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BBiirr yy››llddaa 
hhaappiisshhaanneelleerrddee

3388 ööllüümm!!
BBiirr yy››llddaa,, 

ssookkaakkllaarrddaa 
3377 ööllüümm!!

KKAATT‹‹LL AAKKPP!!

KATLEDEN 
DEVLET! 

FA‹LLER‹ 
KORUYAN DA

DEVLET!
AKP, hiçbir karanl›¤› ayd›nlatamaz;
AKP, hiçbir katliam›n hesab›n› soramaz!

DDiilleekkççeessiinnii
UUllaaflfltt››rraammaadd›› 

‹‹flflkkeenncceeddee
KKaattlleeddiillddii!! 

‹‹flflkkeennccee 
YYaapp››lldd››¤¤››,, 

AAnnccaakk 
ÖÖllddüü¤¤üünnddee 

DDuuyyuulldduu!!

D‹LEKÇE HAKKI YOK,
ÖLME HAKKI VAR!

DEMOKRAS‹ BU MU?

Beyaz›t’tan Gazi’yeBeyaz›t’tan Gazi’ye



YYaaflfl››yyoorrllaarr 13 MMart

19 MMart

Malatya dağlarında 1 7
M a r t  1 9 9 2’de oligarşinin
askeri güçleriyle çatışarak şe-
hit düştüler.
H a s a n  E R K U Ş :  1972 Ma-
latya'nın Akçadağ Gürkaynak
Köyü’nde doğdu. Yoksul bir
ailenin çocuğuydu. Dört kez
gözaltına alındı ve işkencecile-
re sır vermedi. '91 Haziran'ın-
dan sonra, köyünde ve çevre-
sinde devrimci çalışmalar yap-
tı. Sonrasında halkın kurtulu-
şu için silah kuşananlara ka-
tıldı. S a b i t  E R T Ü R K ,

1962’de İstanbul Gültepe’de
doğdu. ‘78’lerde mücadeleye katıldı. 12 Eylül’ün ağır
koşullarında mücadelesini sürdürdü. 1984’de tutuk-
landı. Hapishane’de cesaret ve ataklığını siyasi olgun-
lukla birleştirdi. 1988'de tahliye edildi. O, artık tam
bir görev adamıydı. T u n c a y  G E Y İ K , 1967’de Si-
vas’ta doğdu. İlkokulu İstanbul'da bitirdi. Yedi yaşın-
dan itibaren ekmek kavgası içinde oldu. Gazi Mahal-
lesi’nde mücadelede görevler üstlendi. Ş e r a f e t t i n

Ş İ R İ N, 1961 Yugoslavya doğumluydu. Devrimci mücadeleye 1977'de Esenler
Lisesi'nde katıldı. Genç yaşına rağmen, sorumluluklar üstlendi. Onuruyla gir-
diği 12 Eylül zindanlarından, onuruyla ve siyasi olgunluk kazanarak çıktı. Şe-
hit düştüğünde sekiz aydır da kırlardaydı. M u s t a f a  K e m a l  İ N A N;
1971’de Malatya Akçadağ, Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Okumayı seviyordu.
Bu özelliği onun devrimci düşüncelerle tanışmasını kolaylaştırdı. İstanbul'da
İşpor-Der'de çalıştı. '91'de yeniden Malatya'ya gelerek mücadelesine burada
devam etti. Tek istediği kırlarda ölmekti...

Hasan EERKUfi Sabit EERTÜRK

Mustafa KKemal ‹‹NAN

Tuncay GGEY‹K fierafettin fifi‹R‹N

Dersim Çemiş-
gezek İlçesi
Arasor Deresi
mevkiinde oli-
garşinin askeri
güçleri tarafın-
dan pusuya

düşürüldüler. 1 9
M a r t  1 9 9 4’de gün boyu süren çatışma sonucu, beraberlerindeki gerillaların
kuşatmayı yarmalarını sağlayarak şehit düştüler. 
M ü r s e l  G Ö L E L İ ;  Erzurum doğumluydu. 1980 öncesi genç yaşta mücadeleye
katıldı. 12 Eylül döneminde yıllarca tutsak kaldı. 1990’da bir özgürlük eylemiy-
le yeniden mücadele içinde yer aldı. ‘90’larda Ortadoğu’da kamp faaliyetinde
yeraldı. Dersim Gerilla Birliği’nde bir savaşçı olarak şehit düştü. 
N a z ı m  K A R A C A ;  Elazığ Koruk Köyü doğumluydu. 12 Eylül öncesi gençlik
örgütlenmesi içinde mücadeleye katıldı. ‘90’da kampta eğitimini tamamladık-
tan sonra Dersim dağlarına ilk ayak basan gerilla birliğine katıldı. 
F e r i d e  K A R A C A ; Dersim Çemişgezek İlçesi Paşacık Köyü doğumludur. Mü-
cadeleye katılışı, devrimci hareketin gerillalarıyla tanışmasıyla başlar. Feride,
gerillada henüz yeniydi ama çatışmada ilk yaralananlardan olmasına rağmen,
son nefesine kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.

Mürsel GGÖLEL‹ Naz›m KKARACA Feride KKARACA

AAbbdduullllaahh
GGÖÖZZAALLAANN
İstanbul
Küçük-
köy’de
devrimci

mücadele içerisinde yer aldı.
Cunta yıllarında teröre, korkuya
teslim olmayıp direnişi sürdü-
renlerdendi. 18 Mart 1981’de
Bakırköy’de polisle girdiği çatış-
mada katledildi.

1967 yılında
Kayseri’de doğ-
du. Liseli DEV-
GENÇ saflarında
çalıştı. Daha son-
raları SDB üyesi
oldu. İzmir’de
ABD Dışişleri Ba-

kanı James Baker’in Türkiye’ye geli-
şini protesto eylemi sırasında, 1 6
M a r t  1 9 9 1’de elinde bomba pat-
laması sonucu şehit düştü.

KAYIP

YYuussuuff EERR‹‹fifiTT‹‹
Tokat’lı yoksul bir
köylü ailesinin ço-
cuğuydu. Devrimci
mücadeleye 1980

öncesinde katıldı. Defalarca işkencehane-
lerden, zindanlardan başı dik çıktı. 14
Mart’ta İstanbul’da bir hainin ihbarı üze-
rine pusuya düşürülerek gözaltına alın-
dı. Muhtemelen 17 Mart 1991’de işken-
cede katledildi. Cesedi kaybedildi.

1 6  M a r t
1 9 7 8  günü İs-
tanbul Üniversi-
tesi önünde okul-
dan çıkan öğren-
cilere karşı kont-
rgerilla tarafın-
dan bombalı ve

silahlı saldırı gerçekleştirildi. 6 öğren-
ci arkadaşıyla birlikte şehit düşen Ha-
tice Dev-Genç’liydi. Özgürlüğün kavga-
da kazanılacağını bilen bir kadındı. 

Dev-Genç içindeki çalışma-
larda yeraldı. 19 Mart

1988’de geçirdiği bir trafik
kazası sonucunda aramız-

dan ayrıldı.

Karl MARKS
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier

kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. 
Mücadele içindeki rolüyle, dünya

proletaryasının, ezilen halklarının öğret-
meni, sosyalizmin teorisyeni, tarihin yö-
nünü gösteren bir pusula oldu. 

Teorik çalışmaları içinde büyük bir
yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin
sonrası ve bir alternatifi vardır: S o s y a-
l i z m .  Bu noktadan itibaren yalnız bir
teorisyen değil, işçi sınıfının sosyalizm mü-
cadelesinin fiilen de önderlerinden biridir.

1847'de Komünist Birliği'nin, 1864’te 1. Enternasyonal’in kurulmasına önderlik
etti. 1848’de Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu
birçok ülkeden sürgün edildi.  Marks, 14 Mart 1883 İngiltere’nin başkenti Londra’da
dünya halklarına büyük mirasını “Marksizmi” bırakarak aramızdan ayrıldı.

‹NFAZLAR, DDUR ‹‹HTARINA
UYMADI⁄I(!) ‹Ç‹N VVE
RASTGELE AATEfi SSONU-
CUNDA ÖLDÜRÜLENLER...

11.. MMuurraatt KKuurrttaarraann:: AAddaannaa''ddaa
ppoolliiss aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuuccuu ööllddüürrüüll--
ddüü..

22.. HHüüsseeyyiinn TTuurrgguutt:: YYaalloovvaa''ddaa ppoo--
lliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuuccuu ööllddüürrüüll--
ddüü..

33.. YYaahhyyaa MMeenneekkflflee:: ((1166 yyaaflfl››nnddaa))
fifi››rrnnaakk CCiizzrree''ddee ppoolliiss ppaannzzeerrii eezz--
ddii..

44.. AAhhmmeett ÇÇaakkaall:: ‹‹zzmmiirr NNaarrll››ddee--
rree''ddee ppoolliiss ttaarraaff››nnddaann vvuurruulldduu..

55.. MMeehhmmeett DDeenniizz:: VVaann EErrcciiflfl''ddeekkii
88 MMaarrtt ggöösstteerriilleerriinnddee ppoolliiss ttaarraa--
ff››nnddaann aa¤¤››rr yyaarraallaanndd››,, ddöövvüülleerreekk
ööllddüürrüüllddüü..

66.. ZZeekkii EErriikk:: VVaann''ddaa NNeewwrroozz
ggöösstteerriilleerriinnddee ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl
ssoonnuuccuu ööllddüürrüüllddüü..

77.. ‹‹kkbbaall YYaaflflaarr:: HHaakkkkaarrii YYüükkssee--
kkoovvaa’’ddaa NNeewwrroozz ggöösstteerriilleerriinnddee
ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuuccuu ööllddüü--
rrüüllddüü..

88.. RRaammaazzaann DDaall:: VVaann''ddaa ddüüzzeenn--
lleenneenn NNeewwrroozz ggöösstteerriilleerriinnddee ppoollii--
ssiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuuccuu ööllddüürrüüllddüü..

99.. FFaahhrreettttiinn fifieeddaall:: HHaakkkkaarrii
YYüükksseekkoovvaa''ddaa ppoolliiss ttaarraaff››nnddaann
ööllddüürrüüllddüü..

1100.. AAddiill XXwweessttii vvee
1111.. SSeelliimm BBeerrcceeff,, IIrraakk ss››nn››rr››nnddaa
aavvllaann››rrkkeenn,, aasskkeerrlleerrccee ööllddüürrüüllddüü..

1122.. AAzziizz ÖÖzzeerr:: VVaann GGüürrpp››nnaarr''ddaa
jjaannddaarrmmaann››nn ““dduurr iihhttaarr››nnaa”” uuyy--
mmaadd››¤¤›› iiççiinn ööllddüürrüüllddüü..

1133.. EE rrccaann CCeeyyllaann:: AAnnkkaarraa MMaa--
mmaakkttaa,, ppoolliissiinn ““dduurr iihhttaarr››nnaa””
uuyymmaadd››¤¤›› iiççiinn ööllddüürrüüllddüü..

1144.. ÖÖmmeerr SSooyyuutteekk:: ((8855)) SSiivvaass
YY››lldd››zzeellii,, BBaayyaatt KKööyyüü’’nnddee jjaann--
ddaarrmmaann››nn mmüüddaahhaalleessii ssoonnuuccuu ööll--
ddüürrüüllddüü..

1155.. MMeehhmmeett ÖÖzzttüünnçç vvee 

1166.. TTeekkiinn EEddiiflfl:: HHaakkkkaarrii KKaavvaakkll››
kkööyyüünnddee kkooyyuunn oottllaatt››rrkkeenn,, jjaann--
ddaarrmmaann››nn ““dduurr iihhttaarr››nnaa”” uuyymmaa--
dd››¤¤›› iiççiinn ööllddüürrüüllddüülleerr..

1177.. MMiirrsseevvddiinn HHaacceettmmeenn:: AA¤¤rr››
DDoo¤¤uubbeeyyaazz''ddaa kkooyyuunn oottllaatt››rrkkeenn
vvuurruullaarraakk ööllddüürr üüllddüü..

1188.. ‹‹rraannll›› bbiirr kkiiflflii,, ss››nn››rrddaann ggee--
ççeerrkkeenn jjaannddaarrmmaann››nn ““dduurr iihhttaarr››--
nnaa”” uuyymmaadd››¤¤›› iiççiinn ööllddüürrüüllddüü..

1199.. AAyytteekkiinn OOffllaazz:: PPoolliissiinn aaççtt››¤¤››
aatteeflfl ssoonnuuccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

2200.. GGüürrsseell VVaa rrooll:: AAnnkkaarraa''ddaa ppoo--
lliissiinn ““dduurr iihhttaarr››nnaa”” uuyymmaadd››¤¤››
iiççiinn ööllddüürrüüllddüü....

2211..YYuussuuff ZZiiyyaa BBaall››kkçç››:: AAddaannaa''ddaa
iinnttiihhaarr eeddeerrkkeenn,, ppoolliissiinn aaççtt››¤¤››
aatteeflfl ssoonnuuccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

2222.. CCeemm ‹‹nnccii:: ‹‹ssttaannbbuull BBaahhççeellii--
eevvlleerr''ddee ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuu--
ccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

2233.. OOrrhhaann CCaanneerr:: HHaattaayy''ddaa ppoolliiss
ttaarraaff››nnddaann vvuurruullaarraakk ööllddüürrüüllddüü..

2244.. MMeehhmmeett DDöölleekk vvee

2255.. MMuussttaaffaa TTaannggüünneerr:: MMaarrddiinn
DDeerriikk''ddee aasskkeerrlleerr ttaarraaff››nnddaann
kkuurrflfluunnaa ddiizziilleerreekk ööllddüürrüüllddüü..

2266.. AAhhmmeett SSaarrgg››nn:: SSaakkaarryyaa SSaa--
ppaannccaa''ddaa ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuu--
ccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

2277.. TTuurraann ÖÖzzddeemmiirr:: SSiivvaass''ddaa aass--
kkeerriinn ““dduurr iihhttaarr››nnaa”” uuyymmaadd››¤¤››
iiççiinn vvuurruullaarraakk ööllddüürrüüllddüü..

2288.. GGöökkhhaann EErrggüünn:: BBuurrssaa''ddaa ppoo--
lliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuuccuunnddaa ööllddüü--
rrüüllddüü..

2299.. CCeennggiizz KKooçç:: BBuurrssaa''nn››nn NNiillüü--
ffeerr ‹‹llççeessii’’nnddee ppoolliissiinn ““dduurr iihhttaarr››--
nnaa”” uuyymmaadd››¤¤›› iiççiinn ööllddüürrüüllddüü..

3300.. NNuussrreett KKaallkkaann:: MMaarrddiinn NNuu--
ssaayybbiinn''ddee aasskkeerriinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoo--
nnuuccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü.. 

3311.. RReeflflaatt ÇÇiiççeekk:: HHaakkkkaarrii YYüükkssee--
kkoovvaa''ddaa aasskkeerrlleerriinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoo--
nnuuccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

3322.. MMuurraatt TTeekkddaall:: DDiiyyaarrbbaakk››rr
LLiiccee''ddee aavvllaann››rrkkeenn,, aasskkeerriinn aaççtt››--
¤¤›› aatteeflfl ssoonnuuccuu ööllddüürrüüllddüü..

3333.. AAhhmmeett ÖÖzzhhaann:: AA¤¤rr›› DDoo¤¤uubbee--
yyaazz››tt''ddaa ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuu--
ccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

3344.. ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk:: AAnnttaallyyaa''ddaa
ppoolliissiinn ““dduurr iihhttaarr››nnaa”” uuyymmaadd››¤¤››
ggeerreeççssiiyyllee ööllddüürrüüllddüü..

3355.. SSoonneerr ÇÇaannkkaall:: AAnnkkaarraa AAlltt››nn--
ddaa¤¤''ddaa ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuu--
ccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü..

3366.. DDoo¤¤aann KKaalleennddeerr:: ‹‹zzmmiirr GGüü--
zzeellyyaall››''ddaa zzaabb››ttaallaarr ttaarraaff››nnddaann
ööllddüürrüüllddüü..

3377.. MMuuhhssiinn KKaassaappoollii:: ‹‹ssttaannbbuull
fifiiiflflllii''ddee ppoolliissiinn aaççtt››¤¤›› aatteeflfl ssoonnuu--
ccuunnddaa ööllddüürrüüllddüü.. 

(Bu listede yeralanlar, sadece son
bir y›l içinde ölenlerdir. ‹simler,
T‹HV’in 2008 Yaflam Hakk› ‹hlal-
lerine ‹liflkin Raporu'ndan
al›nm›flt›r.)

ZZuullmmüünn SSookkaakkllaarrddaakkii
BBiillaannççoossuu:: 3377 ÖÖLLÜÜMM!!

AAKKPP 
ZZuullmmüü ––11

Ça¤dafl GEM‹K Soner ÇANKAL Yahya MENEKfiE

‹‹llhhaann YYIILLHHAANN HHaattiiccee ÖÖZZEENN

1969 Trab-
zon Çayka-
ra doğum-
luydu. 1 5
M a r t
1 9 9 2
tarihinde

Zonguldak’ta
Kozlu katliamının sorumluları-
na karşı girişilen bir eylemde
elinde bomba patlaması sonu-
cu şehit düştü.

KKaahhrraammaann AALLTTUUNNEErrbbiill SSAARRII
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AKP bu dosyalar› açabilir mi?
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Özür de¤il adalet istiyoruz 1155
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Kampanya Sürüyor... 3355

Kurtulufl yolundaki kad›n›n ad›,
Cepheli Kad›nd›r... 3366

Karfl›-devrimlerden 
kapitalist borç bata¤›na... 3388

DDeevvrriimmccii MMeemmuurr HHaarreekkeettii::
Evet bir tek biz böyle 
düflünüyoruz! 4400

EEmmeekk::

Asil Çelik iflçileri direniyor... 4411

GGeennççlliikk:: Ankara’da 5 ö¤renciye
J‹TEM tutuklamas› 4422

Bu kuyuyu siz kazm›flt›n›z... 4444

Devrimci Alevi Komitesi:
Katliamc›lar suçlar›n›
gizleyemezler... 4466

Kaza de¤il ifl cinayeti... 4477

DDüünnyyaamm››zzddaann 
ÜÜllkkeemmiizzddeenn NNoottllaarr::
Milliyetçi, mukaddesatç›, 
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11 Mart 2009

14.00-17.00
Panel ve Yemek
Konuflmac›lar: 
Av. Sabri 
Kuflkonmaz 
Av. Behiç Aflc›

12 Mart Gazi Katliam›
Anma Program›

YYeerr:: Buket Dü¤ün
Salonu

TTaarriihh::
14 Mart 2009

SSaaaatt:: 18.30

BBiillggii iiççiinn::
(0-212) 427 73 77

12 Mart 2009

10.00
Alibeyköy mezarl›k ziyareti

11.30
Nalbur Dura¤›’na çiçek b›rakma

12.00
Gazi Mezarl›¤›’na yürüyüfl ve
mezar ziyareti



Katliamlar, iflkenceler, hapis-
hanelerde ölümler, dur ihtar›na
uymad›¤› için vurulanlar; bunlar
ülkemizin de¤iflmeyen gerçekle-
ridir. “Gündem” olsun ya da ol-
mas›n; bunlar hep var. Raporlar
bunlar› belgeliyor, resmi kurum-
lar›n istatistikleri bile kaç›nam›-
yor bunlardan. Yürüyüfl’ün bu
say›s›nda okuyaca¤›n›z raporlar
ve o raporlar›n içerdi¤i rakamlar,
ülkemizin durumunu bir kez da-
ha tüm yal›nl›¤›yla ortaya ç›kar›-
yor.

Raporlar, sadece son bir y›l
içinde, ülkemizin sokaklar›n›n,
hapishanelerinin bir kan gölü ol-
du¤unu gösteriyor. “Ülkemiz bir
kan gölü” dedi¤imizde, bir çok
kesim bunu “abart›l› bir ifade”
olarak alg›l›yor. Rakamlar, son
derece ç›plakt›r. Bu bir kan gölü
de¤ilse nedir? Dökülen kan ya
devrimcilerden dökülüyor, ya da
yoksullardan; her iki halde de biz
dökülen kan›n içindeyiz hep. Bu
yüzden raporlara, istitastiklere
gerek duymaks›z›n biliyoruz bu
gerçe¤i. Fakat zulmün uza¤›nda,
s›rça köflklerinde yaflayanlar,
“sokaklar›m›z kan gölü, hapis-
hanelerimizden durmaks›z›n ta-
butlar ç›k›yor” dedi¤imizde bun-
daki gerçe¤i görmeyip, abart›
yorumu yap›yorlar. ‹flte gerçek;
ister ABD raporuna inan›n, ister
di¤erlerine. 

‹flkenceler, infazlar, kay›plar,
katliamlar söz konusu oldu¤un-
da, ülkemizde s›k rastlanan bir
çarp›tma, bunlar›n geçmiflte kal-
d›¤› düflüncesidir. Kay›plar konu-
fluluyor, sanki bir geçmiflten sö-
zediliyor. ‹nfazlar gündeme geli-
yor, yine geçmiflten sözediyor-
mufl gibi... Oysa, bunlar dün de-
¤il, bugün. Bunda flafl›lacak bir
fley yok; e¤er geçmifl katliamla-

r›n hesab› sorulmuyorsa, onlar›
gerçeklefltiren örgütlenmeler da-
¤›t›lm›yorsa, bu, devletin siyasi
iktidarlar›n bu yöntemlere her
zaman baflvurdu¤u veya baflvu-
rabilece¤i anlam›na gelir. BBüüttüünn
bbuunnllaarr,, 1166 MMaarrttllaarr’’››,, GGaazziilleerr’’ii
ggeettiirriipp bbuuggüünnee bbaa¤¤ll››yyoorr.. Bugüne
kadarki bütün iktidarlar›n “de-
mokratikleflme” hamlelerinin iki-
yüzlülü¤ünü, bu düzenlemelerin
iiççiinniinn bbooflfllluu¤¤uunnuu gösteren en ke-
sin kan›t budur. 

Bugün zulmü sürdürenler,
dünle hesaplaflamazlar. 16 Mart
katliam›n›n, Gazi katliam›n›n
baflbakanlar›n›, bakanlar›n›, ge-
nelkurmay baflkanlar›n›, M‹T
müsteflarlar›n›, emniyet genel
müdürlerini yarg›layabilirler mi;
yapamazlar. Çünkü o zaman ya-
r›n da bbuuggüünnkküülleerree ss››rraa ggeelliirr..
Çünkü bugünküler de devam
ediyor zulme...

““BBuu bbiirr ssiisstteemm ssoorruunnuudduurr””
denildi¤inde, bundan anlafl›lmas›
gereken, ne sadece yasalar, ne
sadece baz› kurumlaflmalar ve
örgütlenmelerdir. Anlafl›lmas›
gereken, sözkonusu olgunun
emperyalizmin ve oligarflinin bir
ihtiyac› oldu¤unun bilinmesidir.
‹flkence, infaz, ülkemizde bir sis-
tem sorunudur diyorsak, bu ül-
kemizde emperyalizmin ve oli-
garflinin iflkenceye ve infaza sü-
rekli ve sistematik ihtiyaç duy-
du¤u ve duyaca¤› demektir. Dö-
nemsel koflullara göre, az veya
çok ihtiyaç duymas›, sorunun
özünü de¤ifltirmez. E¤er bir fley,
sömürücü egemen s›n›flar›n sü-
rekli bir ihtiyac›ysa, o ssiisstteemmiinn
bbiirr ppaarrççaass›› haline gelmifltir. Nite-
kim, ülkemizde iflkenceyi önle-
mek ad›na o kadar yasa genelge
ç›kar›lmas›na ra¤men iflkence-
nin çeflitli biçimlerde hep sürme-

sinin alt›ndaki neden de budur.

Kan gölüne dönmüfl bir ülke-
nin hapishanelerinde tek bir in-
fazc›, katliamc› yoksa, durup dü-
flünmek gerekir. Hiç bir katliam
aç›¤a ç›kar›lmam›fl ve sorumlu-
lardan hesap sorulmam›flt›r. Akl›
bafl›nda ve iflbirlikçi olmayan
herkes, bunun demokrat, adil bir
ülke tablosu olmad›¤›n› görür. Ve
akl› bafl›nda hiç kimse, hapisha-
nelerinde mahkum edilmifl tek
bir infazc›n›n, katliamc›n›n, ifl-
kencecinin olmad›¤› ülkede,
bunlar›n önlenmesi için mücade-
le edildi¤ine inanmaz.   

Devrimci mücadelenin üst
düzeyde sürdü¤ü bir ülkeden de
söz etmiyoruz. Düzen s›radan in-
sanlara karfl› uyguluyor bu terö-
rü. Düzenin s›radan, apolitik in-
sana karfl› bile bu kadar taham-
mülsüz oluflu, ülkemizde demok-
ratik mücadelenin, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesinin neden
büyük bedeller isteyen bir müca-
dele olarak sürdü¤ünü de anlat›r.
““DDuurr!!”” iihhttaarr››nnaa uuyymmaadd›› vvuurruull--
dduu!! Düzenin yasas› ve yasall›¤›
kutsal çünkü. Devrimci anlamda
yürütülen demokratik mücadele
de düzenin yasall›k s›n›rlar›n›
zorlamak de¤il midir bir bak›ma?
Hiçbir icazeti kabul etmeyerek
düzenin meflrulu¤unun yerine,
kendi meflrulu¤umuzu koymak
de¤il midir? Ferhat Gerçekler
bunun için vuruluyor, Engin Çe-
berler bunun için katlediliyor bu
ülkede. 

Geçmifl ayd›nlat›l›yor. Peki
bugün?... Bayrampafla Hapisha-

Zulüm Dünde 
De¤il, Bugünde!

Akl› bbafl›nda vve iiflbirlikçi
olmayan hherkes, bbunun
demokrat, aadil bbir üülke

tablosu oolmad›¤›n› ggörür.
Ve aakl› bbafl›nda hhiç kkimse,
hapishanelerinde mmahkum
edilmifl ttek bbir iinfazc›n›n,
katliamc›n›n, iiflkencecinin
olmad›¤› üülkede, bbunlar›n
önlenmesi iiçin mmücadele

edildi¤ine iinanmaz.
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nesi’nde ne oldu o gün? 2000 y›-
l›n›n 19 Aral›k’›nda ne oldu ora-
da? Hiçbir s›radan polis, hiçbir
ölüm mangas› eleman›, 6 kad›n›
diri diri yakmaya kkeennddii bbaaflfl››nnaa
karar veremez. Kim verdi bu ka-
rar›? Kim örtbas etti bu suçu?..
Bayrampafla Hapishanesi’nde o
gün olanlar› bu anlamda bilmiyo-
ruz asl›nda. Sonuçlar›n› biliyoruz
sadece. Bunu ayd›nlatmaya yö-
nelik bir irade var m›? O da yok. 

Peki bugün Metris’te halâ
olanlar› biliyor muyuz? Hay›r!
Kimse bildi¤imizi iddia edemez.
‹flte, Metris’te iflkence gördü¤ünü
anlatan bir tan›k daha ç›kt› geç-
ti¤imiz günlerde. Baflka? Kame-
ralar›n herfleyi kaydetti¤inden
emin olabilir miyiz? Düzmece
belgeler yapmad›klar›ndan emin
olabilir miyiz? Engin Çeber’in
davas›nda bunlar›n devlet için s›-
radan ifller oldu¤unu bir kez da-
ha gördük. 

106 bin tutuklu ve hükümlü-
nün kapat›ld›¤› hapishanelerde
olanlar› da bilmiyoruz bugün.
Ama orada, geçen y›l 45 insan›n
flu veya bu biçimde öldürüldü¤ü-
nü biliyoruz... Serdar Tan›fllar’›n
nas›l kayberdildi¤ine de bir ce-
vap bulunamam›flt›r henüz. Ama
diyelim ki bulduk; say›s› yüzler-
ce olan di¤er kay›plar ne olacak? 

Amerika rapor haz›rlay›p, ha-
pishanelerde flu kadar, dur ihtar-
lar›nda bu kadar insan›n öldürül-
dü¤ünü söylüyor. Ama o rapor-
lar, bir fleyi asla söylemezler ve
söyleyemezler. Bu kadar insan
öldürülüyor da nniiyyee ööllddüürrüüllüü--
yyoorr??.. Düzen, tüm dayatmalar›n›
halka kabul ettirmek için öldürü-
yor. Oligarflik diktatörlü¤ün oto-
ritesini hiç kimse sorgulamas›n,
ona biat etsin diye öldürüyor.
Halk›; diktatörlü¤ü sorgulama-
yan, verilene raz› olan, isyan› ve
örgütlenmeyi asla düflünmeyen
bir sürüye dönüfltürmek için öl-
dürüyor. Emperyalizmin mutlak
hakimiyetini kabul ettirmek için
öldürüyor. Baflka deyiflle, Ameri-
ka için öldürüyor ayn› zamanda.
Sömürü düzenini devam ettir-
mek, halk›n mücadelesini bast›r-

mak için öldürmeye de devam
edecekler.  

Dikkat çekilmesi gereken bir
baflka olgu da hapishanelerde,
sokaklarda estirilen bu terörün
art›fl›, sadece ülkemize özgü de-
¤ildir. Yeni-sömürgelerden bizzat
emperyalist ülkelere kadar, he-
men hepsinde böyle bir art›fl söz
konusudur. Emperyalist ülkele-
rin hapishanelerinde ölümlerin
her y›l oransal olarak artt›¤› yan-
s›yor s›k s›k bas›na. Özellikle
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren,
sokak ortas›ndaki infazlar, em-
peryalist ülkelerde de giderek
daha s›k rastlanan bir zulüm
yöntemi haline geldi. Ve yine il-
ginçtir ki, bu infazlar›n ço¤unda,
burjuva demokrasileri de infazc›-
lar›n hamili¤ini yapmakta, yarg›
süreçleri, ülkemizdekilerine ben-
zer bir seyir izlemektedir. Dolay›-
s›yla, bu ölümleri, emperyaliz-
min dünya çap›ndaki sald›rganl›-
¤›ndan ayr› ele alamay›z. 

“21. Yüzy›lda art›k bunlara
yer yok”, “bunlar bir tek bizim
ülkemizde kald›” gibi, belli ke-
simlerin a¤z›ndan s›k s›k duyu-
lan sözlere kulak asmay›n. Bun-
lar, dünyay› kendi küçük dünya-
lar›ndan ibaret sanan, Avrupa’y›,
Amerika’y› sadece kendilerinin
misafir edildikleri “üst düzey”
hayatlarla s›n›rl› sayan, d›flar›da
da, ülkelerinde de kendilerinin
çok uza¤›ndaki açl›¤a, sefalete,
zulme gözlerini kapam›fl küçük-
burjuvalar›n söylemleridir. Dün-
ya gerçe¤i bu de¤ildir. Dünya,

demokrasinin, hak ve özgürlük-
lerin geniflledi¤i de¤il, darald›¤›;
refah›n artt›¤› de¤il azald›¤›; ada-
letin yay›ld›¤› de¤il neredeyse
ortadan kalkt›¤› bir dünyad›r bu-
gün. Ve bu haliyle de, halklar›n
savafl›n›n dünden daha fazla ge-
rekli ve kaç›n›lmaz oldu¤u bir
dünyad›r. 

Gazetecilerin, "Bugün o¤lu-
nuza iflkence edenleri göreceksi-
niz ne hissediyorsunuz?" diye
soruyorlar Engin Çeber'in babas›
Ali Tekin’e: ""NNeeffrreett dduuyyuuyyoorruumm
bbaaflflkkaa nnee hhiisssseeddeebbiilliirriimm kkii??
Devlet her zaman insanlara ku-
cak açt›¤›n› belirtiyor. Ancak be-
nim o¤lum hapishaneye sa¤lam
girdi ölü ç›kt›." 

Bu nefret birikiyor. Biliyoruz
ki, Engin Çeber hapishanede
katledilen tek kifli de¤il. Rakam-
lar ortada; sadece son bir y›l
içinde 45 kiflinin tabutu ç›km›fl
hapishanelerden. Her tabut, bü-
yüyen nefrettir. Onlar zulmettik-
çe, nefret birikiyor.  

Nefret y›k›c› bir güçtür. Ama
nereye yönelecek, neyi y›kacak?
Nefreti örgütlemeliyiz. Nefrete
y›kaca¤›, y›kmas› gereken do¤ru
hedefi göstermeliyiz. Y›kmal› ve
yapmal›y›z. 

‹flkencelerin, infazlar›n ülke-
sinde, bunlara karfl› mücadele
ertelenemez bir mücadeledir.
Ama nas›l? Haklar ve özgürlük-
ler alan›nda, adalet talebimizle
sürdürdü¤ümüz mücadele bunun
bir yan›d›r. Di¤er yan› ise daha
farkl›d›r ve flu soruyla flekillenir:
Ne için öldürüyor oligarfli? ‹nfaz-
lara, iflkencelere karfl› mücadele,
infazlarla, iflkencelerle ulafl›lmak
istenen amac› BOfiA ÇIKAR-
MAKTIR. Örgütlenmemizi engel-
lemek için öldürüyor; daha fazla
örgütlenerek cevap vermeliyiz.
Sindirmek için öldürüyor; daha
fazla cesaretle ileri at›lmal›y›z.
Emperyalist dünya düzenine, oli-
garflik düzene biat ettirmek için
mi öldürüyor; emperyalizme ve
oligarfliye karfl› savafl› büyütme-
liyiz. K›sacas›, “insan haklar›”
meselesi olarak görülen de, so-
nuçta iktidar meselesidir. 

Düzen, ttüm ddayatmalar›n›
halka kkabul eettirmek iiçin

öldürüyor. OOligarflik
diktatörlü¤ün ootoritesini
hiç kkimse ssorgulamas›n,

ona bbiat eetsin ddiye
öldürüyor. Halk›;

diktatörlü¤ü ssorgulama-
yan, vverilene rraz› oolan,
isyan› vve öörgütlenmeyi
asla   ddüflünmeyen bbir

sürüye ddönüfltürmek iiçin
öldürüyor.
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Tayyip Erdo¤an  seçim mitingle-
rinde Ergenekon'a at›fta bulunarak
"darbecilerden hesap soruldu¤unu,
devlet içine s›zm›fl çetelerin ay›k-
land›¤›n›, karanl›kta hiçbir fleyin
kalmayaca¤›n›,  geçmiflle yüzleflile-
ce¤ini” vb... söylüyor.

AKP'nin "Ergenekon operasyo-
nu" için, bafl›ndan beri, oligarfli içi
iktidar kavgas› oldu¤unu belirtiyo-
ruz. Bu süreç, iktidar kavgas› oldu-
¤u gibi ayn› zamanda,  y›llard›r ger-
çeklefltirdi¤i katliamlar›ndan, pis ifl-
lerinden dolay› teflhir olmufl, y›p-
ranm›fl devletin, aklanmaya çal›fl›l-
d›¤› bir süreçtir. 

