eflitsizlik üzeri-
ne kurulu, sömürü ve zulümden
ibaret bir düzene hizmet etmek,
onu meflrulaflt›rmak demektir. 

Avukat, ayn› zamanda
ayd›n sorumlulu¤una da
sahiptir. Bir ayd›n olarak
avukata düflen yaflad›¤›
ülkedeki adaletsizlikleri,
hukuksuzluklar› aç›k bir
dille, bir kayg› gütmeden
dile getirmesidir. Ayd›n

gerici olana karfl› ilerici olan› sa-
vunur. Ülkesinin ba¤›ml›l›¤›na kar-
fl› ç›kmayan bir avukat, ne mesle-
ki,  ne ayd›n olarak sorumlulukla-
r›n› yerine getiremez. 

Bir yanda düzenin avukatlara
giydirdi¤i cüppe. O cüppe der ki
onu giyene; Sen kazanaca¤›n pa-
ray›, flöhreti düflün, ideal anlam›n-
da “Büyük davalar›n” de¤il, çok
para getirecek türde büyük dava-
lar›n avukat› ol! Yani, içinde ada-
letin geçmedi¤i, hukukun sözünün
bile edilmedi¤i bir avukatl›k. 

Bunun karfl›s›nda halktan yana
bir avukatl›k vard›r. Halk›n avu-
katl›¤› cüppesi, baflka fleyler yap-
mas›n› ister onu giyenden. Adalet-
sizli¤in, hukuksuzlu¤un oldu¤u
yerde o vard›r; bedeli ne olursa ol-
sun, oradad›r o. Sesi, en yüksek
ve cüretle ç›kand›r. Paray› de¤il,
adaleti düflünendir. 

Adaletsizlik karfl›s›nda cüppe-
lerinin içinde hayk›rmalar› gere-
ken avukatlar, sesi en az duyulan
kesimlerden biriyse; katliamlar, ifl-
kenceler, infazlar, hukuksuzluklar
ülkesinde, her katliam, iflkence,
infaz davas›n›n,  binlerce avukat›n
adaleti savunduklar› mevziler ol-
mas› gerekirken, büyük ço¤unlu-
¤u oralarda görülmüyorsa; avu-
katlar›n da, barolar›n da tart›flma-
s›, sorgulamas› gereken çok fley
var demektir. 

Faflizmin hukukuna, adaletsiz-
li¤ine ses ç›karmayan, buna karfl›
aktif mücadele etmeyen avukat-
lar, ayd›n kimli¤inin de, hukukçu
kimli¤inin de gereklerini yerine
getirmemifl olurlar. Ayd›n ve hu-
kukçu sorumlulu¤unu üstlenme-
yen bir avukat, mesle¤ini faflizmin
giydirdi¤i cüppeyle yapar. Giyebi-
lecekleri çok fazla cüppeleri yok-
tur avukatlar›n; Ya halktan yana
devrimci, demokrat bir avukatl›¤›n
cüppesiyle ya da düzenin giydirdi-
¤i cüppeyle yap›l›r avukatl›k. 

BBeehhiiçç ddee bbiirr aavvuukkaatttt››.. AAvvuukkaattll››--
¤¤››nn ssaalltt ttiiccaarrii bbiirr mmeesslleekk oollmmaa--
dd››¤¤››nn›› ggöösstteerrddii¤¤ii ggiibbii,, mmaahhkkeemmee
ssaalloonnllaarr››nnaa hhaappsseeddiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii
ddee ggöösstteerrmmiiflflttii mmeesslleekkttaaflflllaarr››nnaa.. 

...Hala Tutuklanmad›!
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SSiinnccaann:: AAmmeelliiyyaattll›› 
TTuuttssaa¤¤aa ‹‹flflkkeennccee
Bolu F Tipi’ndeki tutsaklardan

Nurettin Erenler, safra kesesinden
ameliyat yap›lmas› için 15 Eylül’de
Ankara’ya sevkedildi. 

Orada Numune Hastanesi
“Mahkum Ko¤uflu”na konuldu. 

Mahkum ko¤uflu, bbooddrruumm kat-
ta, bir yerdi. Orada bir hafta kald›k-
tan sonra, 23 Eylül günü ameliya-
ta al›nd›. Ameliyat›n ard›ndan 26
Eylül Cuma günü taburcu edildi ve
Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’-
ne götürüldü. Sonras›n› Erenler’in
mektubundan izliyoruz: 

“Hapishane giriflinde cezaevi
personeli ssooyyuunnaarraakk aarraammaa ddaayyaatttt››;;
soyarak ç›r›lç›plak aramaya karfl›
oldu¤umu, bu tür bir dayatman›n
onur k›r›c› ve gayri insani oldu¤unu,
normal bir aramaya karfl› olmad›¤›-
m›, ama bu tür aramay› asla kabul
etmeyece¤imi söyledim. Daha yeni
ameliyat oldu¤umu, dikifllerimin ta-
ze oldu¤unu da arama dayatmas›n-
dan önce söylememe ve onlar›n da
bunu bilmesine ra¤men, 8-10 gardi-
yan içeri girip, zorla h›rpalayarak,
adeta aammeelliiyyaattll›› bbööllggeemmee zarar ver-
mek istercesine yere att›lar ve y›r-
tarcas›na üzerimdeki elbiseleri zzoorrllaa
ç›karmaya bafllad›lar. Bir anda
ameliyat bölgemde fliddetli bir a¤r›
duydum, dikifller zorlanm›fl ve ame-
liyat bölgesinde kkaannaammaa olmufltu.
‹çerde ise fliddetli sanc›lar bafllad›.
Bunlarla da yetinmemifl olacaklar
ki, slogan atmama karfl›l›k da yerde
bir süre tteekkmmeelleeddiilleerr, bald›rlar›mda,
ayak bileklerimde mmoorrlluukkllaarr olufl-
mufltu..

Halk›m›z›n bir deyimi vard›r.
““HHeerrkkeess kkeennddiinnee yyaakk››flflaann›› yyaappaarr””
diye, evet onlar da ameliyatl›, ya-
ral› insana sald›rmay› kendilerine
yak›fl›r buldular ve aç›kças› pek de

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

... Sincan’da suç duyurusunda
bulundum, iflleme koydular m› bil-
miyorum, zira 9 Ekim Perflembe
günü beni buraya, Bolu Hapisha-
nesi’ne sevk ettiler ve flu an bu sa-
t›rlar› Bolu Hapishanesi’nden yaz›-
yorum... Halen o sald›r›dan dolay›
sanc›lar›m ve ameliyat bölgesinde
a¤r›lar›m mevcut...”

***
BBoolluu FF TTiippii’’nnddee 
YYaassaakkllaarr
Merhaba

Selam ve sevgilerimizi ileti-
yorum. Nas›ls›n? Biz de bildi¤in gibi
u¤rafl›yoruz. Bu aralar daha çok kö-
fle yazarlar›na yazmaya çal›fl›yo-
rum. Yaflad›klar›m›z› anlat›yorum.
Geçen hafta (6 Ekim’de) Derya Sa-
zak’a, Ataol Behramo¤lu’na Nuray
Mert’e , Türker Alkan’a, M. Ali Bi-
rand’a ve Hikmet Çetinkaya’ya
yazd›¤›m mektuplar, “SAKINCALI”
görülerek gönderilmedi. Yine 9
Ekim’de yazd›¤›m mektuplar da
“sak›ncal›” görüldü. 13 Ekim’de
yazd›klar›ma henüz bir karar gelme-
di. Ama bu mektuplar da ayn› içe-
rikte oldu¤undan dolay› muhteme-
len sak›ncal› görülecektir. Ramadan
‹çgel’in Nail Güreli’ye gönderdi¤i
mektup da “sak›ncal›” görüldü.

Yeniden görüflmek üzere.. 

15 Ekim 2008, M. Kulaks›z

*

TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii’nde, PKK’li tu-
tuklular›n 10-11 Eylül’de yapt›klar›
açl›k grevi gerekçe gösterilerek,
60’›n üzerindeki tutukluya 3 ay
tüm sosyal haklar› yasaklama ce-
zas› verildi. 

***

KK››rr››kkkkaallee FF TTiippii:: 
SSllooggaannaa TTeehhddiitt
Merhaba
Hasretle kucaklar, sevgiyle se-

lamlar öperim. Nas›ls›n demeyece-
¤im, keza hepimiz üzgün ve kederli-
yiz. Devrimci yaflam›n› kendimize
rehber edindi¤imiz, büyük devrimci,
Day›m›z yaflam›n› yitirdi. Devrim fle-
hitleri kervan›na kat›ld›. Bafl›m›z sa-
¤olsun. Türkiye halklar›n›n, Türkiye
Devrimci Hareketinin bafl› sa¤olsun. 

Devrime adanm›fl bir yaflam, bir
yürek, bir y›ld›z daha kayd› dün ya-
n›m›zdan.. Ama yaratt›¤› de¤erler,
ö¤retileri, her daim halk›m›za yol
göstermeye, ›fl›k olmaya devam
edecektir. Bunu biliyoruz biz.. 

““BBaazzeenn aayyrr››ll››kkllaarr ddaa ssoonnssuuzzaa
kkaaddaarr bbiirrlliikkttee oollmmaakktt››rr”” der
meçhul flair; ben bu sözü çok seve-
rim. Day› flehit düflünce akl›ma ilk
gelen bu söz oldu. Bunun sadece
fiziki bir ayr›l›k oldu¤unu düflünü-
yorum, zamans›z, amans›z bir ayr›-
l›k. Devrimci hareket, devrimciler,
halk›m›z var oldukça ve ezen, ezi-
len var oldukça Day›m›z var ola-
cakt›r.. “Ölen tendir, Canlar ölesi
de¤il” demifl Mevlana da. 

Bizler de sizler ve di¤er tutsak-
lar gibi haber netleflince çok üzül-
dük, kederlendik, kar›fl›k duygular
yaflad›k hücremizde... Bast›rd›k içi-
mizdeki yang›n›, f›rt›nay›.. Kendi-
mizi havaland›rmaya att›k. Slogan-
lar›m›zla selamlad›k Day›m›z’›,
devrimci önderi günlerce.. Elbet
öyle kolay olmad› bu. Önce Cezae-
vi Müdürü, daha sonra gardiyan-
lar... bizi korkuyla susturmaya ça-
l›flt›lar.. Y›lmad›k elbette. Böyle
olunca akflam say›m›na gelen gar-
diyanlar bizi tehdit etti. ““EE¤¤eerr sslloo--
ggaann aattaarrssaann››zz ggeelliipp ssiizzii bbiirr ggüüzzeell
ddöövveerriizz.. SSllooggaann aattmmaayyaaccaakkss››nn››zz
llaann”” vb. vb. tehditler savurdular.
Biz de bizi tehdit ettikleri için onla-
r› flikayet edece¤imizi söyledik. ‹ç-
lerinden ikisi kafa tokuflturdular
hücremizde. ÜÜllkküüccüü sembolü flek-
linde. Daha sonra da “istedi¤inize
flikayet edin. Benim ad›m Hac›”
dedi biri. 

*
Hücremizde yapt›klar› ara-
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madan daha önce hücremiz-
de bulunan k›r›k bir ayna par-
ças›n› ald›lar. Ayna parças›n›
alan kifliye “Neden al›yorsun? Kim-
sin?” diye sordum. Bundan dolay›
o da bana “sen kimsin?” deyince
aram›zda k›sa bir tart›flma yafland›.
Bunun sonunda bana hapishane
müdürü oldu¤unu söyledi ve bana
“tart›flt›¤›n için ppiiflflmmaann oolldduu¤¤uunnuu
ssööyyllee,, ben de tutana¤› y›rtay›m”
Ama ben “piflman olacak birfley
yapmad›¤›m›, aramaya engel ol-
mad›¤›m›z›, sadece hakk›m olan
tavr› gösterdi¤imi” söyleyince hak-
k›mda tutanak tuttular. Gerekçe
çok komik: ““YYüükksseekk sseessllee cceevvaapp
vveerrmmeekk!!”” Neyle ölçtülerse? Sözlü
savunma yapt›m. Bakal›m ne ceza
uygun görülecek yüksek sesime. 

*
Burada daha 45/1 Genelgesi

uygulanm›yor. Bunun için hapisha-
ne müdürü ile yapt›¤›m son görüfl-
mede “Bu genelgeyi bu flartlarda
kimse uygulamaz, ben de uygula-
yamam, bunun için atölyelerin, iç-
liklerin iptal edilmesi laz›m. Bana
kald›r desinler, kald›ray›m. Ama
bu haliyle 10 saat olmaz” diyor.
Ben de bunun bizim de¤il bakanl›-
¤›n sorunu oldu¤unu, ortada veril-
mifl sözler, bir mutabakat oldu¤u-
nu, onca insan›n flehit, onca insa-
n›n gazi oldu¤unu söyledim. Bana
müdür “sen kendine göre hakl›s›n,
ben kendime göre” diyor. Halen
sohbete ç›kam›yoruz anlayaca¤›n. 

(Orhan ERO⁄LU, K›r›kkale F
Tipi)

***

EEllbbiissttaann EE TTiippii:: 
‹‹kkii TTuuttssaakk KKaaçç››rr››lldd››
Elbistan E Tipi Hapishane-

si'nden Sivas E Tipi'ne kaç›r›lan
YYuussuuff KKeennaann DDiinnççeerr ve TTaallaatt fifiaannll››
ile ilgili TAYAD'l› Aileler 25 Ekim
tarihinde yaz›l› aç›klama yay›nlad›.

HAP‹SHANELERDE TECR‹T
VE ‹fiKENCE SÜRÜYOR.

YUSUF KENAN D‹NÇER VE
TALAT fiANLI, ELB‹STAN E T‹P‹
HAP‹SHANES‹’NDEN S‹VAS E T‹P‹
HAP‹SHANES‹’NE KAÇIRILARAK

SÜRGÜN ED‹LD‹LER
AKP hükümetinin “Demokra-

tikleflme” söylemleri ve demagojile-
ri çöküyor. ‹nsan haklar›na sayg›l›
politikalar uygulad›¤›n› söyleyen
AKP hükümeti her yeri iflkence
merkezlerine çevirdi. Karakollar ve
hapishanelerden her gün yeni ifl-
kence-ölüm haberleri geliyor. Engin
Çeber’in karakolda ve hapishanede
dövülerek öldürülmesinden sonra
ard› ard›na karakollardan iflkenceli
ölüm haberleri gelmeye bafllad›.
AKP iktidar› ve onun Adalet Bakan›
tecritte ›srar ediyor, sohbet hakk›n›
uygulam›yor.

Hapishanelerde iflkencenin bir
boyutu da iflkenceli sevk-sürgünler.
Hapishanelerde sürekli olarak tu-
tuklu ve hükümlüler istemlerine ay-
k›r› olarak, gerekçesiz bir flekilde
de¤iflik hapishanelere sürgüne gön-
derilirler. Yeni bir sürgün haberi de
Elbistan’dan geldi. Elbistan’da hük-
men tutuklu bulunan Talat fianl› ve
Yusuf Kenan Dinçer Sincan F Tipi
Hapishanesi’ne sevk istemekteydi-
ler. Sevk istekleri y›llarca reddedildi.
Evvelsi gün sabaha karfl› her ikisi
önceden haber verilmeksizin Sivas
E Tipi Hapishanesi’ne kaç›r›ld›lar.
Sürgün zorla yap›ld›. Her iki tutuklu

Wernicke-Korsakoff hastas›
olmalar›na ra¤men dövülerek
hücrelerinden al›nd›lar ve Si-
vas E Tipi Hapishanesi’ne
kaç›r›ld›lar.

Her iki evlad›m›z›n ailesi
‹stanbul’da oturmakta olup
ekonomik durumlar› iyi de-
¤ildir. Bu nedenle de evlatla-
r›n› ziyarete s›k gidememek-

tedirler. Talat ve Yusuf Kenan bu
nedenle ailelerine yak›n olabilmek
için Ankara Sincan F Tipi Hapisha-
nesi’ne sevklerini istemifllerdi. An-
cak bu istekleri reddedildi¤i gibi ifl-
kence ile ve adeta ceza verir gibi
Sivas E Tipi Hapishanesi’ne sürgü-
ne gönderildiler.

AKP hükümetinin halk›n her ke-
siminin oldu¤u gibi tutuklu ve hü-
kümlülerin haklar›na da sayg›s›
yoktur. AKP hükümeti için her hak
iflkence arac›d›r. AKP’ye göre tu-
tuklu ve hükümlüler de “kul” olma-
l›d›r. Adalet Bakan›’na direnmeme-
li, düflünmemeli, teslim olmal›d›r-
lar. Boyun e¤meli, tevekkülle biat
etmelidirler.

AKP hükümeti böyle tutuklu
görmeyecek. Bugüne kadar oldu-
¤u gibi bundan sonra da evlatlar›-
m›z her türlü bask›ya, iflkenceye
direnecekler ve kazanacaklar. Biz
de onlar›n yan›nday›z. Sivas Hapis-
hanesi’ne sürgün edilen Talat ve
Yusuf Kenan’›n sa¤l›¤›ndan, hayat-
lar›ndan Adalet Bakan› sorumlu-
dur. Bakan kesinlikle “özür diler,
kurtulurum” diye düflünmemelidir.

AAKKPP iikkttiiddaarr›› tteeccrriittttee ››ssrraarr
eeddiiyyoorr,, ssoohhbbeett hhaakkkk››nn››
uuyygguullaamm››yyoorr..

AAKKPP hhüükküümmeettii hheerr yyeerrii
iiflflkkeennccee mmeerrkkeezzlleerriinnee ççeevviirrddii.. 

AAddaalleett BBaakkaann›› ssoorruummlluudduurr..
BBaakkaann kkeessiinnlliikkllee ““öözzüürr ddiilleerr,, kkuurr--
ttuulluurruumm”” ddiiyyee ddüüflflüünnmmeemmeelliiddiirr..

'‹nsan›n Yarat›c› 
Gücünü Görün'
Onlar ürünleri ile içeride olma-

d›klar›n›, beyinlerinin her k›vr›m›n-
da ülkemiz ve dünya halklar›n›n so-
runlar›n›n dolaflt›¤›n› gösteriyor-
lar... Onlar özgür tutsaklar.

Özgür tutsaklar›n karikatür ser-
gisi ‹stanbul Bak›rköy’den sonra
Kad›köy’de Bar›fl Manço Kültür
Merkezi’nde sergilenmeye bafllan-
d›. 

Sergiye tahammül edemeyen
AKP polisi TAYAD’l› ailelerin gö-

zünü korkutamay›nca Kad›köy Be-
lediyesi’nin bünyesinde faaliyetle-
rini sürdüren Bar›fl Manço Kültür
Merkezi’nin müdürünü korkutarak
TAYAD’l› ailelerle karfl› karfl›ya ge-
tirmeye çal›flt›. Aileler ise karikatür-
lerin, hapishanelerdeki mektup izle-
me komisyonlar›ndan geçerek ken-
dilerine ulaflt›¤›n›, bu bak›mdan ya-
sal bir sak›ncalar› olmad›¤›n› ve da-
ha önce Bak›rköy’lü Sanatç›lar Der-
ne¤i’nde de ayn› karikatürlerin ser-
gilendi¤ini, polisin tutumunun ta-
mamen keyfi oldu¤unu belirttiler.

Sergi 2 Kas›m tarihine kadar
aç›k kalacak. Gezin ve insan›n yara-
t›c› gücünü görün.

...Hala Tutuklanmad›!
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Engin Çeber’in
iflkenceden öldü-
rülmesinin ar-
d›ndan, kimileri

sanki ülke-
mizde ilk kez
iflkence ya-
p›l ›yormufl,
ilk kez ölüm-

ler oluyormufl
gibi “flaflk›nl›k”

yaflad›. 
Gerçekte, flafl-

k›nl›k yaflanacak
bir durum yoktur.
‹flkence Türkiye
gerçe¤idir. Bu
gerçekten bugü-
ne kadar haber-
siz olmak için,

ya özel olarak ya-
flanan iflkencelere

gözlerini kapatm›fl
olmak, ya da bu ülke-

de yaflananlara tamamen ilgisiz
olmak geliflmelere düzenin pro-
pagandas› çerçevesinde bakmak
gerekir. 

‹flkence bir devlet politikas›d›r.
Ama bu gerçe¤i gizlemeye çal›fl-
mak da bir devlet politikas›d›r.
Bu politika da, iiflflkkeennccee oollaayyllaarr››--
nn››nn üüzzeerriinnii öörrttmmeeyyee ççaall››flflaarraakk ve-
ya ““mmüünnffeerriitt”” diyerek, sadece
baz› ppoolliiss,, aasskkeerr vvee ggaarrddiiyyaannllaarr--
llaa,, ssaaddeeccee bbaazz›› kkaarraakkoollllaarr,, ssiiyyaassii
flfluubbeelleerr vvee hhaappiisshhaanneelleerrllee ss››nn››rrll››
bir olgu imifl gibi göstermeye ça-
l›flmak fleklinde uygulan›r.

‹flkence böyel münferitse so-
runun çözümü de, “polislerin e¤i-
tilmesi” oluyordu haliyle.  

Ülkemizdeki iflkence gerçe¤i,
““mmüünnffeerriitt”” olaylardan ibaret de-
¤ildir. Dolay›s›yla baz› polisler ve
askerlerle, bir kaç karakol ve ha-
pishaneyle s›n›rlanacak bir olay
da de¤ildir. ‹flkence, sorgusundan
yarg›s›na, ceza infaz sistemine
kadar, düzenin her yan›na sinmifl
bir politikad›r. Bu politikan›n uy-
gulanma alanlar›, karakollar, ha-
pishaneler oldu¤u gibi, sokaklar
ve meydanlar da olur. Hedefinde
devrimciler de olur, iflçiler, me-

murlar, ö¤renciler, köylüler, ka-
d›nlar hatta yafll›lar ve çocuklar
da.

‹stisnalar d›fl›nda, düzenin tüm
polis, asker ve benzeri kadrolar›
bu politikan›n uygulay›c›s› duru-
mundad›r. ‹flkenceye karfl› olan-
lar flu ya da bu biçimde ya etki-
sizlefltirilir ya da tasfiye edilirler.

‹flkence bir devlet politikas› ol-
du¤u için, iflkenceciler her zaman
devletin korumas›nda olmufltur.
Bu kadar yayg›n iflkence uygu-
land›¤› ve say›s›z da iflkence da-
vas› oldu¤u halde, cezaland›r›lan
iflkenceci örne¤inin olmamas› da
ancak iflkencenin bir devlet poli-
tikas› olmas› gerçe¤i ile aç›klana-
bilir.

‹‹flflkkeenncceessiizz 
TTeekk BBiirr DDöönneemm YYookk
‹flkence belli dönemlerle s›n›rl›

bir politika da de¤ildir. Yöntemle-
ri, mekanlar› de¤iflse de, iflkence
hep sürmüfltür.

Bask› ve zulümle an›lan Ab-
dülhamit dönemi iflkencelerin-
den, Cumhuriyetin ilan›ndan son-
ra kullan›lan Sansaryan Han’›n
hücrelerindeki iflkencelere,
1950’lerden günümüze faflizmin
bask› ve zulüm politikas›n›n bir
parças› olarak kullan›lan iflken-
celere kadar... iflkence her dö-
nem kullan›lan bir yöntemdir. 

Fakat, özellikle oligarflik dik-
tatörlü¤ün iktidar›ndan günümü-
ze iflkence çok daha ssiisstteemmllii ha-
le getirilmifltir. Çünkü art›k, yeni-
sömürge Türkiye, faflizmle yöne-
tilen bir ülkedir. Art›k iflkenceci-
leri, CIA’n›n iflkence merkezlerin-
de yetifliyor, ordu ve poliste ifl-
kence uzmanlar› yetifltiriliyor ve
özel iflkence merkezleri oluflturu-
luyordu. 

1950’li y›llarda Menderes ikti-
dar› döneminde, bask› ve sömü-
rünün artmas›na paralel olarak,
ilerici, yurtsever kesimlere yöne-
lik iflkence yayg›n olarak kulla-
n›ld›. Gözalt›na al›nan yüzlerce
kifli aylarca iflkenceden geçirildi-

ler. Yasa, hukuk yoktu. “Komü-
nist” diye gözalt›na al›nmak ye-
terliydi. “Komünistlere” her türlü
uygulama mübaht›...

12 Mart 1971 faflist cunta y›l-
lar›, oligarflik düzene karfl› müca-
delenin iktidar perspektifiyle ge-
liflti¤i, iflçilerin, köylülerin, gençli-
¤in, memurlar›n mücadelesinin
kitleselleflti¤i, anti-emperyalist
mücadelenin boyutland›¤› y›llar-
d›r. Bu dönemde, iflkence politi-
kas›, devrimcilere karfl› çok yo-
¤un bir flekilde uygulanmas›n›n
yan›nda, halk›n tüm kesimlerini
içine alacak tarzda geniflletilmifl-
tir. Yayg›n ve sistematik iflkence
ile kitleleri sindirmek ve pasifi-
kasyon hedeflenmifltir.

Ziverbey Köflkleri, Harbiye
K›fllalar›, Diyarbak›r ve Ankara
iflkencehaneleri t›ka basa doldu-
ruldu. K›rsal alanda köy meydan-
lar› iflkencehanelere çevrildi.
Manyetolar vücutlara elektrik
vermek için çevrildi, falakalarda
ayaklar parçaland›, kad›nlara te-
cavüz edildi, kal›c› hastal›klar ya-
ratacak flekilde ilaçl› iflkenceler
uyguland›. Bu iflkencelerin sonu-
cunda, sakat kalanlar, öldürülen-
ler oldu. Bu dönemin iflkenceleri
flöyle anlat›l›r; ““AArraall››kk 11997711--MMaa--
yy››ss 11997733 aarraass››nnddaa AAnnkkaarraa,, ‹‹ss--
ttaannbbuull,, AAddaannaa,, DDiiyyaarrbbaakk››rr,, ‹‹zz--
mmiirr AAsskkeerrii hhaappiisshhaanneelleerrii,, aayyaakk--
llaarr››nn››nn ttaabbaannllaarr›› ffaallaakkaaddaa ppaattllaa--
mm››flfl,, bbeeddeennlleerrii eelleekkttrriikk aakk››mm››yy--
llaa kkaavvrruullmmuuflfl,, tteeccaavvüüzzee uu¤¤rraa--
mm››flfl yyüüzzlleerrccee eerrkkeekk vvee kkaadd››nnllaa
ddoolldduu ttaaflfltt››..”” (Tarihçesi ve Yafla-
yanlar›n Anlat›mlar›yla ‹flkence-
1, Anadolu yay›nc›l›k, syf. 43)

12 Mart’tan  sonra da, iflkence
bir devlet politikas› olarak kesin-
tisiz sürdürüldü. Fakat, özellikle
1980’den itibaren, 12 Eylül cun-
tas› y›llar›nda, art›k yyüüzzbbiinnlleerr ifl-
kence tezgahlar›ndan geçiriliyor-
du. Mahallede, sokakta, okulda,
fabrikalarda, köyde, flehirlerde
iflkence ile her an, herkes karfl›la-
flabilirdi. Sokaklar, meydanlar,
spor salonlar› her yer, tüm ül-
ke iflkencehaneydi.
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Bu dönemde gözalt›na al›n›p,
iflkence görenlerin say›s› 665500 bbiinn
kifli civar›ndad›r. 171 kiflinin ifl-
kencede öldürüldü¤ü belgelen-
mifltir. Bu rakama, iflkencede
katledildi¤i kuflkusu tafl›n›p, bel-
gelenememifl olanlar dahil de¤il-
dir.

Cuntan›n ilk icraatlar›ndan biri
gözalt› süresini 15 günden 90 gü-
ne ç›kartmak olmufltu. Bu dö-
nemde cunta flefi Kenan Evren’in
iflkencecilere aç›kça olarak sahip
ç›kmas›, iflkencecilerin ödüllendi-
rilmesi, iflkencenin devlet politi-
kas› oldu¤unun alenileflen gös-
tergeleriydi. 

12 Eylül’de iflkence yöntemle-
ri de zenginlefltirilmiflti. Bu döne-
min iflkencelerini, 2000-2007
ölüm orucu direniflinin flehitlerin-
den Osman Osmana¤ao¤lu flöyle
anlat›yordu; ““GGöözzaalltt››nn››nn 6600..
ggüünnlleerriinnddee GGaayyrreetttteeppee’’ddeekkii iiflfl--
kkeenncceellii ggüünnlleerriimm ddee bbaaflflllaadd››..
SSaahhttee iiddaamm ttöörreennii ddüüzzeennlleemmeekk,,
ffaallaakkaa,, eelleekkttrriikk,, FFiilliissttiinn aasskk››ss››,,
aaçç vvee ssuussuuzz bb››rraakkmmaa,, aaçç››kk ppeenn--
cceerreenniinn öönnüünnddee bbeekklleettmmee,, ssoo--
¤¤uukk ssuu,, kkeeddiiyyllee bbiirrlliikkttee aayynn›› ççuu--
vvaallaa kkooyymmaa,, kkööppee¤¤ee ››ss››rrttmmaa ggii--
bbii ççeeflfliittllii iiflflkkeennccee yyöönntteemmlleerrii uuyy--
gguullaanndd››’’......’’ (‹flkence-1, Anadolu
Yay›nc›l›k)

Bunlar›n d›fl›nda da, günlerce
foseptik kuyusunda bo¤aza ka-
dar gömülü flekilde bekletme,
kaplumba¤a gibi top olmufl flekil-
de günlerce kafes içinde beklet-
me, y›lanl› havuza atma, copla,
flifleyle tecavüz gibi say›s›z iflken-
ce  yöntemi üretilmifl ve kullan›l-
m›flt›.

12 Eylül cuntas›ndan günü-
müze de iflkence, oligarflinin hal-
ka karfl› savafl›nda sistematik
olarak kullan›lmaya devam edil-
mektedir. Sadece iflkencede
ölümlerin rakamlar›n› vermek bi-
le, iflkencenin çarp›c›l›¤›n› gös-
termeye yeterli olacakt›r.

11999911’’ddee ggöözzaalltt››nnaa aall››nn››pp iiflfl--
kkeenncceeddee öölleennlleerriinn ssaayy››ss›› 2233 kkiiflflii,,
11999922’’ddee 1177,, 11999933’’ddee 2299,,
11999944’’ddee 3344,, 11999955’’ddee 110011,,

11999955--22000011 aarraass››nnddaa  6677 kkiiflflii--
ddiirr.. Bunun içinde, hapishane-

lerde iflkence sonucu ölenler da-
hil de¤ildir. Özellikle politik ne-
denlerle gözalt›na al›n›p da iflken-
ce görmeyen yok gibidir.

2006-2007 y›llar›nda, polis ve
jandarma, 44 bbiinn 666622 kkiiflfliiyyee iiflfl--
kkeennccee yyaappmmaakkllaa suçland› ve bu
iki y›lda, tam 21 kifli, iflkencede
katledildi.  

‹flkencenin bu kadar yyaayygg››nn vvee
ssüürreekkllii olmas›, devletin en temel
politikalar›ndan birisi olmas› ile
izah edilebilir.

‹‹flflkkeennccee,, YYaarrgg››’’nn››nn 
BBiirr PPaarrççaass››dd››rr
‹flkence öylesine meflru görül-

mektedir ki, say›s›z davada mah-
kemeler iflkenceyle al›nan ifade-
lere dayanarak san›klara ceza
vermifltir ve halen de vermekte-
dir. ‹flkencede al›nan ifadeler,
mahkemelerde kullan›lan önce-
likli deliller içinde say›lm›flt›r. Bu
durum salt 12 Eylül cuntas› dö-
nemindeki mahkemeler için de-
¤il, sonraki y›llarda da ayn› flekil-
de geçerlidir.

‹flkenceyi kan›tlayan adli t›p
raporlar› da, mahkemelerin ifl-
kence alt›nda al›nan ifadeleri ge-
çerli saymalar›n› engellememifl-
tir. ‹flkenceli sorgular, “emniyet
teflkilat›n›n” dosya kapatma yön-
temi olmufltur. Bir suç varsa, gö-
zalt›na al›nan herhangi bir kifliye,
bu suç iflkence alt›nda kabul etti-
rilir, bir belge imzalat›l›r ve sonuç
olarak dosya kapat›lm›fl olur.

Y›llarca, oligarflinin mahke-
melerinde, iflkence alt›nda al›nan
ifadelerin delil olarak kullan›la-
mayaca¤›n›n mücadelesi veril-
mifltir. ‹flkenceli ifadelere daya-
narak iddianame haz›rlayan sav-
c›lar ve cezalar veren hakimler,
iflkenceci polislerle birlikte Türki-
ye’nin “adalet sistemi”ni olufltur-
maktad›r. Ba bak›mdan ülkemiz-
deki adalet, iiflflkkeenncceellii ‘‘aaddaalleett’’tir!

Bu mahkemelerde iflkenceci-
lere dava açmay› baflarmak bir
sorundur, ama es kaza tutuklat›l-
sa bile, iflkencecinin ceza almas›-
n›n örne¤i yok denecek kadar az-
d›r. ‹flkenceden ölümlerde bile,

aç›k delillere ra¤men iflkenceci-
lerin tutukland›¤›n›n örnekleri he-
men hemen bulunamaz. Yarg›n›n
iflkencecilere yönelik bu sahip-
lenmesinde, ayn› mekanizman›n
parças› olmalar›n›n da pay› var-
d›r.

‹‹flflkkeennccee,, HHaappiisshhaanneelleerr 
PPoolliittiikkaass››nn››nn PPaarrççaass››dd››rr
‹flkencenin sistematik olarak

kullan›ld›¤› yerlerden birisi de ha-
pishanelerdir. Devletin hapisha-
neler politikas›, tutsaklar›n tteesslliimm
aall››nnmmaass››, yani, kifliliksizlefltiril-
mesi, düzene karfl› düflüncelerin-
den vazgeçirilmesi üzerine oturur.

Bu politikan›n uygulanmas›n-
da temel dayanak yine iflkence-
dir. 12 Eylül döneminin Metris,
Diyarbak›r ve Mamak hapishane-
lerinde yap›lan iflkenceler, halen
belleklerden silinmemifltir. Bir
gün de¤il, haftalar ve aylar de¤il,
hemen her gün uygulanan ve yy››ll--
llaarr›› bulan sistematik iflkencedir
sözünü etti¤imiz.

Bu politika, 12 Eylül öncesin-
de de uygulan›yordu, 12 Eylül
sonras›nda da sürdürüldü. Dev-
let, hapishanelerdeki egemenli¤i-
ni, “teslim alma politikas›n› s›n›r-
s›z uygulamas›” ile ölçmüfltür.
Bunun anlam› ise, s›n›rs›z iflken-
ce yapma koflullar›na sahip ol-
mas›d›r. Bu amaçla gündeme ge-
tirilen F Tipi hapishanelerin ad›
iflkence ile özdefltir.

Kimi dönem üst boyutlarda
uygulananam›fl, kimi dönem ifl-
kence sesleri hapishanelere s›¤-
mam›flt›r. Fakat, her dönem ifl-
kence hapishaneler politikas›n›n
de¤iflmeyen parças›d›r. Tutsakla-
ra yap›lan tüm dayatmalar, ifl-
kence eflli¤inde gündeme getiril-
mifltir.

Bu gerçeklere ra¤men, halen
Adalet Bakan›’ndan, TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu
Baflkan›’na, burjuva bas›na kadar
iflkencenin ““mmüünnffeerriitt”” oldu¤un-
dan söz edenler var. Böylesi aç›k
bir gerçe¤in üzerini örtmeye ça-
l›flmak iflkencecilerin hamili¤ine
soyunmaktan baflka anlama gelir
mi?

...Hala Tutuklanmad›!
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Oligarfli cephesinde günlerdir,
çocuklar›n eylemlerde kullan›ld›-
¤› demagojisi yap›l›yor. Burjuva
kalemflörlerin yaz›p çizdikleri bir
yana, “Filistin’in çocuk general-
leri”ni selamlayanlar da, ifl ülke-
mize gelince, oligarflinin korosu-
na kat›l›yorlar. 

Adana Valili¤i, çocuklar›n gös-
terilere kat›lmas›n› engellemek
için, çocuklar›n ailelerininin yyeeflfliill
kkaarrtt››nn›› iippttaall eettmmee, ““kköömmüürr yyaarrdd››--
mm››nn››”” kesme karar› ald›. 

Bakan Nimet Çubukçu; ““BBiizz--
zzaatt eeyylleemm iiççiinnddee ççooccuu¤¤uu kkuullllaa--
nn››yyoorrssaa ççooccuu¤¤uu eelliinnddeenn aall››nnaa--
rraakk kkoorruummaa aalltt››nnaa aall››nn››rr”” diye-
rek, aileleri tehdit etti. 

K›sacas›, hep birlikte bir yan-
dan ““ççooccuukkllaarr iissttiissmmaarr eeddiilliiyyoorr””
diye yaygara kopar›yorlar; fakat,
bunun yaygaras›n› yaparken bile
kendileri çocuklar› istismar eden
durumundalar. 

““ÇÇooccuukkllaarr›› kkuullllaannmmaa”” dema-
gojisi yaparken, ““yyeeflfliill kkaarrtt iippttaa--
llii”” gibi kararlar al›rken, amaçlar›
çocuklar›n korunmas› m›? 

Kim inan›r buna?
Çocuklar›m›z› aç b›rak›rlar-

ken, sokaklara mahkum ederler-

ken, uyuflturucu batakl›¤›na iter-
lerken, çocuklar›m›za bile iflken-
ce yapmaktan geri kalmazlarken,
kim inan›r onlara!

Çocuklar› sahiplenme görün-
tüsü alt›nda da sürdürdükleri hal-
ka karfl› savaflt›r.

Öyle bir savafl ki, çocuklar›
da, halk›n yoksullu¤unu da bu
savaflta malzeme olarak kullan-
maktan, daha aç›kças› istismar
etmekten çekinmemektedirler.
Halk› yoksullaflt›r›yor, aç b›rak›-
yor, sonra da bu durumu halka
karfl› flantaj olarak kullan›yorlar. 

“Yeflil kart iptali”, tam da böy-
le bir flantajd›r; yyookkssuulllluukk flflaannttaajj››..
““Hak isterseniz, bunun için ey-
lem yaparsan›z, çocuklar›n›z›n
eylemlere kat›lmas›n› engelle-
mezseniz, sizi daha büyük bir
yoksullu¤a gömeriz” denilmekte-
dir.

De¤ilse, çocuk istismar› ya-
panlar da kendileridir. Çocuklar›-
m›za açl›¤›, yoksullu¤u, sokakla-
r›, her çeflidinden zulmü reva gö-
ren de kendileridir. 

Örne¤in, halk›n meflru eylem-
lerine kat›lan çocuklar›n istismar
edildi¤ini söyleyen burjuvazi, ço-
cuklar›n eme¤ini sömürürken on-
lar›n çocuk oldu¤unu hat›rlamaz.
Türkiye'de 66--1177 yyaaflfl ggrruubbuunnddaakkii
ççaall››flflaann ççooccuukk ssaayy››ss›› 11..66 mmiillyyoonn--
dduurr.. Sa¤l›¤a zararl› ifllerde çal›flan
çocuklar›n oran› yyüüzzddee 6600’d›r.
Ama bunun burjuvazi için önemi
yoktur, onlar çocuklardan elde
ettikleri kâra bakarlar. Çocuk
eme¤ini sömürmekten hiç utan-
maz burjuvazi. 

Neredeyse tüm reklamlarda
çocuk kullan›rken, istismar ettik-
leri ak›llar›na bile gelmez.

Çocuklar asker cenazelerinde,
flovenist gösterilerde de kullan›-

labilir. Buna da itirazlar› yoktur.
‹flkencelerden geçirirken ve

hapse atarken de onlar›n çocuk
oldu¤unu hat›rlamazlar. 2006 y›l›
rakamlar›na göre, Türkiye'de ço-
cuk ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüü ssaayy››ss››
22667722’’yyee ulaflm›flt›r ve Türkiye,
en fazla çocuk tutuklu-hükümlü
s›ralamas›nda dünyada üçüncü
s›ray› al›yor.