Tayyip'in meydanlarda sarfetti¤i
bu sözlerin tamam› safsatad›r. AKP,
"karanl›kta kalan" hiçbir olay› ay-
d›nlatamaz, "faili meçhul" hiçbir
olay› çözemez. Çünkü, bbiirriinncciissii ik-
tidar olduklar› günden bugüne ic-
raatlar› ortadad›r. ‹‹kkiinncciissii; böyle bir
niyetleri yoktur. B›rakal›m AKP'nin
geçmiflte ifllenmifl "faili meçhul"
katliam dosyalar›n› aç›p ayd›nlat-
mas›n›, kendi dönemlerinde ifllenen
"faili meçhul" olmayan katliamlar
var. AKP, önce onlar›n hesab›n› ver-
sin. Ama AKP'nin esas olarak ama-
c›, yukar›da belirtti¤imiz gibidir.
Ne kadar "tarihle yüzleflmek"ten
bahsetse de kastetti¤i en fazla, tefl-
hir olmufl, ifli biten bir kaç tetikçi-
nin, katilin harcanmas›n›n ötesine
geçmeyecektir. Ergenekon iddiana-
mesinin kendisi ve davan›n seyri
bunun böyle oldu¤unun kan›t›d›r.
Daha iflin bafl›ndan iddianame de
devlet ve devletin tüm kurumlar›n›n
"Ergenekon Örgütü"yle bir ba¤lan-
t›s›n›n olmad›¤› söylenmekteydi.
Bu iktidar kavgas›nda yer alan dev-
letin kurumlar› ne kadar korunmaya
çal›fl›lsa da, kitlelerin nezdinde y›p-
ranmaktan, teflhir olmaktan kurtula-
mamaktad›r. Yarg› da y›pranan bu
kurumlar›n bafl›ndadad›r. Bunun

için, oligarflik düzenin tüm politika-
c›lar›, bürokratlar›, s›k s›k "yarg›ya
güvenmek laz›m", "devlet hepimizin
devleti" gibi sözler sarf ediyorlar.
Burjuvazinin temsilcileri, köfle ya-
zarlar›, ayd›nlar da bu koronun için-
dedir. Yarg›yla ilgili bir durum ol-
du¤unda bu koro hep bir a¤›zdan,
yarg›n›n "ba¤›ms›z" oldu¤undan,
"y›prat›lmamas›" gerekti¤inden ve
"yarg›ya güvenilmesi"nden bahset-
meye çal›fl›r. Oysa kendileriyle ilgi-
li bir durum oldu¤unda, yasalar,
yarg› tamamen onlar›n ç›karlar›na
göre düzenlenmifl de olsa, hiçbir za-
man yarg›ya güvenmezler. Halka
karfl› ifllenmifl suçlarla ilgili bir dava
söz konusu oldu¤unda, "görüfl bil-
dirme" konusunda oldukça "tem-
kinli"dir, "yarg›ya intikal etmifl bir
olay, yarg›ya güvenmek laz›m" na-
karat›yla yetinirler daha çok .“Dev-
let hepimizin devletidir ve y›prat›l-
mamas›” gerekir!!! Amaçlar›, halk
kitlelerinin hem suçlulara yönelik,
tepkilerinin önünü kesmek, hem de
kitlelerin düzene  ba¤l›l›klar›n› sür-
dürmek içindir.

Oligarflinin tarihi halka karfl›
gerçeklefltirilmifl katliamlar tarihi-
dir. Tarihi boyunca polisiyle, jan-
darmas›yla, M‹T'iyle, kontrgerilla-
s›yla, J‹TEM'i, Özel Tim'i, sivil fa-
flistleriyle, katletmifllerdir. Bir, üç,
befl de¤il, onlarca kitle katliam› ya-
p›lm›flt›r. Sadece belli dönemlerde,
belli partilerin hükümetinde gerçek-
lefltirilmemifltir bu katliamlar. ‹stis-
nas›z oligarflinin tüm hükümetleri
katletmifltir. Ve fakat bütün bu kat-
liamlar sonras›nda en çok söylenen
söz; "devlet hepimizin devleti",
"devletimizi y›pratmayal›m” sözleri
duyulmufltur en çok. 

Peki, bu devlet neden bizim dev-
letimiz olsun? Nas›l böyle diyelim?

12 Eylül öncesi 1 May›s 1977,
Marafl, Sivas, Erzincan, Çorum, ‹n-

ciralt›, Tarsus Katliamlar›... Sonra-
s›nda Sivas, Gazi katliamlar›n› ya-
pan "hepimizin devleti” de¤il miy-
di? Yak›l›p y›k›lan, boflalt›lan, gö-
çertilen binlerce köy, yerinden yur-
dundan edilen milyonlar, binlerce
“faili meçhul”... durmaks›z›n tabut-
lar›n ç›kt›¤› hapishaneler... Bunca
ölüm, bunca zulüm, bunca katli-
am... bu ülkede yaflanmad› m›, ya-
flanm›yor mu? Bu katliamlar› ara-
dan geçen ony›llara ra¤men cezas›z
b›rakan, adaletsiz b›rakan bu devlet
de¤il miydi?..

Bu nas›l ““hheeppiimmiizziinn ddeevvlleettii””
oluyor? Hep biz katlediliyoruz, halk
katlediliyor... katiller ise hep koru-
nuyor, kollan›yor, ödüllendirilip ter-
fi ettiriliyor...

‹ster bugünden bak›p ggeeççmmiiflflee
ggiiddeelliimm,, isterse geçmiflten bak›p
bbuuggüünnee ggeelleelliimm,, hep ayn› olmufltur:
Devlet sald›rm›fl, halk katledilmifl-
tir. Suçlular hep korunup kollanm›fl-
t›r, ço¤u zaman suçlular hakk›nda
dava bile aç›lamam›flt›r. Hatta ödül-
lendirilmifllerdir, ne kadar çok kat-
letmifllerse, halka karfl› suç ifllemifl-
lerse o oranda terfi ettirilmifllerdir.

........
19 Aral›k katliam›
Ulucanlar katliam›
Diyarbak›r katliam›

Buca katliam›
Ümraniye katliam›

Gazi katliam›
Sivas katliam›

Güçlükonak katliam›
12 Temmuz katliam›
16-17 Nisan katliam›

‹nciralt› katliam›
Tarsus katliam›
Marafl katliam›
Çorum katliam›

16 Mart ‹.Ü. katliam›
Bahçelievler katliam›
1 May›s 1977 katliam›

1969 Kanl› Pazar katliam›
6-7 Eylül katliam›

........

AAKKPP BBuu DDoossyyaallaarr›› AAççaabbiilliirr mmii??
Oligarflik DDüzen, BBu TTarihin 
Hesab›n› VVerebilir mmi?
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Halk›n mücadelesinin yo¤un oldu-
¤u durumlarda ya küçük cezalarla
geçifltirilmifl ya da zaman afl›m›yla
cezas›z b›rak›lm›fllard›r. 

Daha önce çeflitli vesilelerle bu
sayfalarda defalarca  anlatm›fl da ol-
sak, bu katliamlar›n baz›lar›n› hat›r-
latmakta yarar var.

1 MMay›s 11977 ddosyas›n›
açmayan hhiçbir iktidar,
kontrgerillan›n üüzerine
gitmifl oolmaz

Üzerinden 32 y›l geçti 1 May›s
1977 katliam›n›n. 1 May›s ‹flçi Bay-
ram›’n› kutlamak için Taksim Mey-
dan›'na ak›n eden 500 bin emekçi-
nin üzerine kurflunlar ya¤d›r›ld› o
gün. Ölüm mangalar›n›n silahlar›n-
dan ç›kan kurflunlarla ve ç›kan izdi-
hamda  35 kifli katledildi. 

Katiller belliydi. Sular ‹daresi
binas› üzerinden atefl açanlar›n fo-
to¤raflar› çekilmiflti. Meydana ba-
kan oteller o gün sadece kontrgeril-
lac›lara aç›kt›, meydana girip halka
atefl aç›p giden otolar›n tarifleri var-
d›, hepsi tesbit edilebilirdi. 

Katillerin yakalanmas›, yarg›
önüne ç›kart›lmas› için elde yeteri
kadar delil vard›. Ancak hhiiççbbiirr zzaa--
mmaann yap›lmad›. Katiller onlarca ki-
fliyi katlederek üzerlerine düflen gö-
revi yapm›fllard›. Görev s›ras› flimdi
onlar› kkoorruuyyuupp kkoollllaayyaaccaakk olanlar-
dayd›. O koruyup kollama, tam 32
y›ld›r sürüyor. 

1 May›s 1977 Katliam›nda “faili
meçhul” bir fley var m›yd›? Hay›r!
Fakat 32 y›l boyunca kaç›nc› hükü-
met kurulmufl, hiçbiri taraf›ndan  ne
failleri, ne de siyasi sorumlular› yar-
g›lanmam›flt›r. 

Önümüzdeki hafta 12 Mart Gazi
ve 16 Mart Beyaz›t katliamlar›n›n
y›ldönümü. 

31 y›l geçti Beyaz›t katliam›n›n
üzerinden de. 16 Mart 1978’de o
gün hedef al›nan kesim toplumun
en dinamik kesimi; üniversite genç-
li¤iydi. HHrraanntt DDiinnkk’in katledilme-
sinde oldu¤u gibi önceden katliam
sald›r›s›, “sol gruba mensup ö¤ren-

cilerin fakülteye devam etmeleri ha-
linde 8-10 gün içinde bu grup üzeri-
ne dinamit at›laca¤›, 7 Mart 1978
gün ve Plan ve Hrk. Sb. Ks 1-892
say›l› yaz›yla” devletin emniyet ku-
rumuna resmen bildirilmiflti. 

Buna ra¤men, bu yaz›dan dokuz
gün sonra, ö¤renciler  kitle olarak
d›flar›ya ç›kt›klar› anda üzerlerine
bombalar at›ld›, otomatik silahlarla
tarand›lar. Sonuç 7 ö¤renci flehit
düfltü, onlarcas› yaraland›. 

Resmi ya da sivil, katiller görev-
lerini tamamlad›ktan sonra, koruma
çemberi oluflturuldu. O çember de
aradan 31 y›l geçmifl olmas›na ra¤-
men, asl›nda hala duruyor. Oysa,
daha o zaman, k›sa sürede aç›¤a
ç›km›flt› ki, katliamda sivil faflistler,
ordu mensuplar› ve polisler vard›.
Çünkü, oligarfli ad›na görev yap›l-
d›ktan sonraki süreç; kkoorruummaa,, kkooll--
llaammaa vvee aakkllaammaa süreciydi hep. 

Aradan tam 3311 yy››ll geçti.12 Eylül
öncesi MC hükümetleri, 12 Eylül
Cuntas›, ANAP'›, SHP'si, DYP'si,
CHP'si, RP'si, DSP'si, Koalisyon
Hükümetleri ve AKP'si iktidara gel-
di. Birçok hükümetler de¤iflti. Ama
bir fley de¤iflmedi. 30 y›l boyunca
16 Mart katliam›n›n katilleri korun-
du, kolland›, cezaland›r›lmad›¤› gi-
bi ödüllendirildi. Davan›n görüldü-
¤ü mahkeme engellemelerle, yaz›fl-
malarla y›llarca oyaland› ve dava
2008 y›l› Ekim ay›nda zzaammaann aaflfl››--
mm››nnddaann düflürüldü.

‹nfazlar, kkatliamlar ve
kay›plar tarihini
ayd›nlatmayan hher
operasyon, aaldatmacad›r

1 May›s ve 16 Mart, karakteris-
tik iki örnek. Ama bu ülkede kitlesel
katliamlar, infazlar saymakla bite-
cek gibi de¤ildir ve hepsinde durum
ayn›d›r. 

Birkaç kontrgerilla flefini Erge-
nekon davas› içine katarak, onlar›
da Gazi katliam›yla iliflkilendirerek
sözde, “karanl›kta kalm›fl” olaylar›
“ayd›nlat›yor”(!) AKP hükümeti.
E¤er Gazi katliam›n›n, bir Veli Kü-

çük, birkaç da tetikçinin ifli oldu¤u
iddia edilirse, orada aayydd››nnllaattmmaa
de¤il, kkaarraarrttmmaa vard›r. Karanl›kta
olan bir fley yoktur Gazi katliam›n-
da. Gazi halk› daha ilk andan itiba-
ren katilin kim oldu¤unu biliyordu
ve bundan dolay› da “Hedef Kara-
kol” diyerek do¤ru hedefe yönel-
miflti. AKP'nin çabas›, DDEEVVLLEETT’in
bu kadar aç›k olan rolünü, bir-kaç
isimle karartmaya yöneliktir. 

KKaarraannll››kk aayydd››nnllaatt››llaaccaakkssaa,,
yüzlerce infaz›n sorgusu, sorufltur-
mas›, failleri nerede?

KKaarraannll››kk aayydd››nnllaatt››llaaccaakkssaa,,
yüzlerce kay›b›n faili, azmettiricisi
nerede?

Devlet ad›na 1000 operasyon
gerçeklefltirildi¤i itiraf edilmifltir.
1000 operasyonu bir kifli gerçeklefl-
tirmedi kuflkusuz. HHeemmeenn hhiiççbbiirr
ddeevvlleett kkuurruummuu yyookkttuurr 11000000 ooppee--
rraassyyoonnuunn dd››flfl››nnddaa.. Yarg›lay›n, sor-
gulay›n! Ergenekon dosyas›nda
bunlar›n hiçbiri yoktur.

Sadece kendi iktidar›n›za yöne-
lik giriflimlere karfl› aç›lan Ergene-
kon dosyas›n›n içine teflhir olmufl
üç-befl Susurluk art›¤›n› katmakla
kontrgerilla devletinin katliam tari-
hini aklamak istiyorlar. 

Bu katliamlar bu ülkede gerçek-
lefltirildi. Ve hepsi de ya do¤rudan
devlet taraf›ndan, ya da devletle ifl-
birli¤i içindeki, kontrgerillan›n de-
netimindeki faflistler ve dinciler ta-
raf›ndan gerçeklifltirilmifltir. AKP
ve onun borazanlar›, MMaallaattyyaa,, MMaa--
rraaflfl,, EErrzziinnccaann,, SSiivvaass,, ÇÇoorruumm gibi
kad›n, erkek, çocuk-yafll› demeden
yüzlerce Alevinin, devrimcinin al-
çakça katledildi¤i katliamlar da san-
ki ayd›nlat›l›yormufl gibi, aleni ya-
lan propaganda sürdürüyorlar. 

Bu katliamlara dair hiçbir fley
yoktur “Ergenekon”da. Fakat, kont-
rgerillan›n yönlendirmesinde MHP-
li faflistlerle birlikte bu katliamlarda
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yeralan dinci gericilik, tarihlerinde-
ki bu katliamlar› da “Ergenekon”la
aklamaya çal›fl›yor. 

Aklayamazlar. 

Bu katliamlarda da gizli olan,
gizli kalan hemen hiçbir fley yoktur.
Ama ony›llarca bu dosyalar da hiç-
bir hükümet taraf›ndan aç›lmad›.
Bugün de aç›lmamaktad›r.

Bu katliamlara dair, bir çok hü-
kümet, bir çok mahkeme, art›k arafl-
t›r›l›p, soruflturulacak bir fley yok
diye hükümler verdi. Fakat onlar›
tarihten ve halk›n haf›zas›ndan sile-
mediler. AKP de silemeyecek. 

Kapat›lm›fl vve hhiçbir
iktidar›n aaçamayaca¤›
dosyalar say›lamayacak
kadar çoktur

“Ergenekon” mu diyorsunuz bu
katliamlar›n sorumlular›? Ergene-
kon, kontrgerillad›r. Daha önemlisi,
““EErrggeenneekkoonn iikkttiiddaarrss››zz oollmmaazz””.
Ergenekoncular, bu katliamlar›,
HHAANNGG‹‹ ‹‹KKTT‹‹DDAARRLLAA gerçeklefl-
tirdiler. Hadi, “Ergenekon” olsun.
Fakat sizin bahsetti¤iniz gibi ifli bit-
mifl “kiflilerden” ibaret de¤ildir Er-
genekon. Ergenekon; devlettir. 

Açabiliyor musunuz mesela BBuu--
ccaa,, ÜÜmmrraanniiyyee,, DDiiyyaarrbbaakk››rr,, UUlluu--
ccaannllaarr Hapishaneleri katliamlar›n›.
Aç›kça öldürmeye geldiler bu katli-
amlarda. Kim alm›flt› bu kararlar›,
neden alm›flt›? Aç›n dosyalar›n›; Er-
genekoncular içinde de, bugün AKP
iktidar›nda yeralan bakanlar ve bü-
rokratlar içinde de, o katliamlar›n
failleri var. Sorun onlara? 

Veya daha öncelere gidelim. ‹‹nn--
cciirraalltt›› KKaattlliiaamm›› dosyas›n› açabilir
misiniz? Karanl›kta kalan gizli sak-
l› bir fley yoktur ‹nciralt›'nda. Sade-
ce AKP'nin de dahil oldu¤u tüm hü-
kümetler taraf›ndan gizlenmifltir.

Tarih 12 Haziran 1980'di. ‹zmir
‹nciralt› Ö¤renci Yurdu’nun bahçe-
sinde, Anadolu'nun de¤iflik illerin-
den üniversite s›nav› için gelen lise
ö¤rencileri s›nav öncesi e¤lence
yapmaktayd›lar. Devletin binlerce
askeri Üste¤men Hasan Dimci ko-

mutas›nda ‹nciralt› Yurdu’nun etra-
f›n› kuflat›r. Önce bir emirle e¤lence
yapan ö¤rencilerin türküleri sustu-
rulup halaylar› durdurulur. ‹kinci
emirle yüzlerce otomatik tüfek ö¤-
rencilere do¤rultulup atefl edilir. 

Resmi rakamlara göre alt› ö¤ren-
ci katledildi, onlarcas› yaraland› ‹n-
ciralt›’nda. Dava süreci di¤er katli-
amlardaki gibi ayn› süreçleri izler.

Dosya, tüm belge, bilgi, görgü
tan›klar›na ra¤men 30 y›ld›r iktidar-
lar taraf›ndan kapat›lm›flt›r. 

AKP, bu dosyalar› açabilir mi?..

Sadece örnekler vermekle yetin-
mek zorunday›z. Bu katliamlar, bu
ülkede yaflanmad› m›? Evet! Peki
gelmifl geçmifl tüm iktidarlar, onlar-
ca partinin kurdu¤u onlarca hükü-
met, bunlar›n bir tekinin bile dosya-
s›n› açt›lar m›? Bir tekinin bile ay-
d›nlat›lmas› için k›llar›n› k›p›rdatt›-
lar m›?

Hay›r, k›p›rdatmad›lar. K›p›rda-
tamazlar; çünkü, bunlar ““ddeevvlleettiinn
kkaattlliiaammllaarr››””yd› ve bu yüzden de
kimse ““ddeevvlleettee”” iliflemezdi.

Bu katliamlar›, devletin yapt›¤›
sezilebilirdi, öyle oldu¤u kuvvetle
tahmin edilebilirdi, hatta halka göz-
da¤› vermek isteyen kontrgerillac›-
lar, bunlar› devletin yapt›¤›n›, kat-
lettikleri kiflilerin cesetlerini gizle-
meyerek ima da edebilirlerdi; ama
bunlar› devletin yapt›¤›n›n rreessmmeenn
aaçç››¤¤aa çç››kkmmaass››,, kabul edilemezdi. O
zaman ddeevvlleettiinn tt››llss››mm›› bozulurdu.
O zaman “devlet hepimizin devleti”
gibi sözlerin kitleler üzerinde etkisi
ve hükmü kalmazd›.

‹flte bunun için gelmifl geçmifl
tüm hükümetler taraf›ndan bu dos-
yalar aç›lmay›p üstü kapat›lm›flt›r. 

BBuu ddoossyyaallaarr›› AAKKPP ddee aaççaammaazz.. 

Oligarflinin kkutsal iittifak›
Ergenekon'un içinde bu dosyalar

yoktur. Binlerce sayfal›k iddiana-
menin içinde ipe sapa gelmez her
fley var ama, oligarflinin halka karfl›
iflledi¤i suçlar yok. Olmas› da bek-
lenemez zaten. Çünkü bbiirriinncciissii;;
AKP ve onun siyasi anlay›fl› olan

gerici-dinciler, bu katliamlar›n için-
de ya do¤rudan rol alm›flt›r, ya da
fikren karfl› ç›kmay›p desteklemifl-
tir. Bugün de düflüncelerinde ve pra-
tiklerinde de¤iflen bir fley yoktur. 

‹‹kkiinncciissii:: ‹ktidarda bulunduklar›
alt› y›ll›k süreçleri bunun kan›t›d›r.
‹htiyaç duyduklar›nda bu tür infaz-
lara, katliamlara baflvurmufllar ve
baflvurmaktad›rlar. Katilleri koru-
yup kollam›fllar, terfi ettirerek ödül-
lendirmifller ve ödüllendirmektedir-
ler. AKP böyle yapmak zorundad›r
da; bu politikalar, oligarflik devletin
varl›¤›n› sürdürebilmesinin gere¤i-
dir. Hükümetler, devletin kurumla-
r› bu gere¤i yerine getirirler. 

AKP’nin henüz yeni iktidara
geldi¤i günlerde, Adalet Bakan›,
flimdi Baflbakan Yard›mc›s› Cemil
Çiçek Susurlukçular için ne demiflti
hat›rlayal›m. Teflhir olmufl üç-befl
Susurlukçu için “davulla zurnayla
ilan edilmemeliydi, bunlar vatan
için görev yapm›fl kahramanlard›r,
görevinin bafl›nda teflhir olmam›fl
onlarca kifli var, böyle davran›l›rsa
bir daha nas›l görev yapt›r›l›r bu in-
sanlara” diyerek Susurlukçular’a
sahip ç›km›flt›. 

SSuussuurrlluukk’’aa bbööyyllee ssaahhiipp çç››kkaann
bbiirr aannllaayy››flfl,, SSuussuurrlluukk’’uu yyaarrgg››llaayyaa--
bbiilliirr,, oonnuu ttaassffiiyyee eeddeebbiilliirr mmii??

Bu anlay›fl›n “tarihle yüzleflme-
si” mümkün mü? “Kad›n da olsa
çocukta olsa icab›na bak›lacakt›r”
diyen, “Ya sev ya terk et” zihniyeti-
ne sahip olan bir politika, kay›plar›
aç›¤a ç›karabilir, sorumlular›n› yar-
g›layabilir mi?

Hay›r, hay›r, hay›r! AKP bugüne
kadar bu do¤rultuda hiçbir siyasi
irade ortaya koymam›flt›r. Böyle bir
politikalar› da yoktur... Bu katliam-
lar›n tarihe gömülmesinde, sorum-
lular›n›n örtbas edilmesinde, oollii--
ggaarrflfliikk ggüüççlleerriinn kkuuttssaall bbiirr iittttiiffaakk››
söz konusudur. Bu “kutsal ittifak”
bize gösterir ki, oligarflik güçler bu
katliamlar› politik olarak do¤ru bul-
maktad›rlar, gerekti¤inde benzeri
katliamlar›n tekrarlanmas›nda da
hiçbir sak›nca görmeyen bir kafaya
sahiptirler... AKP de bu kutsal ittifa-
k›n içindedir. 
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Bir y›lda:

Belgelenen iflkence olay›:
238 

Hapishanelerde öldürü-
lenler: 45 Kifli

Sokaklarda öldürülenler:
37 Kifli

Hak ‹hlalleri flikayetlerin-
de yüzde 300 art›fl

*

‹srail hangi gerekçelerle
Filistin halk›n› katlediyor-
sa, AKP de kendi halk›n›
ayn› gerekçelerle katledi-
yor! 

AKP'nin gerçek yüzünü biz bili-
yoruz. Fakat, bilmeyenler veya bil-
mezden gelenler var. Bilmeyenler
veya bilmezden gelenler, bizzat
baflbakanl›¤›n resmi belgelerine,
veya AKP’nin bafl hamisi Ameri-
ka’n›n haz›rlad›¤› raporlara veya
demokratik kurumlar›n aç›klamala-
r›na bakt›klar›nda, görecekleri,
AKP’nin bir zulüm iktidar› oldu¤u-
nun tescil edilmesinden baflka bir
fley olmayacakt›r.

Amerikanc› ve AB’ci, AKP des-
tekçileri, belli ki bu ülkenin demok-
ratik kurumlar›na kulak vermezler.
Ama Amerika da ayn› fleyleri söylü-
yor AKP iktidar› için: Hapishane-
lerde ölüm, sokaklarda ölüm, bask›-
lar, yasaklar... 

Rakamlar ortada. Baz›lar›n›n ›s-
rarla ve hala "demokratikleflme"yi
sa¤layan bir iktidar s›fat›n› yak›flt›r-
d›klar› AKP, öldüren bir iktidar. Ka-
til iktidar. Bu bir ‹‹DDDD‹‹AA de¤il, bu
bir YYOORRUUMM da de¤il. ABD Rapo-
ru'ndan da yans›yor zulmün rakam-
lar›. Biz de¤il, AKP'yi deli¤e süpür-
meyip kullanan Amerika da söylü-
yor bunu. Baflbakanl›¤›n bizzat ken-
di rakamlar› da bu gerçe¤i ortaya
koyuyor. Yani ttaarrtt››flfl››llaaccaakk bbiirr flfleeyy
yyookk.. ‹flte rakamlar: 

Baflbakanl›k ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››
BBaaflflkkaannll››¤¤››,, y›l›n ilk ddookkuuzz ay›nda
223388 iiflflkkeennccee vakas› tespit etti, bu
vakalarda 178 kurban var. Ve 263’ü

polis, 15’i jandarma ve 20’si di¤er
güvenlik güçleri yetkilileri olmak
üzere 229988 flflüüpphheellii bulundu. (Akta-
ran, Radikal, 27 fiubat 2009)

ABD D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n ‹n-
san Haklar› Raporu'nda; 37 kiflinin,
güvenlik güçlerinin 'dur' ihtar›na
uymad›¤› gerekçesiyle öldürüldü¤ü
aç›kland›. 2008'de hapishanelerde
3322 kkiiflfliinniinn flflüüpphheellii flfleekkiillddee ööllddüü¤¤üü
ve bunlar›n 17'sinin intihar olarak
kay›tlara geçirildi¤i bildirildi. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’na
göre ise gözalt›nda ve hapishaneler-
de ölenlerin say›s› 45, ölümleri faili
meçhul olarak kay›tlara geçen insan
say›s› 34, güvenlik güçlerinin dur
ihtar›na uymad›¤› ve çeflitli gerek-
çelerle aç›lan atefl sonucunda ölen
insan say›s› ise 37’dir. 

Rakamlarda baz› farkl›l›klar olsa
da, tablo ortada: ööllüümm,, ööllüümm,, ööllüümm.... 

Yaln›zca bir y›l›n ölüm tablosu
bu. Bu tablo, tam bir ""tteerröörriisstt ddeevv--
lleett"" tablosu de¤il mi? Tüm bu
ölümler devletin nniitteellii¤¤iinnii ve o
devletin polisinin, askerinin zziihhnnii--
yyeettiinnii ve elbette iflbafl›ndaki iktida-
r›n nniitteellii¤¤iinnii göstermeye yetmez
mi? 

Amerikan ve Avrupa emperya-
lizminin bu tür raporlar› neden ya-
y›nlad›klar› malum; kendilerini ak-
lama peflinde onlar; fakat bu onlar›n
raporlar›ndaki rakamlar›n gerçekli-
¤ini ortadan kald›rm›yor. Yukar›da-
ki rakamlar, zaten bu ülkenin sürek-
li tart›flt›¤› olaylardan ibarettir. BBaa--
rraann TTuurrssuunnllaarr,, FFeeyyzzuullllaahh EEtteelleerr,,
ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikklleerr bir yanda, di¤er
yanda EEnnggiinn ÇÇeebbeerrlleerr......

‹flkence olaylar›ndaki yo¤unlu¤a
bak›n; bu bir devletin ““iiflflkkeenncceeccii
ddeevvlleett”” diye tan›mlanmas› için ye-
terli de¤il mi? Bu kadar›na “münfe-
rit” denilebilir mi hala?. 

Düflünün tek bir y›lda hapisha-
nelerde ve gözalt›nda 4455 kkiiflflii ööllüü--
yyoorr.. 17'si için intihar denilmifl. Peki
hapishanelerde nas›l bir rejim ku-
rulmufl ki, insanlar bu kadar çok in-
tihar ediyor? ‹ntiharlar hapishane-

lerde nas›l bir tecrit zulmü uygulan-
d›¤›n› gösteriyor. 

Bu rejimi kim sürdürüyor peki
hapishanelerde. AAKKPP!!.. 

Ülkemize dair haz›rlanan “hak-
lar ve özgürlükler” raporlar›nda, ra-
kamlar biraz inip ç›ksa da, bu bafl-
l›klar de¤iflmiyor. Bu bafll›klar›n sü-
reklili¤i bize ayn› zamanda bir ger-
çe¤i anlat›yor. Bu, ffaaflfliizzmm ggeerrççee¤¤ii--
ddiirr.. Bu rakamlar, AKP'nin faflist dü-
zenini devam ettirmekten baflka bir
fley yapmad›¤›n› da söylüyor.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Ku-
rulu'na 2008'in ilk 6 ay›nda çeflitli
hak ihlalleri nedeniyle toplam 2356
kifli baflvuruda bulunmufl. 2007’de
1495 kifli baflvuruda bulunmuflken,
bu rakam 1 y›l içinde yyüüzzddee 330000
artm›fl.

398 kifli Tutuklu ve Hükümlü
Hakk› ihlalinden, 344 kifli Sa¤l›k ve
Hasta Hakk› ihlalinden, 218 kifli
Çevre Hakk› ihlalinden baflvuruyor. 

Neden hhaappiisshhaanneelleerr vvee hhaassttaa--
nneelleerr halk›n en çok flikayet etti¤i
yerler? Bir y›lda 45 kiflinin öldü¤ü
bir hapishane gerçe¤i ortadayken,
bunda elbette flafl›lacak bir fley yok.
Ayn› fley, sürekli daha fazla özellefl-
tirilen ve ticarilefltirilen sa¤l›kta da
söz konusu. ‹‹kkiissiinnddee ddee insan haya-
t›n›n de¤eri yok. Oligarflinin siyasal
ve ekonomik ç›karlar›, herfleyden

KAT‹L ‹KT‹DAR!
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TTaannssuu ÇÇiilllleerr (Baflbakan):
"Olay provakasyon olma--
sa, bu kadar k›sa sürede bu
kadar insan nas›l toplana--
bilirdi?"

HHüüssaammeettttiinn CCiinnddoorruukk
(TBMM Baflkan›): "Bu ha--
zin olay› yapanlar Türk de--
¤ildir. Türk vatandafl› da
de¤ildirler, d›flar›dan gel--
mifllerdir. Çünkü bizi birbi--
rimize düflürmek isteyen
odaklar, laik düzeni y›kma--
ya, milli birli¤imizi boz--
maya çal›fl›yorlar."

NNaahhiitt MMeenntteeflflee (‹çiflleri
Bakan›): "Bu teröristler
PKK olabilir, ‹BDA-C ola--
bilir, DEV-SOL olabilir,
DEV-YOL olabilir. ....
Önümüzdeki günlerde olay

ayd›nlanacakt›r."

MMeessuutt YY››llmmaazz (ANAP Ge--
nel Baflkan›, Ana Muhale--
fet Lideri):  "Herkesi bu
tahriklere kap›lmayarak,
bu oyunu bofla ç›karmaya
ça¤›r›yoruz."

HHiikkmmeett ÇÇeettiinn (CHP Genel
Baflkan›, Baflbakan Yard›m--
c›s›): "Bu kadar büyük bir
topluluk içinde polislerin
tümünü yanl›d›r-yans›zd›r
diye nitelemek yanl›flt›r.
Hassas konular› gündeme
getirerek, ülkemizde karga--
fla ç›karma e¤ilimi var."

NNeeccmmeettttiinn EErrbbaakkaann (RP
Genel Baflkan›): "Olay ta--
mamen d›fl güçlerin etki--
sinde yap›lan bir provokas--
yondur."

önce geliyor AKP için. 

Kendileri Amerikalar'da ameli-
yat olurken, halk› bozuk sa¤l›k sis-
temi içinde ölüme mahkum eden bir
iktidard›r AKP. 

Engin Çeberler, Baran Dursunlar,
Ça¤dafl Gemikler tekil olaylar de¤il-
ler. Sadece devrimciler ve aileleri ta-
raf›ndan sahiplenildikleri için onla-
r›n isimleri bilinmektedir. 8800’’ii aaflflkk››nn
iinnssaann››mm››zz,, ayn› flekilde ayn› koflul-
larda ölmüfltür son bir y›l içinde.  

Asl›nda her y›l kay›tlarda sadece
birer istatistik olarak kalan onlarca
insan›m›z, polis ve asker taraf›ndan
katlediliyor. AKP iktidar› boyunca
bu rakamlar sürekli artm›fl ve halen
de artmaktad›r. 

Hapishaneler, karakollar, ordu,
yarg›, AKP hükümeti, hepsi iflbirli¤i
halindedir. AKP iktidar› tüm iflken-
cecilerin, infazc›lar›n hamisi duru-
mundad›r. Bütün bu ölümlerin bbii--
rriinnccii ddeerreecceeddeenn ssoorruummlluussuudduurr.. 

fiimon Perez'e, Tevrat’›n ““ööll--
ddüürrmmeeyyeecceekkssiinn”” emrini hat›rlatan

baflbakan›n kendi ülkesinde yaratt›-
¤› ölüm tablosuna bak›n. 

Bir y›lda bu kadar ölüme ne di-
yecek Tayyip Erdo¤an? En son ör-
neklerden biri olarak 26 Ocak günü,
Urfa'da “dur” ihtar›na uymad›¤›
için, bafl›ndan vurularak öldürülen
1166 yyaaflfl››nnddaakkii HHaalliill ÇÇoobbaann için ne
diyecek? Ona ““ÖÖllddüürreecceekkssiinn!!”” di-
yen kim? AKP iktidar›na katletme
özgürlü¤ünü veren kim? 

Biz söyleyelim: Uflakl›¤›n› yap-
t›¤›n›z emperyalist tekeller ve onla-
r›n iflbirlikçileri söylüyor. ‹srail
hangi gerekçelerle Filistin halk›n›
katlediyorsa, AAKKPP''ddee kkeennddii hhaallkk››--
nn›› aayynn›› ggeerreekkççeelleerrllee kkaattlleeddiiyyoorr..
AKP iktidar›, oligarflinin düzeni de-
vam etsin diye, iflkenceleri, infazla-
r› sürdürüyor. Amerikan ve Avrupa
emperyalizminin istedi¤i gibi bir ül-
ke olsun diye kkeennddii hhaallkk››nnaa ssaalldd››--
rr››yyoorr..

Kendi halk›n› katleden bir dev-
let, ancak tteerröörriisstt bir devlet olabi-
lir. AKP de bu sömürü düzeninin
devam› için iktidard›r. Bundan do-

lay› da, ne kontrgerillaya karfl›d›r,
ne de kontrgerillan›n tasfiyesinden
yanad›r. AKP, emperyalist tahakkü-
mün ve oligarflik düzenin bekas›
için iktidardad›r. Kontgerillaya ihti-
yaç duyan da onlard›r. Faflizm, oli-
garflik düzenin yönetim biçimidir.
Bütün emperyalistler faflizmin de-
vam›ndan yanad›r. Çünkü ancak
halklar› katlederek iktidarda kalabi-
lirler. Bundan dolay› da ülkemizde
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi birbirin-
den ayr› düflünülemez. Ba¤›ms›zl›-
¤›n olmad›¤› bir ülkede demokrasi-
den söz etmek de mümkün de¤ildir. 

Aynan›n s›rlar› dökülmeye bafl-
lam›flt›r. Dökülen s›rlar›n arkas›n-
dan görünen bir kan deryas›d›r. Hiç-
bir “aç›l›m”, “demokratikleflme”
masal› AKP'nin eelliinnddeekkii bbuu kkaann››
aklamaya yetmez. Kendi halk›n›
katledenlerin ilelebet iktidar da kal-
malar› mümkün de¤ildir. AKP de,
kendi faflist politikalar›n›n alt›nda
ezilmeye, döktü¤ü bu kan›n hesab›-
n› vermeye ve tarihin çöp sepetine
at›lmaya mahkumdur. 