Uza¤a gitmeye gerek yok,
“Çocuklar istismar ediliyor” diye
elefltirdikleri eylemlerde, ttuuttuukkllaa--
nnaann ççooccuukk ssaayy››ss›› 52’dir. Sadece
Diyarbak›r’da tutuklananlardan
16’s› iillkkookkuull öö¤¤rreenncciissiiddiirr.. ‹lkokul
ö¤rencileri iflkencelerden geçiri-
lebilir, tutuklanabilir, onlar›n üze-
rine kurflunlar ya¤d›r›labilir, fakat
eylemlere kat›lmamal›d›rlar!

Düflünün ki, bu ülke; baflba-
kan›n›n ““kkaadd››nn ddaa oollssaa,, ççooccuukk
ddaa oollssaa ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriimmiizz ggee--
rreekkeennii yyaappaaccaakktt››rr”” dedi¤i ve bu
söz üzerine 3, 6, 8 ve 9 yafl›nda-
ki Fatih’in, Enes’in, ‹smail’in ve
Abdullah’›n katledildi¤i bir ülke-
dir. ““KKaadd››nnllaarr›› vvee ççooccuukkllaarr›› ddaa
vvuurruunn”” anlam›na gelen bu söz
üzerine, 28 Mart 2006’da Diyar-
bak›r’da polis taraf›ndan katledi-
len 11 kiflinin 7’si çocuktu.

Çocuklar›m›z›n meflru eylem-
lerde, haklar›, özgürlükleri, gele-
cekleri için mücadele etmelerine
tepki gösterenler, öyle ya da böy-
le düzenin onlar› mahkum etti¤i
sömürü ve zulüm tablosunun sür-
mesini isteyenlerdir.

2006 y›l› rakamlar›na göre,
dünyada her y›l 20 milyon çocuk
fuhufl pazar›na sokuluyor ve fu-
hufl pazar›na çocuk tafl›nan ülke-
lerden birisi de Türkiye’dir. Yine
Türkiye y›lda 7.000 çocu¤un te-
cavüz ve tacize u¤rad›¤› ve bu
alçakl›klar› gerçeklefltiren Hü-

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

tek bir söz hakk› yoktur

Türkiye'de 6-17 yafl grubun-
daki çal›flan çocuk say›s› 1.6
milyondur. Sa¤l›¤a zararl› ifl-
lerde çal›flan çocuklar›n ora-

n› yüzde 60’d›r. 

Bu mu sizin çocu¤a
verdi¤iniz de¤er?

Türkiye, en fazla çocuk tu-
tuklu-hükümlü s›ralamas›n-
da dünyada üçüncü s›rada. 

Bu mu sizin çocuk sevginiz?

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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seyin Üzmez gibi sap›klar›n,
iktidar›n, Adli T›p’›n, mah-
kemelerin el ele vermesiyle
hapishaneden ç›kar›ld›¤› bir
ülkedir. 

Çocuklar› ailelerinden al-
maktan söz eden Nimet Çu-
bukçu’ya soruyoruz; diye-
lim ki ald›n, ne yapacaks›n
peki? Tecavüzden, daya¤a,
iflkenceye kadar çocuklara her
türlü zulmün yap›ld›¤› çocuk
yurtlar›na m› koyacaks›n›z onlar›
da?

Yoksa, ssookkaakkllaarrddaa yyaaflflaayyaann
8888 bbiinn 331133 ççooccuu¤¤uunn aarraass››nnaa mm››
kkaattaaccaakkss››nn››zz??

‹laç tekellerinin istekleri üzeri-
ne 2005’te düzenledi¤iniz, sa¤l›k-
l› çocuklar›n deneylerde kullan›l-
mas›na olanak veren yasaya uy-
gun olarak, ““kkoobbaayy”” m› yapa-
caks›n›z yoksa?

Düzenin çocuklar›m›za hiçbir
çözüm sunamayaca¤›n› biliyoruz. 

Oligarflinin, “çocuk istismar›”
söylemi ile gelifltirdi¤i sald›r› kar-

fl›s›nda, ““ÇÇooccuukkllaarr››nn ggöösstteerriilleerr--
ddee yyeerr aallmmaass›› hhooflfl bbiirr dduurruumm ddee--
¤¤iill.. AAnnccaakk ççooccuukkllaarr››nn ppoolliittiikk oorr--
ttaammllaarrddaa yyeettiiflflmmeekk zzoorruunnddaa bb››--

rraakk››llmmaass›› ddaa hhooflfl ggöörrüüllmmee--
mmeellii”” çerçevesinde savun-
ma gelifltirmeye çal›flanlar
da oldu. Oysa, böyle yak-
laflmak burjuvazinin bak›fl
aç›s›na teslim olmak, onun
ölçülerini kabul etmektir.
Filistin’de, Irak’ta veya ül-
kemizde, e¤er çocuklar›m›z
da açl›¤›, yoksullu¤u, zulmü

yafl›yorsa, elbette çocuklar›m›z
da açl›¤a, zulme karfl› mücadele
içinde yer alacakt›r.

Her biçimde çocuklar›n ölü-
müne neden olan, çocuk istisma-
r›n› sürdüren oligarflik düzenin bu
konuda söyleyecek tek bir keli-
mesi olamaz. Sorgulanmas› ge-
reken, çocuklar›m›z›n meflru ey-
lemlere kat›lmas› de¤il, o eylem-
leri çocuklar›m›z için ölümcül ha-
le getiren AKP’dir, Genelkur-
may’d›r. Çocuklar› kurflunlayan
ve kurflunlatanlar, tutuklayanlar
sorgulanmal›d›r. Çocuklar›m›z›
aç, yoksul sokaklarda b›rakanlar
sorgulanmal›d›r. Çocuklar›m›z›
kullanan da onlard›r.

AAbbdduullllaahh DDuurraann:: DDiiyyaarrbbaa--
kk››rr hhaallkk››nn››nn kkaadd››nn eerrkkeekk
ggeennçç yyaaflflll›› ssookkaakkllaarrddaa oolldduu--
¤¤uu bbiirr ggüünnddee,, ““kkaadd››nn ddaa ooll--
ssaa,, ççooccuukk ddaa oollssaa ggüüvveennlliikk
ggüüççlleerriimmiizz ggeerreekkeennii yyaappaa--
ccaakktt››rr””  ddiiyyeenn BBaaflflbbaakkaann EErr--
ddoo¤¤aann’’››nn ttaalliimmaatt››yyllaa vvuurruu--
llaannllaarrddaann bbiirriiyyddii.. TTeekk kkuurr--
flfluunnllaa,, kkaallbbiinnddeenn vvuurruullmmuuflfl--
ttuu 99 yyaaflfl››nnddaakkii AAbbdduullllaahh.. 

Dersim’de aç›l›fllara kat›lmak için gelen Tayyip
Erdo¤an protestoyla karfl›land›. Tayyip’in gelece¤i
hafta boyunca Dersim’in mahallerinde bildiri da¤›-
t›m› yap›ld› ve Erdo¤an’›n hangi amaçlarla gelece-
¤i konusunda insanlarla sohbet edildi.

Tayyip’in geldi¤i 25 Ekim günü Yeralt› Çarfl›-
s›’n›n üstünde toplanan içlerinde Halk Cep-
heliler’in de bulundu¤u yaklafl›k bin kifli uzun sü-

re Tayyip’i protesto eden sloganlar att›. “Bizler
AKP’yi S›n›r Ötesi-Berisi Operasyonlar›ndan, Öze-
lefltirmelerden, Zamlardan, fioven, Irkç›, Faflist Po-
litikalardan, Toplumla Mücadele Yasas›’ndan, Kürt
Halk›na ‹mha, ‹nkar Asimilasyon Politikalar›ndan
Tan›yoruz” pankart›n›n aç›ld›¤› ve “Katil ABD ‹flbir-
likçi AKP, Zam Zülüm ‹flkence ‹flte AKP, Kürt Halk›
‹mha Edilemez, Kürt Halk›na Özgürlük, S›n›r Ötesi
Operasyonlara Hay›r- Operasyonlar Durdurulsun”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Sanat Soka¤›’ndan
Merkez AKP binas›n›n önüne gidildi. AKP polisinin
halk› tedirgin etme çabalar›na ra¤men Dersim AKP
binas›n›n önüne yürüyen Dersim halk› 5 dakika
oturma eylemi yapt›. Oturma eyleminden sonra
okunan aç›klamada AKP’nin, emperyalist politika-
lar› hayata geçirmek için her türlü bask›y›, yasa¤›
ve iflkenceyi halk›m›za reva gördü¤ünden bahse-
dildi. AKP’nin iktidarda oldu¤u süre boyunca zam-
lar›n, zulüm ve iflkencelerin hiç bitmedi¤ine vurgu
yap›larak iflkencede katledilen Engin Çeber’in Met-
ris Hapishanesi’nde gördü¤ü iflkence sonucu
yaflam›n› yitirdi¤i belirtildi. Aç›klaman›n ard›ndan
AKP il binas›n›n önüne siyah çelenk b›rak›ld›. B›ra-
k›lan çelengin ard›ndan alk›fl, slogan, ›sl›k ve z›lg›t-
larla eylem sona erdi. Eylemden sonra polisin mer-
kezden da¤›lmamas›na karfl›l›k halk da çarfl› mer-
kezinde toplu bekleyiflte bulundu.

...Hala Tutuklanmad›!
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Erdo¤an Dersim’de
Protesto Edildi!



Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i ‹zmir Çi¤li fiubesi 25
Ekim akflam› “Birlik ve Da-
yan›flma” ad› alt›nda bir ye-
mek düzenledi.

Yemekte konuflan PSAKD
Çi¤li fiube Baflkan› Türkan
Do¤an Çi¤li fiubesi’nin kuru-
luflundan bugüne çal›flmalar›-
n› anlatarak AKP’nin temel
hak ve özgürlükleri gasp et-
mesinin karfl›s›nda Pir Sultan
Abdal durufluyla cevap vere-
ceklerini ve örgütlü halk›n
karfl›s›nda hiçbir gücün dura-
mayaca¤›n› söyledi.

Yeme¤e kat›lan PSAKD
Genel Merkez Denetleme Ku-
rulu Üyesi ‹shak Kocab›y›k da

konuflmas›nda
Alevi halk›n so-
runlar›n› dile ge-
tirdi. Kocab›y›k
iflkencelerle öl-

dürülen Engin Çeber’e de¤i-
nerek sorumlular›n›n hesap
vermesi gerekti¤ini vurgulad›.

Kocab›y›k’›n konuflmas›n›n
ard›ndan, ‹zmir Büyükflehir
Belediye Baflkan› Aziz Koca-
o¤lu’na Cem ve Kültür Merke-
zi’ne katk›lar› için PSAKD Çi¤-
li fiubesi bir plaket verdi. Bir
baflka plaket de Çi¤li Belediye
Baflkan› Ensari Bulut’a veril-
mek üzere baflkan yard›mc›s›
Erkan Gül’e sunuldu.

Sanatç› Nilüfer Sar›tafl’›n
da türküleriyle kat›ld›¤› gece-
nin sonunda halaylarla bir-
lik ve dayan›flma yeme¤i
sona erdi.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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‹mral› Hapishanesi’nde tecrit
edilen PKK önderi Abdullah Öca-
lan’a yönelik sald›r›lara gösteri-
len tepkiler, oligarflinin yo¤un
sald›r›s›yla karfl›laflt›. Yüzlerce ki-
fli gözalt›na al›nd› ve tutukland›.

DTP ve Halk ‹nisiyatifleri’nin,
25-27 Ekim aras›nda düzenledik-
leri miting, yürüyüfl ve gösteriler-
de, toplam 488 kifli gözalt›na
al›nd›, 135 kifli tutukland›.

Bu rakama, 28-29 Ekim’de
Antep, ‹zmir, Tarsus ve Van’da 31
kiflinin tutuklanmas› eklendi.

Sadece Adana’da geçen iki
hafta içinde gözalt›na al›nanlar›n
say›s›, 780 kifliye ulaflt›, ki bunla-
r›n 325’i çocuk.

Oligarflinin terörünün boyutla-
r› aç›kt›r. Bu terörün sebebi, Kürt
halk›n›n taleplerini bast›rmakt›r.
Görüntü ne olursa olsun, gerekçe
olarak ileri sürülen ne olursa ol-
sun, temel neden, Kürt halk›n›
sindirmek, bask› ile susturmakt›r.

Bir yandan bu sald›r›lar sürdü-

rülürken, di¤er yandan oligarfli-
nin tarihinde ilk defa, bir Genel-
kurmay Baflkan›, Bakanlar Kuru-
lu toplant›s›na kat›larak, brifing
verdi. 27 Ekim’deki toplant›da,
Kürt halk›na yönelik yeni sald›r›
kararlar› al›nd›. Kararlara iliflkin,
hükümet sözcüsü Cemil Çiçek,
““bbiirr kk››ss››mm tteeddbbiirrlleerriinn kkaammuuooyyuu--
nnaa aaçç››kkllaannmmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iill..
AAnnccaakk tteerröörrllee mmüüccaaddeellee kkaarraarrll››--
ll››kkllaa ssüürrddüürrüülleecceekkttiirr”” dedi.

Kürt sorunu ortada duruyor,
iktidar ve Genelkurmay’›n politi-
kas›n› bask› ve terör oluflturuyor.
Ve her zamanki gibi, burjuva
medyada, AKP ve Genelkurma-
y›n yan›nda saf tutanlar birer bi-
rer öne ç›k›yor. 

Örne¤in, Milliyet gazetesinden
Do¤an Heper, Kürt halk›na karfl›
oligarflik ittifak düflüncesini, ““GGüü--
nneeyyddoo¤¤uu’’ddaa AAKKPP’’lliiyyiizz”” diyerek
ifade ediyor. Mesele, Kürt halk›-
n›n sindirilmesi olunca, laiklik,
fleriatç›l›k falan bir kenara b›rak›-

l›yor. AKP-Genelkurmay ittifak›
paralelinde burjuva bas›nda
DTP’ye karfl› adeta yeni bir linç
sald›r›s› haz›rlan›yor. 

Ahmet Hakan, oligarflinin sal-
d›r›lar› ile Kürt halk›n›n direniflle-
rini ayn› kefeye koyarak, DTP’nin
kapat›lmas›n› savunuyor ve bunu
da ““AAvvaannaakk aayydd››nn”” de¤ilim diye
izah etmeye çal›fl›rken, apolitik
ve flovenist bir tutum sergiliyor. 

Demokrat olup olmamak, bel-
li sorunlar karfl›s›nda al›nacak ta-
v›rlarda ortaya ç›kar. Kürt sorunu
bunlar›n baflta gelenlerinden biri-
sidir. Ve, kimi sorunlarda “de-
mokrat” tav›r alanlar›n, Kürt hal-
k›n›n talepleri karfl›s›nda hiç de
demokrat olamad›klar› görülebili-
yor.

Oligarflinin bask› politikas›n›n
de¤il, Kürt halk›n›n hakl› taleple-
rinin yan›nda yer almadan, de-
mokrat da olunamaz.

Kürt Halk›na Karfl› 

Gözalt›, Tutuklama Terörü

Samsun’da 15 Ekim tarihinde ku-
rulan Karadeniz Özgürlükler Derne-
¤i’nin aç›l›fl çay› düzenlendi. 

26 Ekim günü düzenlenen çaya 40
kifli kat›l›rken sorunlar›n çözümü için
birarada olunmas› gerekti¤i konuflul-
du. Türkülerin söylendi¤i fliirlerin
okundu¤u aç›l›flta halaylar çekildi. 

E¤itim-Sen Samsun fiubesi çiçek
göndererek desteklerini sunarken aç›-
l›fla BES Genel Merkez Yöneticileri,
Samsun BES yöneticileri ve Emekli-
Sen yöneticileri de kat›ld›.

Samsun Özgürlükler Derne¤i Ad-
resi: 19 May›s Mah. Saadet Cad. No:
27 Tellio¤lu ‹fl Han› Kat: 3 Daire: 6
Samsun

Tel: (0-362) 435 06 05

Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i Kuruldu!

Çi¤li Pir Sultan Birlik ve
Dayan›flma Yeme¤i



26 Ekim günü televiz-
yon ekranlar› Mersin’den
bir  yoksullu¤un görün-

tülerini yans›t›yorlard›. Ertesi gün bas›nda devam et-
ti ayn› haber: Mersin’deki dram... “4 kardefl az daha
açl›ktan ölüyordu”... 

Do¤ruydu fakat bu yaln›zca dört kardeflin de¤il,
yaln›z Mersin’in de¤il, Türkiye’nin dram›d›r. Türkiye
benzer dramlarla doludur. Mersin’deki drama gözya-
fl› dökenler, sanki bu olaylar ‘‘mmüünnffeerriitt’’mmiiflfl gibi gös-
teriyorlar.

fiu “münferit” olma durumu, her konuda bir ka-
ç›fl; ülke gerçe¤ini, sistemin yap›s›n› görmekten

kaçman›n liman› adeta. Ama gerçekten
kaç›fl yok. Yoksulluk, iflsizlik, açl›k dramlar›
her yerden gösteriyor kendini. 

* 
‹flsizli¤in resmi çiziliyor Zonguldak’ta;

Maden iflçisi olarak al›nacak 3 bin kifli için
37 bin kifli baflvuruyor ve bunlar›n 1160’›

da üniversite mezunu. 
*
Ve güzel ülkemizde, bir utanç köflesi olarak

Mersin’deki dramla ayn› günlerde MMiillyyoonneerrlleerr ffuuaarr››
düzenleniyor. Kürflat Tüzmen aç›yor ““MMiilllliioonnaaiirree FFaa--
iirr””’’ii.. Milyonerden kas›t, dolar milyonerleri.. Milyoner-
ler fuar›n›n Türkiye’deki hedef kitlesi, sadece 50 bin
kifliden olufluyormufl. Çünkü Türkiye’de flu anda 50
bin dolar milyoneri bulunuyormufl. Bu rakam ülke-
mizde geçen y›la göre 8 bin kifli artm›fl. Yani yyüüzzddee
1188’’lliikk ola¤anüstü bir art›fl söz konusu milyonerlerde.
TTeekkeelllleerr iiflflttee bbuunnddaann ddoollaayy›› hheepp aayynn›› ssllooggaann›› aatt››yyoorrllaarr::
YYaaflflaass››nn AAKKPP!!.... Siz b›rak›n Mersin’i Zonguldak’›... 

...Hala Tutuklanmad›!
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Geçen hafta, OECD ülkelerine
iliflkin bir rapor yay›nland›. “OECD
Ülkelerinde Gelir Da¤›l›m› ve Yok-
sulluk” bafll›kl› rapor, artan yok-
sullukla ilgili oldukça çarp›c› bir
gözlem içeriyordu. Raporda,
““1970’lerden günümüze gelir eflit-
sizli¤i artt›¤› halde sosyal patlama
riskinin azald›¤›, bunun da önem-
li ölçüde ‘magazin etkisi’nden
kaynakland›¤›” söyleniyor. 

Daha özlü bir deyiflle, ““MMaaggaa-
zziinn oollmmaassaa ssoossyyaall ppaattllaammaa oolluurr””
diyor OECD. 

Raporda, “yoksul kesimlerin
magazin yoluyla süper zenginlerin
gündelik yaflamlar›n› okuduklar›
ve kendilerini de öyle hayal ede-
rek rahatlad›klar›, bundan dolay›
da zengin yaflamlar›na karfl› tepki
duymad›klar›” belirtiliyor.

Kuflku yok ki, 1970’lerden bu-
güne, ama özellikle de 1990’lar
ve 2000’ler boyunca artan yok-
sullu¤a, büyüyen gelir adaletsizli-
¤ine karfl› yoksul halklar›n çok
daha sert ve üst düzeyde tepkile-
rinin olmamas›n›, sadece böyle
aç›klayamay›z. Fakat bunun ifade
etti¤i kültürel kuflatman›n son de-
rece önemli oldu¤u da aç›kt›r. 

M a -
g a z i n
d i y e

adland›r›lan “kültürel yozlaflt›r-
ma” politikas›, oldukça uzun bir
dönemdir, kitlelerin tepkilerinin
nötralize edilmesinde burjuvazi-
nin iradi ve sistemli olarak bafl-
vurdu¤u bir politikad›r. Maga-
zin’in bu ölçüde yay›lmas›, yay-
g›nlaflt›r›lmas› kendili¤inden bir
süreç de¤ildir. Y›llard›r magazini
körükleyen, onu adeta gerçek ha-
yat›n yerine geçiren, insanlar›
kendi sorunlar›ndan uzaklaflt›r›p
magazinle beyinlerini dolduran
burjuva politikalar bofluna de¤ildi
elbette... 

Magazin öylesine girmifltir ki
toplumsal yaflama, bazen söylen-
di¤i gibi, ddiizziilleerriinn mmii hhaayyaattaa,, hhaa-
yyaatt››nn mm›› ddiizziilleerree öykündü¤ü birbi-
rine kar›fl›k hale gelmifltir. Yan›ba-
fl›ndaki insanlar›n açl›¤›, ac›lar›
için tek damla gözyafl› dökmeyen
insanlar›n, ekran karfl›s›nda en
duyarl› insanlara dönüfltü¤ü sahte
bir dünyad›r magazin dünyas›. 

O dünya ayn› zamanda dert-
lerden kaç›fl ve sahte umutlara
ba¤lan›fl dünyas›d›r. Aç›n televiz-
yonu bak›n; her konuda bir yar›fl-
ma.. Köfleyi mi dönmek istiyor-

sun, orada. Efl mi ar›yorsun? Ora-
da. Gözetlenmek ve gözetlemek
mi istiyorsun? Kofl oraya. Dizi mi
istiyorsun, hangi tür istiyorsan,
bolca. Fark›nda ol ya da olma. ‹z-
le, takip et, etkilen ve ayn›s›n›
yap. Para m›? Çal-ç›rp. Bulama-
d›n m›? Fuhufl yap. Ad›n› böyle
koymak istemiyormusun? Aç
“Binbir Gece Masal›’n›. Yol-yön-
tem orada... San›lmas›n ki sade-
ce geri kesimlere hitap ediyor bu
magazin kültürü. Hay›r. Toplu-
mun az çok ayd›n, örgütlü kesim-
leri de kendini kurtaram›yor o
dünyan›n çekiminden... O dünya-
ya kendini kapt›ranlar›n ço¤al-
mas›, iflte OECD raporunda sözü
edilen “mmaaggaazziinn eettkkiissii”ni ortaya
ç›karmaktad›r. 

Ve elbette bu noktada yine
görmek gerekir ki, magazini “ma-
sum” gören, flu veya bu gerek-
çeyle “masumlaflt›ran” her yakla-
fl›m, iflte bu sonucun ortaya ç›k-
mas›na hizmet etmifl olmaktad›r. 

Özcesi, magazin, art›k s›radan
bir kelime olman›n ötesinde, bir
politikan›n ad›d›r; kitleleri uyufltu-
ran bir mikrobun ad›d›r ve yok-
sullar›n kavgas›n› büyütmek için
ondan uzak durmak, onu etkisiz-
lefltirmek flartt›r.

fiu MMagazin OOlmasayd›...

Kör müsünüz, yoksa 
herkesi aptal yerine 
mi koyuyorsunuz?



Çayan’› anlamak ve anlatmak,
devrimci de¤erleri anlamak ve an-
latmak demektir. 

Çayan Mahallesi bu yan›yla bir
tarihtir. 

Bir mücadele örne¤idir. 
ÇAYAN, ayn› zamanda devrim-

cilerin, halk›n somut taleplerine
nas›l sahip ç›kt›¤›n›n da somut bir
örne¤idir.

Özellikle 12 Eylül öncesi, oligar-
flinin devrimcilere karfl› sürdürdü¤ü
"anarflist, terörist" demagojilerinin
oldu¤u bir zamanda, devrimcilerin
halk›n konut talebine
nas›l sahip ç›kt›klar›-
n›n, nas›l ele gelir fle-
kilde çözdüklerinin
örne¤idir.

ÇAYAN, sadece
konuflan oportunist-
revizyonist sola bir
cevapt›r. Zira devrim-
cileri "sadece eylem yapmakla"
karalamaya çal›flanlara bir ce-
vap olmufltur.

ÇAYAN, baflka bir yan›yla dü-
zene cevapt›r. Oligarflinin, halk›n
özellikle de yoksullar›n konut so-
rununu çözmedi¤inin ve çöze-
meyece¤inin de cevab› olmufl-
tur. 

Devrimciler, olanaks›zl›klara
ra¤men, hatta, birçok fleyin elle
yarat›ld›¤› o koflullarda, ÇAYAN
gibi koca koca mahalleleri pekala
yaratabilmifllerdir. 

ÇAYAN, düzenle devrimciler
aras›ndaki en temel fark› da ifade
etmektedir.

Bugün NNuurrtteeppee olarak da ad-
land›r›lan fakat as›l ad›, devrimcile-
rin verdi¤i ad›yla ÇÇAAYYAANN MMaahhaallllee--
ssii olan mahalle, kurulal› 30 y›l ol-
du. M›s›r tarlalar›n›n oldu¤u bir
araziden halk›n yaflad›¤› bir mahal-
leye dönüflmüfltür.

30 y›l boyunca onca bask›ya,
onca sald›r›ya karfl›n ÇAYAN’da
her zaman devrimciler oldu. Her

zaman devrimci ör-
gütlülük sürdürüldü,
korunabildi.

Evet, ÇAYAN ön-
celeri m›s›r ekilen ko-
ca bir aland›. Bir yan›
hazine arazisi, bir yan›

askeri bölgeydi.  Yerleflim olarak, o
ilk dönem topu topu 3 gecekondu
vard›... Sadece üç gecekondu. 

Araç olarak at arabas› kullan›-
l›rd›. 

‹lk göçler 1978 y›l›nda bafllad›.
‹lk gelenler daha çok Kars'tan, Er-
zincan'dan ve Dersim'dendi.

Göç edenler umudunu ‹stan-
bul'da aramak için buraya gelmifl-
lerdi. Yoksul ve paras›zd›lar. Ço¤u
köylüydü. ‹flsizler de vard›, ifl ara-
yanlar da, fabrikada çal›flanlar da. 

3 gecekondudan sonra gelenler,
ilkin kendili¤inden ve rastgele ev-
ler yapmaya bafllad›lar. Ancak
devrimcilerin müdahaleleriyle bu
kendili¤inden ve rastgele yap›m
sona erdi. 

Hani çok anlat›l›r. Devrimin ön-
derlerinin bir toplant›s›nda Ulusal
Banka’ya baflkan atamak için
CASTRO sormufl: “‹çinizde EKO-
NOM‹ST VAR MI?”. CHE “BEN...”
diye cevap vermifl... Castro,
Che’nin ekonomist olmad›¤›n› bil-
di¤i için gülünce; CHE, “Ben, ‘içi-
nizde KOMÜN‹ST VAR MI?’ diye

anlad›m” demifl ya ...
Dev-Gençliler de böyle iflte. 
DAYI DA BÖYLE.
Dev-Genç’liler, kan›yla teriyle

her ad›m›nda, her metrekaresinde
vard› ÇAYAN’›n. 

Hiçbir deneyi mi yoktu Dev-
Gençliler’in. Hatta o zamana ka-
dar, ellerine kazma kürek bile al-
mam›fl olanlar›n say›s› küçümse-
nemeyecek kadar çoktu. Yafl orta-
lamas› 20-22 olan devrimciler var-
d›, Çayan’›n yap›m›nda. 

‹stediler... Düflündüler...
Araflt›rd›lar... Yo¤unlaflt›lar...
Ve yapt›lar.
VE DAYI VARDI ORADA. DEV-

GENÇL‹ DAYI VARDI. Yerinde dura-
mayan heyecan› ile Day› vard›. Mi-

litanl›¤› ile Day› vard›.
Nas›l yapaca¤›z,

nas›l halledece¤iz, ne-
reden ö¤renece¤iz ve
mutlaka yapmal›y›z
diyen Day›m›z vard›. 

ÖNDER DAYI VAR-
DI. 

Her ifli yapmak için
nas›l hemen bir örgüt kurmak ge-
rekiyorsa, burada da önce örgüt
kurmak gerekir diyen Day› vard›. 

Evet önce bir komite kurulma-
l›yd›. Komite konuflacak, tart›fla-
cak, ihtiyaçlar› ç›kartacak, ifl bölü-
mü yapacak... yani k›sacas› her
fleyi üstlenecekti.

Komite ifle bafllad›. 
Örgüt kurulmufltu. 
“‹HT‹YAÇ ‹CATLARIN ANASI-

DIR” diye bofluna söylememifller. 
Önce bir komite kurdular. O ko-

mite, halkla toplant›lar yapt›. 
Ortalama üç çocuk üzerinden,

120 metrekare hesapland› evler. 
Dört ifllem d›fl›nda matemati¤i

günlük hayatta kullanmay› pek bil-
meyen Dev-Gençliler, el yordam›,
göz karar› d›fl›nda, hesaplaman›n
daha B‹L‹MSEL olmas› gerekti¤ine
karar verdiler.

Mimarl›k-mühendislik ö¤renci-
lerini ald›lar getirdiler.

Ve yine, DAYIMIZ VARDI tabii,
komitelerin kurulmas›, halkla top-

ÇAYAN MAHALLES‹ DEMEK 
DEV-GENÇ VE DAYI DEMEKT‹R. 
ONUN Ö⁄RETT‹⁄‹ YOLDAN MA-

HALLELER fiEH‹RLER KURACA⁄IZ.
ONUN Ö⁄RETT‹⁄‹ YOLDAN 

BA⁄IMSIZ DEMOKRAT‹K B‹R 
ÜLKE KURACA⁄IZ. 

DAYI’YA SÖZÜMÜZDÜR! 

ÇAYAN MAHALLES‹’ni Anlatmak

DAYI’YI ANLATMAKTIR
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lant›lar yap›lmas›n› planlaman›n,
denetlemenin d›fl›nda, DAYI ÇOK
‹Y‹ B‹R MARANGOZDU. Y›llarca,
çocuklu¤undan lise bitene kadar
a¤abeyinin atölyesinde çal›flm›fl,
EL‹NDEN HEMEN HER ‹fi GELEN
iyi bir DO⁄RAMA USTASI-MA-
RANGOZ olmufltu Day›. Yani bir
yap› ustas›yd›, ayn› zamanda. 

Kullan›m alan› nas›l hesaplana-
cak, ana arsa nas›l hesaplanacak,
her fley en ince ayr›nt›s›na kadar
tart›fl›l›yor ve ö¤reniliyordu.

Halka ilk arsalar 1978 y›l›nda
da¤›t›ld›. Da¤›t›m› ise Dev-Gençli-
ler yapt›lar. ‹lk arsalar ihtiyac› ola-
na, eve GERÇEKTEN ihtiyac›
olanlara eflitçe da¤›t›ld›. 

TORP‹L YOKTU, KARABORSA
YOKTU; SADECE GERÇEKTEN
‹HT‹YAÇ BEL‹RLEY‹C‹YD‹.

Her ailenin kendi ihtiyac› için
yer verilmesi esas›na dayan›yordu
da¤›t›mlar.

Sat›lamazd› örne¤in evler, kira-
ya verilemezdi... Kâr-kira de¤il, iihh--
ttiiyyaaçç belirleyiciydi. 

Arsa da¤›t›m›, gecekondu yap›-
m› sürerken ppllaannllaammaa da ona göre
yap›ld›. Bir bak›ma ilk evler, kent-
leflmenin ilk nüvesiydiler. 

Örne¤in yyaanngg››nn çç››kktt››¤¤››nnddaa,, yan-
g›na nas›l müdahale edilebilece¤i-
ne göre hesaplanm›flt› ev yerleflim-
leri ve yollar ona göre planlam›flt›...
Evler bahçeli olmal›yd› örne¤in. 

Yani mahalle bir plana, bir plan-
lamaya göre kurulmaktayd›. 

Evler tek katl› olmal›yd›.
Bahçelere sebzeler ekilebilmeli,

a¤açlar dikilmeliydi. 
Evlerin tek katl› ve bahçeli ol-

mas› devrimcilerin tercih ve plan-
lamas›yla oldu.

Dev-Gençliler okulda ö¤reniyor,
kütüphanede çal›fl›yor, hocalar›na
soruyor, bir mühendislik harikas› ol-
masa da YAfiANAB‹L‹R B‹R MA-
HALLE kurabilecekleri konusunda
kendilerine güveniyorlard›.

Gecekondular kurulurken aileler
birbirlerine yard›m ediyordu. Erkek-
ler, kad›nlar, gençler, çocuklar, dev-
rimciler elbirli¤i etmifl ve mahalleyi
yoktan yarat›yorlard›.

Bofl, bombofl araziye ev yap-

mak daha zordu. 
Halk›n paras› olmad›¤› için kul-

lan›lan malzemeler de s›n›rl›yd›.
Örne¤in inflaatlar için su sorundu. 

Su sorunu mu var, hemen çö-
zülmeliydi. Çözülmüfltü de. ‹nflaat-
larda kullanmak için su kuyular›
aç›lm›flt› hemen. Ve tabii, kuyular›n
güvenli¤i de sa¤lanm›flt›. 

SORUN VARSA ÇÖZÜLÜR. 
ÇÖZER‹Z.
B‹LM‹YORSAK Ö⁄REN‹R‹Z .
Çünkü biz biliyoruz ki; savafl,

savafl içinde ö¤renilir... Çünkü biz
biliyoruz ki; bizim hünerli ellerimiz-
le kuraca¤›z hayat›. 

Elbette, evlerin yap›m› çok h›zl›
ve derme çatmayd›. 1-2 günü geç-
medi hiçbir zaman. 

ÇAYAN’›n ilk kuruluflu, ilk evle-
rin yap›m› 1978 y›l›nda bafllad›.
1979-80 y›llar›nda h›zl› bir biçimde
bitirildi. As›l kurulufl bu y›llara da-
yan›r. 

Bu yo¤un yap›m, iki kez yy››kk››mmllaa
durdurulmaya çal›fl›ld›. ‹ki kez yap›-
lan evler yyeerrllee bbiirr edildi. Halk ve
devrimciler buna ra¤men, el ele ve-
rerek mahalleyi yeniden kurdular.

Yine bir sorun ç›km›flt›; y›k›mla-
ra karfl› DD‹‹RREENN‹‹fifi örgütlenmeliy-
di... Örgütlendi. 

Ve yine Day› vard›, direniflin ba-
fl›nda. Direniflin, ad›m ad›m örül-
mesinde Day› vard›. 

Yeni bir ihtiyaç daha ç›km›flt›
flimdi karfl›m›za: Bir ddeerrnnee¤¤iimmiizz ol-
mal›yd›, mahallede art›k komite-
den ç›k›lmal›yd›. 

MAHALLE HALKI B‹R DE DER-
NEK B‹NASI YAPTI KEND‹NE. ‹ki
büyük oda, bir mutfak ve en az el-
li-atm›fl kifli ile toplant› yap›lacak
flekilde bir salon...

Bu dernek binas›, ttaamm oorrttaass››nnaa
kuruldu mahallenin. 

Mahallede devrimciler, birlik ve
beraberli¤i sa¤lamal›yd›. Mahalle-
ye sahip ç›k›lmas›n› sa¤lamak için
s›k s›k halk toplant›lar› yap›ld›.
Halk bu toplant›larda mahallenin
sorunlar›n› tart›fl›r, önerilerini su-
nar, kararlar al›n›rd›. 

Halk, eflit koflullarda, özgürce
düflüncelerini aç›klamaktan geri
durmazd›.

Yine, mahallenin ihtiyaçlar›n›
ucuz, sa¤l›kl› ve çabuk karfl›lamak
için bir kkooooppeerraattiiff kurulmufltu. Bu-
rada daha çok g›da maddeleri sat›-
l›rd›. Kooperatif yoksul olana, pa-
ras›z-ucuz g›da maddeleri de sa¤-
lard›. Kooperatif bu bak›mdan tüm
halk›nd›. 

Kondu yap›m›nda yeme¤i ol-
mayana da yard›m bulmak esast›.
Kimsenin aç, kimsesiz kalmas›na
izin verilmedi hiçbir zaman.

‹lk dernek, 1979 y›l›nda kurul-
du. Dernek, Karsl›’s›yla, Erzincan-
l›’s›, Dersimli’siyle tüm halk› kay-
naflt›r›yordu. Bölgecilik yap›lmas›-
n›n, hemflehricili¤in önüne geçip
halk›n birli¤ini ve daha bilinçli ha-
reket etmesini sa¤lad›.

Halk toplant›lar›, e¤itim çal›fl-
malar› burada yap›ld›. Halk›n so-
runlar› burada tart›fl›ld›.

Ama bir de di¤er yan› vard› ge-
liflmelerin: Mahalle s›k s›k jandar-
ma ablukas›na, sald›r›s›na maruz
b›rak›ld›... Mafya girdi devreye...
Yetmedi, halk s›k s›k tehdit edildi.

Jandarma sald›r›s› oldu¤unda
halk geri ad›m atmad›. Kazma-kü-
rekle jandarmaya karfl› koydular.

‹nsanlar, mahallesinin savunul-
mas› konusunda neler yap›laca¤›-
na da, iflte o dernek binas›nda tar-
t›fl›p, karar verdi.

Tüm bu geliflmeler olurken dev-
rimciler de mahallede örgütlenme-
ye çal›fl›yordu. Genç devrimciler
halka güven vererek örgütlendi ve
mücadeleyi ad›m ad›m yükselttiler.

Mahallede gecekondular yap›l›r-
ken, Cumartesi-Pazar günleri ‹stan-
bul'un dört bir yan›ndan direniflçiler
yard›ma gelirdi. Her üniversiteden,
grup grup Dev-Gençliler ev yap›m›
için gecekondu bölgelerine gidiyor,
s›rtlar›nda kalas, biriket, inflaat mal-
zemesi tafl›yarak ev yap›m›n› h›z-
land›r›yorlard›. 

Gençlik bu konuda gönüllüydü.
Zor koflullardan yak›nmadan koflu-
yordu gecekondulara. Oralarda
gençlik halk›, halk gençli¤i tan›yor-
du. Bu birliktelik herkes için ö¤reti-
ci ve gelifltiriciydi. 

ÇAYAN’da devrimcileri tan›yan
halk›n gözünde Dev-Gençli olmak
ayr› bir anlam kazanm›flt›. Dev-
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Gençlilik, halk›n yan›nda, önünde
ve içinde olmakt›. Onlar gibi zor
koflullarda yaflamak, bask›lara
karfl› koymakt›. 

Üniversiteye, üniversite ö¤ren-
cilerine ço¤unlukla ürküntüyle ba-
kan halk, onlar› yan›nda buldu.
Onlar›n halk›n bir parças› oldu¤u-
nu gördü. Halk, devrimcilere gü-
vendi. Yard›m›n karfl›l›ks›z oldu¤u-
nu görüp, yaflad›. Kimsenin yar-
d›m eli uzatmad›¤› koflullarda, hal-
k›n yan›nda devrimciler vard›.

O y›llarda devrimciler böyle bir-
çok mahallenin kuruluflunda, olufl-
turulmas›nda yer ald›. ÇÇAAYYAANN,,
GGüülltteeppee,, KKaa¤¤››tthhaannee,, 11 MMaayy››ss bun-
lar›n bafll›calar›yd›...

*
Dernek, mahallenin imar›nda

da önemli bir rol üstleniyordu. Ön-
ce su sorunu çözülmeliydi. Halk
temiz su içmeliydi.

Su için çeflmeler yap›ld› ve
HALK TOPLANTILARI’nda kad›n-
lara suyu nas›l temizleyecekleri,
suyun nas›l klorlanaca¤›, nas›l
kaynat›laca¤› ö¤retildi. Tuvaletler
nas›l temizlenecek, ö¤retildi. 

Salg›n hastal›klar konusunda
önlem alman›n iki temel yoluydu.
SU VE TUVALET KULLANIMI KO-
NUSUNDAK‹ TOPLANTILARDA
DEVR‹MC‹LER Ö⁄REN‹YOR VE
Ö⁄RET‹YORDU. 

Elektrik için birçok yere baflvu-
ruldu. Ama k›sa dönemde, kaçak
olarak kullanma çözümü bulundu.

Elektrik tesisat› için halk›n pa-
ras› yoktu. Bunun üzerine, devrim-
ciler, depoya bask›n yaparak elek-
trik direklerini kkaammuullaaflfltt››rrdd››llaarr.. Bu
direklerin dikilmesiyle mahalleye
elektrik verildi. Tam bir bayram ha-
vas› vard›, elektrik direkleri dikilir-
ken. Her direk dikildiken sonra al-
k›fllar ›sl›klar kopuyordu.