Ne demifllerdi?
-- Baflbakan: TTaannssuu ÇÇiilllleerr
- TBMM Baflkan›: HHüüssaammeettttiinn CCiinnddoorruukk 
-- ‹çiflleri Bakan›: NNaahhiitt MMeenntteeflflee 
-- CHP Gen. Baflk., Baflbakan Yrd.: HHiikkmmeett ÇÇeettiinn
- Emniyet Genel Müdürü: MMeehhmmeett AA¤¤aarr
- ‹stanbul Valisi: HHaayyrrii KKoozzaakkçç››oo¤¤lluu
- ‹stanbul Emniyet Müdürü: NNeeccddeett MMeennzziirr
- Emniyetten Sorumlu Vali Yrd.: NN.. KKeemmaall EErreenn
- Gaziosmanpafla Emniyeti: MM.. HHaann TTookkuuçç

D‹⁄ER SSORUMLULAR:
- Gaziosmanpafla Emniyeti’nde görevli polisler
- 13 Mart günü Gaziosmanpafla’ya sevkedilen askeri
birliklere komuta eden generaller ve subaylar
- 15 Mart günü Ümraniye’ye sevkedilen askeri bir-
liklere komuta eden generaller ve di¤er subaylar
- Katliam boyunca "görev" yapan resmi-sivil polisler
ve baflta ‹stanbul emniyet müdür yard›mc›lar› HHüüssee--
yyiinn KKooccaaddaa¤¤ ve MMeehhmmeett ÇÇaa¤¤llaarr
- Ümraniye Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli resmi-
sivil polisler

Gazi Katliam› s›ras›nda 
kim hangi görevdeydi?

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Say›:
8

8
Mart
2009

10



Bazen öyle siyasi geliflmeler ya-
flan›r ki gerçekler bir ç›rp›da gözler
önüne seriliverir. Devletin gerçek
yüzü aç›¤a ç›kar. Halk yaflamak zo-
runda kald›¤› büyük ac›larla, fa-
flizmle tan›fl›r. Tarihimizde faflizm
gerçe¤ini somut olarak gözler önü-
ne seren böylesi katliamlar vard›r.
Bu katliamlar, yafland›¤› y›llar itiba-
r›yla ülkenin ve iktidar›n da içinde
bulundu¤u durumun aynas› gibidir. 

16 Mart 1978 ‹stanbul Üniversi-
tesi katliam›  ve 12 Mart 1995 Gazi
katliam›, devletin do¤rudan halk›
hedef seçti¤i katliamlard›r. Her ikisi
de farkl› dönemlerde yaflanm›fl ol-
mas›na ra¤men bir çok noktada
bbeennzzeerrlliikklleerr tafl›r. Yaz›m›zda bu
benzerlikleri belli bafll›klar alt›nda
ele alaca¤›z. 

BEYAZIT: TTaarriihh,, 1166 MMaarrtt
11997788’’ddii.. YYeerr,, BBeeyyaazz››tt MMeeyyddaann››,, ‹‹ss--
ttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii.. Devrimci de-
mokrat ö¤renci kitlesi ana kap›dan
toplu olarak ç›k›yordu. 

“Tam o anda korkunç bir patla-
ma oldu.... Görebildi¤im her fleyin
k›z›la boyand›¤› bir yere gelmifltim.
Beyaz›t Meydan›'na bakan Eczac›l›-
¤›n önündeki küçük alanda katliam
meydan›ndayd›m art›k. ... arkadafl-
lar›m›z›n bir ço¤u k›zl› erkekli kan
gölü içinde yerlerde yat›yor, kimi
hala son bir gayretle kalkmaya çal›-
fl›rken kimisi birbirine destek olma-
ya... çal›fl›yorlard›...” (Dünden Bu-
güne 16 Mart Katliam›)

Katliamda 7 kifli ölmüfl, 40 kifli
yaralanm›flt›. Hatice Özen, Cemil
Sönmez, Baki Ekiz, Abdullah fiim-
flek, Murat Kurt, Hamdi Ak›l, Turan
Ören’di katledilenler. 

1988'de katliam› gerçeklefltiren-
lerden Zülküf ‹sot'un kardefli fiakir
‹sot katliam› flöyle anlatacakt›:

“... 16 Mart olay›nda bombay›
Zülküf’ün arkadafl› olan polisler,
ppoolliiss oottoossuunnuunn iiççiinnddeenn at›yorlar
solcu ö¤rencilere. Daha sonra Zül-
küf ve arkadafl› Latif Akd› silahla-
r›yla ö¤rencileri tar›yor. Eylemin
yap›laca¤› ana kadar üniversitenin
önündeki kkaarraakkoollddaa bbeekklliiyyoorrllaarr...
‹çiflleri Bakan›’na küfrediyordu,
hepsinin haberi vard› olan biten-
den, kullan›ld›k iflte diyordu..”
(Dünden Bugüne 16 Mart Katliam›)

Bu kadar de¤ildi aç›¤a ç›kanlar:
SSuubbaayyllaarr,, ppoolliiss flfleefflleerrii,, ssiivviill ffaaflfliisstt
hhaarreekkeettiinn flfleefflleerrii,, bu katliam› bir-
likte organize etmifl ve uygulam›fl-
lard›.  Ve hepsinin eenn üüsstt ddüüzzeeyyddee
himaye görmesinin de gösterdi¤i gi-
bi, katliam, oolliiggaarrflfliinniinn ppoolliittiikkaa vvee
kkaarraarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa gerçek-
lefltirilmiflti. 

GAZ‹ MMAHALLES‹:
Tarih, 12 Mart 1995. Yer, ‹stanbul
Gazi Mahallesi. ‹smetpafla Cadde-
si'nde bagaj›nda floför Mesut Efe'nin
cesediyle birlikte ilerleyen ticari tak-
siden aç›lan ateflle, Dostlar, Cihan,
Yavuz, Kardefller ve Do¤u Kahve-
haneleriyle, Sar›c›o¤lu pastanesini
kurflun ya¤muruna tutuldu. Do¤u
kahvehanesinde oturan Halil Dede
hayat›n› kaybederken, 5'i a¤›r, 25 ki-
fli yaraland›. Biraz  sonra bir ayak-
lanmaya dönüflecek olan sald›r›
böyle bafllam›flt›. SSaalldd››rraann vvee kkaatt--
lleeddeenn devlet, öölleenn vvee ddiirreenneenn Ga-
zi'nin yoksul emekçi halk›yd›.

Gazi halk› bu sald›r›n›n hemen
ard›ndan Cepheliler’in “hedef kara-
kol” ça¤r›s›yla genç, yafll›, kad›n,
erkek, Alevisi, Sünnisiyle, yürüyüfle
geçti. Sezgin Engin, Hasan Gürgen,

Ali Haydar Çakmak, Eyüp Samur
ve onlarca Cepheli, direnifli örgütle-
meye koyuldular. Çok geçmeden
Gazi'nin sokaklar›nda barikatlar ku-
rulmufltu. Halk 80 sonras›n›n en kit-
lesel ve militan direniflini bafllatm›fl-
t›. Bu bir AYAKLANMAYDI. Po-
lis, at›lan tafllara kurflunlarla karfl›-
l›k veriyordu. Devletin gözda¤› ver-
me amaçl› katliam sald›r›s›, halktan
beklemedi¤i bir cevap alm›flt›. Bin-
lerce emekçi, Gazi'ye ak›n etmiflti.
13 Mart günü binlerce kifli “Gazi
Faflizme Mezar Olacak” slogan›yla
yürüyüfle geçti. 

Devlet 1122 bbiinn polisiyle, askerle-
riyle ayaklanmay› bast›rmaya çal›fl-
t›. Halk›n üzerine aç›lan atefl sonu-
cunda 17 kifli katledildi, 400 kifli ya-
raland›. Cenaze törenlerinde onbin-
ler ak›yordu Gazi’nin caddelerinde. 

Gazi ayaklanmas›n› destekleyen
10 bine yak›n Ümraniyeli'nin yürü-
yüflü de yine katliamla durduruldu.
Halk›n üzerine aç›lan ateflle Ümra-
niye'de de 5 kifli öldürüldü.

Daha ilk günden görüldü ki, si-
yasi iktidar ve ordu, polis yönetim-
leri, sald›r›n›n arkas›ndayd›. ‹lk
kontrgerilla sald›r›s›nda, sadece bir
kifli ölmüfltü, as›l katliam, sonra
devletin resmi güçlerinin resmi mü-
dahalesiyle gerçekleflti. Aç›kt› ki;
katliam, oolliiggaarrflfliinniinn ppoolliittiikkaa vvee kkaa--
rraarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa gerçekleflti-
rilmiflti. 

AMAÇ NNEYD‹? Beya-
z›t’ta neden ö¤rencilerin üzerine
bombalar at›lm›flt›?. Neden yoksul
gecekondu semtlerindeki kahveler
taranm›flt›?... Bu nas›l bir  gözüdön-
müfllüktü?... Failler belliydi. Az-
mettiren de. Devlet resmi ve sivil
faflist güçleriyle  halka karfl› katli-
amlar gerçeklefltirmiflti. 

Peki bir devlet kendi halk›na
karfl› neden böyle gayri-resmi sald›-
r›lar düzenliyordu? Üstelik 16 Mart
ve Gazi devletin bu nitelikteki tek
sald›r›s› de¤ildi; “kitle katliamlar›”,
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1 May›s 1977’den itibaren bir dev-
let politikas›na dönüflmüfltü. 

Katliamlar›n nedenlerini ve he-
defini görebilmek için öncelikli ola-
rak devleti, faflizmi, yani k›sacas›
ülkemiz gerçe¤ini anlamal›y›z. 

Bu katliamlar ne devletin “içine
s›zm›fl”  çetelerin, ne de devletten
ba¤›ms›z “karanl›k odaklar›n” ifli-
dir. Do¤rudan planl›, halk› hedef
alan kontrgerilla devletinin icraatla-
r›d›r. Devletin neden kontrgerilla
yöntemlerine baflvurdu¤unu anla-
mak için ise ülkemizdeki siyasal ge-
liflmelere bakmam›z yeterlidir. 

1974’ten itibaren, ülkemizde
halk›n devrimci mücadelesi yeniden
yükselifle geçmifltir. 12 Mart cunta-
s›n›n terörü afl›lm›fl, mücadele h›zla
geliflmektedir. Oligarfli önce sivil
faflist çetelerin daha çok tek tek
devrimcilere, devrimci demokratik
kurumlara yönelik sald›r›lar›yla bu
geliflimi önlemeye çal›fl›r. Sivil fa-
flistler okullarda, mahallelerde, fab-
rikalarda örgütlendirilerek, alanlar
iflgal edilmeye, halk terörize edil-
meye  çal›fl›l›r.

Bunun yetersiz kald›¤› noktada
ise, devreye bir yandan rreessmmii ffaaflfliisstt
tteerröörr,, di¤er yandan kkiittllee kkaattlliiaamm--
llaarr›› sokulur. Politika art›k, yayg›n
biçimde mücadeleye kat›lmakta
olan milyonlarca kitleyi sindirmek-
tir. 16 Mart 1978‘deki katliam, iflte
bu geliflmenin sonucudur. Katliam
bir ggöözzddaa¤¤›› olacakt›r tüm kitleye. 

1977-78'ler, özellikle ‹stan-
bul’da devrimci hareketin önderli-
¤inde  ö¤rencilerin örgütlülükleri-
nin artt›¤›, faflist iflgallerin k›r›lma-
ya bafllad›¤› bir dönemdir. ‹stanbul
Üniversitesi ise, polis destekli  fa-
flist iflgalin sürdü¤ü, fakat ö¤renci-
lerin iflgali k›rmak için mücadeleyi
yükseltti¤i bir okuldur. Bu yüzden
‹stanbul Üniversitesi, bilinçli bir
tercihtir. Hedef kitleselleflen müca-
dele, devrimcileflen gençliktir.
Amaç ilerici, devrimci, demokrat
tüm gençli¤in sindirilmesidir. Oli-
garfli, tek tek katletmelerin yetmedi-
¤ini gördü¤ü noktada, kitlesel kat-
liama baflvurmufltur. 

1977 1 May›s›'nda Taksim'de

toplanan 500 bin kiflinin silahlarla
taranmas›, bu politikan›n ilk göster-
gelerindendir. 16 Mart katliam›n›,
Ankara Bahçelievler, Balgat, Piyan-
gotepe, Marafl, Çorum, Tarsus, ‹nci-
ralt› katliamlar›, kahvehanelerin,
otobüs duraklar›n›n, grev çad›rlar›-
n›n taranmas› izler. 

Oligarflinin 1000 operasyonun-
dan biridir hepsi. 

Faflist devlet katliamlarla halk›n
üzerindeki otoritesini art›rmay›,
tüm halk› faflist terörün gözda¤›yla
teslim almay› hedeflemifltir. Sürekli
kriz içinde olan oligarfli, iktidar›n›
koruyabilmek için halka karfl› bir
savafl sürdürmek zorundad›r. Gö-
rüntüdeki demokratikleflme manev-
ralar›, devletin yönetememe soru-
nunu çözmeye yetmemektedir. 

BÜYÜYEN KK‹TLESE-
LEfiMEYE GGÖZDA⁄I:
1990’lar halk›n mücadelesinin ve
silahl› mücadelenin yeniden yüksel-
meye bafllad›¤› y›llard›r. ‹ki ayr›
kulvarda, s›n›fsal ve ulusal temelde
yükselen mücadele kontrgerilla
devletini rahats›z etmeye bafllam›fl-
t›r. Oligarfli bu yükselifle infazlarla,
kaybetmelerle cevap verir. Ne za-
manki halk›n örgütlülü¤ü artm›fl,
kitleler devrimcileflmeye bafllam›fl,
mücadelenin ivmesi yükselmifltir,
iflte o zaman faflist devletin halka
yönelik tek tek ya da toplu sald›r›la-
r›, infazlar› katliamlar› da gündeme
gelmifltir. Bu y›llarda yeniden infaz-
lar, kay›plar, katliamlar, köy yakma-
lar devreye sokulur bu anlamda. 

Fakat buna ra¤men, mücadele-
nin geliflimi durdurulamaz. Tersine,
devrimci hareket önderli¤indeki
mücadele kitleselleflmeye devam
eder. Gazi, Okmeydan› gibi yoksul
gecekondu semtleri, bu geliflmenin
en aç›k görüldü¤ü yerlerdir. 

Mücadelenin geliflimi karfl›s›nda
yeniden kitlesel katliam planlar›
devreye sokulurken, hedef olarak da
öncelikle sözü edilen yerler seçile-
cektir. HHeeddeeff öönncceelliikkllee yyookkssuull ggee--
cceekkoonndduu hhaallkk››nn›› ssiinnddiirrmmeekk,, ddeevv--
rriimmccii mmüüccaaddeelleeyyllee yyookkssuullllaarr››nn

aarraass››nnaa kkiittllee kkaattlliiaammllaarr››yyllaa,, ggöözz--
ddaa¤¤››yyllaa bbiirr bbaarriikkaatt ççeekkmmeekkttiirr.. 

Tek tek infazlarla, kay›plarla is-
tedi¤i sonucu alamayan devletin
yeniden kitle katliamlar›na baflvu-
rurken, hedefi Gazi’dir. Gazi katlia-
m› da Susurluk devletinin 1000
operasyonundan biridir. 

Devlet neden Gazi Mahallesi’ni
hedef seçmifltir? Bu sorunun cevab›,
yukar›da k›smen verilmifltir. Cevap,
Gazi Mahallesi’nin örgütlü geçmi-
flinde yatmaktad›r. Gazi'de devrimci
hareketin yaratt›¤› bir direnifl ve sa-
vafl gelene¤i vard›r. Halk›n örgütlü-
lü¤ü vard›r. Gazi mezarl›¤›nda yatan
devrim flehitleri, neden Gazi'nin he-
def seçildi¤inin de cevab›d›r. 

90'lar›n bafl›ndan  itibaren halk›n
öncülerini hedef alan sald›r›lar, Ga-
zi'yle birlikte ddoo¤¤rruuddaann hhaallkk››nn hhee--
ddeeff aall››nnmmaass››yyllaa t›rmand›r›lm›flt›r;
ki bu nokta do¤rudan halka ggöözzddaa--
¤¤››nn››nn aammaaççllaanndd››¤¤›› noktad›r.  Ga-
zi'nin sindirilmesi, di¤er gecekondu
mahalleleri ve tüm halk için bir “ib-
ret” olacakt›r. Örgütlenme ve dev-
rimcilere kucak açma anlam›da,
tüm yoksul semtlere örnek olan Ga-
zi, bu gözda¤›yla sindirilebilirse, bu
kez “olumsuz örnek” haline dönü-
flecektir. Oligarfli de bunu amaçla-
m›flt›r. Böylece Gazi üzerinden tüm
yoksullara, özel olarak Alevilere
devrimcileflmenin bedelinin kitlesel

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Say›:
8

8
Mart
2009

12

MMeehhmmeett GGüünnddüüzz,, SSeezzggiinn EEnn--
ggiinn,, FFaaddiimmee BBiinnggööll,, AAllii YY››lldd››--
rr››mm,, HHaassaann GGüürrggeenn,, DDiinnççeerr
YY››llmmaazz,, GGaazzii aayyaakkllaannmmaass››nn››nn
eemmeekkççiilleerrii vvee öönnccüülleerrii oollaann
CCeepphheelliilleerrddii.. KKaannllaarr››nn››nn
ddöökküüllmmeessiinnee kkaarrflfl›› eenn hhaazz››rrll››kkll››
oollaannllaarrdd›› oonnllaarr.. BBuu yyüüzzddeenn,, oollii--
ggaarrflfliinniinn ggöözzddaa¤¤›› ppoolliittiikkaass››nn››,,
hhaallkk››nn aayyaakkllaannmmaass››yyllaa tteerrssiinnee
ççeevviirreebbiillddiilleerr.. 



katliamlar oldu¤u gösterilmek ve
böylece devrimci geliflme engellen-
mek istenmifltir. 

Faflist terörle kitleleri sindirmek,
devrimci mücadelenin gelifliminin,
kitleselleflmesinin önüne geçirmek
istemektedir oligarfli. Hem 16 Mart
Katliam›’yla hem Gazi Katliam›’yla
hedeflenen do¤rudan ddeevvrriimmcciillee--
flfleenn kkiittlleelleerrddiirr.. 

Bulgaristan devriminin önderi
Dimitrov faflizmi flöyle tan›mlar:

“Faflizm, tekelci burjuvazinin en
gerici, en floven, en emperyalist un-
sunlar›n›n terörcü diktatörlü¤ü-
dür.”

“Faflizm, sermayenin emekçi

halk kitlelerine, yöneltebilece¤i en
azg›n sald›r›d›r. ”

“Faflizm, kudurmufl bir gericilik
ve karfl›-devrim hareketidir ... Fa-
flizm iflçi s›n›f›n›n ve bütün emekçi
halk›n en korkunç düflman›d›r. ”
(Faflizme Karfl› Birleflik Cephe) 

Faflizm, kitleleri terörle sustur-
maya çal›fl›r. Faflist devlet, ordusu,
polisi, legal illegal kontrgerilla ör-
gütlemeleri, istihbarat örgütleri, si-
vil faflist hareketleri, iflkencehanele-
ri ve hapishaneleriyle bir tteerröörr ssiiss--
tteemmii kurar.

Temel amaç halk›n en ileri ke-
simlerini teslim al›p, di¤er kesimlere
de gözda¤› verip sindirmektir.  Bafl-
vurdu¤u yöntemler, etkisiz kald›kça,
kkiittllee kkaattlliiaammllaarr››nnaa,, kkiittlleesseell kk››yy››mm--
llaarraa yönelir. Ekonomik demokratik
talepli kitle eylemlerine, grevlere,
gösterilere sald›r›r. Kitle örgütlülük-
lerinin da¤›t›lmas› hedeflenir. Bask›
ve terörle sindirilmeye çal›fl›lan kit-
leler, faflizmin isteklerine boyun e¤-
meye zorlan›r. Halka, göz da¤› veri-
lerek, korkutulacak, sindirilecek ve
faflizmin destekçisi haline getirile-
cektir. Hedef budur. Faflizm, kendi
iktidar› için tehlikeli gördü¤ü her ke-
sime karfl› terör uygular. 

Hitler yüzbinlerce Yahudi’yi, ay-
d›n›, devrimciyi gaz odalar›nda, f›-
r›nlarda, toplama kamplar›nda katle-
derek neyi amaçlad›ysa, Susurluk
Devleti de 77 1 May›s, 16 Mart, Ma-
rafl, Gazi gibi kitle katliamlar›yla ay-
n› sonucu yaratmay› amaçlam›flt›r. 

GÖZDA⁄I GGÖREV‹
KONTRGER‹LLANIN:
Hem 16 Mart hem de Gazi katli-
am›ndaki (ve asl›nda hemen tüm
benzeri kontrgerilla operasyonlar›n-
daki) en önemli benzerliklerden biri
de, katliamlar› gerçeklefltirmek için
devletin rreessmmii vvee ssiivviill ggüüççlleerriinniinn
seferber edilmifl olmas›; ard›ndan
ayn› güçlerin katliam› örtbas edip,
katillerin korunmas› için de seferber
edilmesidir. 

1166 MMaarrtt kkaattlliiaamm››nn›› gerçekleflti-
rilen mekanizma bugün büyük ölçü-
de bilinmektedir.  

- Katliam›n en üstteki planlay›c›-
lar›n›n MM‹‹TT’’tteenn MMHHPP’’yyee,, DDeemmii--
rreell’’ddeenn OOrrdduu’’yyaa kadar uzand›¤›n›,
o günkü politik durumun sonucu
olarak söyleyebiliriz.  

- Plan› fiilen organize eden,
MHP’li faflist örgütlenmenin flefleri
AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››,, HHaalluukk KK››rrcc›› vvee
OOrraall ÇÇeelliikk'tir. 

- 16 Mart'ta ö¤rencilerin üzerine
at›lan bombalar› haz›rlayan yyüüzzbbaaflfl››
AAllii ÇÇeevviikkeerr’di. Çatl›'ya verilen
TNT kal›plar›, oorrdduu mal›d›r. KKüü--
ççüükkççeekkmmeeccee 33.. KKoolloorrdduu SSaavvaaflfl ‹‹ss--
ttiihhkkaamm TTaabbuurruu’ndaki subaylar,
Çatl›’n›n yard›mc›s›yd›. 

- 1978’de Toplum Polisi Müdür
Vekili Murat Nebio¤lu katliamdan 9
gün önce ‹stanbul Emniyeti'nin tüm
birimlerine katliam›n olaca¤›na dair
yaz› göndermifltir. Katliam ttüümm ppoo--
lliissiinn bbiillggiissii ddaahhiilliinnddeeddiirr.. 

- O gün ilk kez üniversiteye gön-
derilen takviye polis ekibinin bafl›n-
da ise RReeflflaatt AAllttaayy vard›r. O günden
sonra sürekli terfi eden bir isimdir
Altay; infazlarla alm›flt›r terfileri.
Ve 1997’de, ‹stanbul DGM Susur-
luk araflt›rmas›nda, Reflat Altay'›n
Çatl›'yla 5 kez telefon görüflmesi
yapt›¤›n› tespit etmifltir.

- Bunlar›n d›fl›nda Ülkü Ocakla-
r› Derne¤i ‹stanbul fiube yöneticile-
rinden polis memuru Mehmet Do-
¤an'a kadar uzayan isimler yeral-
m›flt›r katliamda. Yukar›da s›ralanan
tüm kurumlar, eksiksiz bir kontrge-
rilla örgütlenmesini ele veriyor. 

GGaazzii kkaattlliiaamm››nn›› gerçeklefltiren-
lerin isimlerini henüz bu kadar aç›k
bilmiyoruz. Ancak katliam›n gelifli-
minden, sonras›ndan ayn› kontrge-
rillan›n ifli oldu¤u sonucunu ç›kart›-
yoruz. 

Devlet neden sadece kendi resmi
güçlerini kullanarak bu katliamlar›
yapm›yor da, sivil faflistlere ihtiyaç
duyuyor? Bu sorunun cevab› ise ül-
kemizde faflizmin nas›l flekillendi¤i
gerçe¤inde gizlidir. Yeni-sömürge
olan ülkemizde devlet biçimi, sö-
mürge tipi bir faflizmdir. Faflizm
kendine hheemm kkiittllee ttaabbaann›› yyaarraatt--
mmaakk,, hheemm ddee ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuu--
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12 Mart’ta 
Gazi’de 

16 Mart’ta 
Beyaz›t’ta

12 Mart 2009
10.00
Alibeyköy mezarl›k
ziyareti

11.30
Nalbur Dura¤›’na
çiçek b›rakma

12.00
Gazi Mezarl›¤›’na
yürüyüfl ve mezar
ziyareti

Hiçbir Gözda¤›  Hiçbir
Tehdit 16 Mart

Katliam›n›n
Hesab›n› Sormam›z›n

Önünde Engel
De¤ildir.

Hesap Sormak ‹çin
Alanlarda Olal›m!



nnuunnuu ssüürrddüürrüürrkkeenn
hheerr ttüürrllüü tteerröörree bbaaflfl--
vvuurraabbiilleecceekk sseerrbbeesstt--
llii¤¤ee ssaahhiipp oollmmaakk is-
ter. Sivil faflist hare-
ketler, iflte bbuu iikkii iihhttii--
yyaaccaa da birden cevap
verirler. Bu temelde
devlet için vurucu güç
olarak örgütlendirilmifllerdir. Oli-
garfli yasal, rutin s›n›rlar içinde ya-
pamad›klar›n›, sivil faflistleri kulla-
narak yapm›flt›r. MHP ve Ülkü
Ocaklar› içinde örgütlenen sivil fa-
flist güçler, onlarca kitle katliam›n-
da, provakasyonlarda, ilerici ve
devrimci güçlere yönelik sald›r›lar-
da kullan›lm›flt›r. 

Faflizm, tek bafl›na asla MHP'ye
indirgenemez. Kontrgerilla devlet-
tir. Sivil faflist güçler ve devletin
resmi güçleri birbirinden ayr›lamaz.
Bazen birinin, bazen di¤erinin öne
ç›km›fl olmas› yaln›zca ülkenin için-
de bulundu¤u siyasi süreçle ilgidir.

‹‹kkii kkaattlliiaamm››nn››nn bbeennzzeeflflttii¤¤ii en
önemli noktalardan biri de, katliam-
c›lara, daha kkaattlliiaamm aann››nnddaann bbaaflfl--
llaayyaarraakk ssaa¤¤llaannaann kkoorruummaadd››rr.. 

16 Mart katliam›nda polis koru-
mas› mahkeme tutanaklar›yla bel-
gelenmifltir. Reflat Altay, 16 Mart
günü ilk defa üniversiteye gelen po-
lis ekibinin bafl›ndad›r. Her zaman
yan kap›dan ç›kan ö¤rencileri ön
kap›ya do¤ru yönlendirir. Böylece
ö¤renciler de ön kap›dan ç›karken
at›lan bomban›n ard›ndan, silahlarla
taran›r. Birkaç polis silah seslerinin
geldi¤i yöne do¤ru koflar. Arkala-
r›ndan ““kkooflflmmaayy››nn,, dduurruunn”” diye
ba¤›ran ise yine Reflat Altay'd›r. 

Reflat Altay bizzat katliam›n yö-
neticisi durumundad›r. Sonras›nda
da bu görevinden dolay› yüksele-
cektir. Dervimcilere yönelik infaz-
larda, Gazi'de, Trabzon'da Tayad'l›-
lara yönelik linç sald›r›lar›nda,
Hrand Dink'in katledilmesinde yine

karfl›m›za ç›kacakt›r. 

Gazi'de de katiller
korunmufltur. Bir tak-
siyle bir sürü kahve ta-
ranm›fl, onca silah sesi-
ne ra¤men polisler
uzun süre gözükme-
mifltir. En basit bir ha-
reketlilikte hemen mü-

dahaleye gelen Gazi Polis Karakolu
ortal›kta yoktur. Gazi Karakolu da o
gün, ayn› 16 Mart’ta Beyaz›t’ta gö-
revli polis birli¤i gibi, “müdahale”
etmemekle görevliydi anlafl›lan.

16 Mart katliam›nda devletin res-
mi polisi, bizzat üniversitenin yan›n-
daki polis karakolundan operasyonu
yönetmifltir. Katliamc›lar›n uzaklafl-
malar› polis denetiminde olmufltur.
Gazi'de de kahveleri tarayan ticari
taksi bölgeden, resmi polis arac›n›n
refakat›yla ç›kart›lm›flt›r... 

Oligarflinin bir amac›, bir hedefi
vard› çünkü bu katliamlarda. O he-
defe ulaflmak için, emrindeki tüm
güçleri kullanacakt›.. Amaç, gözda-
¤›, kullan›lan güç, kontrgerillayd›.. 

- devam edecek- 
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Gazi, iradi bir katliamd›
As›l katliam, ilk kontrgerilla sald›r›s›nda olmam›flt›:

ilk geceki sald›r›n›n ard›ndan güya “olaylar› yat›flt›r-
mak” üzere gönderilen polis ve askeri güçler gerçeklefl-
tirmiflti as›l katliam›. 

Oraya katletmeye geldikleri belliydi. 

TBMM’de Gazi katliam›n› araflt›rmak
için kurulan komisyona verilen ifadelerde
ortaya ç›kan flu olgular, bunun kan›t› de-
¤il mi?

uu "Polis taraf›ndan 11 adet kay›t d›-
fl› kaleflnikof kullan›lm›flt›r."  "Polis,
224 kifliyi hedef gözeterek vurmufl-
tur."

uu "Baflkomiser ve Birlik Amiri A.
A. telsizden yapt›¤› anonsta ‘F›rsat bu
f›rsat, yakalad›¤›n›z› vurun, öldürün’
dedi."

uu "Ölümlerin ve yaralanmalar›n bir
bölümü Grup Amiri M.Y.’nin silah›ndan
ç›kan kurflunlarla gerçekleflti."

Ve di¤er gerçekler
Gazi ayaklanmas› s›ras›nda katledilenlerden 18 kifli-

nin otopsi raporuna göre:

uu 15 kifli "tek kurflunla" katledildi. 

uu Vücuttaki mermi girifl yerleri ""ggöö¤¤üüss vvee bbaaflfl bbööll--
ggeessiinnddee"" idi. Bunun anlam› hukuken de, fiilen de

fluydu: ""ööllddüürrmmeekk aammaaççll›› oollaarraakk"" atefl edilmiflti.

Mehmet Gündüz, Mümtaz Kaya, Fadime
Bingöl, Hasan Sel, Halil Kaya, bafl ve boyun
bölgelerine isabet eden tek kurflunla
öldürüldüler.

Reis Kopal, Zeynep Poyraz, Ali Y›ld›r›m,
Sezgin Engin, Fevzi Tunç, Dilek Sevinç,
Dinçer Y›lmaz, Hasan Gürgen ve ‹smihan
Yüksel’de ise belden yukar› k›sm›nda, gö-
¤üs bölgesinde kurflun yaralar› saptand›. 

uu  Cesetlerden 11’inde kurflun çekirde¤i
bulunamad›. Ölü ve yaral›lar hastaneye kal-

d›r›ld›¤› katiller suçlar›n› gizleme telafl›yla, 11
insan›n vücudunu delik deflik ederek kurflunla-

r› ç›karm›flt›...



Ferhat Gerçek’le ilgili bas›n
aç›klamas›na kat›ld›ktan sonra yap-
t›¤› Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› s›ra-
s›nda gözalt›na al›nan; önce arka-
dafllar›yla beraber götürüldü¤ü ‹s-
tinye Polis Karakolu’nda ard›ndan
tutuklanarak konuldu¤u Metris Ha-
pishanesi’nde gördü¤ü iflkenceler
sonucu kald›r›ld›¤› fiiflli Etfal Has-
tanesi’nde yaflam›n› yitiren Engin
Çeber’in davas›na 4 Mart 2009 gü-
nü devam edildi. 

Mahkemenin 21 Ocak 2009 tari-
hinde görülen ilk duruflmas›nda En-
gin Çeber'in avukatlar›n›n ›srarla,
eziyetten ve yaralamadan haklar›nda
dava aç›lan san›klar›n, kamu görevli-
si oldu¤u için haklar›nda iflkence da-
vas› aç›lmas› gereklili¤ini vurgula-
malar› sonucu 17 san›¤›n daha iflken-
ceden yarg›lanmas›na karar veril-
miflti. ‹flkence yapmaktan yarg›lanan
san›k say›s› böylece 23’e ç›km›flt›.

Mahkeme sonucunda tutuklu sa-
n›klar›n tutukluluklar›n›n devam›-
na, duruflmaya kat›lmayan san›k po-
lislerin bir sonraki duruflmaya zorla
getirilmelerine, evrakta sahtecilik
yapmaktan yarg›lanan ve flu anda
Sivas Cezaevi’nde görev yapan re-
vir görevlisi san›k Yemliha Söyle-
mez’in mahkeme esnas›nda ifadesi-
nin al›nmas› için telefaks tekni¤i
kullan›lmas›na, iflkenceyi aç›¤a ç›-

karan delillerden olan kamera kay›t-
lar›n›n mahkeme salonuna plazma
kurularak izlenmesine (sonras›nda
ma¤dur avukatlar›na verilmesine)
karar verilmifl, bir sonraki duruflma
4 Mart 2009 tarihine ertelenmiflti.

Halk CCepheliler adalet
için aadliye öönündeydiler

4 Mart Çarflamba günü saat
10.00'da bafllayacak mahkeme için
sabah›n erken saatlerinde Bak›rköy
Adliyesi önüne gelen Halk Cephe-
liler, duruflma öncesinde bir bas›n
aç›klamas› yapt›. 200 kiflinin kat›ld›-
¤› eylemde aç›klamay› okuyan Nuz-
ret Günal; "Engin Çeber bir devrim-
ciydi. Yani insanl›¤›n en soylu er-
demleriyle donanma mücadelesinde
olan, bu de¤erlere sahip ç›kan, yaflat-
maya ve zenginlefltirmeye çal›fland›.
Yaratmaya ve yaflatmaya çal›flt›¤›
bütün de¤erleri yok etmek için En-
gin'i iflkencede katlettiler” dedi.

Özür dilemekle halk› kand›rma-
ya, iflkencecilerin elini de¤il adalet
talebimizi so¤utmaya çal›flmaktalar,
diyen Günal; özür de¤il, adalet is-
teklerini bir kez daha yineledi.

Günal “Adalet için mücadele et-
meyen bir toplum kendini karanl›k
bir gelece¤e mahkum etmifl olur.
Karanl›k gelece¤i ayd›nlatmak için

adalet isteyen, insanl›k onuruna sa-
hip ç›kan herkesi mücadele etmeye
ça¤›r›yoruz” fleklinde konufltu.

“Özür De¤il Adalet ‹stiyoruz”
yaz›l› Engin Çeber'in foto¤raf›n›n
oldu¤u dövizler tafl›yan Halk Cep-
heliler duruflma sona erene kadar
adliyenin önünden ayr›lmad›. “En-
gin Çeber Ölümsüzdür! Hapishane-
lerde ‹flkenceye Son! Engin’in Kati-
li AKP ‹ktidar›d›r! ‹flkence Yapmak
fierefsizliktir!” fleklinde sloganlar
atan Halk Cepheliler, adliye önünde
gün boyu söyledikleri türküler eflli-
¤inde halaylar çekerek coflkulu bek-
leyiflini sürdürdü.

Engin Çeber iflkencecilerine kar-
fl› insanl›k onurunu kirlettirmedi¤i,
insanl›k onuruna sahip ç›kt›¤› için
katledilmiflti. O gün söylenen türkü-
ler Engin Çeber içindi. Çekilen ha-
laylarda hesap sorman›n coflkusu,
at›lan sloganlarda iflkencecileri hem
içerde hem d›flar›da yarg›layan ol-
man›n inanc› vard›. 

O gün yolu adliyeden geçen in-
sanlar›n da davaya olan ilgisi yo¤un-
du. K›rm›z› önlükleriyle adliye önün-
de bekleyiflini sürdüren Halk Cep-
heliler adliyeye gelen halkla sohbet
ediyor, davaya iliflkin fikirlerini
soruyor, desteklerini istiyorlard›. Ka-
radenizli bir teyzenin; “Evlad›m, ha
burada bu kadar adam bekleysinuz?
Sesinizi duyurabilece misinuz?” so-
rusuna; Halk Cephelilerin “Teyze
bak, burada bu kadar bas›n var. Sesi-
mizi duyururuz elbet” fleklindeki ce-
vab›na; “Yok o¤lum yok, bunlar ner-
de tecavüz, h›rs›zl›k haberi varsa onu
verir, sizin haberinizi vermez” flek-
lindeki sözleri dikkat çekiciydi.

“Bu ddava iiflkencede
katledilen ttüm iinsanlar›n
davas›d›r”

O¤lu askeri hapishanede gördü-
¤ü iflkenceler sonucu katledilen ba-
ba Kenan Polat da “Engin Çeber’e
iflkence davas›”nda Halk Cephelile-

Engin Çeber Davas›’nda ‹kinci Duruflma

“Özür De¤il Adalet ‹stiyoruz”
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rin yan›nda yerini ald›. O¤luyla ilgi-
li bas›nda ç›kan haberleri derledi¤i
dövizle Adliye önündeki adalet nö-
betine kat›lan baba, o¤lunun askeri
hapishanede mahkum gömle¤ini
giymemekte direndi¤i için asker
olan hapishane gardiyanlar› taraf›n-
dan cop ve sopayla dövüldü¤ünü,
a¤›r yaralanan o¤lunun, Çukurova
Üniversitesi T›p Fakültesi Balcal›
Hastanesi’nde yo¤un bak›ma al›nd›-
¤›n› söyledi. Baba Kenan Polat,
böbrekleri ve akci¤eri ifl göremez
hale gelen, kaburgalar› k›r›lan, bey-
ninde ödem oluflan o¤lu Murat’›n,
27 Temmuz 2005’te öldü¤ünü ifade
etti. Engin Çeber davas›n›n bu ülke-
de iflkencede katledilen tüm insan-
lar›n davas› oldu¤unu belirten baba,
iflkencecilerden hesap sormak için
davaya destek ça¤r›s› yapt›.

Engin’e iflkence yapanlar›n kar-
fl›s›nda insanl›ktan yana taraf olan-
lar adliye önündeydi o gün. Haftal›k
iznini mahkemenin oldu¤u gün kul-
lananlar, iflten bir saatli¤ine izin
alanlar, hasta yata¤›ndan kalk›p ge-
lenler vard›. 

Engin’e yap›lanlar›n hesab›n›
sormak için adliye önünde toplanan
dostlar›, yoldafllar› Engin’in içerden
gönderdi¤i mektuplar okunurken
duygulu anlar yaflad›lar. Engin’in
Ölüm Orucu Zaferinin 1. y›l›nda 122
k›z›l karanfili and›¤›, ölüm orucu ga-
zilerini selamlad›¤› ve devrimcilerle
tan›flt›¤› Armutlu direnifli an›lar›n›
anlatt›¤› mektuplar okundu. Bilinçle-
rin tazelendi¤i o anda gözlerde biri-
ken öfke, at›lan sloganlardan taflt›.
Engin Çeber’in hesab› sorulacakt›.

Davaya iiçerden vve
d›flardan ddestek

Engin Çeber davas›n›n
duruflmas›na müdahil ve-
kili olarak Ça¤dafl  Hu-
kukçular Derne¤i ‹stanbul
fiubesine mensup avukat-
lar d›fl›nda Adana, Mersin
Diyarbak›r barolar›na
mensup ve barolar› ad›na
avukatlar ile beraber 40’›n
üzerinde avukat kat›ld›.
Uluslararas› ‹nsan Haklar›
örgütleri de davay› göz-

lemci olarak kat›l›rken, milletvekil-
leri Ak›n Birdal, Ufuk Uras ve Ayfle-
nur Bahçekap›l› da davan›n bir bölü-
münü izlediler.

‹flkenceciler, iiflkenceyi
savunamad›lar

Duruflma salonunda 6's› tutuklu,
44'ü tutuksuz olmak üzere 50 san›k
bulunuyordu. Tutuksuz yarg›lanan
‹stinye Emniyet Müdürlü¤ü polisle-
rinin hepsi verdikleri ifadelerde;
Engin Çeber, Aysu Baykal, Cihan
Gün ve Özgür Karakaya’ya iflkence
yapmad›klar›n› fakat bu flah›slar›n
gözalt›na al›nd›klar› s›rada, polis
otosunda, karakolda ve hastaneye
götürülürken sürekli olarak slogan
att›klar›n›, direndiklerini; “Biz siya-
siyiz. Parmak izi ald›rmay›z, foto¤-
raf çektirmeyiz” dediklerini ve bu
yüzden de zora baflvurduklar›n›, ka-
demeli ve orant›l› güç kulland›klar›-
n› söylediler. 

Eziyetten yarg›lanan polislere,
suçun sabit olmas› halinde, iflkence-
den yarg›lanma söz konusu oldu¤u
için ek savunma hakk› tan›nd›.

Mehmet Pek isimli polis memuru
sürekli olarak, Engin ve arkadafllar›-
n›n amac›n›n kendilerine zarar ver-
mek oldu¤unu söyledi ve “Biz onla-
r› tan›yoruz, biz onlar›n amaçlar›n›
biliyoruz. Benim üç y›ll›k tecrübele-
rim var.” fleklinde mu¤lak ve maddi
temelleri olmayan ifadeler kulland›.
Engin ve arkadafllar› gözalt›na al›n-
d›¤› 28.09.2008 tarihinde karakolda
direnerek parmak izi ald›rtmad›klar›-

n› ve ikinci gün de parmak izi almak
ve ekip otosuna bindirilerek hastane-
ye götürmek için zor kulland›klar›n›
söyledi. Mehmet Pek, Engin’in tuva-
let ihtiyac› oldu¤unu kendisine söy-
ledi¤ini ve Engin’i tuvalete götürdü-
¤ünü söyledi. Fakat tuvalet kap›s›n›n
aç›k b›rak›lmas› üzerine Engin’in
bunu kabul etmeyerek kabinden geri
ç›kt›¤›n› söyledi. Mehmet Pek tuva-
let kap›s›n› aç›k b›rakmas›n› ‘Biz on-
lar›n niyetini biliyoruz’ fleklinde
aç›klad›.

Avukat Taylan Tanay’›n sorusu
üzerine üst aramas›na copla girildi-
¤ini itiraf eden polis, Avukat Behiç
Aflç›’n›n ‘Parmak izini fifllemek
için mi al›yorsunuz. E¤er fifllemek
için al›yorsan›z buna direnme hakk›
vard›r’ sorusuna cevap vermedi. Yi-
ne Behiç Aflç›, Mehmet Pek’in ‘Bi-
ze sald›r›yorlard›, kendimi savun-
mak için ayak sallad›m’ fleklindeki

Say›:
8

8
Mart
2009

16

Ali TTekin (Engin’in babas›): Davan›n
olumlu bir flekilde yürüdü¤ünü söyle-
yemem. Çünkü bafltan belli, suça kar›-
flan kiflilerin aç›¤a al›nmas› gerekirken
bu kifliler görevlerinin bafl›ndad›r.
Devlet taraf›ndan bunlar korunuyor.
Adalet Bakan› verdi¤i sözde durmad›.
Davan›n adil bir flekilde sonuçlanaca-
¤› umudum yok.

Kenan GGökdemir : Bu davan›n bu-
raya gelmesi, AKP iktidar›n›n demok-
ratik yüzünün adalete yans›mas› falan
de¤il. Bu davan›n buraya gelmesinin
sebebi; Engin’in yoldafllar›n›n, En-
gin’in arkadafllar›n›n davas›nda yaln›z
olmad›¤›n›n, bu bedeli bofluna ödeme-
di¤inin bir göstergesidir asl›nda.  Ada-
let istiyorsak, sadece Engin’i katleden-
lerin cezaland›r›lmas› de¤il, Engin’in
katledilmesine sebep olan sistemin de-
¤ifltirilmesi gerekir.

AAyyhhaann BBaayyrraakk : Bu davan›n bu kadar
gündem olmas›n›n sebebi Engin’in ar-
kadafllar›n›n meydanlarda verdikleri
mücadeledir. Sahiplenmeleri, yaln›z
b›rakmamalar› yani davay› oldu¤u gi-
bi kendi haline b›rakmamalar›d›r.



ifadesine karfl›l›k ‘Ayak sallamadan
kast›n›z tekme mi? Engin bu tekme-
lerle öldürüldü’ sorusuna, polisin
“hat›rlam›yorum” diye cevap ver-
mesi dikkat çekti.

Mustafa Köse isimli polis ise gö-
zalt›na alma iflleminde görevli oldu-
¤unu, on befl kiflilik grubun polislere
tekme tokat savurdu¤unu söyledi.
Aysu, Özgür ve Engin’in aranmalar›
oldu¤u gerekçesiyle, Cihan’› ise po-
lise mukavemet etti¤i gerekçesiyle
gözalt›na ald›klar›n› ifade etti. Av.
Taylan Tanay’›n “Neden tekme tokat
savurdu¤unu söyledi¤iniz di¤erleri
hakk›nda ifllem yapmad›n›z?” soru-
suna “Kim oldu¤unu bilmedi¤im in-
sanlar hakk›nda yorum yapamam”
fleklinde saçma bir cevap verdi.

Cengiz Akbulut isimli polis fla-
h›slar›n parmak izini almak için bir-
birlerinden ay›rarak kelepçe takt›k-
lar›n› ve teknik büroya götürdükleri-
ni fakat flah›slar›n parmak izi  ald›rt-
mad›klar›n›, bu yüzden nöbetçi sav-
c›y› arad›¤›n›, nöbetçi savc›n›n da
direnme görüntülerini kameraya çe-
kin demesi üzerine kameraya çek-
tiklerini söyledi. Cengiz Akbulut
“Geri dönüflte ekip otosuna binerken
zorluk ç›karmad›lar. Çünkü parmak
izi almadan karakola geri dönüyor-
duk. Baflard›lar.” diye ekledi.

Avukatlar›n bu talebi üzerine ifl-
kencecilerin avukatlar› “görüntüler
taraflara verilmesin, burada izlen-
sin” diyerek itiraz ettiler. Müdahil
avukatlar bu itiraza tepki gösterdi.
‹flkencecilerin avukatlar›ndan biri
“Engin Çeber zaten  silahl› terör ör-
gütü DHKP/C üyeli¤inden yarg›la-
n›yordu” diyerek katliam› meflrulafl-
t›rmaya çal›flt›. ‹flkencecilerin dahi
suçlar›n› inkar etmek zorunda kald›-
¤› duruflmada san›k avukatlar›n›n
iflkenceyi ve katliam› meflrulaflt›rma
çabalar›, dikkat çekiyordu. Öte yan-
dan müvekkillerinin hiçbir flekilde
iflkenceye kat›lmad›klar›n› söyle-
mekten de geri durmad›lar.

Duruflma 115 NNisan 22009
tarihine eertelendi

‹flkence yapt›klar› iddias›yla

mahkemeye ifade veren polislerin
ifadelerinin al›nmas›n›n ard›ndan
mahkeme heyeti ald›¤› kararlarla
duruflmay› bir sonraki tarihe ertele-
di. Mahkeme heyeti karar›nda:

-Tutuklu san›klar›n tutukluluk
hallerinin devam›na,

-San›k Dr. Yemliha Söylemez’in
Sivas A¤›r Ceza Mahkemesi’nde is-
tinabe yoluyla verdi¤i ifadenin bek-
lenmesine,

-Engin Çeber’le ayn› ko¤uflta
kalan Ahmet Aksu, fiükrü Zeren,
Aflk›n Koçak, Hac› Koçak’›n tan›k
olarak haz›r edilmesine ayr›ca tuta-
nak tutan memur Kenan Üzmez’in
ça¤r›lmas›na,

(fiükrü Zeren isimli tutuklu,
Metris Cezaevi 1. Müdürü F›rat Ka-
raosmano¤lu’nun ko¤ufla gelerek
“Aya¤a kalkmazsan›z sonunuz böy-
le olur” diyerek Engin’i gösterdi¤i-
ni söyleyen tutukludur. Ahmet Aksu
ise Engin’in gördü¤ü iflkenceleri
anlatan mektubunu ayakkab›s›nda
saklayan tutukludur.)

-Dudak okuma uzman›n›n ‹stan-
bul bilirkifli listesinden tespit edilip,
haz›r edilmesi için yaz› yaz›lmas›na,

-Duruflma günü emanetteki
CD’lerin getirilmesi ve izlenebil-
mesi için gerekli araçlar›n temin

edilmesine,

-CD’lerin izlenmesi s›ras›nda bi-
lirkiflinin haz›r edilmesine ve izlen-
dikten sonra bir kopyas›n›n tarafla-
ra verilmesine,

-Cezaevi Personeli hakk›nda
‹dari müfettifl raporu haz›r ise isten-
mesine,

-Sahte belge düzenleme ve ka-
mera kay›tlar›n›n silinmesi konu-
sunda suç duyurusunda bulunulma-
s› talebinin reddine bu konuda mü-
dahil vekillerinin muhtariyetine,

-Mehmet Pek ve Abdulmuttalip
Bozyel isimli polis memurlar› ile
Cuma Kaçar, Nevzat Kay›m isimli
gardiyanlar›n tutuklanmalar› talebi-
nin reddine,

-Tuncay Özkan’›n ifade örne¤i-
nin istenmesine tan›k olarak ça¤r›l-
mas›n›n daha sonra düflünülmesine,

-Ömer Kavili’nin raporunun ‹s-
tanbul Barosu’ndan istenmesine,

-Mahkemenin davadan çekilme-
sine bu hususun incelenmesi için
dosyan›n ilgili mahkemeye gönde-
rilmesine,

-27 Mart 2009 günü tutukluluk
incelemesi yap›lmas›na ve durufl-
man›n 15 Nisan 2009 günü saat
09.30’a b›rak›lmas›na karar verildi. 

Mahkeme heyeti davadan çekilme karar› ald›
Mahkeme boyunca hakimin müdahil avukatlar› konuflturmak istemedi¤i ve

iflkencecilerin rahat ve terbiyesizli¤e varan tav›rlar›na müdahale etmedi¤i göz-
lendi. ‹flkenceci polislerden Mehmet Pek’in savunmas›nda müdahil avukatlar-
dan isimleriyle ve lakayt bir flekilde söz etmesi üzerine müdahil avukatlar tepki
gösterdiler fakat müdahil avukatlar›n konuflmas› hakim taraf›nca engellendi.
Avukatlar›n tepkisi üzerine Mehmet Pek avukatlardan avukat s›fat› ve soyadla-
r›yla söz etmeye bafllad›. Müdahil avukatlar›n; “Görevinizin gereklerini yerine
getirmiyorsunuz” itiraz› üzerine hakim; “Ben görevimin ne oldu¤unu ve ne yap-
mam gerekti¤ini biliyorum.” fleklinde cevap verdi.

Duruflma sonras›nda müdahil avukatlar ad›na bas›n aç›klamas›yla kararlar›
okuyan avukat Taylan Tanay,  Mahkeme Heyetinin müdahil avukatlar›n elefltiri-
lerini gerekçe göstererek bu davadan çekilme karar› ald›¤›n› belirtti. Bak›rköy
14. A¤›r Ceza Mahkemesi heyetin bu karar›n› kabul ederse 15 Nisan 2009 tari-
hinde görülücek bir sonraki davan›n duruflmas›na Bak›rköy Adalet Komisyonu-
nun belirleyece¤i yeni bir heyet bakacak.

Avukatlar›n aç›klamas›n›n ard›ndan duruflman›n 15 Nisan 2009 tarihine erte-
lendi¤ini söyleyen TAYAD’l› Aileler, “Katledilen gencecik evlatlar›m›z›n heba-
s›n› sormak için 15 Nisan’da yine burada olaca¤›z, hepinizi bu mücadelenin bir
parças› olmaya ça¤›r›yoruz” diyerek, eylemin sona erdi¤ini bildirdiler.
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Önce kendini tekrar ile bafllar. 
Hemen her olayda, geliflmede

kendini tekrar eder durur. 
Ama bize ilk ö¤retilen de¤il

midir; “de¤iflmeyen tek fley de¤i-
flimdir” do¤rusu.

Bir ›rmakta iki kez y›kan›lmaz
gerçe¤i de¤il midir; hayat›n en te-
mel denklemi. 

Peki, ne olur? 
Kendini sürekli tekrar etti¤inde

oldu¤un yerde öylece kal›r m›s›n?
Hay›r, bu mümkün de¤il. 
T›pk› elma örne¤i gi-

bi... Masan›n üzerine b›-
rak›n bir elmay›, bir süre
hiç dokunmay›n, sonra
çürümeye bafllayacakt›r. 

Kendini tekrar etmek
de bunun gibidir...

Asla yerinde kalamaz-
s›n. Yani o anda var olan durumu-
nu da koruyamazs›n.

Her fley de¤ifliyor çünkü. 
Ve kendini tekrar›n sonu da o

çürük elma örne¤i gibi olur. 
Önce kokar, 
sonra çürür. 
Yani kendi kendini yok eder

sonunda. 
Kendini sürekli tekrar eden bir

devrimcinin, hiçbir yarar› yoktur
ve bir süre sonra zarar vermeye
bafllar.

Ve biz ne kadar sahiplenirsek
sahiplenelim, onu yok olufltan
kurtaramay›z. 

Kronikleflmifltir art›k bu a¤r›,
bu s›z›. Ve kronik bir hastal›k; ya
baflka bir hastal›¤a neden olur, ya
da kendini yok eder. 

Birden bire ortaya ç›kmaz ta-
bii. B›kk›nl›k ilk göstergesidir,
kendini tekrar›n. M›zm›zl›k, flikâ-
yetçilik, kimseyi be¤enmeme, en
temel göstergeleridir. VE BUNLA-
RIN HEPS‹, KEND‹ TÜKEN‹fi‹N‹
G‹ZLEMEN‹N KILIFIDIR. Kendi
durumunu, devrimci bir yöntemle
ortaya koyup çözmedi¤i için bu

bahaneleri bulacakt›r:
‹nsanlar kötü... ‹nsan-
lar yapm›yor... Nesnel
durum bu vb. vb...

Çaresi yok mu-
dur? Kaç›n›lmaz m›-

d›r? Elbette de¤il. 
TEK ÇARES‹ VARDIR; KEND‹-

N‹ SÜREKL‹ YEN‹LEMEK. 
Kendini yenilemek, ama nas›l? 
Her gün ö¤renmek. Her gün,

yeni bir fley ö¤renmek. 
Yapaca¤›n her iflte, o iflin heye-

can›n› duymak. Nas›l? Elbette ki
yapt›klar›n›n bilincinde olmak ile.
Neden yap›yoruz tüm bunlar›?

Bir dergi satmak,
Bir pankart yazmak,
Bir bas›n aç›klamas› yazmak,

Bir toplant›ya kat›lmak, 
Bir aile ziyaretine gitmek...
Hepsinin bir amac› vard›r.

Hepsi devrim için, hepsi devrime
hizmet etmesi içindir. 

Yani anahtar; EENN SSIIRRAADDAANN
‹‹fifi‹‹,, SSIIRRAADDAANN OOLLMMAAYYAANN BB‹‹RR
CCOOfifiKKUU VVEE MMOOTT‹‹VVAASSYYOONNLLAA
YYAAPPMMAAKK.. 

DEVR‹MC‹ MÜCADELEN‹N
EN TEMEL DO⁄RUSUDUR. 

DEVRM‹C‹L‹⁄‹ BESLEYEN
ATAR DAMARDIR BU DUYGU. 

DEVR‹MC‹L‹⁄‹N HAYAT DA-
MARIDIR BU DUYGU. 

BU KES‹L‹RSE ÖLÜR DEVR‹M
VE DEVR‹MC‹L‹K.

Yapt›¤›m›z her iflten bir coflku
duymak. ‹flte devrimcili¤in anah-
tar› burada. En s›radan iflleri en
s›ra d›fl› duygularla yapmak. S›ra-
dan birer devrimci olarak, bir s›ra
neferi olarak, dev uluslararas› te-
kellerin, koskoca emperyalist ül-
kelerin ve faflizmin önünde boyun
e¤miyorsak, YAfiAMIN HER ANI
B‹Z‹ DO⁄RULADI⁄I ‹Ç‹ND‹R. 

Yüz y›ldan fazlad›r, kayn›yor

bu savafl dünyan›n orta yerinde. 
““ÇÇaa¤¤››mm››zz eemmppeerryyaalliizzmm vvee

pprroolleetteerr ddeevvrriimmlleerr ççaa¤¤››dd››rr”” de-
mifl ustalar›m›z. 

Yüz y›ld›r kayn›yor suyu bu sa-
vafl›n. 

Sorun, bizim yeterince öfke
duymam›zda kurulu düzene. 

Sorun, bizim yy››kkaaccaakk kadar s›-
ra d›fl› olmam›zda. 

Bize bu gücü verecek olan s›-
radan olmamam›zd›r. 

‹flte bizi diri tutacak tek kay-
nak budur. 

Bu gerçe¤e sar›lmak, s›k› s›k›-
ya sar›lmakt›r yapman›z gereken. 

Beynimiz çatlay›ncaya kadar
düflünmek, çözümler aramak,
farkl› alternatifler bulmak, iflleri

rutinlikten, prati¤in bo-
¤uculu¤undan ç›kart-
mak, bir heyecan kat-
mak, bir ruh vermek, o
ifli monotonluktan kur-
tarmak bize ba¤l›d›r. Bi-
zim sürekli kendimizi
yenilememize ba¤l›d›r. 

Aksi ölümdür. Aksi bitifltir. Ak-
si intihard›r. 

Beynin s›n›r› yoktur. Ancak
beyni güçlendirmek bilgiden ge-
çer. Beynin bir ifl üzerine düflüne-
bilmesi ve yo¤unlaflabilmesi,
elindeki bilgilere ba¤l›d›r. ‹flte bu
bilgileri biriktirmek, artt›rmak için
sürekli kendimizi yenilemeliyiz. 

Bilgi ve deneylerimizi biriktirir,
bilgi ve deneylerimizi aktar›rsak
kifliden kifliye beyin kendi kendi-
ni sürekli üretmeye bafllar. 

Beynin kendi kendini üretebilir
hale geldi¤inde baflar› flans›
artt›kça artacakt›r. Deneylerin,
tecrübelerin, bilgi birikiminin art-
mas›, ideolojik netleflme, beyni
daha üretken yapacakt›r. 

Hiçbir fley için haz›r reçete
yoktur. Ancak dünya devrimlerin-
den, kendi devrimcili¤imizin de-
neylerinden, kendi kiflisel yaflam
ve mücadele deneyimlerimizden
ç›kard›¤›m›z sonuçlar ve dersler
vard›r. Bunlar ne kadar zengin
olursa, beyin yapt›¤› ifle o kadar
yo¤unlaflabilir. ‹flte bu nedenle
sürekli kendimizi yenilemeliyiz.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

SIRADANLAfiMAK,
ÇÜRÜMEKT‹R
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‹flkence alt›ndayd›. 

Ne yapmal›yd›?

Birincisi, direnecekti. Bunu, dü-
flünmeye, tart›flmaya hiç gerek yok-
tu. ‹kincisi, iflkenceyi durdurmak
için, d›flar›ya duyurmak için, de-
mokratik, yasal haklar›n› kullanmak
için de bir fleyler yapmal›yd›. 

Avukatlar› geldi¤inde anlatacak-
t› tüm bunlar›. Ama ondan önce di-

lekçe de yazabilirdi. 

Kalemi ka¤›d› al›p hemen oturdu
masan›n bafl›na. 

Dilekçe bitmiflti ancak, ko¤ufltan
dilekçeleri toplayan gardiyan, zaten
ona iflkence yapanlardan biriydi. 

Bu dilekçenin ulaflma ihtimali
hemen hemen yok gibiydi. 

Bu nas›l bir sistemdi ki, zulme
maruz kald›¤›nda, flikayet etme

hakk›n› yine o zalimin arac›l›¤›yla
kullanmak zorundayd›n?.. 

Ama Engin aç›s›ndan bu soru-
nun ne yeri, ne zaman›yd›. 

‹‹flflkkeennccee ddeevvaamm eeddiiyyoorrdduu.. 

*

Engin Çeber’in yukar›ya tam
metnini koydu¤umuz bu dilekçesi,
ayn› ko¤uflta kalan AAhhmmeett AAkkssuu
adl› tutuklu taraf›ndan savc›ya ve-

““CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I'NA

Merhabalar,
Size bbu ddilekçeyi MMetris TT Tipi KKapal› CCeza ‹‹nfaz KKurumu 22 NNo’lu
B- 88’inden yyaz›yorum.
Gerekçe: BBeenn vvee ÖÖzzggüürr KKaarraakkaayyaa,, CCiihhaann GGüünn,, AAyyssuu BBaayykkaall,, 44 kkiiflflii
2299..99..22000088 ttaarriihhiinnddee görevli mmemura ddirenmek iiddias›yla ttutuklana-
rak .... üüçünün aakflam› MMeettrriiss TT ttiippii hhaappiisshhaanneessiinnee getirildik.. ‹‹llkk ggeellddii--
¤¤iimmiizzddee aasskkeerriinn çç››rr››llçç››ppllaakk ssooyymmaa ssaalldd››rr››ss››nnddaann bbaaflflllaayyaarraakk bbiizzlleerree ((ÖÖzz--
ggüürr KKaarraakkaayyaa,, CCiihhaann GGüünn vvee bbeenn EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ee)) joplarla ssald›rarak
dayatmalar›, ddaayyaakk aattmmaallaarr››.. BBiizzii tutuklayan cceezzaaeevviinnee ggeettiirreenn
görevli ppoolliisslleerriinn,, aasskkeerree,, ‘‘bbuunnllaarr tteerröörriisstt,, aasskkeerr ööllddüürrüüyyoorr’’ ggiibbii yyaallaann
yyaannll››flfl ssöözzlleerrllee,, aasskkeerrii vvee ggöörreevvllii ggaarrddiiyyaannllaarr›› bbiizzee kkaarrflfl›› kk››flflkk››rrttmmaallaarr››
sseebbeebbiiyyllee,, aasskkeerriinn ssaalldd››rrmmaallaarr››.. BBiizzlleerrii ccooppllaarrllaa,, bbiirr ssaalldd››rr››yyllaa iiççeerriiyyee,,
iinnffaazz kkoorruummaa mmeemmuurrllaarr››nnaa tteesslliimm eettttiilleerr.. OO hhaallddee iiflfllleemmlleerriimmiizzii
ttaammaammllaadd››kkttaann ssoonnrraa kkaarraannttiinnaa denilen yyere kkooyydduullaarr,, aaddlliilleerriinn aarraa--
ss››nnaa.. SSaabbaahh ((30.09.2008' dde ssaat 88.00) ssaayy››mm››nnddaa,, hheerr sseeffeerrddee ggaarrddii--
yyaannllaarr››nn ssaalldd››rr››ss››nnaa mmaarruuzz kkaalldd››kk.. 2 ggün bboyunca aayakta ssay›m vver-
miyoruz ddiye bbunlar›n ssald›r›lar›na uu¤rad›k. ‹‹nsanl›k dd›fl› mmuamel-
elere mmaruz kkald›k. BBu ssald›r›lar da ssabah 88.00, aakflam 88.00
say›mlar›nda oolmak üüzere yyap›ld›.BBuu ssaalldd››rr››llaarr,, ttaahhttaa ssooppaallaarrllaa vvuurr--
mmaallaarr,, uuffaakk ddeemmiirrlleerrllee vvuurrmmaallaarr,, vvüüccuudduummuuzzuunn hheerr ttaarraaff››nnaa,, kkaaffaa--
mm››zzddaann aaflflaa¤¤››yyaa ssoo¤¤uukk ssuu ddöökkmmeelleerr,, bbuullaaflfl››kk ssaabbuunnuu ddöökkmmee.. SSoonnrraass››nn--
ddaa ddaa ssooppaallaarrllaa ssaalldd››rr››yyaa ddeevvaamm eettmmeelleerrii.. 

ÜÜççüünnccüü ggüünn ddee bbiizzii bbiirrbbiirriimmiizzddeenn aayy››rrdd››llaarr.. HHeerr üüççüümmüüzzüü ddee aaddllii ttuu--
ttuukklluullaarr››nn kkaallmm››flfl oolldduu¤¤uu ttaann››mmaadd››¤¤››mm››zz iinnssaannllaarr››nn yyaann››nnaa
kkooyydduullaarr.. BBuurraaddaakkii yyeennii ggeeççttii¤¤iimmiizz kkoo¤¤uuflfl--
llaarrddaa ssaayy››mm›› aayynn›› flfleekkiillddee oottuurraarraakk vveerriiyyoo--
rruuzz.. 

CCuummaa aakkflflaamm››nnddaann bbeerrii yyeennii yyeerriimmiizzddee--
yyiizz.. Herhangi bbir müdahale, ssaalldd››rr›› 22 ggüünn--
ddüürr dduurrmmuuflfl dduurruummddaa.. OO ssaalldd››rr››llaarrddaann bbiizzddee
iizz kkaallaann mmoorrlluukkllaarr››,, iizzlleerr,, aa¤¤rr››llaarr›› ggöösstteerreebbii--
lleeccee¤¤iimmiizz,, tteeddaavvii eettttiirreebbiilleeccee¤¤iimmiizz hhiiççbbiirr flflee--
kkiillddee hhaassttaanneeyyee,, rreevviirree çç››kkaarrtt››llmmaadd››kk..””
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O flimdi 
üzerinde iflkencecilerin
kanl› mührünün 
oldu¤u bir dilekçedir
Türkiye Halklar›na..

BBuu üüllkkeenniinn yyaassaallaarr››nnddaa ddiilleekk--
ççee hhaakkkk›› vvaarr.. 

NNee vvaarr kkii,, kkaa¤¤››tt üüzzeerriinnddee vvaa--
rroollaann bbuu hhaakk,, oo iiflflkkeenncceehhaannee--
ddee yyookkttuu..

OOllmmaadd››¤¤›› iiççiinn EEnnggiinn ÇÇeebbeerr
ddiilleekkççeessiinnii yyeerriinnee 
uullaaflfltt››rraammaadd››.. 

DDiilleekkççeessii yyeerriinnee uullaaflflaammaaddaann
iiflflkkeenncceeddee kkaattlleeddiillddii EEnnggiinn.. 

‹‹flflttee oo ddiilleekkççee,, bbuuggüünn uullaaflfltt››.. 

OO ddiilleekkççee bbuuggüünn TTüürrkkiiyyee
hhaallkkllaarr››nnaa yyaazz››llmm››flfl bbiirr ddiilleekk--
ççeeddiirr.. 

OO ddiilleekkççee aarrtt››kk TTüürrkkiiyyee hhaallkk--
llaarr››nn››nn,, bbuu üüllkkeenniinn iilleerriiccii,, ddee--
mmookkrraattiikk kkuurruulluuflflllaarr››nn››nn
öönnüünnddeeddiirr:: GGEERREE⁄⁄‹‹ YYAAPPIILL--
MMAAKK ÜÜZZEERREE!!

TTÜÜRRKK‹‹YYEE HHAALLKKLLAARRII!!
EEnnggiinn’’iinn ddiilleekkççeessiinniinn ggeerree¤¤iinnii
yyaappmmaakk,, EEnnggiinn’’ee bboorrccuummuuzz--
dduurr.. 

DDiilleekkççeenniinn ggeerree¤¤iinnii yyaappmmaakk,,
zzuullüümm ddüüzzeenniinniinn hheerr aann kkaattllee--
ddeebbiilleeccee¤¤ii EEnnggiinnlleerr’’ee 
bboorrccuummuuzzdduurr..  

rildi. Bir sayfadan oluflan mektubun
adres bölümünde ““22 NNoo’’lluu MMeettrriiss
TT TTiippii KKaappaall›› CCeezzaaeevvii TT22--BB88 kkoo--
¤¤uuflfl”” yaz›yordu. Al›c› ise .... Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤› idi. 

Tutanaklardaki bilgilere göre,
Ahmet Aksu, “‘Ölmeden önce yaz-
d›¤› mektubu gönderilemeden kald›-
¤› için ‘bir fley olursa ibraz ederim’
diye ben alm›flt›m’ diyerek ayakka-
b›s›ndan ç›kard›¤› zarf ve mektubu
savc›ya teslim etti.” 

Tutana¤a Çeber’in mektubu 66
EEkkiimm 2008’de kaleme ald›¤› notu
düflüldü. 

Engin, bu dilekçeyi verme f›rsat›
bulamadan, 77 EEkkiimm’’ddee,, bulundu¤u
T2-B8 ko¤uflundan ç›kar›ld›. 

Ko¤ufltan ç›kar›l›rken, iflkence-
den dolay› bayg›n haldeydi. 6 Ekim
akflam› da, 7 Ekim günü de iflkence
görmüfltü. Kimbilir dilekçe, o anlar-
da belki cebinde, belki yata¤›n›n al-
t›ndayd›. 

Ertesi gün kald›r›ld›¤› fiiflli Etfal
Hastanesi’nde beyin ölümü gerçek-
leflti. 

1100 EEkkiimm’’ddee öldü. 

‹‹flflkkeennccee yyaapp››lldd››¤¤››,, aannccaakk ööllddüü--
¤¤üünnddee dduuyyuulldduu!!

Tüm ülke, tüm dünya duydu En-
gin’in iflkencede öldürüldü¤ünü. 

Demokratik bir hakk›n›, ancak
ölümüyle kullanabilmiflti o da.

Bu ülkenin hapishanelerinde öz-
gür tutsaklar, bazen y›llarca ancak
böyle, ancak Engin gibi, ölerek du-
yurabildiler seslerini. 

Tecritin varl›¤›n› hayk›rabilmek,
anlatabilmek için kaç tutsak bedeni-
ni tutuflturdu. 

Özgür tutsaklar, ddiilleekkççee yyeerriinnee
ssuunndduullaarr yyaannmm››flfl bbeeddeennlleerriinnii.. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn iiflflkkeenncceeddee ppaarr--
ççaallaannmm››flfl,, kk››rr››llmm››flfl,, mmoorraarrtt››llmm››flfl,,
eezziillmmiiflfl bbeeddeennii ddee oonnuunn ddiilleekkççeessii
yyeerriinnee ggeeççmmiiflflttii iiflflttee.. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin iflken-
ceci devlet gerçe¤ini yaz›yordu o di-
lekçe. 

AKP Hükümetinin iflkencecili¤i-
ni ve riyakarl›¤›n› yaz›yordu. 

*

‹‹lleettiilleemmeeyyeenn DDiilleekkççee,, 
TTüürrkkiiyyee HHaappiisshhaanneelleerriinnddeekkii 
TTeeccrriitt GGeerrççee¤¤iiddiirr

Engin Çeber, iflkence alt›ndayd›
ve bunu duyuram›yordu hiçbir “yet-
kiliye”. Bu durum, Çeber’in yaflad›-
¤› istisnai bir durum de¤ildir. Bugün
ülkemiz hapishanelerindeki tüm tu-
tuklu ve hükümlüler ayn› durumla
karfl› karfl›yad›r. 