Kanalizasyon için de halk top-
lant›lar› yap›ld›. Halk›n gönüllü ka-
t›l›m› esas al›nd›. Mahalleye kepçe
getirildi. Halk›n devrimciler önder-
li¤inde örgütlülü¤ü sayesinde
1979’da mahalleye kanalizasyon
yap›ld›.

fiehir kanalizasyonuna “T” bo-
rularla ba¤land› mahalle. 

Yollar aç›ld›. Olanlar düzeltildi.
Düzenli yollar›n aç›lmas›yla halk
rahat bir nefes alm›fl oldu. 

Y›k›mlara karfl›, faflist sald›r›la-
ra karfl› ve mahallenin güvenli¤i
için mahallede ggeeccee nnööbbeettlleerrii tu-
tuluyordu. Bir gecede ikiflerli,
üçerli gruplar halinde toplam 20-
25 kifli nöbet tutuyordu. 

Sabit nöbet yerleri vard›. Kimi
zaman da devriye gezilirdi. Son
derece ciddi ve planl›yd›, nöbet ifli.
Hangi grup nöbeti kaçta alacak,
kaçta verecek, hepsi düzenlenmifl-
ti. Halk nöbetçilerin yemek çay vb.
konusunda tüm ihtiyaçlar›n› karfl›-
lard›. 

‹lginçtir bir yanda halk ve dev-
rimciler nöbet tutarken, yan› ba-
fl›nda bulunan askeri birlikte de
askerler nöbetteydi. Burada ma-
hallenin nöbetçileri ile asker nöbe-
çiler aras›nda ilginç enstaneler ya-
flan›rd›. 

ÇAYAN’da Feriköy semtinde
sel bask›n›na u¤rayan halk da var-
d›. 1979-80 aras›, Feriköy’den ge-
lenler de buralarda ev yapt›lar. Fe-
riköy’de halk aç›kta kalm›flt›, ve
devrimciler sorunu böyle çözmüfl-
lerdi iflte. 

DAYI HEM KURMAYLI⁄I, HEM
EME⁄‹ ‹LE ÇAYAN’IN KURULU-
fiUNDA, BAfiINDAN SONUNA
YER ALMIfiTIR. 

1- ÖNCE KOM‹TE KURUL-
MUfi, SONRA KOM‹TELER ÇO-
⁄ALTILMIfi,

2- DERNEK KURULMUfi,
HALK TOPLANTILARI YAPILMIfi,
KARARLAR ALINMIfi VE SORUN-
LAR ÇÖZÜLMÜfiTÜR.

3- O GÜNE KADAR EL‹NE H‹Ç
KAZMA KÜREK ALMAMIfi DEV-
GENÇL‹LER KOCA B‹R MAHAL-
LEY‹ DAYI’NIN KURMAYLI⁄INDA
YARATMIfiLARDIR.

4- YOKSULLUK GERÇE⁄‹
KARfiISINDA HEMEN B‹R TÜKE-
T‹M KOOPERAT‹F‹ KURULMUfi
VE FAAL‹YETE GEÇ‹R‹LM‹fiT‹R. 

5- YIKIMLARA KARfiI C‹DD‹,
GÜÇLÜ D‹REN‹fiLER ÖRGÜT-
LENM‹fi VE MAHALLEY‹ YIKTIR-
MAMIfiLARDIR. 

6- MAFYAYA KARfiI C‹DD‹ ÖN-

LEMLER ALINMIfi VE MAFYA MA-
HALLEYE SOKULMAMIfiTIR. 

7- SU VE TUVALET SORUNU
SA⁄LIKLI B‹R fiEK‹LDE ÇÖZÜL-
MÜfi, BU KONUDA HALK E⁄‹T‹L-
M‹fi, ÇOCUKLAR AfiILANMIfiTIR. 

K›sacas› bir mahallede hayat›n
örgütlenmesi için yap›lan daha bir
çok fleyle birlikte, ÇAYAN planl›-
programl› ve iradi bir çal›flman›n
yürütüldü¤ü bir yer olmufltur. 

Halk›n konut sorununu çöz-
mek, yaflan›l›r koflullar oluflturmak
için planl› bir çaba harcanm›fl, bu-
nun için ac›lara, yokluklara katla-
n›lm›flt›r. 

MAHALLE, O 3 YILDA KURUL-
DU⁄U ‹LE KALMAMIfi, HALKIN
YAfiAM KURALLARI, B‹R ADA-
LET ANLAYIfiI VE B‹R HUKUK
OLUfiTURULMUfiTUR.

BU NEDENLED‹R K‹, "bir kar›fl
toprak” ‹Ç‹N HALK B‹RB‹R‹YLE
KAVGA ETMEM‹fiT‹R. TERS‹NE
B‹RB‹R‹NE SAYGILI, B‹RB‹R‹NE
YARDIMCI OLAN B‹R KÜLTÜR
OLUfiTURULMUfiTUR.

Mahallede sorunlar olmam›fl
m›d›r? Elbette çok çeflitli sorunlar
olmufltur. Ama bunlar da halka
götürülerek, halk›n da sorunlar›
tart›flmas›, çözüme kat›l›m› sa¤-
lanm›flt›r. H›rs›zl›¤›n, fuhuflun, yoz-
laflman›n giremedi¤i bir yerdir ÇA-
YAN o y›llarda...

Ve en önemlisi, o y›llardan bu
yana ÇAYAN hep devrimcilerle
an›l›r olmufltur. Oraya kan döken,
emek veren devrimciler unutulma-
m›flt›r. 1988-‘89’lu y›llarda halk›n
Çayan’da yapt›¤› bir parka, bura-
n›n ilk flehidi olan HHüüsseeyyiinn AAkk--
ssooyy’un ismi verilmifltir.

Devrimciler yoksul halk›n ya-
n›nda olmay› pratikleriyle göster-
mifllerdir. Bugün ÇAYAN'a gidilip o
y›llara dair konufluldu¤unda 50-60
yafl aras›nda kad›n ve erkeklerimi-
zin anlat›mlar›n›n ne kadar ö¤retici
oldu¤u daha iyi görülür. Orta yafl-
l›lar, yafll›lar o y›llar› ggöözzlleerrii ››flfl››llddaa--
yyaarraakk ve coflkuyla anlat›rlar. Ve o
y›llardaki iliflkilerin, yard›mlaflma-
n›n, yaflam›n daha güzel oldu¤unu
vurgularlar. 

Birlik ve beraberli¤in oldu¤unu,
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devrimcilerin bitmeyen enerji ve
çabalar›n› anlat›rlar. Mahallenin
kurulmas›nda devrimcilerin eme¤i-
nin, yol göstericili¤inin alt›n› çizer-
ler hep. 

ARADAN 30 YIL GEÇSE DE,
OL‹GARfi‹ BU GERÇE⁄‹ VE YAfiA-
NILAN O YILLARI HAFIZALARDAN
S‹LMEY‹ BAfiARAMAMIfiTIR. ÇA-
YAN’I DEVR‹MC‹LER KURMUfiTUR.
ÇAYAN’I DEV-GENÇL‹LER VE DA-
YI KURMUfiTUR.

Bask›lara, faflist teröre, kültürel
yozlaflmaya, 12 Eylül y›llar›na ra¤-
men yaflanan o y›llar hala taptaze
durmaktad›r göz önünde.

DEV-GENÇL‹LER, ÇAYAN’da
ssaaddeeccee bbiirr mmaahhaallllee kkuurrmmaamm››flflllaarr--
dd››rr.. Yani katk›lar› sadece ev yap-
mak, yap›lan evlere yard›m etmek-
le s›n›rl› de¤ildir. Konut sorunu, ge-
cekondu yap›m› halk›n somut bir
talebidir. Bu talebe sahip ç›k›lm›fl,
halk›n›n konut sorununa böyle bir
çözüm bulunmufltur. 

Fakat devrimciler, ÇAYAN’da
bunun ötesinde, halka, en baflta
güçlerinin nereye kadar yetti¤ini
göstermifllerdir. Örgütlü halk›n, öörr--
ggüüttllüü oollmmaann››nn neleri, nas›l baflara-
ca¤›n›n en güzel örne¤ini yaratm›fl-
lard›r. 

Halk ÇAYAN’da ggüüccüünnüü ggöörr--
mmüüflflttüürr.. Kendi talepleri için, kendi
sorunlar› için mücadele etmeyi
kavram›flt›r. 

Halk, ÇAYAN’da ddeemmookkrraassiiyyii
öö¤¤rreennmmiiflflttiirr.. Halk toplant›lar›nda
kendi sorunlar›n›, kendi yaflam›n›
tart›flm›fl ve kararlar alm›flt›r. Düze-
nin kendisinden esirgedi¤i en
önemli fley olan, görüfl belirtme ve
karar almay› orada hayata geçir-
mifltir halk. Kendi yaflam›na, gele-
ce¤ine karar vermifltir. Direnifli ya-
flam›fl, direnmeyi ö¤renmifltir. 

En önemlisi de, ddüüzzeennii ttaann››mm››flfl--
tt››rr. Dostlar›n›n ve düflmanlar›n›n
kimler oldu¤unu hayat ona göster-
mifl, düzene karfl› mücadele böyle
filizlenip geliflmifltir. 

Baflta, ço¤u yoksul olan ve
Anadolu’dan gelen halk, köylülük
özelliklerini gösteriyordu. Herkesin
kendi küçük dünyas› vard› elbette. 

Mücadele ve örgütlülük onlar›
de¤ifltirmifl, h›zla ppoolliikklleeflflttiirrmmiiflflttiirr..

Art›k ufuklar› daha genifltir. Daha
bilinçlidirler. Dünyay› ve ülkeyi da-
ha iyi tan›maktad›rlar. 

E¤itim çal›flmalar›, seminerler,
tart›flmalar, halk toplant›lar› onlar›
bilinçli hale getirmifltir. 

Devrimcilerin çal›flmalar›yla,
halk› kucaklamalar›yla gecekondu
bölgeleri düzenin ooyy ddeeppoossuu,, aarraa--
bbeesskk yyuuvvaallaarr›› olmam›flt›r. Tersine,
düzeni korkutan ve s›k s›k polis ve
asker taraf›ndan abluka alt›na al›-
nan, patlamaya haz›r yerler olmufl-
tur.

Devrimciler düzene ra¤men pe-
kala örnek yerleflim bölgeleri yara-
tabilmifllerdir. Çayan iflte bunun
bafll›ca örneklerinden biridir. 

ÇAYAN sadece binalardan, ev-
lerden ibaret de¤ildir. 30 y›ll›k tarih
içinde yarat›lan tüm de¤erlerin,
mücadelenin bir bütün olarak top-
lam›d›r ÇAYAN.

Ve özel olarak bafl›ndan bugüne
kadar, 30 y›ll›k bu tarih içinde dev-
rimcilerin apayr› bir yeri, eme¤i,
çal›flmas›, çabas› vard›r.

30 y›l boyunca bu de¤erleri bü-
yütmek için devrimciler, az bedel-
ler ödememifltir. fiehit ya da tutsak
düflenler olmufltur. Uykusuz gece-
ler, aç geçen günler, y›k›mlar, yok-
luklar, çamur ve so¤ukta süren bir
yaflamd›r ÇAYAN. 

Anlat›mlarda "ÇAYAN’› devrim-
ciler kurdu” denir k›saca; bu do¤-
rudur. Ancak bu 30 y›ll›k tarihi,
bafllang›c› ve kuruluflu tam olarak
da aç›klamakta eksik, hatta yeter-
siz kal›r bu cümle. 

Her evinin harc›nda, biriketinde,
tu¤las›nda devrimcilerin eme¤i,
al›nteri, enerjisi, sahiplenmesi var-
d›r. Dev-Genç’liler; gündüzler ve
geceler boyunca, yüzlerce evin ya-
p›m›nda bizzat yer alm›fllar, nerede
ihtiyaç varsa, orada olmufllard›r.
Yeri gelmifl yol yap›m›nda, yeri gel-
mifl elektrik direklerinin dikiminde
yer alm›fllard›r. 

Katk›lar›, çabalar› sadece bu-
nunla s›n›rl› olmam›flt›r. Mahalleye
bilinç tafl›m›fl; Alevisi-Sünnisi,
Kürt’ü, Türk’ü, Laz’›yla kardeflçe
bir ortam›n oluflturulmas›nda
önemli rol oynam›fllard›r. K›sacas›,
orada yarat›lan halk örgütlülü¤ü-

dür as›l olan.

Dayan›flma, dostluk, yard›mlafl-
ma; iflte baflta bunlar kazand›r›l-
m›flt›r oradaki yaflama.

Devrimci hareket, gençlik ÇA-
YAN’da çal›fl›rken, gençli¤in müca-
delesinin üniversite kampüslerine
s›k›flt›r›lmas›n›n da önünü kesmifl,
gençli¤e baflka bir ufuk açm›flt›r. 

Devrimcilerin; ÇAYAN gibi ör-
nekler yaratm›fl olmas› devrime ve
mücadeleye iliflkin güveni pekifltir-
mifltir. Devrim ve mücadele daha
somut bir olgu haline gelmifltir. 

"Gecekondular yap›lm›fl, ma-
halle kurulmufltur” demek o gün-
leri aç›klamaz. Adeta diflle-t›rnakla
kaz›lm›fl, öyle kazan›lm›flt›r her fley.

Çat›flmalar, 

nöbetler, devriyeler,

barikatlar, 

k›sac›k bir geceye s›¤d›r›lan ev-
ler, 

derme çatma binalar›n yap›-
m›ndaki h›zl›l›k, 

y›k›mlara karfl› umudun diri tu-
tulmas›...

O y›llar›n en belirgin yanlar›d›r.
Bir tarih olarak yaflanm›flt›r tüm
bunlar. ÇAYAN o nedenle ddeevvrriimmccii
mmüüccaaddeelleenniinn ttaarriihhii gibidir. O tarih-
te büyük özveriler, do¤ru önderlik-
ler ve büyük bir coflku vard›r. 

O TAR‹H‹N HER ANINDA DAYI
VARDIR.

O EVLER‹N HER TU⁄LASINDA
DAYI VARDIR.

HER ELEKTR‹K D‹RE⁄‹NDE,
HER HALAYDA VARDIR DAYI.

ÇAYAN DEV-GENÇ VE DAYI
DEMEKT‹R. 

ONUN Ö⁄RETT‹⁄‹ YOLDAN,
BA⁄IMSIZ VE DEMOKRAT‹K B‹R
TÜRK‹YE’Y‹ KURCA⁄IZ. 

DAYI’YA SÖZÜMÜZDÜR.

VE SÖZÜMÜZDÜR; “... Gece-
kondulardan gelip bo¤az›m›z› s›ka-
caklar” KORKUSUNU BÜYÜTE-
CE⁄‹Z. 

VVEE SSOONNUUNNDDAA SSIIKKAACCAA⁄⁄IIZZ OO
BBOO⁄⁄AAZZLLAARRII.. 
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Mevsim k›fl ve kar ya¤›yor
Moskova'ya. Hava 'buz gibi' deni-
len cinsten so¤uk. Saatler gece
yar›s›n› geçip yeni bir güne dönü-
yor art›k. Tam o s›rada bir adam
d›flar› ç›k›yor. Kar alt›nda dans edi-
yor adeta. Ne havan›n ayaz›, ne de
vaktin gece oluflu umurunda bile
de¤il. Sevinçten, yüre¤i müthifl bir
coflkuyla çarp›yor bu 'ç›lg›n' ada-
m›n. Ve yan›ndakilerin gözlerinde-
ki soruya; "Paris Komünü'nün sü-
resini geçtik" cevab›n› veriyor.

‹flte o 'ç›lg›n' adam›n ad› Le-
nin'dir. Önderlik etti¤i Sovyet
Devrimi'nin Paris Komünü'nün
süresini aflmas›, insanl›¤›n tarihin-
de yeni bir sayfad›r. Coflkusu, o
büyük insanl›¤›n sevincinin özü,
özeti say›l›r. 

*
Dünya’y› sarsan ve yeni bir dö-

neme imza atan Ekim Devrimi’-
nin, 91. Y›l›n› kutluyoruz. 91 y›l
önce Ekim Devrimi ile devrim
düflten, teoriden gerçe¤e dönüfltü. 

Marks ve Engels’in 1848’de
“Komünist Parti Manifestosu”nda
ortaya koyduklar› düflünceler, Le-
nin taraf›ndan zenginlefltirilerek
ete kemi¤e büründürüldü. S›n›f
mücadelesi temelinde yaz›lan ta-
rihin kaç›n›lmaz olarak, kapita-
lizmden sosyalizme, burjuva ikti-
dar›ndan devrim yoluyla proletar-
ya iktidar›na gidece¤i öngörüsü,
Ekim Devrimi ile somutland›. 

Ekim Devrimi, ““ççaa¤¤››mm››zz eemm--
ppeerryyaalliizzmm vvee pprroolleetteerr ddeevvrriimmlleerr
ççaa¤¤››dd››rr”” diyen Lenin’in tarihsel
olarak do¤rulanmas›yd›. Bu dev-
rim, Marksizm-Leninizm bayra¤›
alt›nda, tarihsel olarak çökmeye
mahkum sermaye dünyas›n›n
tam ortas›nda, ezilenler için yep-

yeni bir dünyan›n kuruluflunun
müjdesi ve ilk somut ad›m›yd›. 

Tarih boyunca at›lm›fl en bü-
yük, en güçlü ve en etkileyici
ad›mlardan biri olan bu ad›m; em-
peryalist-kapitalist sistemi sarsar-
ken, dünyan›n tüm ezilen halklar›
aç›s›ndan kurtulufl umudu yaratt›. 

Kuflku yok ki, tarihin bu dev
ad›m›, çok büyük zorluklar alt›nda
gerçekleflti. Tarihsel dönüflümü
bafllatan ilk ad›m at›ld›ktan sonra
da zorluklar ve zorlu kavgalar sür-
dü. Emperyalist kuflatmaya ve
emperyalistlerin deste¤i ile ülke
içinde devrimi y›kmak için savafl
açan karfl›-devrimcilere karfl› mu-
azzam bir iç savafl sürdürüldü.
Yokluklarla mücadele edildi. Aç-
l›kla, iflsizlikle, sabotajlarla sava-
fl›larak Ekim Devrimi yoluna de-
vam etti. 

DDüünnyyaa HHaallkkllaarr›› EEkkiimm
DDeevvrriimmiiyyllee,, KKuurrttuulluuflfl
UUmmuuttllaarr››nn›› BBüüyyüüttttüü

Rusya’da devrim gerçekleflti-
¤inde 77 KKaass››mm 11991177’yi gösteri-
yordu takvimler. (Eski takvimle
24 Ekim’e denk geldi¤i için, Ekim
Devrimi olarak adland›r›lm›fl ve
tarihe de öyle malolmufltur.) 

Ekim Devrimi yeni bir dönemin
bafllang›c›yd›. Bu yeni dönemin bir
çok aç›dan farkl› anlamlar› vard›
ama en önemlisi fluydu: Kapitalist
sistemin egemenli¤i ilelebet de¤il-
di ve olmayacakt›. Kapitalizmin
art›k bir alternatifi vard›.

Bu yeni nesnel gerçeklik, kapi-
talist sistemi sarsmakla kalmad›,
tüm ezilen halklar aç›s›ndan bir
kurtulufl umudu da yaratt›. Ba-
¤›ms›zl›k ve sömürüden kurtulufl
için savaflanlar, Ekim Devrimi’n-
den güç ald›lar. Ekim Devrimi Al-
manya’dan Bulgaristan’dan Çin’e
kadar her ülkede devrimcilere
esin kayna¤› oldu. Ülkemizde em-
peryalistlere karfl› kurtulufl sava-
fl›n› sürdüren Kemalistler de,
Ekim Devrimi’nden maddi ve mo-
ral güç ald›lar. 

Ekim Devrimi’nin yaratt›¤› ye-

ni koflullarda emperyalist sisteme
karfl› tüm dünyada mücadele ge-
liflti. Ki bu geliflen mücadeleler bir
süre sonra sonuç vermeye baflla-
yacak, yeni yeni ülkeler emperya-
list sistemin iliflkilerinin d›fl›na ç›-
kacaklard›. 