Evet, ddiilleekkççee vveerrmmeekk, ka¤›t üze-
rinde tüm tutuklular›n yasal hakk›-
d›r.

Ve evet, F Tipi hapishanelerdeki
tutsaklar, bu haklar›n› sonuna kadar
kullanmaktad›rlar. 

Ama verdikleri dilekçelerin ki-
milerinin ak›beti meçhuldür, kimile-
rinin ak›beti ise fazlas›yla belli. 

Meçhul olanlar, hiç gitmez ba-
zen. Bazen kaybolur. Bir kayd› da
gözükmez hapishane defterlerinde. 

Belli olanlar ise, yerine ulaflma-
s›na ulafl›r ama, ulaflt›¤› yerlerden
hep ayn› cevap gelir: ““RReeddddiinnee!!””

Bir suç duyurusunda bulunmufl-
tur tutsak, kendilerine yap›lan ifl-
kenceleri anlatm›fl, iflkenceciler
hakk›nda gerekenin yap›lmas›n› is-
temifltir; cevap bellidir: SSoorruuflflttuurr--
mmaayyaa ggeerreekk oollmmaadd››¤¤››nnaa.... 

Tutsaklar, verilen bir cezaya iti-
raz etmifllerdir. Cevap de¤iflmez:
‹‹ttiirraazz››nn rreeddddiinnee..

Fakat bütün bu göstermelik me-
kanizman›n gerisinde esas olan flu-
dur ki, bu, F Tiplerinin iflkencecileri
istedi¤i sürece süren bir oyundur.
Her tutsa¤›n dosyas›nda reddedil-
mifl yüzlerce, binlerce itiraz dilekçe-
si ve suç duyurusu vard›r... 

Tutsaklar, bir, iki ve üç kiflilik
hücrelerde tecrit edilmifltir. 

Her biri her an fiziki veya psiko-
lojik iflkenceye maruz kalabilir ve
hiç kimse o iflkenceleri KKAANNIITTLLAA--
YYAAMMAAZZ..  

Günlerce, haftalarca, belki bazen
aylarla duyuramayabilirsiniz de ifl-
kenceleri. 

Çünkü tecrit politikas›nda, tut-
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saklar›n adeta kesintisiz olarak mek-
tup, ziyaret yasaklar› vard›r. Ve iflken-
ceciler gerek duyduklar›nda o yasakla-
r› en kat› biçimde uygulamaktad›rlar. 

Bu tablo karfl›s›nda bu ülkede ““ddii--
lleekkççee hhaakkkk››”” oldu¤undan söz edilebi-
lir mi?

Hay›r, yoktur böyle bir hak. 

OOLLSSAAYYDDII EE⁄⁄EERR,, ENG‹N ÇEBER
BUGÜN MEZARDA OLMAZDI! 

*

Adalet Bakan›, hapishanelerde
“her fley yolunda” diyordu geçti¤imiz
günlerde. ‹flte böyle yolundad›r. 

Zulüm, F Tiplerinde tecrit ard›na
gizlenmifltir. 

‹stenildi¤i kadar “Cezaevi ‹zleme
Kurullar›” kurulsun. ‹stenildi¤i kadar
“‹l ‹nsan Haklar› Kurullar›”n›n devre-
ye sokuldu¤u aç›klans›n. Bunlar›n tec-
rit karfl›s›nda hiçbir hükmü yoktur. 

*

Tutuklular›n dilekçelerini savc›l›¤a
ulaflt›rmaktan sorumlu gardiyan, SSaammii
EErrggaazzii idi. 

Ergazi, Engin Çeber’e iflkence ya-
panlardand›. Ergazi flu an tutuklu. En-
gin ise öldü. Ergazi yar›n belki delil
yetersizli¤inden, belki zaman afl›m›n-
dan hapisten ç›kacak, belki de, daha
önce yüzlerce örnekte tan›k olud¤u-
muz gibi, o alçakca “görevine” geri
dönecek. 

Baflka Enginler’e cop sallayacak
ve baflka Enginler’in gördü¤ü zulmü
duyurmas›na engel olacak! 

Baflgardiyan›n iflkence yapmas›n›
gizlemek için sahte belge düzenleyen
müdürler, onlarca iflkence olay›n› ört-
bas eden Bakanl›k görevlileri ve hükü-
metler, iflbafl›ndad›r. Bu koflullarda,
tek bafl›na ve direnme iradesinden bafl-
ka hiçbir silah› olmaks›z›n iflkenceci-
lerin elinde bulunan Engin Çeberler
için ne yapabilir “‹zleme Kurullar›”?

Bak›n sadece geçen y›l, 2008'de,
hapishanelerde 32 kiflinin öldü¤ü be-
lirtiliyor raporlarda. Resmi aç›klama-
lara göre, 17'si intihar.

Tecrit ve yalan ›srarla sürdürülür-
ken, hapishanelerden tabutlar ç›kmaya
devam ediyor. Zulüm düzeni aç›s›ndan
her fley yolunda!

SAHTEKAR DDEVLET!
u ‹‹flflkkeenncceeccii bbaaflflggaarrddiiyyaann››nn ssuuççuunnuu öörrttbbaass eettmmeekk iiççiinn,, oo ggüünnlleerr--

ddee ““iizziinnllii”” oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirr,, bbiizzzzaatt ddeevvlleett ttaarraaff››nnddaann ssaahhttee bbeellggee ddüü--
zzeennlleennddii.. 

SSaahhtteecciilliikk,, bbaaflflggaarrddiiyyaann››nn ggöörrüünnttüülleerriinniinn kkaammeerraaddaa ggöörrüünnmmee--
ssiiyyllee oorrttaayyaa çç››kktt››.. 

u HHeemm ssaahhtteekkaarr,, hheemm iiflflkkeenncceeccii oollaann hhaallkk ddüüflflmmaannllaarr››,, iiflflkkeennccee--
yyii ggiizzlleemmeekk iiççiinn kkaammeerraa kkaayy››ttllaarr››nn›› ssiillmmeeyyee kkaallkk››flfltt››llaarr.. 

AAmmaa oo ddaa eelllleerriinnee yyüüzzlleerriinnee bbuullaaflfltt››;; iiflflkkeenncceenniinn ggöörrüünnttüülleerrii,, ssii--
lliinnmmeeyyeenn kkaayy››ttllaarrddaa kkaalldd››.. 

Engin Çeber’e yap›lan iflkencenin nas›l örtbas edilmek istendi¤ine,
iflkencecilerin nas›l korundu¤una dair peflpefle yeni belgeler ortaya ç›k-
t› geçti¤imiz hafta. 

1-) KAMERA KAYITLARI SS‹L‹ND‹! Metris’te Engin’e ifl-

kence yap›ld›¤› dönem, görüntülü kay›t yapan sistemin devre d›fl› b›ra-
k›ld›¤› ve kay›tlar›n ço¤unun silindi¤i ortaya ç›kt›.

Engin’in iflkencede katledilmesi üzerine Metris Hapishanesi’ne gi-
den Adalet Bakanl›¤› müfettiflleri, normal olarak kesintisiz enerji kayna-
¤› ile beslenen ve 100 gün aral›ks›z kay›t yap›lan sistemin eellllee mmüüddaa--
hhaallee eeddiilleerreekk ddeevvrree dd››flfl›› bb››rraakk››lldd››¤¤››nn›› tespit ettiler. Görüntü kay›tlar›-
n›n 91 günlük bölümü yoktu.

Muhtemeldir ki, kay›tlar›n silinmesi, hapishanelerin rutin ifllerinden-
dir. Nitekim görüntülerin bir k›sm›na vak›f olan avukatlar da, gardiyanla-
r›n ssüürreekkllii oollaarraakk kkoorriiddoorrllaarrddaa ssooppaallaarrllaa ddoollaaflflmmaass››nn››nn da “kay›tlar›n
silindi¤ini bilmelerinin verdi¤i rahatl›ktan kaynakland›¤›n›” belirtiyorlar. 

2-) ‹fiKENCEC‹YE SSAHTE ‹‹Z‹N BBELGES‹! Engin Çe-

ber’in hapishanede iflkenceyle ölümüyle ilgili dava dosyas›na giren bir
belge, yeni bir skandal› daha ortaya ç›kartt›.

Engin Çeber’in iflkencede katledilmesinin fiilen birinci dereceden so-
rumlular›ndan biri olan ve hakk›nda “a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis ceza-
s› istenen Metris Hapishanesi ‹nfaz Koruma Bafl Memuru Selahattin
Apayd›n’a, geçmifle dönük sahte izin belgesi düzenlendi¤i ortaya ç›kt›. 

Dava Dosyas›’na da giren sahte belgeye göre, Engin’e iflkence yap›l-
d›¤› günlerde iflkenceci baflgardiyan› izinli gösterecek bir belge düzen-
lenmifl. Apayd›n güya ‘2007 y›l›na ait iznimin 27 gününü 28 Eylül 2008
tarihinden itibaren kullanmak istiyorum’ diye bir dilekçe vermifl; ve
Metris Hapishanesi yönetimi de Apayd›n’a aayynn›› ggüünn izin vermifl. Dola-
y›s›yla bu belgelere göre, Apayd›n, Engin’e iflkence yap›lan o günlerde
Metris’te de¤il.. 

Fakat... soruflturmada hapishanenin kamera kay›tlar›n› inceleyen
savc›, 77 EEkkiimm’’ddee ÇÇeebbeerr’’iinn ddöövvüüllddüü¤¤üü ‘‘BB--88 KKoo¤¤uuflfluu’’nnaa ggiirreenn iinnffaazz
kkoorruummaa mmeemmuurrllaarr›› aarraass››nnddaa AAppaayydd››nn’’››nn ddaa bbuulluunndduu¤¤uunnuu ssaappttaadd››..
SSaahhtteekkaarrllaarr,, ssuuçç üüssttüü yyaakkaallaanndd››.. 

Fakat Metris Hapishanesi yönetiminin, Adalet Bakanl›¤› görevlileri-
nin iflkenceyi örtbas etmek ve iflkencecileri kurtarmak için nas›l cansi-
perane çal›fl›yorlar. Bu kadro orada hala iflkence yapm›yor mudur sizce?
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K›r›klar’da
intihar giriflimi

K›r›klar 1 No'lu F Tipi Hapisha-
nesi'nde tecrit iflkencesi alt›nda ya-
flayan tutsaklardan Süleyman  Erol,
77 yy››lldd››rr ttuuttuulldduu¤¤uu tteekk kkiiflfliilliikk hhüücc--
rreeddee bileklerini keserek intihar gi-
rifliminde bulundu. 

Böyle bir giriflim kuflku yok ki,
onaylanamaz, fakat burada as›l so-
run, Süleyman Erol ve onunla ayn›
durumdaki insanlar› buna neyin itti-
¤idir. Erol, yukar›da da belirtildi¤i
gibi, 7 y›ld›r tek kiflilik hücrede tu-
tuluyordu. 23 fiubat gecesi 02.00 s›-
ralar›nda bileklerini kesen Erol,
hastaneye kald›r›larak t›bbi müda-
hale yap›ld› ve flu an tekrar tteekk kkiiflflii--
lliikk hhüüccrreessiinnee kapat›lm›fl durumda. 

TAYAD’l›lar, Süleyman Erol-
un intihar giriflimi üzerine yapt›k-
lar› aç›klamada, F Tipi hapishane-
lerin tecrit iflkencesinin en a¤›r ko-
flullarda sürdürüldü¤ü yerler oldu-
¤unu belirterek, flunu vurgulad›lar:

“Siyasi iktidara mimari tecrit
olarak uygulanan hücreler yetme-
di¤i gibi, hücrelerin içindeki tecri-
ti artt›rman›n yollar›n› arad›. Aile
görüflü, dergi ve gazete, mektup
yasaklar› v.s. ... Bu yasaklarla ye-
tinmeyen siyasi iktidar 2005 y›l›n-
da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda Kanun’la "a¤›r-
laflt›r›lm›fl müebbet hapis" statüsü-
nü getirdi.”

Süleyman Erol da bu cezaya

çarpt›r›lm›fl birisi idi. Ancak,
Erol’a verilen "a¤›rlaflt›r›lm›fl mü-
ebbet hapis" cezas› Yarg›tay tara-
f›ndan bozulmufl ve "müebbet ha-
pis" cezas›na çevrilmifl olmas›na
ra¤men, K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi yönetimi, keyfi uygu-
lamayla "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hapis" cezas›n›n infaz›na devam
etti. 

Bu a¤›r tecrit Süleyman Erol’un
sa¤l›¤›n› etkiledi ve yukar›da belir-
tilen sonuç ortaya ç›kt›. Yaln›zca
son bir y›l içinde, hapishanelerde
yirmiye yak›n tutuklu intihar etti.
TAYAD’LILAR SORUYOR: ““BBuu
nnuunn ssoorruummlluussuu kkiimm??””

Ve devam ediyor TAYAD’l›lar:

“Yasalara ayk›r› olarak "a¤›r-
laflt›r›lm›fl müebbet hapis" cezas›-
n›n infaz›n› yapan ‹zmir / K›r›klar
1 Nolu F Tipi Hapishanesi müdürü
mü? Hapishane savc›s› m›? Hapis-
hane doktoru mu? Adalet Bakan›
m›? Bakan›n bürokratlar› m›? Bu
yasay› onaylayanlar m›? KKiimm??
KKiimm ssoorruummlluu?? Yoksa öözzüürr ddiillee--
nneecceekklleerr aras›na Süleyman Erol da
m› kat›lmak isteniyor? 

Tecrit sürdükçe Süleyman Erol
ilk olmad›¤› gibi son da olmaya-
cakt›r. TTeekk ççöözzüümm tteeccrriiddiinn kkaalldd››--
rr››llmmaass››,, 22 Ocak 2007 tarihli 45/1
say›l› ggeenneellggeeddeekkii SSOOHHBBEETT
HHAAKKKKIINNIINN ddeerrhhaall vvee kkooflfluullssuuzz
uuyygguullaannmmaass››dd››rr..””

TTeeccrriittttee ÖÖLLÜÜMM VVaa rr
TTeeccrriittttee ‹‹NNTT‹‹HHAARR VVaarr
TTeeccrriittttee YYAALLAANN VVaa rr
TTeeccrriittttee YYAASSAAKK VVaa rr
TTeeccrriittttee SSÖÖZZ VVEERR‹‹PP

TTUUTTMMAAMMAA VVaa rr

TTTTeeccrriitt ZZuullmmüü
Sivas'ta Tutsaklara Sald›r›

E Tipi Hapishanesi'nde devrimci
tutsaklara sald›r›r›ld›. Gençlik Fede-
rasyonu 4 Mart’da yapt›¤› aç›klamada,
4’ü Gençlik Federasyonu üyesi, 6 dev-
rimci tutsa¤a 2 Mart’ta gardiyanlarca
sald›r›ld›¤›n› belirtti. 

Sald›r›n›n bir nedeni, hapishanede-
ki 6 tutsa¤›n di¤er siyasi tutsaklarla
görüflmek ve kitap göndermek iste¤in-
de ›srarl› olmalar›yd›. Bir di¤er neden
ise fluydu:

Mustafa Do¤an isimli tutsak, 2
Mart’ta  rahats›z olmas›na ra¤men  re-
vire ç›kar›lmad›, bunun üzerine Talat
fianl›, hapishane müdürü ile görüflmek
istedi. Gardiyanlar›n keyfi flekilde
ayakkab›lar›n› ç›karmak istedikleri
fianl›’n›n buna karfl› ç›kmas› üzerine
20 kadar gardiyan copla sald›rd›lar ve
fianl› karga tulumba ko¤ufla at›ld›. Sal-
d›r›, ko¤ufla su s›karak devam ettirildi. 

Gençlik Federasyonu aç›klamas›n-
da tutsaklara sahip ç›kmaya devam
edecekleri belirtildi. 

u

K›r›klar’da 
tecrite protesto

TAYAD'l› Aileler ‹zmir'de Keme-
ralt›’nda 3 Mart Sal› günü yapt›klar›
eylemle, K›r›klar’da intihar giriflimin-
de bulunan Süleyman Erol’un durumu
hakk›nda bilgi vererek, Erol’un tecrit-
te ööllüümmee tteerrkkeeddiillddii¤¤iinnii anlatt›lar. 

Eylemde, Erol’un tek kiflilik hücre-
de tutulmas›yla hastal›klar›n›n ilerle-
mesine zemin haz›rland›¤› belirtilerek,
““TTeeccrriitt ‹‹flflkkeenncceeddiirr,, TTeeccrriittee SSoonn,, 1100
SSaaaattlliikk SSoohhbbeett HHaakkkk›› UUyygguullaannss››nn!!””
sloganlar› at›ld›.

SSaayy››::
88

88
MMaarrtt
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1.‹brahim Turan: Mar-
din Kapal› Cezae-
vi'nde, di¤er tutuklular
taraf›ndan dövülerek öldürüldü.

2.Mustafa Özen: Ayd›n E Tipi Ka-
pal› Cezaevi'nde intihar etti.

3.fi.Y: Turgutlu Cezaevi'nde intihar
etti.

4.Hasan Ero¤lu: Ankara Sincan 2
No'lu F Tipi'nde kalp krizi geçirerek
öldü.

5.Nazmi Nejat Ar›bafl ve 

6.XX ismi aç›klanmayan 16 yafl›nda
bir kifli daha Antalya L Tipi Cezae-
vi'de intihar etti.

7.Taner Çelik: ‹nebolu Cezaevi'nde
intihar etti.

8.M.D.: Nazilli E Tipi Kapal› Ce-
zaevi'nde intihar etti.

9.‹smail Hakk› Kaya: Antalya L Tipi
Cezaevi'nde iflkence ile öldürüldü¤ü
tesbit edildi.

10.Mehmet Hay›r: Bahçecik Cezae-
vi'nde kalp kirizinde öldü.

11.Halim Küçük: Gebze M Tipi Ce-
zaevi'nde intihar ederek öldü.

12.Selçuk Y›ld›r: Kocaeli Saraybah-
çe Polis Merkezi'nde “intihar ede-
rek” öldü¤ü iddia edildi.

13.Vusele Süleymanova: I¤d›r'da
kimlik kontrolü gerekçesiyle gözal-
t›na al›nd›¤›nda öldürüldü. Polis
arac›ndan “düflerek öldü¤ü” iddia
edildi. 

14.Ahmet Sa¤lam: Antalya L Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapal› Cezae-
vi'nde kalp krizinden öldü.

15.Metin Yüksel: Zonguldak'ta po-
lisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›ktan
sonra “yere düflüp” öldü¤ü iddia
edildi.

16.Osman Dönmez: Tekirda¤ F Ti-
pi'nde kalp krizinden öldü.

17.Kuddisi Okk›r: Silivri Cezae-
vi'nde akci¤er kanserinden öldü.

18.XX: Hakkari Yüksekova'da jan-
darmaca gözalt›nda dövülerek öldü-
rüldü. 

19.Bülent Gülbay: Karaman Erme-
nek Kapal› Cezaevi'nde “intihar”

ederek öldü¤ü öne sürüldü.

20.Mehmet Sevil: Kürkçüler Cezae-
vi'nde akci¤er kanserinden öldü.

21.Mehmet Ölçüm: Alanya L Tipin-
de kendini asarak intihar etti¤i iddia
edildi.

22.M.E.: Nazilli E Tipi Kapal› Ce-
zaevi'nde kendini asarak intihar etti. 

23.Aytekin Gümüflbafl: Mu¤la E Ti-
pi Kapal› Cezaevi'nde, di¤er tutsak-
lar taraf›ndan darp edilerek öldürül-
dü.

24.Y›lmaz Özdemir: Fethiye Kapal›
Cezaevi'nde sinir krizi ve kalp krizi
geçirmesi sonucunda öldü.

25.Alaatin Balamaz: Kürkçüler Ce-
zaevi'nde merdivenden düflerek öl-
dü¤ü bildirildi.

26.Ali Çekin: (77) Siirt Kapal› Ce-
zaevi'nde karaci¤er kanserinden öl-
dü.

27.fiürkü Ege: K›r›klar 1 No'lu F Ti-
pi Cezaevi'nde kalp krizi sonucunda
öldü.

28.Abdullah Ekinci: Tekirda¤ E Tipi
Cezaevi'nde kald›r›ld›¤› Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastane-
sinde intihar etti¤i söylendi. Ailesi,
vücudunda morluklar oldu¤unu söy-
ledi.

29.Mustafa Leventcanl›: Adana
Aç›k Cezaevi'nde, kendini asarak
intihar etti.

30.Ahmet Siren: Bingöl M Tipi Ce-
zaevi'nden, jandarma ekiplerince
hastaneye giderken vuruldu.

31.Abdülaziz Ekinci: Mardin Ce-
zaevi'nde gardiyan daya¤› sonucun-
da öldü.

32.Cuma Bayram: Do¤anflehir Ce-
zaevi'nde kendini asarak intihar etti.

33.Duran Do¤an: Metris Cezae-
vi'nde, sa¤l›k kurulunun raporuna
ra¤men tahliye edilmeyerek  yafla-
m›n› yitirdi.

34.Murat Çömez ve

35.Mecit Akkaya: ‹stanbul Hasdal 

Askeri Cezevi'nde ç›kan yarg›nda

bo¤ularak öldü. 
36.Engin Ceber: ‹s-
tanbul Sar›yer Polis
Karakol'unda ve
Metris Cezaevi'nde,
polis, asker ve gar-
diyanlar taraf›ndan
dövülerek öldürül-
dü.

37.Hüseyin fiaflmaz:
Gaziantep H Tipi
Cezaevi'nde, kendi-
ni asarak intihar etti.

38.Ahmet Laçin: ‹stanbul Ba¤c›lar
Polis Merkezi'nde, dayak sonucunda
öldürüldü.

39.‹smet Kösebalaban: Çanakkale
Kapal› Cezaevi'nde böbrek yetmez-
li¤inden öldü.

40.Adem Yenilmez: Mufl Cezae-
vi'nde intihar etti¤i aç›kland›, ailesi
flifllenerek öldü¤ünü söyledi.

41.Serkan Çedik: Bursa’da gözalt›n-
da öldürüldü. Polis çat›dan düfltü¤ü-
nü söyledi.

42.Umut Bayram:(20) ‹stanbul Mal-
tepe Cezaevi'nde kaza¤›yla kendini
asarak intihar etti¤i söylendi. Ailesi,
vücudunda darb izleri oldu¤unu
söyledi.

43.Erdal Kelo¤lu: Zonguldak'ta psi-
kolojik sorunlar yaflamas›na ra¤men
polislerce biber gaz› s›k›l›p dövüle-
rek öldürüldü.

44.Abbas ‹nan: Çanakkale Polis
Merkezi'nde, demir parmakl›klara
kendini asarak intihar etti¤i iddia
edildi.

45.Fatih Kolbasar: Sakarya L Tipi
Cezaevi'nde intihar etti. 

(Bu listede yeralanlar, sadece son
bir y›l içinde ölenlerdir. ‹simler,
T‹HV’in 2008 Yaflam Hakk› ‹hlalle-
rine ‹liflkin Raporu'ndan al›nm›flt›r.)

Bu zzulmün ssahipleri, 
hapishanelerde TTECR‹T uygu-
lamaya ddevam eediyorlar. TTecrit
iflkenceli öölümdür; bunu bbile
bile, ttecriti ssürdürüyorlar. 

ZZuullmmüünn HHaappiisshhaanneelleerrddeekkii
BBiillaannççoossuu:: 4455 ÖÖLLÜÜMM!!
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Geçen hafta, CNN Türk’te bir
anketin sonucu yay›nland›. Ankette,
“yarg›ya güveniyor musunuz?” diye
sorulmufltu. Sonuç ise fluydu: %% 1166
““eevveett””,, %% 8844 ““hhaayy››rr””!!

Ezici bir ço¤unluk güvenmiyor-
du yarg›ya. Peki nas›l ve neden gü-
vensin? Hay›r diyenlerin say›s›n›n
yüksek oluflu flafl›rt›c› de¤ildir. Hiç-
bir suçlunun cezas›n› bulmad›¤› bir
ülkede, yarg›n›n hükümetlerin, ge-
nerallerin emrinde oldu¤u, onlar›n
aç›klamalar›ndan kendilerine “vazi-
fe” ç›kard›klar›, yasalara de¤il, oli-
garflinin ç›plak ç›karlar›na göre ha-
reket ettikleri bir ülkede, kim, nas›l,
niye güvensin yarg›ya?

Yarg›, bu düzeni savunanlar›n bi-
le, savunmakta güçlük çekece¤i bir
kurum durumundad›r. Egemen s›n›f-
lar, bu mekanizman›n “otoritesini”
pekifltirmek için yüzy›llard›r “fleria-
t›n kesti¤i parmak ac›maz” diye ka-
bul ettirmek istiyorlar ama gerçek
böyle de¤il; halk›n kesilen parma¤›
da, kolu da ac›yor. Dahas›, “adliye ka-
p›s›”, kimsenin girmek istemedi¤i bir
kap› durumundad›r. Ve oradan adale-
tin ç›kaca¤›na dair çok küçük bir ke-
simin umudu vard›r. Anket de iflte bu
durumu rakamlara dönüfltürmüfl. 

Bu ülkede 1 May›s, Marafl, Ço-
rum, Sivas, Gazi gibi çok say›da kit-
le katliam› yap›ld› ama katilleri bu-
lunup yarg›lanmad› ve cezaland›r›l-
mad›. Halk›n adalet talebi, her za-
man cevaps›z kald›. 

Halk›n adalet talebinin cevaps›zl›-
¤›, 1996 Kas›m’›nda, Susurluk süre-
cinde çok daha ç›plak hale geldi.
Halk, ülkenin dört bir yan›nda, mey-
danlara ç›karak, ›fl›klar›n› yak›p sön-

dürerek adalet talebini dile getirirken,
düzenin yarg›s› bu taleplere kulaklar›-
n› t›kay›p, halk›n adalet talebiyle ade-
ta alay eden davalar açmakla meflgul-
dü. B›rakal›m tüm suçlular›n bulunup
yarg›lanmas›n›, aç›¤a ç›kan suçlular
bile yarg›lan›p gerekli cezalar veril-
medi. Cumhurbaflkan›’n›n devletin
rutin d›fl›na ç›kt›¤›n› itiraf etmesi,
kontrgerilla fleflerinden Mehmet
A¤ar’›n ““11000000 ooppeerraassyyoonn yyaapptt››kk”” de-
mesi, Baflbakanl›k Susurluk Rapo-
ru’nda ortaya konulan aleni suçlar,
yarg› için bir fley ifade etmedi. 1000
operasyon soruflturulmad›. Gösterme-
lik bir iki yarg›lamayla yetinildi.

Böyle bir yarg›ya halk niye gü-
vensin?

Faili meçhullerde meçhul, 
kay›plarda kay›p olan yarg›

TBMM’de oluflturulan Faili
Meçhul Cinayetleri Araflt›rma Ko-
misyonu Baflkan› Sad›k Avunduklu-
o¤lu, yapt›¤› aç›klamada ""990088 ffaaiillii
mmeeççhhuull tteessppiitt eettttiikklleerriinnii””,, devlet
birimlerinden bu faili meçhullerle il-
gili belge bilgi istediklerini, fakat
alamad›klar›n› aç›klam›flt›. Çünkü
DGM Baflsavc›s› Nusret Demiral,
“bilgi, belge vermeyin” diye ara-
m›flt› devletin di¤er kurumlar›n›. 

Hükümet, Genelkurmay, onlar da
Demiral’la ayn› fikirdeydiler. Baflka
deyiflle, Demiral, zaten onlar ad›na
davran›yordu. Nitekim, ‹çiflleri Baka-
n› Nahit Mentefle de komisyon baflka-
n›n›n “yard›m” talebine ““KKaarr››flfltt››rrmmaa
bbuu iiflfllleerrii”” diye cevap veriyordu. 

Fakat buna ra¤men, komisyonun
faili meçhuller dosyas›, adeta bir suç

y›¤›n› gibiydi. 

“Faili meçhul”lerin say›s› çok da-
ha yüksek olmas›na ra¤men, 908’i
ad›yla, san›yla belgelenmiflti o dosya-
larda. Fakat bunlar da “yarg›”y› ilgi-
lendirmedi. Devrimcilerle ilgili en
küçük bir geliflmeyi delil olarak kabul
edip, soruflturma açan savc›lar, hiç
delilsiz onlarca y›l hapis cezalar› ya¤-
d›ran yarg›çlar, kontrgerillan›n suçlar›
karfl›s›nda görmüyor, duymuyor, ken-
di yasalar›n› bile hat›rlam›yorlar.

12 Eylül cuntas›ndan bu yana
yüzlerce devrimci, yurtsever kaybe-
dildi. Bir mezarlar› yok onlar›n.
Hayrettin Eren’den bafllay›p, Yusuf
Erifltiler’le, Lütfiye Kaçarlar’la, Ke-
nan Bilginler, Fehmi Tosunlar, ‹s-
mail Bahçeciler, Neslihan Uslular,
Serdar Tan›fllar’la devam eden  tüm
kaybetmelerde, failler meçhul, katil-
ler cezas›z kald›. Aileler y›llard›r de-
falarca suç duyurular›nda bulundu-
lar kaybedilmifl yak›nlar› için. Ama
“yarg›”, kay›plar›, dava konusu ola-
rak bile kabul etmedi. Onlar “yok”tu
yarg›ya göre de. 

Yüzlerce yak›n›n›n dirisini ya da
ölüsünü arayanlar, hak hukuk ad›na
hiçbir güven verici giriflimde bulun-
mayan bu yarg›ya niçin güvensin? 

‹smail Karaman:
Katledileli 8 y›l oldu. 
Katilleri hala serbest!

‹nfazlarda da durum
farkl› de¤il. Faili meçhul-
lerde meçhule kar›flan, ka-
y›plarda ortada görünme-
yen yarg›, infazlarda da so-
nuç olarak ayn› rolü oyna-
d›. Yüzlerce infazdan biri de ‹‹ssmmaaiill
KKaarraammaann’›n katledilmesiydi. Kara-
man bir devrimciydi, 6 Temmuz
2001’de ‹stanbul Avc›lar’da polis ta-
raf›ndan katledildi. 

Polis, alenen ““oonnuu ööllddüürreeccee¤¤iizz””
diye haber göndermekteydi. Nite-
kim, ele geçirdiklerinde “sa¤ yakala-
may›” hiç düflünmediler bile. ‹nfaz
ettiler. Karaman’›n katledilmesinin

Yarg›n›n kontrgerilla politikalar›na tabi 
k›l›nmad›¤› bir ülkede, kontrgerilla politikalar›n›
kesintisiz sürdürmek mümkün de¤ildir. 

Adalet için mücadele, ‘ba¤›ms›z yarg›ya’ 
güvenerek de¤il; kontrgerillan›n bir parças› haline
gelmifl yarg›ya da karfl› ç›karak sürdürülmelidir. 

Sizin Yarg›n›za Kim Niye Güvensin?
FFaaiilllleerrii CCeezzaallaanndd››rr››llmmaamm››flfl ‹‹nnffaazzllaarr,, KKaattlliiaammllaarr,, KKaayy››ppllaarr ÜÜllkkeessiinnddee 
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aç›klanan resmi gerekçesi de “dur ih-
tar›na uymamas›”yd›. Sadece son bir
y›l içinde, onlarca s›radan insan›n bi-
le bu gerekçeyle öldürülmüfl olmas›,
polisin bu gerekçeyi adeta infazlar›n›
meflrulaflt›rma arac› olarak gördü¤ü-
nü de ortaya koyuyor. 

Karaman’la ilgili 8 y›ldan beri
süren davaya 2 Mart 2009 günü de-
vam edildi. Halk Cepheliler, TA-
YAD’l› aileler orada, davan›n görül-
dü¤ü Bak›rköy Adliyesi önüydeydi-
ler: “8 y›l boyunca defalarca sor-
duk, bugün yine soruyoruz: Bu ülke-
de hukuk var m›? Yasalar kimin için
var?!” diye soruyorlard›. 

Soruyorlard›; çünkü, bin defa hak-
l› olarak bu ülkenin yarg›s›na güven-
miyorlard›. Adliye önünde yapt›klar›
eylemde, Karaman’›n katilleri için ce-
za isterken, Karaman’›n katillerinin
zaman afl›m› yöntemiyle kurtar›lmaya
çal›fl›ld›¤›na da dikkat çektiler. 

Karaman’› katledenler belli, ama
ne tutukland›lar, ne de dava sonuç-
land›r›l›yor. Karaman’›n katilleri
yarg› taraf›ndan korunuyor. Bu da-
van›n da zamanafl›m›na u¤rat›lmas›
flafl›rt›c› olmayacakt›r. Yarg›, yüzler-
ce infaz davas›ndaki “görevini” bu
davada da yerine getirecek yani. 

‹nfazlar›n bu kadar pervas›zca
sürdürülebilmesinde yarg›n›n çok
önemli bir rolü oldu¤u aç›kt›r. Zaten
flu bir gerçektir ki, yarg›n›n kontrge-
rilla politikalar›na tabi k›l›nmad›¤›
bir ülkede, kontrgerilla politikalar›n›
kesintisiz ve bu boyutlarda sürdür-

mek mümkün de¤ildir.

Abdi ‹pekçi: 30 y›l oldu; 
Katillerinden birine daha 
zaman afl›m›!

1 fiubat 1979 y›l›nda katledilen
Milliyet Gazetesi Genel Yay›n Mü-
dürü ve Baflyazar› Abdi ‹pekçi dava-
s› da yarg›ya güvenilip güvenilme-
yece¤i konusunda ölçü olabilecek
örneklerden biridir. 

‹pekçi’nin katillerinden YYaallçç››nn
ÖÖzzbbeeyy,, davan›n önemli bir san›¤›y-
d›. Ama 28 fiubat 2009 tarihli bas›n-
da yeralan haberlere göre, onun hak-
k›ndaki dava da zzaammaannaaflfl››mm››nnaa uu¤¤--
rraadd››:: “Dava, 30 y›ll›k zamanafl›m›
süresinin dolmas› nedeniyle ortadan
kalkt›. Davada yarg›lanan Yalç›n
Özbey ve Yusuf Çelikkaya cezadan
kurtuldu. Yurtd›fl›nda bulunan  Öz-
bey hakk›ndaki yakalama karar› da
kald›r›ld›. ‹pekçi dosyas› böylece
kkaappaannmm››flfl oldu.”

Ayd›nlat›lmam›fl veya cezaland›-
r›lmam›fl cinayetler zincirine bir hal-
ka daha eklenmifl oldu sonuç olarak.
Bedri Karafakio¤lular’dan Bedrettin
Cömertler’e, U¤ur Mumcular’dan
Muammer Aksoylar’a kadar say›s›z
ayd›n, bilim insan›, kontrgerillan›n
faflist terörü için katledildi ve polis,
jandarma bu cinayetleri örtbas eder-
ken, yarg› da onlar›n yan›ndayd›.
Yarg›n›n, burjuva hukukunu bile uy-
gulamayarak, generallerin, kontra
fleflerinin istemiyle hareket ederek,

suçlular›n ortaya ç›k-
mas›na çal›flmad›¤›
gerçe¤i ortadad›r.

Ülkemizin kara-
kollar›, hapishaneleri
birer iflkencehane;
sokaklar›  polis terö-
rünün kol gezdi¤i,
durmayan› vurdu¤u bir ülke halin-
dedir ve böyle bir ülkede, çok teflhir
olmufl bir kaç iflkence ve infaz d›fl›n-
da, bu iflkencelere, ölümlere dava
aç›lmas›, aç›lsa da gerçek anlamda
adaletle sonuçlanmas› görülebilen
bir durum de¤ildir. Birçok iflkence
ve infaz, sessiz sedas›z kapat›labili-
yor. Ve bu kapatmalar›n son noktas›-
n› da hep yarg› koyuyor. 