Ezilen halklar, 2. emperyalist
paylafl›m savafl›ndan sonra geli-
flen ulusal ve sosyal kurtulufl mü-
cadeleleri sonucunda Do¤u Avru-
pa, Vietnam, Çin, Kore, Küba, Ye-
men, Angola, Mozambik, Gine-
Bissau, Laos, Kamboçya, Zim-
babwe zaferleriyle dünyan›n yar›-
s›na yak›n›nda egemen oldular. 

SSCB’de sosyalizmin inflas›n›n
ilerlemesiyle birlikte, dünya halk-
lar› sosyalizmin nas›l bir sistem
oldu¤unu somut olarak görüp ta-
n›maya bafllad›. Kapitalizmin bir
alternatifinin oldu¤u ve bu alter-
natifin de ancak sosyalizm olabi-
lece¤i, art›k sadece teorik bir iddi-
a de¤il, yaflanan somut bir ger-
çeklikti. 

Sosyalizm, kapitalizmin o güne
kadar çözümsüz gösterdi¤i, baflka
türlü olamayaca¤›n›n teorisini
yapt›¤› bir çok sorunun asl›nda
çözülebilir oldu¤unu gösterdi. Hiç-
bir sistem sosyalizm dünyas›nda
oldu¤u kadar temel sorunlar› kkaall››--
cc››,, hh››zzll›› kköökkllüü vvee ggüüvveenniilliirr bir bi-
çimde çözüme kavuflturmam›flt›r.
CCeehhaalleettii,, iiflflssiizzllii¤¤ii,, aaççll››¤¤››,, sseeffaalleettii,,
ss››nn››ffssaall aayyrr››ccaall››kkllaarr››,, uulluussaall bbaasskk››--
yy›› neredeyse tamamen ortadan
kald›rm›flt› sosyalizm daha iflin ba-
fl›nda. Kapitalizmin, 200 y›ll›k geç-
mifline ra¤men çözmedi¤i, daha
do¤rusu yap›s› nedeniyle çözeme-
di¤i sorunlar, sosyalizmle birlikte
nihayet çözüme  kavufluyordu. 

Çarl›¤›n ““hhaallkkllaarr hhaappiisshhaannee--
ssii””ne çevirdi¤i Rusya’da, Ekim
devrimi ile birlikte halklar› kufla-
tan bu ulusal s›n›rlar y›k›ld›. Ulusal
bask›n›n ortadan kalkmas› ile bir
çok halk yar›m kalan tarihsel sü-
reçlerini devam ettirerek, engelle-
nen uluslaflmalar›n› özgürce ta-
mamlamaya koyuldular. 

Ekim Devrimi, feodalizmin
ve kapitalizmin köleli¤e mah-

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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DÜNYA HALKLARI SOVYETLER B‹RL‹⁄‹N‹ ARIYOR
� Bu, asla umutsuz bir aray›fl de¤il;
� Bu, belirsiz bir aray›fl de¤il;
� Dünya halklar›, yeni Ekimlerin nas›l
yarat›labilece¤ini biliyor. 
� K›fll›k Saraylar› yine yerle bir edece¤iz!
� Yine kuraca¤›z sosyalist sistemimizi
ve blokumuzu!



kum etti¤i, bireycilefltirdi¤i, cahil
b›rakt›¤› insan tipi yerine, yeni
sosyalist toplumun insan›n› yarat-
ma yoluna girdi. YYeennii iinnssaann,, yyeennii
ttoopplluumm ddeemmeekkttii.. ‹nsan›n insan ta-
raf›ndan sömürülmedi¤i bir toplu-
mun yarat›lmas› kuflku yok ki, in-
san›n yeniden flekillendirilmesini
gerektiriyordu. 

DDüünnyyaann››nn yyeennii ‘‘ddeennggeelleerrii’’
Ekim Devrimi ve ard›ndan ge-

len devrimlerle sosyalist bir siste-
min ortaya ç›kmas›, dünya çap›n-
da iliflkileri, politikalar› da yeniden
flekillendirdi. Emperyalistler art›k
dünyada istedikleri gibi tek baflla-
r›na at koflturamayacaklard›. Art›k
sosyalist sistemi hesaba katma-
dan kimse bir ad›m atamayacakt›. 

Henüz bir sosyalist sistem ol-
madan önce bile, sosyalist bir
devletin varl›¤›, dünya halklar›
için güven ve moral güç demekti.
Nitekim, halklar›n bu güveni hiç
bofla ç›kmad›; dünya halklar›na
sald›ran Naziler karfl›s›nda Sovyet
halklar› büyük bedeller ödeyerek
faflizmin altedilmesinde belirleyici
bir rol oynad›lar. 

Sovyetler Birli¤i’nin ve
1950’lerden itibaren de sosyalist
sistemin varl›¤›, uluslararas› alan-
da halklar için nesnel olarak bir
güvence haline geldi. Sosyalist
sistem, en baflta emperyalist ül-
keler aç›s›ndan bir ccaayydd››rr››cc››ll››¤¤››
ifade ediyordu. Karfl›lar›ndaki sos-
yalist sistem, onlar› sömürü ve zu-
lümde, askeri operasyonlarda s›-
n›rlayan bir etkendi. 

‹kincisi, kapitalist dünya, sos-
yalizm karfl›s›nda kendi halklar›n›n
sosyalizme yönelmesini engelle-
mek için kimi ad›mlar atmak zo-
runda kal›yordu. “Sosyalizmle re-
kabet” edebilmek için, vatandafl-
lar›n›n e¤itim, sa¤l›k, konut gibi
ihtiyaçlar›n› belli standartlara yük-
selttiler. ““SSoossyyaall DDeevvlleett”” ad› da
verilen bu politikayla, burjuvazi,
sosyalizmin yapt›klar›n› kendisinin
de yapabilece¤ini ispatlamaya,
halklar›n sosyalizme yönelmesinin

önünü kesmeye çal›fl›yordu. 
Sosyalist sistemin, ekono-

mik, siyasi ve askeri gücü kar-

fl›s›nda, emperyalistler zorunlu
kalmad›kça aç›k iflgallere baflvu-
ram›yorlard›. Kuflkusuz s›n›f ç›-
karlar›n›n gere¤ini yapacaklard›.
Ancak, karfl›lar›nda cayd›r›c› bir
güç olunca onu hesaba katacak-
lard› elbette. 

Sosyalist sistemin uluslararas›
planda yaratt›¤› bir di¤er sonuç
ise, sosyalist olmasa da bir çok
ülkenin anti-emperyalist, anti-
Amerikan bir çizgi izleyebilmesini
mümkün k›lmas›yd›. Suriye’den
Irak’a, Yugoslavya’dan, Hindis-
tan’a kadar bir çok ülke, anti-em-
peryalist, “ba¤lant›s›z” ittifak ve
politikalar› ile dünya güç dengesi
içinde halklar lehine önemli bir
güç oluflturuyorlard›. 

Bunlar sosyalist sistemden güç
al›yorlard› ve nesnel olarak da
sosyalist ülkelerin müttefikleri idi.
fiu veya bu ölçüde, emperyalist
tahakkümün d›fl›ndayd›lar. Bu ise,
emperyalist sistemin manevra
alan›n›, pazar alan›n› daraltan bir
olguydu. 

Küçük burjuva hareketlerin, ik-
tidarlar›n bir ço¤u sosyalizmden
etkilenen bir politik hattayd›lar.
Sosyalizmin varl›¤› ezilen halkla-
r›n mücadelesi aç›s›ndan itici bir
rol oynamaktayd›. 

Yine, sosyalist sistemin varl›¤›,
devrimini yapm›fl tüm ülkeler aç›-
s›ndan emperyalist abluka karfl›-
s›nda daha güçlü durulmas›n›
sa¤lamaktayd›. K›sacas›, sosya-
list sistemin oldu¤u bir dünya,
halklar cephesinin daha güçlü,
halklar aç›s›ndan daha güvenli bir
dünyayd›. 

SSCB’deki karfl›-devrim ve
sosyalist sistemi oluflturan ülke-
lerdeki kapitalist restorasyonla
birlikte, bu tablo köklü bir biçim-
de de¤iflti. 

Dünya halklar› bugün Ekim
Devrimi’nin yaratt›¤› bu olumluluk-
lardan, avantajlardan yoksundur.

Halklar için bu durum sadece
“geçici” bir durumdur. Burjuvazi,
karfl›-devrimlerin ard›ndan “tari-
hin sonu”, “elveda proletarya”,
“sosyalizm öldü” tezleriyle halkla-
r› art›k bir daha sosyalizmin yara-
t›lamayaca¤›na inand›rmak iste-

diler. 
Sosya-

list siste-
min siyasi,
askeri ve
ekonomik
bir güç
o l a r a k
devreden
ç › k m a s ›
s o n u c u
m e y d a n
emperya-
listlere kalm›flt›. Emperyalizmin
alabildi¤ine pervas›zlaflt›¤› bu dö-
nemde, ideolojik olarak zay›f olup
sosyalist sisteme yaslanarak va-
rolan güçler (gerek ülkeler gerek
örgütler), ideolojik, politik olarak
büyük savrulmalar yaflad›lar. Di-
renme dinamiklerini kaybedenler,
emperyalizm karfl›s›nda boyun
e¤diler. 

Art›k karfl›s›nda sosyalist ülke-
lerin bask›s›n› duymayan emper-
yalistler, kendi halklar›na sa¤la-
d›klar› fonlar› da kestiler. Art›k
“sosyal devlet”e gerek yoktu! 

Pervas›z emperyalist sald›r-
ganl›k politikalar›yla, halklar› bir-
birine k›rd›rd›lar. Bir kar›fl toprak
için ulusal düflmanl›klar yarat›p
oralar› aç›k veya gizli iflgal ettiler. 

Geçmiflin “anti-komünist” baz›
kesimleri bile, sosyalist sistemin
halklar ve dünya aç›s›ndan geç-
miflte oynad›¤› rolü teslim etmek
zorunda kal›yor, “keflke Sovyetler
y›k›lmasayd›!” diyecek duruma
geliyorlard›. 

Sosyalist sistem olmad›¤› için,
bugün sömürü dizginsiz ve vahfli-
dir. O nedenle bu kadar pervas›z
ve kan dökücüdürler. O nedenle
sömürü daha ac›mas›z olmufltur. 

Ve fakat, dünya asla umudunu
kaybetmeyecektir ve kaybetme-
melidir. Çünkü, yaflad›¤›m›z tüm
bu olumsuzluklara ra¤men, Ekim
Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya,
halklara yol göstermeye devam
ediyor. Kurtuluflumuzun yolu yine
ayn›d›r, yeni Ekim Devrimleri ya-
ratmaktan baflka çaremiz ve yolu-
muz yoktur. Bozulan dengeler, ye-
ni Ekimlerle, halklar›n lehine ye-
niden kurulacakt›r. 

...Hala Tutuklanmad›!
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Samsun:
Ö¤rencilere Gözalt›

Ondokuz May›s Üniversite-
si’nde 24 Ekim’de yap›lan aç›l›fl
törenine kat›lan Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ü protesto etmek is-
teyen 41 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Abdullah Gül’ün konuflma ya-
paca¤› Kongre ve Kültür Merke-
zi’ne ö¤renciler yaklaflt›r›lmazken,
binaya oldukça uzak bir yer olan
Fen-Edebiyat Fakültesi önünde
toplan›p yürümek isteyen ö¤ren-
ciler, polis taraf›ndan engellendi-
ler. Polis barikat›n› aflmaya çal›-
flan ö¤rencilerden 41’i gözalt›na
al›nd›.

‹ntihar›n Sorumlusu
AKP’dir!

Kars’ta Alper Yaman adl› ö¤-
renci kredi kart› borcu nedeniyle
intihar girifliminde bulunmas›yla
ilgili aç›klama yapan Kars Genç-
lik Derne¤i Giriflimi intihar olayla-
r›n›n sorumlusunun AKP oldu¤u-
nu belirtti.   

Kars Yurdu’nda
Susuzluk Eylemi

Kars Kafkas Üniversitesi
Ö¤renci Yurdu’nda yaflanan su
kesintileri yüzünden en temel
ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz duru-
ma gelen ö¤renciler yurdun
önünde bir eylem gerçeklefltir-
diler. Kars Gençlik Derne¤i Giri-
flimi'nden ö¤rencilerin de arala-
r›nda bulundu¤u grubun hakl›
eylemine karfl› yurt müdürü
“Aran›zda provakatörler var,
onlar›n oyununa gelmeyin” di-
yerek düflmanl›¤›n› gösterdi.
Ö¤rencilerin da¤›lmamas› üze-
rine de polis ça¤›rd›. Da¤›lma-
yan ö¤renciler müdürden soru-
nu çözmesini istediler. Ö¤renci-
lerin kararl› duruflu karfl›s›nda
müdür geri ad›m atarak sorunu
çözme sözü verdi. Ö¤renciler
verilen söz üzerine eyleme son
verdiler.

Mu¤la’da Hukuksuzluk
Sürüyor… 

Mu¤la'da geçen y›l yap›lan
YÖK protestolar›na ve bas›n aç›k-
lamalar›na kat›ld›klar› için Mu¤la
Üniversitesi’nden uzaklaflt›r›lan 49
ö¤rencinin ‹dari Mahkeme'ye aç-
t›klar› davan›n sonuçland›¤› ö¤re-
nildi. Sonuçlanan davadan ç›kan
karar ö¤renciler lehine oldu¤u için
tebli¤ler geciktirilerek ö¤renciler
ma¤dur edilmeye çal›fl›l›yor.

Konuyla ilgili aç›klama yapan
Mu¤la Gençlik Derne¤i “hukuk-
suzluk son bulmal› ve kararlar
tebli¤ edilmelidir” dedi. 

Kocaeli Gençlik’ten
Tan›flma Çay›

Kocaeli Gençlik Dernekli Ö¤-
renciler 25 Ekim günü dernek bi-
nalar›nda tan›flma çay› düzenledi.
Günümüzde gençli¤in önünde du-
ran sorunlar ve bunlar›n çözümle-
rinin gençli¤in örgütlü mücadele-
sinden geçti¤i anlat›lan sohbetler-
de “sorunlar ortaksa, çözümler de
ortakt›r ve çözüm için  ortak mü-
cadele gerekmektedir” denildi.

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

Kars'da 40.Y›l›nda 68
Ve “Hat›rla Sevgili”
Söyleflisi

26 Ekim günü Kars Sanat Mer-
kezi’nde Büro Emekçileri Sendika-
s› Kars Temsilcili¤i (BES) taraf›n-
dan “40. y›l›nda 68 ve Hat›rla Sev-
gili” adl› söylefli yap›ld›.

Söylefliye Mustafa Yalç›ner ve
dizi oyuncular›ndan Bar›fl Koçak
kat›ld›. 

Söyleflinin soru bölümünde
Gençlik Federasyonlu ö¤rencile-
rin soru ya¤muruna tuttu¤u Mus-
tafa Yalç›ner kaçamak cevaplar
verdi. Dizideki çarp›tmalar› eleflti-
ren Gençlik Federasyonlu  ö¤ren-
ciler Mahirler’in direnme gelene-
¤inin hala sürdü¤ünü ve o dö-
nemde yaflanan direnme gelene-
¤ini bugün miras al›p onlar›n yo-
lunda yürüdüklerini ve tarihi çar-
p›tarak anlatman›n düzene hizmet
etmek anlam›na geldi¤i belirttiler.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...
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GENÇL‹KTEN HABERLER...

‹stanbul Üniversitesi’nde faflistler
30 Ekim günü ellerinde sat›rlarla, b›-
çaklar ve demir sopalarla, devrimci
demokrat ö¤rencilere sald›rd›. Dev-
rimci ö¤renciler faflistlere tafl ve so-
payla karfl›l›k verdiler. Yaflanan sald›-
r›da Gençlik Federasyonu üyesi Musa
Kurt bafl›ndan ve el bile¤inden ald›¤›
sat›r ve b›çak darbeleriyle a¤›r yarala-
n›rken Günay Da¤ da kalças›ndan b›-
çakland›. 

Musa Kurt ve Günay Da¤ arkadafl-
lar› taraf›ndan hastaneye kald›r›ld›.
Federasyon üyesi yaral› ö¤renciler 31
Ekim Cuma günü taburcu edildiler.

Sald›r›n›n öncesinde faflistlerin
Beyaz›t merkez kampüsteki Sinema
ve Kültür Kulübü taraf›ndan as›lan si-

nema gös-
t e r i m i
afiflleriyle,
Ö ¤ r e n c i
K ü l t ü r
M e r k e z i
(ÖKM) ve
Halkbilim
Kulübü’nün tan›t›m afifllerini indirip
y›rtt›¤› bildirildi. Devrimci demokrat
yurtsever ö¤renciler ise tekrar ayn›
yerlere afiflleme yapt›lar.

Faflist sald›r›n›n YÖK’ün kurulufl
y›ldönümü olan 6 Kas›m öncesine
denk gelmesi de dikkat çekti. Gençlik
YÖK’ü protestoya haz›rlan›rken
YÖK’ün hamisi faflistler de ö¤ren-
ci gençli¤e sald›r›yor.

‹stanbul Üniversitesi’nde
Faflist Sald›r›: 2 Yaral›

FFaaflfliissttlleerriinn
ssaalldd››rr››ss››nnaa
uu¤¤rraayyaann 
MMuussaa KKuurrtt



Ö¤rencilerin ülkemizde al›fl›k
oldu¤u bir olay, tekrar yafland›.
AKP iktidar› 7 Haziran 1995 tari-
hinden itibaren her ne sebeple
olursa olsun üniversiteleriyle ilifli-
¤i kesilenler ile, 1980-1995 y›lla-
r› aras›nda ö¤renci aff›na baflvur-
mam›fl ya da baflvurdu¤u halde
yararlanamam›fllar için bir öö¤¤rreenn--
ccii aaffff›› yasas› ç›kard›. Yasa Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül taraf›n-
dan da onayland›. 

Evet ö¤renciler olarak buna
al›flk›n›z, çünkü neredeyse iki se-
nede bir ö¤renci aff› ç›kar›lan bir
ülkede yafl›yoruz. ‹nsan›n akl›na
ister istemez “niye bu kadar çok
af ç›kar›l›r?” sorusu geliyor. En
son ç›kan yasay› ele al›rsak; AKP
iktidar› ö¤rencileri ve onlar›n e¤i-
tim hakk›n› çok düflündü¤ü, on-
lar›n geleceklerini kurtarmak is-
tedi¤i için mi af ç›kar›yor acaba?
Bunu söylemek hiç de do¤ru ol-
maz. Çünkü AKP’nin de di¤er ik-
tidarlar gibi bu aff› ç›kar›rken bir-
çok hesab› var. En önemlisi, bu
yasadan faydalanacak olan yüz-
binlerce ö¤rencinin ve ailelerinin
deste¤ini almak gibi bir amac›
var. Ayn› zamanda yerel seçimler
öncesi de iyi bir propaganda ara-
c›. Türbandan ve benzeri neden-
lerle okullardan uzak kalanlara
yönelik “sizi her zaman kolluyo-
rum, haklar›n›z› savunuyorum”
mesaj› vermek, kendi taban›na
oynamak gibi bir amaç da tafl›-
yor. Halk› kand›rmak için uygula-
d›¤› politikalar›n d›fl›nda göreme-
yece¤imiz bir aft›r söz konusu
olan. 

Bununla birlikte özelde AKP
iktidar› ve genelde de tüm ikti-
darlar›n “af” politikas›yla temel
amac› okullardan at›lan ve
boflta, bir aray›fl içerisinde
olan binlerce ö¤rencinin
umutlar›n› tazeleyip yeni-
den bu k›s›r döngünün içi-
ne hapsetmektir. Ki böyle
yaparak kendi sorunlar›n›n
çözümü için harekete ge-
çebilecek ö¤renci kitlesini
etkisizlefltirme hesab›nda-
d›rlar.

Asl›nda sürekli olarak

y›llard›r ö¤renci aff›n›n ç›kar›l›yor
olmas› bile bu aflar›n bir sorun
çözemedi¤ini göstermeye yeti-
yor. T›pk› ikide bir gündeme geti-
rilen “e¤itim reformlar›” misali
dönüp dolafl›p ayn› oyunu tekrar
sergileyip alk›fl tutmam›z› bekli-
yorlar.