Bu halk, neden güvensin böyle
bir yarg›ya?

Bugüne kadar devletin resmi ya
da gayri resmi güçlerince gerçekleflti-
rilen katliamlara, iflkencelere, faili
meçhul cinayetlere, yarg› ya sessiz ve
seyirci kald› ya failleri aklama göre-
vini üstlendi. Ceza vermesi istisnad›r
ve o da ancak zorunluluktand›r. 

Bu yarg›ya güvenen ancak Su-
surlukçular’d›r, mafyac›lard›r, hor-
tumculard›r, devletin h›rs›zlar›d›r,
oligarflik kesimlerdir. Halk›n bu yar-
g›ya güvenmesi için, hiç ama hiçbir
neden yoktur.  

Adalet için mücadele, bu ülkede
“ba¤›ms›z yarg›ya” güvenerek de-
¤il; tam tersine, kontrgerillan›n bir
parças› haline gelmifl yarg›ya da kar-
fl› ç›karak sürdürülmelidir.

Gemik’i vuran polis
müebbetle yarg›lanacak

Ça¤dafl Gemik’i ‘dur ihtar›na uy-
mad›’ gerekçesiyle katleden, tutuklu
polis Mehmet E. hakk›nda ‘kasten
adam öldürmek’ten ömür boyu hapis
istemiyle dava aç›ld›.

Polis  27 Ekim 2008’de motosik-
letle Antalya Yeflildere Mahallesi’nde
devriye gezerken, üzerinde iki kifli
bulunan motosikleti durdurmak iste-
di. Motosikleti kullanan Ça¤dafl Ge-
mik’e, ‘Dur ikaz›na uymad›’ gerekçe-
siyle atefl edildi ve Gemik katledildi.
Savc›l›k dört ay süren soruflturmas›n›
tamamlayarak iddianamesini haz›rla-
d›. Dava Antalya 3’üncü A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülecek. 

Analar kay›plar›n› soruyor
Birbiri ard›na gelen kay›p haberle-

riyle, 1990’larda bir araya gelen kay›p

yak›nlar›, 1995’ten 1999’a kadar ‹stan-
bul Galatasaray’da yap›lan 200 eylem-
le kay›plar›n ak›betini siyasi iktidarlar-
dan sordu. fiimdi de  kay›p dosyalar›-
n›n Ergenekon davas›na dahil edilmesi
için tekrar  oturma eylemleri  yap›l›yor.

28 fiubat’ta Galatasaray’daki 205-
inci eylemde, kaybedilen Fehmi To-
sun’u k›z› Jiyan Tosun, bas›n aç›kla-
mas›n› okudu. 

Siirt, Diyarbak›r, Ankara ve Gazi-
antep’tede kay›p yak›nlar›  eylemler
yaparak iktidardan kay›plar›n ak›beti-
ni sordular.
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Hiçbir örgüt, hiçbir kifli, kendini
elefltirmeden, sorgulamadan, muha-
sebe yapmadan ilerleyemez. ‹stik-
rarl› bir geliflim çizgisi tutturamaz
ve koflullar›n gerektirdi¤i ihtiyaçla-
ra cevap veremez. EElleeflflttiirrii ve öözzee--
lleeflflttiirrii veya daha genel anlamda
ssoorrgguullaammaa ve mmuuhhaasseebbee,, iktidara
yürümek isteyen her örgütün, her
önderli¤in sürekli olarak gündemin-
dedir. Day›’da da öyleydi kuflkusuz.   

Yaz› dizimizin bundan önceki
bölümlerinden de somut olarak ta-
n›k olundu¤u gibi, Day›’da her ko-
nuda teoriyle pratik aras›nda bir tu-
tarl›l›k, bir bütünlük vard›r. Elefltiri-
özelefltiri de Day› için tumturakl›
laflar edilecek bir konu olman›n
ötesinde, bizzat prati¤in önemli
yanlar›ndan biridir.  

Bu anlamda da; burada sadece
Day›’n›n yaz›lar›ndan elefltiri-öze-
lefltiri üzerine tespitlerini aktarmak,
baflka deyiflle sadece “teorik” olarak
bu konuda neler söyledi¤i üzerinde
durmaktan çok; çeflitli süreçlerde,
olaylarda, elefltiri-özelefltiriyi nas›l
hayati bir sorun olarak gördü¤ünü
ve uygulad›¤›n› somutlamay› tercih
edece¤iz. Day›, soyut olarak elefltiri
ve özelefltirinin önemi üzerine tes-
pitler yapmakla s›n›rl› kalan bir ön-
der de¤ildi. Bu mekanizma gerçek-
ten de tüm süreçlerde Day› için son
derece önemli ve belirleyici olmufl-
tur. O kadar ki, bazen bu mekaniz-
man›n çal›flt›r›lmas›n›, muhasebe
yap›labilmesini, örgütün siyasi fa-
aliyeti sürdürmesinin koflulu, yani

vvaarrll››kk yyookklluukk kkooflfluulluu
olarak görmüfltür. Ve el-
bette öyledir de.   

Mücadele say›s›z dö-
nüm noktalar›yla flekille-
niyordu ve her yeni ad›m-
da, muhasebe flartt›. 12
Temmuz sonras›n› de¤er-

lendirirken belirtti¤i gibi “Geçmiflin
eksik ve zaaflar› sorgulanmadan,
ç›kart›lan dersler içselleflmeden,
olumlu bir ad›m atmak çok güçtü.”
(Kongre Raporu)

Day›’da, özelefltiri, ““ddeevvrriimmccii
ggeerrççeekklleerrii kkaabbuull eettmmeekk”” demektir.
2003 y›l› yeni y›l mesaj›nda yapt›¤›
bu tan›m, özelefltirinin en güzel ta-
n›mlar›ndan biridir san›r›z. “Dev-
rimci gerçekleri kabul etmek” elefl-
tiri-özelefltirinin özüdür; çünkü bu-
nu kabul etmiyorsan›z, orada eleflti-
ri özelefltiri mekanizmas›n›n etra-
f›nda dolan›p duruyor ama özeleflti-
ri yapm›yorsunuz demektir. 

Geçmiflin mmuhasebesi 
gelece¤in iinflas›d›r

Elefltiri, özelefltiri ve muhasebe,
yaln›z kadrolardan beklenen bir fley
de¤ildir. Tam tersine o, en baflta si-
yasi hareketlerin, hareket olarak ifl-
letmesi gereken bir mekanizmad›r.
Çünkü, kadrolara, militanlara, taraf-
tarlara, bu kültürü –elefltiri, özelefl-
tiri kültürünü– tafl›yacak olan hare-
ketin kendisiydi. Bu kültür, sadece
teorik tespitlerle yarat›lamazd›. Ha-
reketin kendisi sorgulama ve muha-
sebenin örne¤i olmal›yd›. 

Day›’n›n önderli¤inde yaz›lan
1983 tarihli “Hareketimizin Gelifli-
mi ve Devrimci Mücadele” bafll›kl›
broflür veya 1990’daki “Yolun Ne-
resindeyiz?” broflürü, Türkiye so-
lunda bir hareketin ortaya koydu¤u
en cüretli özelefltiri ve muhasebeler-

dir diyebiliriz.  

Day› “Yolun Neresindeyiz?!”
broflürünün ortay› ç›kt›¤› sürece
iliflkin; 12 Temmuz flehitlerini, özel
olarak da Niyazi Ayd›n’› anlatt›¤›
bir yaz›s›nda muhasebenin ve öze-
lefltirinin tayin edici önemini flöyle
vurgulayacakt›r:

“Y›l 1989-90... Devrimci Sol ye-
ni bir sürece girmek zorundad›r.
At›l›m y›llar›n› yaflamal›d›r. ... Geç-
mifl sürecin muhasebesini yapmak
ve bu muhasebe üzerinde gelece¤i
inflaa etmek gerekiyordu. NNiiyyaazzii,
özelefltirel olman›n gelece¤i inflaa
etmek için zorunlulu¤una inanan-
lardand›.” (Emperyalizme ve Oli-
garfliye Karfl› Kurtulufl, Say›: 22, 8
Temmuz 1995)

“Hareket... önüne yeni bir at›l›m
program› koyarken, 12 Eylül gibi,
birçok yönden kadrolar› olumsuz
olarak etkileyen sa¤c› rüzgârlar›n
her taraf› kas›p kavurdu¤u bir or-
tamda elindeki kadrolarla ifl yap-
mak zorundayd›. Eksik ve zaafl›
olan birçok kadroyu eelleeflflttiirriipp,, öözzee--
lleeflflttiirrii ssüürreecciinnee ssookkaarraakk,, yeniden
flans tan›y›p pratik içinde ve sorum-
luluklar vererek” kendilerini aflma-
lar› sa¤lanm›flt›r. (Kongre Raporu)

“Gelece¤in, geçmiflin muhasebe-
si üzerine infla edilece¤i” belki çok
kesim taraf›ndan söylenen ama an-
cak çok az bir kesim taraf›ndan ha-
yata geçirilebilen bir tespittir. Dev-
rimci hareket ve onun önderli¤i ikin-
ci kategoriye giriyordu. Geçmiflin
(Mahirler döneminin) devrimci an-
lamda muhasebesinin yap›lmas› da,
devrimci hareketin oluflum sürecinin
ve bu süreçteki ideolojik mücadele-
nin en önemli yanlar›ndan biriydi.
Bu da Day›’n›n muhasebeye verdi¤i
önemin, “geçmiflin üstünü örtülme-
sine” karfl› tavr›n›n yans›malar›ndan
biridir. Bu her yeni süreçte kendini

Day› Ve
Elefltiri/Özelefltiri

Önderimizin

Ö¤rettikleri
Biz, ggörünüfllerden, aafra ttafralardan

uzak dduran, hhayat›n ssomut ggerçeklerini vve
kendimizi ggörerek kkendi ggerçe¤imize ccesaretle
e¤ilen, ssorunlar› ççözen vve kkimsenin yyads›ya-
mayaca¤› bbir pprati¤i oortaya çç›karmal›yd›k. BBu

pratik, kendimize ddönmeden, kkendimize
ac›mas›zca vvurmadan yarat›lamazd›.”
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çeflitli biçimlerde göstermifltir. 

Nitekim, 1990’lar›n bafl›nda
“at›l›ma haz›rlanan” hareket, nas›l
ki kapsaml› bir elefltiri ve özelefltiri-
yi hayata geçirip bir muhasebe yap-
t›ysa, 1994’te Kongre döneminde
de ayn› mekanizma iflletildi. Yine
Day›’dan izliyoruz bu dönemi de:

“ SSoorrgguullaammaa,, hheessaappllaaflflmmaa;; pra-
ti¤imizin, tek tek bölge ve alanlar›n
örgütlenmesinin, buralardaki sava-
fl›n geliflmesinin ve çeflitli tutumla-
r›n mmaassaayyaa yyaatt››rr››ll››pp neyi nas›l yap-
t›¤›m›z›n veya yapamad›¤›m›z›n
ssoorrgguullaannmmaass››dd››rr.. Savafltan, örgüt-
lenmeden, kitle faaliyetinden soyut-
lanm›fl bir muhasebe, prati¤e yol
göstermeyen ... genel geçer elefltiri-
lerden ve papaz›n günah ç›kartma-
s›na dönen özelefltirilerden öteye gi-
demez.” (Devrimci Sol, Say›: 7,
Aral›k 1995)

Muhasebe zorunludur; ama öyle
yüzeysel, geçifltirmeci de¤il... Sorar
Day›: “Neyi nas›l yapt›n, yanl›fla
zaaflara yolaçan objektif ve subjek-
tif etkenler nelerdir? Bütün bunlara
yön veren yönetici, hangi ad›m› na-
s›l att›, nas›l karar verdi, nas›l yö-
netti, nas›l e¤itti, nas›l yaflad› vb.”
Bunlar›n cevab› bulunmadan muha-
sebe yap›lm›fl olmaz. 

Kongre sürecinin en temel yan-
lar›ndan biri de buydu; hem örgüt-
sel düzeyde, hem tek tek kadrolar
düzeyinde bu sorular›n cevab› bu-
lunmal›yd›: “Yukar›dan afla¤›ya bü-
tün kadrolar›m›z bbuu dduurruummuunn mmuu--
hhaasseebbeessiinnii bütün aç›kl›¤›yla yap-
mal›yd›. Bu mmuuhhaasseebbee yyaapp››llmmaazzssaa,,
bugün alt edilen düflman, yar›n da-
ha güçlü ve sinsi bir biçimde tekrar
ortaya ç›kar ve zarar verirdi. Hangi
tarzda ortaya ç›karsa ç›ks›n soru-
nun ideolojik temellerini bulmak,
ortaya ç›kartmak ve yok etmek kkoonn--
ggrreenniinn eenn öönneemmllii ssoorruunnuuyydduu..”
(Devrimci Sol, Say›: 7, Aral›k 1995)

Day›’n›n ““nneeddeenn??”” sorusu ünlü-
dür. Fakat tekil bir “neden?” sorusu
de¤ildir bu; zincirleme olarak birbi-
rini takip eden “neden?”ler söz ko-
nusudur. Bir konuda neden diye so-
rar Day›. Siz, bir aç›klama yapar, bir
gerekçe gösterirsiniz. Devam eder

Day›, “peki o ne-
den?”... Verece¤iniz
cevap da ayn› soruyla
karfl›laflabilir. Bu böyle
devam eder gider. Ta ki
ortaya ç›kan herhangi
bir sonucun aass››ll nneeddeenniinnii,, kköökkeennii--
nnii buluncaya dek.. Çünkü ancak o
zaman gerçek bir elefltiri, özelefltiri-
ye ulafl›lm›fl olur. 

“Hayat içerisinde bu do¤ru sap-
tamalar nas›l flekilleniyor, kitleler
bizi nas›l alg›l›yor, politikalar›m›z-
dan, davran›fl biçimlerimizden ne
sonuçlar ç›kar›yor, bütün bunlar›
özenle ele al›p irdelemiyorsak, ek-
siklerimizi, yanl›fllar›m›z› ve olum-
luluklar›m›z› görüp daha do¤ru bir
flekilde kitlelere gitmek ve geliflmek
mümkün olmaz.” ( Zafer Yolunda
Kurtulufl, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)

Muhasebeden kkaç›fl›n ssonu
devrimcilikten kkaç›flt›r

Elefltiri-özelefltiri mekanizmas›,
sola karfl› da, ideolojik mücadelenin
bir parças› olarak hep iflletilmifltir. 

“Her fleye, bütün olumsuzlukla-
ra ra¤men, ülke gerçe¤imiz içinde
bu örgütleri do¤ru devrimci çizgiye
çekebilmek için uyarmak, elefltir-
mek görevini sürdürmeliyiz.” (Dev-
rimci Sol, Say›: 12, Ocak 1999) 

Fakat Day› aç›s›ndan önemli
olan, devrimci hareketin kendini
elefltirmesi, kendi muhasebesini sü-
rekli yapmas›yd›. Day›, sola karfl›
ideolojik mücadeleyi tüm önderlik
yaflam› boyunca ›srarla sürdürür-
ken, soldaki çarp›kl›klar› elefltirip
onlar› muhasebeye ça¤›r›rken, sol
karfl›s›nda böbürlenmenin veya ye-
tersizlikleri solla aç›klaman›n, bi-
zim yöntemimiz olamayaca¤›na da
sürekli dikkat çekmifltir. Day›’n›n
hep söyledi¤i bir fley vard›; iktidar›
hedefleyen bir hareket, kendini sol-
la k›yaslamaz. Bu noktada Day›’n›n
söyledikleri de çok aç›kt›r:

“Belirli mesafeler de ald›k diye-
biliriz. Ama tüm bunlar iktidara yü-
rümek isteyen bir örgüt için yeterli
olmay›p, çok geridir. Hele ki, parti
ve cephe öncülü¤ünde, binleri, on

binleri silahl› savafla katmay› he-
deflemifl bir parti için, ihtiyaca ce-
vap verecek durumda de¤ildir. ”
(Kongre Raporu)

‹htiyaca cevap verir hale gelebil-
mesi için, mevcut eksiklikler afl›l-
mal›d›r. Nas›l afl›lacakt›r? Elbette o
eksikliklerin nedenleri, niçinleri bu-
lunarak; yani MUHASEBE yap›la-
rak. Kendi eksikliklerimizi kabul
etme cüreti göstererek; yani ÖZE-
LEfiT‹R‹ yaparak:

“... milyonlarca insan aray›fl
içindeyken, halkla bir ilgisi olma-
yan gruplarla u¤raflmak görevimiz
olmamal›d›r. Bu da bir yerde kaç›fl-
t›r. Devrimden, halktan kaç›flt›r. Kit-
lelere, mutlaka kitlelere dönmeliyiz.
Bunun için kkeennddiimmiizzee ddöönnmmeekk,,
kkeennddiimmiizzii eelleeflflttiirrmmeekk,, “ bbiizz nnee yyaapp››--
yyoorruuzz,, nneeyyii nniiççiinn yyaappaammaadd››kk??” so-
rular›n› gerekirse onlarca kez do¤-
ru cevaplar al›ncaya kadar sormak
görevini benimsemeliyiz. Kitleleri
örgütlemeyen, silahl› eylemi yük-
seltmeyen herfley, her anlat›m kkeenn--
ddiimmiizzee yyeetteerriinnccee ddöönnmmeeddii¤¤iimmiizziinn
...  eksik ve zaaflar›m›z›n ifadesi-
dir. ” (Devrimci Sol, Say›: 12, Ocak
1999)

Hemen bu sözlerin devam›nda
da flunlar› belirtiyor Day›:

“Bütün birim ve alanlardaki yol-
dafllar›m›z daha h›zl› bir geliflimin
yolunu açmak için aammaa’s›z, aann--
ccaakk’s›z düflünmek zorundad›rlar.
Kurnazl›klarla, hilelerle, kkaaççaakk ggüü--
rreeflflmmeekkllee hiç kimse bir yere vara-
maz. Kaç›fl yolu yoktur, ya devrim-
cilik lay›k›yla yap›l›r ya da düflman
bulur etkisiz hale getirir. ... Bu yol
devrimcilik de¤ildir. ”

Muhasebeden kaç›fl, hem tek tek
kifliler için, hem örgütler için her
zaman mümkündür; bir gerekçe, bir
biçim bulunur. Ama muhasebeden
kaç›fl›n sonucu da kaç›n›lmazd›r;
devrimcilikten uzaklaflmak. 

““DDüüflflüünnccee üürreettiimmiinniinn,, kkoolleekkttiivviizz--
mmiinn,, yyeennii bbiirr aatt››ll››mm iiççiinn ccooflflkkuu vvee mmoorraalliinn

oollmmaadd››¤¤››,, yyaaflflaatt››llmmaadd››¤¤›› bbuu oorrttaammddaa eelleeflflttiirrii
vvee öözzeelleeflflttiirriinniinn oollmmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iillddii,, iiddaa--

rree--ii mmaassllaahhaattçç››ll››kk hhaakkiimm oollgguu oollmmuuflflttuu..””
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Muhasebe yyapmak, 
güçlü oolmakt›r

Bir çok eksikli¤in süreklileflme-
sinde, bir çok zaaf›n kangrenleflme-
sinde sorgulama ve muhasebe gele-
ne¤inin olmamas›n›n belirleyici bir
pay› vard›r. Bu nedenledir ki, Da-
y›’n›n sola yönelik yaz›lar›nda, s›k-
l›kla muhasebeye ça¤r› yap›l›r.  

“Düflman karfl›s›nda durufl dev-
rimci bir bak›fl aç›s›yla ele al›nma-
d›¤›ndan, 12 Eylül öncesinin bu
komplo teorileri cunta sonras›nda
bile ssoorrgguullaannmmaadd››¤¤››nnddaann,, bu yanl›fl
düflünceler 12 Eylül’ün mahkeme
kürsülerinde tekrarlanarak s›radan
burjuva liberallerin düflünceleri sa-
vunulur hale gelmifltir...” (Halk ‹çin
Kurtulufl, Say›: 14, 18 Ocak 1997)

“Bu pragmatizmin SBKP, ÇKP
ve AEP pragmatizminden ddaahhaa iillkkeell
vvee ggeerrii oldu¤u kesindir. Sözünü etti-
¤imiz sol bu tarz› ssoorrgguullaammaazzssaa,,
kendini yenilemezse bütün pragma-
tistlerin yaflad›¤› sonu... yaflayacak-
t›r.” (Halk ‹çin Kurtulufl, Say›: 14,
18 Ocak 1997)

Muhasebe, muhasebe, muhase-
be... Bu yoksa, orada sa¤l›kl› bir ge-
liflim, sa¤l›kl› bir konumlan›fl yok-
tur. Day›’n›n soldaki çeflitli birlik
giriflimlerine elefltirisi de bu nokta-
da odaklan›yordu:

“Üstelik birbirlerine Maocu
Bozkurt, Goflist, Rus ufla¤›, karfl›-
devrimci-ihbarc› diyen herkes, bir-
birlerine tek bir kelime özelefltiri
yapmadan büyük bir ‘olgunlukla’
birleflmifllerdi.” (Kongre Raporu)

Muhasebesiz olgunluk, olgunluk
de¤ildir. Tam tersine; muhasebeden,
elefltiri-özelefltiriden kaç›larak olufl-
turulmufl birliklerin temelleri çürük-
tür. Orada “olgun” bir tav›r de¤il,

kendi eksiklikleriyle yüzleflmeye
cesareti olmayan bir sol çocukluk
söz konusudur. 

Day›’n›n ‘‘Kiflisel’
özelefltirisi vve mmuhasebesi

Kuflku yok ki bu konuyu ifller-
ken, her vesileyle elefltiri-özelefltiri-
nin, muhasebenin önemine vurgu
yapan Day›’n›n bunu kendi prati-
¤inde somutlamas›n›n özel bir örne-
¤i olan “onay isteme” konusuna de-
¤inmemek eksiklik olur. 

Day›, 1989 Ekimi’nde özgürlük
eylemiyle hapishaneden ç›k›p yeni-
den görevlerinin bafl›na geçerken,
bu görev için önce kendi özelefltiri-
sini yaparak kadrolardan onay iste-
miflti. Özelefltirisini iflte afla¤›daki
sat›rlarda görece¤iniz bir cüret ve
aç›kl›kla ortaya koyuyordu Day›.

“Hareketin, kadrolar›m›zca ve
halk›m›zca bilinen do¤al önderi ko-
numundayd›m. Ama, yeni süreçte
kadrolar›m›z› yönetmek ve politika-
lar›m›z› uygulayabilmek için kadro-
lar›n güven ve deste¤ini yeniden al-
mal›yd›m. Bir yenilgi süreci yafla-
m›flt›k. Nesnel ve öznel koflullar ne
olursa olsun, hareketin önderi ola-
rak olumluluk ve olumsuzluklardan
birinci dereceden ben sorumluy-
dum. Dahas›, örgütsel eksik ve ha-
talar›m›z›n d›fl›nda bireysel olarak
da eksik, yanl›fl ve zaafl› durumlara
düflmüfltüm...”

Bir yaz›s›nda dedi¤i gibi, ““AAmmaa--
ss››zz,, aannccaakkss››zz”” bir muhasebe. Hare-
ketin önderiyim; o halde olumluluk
ve olumsuzluklardan birinci derece-
den ben sorumluyum!.. Bu “genel”
sorumluluk tespitiyle de kalm›yor ve
yine “bireysel olarak” eksikliklerini
de ayn› cüretle ortaya koyuyor ve

sonra flöyle devam ediyor:
“Bunun elefltiri ve öze-

lefltirileri gerek kadrola-
r›n nezdinde, gerekse hal-
ka karfl› yap›lm›fl, bu eksik
ve zaaflar› aflt›¤›m›z kabul
edilmiflse de, yaflayaca¤›-
m›z yeni süreçte düflman
sald›r›lar›na karfl› daha
güçlü durabilmemiz ve

güçlü vurufllar yapabilmemiz için,
önce içte güçlü olmal›yd›k.

Yaz›l› bir metinle eski olumsuz-
luklar› da ortaya koyarak, önderli-
¤in de bir insan oldu¤u gerçe¤ine
vurgu yaparak, geçmiflte yaflad›kla-
r›m›z ve yapmam›z gerekenler üze-
rinde durarak ... güven ve onay is-
tendi. .. büyük bir coflku ve güvenle
önderli¤e onay verdiler.” (Kongre
Raporu)

Elefltiri ve özelefltiri mekanizma-
s›n›n sa¤l›kl› ifllemesi, önce kiflinin
ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu kkaabbuull eettmmeessiiyyllee
bafllar. fiu veya bu konudaki nesnel
veya öznel sorumlulu¤unu kabul et-
memek, bafltan o mekanizman›n,
muhasebenin kap›s›n› kapatmak de-
mektir. Bu yan›yla kiflisel olarak da
önemli bir örnek sunmufltur Day›. 

Kadrolar için eelefltiri 
özelefltirinin zzorunlulu¤u 

“Zaaf ve eksik” diye adland›rd›-
¤›m›z bu düflmana karfl› mücadeleyi
günlük yaflam›m›z›n sorgulanmas›na
kadar indirgeyip, her gün üzerinde
durmak zorunday›z. ‘‘BBuuggüünn ffaayyddaall››
vvee zzaarraarrll››,, ddoo¤¤rruu vvee yyaannll››flfl nnee yyaapp--
tt››mm,, yyaapptt››mmssaa nneeddeenn??’’ mmuuhhaasseebbeessii--
nnii yyaappmmaazzssaakk içimizdeki düflman ve-
ya kurt, gözle görülmeyen bir biçim-
de ama hheerr ggüünn ddeevvrriimmcciillii¤¤iimmiizziinn
kküüççüükk bbiirr ppaarrççaass››nn›› aall››pp ggööttüürreerreekk,,
bizi düzene do¤ru itecek ve yok ede-
cektir, ... Kendi eksik ve zaaflar›yla
hesaplaflma yapmayanlar, kendileri-
ne karfl› ac›mas›z olmayanlar ço¤u
zaman küçük hata ve eksiklikleri, za-
aflar› abartt›¤›m›z› düflünürler. ”
(Kongre Raporu)

“Örgüt disiplininden, denetimin-
den, hiyerarflik bir iliflkiden hofllan-
mayan, hesap sorulmas›n› isteme-
yen, ... Y›llard›r hiçbir rapor yaz-
mam›fl, hesap vermekten hep kaç-
m›fl, denetimden uzak bu insanlar
için, kendilerini denetletmek ve he-
sap vermek, yok olufllar› gibi geli-
yordu. Hesap dahi soramayan, ra-
por alamayan bir hareketin... siyasi
faaliyet sürdürmesi... mümkün de-
¤ildi.” (Kongre Raporu)

Hareketin at›l›m sürecine girer-

BBüüttüünn bbiirriimm vvee aallaannllaarrddaakkii
yyoollddaaflflllaarr››mm››zz ddaahhaa hh››zzll›› bbiirr ggeelliiflfliimmiinn
yyoolluunnuu aaççmmaakk iiççiinn aammaa’’ss››zz,, aannccaakk’’ss››zz

ddüüflflüünnmmeekk zzoorruunnddaadd››rrllaarr.. KKuurrnnaazzll››kkllaarrllaa,,
hhiilleelleerrllee,, kkaaççaakk ggüürreeflflmmeekkllee hhiiçç kkiimmssee bbiirr yyeerree

vvaarraammaazz.. KKaaçç››flfl yyoolluu yyookkttuurr,, yyaa ddeevvrriimmcciilliikk
llaayy››kk››yyllaa yyaapp››ll››rr yyaa ddaa ddüüflflmmaann bbuulluurr eettkkiissiizz
hhaallee ggeettiirriirr.. ...... BBuu yyooll ddeevvrriimmcciilliikk ddee¤¤iillddiirr..
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ken, ilk hesaplafl›lanlar bunlar olmufl-
tu. Çünkü elefltiri-özelefltiriyi, muha-
sebeyi böyle reddeden bir kadro ya-
p›s›yla hiçbir yere ilerlenemezdi. 

Elbette sonraki süreçte de önem-
li olan, sorgulamay›, muhasebe yap-
may› süreklilefltirmekti. Bafllang›çta
olumlu bir çizgide olan kadrolar,
militanlar, bu mekanizmay› ifllet-
mezlerse pekala olumsuzluklara dü-
flebilirlerdi. Yeni süreçte savafl kül-
türü h›zla ö¤reniliyordu, ama hep ve
durmadan sorulmal›yd›:

““Bu kültürün nas›l yans›d›¤›, na-
s›l uyguland›¤› veya uygulanmad›¤›
ssoorrgguullaannmmaayyaa muhtaçt›r. Bu ssoorrgguu--
llaammaayy›› ddoo¤¤rruu bbiirr tteemmeellddee yyaapp››pp,,
kendimizi aflt›¤›m›zda, partili savafl›
büyütmemiz ve kendimizi süratle ye-
nileyerek savafl› farkl› cephelerde
yayg›nlaflt›rmam›z ... zor olmaya-
cakt›r.” (Kongre Raporu)

Muhasebe, elefltiri-özelefltiri, ay-
n› zamanda bir e¤itimdir. Day›, biz-
zat kendi yönetiminde sürdürülen
At›l›m öncesi elefltiri-özelefltiri sü-
recinde de, Kongre süreci elefltiri-
özelefltirilerinde de, bu mekanizma-
y› bir e¤itime dönüfltürmüfltür. 

“ HHeessaappllaaflflmmaakk,, ssoorrgguullaammaakk,,
düflmanla süren ideolojik bir savafl-
t›r. Düflmanla olan bu ideolojik sa-
vafl, kadrolar›n yeniden e¤itilmesi-
dir. Düflman sald›r›lar›na karfl› na-
s›l koyaca¤›m›z, onu nas›l ortaya ç›-
karaca¤›m›z ve nas›l etkisiz hale ge-
tirece¤imizin yol ve yöntemlerinin
bulunmas› demektir. ” (Devrimci
Sol, Say›: 7, Aral›k 1995)

Day›, sorgulamadan, muhasebe-
den sözederken, bunda as›l vurguyu
kadrolara, yöneticilere yapm›flt›r
ço¤unlukla. Çünkü; e¤er herhangi
bir birim, mücadeleyi sürdüremiyor,
kitleselleflmeyi sa¤layam›yor, iflleri-
ni, görevlerini yapam›yorsa, orada
sorumlu, komutan, yönetici, “mut-
laka kendisini sorgulamak zorunda-
d›r.” fiu tespit bunu söyler:

“Yönetici insan, partisine ve yol-
dafllar›na karfl› aç›k ve dürüst olan,
eksik ve zaaflar› karfl›s›nda yoldaflla-
r›na ve kitlelere öözzeelleeflflttiirrii yyaappmmaakkttaann
ççeekkiinnmmeeyyeenn,, kendine güvenli insan-
d›r.” (Kongre Raporu)

Elefltiri öözelefltiri 
sorunlar›n dda,      
çözümün 
de bbir parças›d›r

S›n›flar mücadelesin-
de sorun hemen her zaman vard›r.
Esas olan onlar›n nedenlerini niçin-
lerini tahlil edebilmek ve onlar› afl-
mak için uygun araçlar› devreye so-
kabilmektir. Elefltiri-özelefltiri, iflte
bu anlamda devrimci bir örgütün
(ve ayn› zamanda her devrimcinin),
sorunlar karfl›s›ndaki en önemli si-
lahlar›ndand›r: “... Programlar›n
hayata geçmesi veya çok az geçme-
si ile ilgili olmazlarla, yoklarla do-
lu gerekçeleri... her gün duyar›z.
Programlar›n hayata neden geçme-
di¤i konusu üzerine gidilmedi¤in-
den, kolektif bir tart›flma, eelleeflflttiirrii vvee
öözzeelleeflflttiirrii yyaapp››llmmaadd››¤¤››nnddaann,, prog-
ramlar ortadan kalkmakta... sorun-
larla sürece k›s›rl›k hakim olmakta-
d›r.” (Kongre Raporu)

E¤er bir alanda boyutlu eksiklik-
ler söz konusuysa, nedenlerinden bi-
ri, elefltiri-özelefltiri mekanizmas›n›n
çal›flt›r›lmamas›, o alandaki yönetici-
lerin muhasebe yapmamas›d›r. ‹stis-
nalar› olsa da genel olarak böyledir.
Baflka deyiflle, elefltiri-özelefltiri me-
kanizmas›n›n olmamas›, sorunlar›n
en önemli kaynaklar›ndan biridir.
Dolay›s›yla sorunlar›n “çözümü”nün
de en önemli parçalar›ndan biri ayn›-
d›r. Day›’n›n çok çeflitli yaz›lar›nda
bu yaklafl›m› görebiliriz:

“... Programa ve hedeflere var-
mada ›srarl› olunmad›¤›nda, bu sü-
reçte olumluluklar ve olumsuzluklar
yyeetteerriinnccee ttaarrtt››flfl››ll››pp,, zzeennggiinn ddeerrsslleerr
çç››kkaarrtt››ll››pp,, yyeenniiddeenn pprraattii¤¤ee ssookkuulluupp
ss››nnaannmmaadd››¤¤››nnddaa,, istenen sonucu al-
mak olanaks›z hale gelir. ‹stenen so-
nuç al›nmay›nca da giderek verim-
sizlik, kendini tekrar etme ... boy
vermeye bafllar.”

Peki ne yap›lmal›? Çaresini de
flöyle gösteriyor:

“ AAçç››kk eelleeflflttiirrii,, öözzeelleeflflttiirrii,, ttaarrtt››flfl--
mmaa,, kolektiflik ve pratikten ç›kan
derslerle yeniden pratik flekillendi-
rilerek bu olumsuzlu¤u aflmak müm-
kündür.” (Kongre Raporu)

Bir baflka alandaki olumsuzluk-
lar ortaya konuluyor ve Day›, ç›k›fl
yolunun bir boyutu olarak yine ayn›
fleye iflaret ediyor: “Bütün bu olum-
suzluklardan, sa¤l›kl› bir süreç de-
¤erlendirmesi, eelleeflflttiirrii vvee öözzeelleeflflttii--
rriiyyllee çç››kkaabbiilliirrddiikk,, ç›kmal›yd›k. Ko-
mutanlar›n ve savaflç›lar›n... sami-
mi özelefltirilerle yeniden aya¤a
kalkmalar› ve yürümeleri hedefi-
mizdi.” (Kongre Raporu)

Mesela, yine 1990 bafllar›nda bir
di¤er alandaki olumsuzluklardan
sözederken de flöyle diyordu:

“Bu açmaz› ve sa¤l›ks›zl›¤› eelleeflfl--
ttiirriiyyee aaçç››kk oollmmaakk,, yap›lmas› gere-
kenler üzerinde alabildi¤ine yo¤un-
laflmak, kitlelerden ö¤renmesini bil-
mek ve kendilerine sunulan prog-
ram ve perspektifleri uygulamakla
aflabilirlerdi.” (Kongre Raporu)

Elefltiri ve özelefltiri, bir hareke-
tin hhaayyaattiiyyeettiinnii,, ddiinnaammiizzmmiinnii gös-
teren temel ölçülerden biridir. Bir
iddian›n tezahürüdür. ‹ddial› olma-
yanlar, bu mekanizman›n çal›flma-
mas›ndan çok rahats›z olmazlar:  

“Düflünce üretiminin, kolektiviz-
min, yeni bir at›l›m için coflku ve
moralin olmad›¤›, yaflat›lmad›¤› bu
ortamda eelleeflflttiirrii vvee öözzeelleeflflttiirriinniinn ol-
mas› mümkün de¤ildi, idare-i mas-
lahatç›l›k hakim olgu olmufltu.”
(Kongre Raporu) 

Bir baflka de¤erlendirmesinde
yine ayn› unsura iflaret eder Day›:

“Kitle çal›flmas› ve eylemlilik
için herhangi bir çal›flma ve e¤itim
olmay›nca, bu temelde tart›flma,
eelleeflflttiirrii vvee öözzeelleeflflttiirrii ddee olmayacak-
t›r...” (Kongre Raporu) 

Bu yüzden kuflku yok ki, elefltiri
özelefltiri örgütsel yaflam›n, iflleyi-
flin, devrimci mücadelenin tüm di-
¤er yanlar›ndan soyutlan›p ele al›-
nabilecek bir fley de¤ildir. Ama o
bütünlük içinde de asla ihmal
edilecek bir yan de¤ildir.

E¤er herhangi bbir birim, mmücadeleyi
sürdüremiyor, kkitleselleflmeyi ssa¤layam›-

yor, iifllerini, ggörevlerini yyapam›yorsa, oorada
sorumlu, kkomutan, yyönetici, ““mmuuttllaakkaa

kkeennddiissiinnii ssoorrgguullaammaakk zzoorruunnddaadd››rr..””
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‹srail 27 Aral›k 2008’de bafllaya-
rak 3 hafta boyunca Gazze’ye sal-
d›rd›, 1400 kifliyi katletti, binlerce-
sini de yaralad›. Birleflmifl Milletler
(BM) tespitlerine göre ‹srail’in sal-
d›r›lar›nda Gazze’de 14 bin ev, 219
iflyeri ve 240 okul y›k›ld› ya da cid-
di hasarlar gördü.

‹srail’in fosfor bombalar› dahil
Filistin halk›na yönelik vahflet sal-
d›r›s›na Amerika tam destek verir-
ken, Avrupa Birli¤i emperyalistleri
de “‹srail’in kendini savunma hakk›
var” söylemiyle siyonist sald›r›y›
destekleyip meflrulaflt›rd›lar. Arap
ülkeleri baflta olmak üzere ülkelerin
büyük ço¤unlu¤u katliam› izledi. 

Bugünse, y›k›m› seyredenler,
Gazze’yi yeniden “imar” etmeye
soyunmufl gözüküyor. 

Gazze’yi eski haline getirmek(!)
için M›s›r'›n fiarm El fieyh flehrinde
1 Mart’ta düzenlenen “Uluslararas›
Ba¤›flç›lar Konferans›”na 87 ülke
kat›ld›. Konferansta Gazze için top-
lanacak yard›m miktar›n› tespit et-
mek ve toplanacak paralar›n nas›l
kullan›laca¤›na karar vermek amaç-
lan›yordu. 

Konferansta ABD ad›na konuflan
D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton,
Gazze’nin imar› için 900 milyon
dolar “yard›m” vereceklerini aç›k-
larken, AB Temsilcisi de, AB’nin
436 milyon euro yard›mda buluna-
ca¤›n› belirtti. 

Türkiye ad›na toplant›ya kat›lan
D›fliflleri Bakan› Ali Babacan 43
milyon dolar yard›m topland›¤›n›,
ayr›ca 50 milyon dolar ek yard›mda
bulunacaklar›n› belirtti. 

Sonuçta, konferansta, taahhütle-
rini ne kadar yerine getirip getirme-
yecekleri bir yana, Gazze’nin imar›
için söz verilen para miktar› yakla-
fl›k 44..55 mmiillyyaarr ddoollaarraa ulaflt›. Fakat
biz buna “Gazze’nin imar› için” de-
meyelim, do¤rusu, “Gazze’nin tes-
lim al›nmas› için”dir. Amaç hala ge-
çerlidir ve bu kez de bombalar, kur-

flunlar, utanç duvarlar› de¤il, do-
larlar ve eurolar kulan›lmaktad›r.

Hamas DDevre DD›fl›
fiarm El fieyh’deki konferan-

sa Hamas özellikle ça¤r›lma-
m›flt›. Bununla da kal›nmad›.
Amerika ve Avrupa emperyaliz-
minin özel çabas›yla konferans-
ta Gazze’ye gönderilecek para-
n›n Hamas’›n eline geçmemesi
için özel önlemler al›nmas› da ka-
rarlaflt›r›ld›. 

Konferansa ça¤r›lmayan Hamas
ise buna tepki göstererek temsilcisi
Fevzi Barhum arac›l›¤›yla yapt›¤›
aç›klamada flunlar› söyledi: “Filis-
tin halk›n›n kan›, hiçbir koflul alt›n-
da politize edilmifl yeniden imar
yard›mlar› karfl›l›¤›nda sat›l›k de-
¤ildir.” 

Gazze’nin ‹‹htiyac› 
Para mm›? 
Konferansta biraraya gelip, Gaz-

ze’nin imar› için cansiperane çaba
gösteren bir görüntü veren ülkelerin
hemen tamam›, asl›nda Gazze’nin
bombalanmas›n› 3 hafta boyunca
seyretmifllerdi. Filistinliler, ‹srail’in
bombalar› alt›nda katledilirken orta-
da yoktular. ‹srail bütün dünyan›n
gözleri önünde Gazze’yi yerle bir
etti. Ama o günün izleyicisi, ‹srail
destekleyicisi emperyalistler ve ifl-
birlikçileri, bugün büyük bir riya-
karl›k örne¤i göstererek, Gazze’yi
sahiplenen bir görüntü sergiliyorlar. 

Bunlardan AB temsilcisi Wald-
ner, haz›rlad›klar› mali yard›m pa-
keti ile “Filistinliler’e ba¤l›l›klar›n›
ispat ettiklerini” söyledi. Sormak
gerekiyor Warner ve di¤er riyakar-
lara, herfley para m› diye?

Evet, AB’ye göre, Filistinliler’e
ba¤l›l›klar›n› bildirmenin yolu, ‹sra-
il bombalar›yla parçalanan Filistinli
çocuklar›n, gençlerin, her yafltan in-
sanlar›n cans›z bedenlerinin düfltü-

¤ü “arsa”lar›n üzerine binalar infla
etmektir. Siz parçalan›n, ölün, biz
geriye kalanlara bina yapar›z. AB’ye
göre insan bedeni de, insan›n ac›lar›
ve onuru da al›n›r ve sat›l›r. Onlar
için her fleyin de¤erini ölçen parad›r.
Filistinlilerin ç›¤l›klar›n› duyamaya-
cak kadar sa¤›r, anlamayacak kadar
duygusuz ve hiçbir fley olmam›fl gi-
bi piflkin davranabilen bir emperya-
list kültür var karfl›m›zda. 

GGaazzzzee’’yyee yyaarrdd››mm iiççiinn eenn ffaazzllaa
ppaarraa yyaarrdd››mm›› yyaappaannllaarr,, ‹‹ssrraaiill’’iinn
kkaattlliiaamm››nnaa eenn bbüüyyüükk ddeessttee¤¤ii vvee--
rreenn eemmppeerryyaalliissttlleerrddiirr.. Bunu ya-
parken de Hamas’› d›fllama politi-
kas›n› sürdürüyorlar. Gazze’nin
bombalanmas›ndaki amaç ile bu pa-
rasal yard›m›n yap›lmas›ndaki
amaçta bir birlik vard›r. Parasal yar-
d›m› yapan ülkeler, ‹srail Gazze’yi
bombalarken de, amaçlar› Hamas’›
zay›flatmakt›. fiimdi imar için para-
sal yard›m yap›l›rken de Hamas’›
d›fllayarak, yine zay›flatmak istiyor-
lar. Hamas’›n en önemli özellikle-
rinden biri, sahip oldu¤u yard›mlafl-
ma, dayan›flma a¤›d›r. Emperyalist-
ler flimdi bu yolla “yard›m› da da-
yan›flmay› da biz yapar›z” diyerek,
Gazze halk›na da “bak›n, tüm bun-
lar Hamas yüzünden geldi bafl›n›za.
Hamas’tan deste¤inizi çekerseniz,
sorunlar›n›z çözülür” diyerek, Fi-
listin halk›n›n iradesi üzerinde aske-
ri, ekonomik, siyasi kuflatmay› sür-
dürüyorlar. Konferans’ta verilece¤i
vaadedilen dolarlar›n ve eurolar›n
da ayn› amaçla kullan›laca¤›ndan
kimsenin kuflkusu olmas›n.

Gazze Konferans›
Y›kanlar›n ‘Yard›mseverli¤i’
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Halk Cephesi, “‹flgale direnen
halklarla birlikte” oldu¤unu bir kez
daha dile getirmek için 1 Mart tez-
keresinin reddedilmesinin 6. y›ldö-
nümünde bir eylem gerçeklefltirdi. 

Amerika’n›n Irak’a sald›r›s›
gündeme geldi¤inde, Türkiye’nin
Irak’a asker göndermesi de sözko-
nusuydu. Bunun için de meclisten
bir tezkerenin ç›kar›lmas› gereki-
yordu. Tezkere 1 Mart 2003’de
TBMM’de oyland› ve reddedildi.
Türkiye asker göndermedi. 

Tezkerenin reddedilmesinde
halk›n mücadelesinden oligarfli içi
çeliflkilere, AKP’in kendi içindeki
çeliflkilere kadar birçok neden etki-

li olmufltu; sonuçta
tezkerenin reddi
halk›n bir kazan›-
m›yd›. Fakat, tez-

kerenin reddi, AKP’nin
Irak’taki suç ortakl›¤›na da en-
gel de¤ildi, olmam›flt›. Halk
Cephesi, tezkerenin y›ldönü-
mündeki eyleminde, bunlar›
yeniden hat›rlatarak, AKP’nin
iflbirlikçili¤ine dikkat çekti. ‹s-
tanbul Taksim’de yap›lan eylemde,
""EEmmppeerryyaalliizzmmllee ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii YYaappmmaakk
SSuuççttuurr!! IIrraakk HHaallkk››nn››nn KKaattiillii EEmm-
ppeerryyaalliizzmm vvee ‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerriiddiirr"" ya-
z›l› bir pankart aç›l›rken, "Katil
ABD ‹flbirlikçi AKP, Katil ABD Or-
tado¤u'dan Defol" yaz›l› dövizler
ve k›z›l flamalar tafl›nd›. 

Halk Cephesi ad›na Aysu Bay-
kal taraf›ndan yap›lan aç›klamada

tezkerenin reddedilifli, AKP’nin ifl-
birlikçili¤i, Amerika’n›n Irak’taki
iflgalcili¤i, Irak halk›n›n direniflçili-
¤i anlat›ld›. Aç›klama, "Hiçbir güç,
katil ABD ve stratejik orta¤› AKP'yi
yapt›klar› katliamlar›n hesab›n›
vermekten kurtaramayacak" deni-
lerek bitirilirken, meydanda “Katil
Amerika Defol! ORTADO⁄U, OR-
TADO⁄U HALKLARININDIR!”
slogan› yank›lan›yordu yine.

AKP’nin Gazze
Riyakarl›¤› Sürüyor

Milli E¤itim Bakanl›¤› bir genelge yay›nlayarak
“‹srail mallar›n› protesto gibi olumsuz giriflimler
olmas›n”... talimat› verdi. Hüseyin Çelik imzal›
genelgede, ülkemizde ‹srail kökenli flirketlerin
ürünlerine yönelik boykot ça¤r›lar› oldu¤u hat›rla-
t›larak “Global ekonomik krizden etkilenmemek ve
Gazze’de bar›fl sürecini olumsuz etkilememek için,
okullar›m›zda yukar›da belirtilen olumsuz giriflim-
lerin olmamas› için gerekli tedbirlerin al›nmas›n›
rica ederim.” (1 Mart 2009, Milliyet)

AKP, ‹srail’in Gazze’ye sald›rd›¤› günlerde
adeta Hamas‘tan yana bir görünüm sergilerken,
AKP lideri Davos’ta flov yapt›. AKP’nin bu konu-
daki ikiyüzlülü¤ü hemen ortaya ç›kt› elbette. ‹sra-
il’le askeri, ekonomik, siyasi iliflkilerini kesmedi-
ler. Bu iliflkileri kes diyenlere de AKP lideri Erdo-
¤an “Bakkal yönetmiyoruz ülke yönetiyoruz” ceva-
b›n› verdi. 

Ama ayn› AKP, ç›karlar› gere¤i Filistin’den ya-
na görünmekten de vazgeçmedi. Dün okullarda
Gazze’de katledilenler için sayg› duruflu yapt›ran
AKP, bugün ‹srail mallar›na boykotu önleme tali-
mat› yay›nl›yor. Riyakarl›k politikas›n›n bundan
daha çarp›c› bir görünümü olamaz. 

Nas›l ki, ‹sral’le askeri, ekonomik, siyasi iliflkile-
ri kesmeyip ç›karlar›n›, paray› düflündülerse, flimdi
de ‹srail flirketlerinden gelecek paray› düflünüyorlar.
Yani Filistinliler’in, Filistinli çocuklar›n katledilme-
si AKP yöneticileri için bir anlam ifade etmiyor. 

‹flgal Alt›ndaki Ba¤dat’›n 
Karanl›¤› ve Ayd›nl›¤›... 

Irak’›n tek eksi¤i(!) vard› ve iflbirlikçi Irak gazetele-
rinden ö¤reniyoruz ki, o eksiklik de giderilmifl. 

Saddam taraf›ndan 1994’te kapat›lan “gece hayat›n›n
merkezi”, Maliki taraf›ndan k›sa süre önce aç›lm›fl.
Amerikan ordusunun 1100 bbiinneerr ddoollaarr verdi¤i barlar,
klüpler, birer birer aç›ld›. ‹flbirlikçi gazeteler ““BBaa¤¤ddaatt’’ttaa
kkaarraannll››kk ççaa¤¤››nn ssoonnuu”” diye verdiler bu geliflmeyi. 

Gelen karanl›k m› ayd›nl›k m›?

“Gece hayat›n›n merkezi” ad› verilen yerden yar›n
Irak’a sadece fuhufl, kumar ve yozlaflma yay›lacak. Bafl-
ka bir fley de¤il. Yankee’ler, kültür merkezi açacak de¤il-
ler ya; gece hayat›n›n merkezini aç›yorlar. Müzeleri fi-
nanse etmek yerine de barlar›, kulüpleri finanse ediyorlar.  

Irak’› iflgal ederek yüzbinlerce Irakl›’y› katleden
Amerika yönetime, iflbafl›na getirdi¤i kukla yöneticisi
Maliki arac›l›¤›yla Irak’a huzur geldi¤inin bir göstergesi
olarak “gece hayat›n›” devreye sokmaya çal›fl›yor. Irak
halk›na huzur ad› alt›nda barlar› kulüpleriyle yoz Ameri-
kan kültürünü getirmek istiyor. Gece hayat›na bir an ön-
ce bafllamada bir aksilik olmas›n diye Amerikan ordusu
gayet cömert davranarak parasal destekte de bulunuyor.
Bar ve kulüp bafl›na 10 bin dolar! Böylece gece hayat›n-
da e¤lenceye dalan, uyuflan Irak halk› direniflçi kiflili¤in-
den de ç›kar›larak uysal, kifliliksiz yarat›klar haline geti-
rililecektir. Böylece Amerika ve yerli iflbirlikçilerine ko-
layl›k sa¤lanm›fl olacakt›r. Biraz da bunun hayali var
kendilerinde. Bombalarla ya da yozlaflt›rarak, bu hayal-
lerini gerçe¤e dönüfltürmek için çaba sarfedeceklerdir.

Halklar›n Kan›n› Dökenler    
Hesap Verecek
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Araflt›r-
m a l a r,
kad ›n-
lara kar-

fl› fiziksel
fliddet kulla-

n›lmas›n›n binlerce y›l öncesine ka-
dar uzand›¤›n› gösteriyor. Böyle ol-
mas› do¤al; çünkü s›n›fl› toplumlar›n
oluflumu da binlerce y›l öncesine
uzan›yor... Ama biz flimdi o kadar
geriye gitmeden günümüzün gerçe-
¤ini önünüze getirmek istiyoruz.
Afla¤›da s›ralad›klar›m›z, baz› ülke-
lerdeki kad›nlara yönelik fliddetin ra-
kamlara dökülmüfl halidir:

-- MM››ss››rr’’ddaa;; kad›nlar›n % 35’i
efllerinden dayak yiyor. 

-- BBoolliivvyyaa’’ddaa;; 20 yafl üzeri tüm
kad›nlar fliddete maruz kalm›flt›r. 

-- AABBDD’’ddee;; her 15 saniyede bir
kad›n, kocas› taraf›ndan dövülmekte.

-- YYeennii ZZeellaannddaa’’ddaa;; kad›nlar›n
% 20’si eflleri taraf›ndan dövülüyor
veya fiziksel tacize u¤ruyor. 

-- RRuussyyaa’’ddaa;; her gün 36.000 ka-
d›n kocalar› taraf›ndan dövülüyor. 

-- PPaakkiissttaann’’ddaa;; kad›nlar›n % 42’si
fliddeti kader olarak görüyor. (1) 

Sosyalist ülkeler d›fl›nda, tüm di-
¤er ülkelerde durum yukar›dakilere
benzerdir. Rakamlar biraz düflük
veya yüksek olsa da sorun ayn›d›r. 

Ülkemizde bu tablonun d›fl›nda
de¤ildir. KKaadd››nn››nn SSttaattüüssüü GGeenneell
MMüüddüürrllüü¤¤üü’nce yap›lan bir araflt›r-
madan birkaç rakam aktaral›m ör-
nek olarak:

- Kad›nlar›n yyüüzzddee 3399’’uu fiziksel
fliddete, YYüüzzddee 4444’’üü hakaret, afla¤›-
lama gibi manevi fliddete maruz ka-
l›yor. YYüüzzddee 4400’’›› ekonomik fliddet-
le yüz yüze geliyor. 

- Evli 1100 kkaadd››nnddaann üüççüü,, eflinden
fiziki ya da cinsel fliddet görüyor. 

- 1100 ggeebbee kkaadd››nnddaann bbiirrii fliddete
u¤ruyor. (2)

Roma’da erkeklere “içki içen,

sokakta gezen” eeflfllleerriinnii ööllddüürrmmee
hhaakkkk›› verilmiflti. 1200’lü y›llarda
‹ngiltere’de yasalar, erkeklere do¤-
ru yoldan ç›kan eeflfliinnii ddöövvmmee hhaakkkk››
veriyordu. fiimdi fleriat›n geçerli ol-
du¤u birkaç ülke d›fl›nda, hiçbir ül-
kenin yasalar›nda böyle bir “hak”
yok. Ama iflte tablo da ortada.  Ya-
salarda olmasa da fiili gerçek bu. 

Kad›nlara yönelik fliddetin varl›-
¤› tart›fl›lamayacak kadar aç›k; fakat
bu fliddetin temeli ne, kayna¤› nere-
de? Bu sorun tart›fl›lmad›¤›nda, ka-
d›na yönelik fliddete karfl› ç›kmak
anlam›n› kaybeder. 

‘‹kinci s›n›f’ görmek
fliddetin bir biçimi 
ve fliddetin zeminidir

Kad›na yönelik ayr›mc›l›k ve
onu ikinci s›n›f konumuna koyan
anlay›fl, s›n›fl› toplumlarla, özel
mülkiyet ve sömürüyle birlikte orta-
ya ç›km›fl ve günümüze kadar gel-
mifltir. Kad›n›n ekonomik olarak
güçlü oldu¤u aannaaeerrkkiill toplumlarda
fiziksel fliddete maruz kalmas› söz-
konusu de¤ildi. Kad›n›n toplumsal
gücünü kaybetmesiyle birlikte
““aattaaeerrkkiill”” toplumlar ortaya ç›kt›.
Bu flekillenifl, ““eerrkkeekk eeggeemmeenn”” kül-
türü yaratt› ve bugün de bu kültür
devam etmektedir. Hukukun ve tö-
relerin buna göre flekillenmesi, ka-
d›na uygulanan fliddetin toplum ta-
raf›ndan nerdeyse ola¤an görülme-
sini de beraber getirmifltir. 

Kad›na uygulanan fliddet deni-
lince kapitalizm öncesi erkek ege-
menli¤ine dayal› köleci, feodal dö-
nemler akla gelse de, bugün fliddet
kkaappiittaalliizzmmiinn eekkoonnoommiissii,, iiddeeoolloojjii--
ssii,, hhuukkuukkuu,, kküüllttüürrüü taraf›ndan bes-
lenen bir kültür olarak varl›¤›n› sür-
dürmektedir. Sadece feodal iliflkile-
rin ve kültürün devam etti¤i ülkeler-
de de¤il, kapitalizmin ve burjuva
demokrasisinin en geliflkin oldu¤u
ülkelerde de kad›na yönelik fliddet
sürmektedir. 

Köleci ve feodal toplumlarda
adeta yok say›lan, yasal düzeyde
hemen hiçbir hakk› olmayan kad›-
n›n konumu, kapitalizmde k›smen
bir de¤iflime u¤ram›flt› oysa. Burju-
vazi ifl gücü ihtiyac›n› karfl›lamak
için kad›nlar› evden ç›karm›flt›. Fa-
kat bu de¤iflim, kad›n›n toplumsal
statüsünde belirleyici bir de¤iflikli¤i
yaratmaya yetmedi. Çünkü kapita-
lizmdeki hakim s›n›f, kad›n› ikinci
s›n›f gören iiddeeoolloojjiikk yyaakkllaaflfl››mm›› ko-
ruyor ve savunuyordu. Kapitalizm,
kad›n için haklar ve özgürlükler ba-
k›m›ndan mesela oy hakk› gibi çe-
flitli ilerlemeler içerse de ““iikkiinnccii ss››--
nn››ff”” olma anlam›nda köleli¤in bi-
çim de¤ifltirmesinden ibaret kald›. 

Bugün, burjuvazinin, küçük bur-
juvazinin, iflçilerin, köylülerin, ka-
d›nlara yaklafl›m› s›n›fsal, ideolojik,
kültürel anlamda farkl›l›klar tafl›sa
da tüm bu kesimlerin içinde kad›n›n
““iikkiinnccii ss››nn››ff”” olma konumu devam
etmekte, ettirilmektedir. ‹liflkileriy-
le, düflünceleriyle bu kal›plar›n d›-
fl›nda kalanlar olsa da toplumsal bi-
çimlenme, kad›na “ikinci s›n›f” ola-
rak davran›lmas› yönündedir. Evde,
iflyerinde, okulda, sokakta, yaflam›n
tüm alanlar›nda kad›nlara yönelik
ayr›mc›l›¤›n, afla¤›laman›n, adalet-
sizli¤in say›s›z çeflitlerinin yan›s›ra
kad›nlara yönelik fliddeti de görmek
mümkündür. 

‘Mahkum’a fliddet hak!
Çal›flan kad›n say›s› kapitalist

ekonominin dayatmas›yla artsa da,
ülkemizde kad›nlar›n önemli bölü-
mü evde oturmaktad›r. Baflta din ve
feodal de¤erler ve yayg›n iflsizlik,
kad›n›n çal›flmas›n› engellemeye
devam etmektedir. 

Eve hapsedilen kad›n›n erke¤e
hizmet eden bir köle olmaktan bafl-
ka bir flans› ve statüsü yoktur. Eve
hapsedilen kad›n erke¤e ba¤›ml›d›r.
Daha tam bir deyiflle, erke¤e mmaahh--
kkuummdduurr.. Ve erkek, feodal, burjuva

Kad›na Yönelik fiiddetin 
Kayna¤›nda K‹M Var?
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kültürün verdi¤i bak›fl aç›s›yla,
evinde tutsak etti¤i mahkum üzerin-
de her türlü tasarruf hakk›na sahip
oldu¤unu düflünür. O tasarrufa ddaa--
yyaakk da dahildir. Bir çok erkek, sis-
temin verdi¤i kültürün sonucu ola-
rak bunu kendisinin “do¤al hakk›”
gibi görür. Kad›nlara fliddet uygu-
lanmas›na karfl› ç›k›lmas›na da san-
ki “bir hakk› gasbediliyormufl” gibi
bakar. “Kendi kar›m›za bir tokat da
vuramayacak m›y›z?” türünden iti-
razlar, bu bak›fl aç›s›n›n ifadesidir. 

Çal›flan kad›n›n durumu, ev ka-
d›nlar›ndan k›smen farkl› olsa da,
bu bir öözzggüürrlleeflflmmeeyyee tekabül etmez.
Emekçili¤inin yan› s›ra ev iflleri
yapmak zorunda olmas› bir yana,
çal›flmak da, onu, kad›nlara yönelik
erkek egemen bak›fl aç›s›n›n sald›r-
ganl›¤›ndan kurtarmaya yetmez.
Hem evde, hem çal›flt›¤› ortamda
erkek egemen bak›fl aç›s›n›n yaratt›-
¤› sorunlarla u¤rafl›r, erkek egemen
anlay›fl›n do¤rudan ve dolayl› flid-
detine maruz kal›r. 

Kad›nlara yönelik fliddet, onlar›
fiziki sakatl›klardan tutun da psiko-
lojik sorunlara kadar bir çok baflka
olumsuzlukla da yüz yüze b›rak›-
yor. Kad›nlar, buna ancak örgütlü-
lükle, mücadeleyle direnebilirler.
Kad›n›n, mevcut toplumsal yap›
içinde erkek egemen sistemin flid-
detine karfl› baflka bir çaresi, alter-
natifi yoktur. 

Haks›z savafllar›n 
kad›na yönelik fliddeti

Kad›nlara yönelik fliddetin en
önemli boyutlar›ndan biri de emper-
yalist savafllarda veya halklara karfl›
ülke içinde yürütülen savafllarda
baflvurulan fliddettir. Tüm emperya-
list iflgaller, kitlesel tecavüzlerin ya-
fland›¤› askeri harekatlar olmufllar-
d›r. Emperyalist burjuva kültür, bu-
rada kendini en aç›k haliyle ortaya
koymaktad›r; o kad›nlar› da iflgal
etti¤i ülkeyle birlikte “fethedilecek”
bir kesim olarak görmektedir. Bu-
gün Amerikan, ‹ngiliz iflgalcilerinin
Afganistan’da, Irak’ta kad›nlara yö-
nelik baflvurdu¤u tecavüz, iflkence
ve di¤er afla¤›lamalar, ““kkaadd››nnllaarraa

yyöönneelliikk flfliiddddeett””in en bariz ve va-
him biçimlerinden biridir. 

Emperyalistlerin veya oligarflik
diktatörlüklerin halklara karfl› sür-
dürdükleri savafllarda, kad›nlar, ül-
kelerini terketmek zorunda b›rak›l-
makta, bir bölümü de fiziksel-eko-
nomik zorlamalarla fuhufla zorlan-
maktad›r. Mültecilerin yüzde 80’ni
kad›n ve çocuktur.  

Ruanda’da 1994 soyk›r›m› s›ra-
s›nda yar›m milyona yak›n kad›n,
yani kad›nlar›n yyüüzzddee 2200’’ssii tecavü-
ze u¤rad›. Bosna-Hersek’te de
1992’deki çat›flmalar s›ras›nda 20-
50 bin aras› kad›n›n tecavüze u¤ra-
d›¤› tahmin edilmektedir. Irak’ta
Amerikan iflgaliyle birlikte aralar›n-
da sekiz yafl›nda k›z çocuklar›n›n da
bulundu¤u tecavüze u¤rayan kad›n-
lar›n say›s› tespit edilememektedir. 

Bu tecavüzlerin, o ordular› yö-
neten emperyalistlerden, oligarflik
diktatörlüklerden ba¤›ms›z oldu¤u
düflünülebilir mi? Siyasi yönetim
olarak, askeri komuta olarak, kültü-
rel olarak, sistemin onay›n›n d›fl›n-
da bu korkunç rakamlar›n gerçekle-
flebilmesi mümkün müdür?

EEvv iiççiinnddeekkii flfliiddddeettii ggöörrüüpp ddee
bbuunnllaarr›› yyookk ssaayyaannllaarr,, kad›nlara yö-
nelik fliddeti tüm boyutlar›yla ele al-
maktan korkan küçük-burjuvalard›r.

fiiddete u¤rayan 
kad›nlar›n bo¤ulan
ç›¤l›¤›

Kad›na yönelik fliddetin resmi
kurumlara bildirilmemesi, tüm sö-
mürücü toplumlarda rastlanan bir
tutum. Neden acaba? Bu sorunun
cevab› da bize, kad›nlara yönelik
fliddetin kayna¤› konusunda ek bir

fikir verecektir. 

Çünkü, flikayetinin ard›ndan ko-
cas›ndan “nas›l flikayet edersin be-
ni?” diye dayak yemeyece¤i konu-
sunda bir güvencesi yoktur. Yeni-
sömürgelerde polis, böyle bir gü-
vence sa¤lamaz. Kad›n›n, ba¤›ms›z
yaflayabilmek  için ekonomik im-
kanlara sahip olmamas›, sistemin
böyle bir imkan sunmamas›, bir di-
¤er nedendir... Dayak yiyen veya te-
cavüze u¤rayan kad›n›n, karakoldan
Adli T›p’a kadar, “kad›n” olarak
afla¤›lanmas›n›n devam etmeyece-
¤inin de bir güvencesi yoktur. 

Etraf ne der, çocuklar ne olur gi-
bi etkenler de sözkonusu olmakla
birlikte as›l sorun, ekonomik ve sos-
yal anlamda sistemin kad›nlara bu-
nun yolunu açmam›fl olmas›d›r. 

Kad›nlara yönelik fliddetin nas›l
örtbas edildi¤ine, kad›nlar›n dünya-
y› sarmas› gereken ç›¤l›¤›n›n nas›l
bast›r›ld›¤›na birkaç örnek vermek
gerekirse; fiili’de tecavüze u¤ram›fl
kad›nlar›n sadece %% 33’’üü olay› poli-
se bildirmektedir. ABD’de, yani
haklar ve özgürlüklerin nisbeten
kökleflmifl oldu¤unun kabul edildi¤i
bir burjuva demokrasisi ülkesinde,
kad›nlar›n %%  8844’’üü tecavüzü polise
bildirmemektedir... Avustralya’da fi-
ziksel sald›r›ya u¤ram›fl kad›nlar›n
%% 1188’’ii bunu hiç kimseye söyleme-
mifl.. Bangladefl’te bu oran %% 6688......
M›s›r’da ise % 47... ‹rlanda’da fizik-
sel tacize u¤rayan kad›nlar›n sadece
% 20’si polise baflvuruyor. Yüzde
80’i fliddetle ve çaresizli¤iyle bafl
bafla... Rusya Federasyonu’nda flid-
det ma¤duru kad›nlar›n % 40’› po-
listen yard›m talep etmiyor. Britan-
ya’da tecavüze u¤ram›fl kad›nlar›n
% 87’si sald›r›y› polise bildirmiyor... 

Ülkemizde ise, kad›nlar›n yyüüzzddee
4488..55’’ii yaflad›¤› fliddeti kimseye an-
latm›yor. fiiddete u¤rayanlar›n yyüüzz--
ddee 9922’’ssii resmi kurumlara baflvura-
m›yor. Polise ve jandarmaya baflvu-
ranlar›n oran› sadece yyüüzzddee 44..

fiunu da belirtelim; bir çok ülke-
de, aile içi fliddeti, kad›nlara yönelik
fliddeti suç olarak sayan herhangi
bir yyaassaall ddüüzzeennlleemmee de yok. Bu
türden yasalar›n oldu¤u bir çok ül-

EEvv iiççiinnddeekkii flfliiddddeett’’ii ggöörrüüpp
ddee bbuunnllaarr›› yyookk ssaayyaannllaarr,, 
kkaadd››nnllaarraa yyöönneelliikk flfliiddddeettii

ttüümm bbooyyuuttllaarr››yyllaa eellee 
aallmmaakkttaann kkoorrkkaann 

kküüççüükk--bbuurrjjuuvvaallaarrdd››rr.. 
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kede de bu yasalar›n uygulanmas›
oldukça ender. 

2003 itibar›yla, en az 54 ülkede
kad›nlara yönelik ayr›mc› yasalar
bulunuyor. Buna karfl›l›k 79 ülkede
aile içi fliddete karfl› hiçbir yasa yok.
Aile içi tecavüz ssaaddeeccee 5511 üüllkkeeddee
cezay› gerektiren bir suç olarak ta-
n›mlan›yor. Di¤erlerinde bir düzen-
leme yok. Sömürücü sistemin ka-
d›nlara yönelik fliddete, hatta teca-
vüze “hoflgörüsünü” kan›tlayan ra-
kamlard›r bunlar. 

Bolivya, Kamerun, Kosta Rika,
Etiyopya, Lübnan, Peru, Romanya,
Türkiye, Uruguay ve Venezuela’da,
mevcut yasalara göre, tteeccaavvüüzzccüü
kkuurrbbaannllaa eevvlleennmmeeyyii tteekklliiff eeddeerr vvee
kkuurrbbaann ddaa kkaabbuull eeddeerrssee serbest b›-
rak›lmakta. 

fiiddetin arkas›nda 
sadece ‘erkeklik’ de¤il; 
her yönüyle sistem var 

Kad›nlar sistem içinde hem s›-
n›fsal olarak üretim sürecinde ezilip
sömürülmekte, hem de cinsiyet aç›-
s›ndan afla¤›lan›p, ezilip, horlan-
maktad›r. Ek olarak, kapitalist sis-
tem içinde ezilen erke¤in fliddetine
de maruz kal›r. Dinin, afliretler gibi
feodal kurumlar›n da etkisiyle kad›-
na yönelik fliddet meflrulaflt›r›larak,
kad›n›n ma¤duriyeti büyür. ‹ki kez
sömürülür, iki kez afla¤›lan›r, iki kat
fliddete maruz kal›r. Bunlar birbirin-
den ayr› düflünülemez. 

Bu anlamdad›r ki, kad›n› sömü-
ren, bedenini, cinsiyetini metalaflt›-
ran, afla¤›layan, horlayan sistemin
kad›na de¤er vermesi, kad›n› erkekle
eflit statüye getirmesi mümkün de¤il-
dir. Kad›na yönelik eevvddee,, ookkuullddaa,, iiflfl--
ttee,, uygulanan fliddetin kayna¤› ola-
rak ortaya ç›kan sömürü düzeni, flid-
detin önlenmesine de çare üretemez.

Kad›na yönelik fliddetin kayna-
¤›n› do¤ru teflhis etmek, “kad›na yö-
nelik fliddetle” nas›l mücadele edi-
lece¤ini do¤ru tespit etmek aç›s›n-
dan zorunludur. E¤er fliddetin kay-
na¤› soyut, sistemden ba¤›ms›z bir
““eerrkkeekklliikk”” sorunu olarak görülür-
se, o durumda mücadele de do¤ru-
dan “erke¤i” hedefleyecektir.

Erkekler psikopat, problemli ol-
duklar› için fliddete baflvurmuyorlar.
Veya sorun “e¤itimsizlik” sorunu da
de¤il. E¤itilse de de¤iflmiyor. Çün-
kü sorunlardan biri nas›l e¤itildi¤in-
de zaten. O e¤itim, kad›n erkek ko-
nusunda nas›l bir kültürü veriyor?
Düzenin e¤itiminin verdi¤i bak›fl
aç›s›, eerrkkeekk eeggeemmeenn bbaakk››flfl aç›s›d›r.
Bu nedenle “okumufl olmak” da ka-
d›na yönelik fliddetin çözümü olmu-
yor ve olmayacakt›r da. 