AKP iktidar›na sormak laz›m;
madem ö¤rencilerin e¤itim hak-
k›n› bu kadar çok düflünüyorsu-
nuz; o zaman neden e¤itimi her
geçen gün daha da paral› hale
getiriyor, üniversitelere ticaretha-
ne mant›¤› ile yaklafl›yorsunuz?
Madem ö¤rencilerin haklar›n› bu
kadar çok dert ediniyorsunuz,
öyleyse y›llard›r en ufak hak ara-
ma eyleminde yüzlerce ö¤renciyi
okullar›ndan atan, uzaklaflt›ran
YÖK sistemini nneeddeenn aynen de-
vam ettiriyorsunuz? 

‹flte bu noktada kesinlikle sa-
mimiyet yoktur, sorun çözmek
kayg›s› tafl›nmamaktad›r. YÖK ile
aras›ndaki sorun da Yusuf Ziya
Özcan gelince çözülmüfltür. Çün-
kü daha öncesinde YÖK’le arala-
r›nda as›l olarak ç›kar kavgas›
vard› ve yeni YÖK baflkan›yla bir-
likte, ç›karlar› da uzlaflm›flt›r. Art›k
AKP’nin al›flt›¤›m›z halk›n çeflitli
kesimlerinin gözünü boyamaya
yönelik politikalar› vard›r. CHP,
MHP gibi düzen partilerinin de bu
politikaya itiraz› olmam›flt›r. Tersi-
ne yasay› hep birlikte ç›karm›fllar-
d›r. Ö¤rencilerin ve ailelerinin
uyutulmas› noktas›nda hepsi
hemfikirdir. Çünkü hepsinin istedi-
¤i gençlik tipi ayn›d›r.

Bu gençlik tipi, sormayan,
sorgulamayan, haks›zl›klara,
adaletsizliklere ses ç›karmayan
bir gençlik tipidir. Ses ç›karanlar›
ise okullardan uzaklaflt›r›p atmak
ortak politikalar›d›r. Üniversite-
lerdeki soruflturmalara bakt›¤›-
m›zda akla ziyan gerekçeler gö-
rürüz. “‹deolojik halay çekmek,
flüpheli flekilde karn›n› tutarak
okuldan ç›kmak, özel güvenlik
birimleriyle tart›flmak, okula ay-
ran sokmak...” gibileri bunun en
uç örnekleridir. Ve bu örnekleri
yaratanlar çok rahat bir flekilde
okuldan atma cezalar› verebil-
mekte, e¤itim hakk›m›z› elimiz-
den ald›klar› yetmiyormufl gibi
ç›k›p “sizi affettik” deme ikiyüzlü-
lü¤ünü gösterebilmektedirler. 

Okullar›ndan sudan sebeplerle
at›lan ö¤rencilerin kaybolan se-
neleri AKP’nin umurunda m›d›r?
Maddi ve manevi kay›plar vard›r
ve bunlar “afla” giderilemez. Af
ç›karmak kolay ve ucuz oland›r.
Oysa e¤itim sisteminin, ö¤renci-
lerin sorunlar›n›n çözümü için
çok daha kköökkllüü ddee¤¤iiflfliimmlleerr ge-
rekmektedir. Ö¤rencilerin ula-
fl›m, bar›nma, beslenme gibi so-
runlar›na çözüm üretmeyen, e¤i-
timi daha çok gerici-ezberci hale
getiren bir iktidar›n aff›na ihtiya-
c›m›z yoktur. ‹htiyac›m›z olan bi-
limsel paras›z ve eflit flartlarda
e¤itim görmektir.

Dolay›s›yla yeni ç›kan af da
ö¤rencilerin yaralar›na merhem
olmayacakt›r. Yaralar›m›za ancak
biz kendimiz merhem olabiliriz.

Bunu da en baflta, af ç›ka-
rarak gözümüzü boyamaya
çal›flanlar› affetmeyerek
sa¤layabiliriz. Bunun anla-
m› sorunlar›m›z›n çözüle-
ce¤i koflullar için mücadele
etmektir. Halk için bilimin,
halk için e¤itimin verilece¤i
demokratik halk üniversi-
teleri için örgütlenmek,
adaletli bir düzen için kav-
gaya girmektir.

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii

Ö¤renci AAff› SSorunlar› ÇÇözer MMi?
GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

...Hala Tutuklanmad›!
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Salih Sevinel'i
AKP Katletti

Salih Sevinel'in Tekirda¤
F Tipi Hapishanesi'nde za-
man›nda ve etkin bir t›bbi
müdahalede bulunulmad›¤›
için kalp krizinden ölmesine ilifl-
kin aç›lan davan›n görülmesine 28
Ekim günü Tekirda¤ Adliyesi’nde devam
edildi. 

Polisin adliye önünde yo¤un güvenlik
önlemleri ald›¤› görüldü.

Duruflma öncesi adliye binas› önünde
biraraya gelip sloganlar atarak adalet
isteyen TAYAD’l›lar aç›klama yapt›lar.
TAYAD’l›lar Salih Sevinel'in ölümünden
sorumlu olanlar›n bir an önce hak ettikle-
ri cezalara çarpt›r›lmas›n› talep ettiler. 

Duruflma 3 Kas›m 2008 tarihine
ertelendi.

Engin’i Katledenler Ferhat’› Vuranlar...

Say›:
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2
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Stammheim davas›, Alman-
ya’n›n devrimcilere yönelik sald›-
r›lar›n›n simgesi olan davalardan
birisidir. Stammheim davas›n›, bu
konuma getiren, davan›n, Alman-
ya’n›n ““aannttii--tteerröörr”” yasas› olan,
112299 Yasa Maddeleri çerçevesinde
aç›lm›fl olmas›d›r.

Davan›n sonucunu önemli ha-
le getiren de bu durumdur.
Stammheim davas› tutsaklar›n›n
ceza almas›, Alman emperyaliz-
minin bu yasa maddesini, bundan
sonra da ilericilere, devrimcilere
ve göçmenlere karfl› s›n›rs›zca
kullanaca¤› anlam›na gelecektir.

Stammheim davas›na karfl›
mücadele de bu nedenle, tüm ile-
rici devrimci demokrat güçleri
do¤rudan ilgilendiren önemdedir.

Bu çerçevede çeflitli ilerici ke-
simler davay› takip etmek için,
112299 YYaassaa MMaaddddeelleerriinnee KKaarrflfl›› MMüü--
ccaaddeellee KKoommiitteessii’ni kurdular ve
Stammheim davas› tutsaklar›n›n
serbest b›rak›lmas› için mücadele

ediyorlar.
Bununla birlikte, Alman em-

peryalizminin yarg›s› da, davan›n
bu önemine uygun olarak, her
türlü hhuukkuukkssuuzzlluu¤¤uu sergiliyor.

17 Mart 2008’de bafllayan
Stammheim davas›nda, bugüne
kadar yap›lan 4444 dduurruuflflmmaaddaa,,
tutsaklar aleyhine tek bir delil or-
taya ç›kar›lm›fl, tek bir iddia bile
kan›tlanm›fl ve sonuçland›r›lm›fl
de¤ildir. Fakat, 22 yy››lldd››rr hapisha-
nede tutulan tutsaklar halen tahli-
ye edilmediler.

Duruflmalar›n bafllamas›ndan
bu yana, 100’ün üstünde itiraz ve
çeflitli talepler içeren dilekçeler
verildi. Fakat bu dilekçelerin 7-8’i
hariç hiçbiri kabul edilmedi.

Stammheim davas› tutsaklar›-
n›n serbest b›rak›lmas› için, KK››zz››ll

YYaarrdd››mm ve 112299 YYaassaa
MMaaddddeelleerriinnee KKaarrflfl››
MMüüccaaddeellee KKoommiitteessii
taraf›ndan AAllmmaannyyaa

ggeenneelliinnddee düzenlenen paneller de
devam ediyor.

16-30 Ekim aras›nda Stutt-
gart'ta, DDrreessddeenn''ddee,, Leipzig'de,
BBeerrlliinn''ddee,, Greifswald'da, HHaamm--
bbuurrgg''ddaa,, Kiel’de, BBrreemmeenn’’ddee,,
Göttingen’de, HHaannnnoovveerr’’ddee yap›-
lan panellerde; dava hakk›nda
bilgi verilerek, devrimci-demok-
rat hareketlere karfl› bask›lar›n
son dönemlerde artarak sürdü¤ü,
bask›lar›n Avrupa genelinde uy-
guland›¤› ve birçok devrimcinin
tutsak edildi¤i anlat›ld›.

Komite’nin program›nda, 2-5
Kas›m aras›nda KKööllnn,, DDuuiissbbuurrgg,,
BBoonnnn vvee MMaannnnhheeiimm’de yap›lacak
paneller bulunuyor.

Yine Komite taraf›ndan yap›-
lan çal›flmalar çerçevesinde
Stammheim davas› tutsaklar›,
MMuussttaaffaa AAttaallaayy,, AAhhmmeett DDüüzzggüünn
YYüükksseell,, HHaassaann SSuubbaaflfl››,, ‹‹llhhaann DDee--
mmiirrttaaflfl vvee DDeevvrriimm GGüülleerr'e toplu
mektuplar gönderildi. 

Komite, ayr›ca ““MMuussttaaffaa AAttaa--
llaayy vvee AArrkkaaddaaflflllaarr›› SSeerrbbeesstt BB››rraa--
kk››llss››nn!!”” bafll›kl› bir iimmzzaa kkaammppaann--
yyaass›› da bafllatt›.

Stammheim Tutsaklar› 
Serbest B›rak›ls›n!
Bu Yarg›lamada Adalet Var M›?
◆ 44 duruflma yap›ld›, tek bir
iddia kan›tlanamad›
◆ ‹tiraz ve talepleri içeren 100’den
fazla dilekçe kabul edilmedi
◆ San›klar 2 y›ld›r halen tutuklu

Bir süredir tedavisini gördü-
¤ü kanser illeti, Nazmiye ana-
m›z› aram›zdan ald›. 

Yoksul ve çileli yaflam› 22
Ekim 2008 günü sona eren,
Nazmiye anam›z özellikle 1996
Ölüm Orucu direnifli günlerinde
ve 19 Aral›k katliam› öncesinde
onurlu evlatlar›n›n sesini duyur-
ma mücadelesinde yeri geldi
kafas› k›r›ld›, yeri geldi yerlerde
sürüklenerek gözalt›na al›nd›.
Okuma yazma bile bilmeyen
milyonlarca Anadolu kad›n›n-

dan biriydi ama
devrimcilere duy-
du¤u sevgi ve gü-
venle nice “oku-
mufl-yazm›fl” in-
sanlar›n,  yapmay›
bile akl›n›n ucun-
dan geçirmeye cü-

ret edemedi¤i eylemlere kat›ld›. 
Devrimcilere duydu¤u sevgi

ise yüre¤inden hiç eksik olma-
d›. Hastal›¤›n›n art›k iyice iler-
ledi¤i son anlar›nda söyledi¤i
son sözlerden birisi “bana bir
fley olursa TAYAD’l›lara haber
verin” oldu.  

Nazmiye anan›n cenazesi 23
Ekim’de, ailesinin, akrabalar›-
n›n ve TAYAD’l› Aileler’in de
kat›ld›¤› törenle,  Ankara Karfl›-
yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a ve-
rildi.

Ankara T‹YAD’›n
Kurucular›ndan
Nazmiye Karakaya

Vefat Etti



AAllmmaannyyaa''nn››nn DDuuiissbbuurrgg flehrin-
de, 25 Ekim günü saat Duisburg
Anadolu E¤itim ve Kültür Merke-
zi'nde Ölüm Orucu flehitleri an›l-
d›. 

Özgür Tutsaklar› anlatan "On-
lar ‹çerdeki Biz" bafll›kl› sineviz-
yonun izlenmesiyle bafllayan
anmada yap›lan konuflmada 122
flehitle, halk›n, devrimcilerin tes-
lim al›namayaca¤›, yokedileme-
yece¤i gösterilmifltir denildi.

Direniflle ilgili “Zaferi Siz Ka-
zand›n›z”, “Ekim’in 20’sinde Ek-
tik Açl›¤›m›z›” bafll›kl› yaz›lar›
okundu, konuflmalar yap›ld›.

***
Ölüm Orucu flehitleri ve

Engin Çeber için
‹‹ssvviiççrree’nin BBaasseell
flehrinde de anma
töreni yap›ld›.

Basel Kültür
Merkezi’nde ger-
çeklefltirilen anma
töreninde Ölüm

Orucu sürecinin son günlerindeki
geliflmeler eylemler ve ölüm oru-
cu sürecinin kazan›mlar›yla ilgili
sinevizyon gösterimi yap›ld›.

‹flkence sonucu 10 Ekim'de
flehit olan Engin Çeber’le ilgili
aç›klamalar okunurken Ölüm
Orucu ve hapishaneler üzerine
sohbetler yap›ld›.

***
fiehitler yap›lan törenlerle

an›l›rken BBeerrlliinn Yürüyüfl okurlar›
da, Ferhatlar'›n, Enginler'in Yürü-
yüflünü sürdürmeye ve gerçe¤in
sesi olan Yürüyüfl dergisini halka
ulaflt›rmaya devam ediyor.

Almanya'n›n baflkenti Ber-

lin'de bu hafta boyunca, Engin
Çeber'in katledilmesiyle ilgili ya-
y›nlanan Yürüyüfl dergisi yurtd›fl›
bürosu aç›klamas›n› ve Yürüyüfl
dergisini sokaklarda, iflyerlerinde
da¤›tarak gerçekleri halka götür-
dü okurlar›m›z.

28 Ekim günü de KKrreeuuzzbbeegg
semtindeki Halk Pazar› girifline
dergi kapaklar›ndan oluflturul-
mufl bir pano kuruldu. Bir saati
aflk›n bir süre boyunca burada
Yürüyüfl dergisi tan›t›ld›, aç›kla-
ma da¤›t›ld›, Enginler anlat›ld›...
Ayr›ca Yürüyüfl yurtd›fl› bürosu
aç›klamas› yüksek sesle okundu.

Burjuva demokrasisi, söz ko-
nusu olan devrimciler oldu¤unda,
bask›c›, yasakç› yüzüyle ortaya
ç›k›yor. Keyfi gözalt›lar, tutukla-
malar, yasal dergileri, dernekleri
yasaklamalar gündeme geliyor.

Frans›z emperyalizmi, PPaarriiss
AAnnaaddoolluu KKüüllttüürr vvee DDaayyaann››flflmmaa
DDeerrnnee¤¤ii’ne karfl›, 9 Haziran’da
derne¤i basarak ve dernek üyele-
rini tutuklayarak  bafllatt›¤› sald›-
r›lar›n›, 20 Ekim’de çeflitli evlere
yapt›¤› bask›nlarda, 6 devrimciyi
daha gözalt›na alarak sürdürmüfl-
tü.

Gözalt›na al›nan 6 kifli serbest
b›rak›ld›, fakat ortada Frans›z
emperyalizminin, devrimcilere
yönelik sald›rgan politikalar› dur-
maktad›r.

Kap›lar› k›r›larak, tehdit ve
gözda¤› verilerek gözalt›na al›nan
insanlar›n hepsi, yasal bir derne-
¤e gidip gelen insanlard›.

Faaliyetleri, Yürüyüfl Dergisi

okumak, sat›fl ve tan›t›m›n› yap-
mak, yasal bir derne¤e gitmekti.

Görüldü¤ü gibi, bunlar sadece
ülkemizde de¤il, AB’cilerin yere
gö¤e s›¤d›ramad›klar› AB’nin
burjuva demokrasilerinde de, BBÜÜ-
YYÜÜKK SSUUÇÇ olarak görülebilmekte-
dir.

Bu en s›radan haklar›n dahi
yok edildi¤i bir yerde demokrasi-
den söz edilebilir mi? ‹flte bu, bur-
juva demokrasilerinin devrimciler
karfl›s›ndaki gerçek yüzüdür. 

Sözünü etti¤imiz bu durum,
salt Frans›z emperyalizmi için ge-
çerli de¤ildir. Almanya’da, Belçi-
ka’da, ya da Avrupa’n›n di¤er
burjuva demokrasilerinde de özde
ayn›d›r. Benzer uygulamalar›n ör-
nekleri Almanya’da, Belçika’da,
‹talya’da da yaflanm›fl, bu ülkeler-
de de devrimcilere yönelik gözal-
t› ve tutuklamalar gerçeklefltiril-
mifl ve baz›lar›nda tutukluluklar
halen sürmektedir. 

Burjuva demokrasileri-
nin çok övündükleri en te-
mel haklar bile, bu sald›r›-
larda yok edilmektedir.
Düflünce, ifade, örgütlen-
me özgürlü¤ünün en s›ra-

dan, en meflru biçimlerine bile ta-
hammül edilememektedir. Em-
peryalizmin demokrasi anlay›fl›n-
da, sadece kendileri için zarars›z
hale gelmifl, “ehlileflmifl” olana
izin verilmektedir.

Frans›z emperyalizmi, devrim-
cileri suçlu ilan edip tutukluyor,
fakat, HHaammbbuurrgg AAnnaaddoolluu KKüüllttüürr
AArraaflfltt››rrmmaa vvee DDaayyaann››flflmmaa DDeerrnnee-
¤¤ii’nin konuya iliflkin yapt›¤› aç›k-
lamada da belirtildi¤i gibi, ““GGeerr-
ççeekkttee bbiirr ssuuçç vvee ssuuççlluu aarraannaaccaakk-
ssaa;; hhaallkk››nn hhaakkllaarr››nn›› ggaasspp eeddeenn-
lleerree,, eemmee¤¤iinnii,, aall››nntteerriinnii ssöömmüü-
rreennlleerree bbaakk››llmmaall››dd››rr..””

Evet, devrimci olmak, devrim-
ci düflünceleri yazan dergileri
okumak, devrimci düflünceleri
kitlelere tafl›mak, örgütlenmek
suç de¤ildir. Suç, sömürü düzen-
lerinin ç›karlar› için, devrimcilere
karfl› bu keyfilikleri, bask›lar› uy-
gulamakt›r.

En Temel Haklar› Çi¤neyen 
Burjuva DemokrasisiFRANSA:

...Hala Tutuklanmad›!
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Ölüm Orucu fiehitleri ve
Engin Çeber Yurtd›fl›ndaki
Etkinliklerle An›ld›

‹sviçre-Basel



Sömürünün yasal, fakat sömü-
rüye karfl› mücadele etmenin ya-
sad›fl› say›ld›¤› bir ülkede yafl›yo-
ruz. Elbette sadece bizim ülkemiz
bu durumda de¤il, sömürünün ol-
du¤u ülkelerin hemen tümü için
bu durum, flu ya da bu biçimde
geçerlidir. Yaflad›¤›m›z düzenin ka-
rakterini belirleyen ssöömmüürrüü nedir?

SSöömmüürrüü;; bbiirr iinnssaann››nn vveeyyaa iinn--
ssaannllaarr››nn,, bbaaflflkkaa iinnssaann vveeyyaa iinn--
ssaannllaarr›› ççaall››flfltt››rraarraakk,, oonnllaarr››nn
eemmee¤¤iinniinn ttaammaamm››nnaa vveeyyaa bbiirr
kk››ssmm››nnaa eell kkooyymmaass››dd››rr..

Sömürü kendili¤inden gerçek-
leflmez. Bir insan›n baflka bir in-
san› sömürebilmesi, üürreettiimm aarraaçç--
llaarr››nn››nn öözzeell mmüüllkkiiyyeettii ile mümkün
olabilmifltir. Üretim araçlar›n› ele
geçirmifl olan sömürücü s›n›flar,
üretim araçlar›ndan yoksun b›-
rakt›klar› kitleleri çal›flt›rarak,
eme¤ini sömürürler.

Sömürünün tarih sahnesine ilk
ç›k›fl›, toplumlar›n s›n›flara bölün-
mesi ile bafllar. Bilinen ilk toplum
biçimi olan, ilkel komünal top-
lum, s›n›fs›z bir toplumdur ve bu
toplumda ssöömmüürrüü yyookkttuurr.. Fakat,
sonraki toplumlar olan köleci,
feodal ve kapitalist toplumlar, in-
san›n insan› sömürdü¤ü toplum-
lard›r. Köleci toplumda, köle sa-
hipleri kölelerin eme¤ini sömü-
rürken, feodal  toplumda sömü-
ren feodal beyler (büyük toprak
sahipleri), eme¤i sömürülen ise,
serfler (yoksul ve topraks›z köylü-
ler)’dir.

Kapitalist toplumda ise, temel
sömürücü s›n›f burjuvazi, temel
sömürülen s›n›f ise proletaryad›r.
Kapitalizm, emek sömürüsünün
en yo¤un, en sistematik ve en
aleni yafland›¤› toplum biçimidir. 

Bu konuda Marks ve Engels,
Komünist Manifesto'da flöyle der-
ler; ““BBuurrjjuuvvaazzii,, üüssttüünnllüü¤¤üü eellee

ggeeççiirrddii¤¤ii hheerr yyeerrddee,, bbüüttüünn ffeeoo--
ddaall,, aattaaeerrkkiill,, rroommaannttiikk iilliiflflkkiilleerree
ssoonn vveerrddii...... TTeekk ssöözzccüükkllee,, ddiinnsseell
vvee ssiiyyaassaall yyaann››llssaammaallaarrllaa ppeerr--
ddeelleennmmiiflfl ssöömmüürrüünnüünn yyeerriinnee,,
aaçç››kk,, uuttaannmmaazz,, ddoollaayyss››zz,, kkaabbaa
ssöömmüürrüüyyüü kkooyydduu..””

Kapitalist sistemde sömürü-
nün gerçekleflme biçimi en genel
haliyle flöyledir;

Bir iflçi, kendisini çal›flt›ran
burjuvadan belli bir miktar ücret
al›r, fakat ald›¤› ücretten daha
fazla ““ddee¤¤eerr”” üretir. Ald›¤› ücret-
le, üretti¤i de¤er aras›ndaki bu
farka, ““aarrtt›› ddee¤¤eerr”” denir ve ‘‘aarrtt››
ddee¤¤eerr’’e, iflçiyi çal›flt›ran burjuva
el koyar. Dolay›s›yla iflçi, günün
belli bir saatinde ald›¤› ücretin
karfl›l›¤› olarak, geri kalan saat-
lerde ise patronun kâr etmesi için
çal›flm›fl olur. Bu, iflçinin sömü-
rülmesidir. ‹flçi, ne kadar çok sü-
reyle ve ne kadar az ücretle çal›fl-
t›r›l›rsa, sömürü de o kadar art-
m›fl olur.

Kapitalizmde sömürü sadece
üretim aflamas›yla s›n›rl› de¤ildir.
Emekçi, tüketim aflamas›nda, tü-
ketim mallar›na de¤erinden daha
fazla para ödemek zorunda b›ra-
k›ld›¤› için de sömürülmektedir.

Sömürülen kitlelerin, emekle-
rinin sömürülmesini gönüllü ola-
rak kabul etmeleri söz konusu
de¤ildir. Sömürü koflullar›, sömü-
rülen s›n›flara, yalan, demagoji ve
zor yoluyla kabul ettirilir.

Yalan ve demagoji, sömürüyü
perdelemek için kullan›l›r. Zorla-
ma ise, iki flekilde gerçekleflir. ‹ki
biçimden biri, eekkoonnoommiikk zzoorruunnlluu--
lluukkllaarrdd››rr.. ‹nsan, yaflam›n› sürdü-
rebilmek için üretim araçlar›na
ihtiyaç duyar. ‹nsanlar›n üretim
araçlar›ndan yoksun b›rak›lmala-
r›, üretim arac›n› elinde bulundu-
ran s›n›flar taraf›ndan sömürül-
mek pahas›na çal›flmaya zorlan-
malar›d›r.

Kapitalist toplumda ekonomik
zorunluluklar›n kullan›lmas› daha
belirgindir. Görünürde iflçiler “ça-
l›flma koflullar›n› belirlemekte” öz-
gürdürler. Gerçekten de iflçilere,
bu fabrikada bu fiyata çal›flacak-
s›n diye yasal bir zorlama olmaz.
Fakat, kapitalizm iflçilere, kendi-

lerine dayat›lan sömürü koflullar›-
n› kabul ederek, emeklerini düflük
ücretler karfl›l›¤›nda satmak d›fl›n-
da bir alternatif de b›rakmaz. (‹flçi-
lerin örgütlenme ve mücadelesi-
nin bu ücretler üzerinde bir etkisi
elbette vard›r fakat bu son derece
s›n›rl›d›r.)

Sömürücü s›n›flar, kitleleri sa-
dece üretim araçlar›ndan yoksun
b›rakmakla yetinmezler. Ayn› za-
manda, sömürüyü kabullendir-
mek için bbaasskk›› vvee zzoorr da kullan›r-
lar. Bu da, sömürünün oldu¤u tüm
toplumlarda mevcuttur. Köleler
köle sahiplerinin mal›d›r, sistemin
yasalar› da köle sahiplerine, köle-
leri istedikleri gibi çal›flt›rma ve
bunun için s›n›rs›z zor kullanma
olana¤› tan›r. Yoksul köylüler de,
feodal beylerin belirledikleri koflul-
larda çal›flmaya zorlan›rlar. Kapi-
talist toplumda da, zor sömürüye
boyun e¤dirmenin biçimlerinden
birisi olarak devrededir.

Her üç toplum biçiminde de,
egemen s›n›flar›n zor kullanma
ayg›t› ddeevvlleett’tir.

Sömürü, tüm toplumlarda var
olan ve sonsuza kadar da var ola-
cak bir olgu de¤ildir. Devrimini ya-
p›p sosyalizmi infla yoluna giren
toplumlar, sömürüyü kendi top-
lumlar› çerçevesinde de olsa, orta-
dan büyük ölçüde kald›rm›fl olur-
lar. Kapitalist toplumun tarih sah-
nesinden silinmesiyle birlikte ise,
sömürüye dayal› üretim biçimleri
tümden ortadan kalkacakt›r.

S›n›fs›z bir toplum biçimi olan
ilkel komünal toplumda sömürü
yoktu, yine üretim araçlar›n›n
özel mülkiyetine son verecek
olan komünist toplumda da sö-
mürü olmayacakt›r. Sömürünün
son bulmas›  konusunda, Komü-
nist Manifesto'da flöyle denir;
““KKoommüünniizzmmiinn aayy››rr››cc›› öözzeellllii¤¤ii,,
ggeenneell oollaarraakk mmüüllkkiiyyeettiinn kkaalldd››--
rr››llmmaass›› ddee¤¤iill,, bbuurrjjuuvvaa mmüüllkkiiyyee--
ttiinniinn kkaalldd››rr››llmmaass››dd››rr.. AAmmaa mmoo--
ddeerrnn bbuurrjjuuvvaa öözzeell mmüüllkkiiyyeett......
ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunn aazz››nnll››kk ttaarraaff››nnddaann
ssöömmüürrüüllmmeessiinnee ddaayyaannaann ssiissttee--
mmiinniinn nniihhaaii vvee eenn ttaamm iiffaaddeessii--
ddiirr..”” Bu nedenle de, burjuva mül-
kiyete son vermek, sömürüye de
son vermektir.

SÖZLÜKSÖZLÜK

SÖMÜRÜ
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Devrimci ‹flçi Hareketi, 26 Ekim günü
Türk Telekom Bostanc› Ça¤r› Merkezi önün-
de, iflten at›ld›klar› için 5 gündür açl›k grevin-
de olan Assistt iflçilerini ziyaret etti. 

Ziyaret öncesi gerçeklefltirilen aç›klamay›
okuyan Özgür Ayd›n bir yaz›l›ma 6 milyon
dolar ödenirken, reklamlara trilyonlar verilir-
ken sendikal mücadele yürüttükleri, hakl› ve
meflru taleplerini dile getirdikleri için 11 iflçi-
nin iflten at›lmas›n›n ahlaki olmad›¤›n› dile
getirdi. Sendikalaflman›n, örgütlenmenin be-
delinin en a¤›r flekilde ödendi¤ini söyleyen
Ayd›n, “Devrimci ‹flçi Hareketi olarak Assistt
iflçilerinin onurlu hak alma mücadelesinin
yan›nda oldu¤umuzu ve direnifllerinin des-
tekçisi oldu¤umuzu bir kez daha belirtiyoruz”
dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan açl›k grevinde olan
Assitt  iflçileri Özgür Çataltepe ve Tuncay
Gülhan ziyaret edildi. Ziyaret s›ras›nda bir
dinleti veren Grup Yorum Korosu da “Biz de
her zaman direnen emekçilerin yan›nda yer
ald›k. Bizler Grup Yorum’un ö¤rencileri ol-
maktan, burada olmaktan gururluyuz” diye-
rek türkülerini seslendirdi. Halaylar›n ve
marfllar›n söylenmesinin ard›ndan ziyaret so-
na erdi. 

Adana Tabip Odas›, D‹SK/Dev
Sa¤l›k-‹fl, SES Adana fiubesi yap-
t›klar› ortak bas›n aç›klamas›nda,
tüm sa¤l›k çal›flanlar›na kadro ve
ifl güvencesi sa¤lanmas›n›, sa¤-
l›kta insan›n ihaleyle çal›flt›r›lma-
s›n›n yasaklanmas›n›, sa¤l›kta ta-
fleron uygulamas›n› istemedikleri-
ni belirtti.

Aç›klamada “Eflit ifle eflit ücret
için, herkese eflit, kamusal nite-
likli sa¤l›k hizmeti için, güvenceli
ifl, güvenceli gelecek için, sa¤l›k
hakk›m›za sahip ç›kmak için,
SSGSS’yi tarihin çöplü¤üne at-

mak için ta-
l e p l e r i m i z i
yükse l t i yo -
ruz” denildi.

***
BBuurrssaa’’ddaa

SSaa¤¤ll››kk EEmmeekkççiilleerriinnddeenn GGüüvveenncceellii
‹‹flfl EEyylleemmii

Bursa Uluda¤ T›p Fakülte-
si’nde çal›flan sa¤l›k emekçileri
insanca yaflam ve güvenceli ifl ta-
leplerini dile getirmek için eylem
yapt›lar.

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

Eylemde konuflan Dev Sa¤l›k-
‹fl Baflkan› Arzu Çerkezo¤lu’da
sendika olarak ülke çap›nda tafle-
ron çal›flt›rmaya karfl› örgütlenme
ça¤r›s› yapt›.

***
SSaa¤¤ll››kkttaa TTaaflfleerroonnaa HHaayy››rr!!

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

“Sa¤l›kta tafleron olmaz, insan
ihaleyle çal›flt›r›lmaz” diyen Dev
Sa¤l›k-‹fl Sendikas› üyesi tafleron
iflçiler Merkez Bankas› önünde
toplanarak sloganlarla Sabri Ya-
l›m Park›’na do¤ru yürüyerek ta-
fleronlaflmay› protesto etti.

BES’liler “Yarg›da Ada-
let Ba¤›ms›z Demokratik
Türkiye” talebiyle Sam-
sun’dan Ankara’ya yürü-
dü. Tüm flubeleri ad›na
temsili olarak 27 Ekim’de
Samsun Adliyesi önünde
12.30 yap›lan bir eylemle
bafllayan yürüyüfl, 30
Ekim’de Ankara’da son
buldu. Amasya, Tokat,
Çorum, K›r›kkale üzerin-
den Ankara’ya ulaflan yü-
rüyüfl kolunun en önünde
“Yarg›da Adalet Ba¤›ms›z,
Demokratik Türkiye ‹çin
Yürüyoruz” pankart› tafl›n-
d›. 

Samsun’daki yürüyü-
flün bafllang›c›nda yapt›¤›

a ç › k l a m a d a
BES Genel
Baflkan› Os-
man Biçer
“Büro Emekçi-
leri Sendikas›
olarak böylesi-
ne zorlu bir dö-

nemde uluslararas› serma-
yenin düzenleyici kurulufl-
lar› olan IMF, Dünya Ban-
kas› ve Dünya Ticaret Ör-
gütü´nün AK Parti arac›l›-
¤›yla ülkemize dayatt›¤›
politikalar› reddediyoruz”
dedi. 

KESK Örgütlenme
Sekreteri Akman fiimflek
de “...adalet için , Yürüyüfl
Dergisi da¤›tt›¤› için polis-
te ve hapishanede gördü-
¤ü iflkence sonucu katledi-
len Engin Çeber’in hesab›-
n› sormak için yürüyoruz”
dedi. Karadeniz Özgürlük-
ler Derne¤i’nin yan› s›ra
bir çok sendika ve DKÖ’de
yürüyüfle destek verdi.

Sa¤l›k Çal›flanlar›
Tafleronlaflmaya Karfl› Eylemde

BES Yarg›da Adalet
Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye
‹çin Ankara’ya Yürüdü

Devrimci ‹flçi
Hareketi’nden Assistt
‹flçilerine Destek



4 Kas›m’da
ABD’de baflkanl›k
seçimleri yap›la-

cak. Fakat, seçimler sanki Ame-
rika’da de¤il, ülkemizde yap›l›-
yormufl gibi, Amerikanc› burjuva
bas›n taraf›ndan yak›ndan takip
ediliyor. 

Bir y›l boyunca ABD’deki se-
çimlere iliflkin her geliflme ad›m
ad›m haber yap›l›p yorumland›.
Anketlerde kimin ne kadar oy
oran›na sahip oldu¤u gün gün iz-
lenilip aktar›ld›. Seçimi kimin ka-
zanaca¤› ve bunun dünyaya ve
Türkiye’ye yans›malar› üzerine
gerçeklerle ilgisi olmayan yorum-
lar yap›l›rken, bunun da ötesinde,
kendimizi AABBDD’’nniinn bbiirr eeyyaalleettii
olarak hissetmemiz için ellerin-
den geleni yapt›lar.

Öyle bir propaganda yap›l›yor
ki, sanki seçimlerin sonuçlar›
Amerika’da sistemi de¤ifltirecek
ve bu da tüm dünyaya yans›ya-
cak. John McCain de¤il de Ba-
rack Obama kazan›rsa, Amerika
Ortado¤u’da iflgalcilikten vazge-
çecek, sömürü ve sömürgecilik
iliflkilerinde de¤iflimler yaflana-
cak!!!

Neden öyle olsun? Bunun ka-
n›t› nedir?

‹leri sürülen kan›tlar flunlar;
ÇÇüünnkküü,, OObbaammaa zzeennccii!!
ÇÇüünnkküü,, OObbaammaa ““ddeemmookkrraatt””!!
Zenci olman›n, “demokrat” s›-

fatl› partiden olman›n, sistemde
de¤ifliklikler yapmak için yeterli
oldu¤una inanmam›z isteniyor.
Asl›nda bu propagandalar, Ame-
rika’da “demokrat”lar›n iktidarla-
r›nda hep gündeme getirilmifltir.
fiimdi buna Obama’n›n zencili¤i
de eklendi.

Elbette bu hava sadece ülke-
mizde ortaya ç›kan bir hava de¤il,
Amerika’da yarat›lan hava da,
dünyaya yay›lan hava da budur.
Obama, ““ggeelliirr ddaa¤¤››ll ››mm››nnddaa eeflfliitt-
lliikk ssaa¤¤llaayyaaccaa¤¤››”” yalanlar›n› pro-
paganda malzemesi yaparken,

karfl› propaganda olarak ““OObbaa-
mmaa’’yy›› sseeççeerrsseenniizz,, üüllkkeeyyee ssoossyyaa-
lliizzmm ggeelliirr”” iddias›nda bulunulabi-
liyor. Bu kadar büyük yalanlar ve
çarp›tmalar, bu kadar derin bir
cehalet ve s›¤l›k ortam›nda yap›-
lan bir seçim söz konusudur.

Tüm bu söylemler, halklarda,
beklenti yarat›p, anti-emperyalist
bilinci zay›flatma amac› tafl›rken,
aç›k bir gerçe¤in üzerini örtmeye
de hizmet ediyor. Bu propagan-
dalarla Amerika’daki seçimlerin
niteli¤i çarp›t›lm›fl oluyor.

Amerika’da seçimlere her ne
kadar çok say›da parti kat›lsa da,
seçim esas olarak iikkii ppaarrttii aras›n-
dad›r. Bunlardan birisi “Cumhuri-
yetçiler”, di¤eri “demokratlar”d›r.

‹simleri farkl› olsa da, kimse
bu iki kesim aras›nda sistemin
özü aç›s›ndan temel bir politika
fark› gösteremez. Her iki kesim
de, Amerikan tekellerinin belli ke-
simlerini temsil etmektedir. ‹kti-
dar koltu¤u, bu iki parti aras›nda
de¤iflti¤inde, tekeller aras›nda el
de¤ifltirmifl olur.

Bu iki partiden birinin simgesi
ffiill,, di¤erinin simgesi eeflfleekk’’tir.
Amerika’da demokrasi denilen
fleyin bu iki partinin s›ras›yla ikti-
dara gelmesinden ibaret oldu¤unu
anlatmak için, bu sisteme ““ffiilllleerr
vvee eeflfleekklleerr ddeemmookkrraassiissii”” de denir.

FFiilllleerr (demokratlar) vvee eeflfleekklleerr
(cumhuriyetçiler)’den hangisinin
iktidar oldu¤u, Amerikan tekelle-
rinin hangisinin daha fazla kaza-
naca¤›n› belirlemek aç›s›ndan, flu
ya da bu oranda bir anlam ifade
edebilir. Hepsi o kadard›r.

Ne Amerikan halk› aç›s›ndan,
ne dünyan›n ezilen halklar› aç›-
s›ndan bu partilerden hangisinin
iktidara geldi¤inin belirleyici bir
önemi yoktur, bugüne kadar da
olmam›flt›r. Amerika’n›n sömür-
dü¤ü, iflgal etti¤i ülke halklar› bu
ülkedeki iktidar de¤iflikliklerini
kendi yaflamlar›nda esas olarak
hissedemezler. Cumhuriyetçi
Bush’un Ortado¤u’da, Irak’ta uy-

gulad›¤› politikalar›n “demokrat”
Clinton döneminde bafllat›ld›¤›
unutturulur ço¤u zaman. 

Tablo bu iken, Obama’n›n se-
çimlerde kazanmas›n›n dünya
halklar› için “çok önemli” bir ge-
liflme olaca¤›n› iddia etmek bi-
linçli ya da bilinçsiz çarp›tmad›r.

Obama’n›n, e¤er seçilirse, ilk
zenci Amerikan Baflkan› olacak
olmas›, Amerikan demokrasisinin
geldi¤i boyutu de¤il, Obama’n›n
sistem için tehlikesiz bir zenci ol-
du¤unu, Amerika’daki emperya-
list sistemin, zencileri baflbakan-
l›k koltu¤una oturtarak kullan-
maktan çekinmeyecek kadar
kendine güvendi¤ini ve onlar› sis-
temin içine çekti¤ini gösterir. 

Obama, emperyalist sisteme
kendisini kan›tlam›fl birisi oldu¤u
için, Baflkanl›k koltu¤una aday
olabilecek konuma gelmifltir. 

Emperyalist sistem, bir baflka-
n›n keyfine göre yönetebilece¤i
bir sistem de de¤ildir. Sistemin
egemenleri, tekellerdir. Baflkanl›k
koltu¤una oturanlar, sistemin çe-
flitli yerlerinde rol üstlenenler, te-
keller ad›na hareket ederler. Bu
gerçe¤in d›fl›nda düflünceler üret-
mek, burjuva demokrasisinin v e
emperyalist sistemin özünü kav-
ramamak ya da bilinçli olarak
çarp›tmakt›r. 

Evet, Obama zencidir ve “de-
mokrat”lar›n aday›d›r. Fakat,
Obama’n›n zenci olmas› da, “de-
mokrat” aday olmas› da, halktan
yana politikalar izleyece¤i anlam›-
na gelmiyor. O yine Amerika’n›n
emperyalist tekellerinden yana
politikalar izleyecektir. O, Irak’taki
iflgali sürdürecekse de, iflgalci
güçlerini Irak’tan çekecekse de,
Türkiye ile iliflkilerini, ‹ran’la iliflki-
lerini ya da Filistin sorunundaki
tavr›n› belirlerken de, Amerikan
tekellerinin ç›karlar›n› esas ala-
cakt›r. Ve söylemek gereksizdir ki,
tekellerin ç›karlar›n› savunmak
için, halklara düflman olmak ge-
rekir.
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Tekellerin Temsilcisi Olduktan Sonra
Beyaz Ya Da Zenci Olmas› Ne Farkeder?