Dolay›s›yla, kad›nlara yönelik
her kesimden kaynaklanan bu flid-
deti, sistemden, sistemin verdi¤i
kültürden kopar›p sadece “t›bbi te-
davi gerektiren” psikolojik bir soru-
na veya bir e¤itim sorununa indirge-
yen, sorunu sadece “erkek” olmakla
s›n›rlayan anlay›fllar, sorunun çözü-
mü yerine sistemin aklanmas›na
hizmet eder. Bu anlay›fltaki çarp›k-
l›k, kad›na yönelik fliddetin sorum-
lular› aras›nda olan ddeevvlleettii,, onun
kurumlar›n›, ddiiyyaanneettii,, çözüm için
adres olarak gösterebilmektedir.

Sorun tteekk tteekk eerrkkeekklleerrii ee¤¤iitt--
mmeekkllee çözülecek bir sorun de¤ildir.
Devletin ve dinin kurumlar›yla da
bir sonuç al›namaz. Kad›na yönelen
fliddet sadece aile içinde de¤il; eevvddee,,
ssookkaakkttaa,, ssaavvaaflflllaarrddaa,, ggöözzaalltt››nnddaa,,
hhaappiisshhaanneelleerrddee,, ffaabbrriikkaallaarrddaa,,
kkööyyddee,, iiflflyyeerrlleerriinnddee,, hheerr yyeerrddeeddiirr..

Burjuvazinin kad›n› siyasette de,
ticarette de “vitrinlik” bir unsur ola-
rak gören yaklafl›m›, fliddeti körük-
lüyor. ‹flsizlik, açl›k, yoksulluk, flid-
deti körüklüyor. Kad›na uygulanan
fliddet sömürü sisteminin tüm ku-
rumlar› taraf›ndan gerçeklefltiril-
mekte ve sömürü sisteminden bes-
lenmektedir. Erkek egemen düzen
nedeniyle burjuva kad›n›n da sorun-
lar› olsa da, bir kez daha belirtmeli-
yiz ki, kkaadd››nn ssoorruunnuu eessaass oollaarraakk
eemmeekkççii kkaadd››nnllaarr››nn ssoorruunnuudduurr.. Ka-
d›nlara yönelik fliddet de ayn› flekil-
de esas olarak halktan kad›nlar›n
sorunudur. Bu nedenle kad›na yöne-
lik fliddet, kad›nlar›n s›n›fsal ve cin-
siyet aç›s›ndan ezilmesi sorunundan
ba¤›ms›z ele al›namaz. 

Buna ba¤l› olarak da, kad›nlara
yönelik fliddeti önleme mücadelesi,
kad›n›n haklar ve özgürlükler mü-

cadelesiyle ve nihayetinde de ka-
d›nlar›n kurtuluflu mücadelesi ile
birleflmelidir. Kad›na yönelik flidde-
tin ekonomik, siyasi, sosyal temel-
leri ancak devrimci bir halk iktida-
r›yla ortadan kald›r›labilir. 

Kad›nlar›n toplumda ikinci s›n›f
kabul edilmesinin ve kad›na uygu-
lanan fliddetin temelinde bu sömürü
sistemi varsa, aç›k ki, bu sorunlar,
ancak sömürünün ortadan kalkma-
s›na ba¤l› olarak çözümlenebilir. Bu
temel de¤ifliklik olmad›¤› sürece
hiçbir de¤iflim, kad›nlar›n sorunlar›-
n› kköökkllüü vvee kkaall››cc›› olarak çözemez. 

Elbette karfl›m›zdaki her somut
sorunla mücadele edece¤iz. Kad›nlar,
mevcut düzen içinde kad›n olarak de-
mokratik haklar›n›, özgürlüklerini
geniflletmek, her alandaki kad›nlara
karfl› fliddeti asgariye indirmek için
mücadele vereceklerdir. Vermelidir-
ler. Ama, bu mücadelenin sonuç al›c›
olmas›, bofla kürek çekilmemesi, mü-
cadelenin s›n›fsal bir bak›fl aç›s›yla
sürdürülmesiyle mümkündür.

Tersini iddia edenler, ne mevcut
sistemi, ne kad›n sorununu tam ola-
rak kavrayam›yorlar demektir. He-
defe sadece erke¤i koyanlar, kad›n-
lara yönelik fliddetin sadece belli bi-
çimlerini görüp, ddii¤¤eerr bbiiççiimmlleerriinnii
ggöörrmmeezzddeenn ggeelleennlleerr,, bu konuda bir
sonuç alma flans›na sahip de¤ildir.
Kad›na yönelik fliddete karfl› müca-
dele, özellikle kad›nlar cephesin-
den, ayn› zamanda kad›nlar›n öörr--
ggüüttlleennmmeessii,, ddeevvrriimmcciilleeflflmmeessii ve
mücadeleye kat›l›mlar›n›n sa¤lan-
mas› sorunu olarak ele al›nmal›d›r.
Sorunun en genel anlamdaki çözü-
mü ise sistemi, yani dolay›s›yla er-
kek egemen sistemin ekonomik,
sosyal temellerini de y›kmakt›r.

(1)Yaz›da kullan›lan rakamlar, WHO (Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü) UNIFEM (BM, Kad›nlar
Kalk›nma Fonu), Uluslararas› Af Örgütü ra-
porlar›ndan al›nm›flt›r. 

(2) Utand›ran Tablo, Milliyet, 12 fiubat 2009
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Almanya'da yaflayan Türkiyeliler'in haklar›n› savun-
duklar›, Türkiye'deki faflist rejime karfl› olduklar› için 5
Kas›m 2008 tarihinde Almanya’da tutuklanan Anadolu
Federasyonu üyeleri Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu için özgürlük kampanyas› sürüyor.

***

Hamburg: Anadolu Federasyonu ve Özgürlük
Komitesi çal›flanlar›n›n Hamburg'un Altona semtinde,
28 fiubat Cumartesi günü açt›klar› standta, çok say›da
Almanca ve Türkçe bildiri da¤›t›ld›. Stand› ziyarete ge-
lenlere ve çevredeki insanlara, Nurhan Erdem, Ahmet
‹stanbullu ve Cengiz Oban'›n neden tutukland›klar› ve
129a-b yasa paragraflar› hakk›nda bilgiler verildi.

***

Köln: Tutukland›klar› günden beri tecrit
alt›nda tutulan Cengiz Oban, Nurhan Erdem ve
Ahmet ‹stanbullu ile dayan›flmak ve yaflanan
hukuksuzlu¤u teflhir etmek için, Özgürlük Ko-
mitesi’nin bafllatt›¤› kampanya 77.. hhaaffttaass››nnddaa
28 fiubat Cumartesi günü Dom Kilisesi Meyda-
n›’nda devam etti. 

Almanca "Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e Öz-
gürlük" yazan bir pankart aç›ld›. Ayr›ca standta
Almanca olarak ""DDoomm''uunn ÖÖnnüünnddee ÖÖzzggüürrllüükk
ÇÇaa¤¤rr››ss›› 77.. HHaaffttaass››nnddaa"" yazan döviz yer ald›.
Almanca ve Türkçe bildiri ve broflürler da¤›t›ld›.

***

Viyana: Özgürlük Komitesi üyeleri, Avus-
turya'n›n baflkenti Viyana’da, 26 fiubat Perflem-
be günü Naschmarkt’ta bilgilendirme çal›flmas›

yapt›lar. Almanca Cengiz, Nurhan ve Ahmet’e Özgürlük
yazan pankart açan komite üyeleri Almanca ve Türkçe
bildiriler da¤›tt›lar. 

***

Berlin: Berlin'de 4 Mart Sal› günü Alexndarplatz
Meydan›’nda, resimli pankart ve önlüklerle Türkçe ve
Almanca bildiri da¤›t›ld›. 

Yap›lan konuflmada "Dün birçok eylem ve etkinli¤i
beraber örgütledi¤imiz, iyiden, güzelden, do¤rudan,
halktan ve hakl›dan yana olma mücadelesinin bedelini
ödeyen arkadafllar›m›z› sahiplenecek; ve halk›n hakl›
mücadelesini sahiplenmenin ve bu mücadeleyi yürütme-
nin, hiçbir flekilde "terörizim" yaygaras›yla bast›r›lma-
s›na, bo¤ulmas›na izin vermeyece¤iz.” denildi.

Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük!

Kampanya Sürüyor

Engin ‹çin Elçilik Önünde Eylem
‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da 4 Mart Perflembe

günü, bir grup Halk Cepheli, Türkiye’de ayn› gün gö-
rülmekte olan Engin Çeber davas›yla ilgili olarak, kat-
ledenleri teflhir etmek için Türkiye Elçili¤i önünde
protesto gösterisi yapt›.

Elçilik önündeki protesto boyunca Halk Cephesi
imzal› pankart tafl›nd›. Eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe
sloganlar at›ld›. Engin Çeber’in ve Ferhat Gerçek’in
posterleri tafl›nd›, bildiriler da¤›t›ld›.

Guantanamo'da ‹flkence Artt›
Barack Obama'n›n Ocak ay›nda göreve bafllamas›n-

dan sonra kapatma karar› ald›¤› Guantanamo üssündeki
tutsaklara yönelik bask› ve iflkencede art›fl oldu.

Guantanamo'daki 31 tutsa¤›n avukat› Ahmet Ghap-
pur, Obama'n›n göreve gelmesinden sonra tutsaklar›n
dayak yedi¤ini, gördükleri fliddet sonucu kol ya da ba-
caklar›n›n ç›kt›¤›n›, tek kiflilik hücrelere ve tuvalet ka-
¤›tlar›na biber gaz› s›k›ld›¤›n› ve açl›k grevindeki tut-
saklara zorla fazla miktarda yemek yedirildi¤ini belirt-
ti.

Bas›n Tekellerine Karfl› 
Gazeteci protestosu

Güney Kore’de büyük holding ve flirketlerin ülke-
deki yay›n kurulufllar›n› ele geçirmesini kolaylaflt›ran
yasa tasar›s› gazeteciler taraf›ndan protesto edildi.
MBC radyo-televizyon çal›flanlar›, iktidarda bulunan
Büyük Ulusal Parti’nin ç›kard›¤› yasa tasar›s›s›na kar-
fl› ç›karak “Bas›n› sindirmek isteyen hükümeti yarg›la-
y›n” yaz›l› pankart açt›lar. 
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Kad›n›n özgürleflmesi üzerine
çok yaz›l›p çizilmifl, bu konuda
farkl› tan›mlar yap›lm›fl, farkl› yol-
lar çizilmifltir. Fakat defalarca kan›t-
lanm›fl olan fludur ki, burjuvazinin,
küçük-burjuvazinin kad›n›n özgür-
leflmesi diye sundu¤u fleyler, kad›n›
baflka biçimlerde ve baflka aç›lardan
yyeenniiddeenn vvee ddaahhaa kkuuvvvveettllii bbiiççiimmddee
düzene ba¤lamaktad›r. 

Önce k›sa k›sa da olsa bu özgür-
lük tan›mlar›na bir bakal›m. 

Bafl›na buyruk, dünyaya boflver-
miflcesine yaflamak, onlar›n özgür-
lük tan›mlar›ndan biridir. Bu anlay›-
fla göre “bafl›na buyruk” olmak,
boflverebilmek, kad›n›n, erkek ege-
men anlay›fla, aileye, çevreye, feo-
dal kültüre karfl› bir isyan›, özgür-
leflmesi gibi sunulur. Oysa gerçekte
bir isyan ya da özgürleflme yoktur.
Kastedilen özgürlük; kimseye karfl›
sorumlu olmamaktan, kimseye he-
sap vermemekten, kendinden bafl-
kas›n› düflünmemekten, Türkçesi bi-
reycilikten, sorumsuzluktan baflka
bir fley de¤ildir. Peki bu özgürlük
müdür? Bugün özellikle büyük fle-
hirlere bakt›¤›m›zda bu anlay›fl› ya-
flam tarz› haline getirmifl kad›nlar az
de¤ildir. Ama onlar›n “özgürleflmifl”
oldu¤undan bahsedilebilinir mi?
Burjuva, küçük-burjuva ideoloji ve
kültür taraf›ndan empoze edilen bu
anlay›fl, kad›n›n hangi sorununa çö-
züm getirmektedir? Bu anlay›fl›n or-
taya ç›kard›¤› kad›n kiflili¤i, özgür-
leflmifl de¤il, tam tersine bireycilefl-
mifl, buna paralel topluma, çevresin-

deki geliflmelere duyars›zlaflt›r›lm›fl
bir kad›n kiflili¤idir.

Bir di¤eri, kocas›ndan “tama-
men ba¤›ms›z” olmak diye tan›mlar
özgürlü¤ü. Fakat burada kastedilen
ba¤›ms›zl›k; kad›n›n erke¤e ekono-
mik, maddi  ba¤›ml›l›¤›na son ver-
mek de de¤ildir; bunu içermekle
beraber esas olarak efllerin birbirine
karfl› sorumsuzlu¤udur. Efllerin iste-
dikleri gibi hareket etme “özgürlü-
¤üne” sahip olmalar›d›r. Kimileri
bunu “aldatma özgürlü¤ü” gibi pes-
paye noktalara götürebilmektedir.
Oysa evlilik, kastedildi¤i anlamda
“ba¤›ms›z” olmay› de¤il, sevgi üze-
rine kurulmufl bir birlikteli¤i ve ba-
¤›ml›l›¤› içerir. Kald› ki burjuvazi-
nin evlilik iliflkilerinde ekonomik
anlamda da bir ba¤›ms›zl›ktan söz
edilemez. 

Bir baflkas› için kad›n özgürlü-
¤ü, cinsel özgürlükle özdefllefltiril-
mifltir. Kad›n, s›n›flar›n ortaya ç›k-
mas›yla birlikte tarih boyunca cin-
sel olarak sömürülmüfl, erkeklerin
zevk arac› olarak al›n›p sat›lm›flt›r.
Erke¤in mal› olarak görülmüfltür.
Kad›n›n kendi varl›¤› üzerinde öz-
gürce ve tam denetim hakk›na sahip
olmas› elbette onun en temel hakla-
r›ndan biridir. Ancak kapitalist top-
lumda, “cinsel özgürlük” diye sunu-
lan, kad›n vücüdunun pazarda me-
talaflt›r›lmas›ndan ve di¤er yandan
yozlaflm›fl iliflkilerin özgürlük ad›na
kutsanmas›ndan baflka bir fley de¤il-
dir. 

Kimse, bu noktada burjuvazinin,
kapitalizmin kad›nlar› özgürlefltirdi-
¤ini savunamaz; cinselli¤in kapita-
list pazar içindeki büyüklü¤üne ba-
karsak kad›na özgürlü¤ünü verdi¤i-
ni de¤il, onu metalaflt›rd›¤›n› görü-
rüz. Ayr›ca aç›k ki; kapitalizm, tüm
kad›nlara kendi vücudunu meta ola-
rak gören, onu pazarlayan, kullanan
bir kültürü empoze etmektedir. Bu
anlay›fl›n hiç de küçümsenmeyecek
ölçüde yayg›nlaflabildi¤ini de belirt-
mek gerekir. K›sacas›, bu çarp›k
cinsel özgürlük anlay›fl›, kad›n› öz-
gürlefltirmiyor, tersine bedeninin
metalaflmas›na hizmet ediyor.

Bir baflka anlay›fla göre, kad›n›n
özgürleflmesi, mesela “geceleri ra-
hatça d›flar› ç›kabilmek”tir. Veya
“bir ifl sahibi olup, kendi ayaklar›
üzerinde durabilmek, erke¤e muh-
taç olmamakt›r” özgürlük! Kad›n›n
üretimin içinde olmas›, ekonomik
ba¤›ms›zl›¤›n›n olmas›, erke¤e
muhtaç olmamas› önemlidir. Ancak,
bunlar tek bafl›na kad›n›n özgürlefl-
mesi anlam›na gelmez. Çünkü bü-
tün olarak ne ekonomik yap›da, ne
siyasal yap›da, özgür olabilmenin
nesnel zemini, koflullar› yoktur. Bu
ekonomik yap›ya tabi ve bu siyasal
yap› içindeyseniz, orada bütünden
ayr› olarak bir özgürlük var olamaz. 

KKaadd››nn››nn ÖÖzzggüürrlleeflflmmeessii 
DDüüzzeennddeenn BBaa¤¤llaarr››nn›› 
KKooppaarrmmaakkllaa BBaaflflllaarr
Bütün bu özgürlük tan›mlar›nda

yanl›fl, çarp›k olan yanlar›n ötesin-
de, eekkssiikk oollaann temel bir fley vard›r;
o da kad›n›n özgürlü¤ünü, düzenle
ba¤› içinde tan›mlam›yor olmas›d›r.
Kad›n› kölelefltiren, özgürlü¤ünü
k›s›tlayan, onu ikinci s›n›f yapan
nedenler olarak; binlerce y›ld›r sü-
ren erkek egemen anlay›fl›, feodal
kültürün, ailenin, çevrenin etkileri,
kad›n›n kendi bilinç eksikli¤i gibi

Kurtulufl Yolundaki Kad›n›n 
Ad›, Cepheli Kad›nd›r

Kurtulufl Yolundaki Kad›n›n 
Ad›, Cepheli Kad›nd›r

Burjuvazinin ve küçük burjuvazinin
kad›n›n özgürleflmesi diye sundu¤u,
kad›n› daha güçlü ba¤larla düzene
ba¤lamakt›r... Cepheli kad›n önce
düzenden kopmakt›r ve bu,
özgürlü¤ün de ilk ad›m›d›r.  
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daha bir çok neden sayabiliriz. Fa-
kat bütün bu nedenlerin üzerinde
ssiisstteemmiinn kkeennddiissii vard›r. Bu sayd›-
¤›m›z nedenlerin hiç birisi, bugün
kapitalist sistemden ba¤›ms›z de¤il-
dir. Dahas›, kad›n›n konumunun de-
¤iflmesi, sömürü sisteminin ifline
gelmemektedir. Bu nedenle, kad›n›n
ikinci s›n›f konumunun sürdürülme-
si, sistemin sahiplenip uygulad›¤›
bir politikad›r ve çok çeflitli statüko-
lar›yla da bunu sa¤lamaktad›r. 

Bu koflullar alt›nda, düzene ba¤-
l›l›¤› devam eden kad›n, düzenin flu
veya bu statükolar›na kendini hap-
setmifl kad›n, baflka ne olursa olsun,
özgürleflmifl olamaz. Kad›n›n top-
lumsal yaflam›n hemen her alan›nda
erke¤in çok gerisinde oldu¤u tart›fl-
mas›zd›r. Hala toplumsal yaflam›n
bir çok alan›nda yoktur kad›n. Fakat
var oldu¤u alanlara bakt›¤›m›zda da
kad›n›n özgürleflti¤ini de¤il farkl›
biçimlerde ssiisstteemmee aannggaajjee eeddiilliipp,,
““eerrkkeekklleeflflttiirriilliipp””,, özgürlüklerinin
yok edildi¤ini görürüz. 

Burjuvazinin ve küçük-burjuva-
zinin kad›n›n kurtuluflundan kastet-
ti¤iyle bizim kastetti¤imiz ayn› fley-
ler de¤ildir. Dolay›s›yla kad›n›n öz-
gürlüflmesi için önerdiklerimiz de
ayn› de¤ildir. Kad›n› daha çok düze-
ne ba¤layan hiçbir fley, biçimi, su-
nuluflu nas›l olursa olsun, özgürlefl-
me de¤ildir, o yolda at›lan bir ad›m
da olamaz. Öz olarak burjuvazinin
kad›n›n kurtuluflundan kastetti¤i;
kad›n›n her yönüyle kapitalist siste-
min kullan›m›na sunulmas›d›r. Ka-
d›n›n özgürleflmesinden ve kurtulu-
flundan bizim kastetti¤imiz ise; ka-
d›n› ezen, sömüren, kölelefltiren,
ikinci s›n›f konuma düflüren ddüüzzeenn--
ddeenn kkuurrttuullmmaass››dd››rr.. 

Kapitalist sistemin bugün kad›n›
say›s›z ba¤larla düzene nas›l ba¤la-
d›¤›n› görmeden, kad›n›n özgürlefl-
mesi konusunda do¤ru politikalar,
öneriler gelifltirilemez. Burjuvazi-
nin bu konudaki do¤rudan ve dolay-
l› sinsi politikalar›n›, kad›nlar› sar-
d›¤› düzen ba¤lar›n› görmek de yet-
mez. Gördü¤ümüz bu ba¤lar› kopa-
r›p atmadan, onlara karfl› savaflma-
dan de¤iflimin ve özgürleflmenin ol-
mayaca¤›n› bilmeliyiz. Bizim kad›-

n›n özgürleflmesine iliflkin tan›m›-
m›z da bu çerçevededir. Kad›n›n öz-
gürleflmesi düzeni elefltirmekle bafl-
lar, kavgaya girmekle bu süreç iler-
ler. K›sa ve net olarak flöyle diyebi-
liriz: KKaadd››nn kkaavvggaaddaa öözzggüürrlleeflfliirr.. 

fiu bir gerçektir ki, kad›nlar, bu-
gün hangi haklara sahiplerse, hiçbi-
ri kendilerine bahfledilmemifltir. Ka-
d›nlar bunlar› uzun süren mücadele-
leri ve ödedikleri büyük bedeller so-
nucu elde etmifllerdir. 

Özgürleflmek, zorlu ve çok yön-
lü bir kavgay› gerektiriyor. Aile
içindeki ikincil konumdan okula,
fabrikaya, hayat›n tüm di¤er alanla-
r›na kadar, her yerde ikincil konuma
itilmemize karfl› bayrak açmak du-
rumunday›z. Bütün bu cephelerde
k›yas›ya bir savafl göze al›nmaks›-
z›n hiçbir fleyin de¤iflmeyece¤i
aç›kt›r. Savaflt›¤›m›zda; bizi kuflatan
çemberleri k›rd›¤›m›z›, özgürlük
alanlar›m›z› geniflletti¤imizi, kendi
irademizi hakim k›ld›¤›m›z›, özgür-
leflti¤imizi görürüz. 

Kad›n› kölelefltiren esas olarak
düzen oldu¤una göre, düzene karfl›
girdi¤imiz savaflta aileden di¤er
ekonomik, sosyal statülere kadar,
bizi düzene ba¤layan tüm ba¤lara
karfl› savafl açm›fl oluruz. Kavgaya
girip özgürleflen kad›nlar artt›kça,
kad›n›n kurtuluflu yolundaki yürü-
yüfl h›zlan›r, büyür.

‹flte bu savafl, as›l olarak özgür-
leflen, örgütlenen devrimci kad›n›n
savafl›d›r. Kad›n›n düzene karfl› gir-
di¤i bu kavga da farkl› biçimlere ve
muhtevalara sahip olsa da, temelde
ss››nn››ff kkaavvggaass››dd››rr.. Düzen, bir avuç
burjuvazi d›fl›nda bütün toplumu sö-
mürmek ve kölelefltirmek üzerine
kurulmufltur. ‹ki kez sömürülen, iki

kez ezilen kad›n, “bir kez” sömürü-
len ve ezilen erkeklerle bu anlamda
ittifak içinde olmak durumundad›r.
Kad›n›n kurtuluflu mücadelesi bü-
tün olarak halk›n kurtuluflu mücade-
lesinden ba¤›ms›z de¤ildir. Bu mü-
cadele devrim mücadelesidir. Ve
devrim mücadelesi ayn› zamanda
kad›n›n özgürleflme ve kurtuluflu
mücadelesidir. 

Devrim mücadelesine giren ka-
d›n, erkekten farkl› olarak daha ilk
ad›m›nda kendisini kuflatan ailenin,
çevrenin, toplumun ve sistemin bas-
k›s›na karfl› büyük bir savafla girmifl
demektir. Bu savaflta ileriye do¤ru
att›¤› her ad›m kad›n›n özgürlü¤üne
at›lan ad›md›r. Bu mücadelede at›-
lan ad›mlar, zay›f, edilgen, güçsüz,
çaresiz bir statükoya hapsedilen ka-
d›n› güçlendirir. Kopartt›¤› her dü-
zen ba¤›, kad›n› düzen karfl›s›nda
direngenlefltirir. Bunun say›s›z ör-
neklerine tan›kt›r tarihimiz. Bu
u¤urda mücadeleleriyle, yaratt›klar›
kahramanl›klar›yla, bask›, zulüm,
iflkence alt›nda bafle¤mezlikleriyle,
tarihin en onurlu sayfalar›nda yer
alan kad›nlard›r onlar. 

Bu yüzden, özgürleflen kad›n›n,
kurtulufl yolundaki kad›n›n temsil-
cisi cepheli kad›nd›r. Cepheli kad›-
n›n öncüleri, Haticeler’den bafllar,
faflizmin yüzlerce namlusunun atefl
kustu¤u anda ““CCeessaarreettiinniizz VVaarrssaa
GGeelliinn”” diyebilen Sabolarla devam
eder... Sibeller, Özlemler yeni gele-
nekler yarat›r. Bu gelene¤e; “yafla-
m›fl say›lmaz yurdu için ölmesini
bilmeyenler” diyerek can›n› feda
eden ‹diller, Fidanlar, fienaylar, Ca-
nanlar, Sevgiler, Fatmalar... eklenir.
Halk›m›z aç, aç›k, ç›plakken, insan-
lar›n kurtuluflunun bireysel çabalar-
da olmay›p düzene karfl› mücadele-
de oldu¤unu bilen Doktor Kevser-
ler, yaflat›r bu gelene¤i. Kad›n›n öz-
gürleflmesinde çok güçlü, çok cüret-
li destanlar kaydedilir tarihe... Sta-
tükolar› parçalay›p, yöneten olurlar,
savaflan olurlar, ölüme yatan olurlar.
Biz var›z derler yaflamda. Biz var›z
derler kavgada. Devrimde biz var›z.
Kad›nlar›n kurtuluflunun yolu bu
yoldur. Bu yol Cepheli kad›n›n yo-
ludur.

Statükolar› parçalay›p, yöneten
olurlar, savaflan olurlar, ölüme
yatan olurlar.  Biz var›z derler

yaflamda. Biz var›z derler kavga-
da. Devrimde biz var›z. Kad›nla-
r›n kurtuluflunun yolu bu yoldur.
Bu yol Cepheli kad›n›n yoludur.
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Do¤u Avrupa ülkelerinin emper-
yalist ülkelere borçlar› 11 ttrriillyyoonn
774400 mmiillyyaarr dolara ulaflm›fl durumda
ve hiçbiri borcunu ödeyebilecek du-
rumda de¤il. Mart ay› bafl›nda
Brüksel’de toplanan AB zirvelerin-
de ve AB'nin DDoo¤¤uu vvee OOrrttaa AAvvrruu--
ppaall›› üyeleri toplant›s›nda gündemde
bu sorun vard›. 

Bu toplant›ya 9 ülke kat›l›yor:
PPoolloonnyyaa,, ÇÇeekk CCuummhhuurriiyyeettii,, SSlloo--
vvaakkyyaa,, MMaaccaarriissttaann,, RRoommaannyyaa,,
BBuullggaarriissttaann,, LLeettoonnyyaa,, LLiittvvaannyyaa,,
EEssttoonnyyaa.. Hepsi dünün sosyalist,
bugünün kapitalist ülkeleriydi. 

Do¤u Avrupa ülkelerinin mevcut
durumu, bas›na flu flekilde yans›-
m›flt› geçti¤imiz günlerde:

"Ekonomik krizde ... ffiinnaannssaall
ddeepprreemmiinn eenn aa¤¤››rr bbeeddeelliinnii DDoo¤¤uu
AAvvrruuppaall››llaarr ööddüüyyoorrllaarr:: Paralar›
bafldöndürücü h›zla de¤er yitiriyor,
ihracatlar› b›çak gibi kesildi, ya-
banc› sermaye can havliyle bu ülke-
lerden ç›k›yor, Bat› Avrupa'da, ‹s-
kandinavya'da çal›flan göçmen iflçi-
ler evlerine dönüyor. ... iflini gücünü
yitirmifl olarak... Bütün bunlar›n üs-
tüne söz konusu ülkeler bo¤azlar›na
kadar borca batm›fl durumdalar:
Bat› Avrupa bankalar›na... 1 trilyon
740 milyar dolar borçlar› var. Bu-
nun 400 milyar dolar›n›n vadesi bu
y›l doluyor. ... Ya ödeyecekler, ki
mümkün de¤il, çünkü kasalar› tam-
tak›r; ya da borcu çevirmeleri için
onlara yard›m edilecek." (Erdal fia-
fak, Sabah, 28 fiubat 2009) 

Tablo çok aç›kt›r.Y›k›lan "demir
perde!"den iddia edildi¤i gibi, de-

mokrasi, özgürlük ve refah de¤il,
borçlar girmifltir, IMF, NATO gir-
mifltir, açl›k girmifltir, yozlaflma gir-
mifltir... 

Karfl›-devrimleri izleyen y›llar-
da, "fiu da IMF'ye girdi, bu da NA-
TO'ya üye oldu" diye haberler ç›k›-
yordu ardarda. Emperyalist cephe
sevinç içindeydi. Emperyalizmin
ekonomik, askeri kurumlar› yeni
üyelerle büyüyordu. "Demir perde-
nin y›k›lmas›" dedikleri, asl›nda bu
ülkelerdeki ilerici, halktan yana,
sosyalist iktidarlar›n y›k›lmas›yd›.
Belki de tarihte en yo¤un dezen-
mormasyonun yafland›¤› y›llard› o
y›llar. Tarihin sonunu ilan etmifller-
di emperyalistler. 

Emperyalist propaganda meka-
nizmas›, "halka çektirmedi¤i kötü-
lük kalmayan komünist diktatörler”
üzerine senaryolar yaz›yordu; “De-
mirperde gerisindeki halk açt›, se-
fildi, her fleye muhtaçt›. Bir ciklet
için, çorap için yollara dökülmüfltü
kad›nlar...”

Gorbaçov'un bafllatt›¤› kapitalist
restorasyon süreci, Do¤u Avrupa ül-
kelerindeki revizyonist iktidarlarla
buluflunca karfl›-devrim güzergah›n-
da h›zla yol al›nd›. Gorbaçovculu-
¤un açt›¤› kanalda, kâh “kalenin iç-
ten” y›k›lmas›yla, kâh bizzat em-
peryalizmin tezgahlad›¤› darbeler
sonucunda Do¤u Avrupa'dan baflla-
yarak bütün olarak sosyalist siste-
min çökertilmesiyle karfl›-devrim
süreci büyük ölçüde tamamlanm›fl
oldu. Art›k tek kutuplu bir "Yeni
Dünya Düzeni" kurulacakt›. Emper-
yalist propaganda mekanizmas›na
göre, “Yeni Dünya Düzeni”, insan-
l›¤a daha mmuuttlluu,, rreeffaahh içinde, ddee--
mmookkrraattiikk ülkeler sa¤layacakt›.
“So¤uk savafl” sona eriyordu, dün-
yaya “bar›fl” gelecekti; vs. vs. 

Yalan ve dezenfermasyon o bo-
yuttayd› ki, halklar neye inanaca¤›-
n› flafl›rm›fl haldeydi. 

Bu yalan ve dezenformasyon

bombard›man›ndan, sosyalist siste-
min da¤›lmas›yla dayanaks›z kalan
kendine güvensiz birçok sol hare-
ketler de etkilendi. Bir çok sosyal,
ulusal kurtulufl hareketleri rotas›n›
flafl›rd›. Bayraklar›ndan sosyalizmin
simgelerini söktüler. Emperyalizm-
de yeni fleyler keflfetmeye bafllad›-
lar. 

Bütün bunlar olurken Amerika,
Irak'ta, Somali'de halklar›n üzerine
tonlarca bomba ya¤d›r›p, “y›ld›z sa-
vafl› filmleri izletir gibi”  dünya
halklar›na sald›r›lar›n› naklen izleti-
yordu. Diktatörlüklerden kurtulup
demokrasiye kavuflaca¤› söylenen
Do¤u Avrupa'da, Kafkaslar’da, Bal-
kanlar’da emperyalizmin körükle-
di¤i milliyetçilik sonucu halklar bir-
birine bo¤azlat›l›yordu. Bu bo¤az-
laflman›n sonucu, Balkanlarda, Kaf-
kaslar'da onlarca yeni devlet ve
halklar›n birbirine düflmanl›¤›yd›. 

O toz duman ve dezenfermasyon
içinde bu çöküflün halklar ve em-
peryalistler için neyi ifade etti¤ini
flöyle ifade etmifltik o günlerde; 

"Ne kadar zafer ç›¤l›klar› atsa-
lar azd›r! Ama Sovyetler Birli¤i
halklar› için ayn› fley söylenemez.
Sovyetler Birli¤i -elbette Do¤u Av-
rupa halklar› da- halklar›, flimdi ar-
t›k, her gün bir sonraki günün endi-
flesini tafl›yacaklar›, ›rkç›l›¤›n ve
gericili¤in, ulusal, toplumsal ve bi-
reysel düflmanl›klar›n, bencillikle-
rin, açl›k ve yoksullu¤un, her türlü
insani ve ahlaki de¤er y›k›m›n›n kol
gezdi¤i karanl›k bir sürece girdiler.
Bu süreç, emperyalist sömürü ve
ya¤ma için bulunmaz bir zemin,
emekçi halklar için katlan›lmaz ac›-
lar demektir. Bugün Sovyetler Birli-
¤i ve Do¤u Avrupa'daki süreci ka-
rakterize eden olgu, her alanda ya-
flanan yo¤un bir ekonomik, sosyal
ve siyasal krizdir." (Mücadele, Say›
30, 15 Ekim 1991) 

Evet, biz kahin de¤ildik. Fakat
olaylara, olgulara Marksizm-Leni-

KARfiI-DEVR‹MLERDEN
KAP‹TAL‹ST BORÇ BATA⁄INA
YIKILAN PERDEDEN, 
ÖZGÜRLÜK, DEMOKRAS‹
DE⁄‹L, IMF, NATO,
BORÇLAR, AÇLIK 
G‹RD‹... 
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nizmin bak›fl aç›s›yla bak›yoruz. 

Böyle bakt›¤›m›z için, Do¤u Av-
rupa ülkelerinin bugün yaflad›klar›n
o günden öngörebilmifliz. Orada be-
lirtildi¤i gibi, Do¤u Avrupa'ya hu-
zur, bar›fl, refah, demokrasi gelme-
di. Oligarflik iktidarlar kuruldu, sö-
mürü bafllad›, ›rkç›l›k, milliyetçilik
en üst seviyeye yükseldi. 

Kapitalist restorasyonun bafl›n-
da, bu ülkelerin hiçbirinin ""dd››flfl bboorr--
ccuu"" yoktu. Hiçbirinde ""aaççllaarr""
yyookkttuu.. Hiçbiri IIMMFF''yyee mmuuhhttaaçç de-
¤ildi. Halk aç-aç›k evsiz kalmak ne-
dir bilmiyordu. E¤itim alamamak,
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanama-
mak gibi bir sorun yaflam›yordu. 

Hepsiyle tan›flt›lar. Hem de çok
k›sa bir zamanda. fiimdi hepsi var
sözü edilen ülkelerde. Halk her fleye
muhtaç. ‹flsizlikle tan›flt›lar, açl›kla
tan›flt›lar, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, ba-
r›nma... art›k her fley parayla al›n›r
sat›l›r oldu. Ama para yoktu halkta.
Kad›nlar bedenlerini ç›kartt›lar sat›-
l›¤a. Bugün halen kad›n ticaretinin

büyük bir bölümü bu ülkelerden ya-
p›l›yor. Fuhufl, ahlaks›zl›k, kültürel
dejenerasyon had safhaya ç›kt›. E¤i-
tim, sa¤l›k, bar›nma, ulafl›m gibi alt-
yap› hizmetleri de büyük ölçüde
çökmüfl durumda. Ekonomi, sanayi
çöktü. ‹flsizlik ç›¤ gibi büyüdü. Bat›
Avrupa'ya milyonlarca ggööççmmeenn ver-
diler. Kurtulacaklard›, lüks tüketime
kavuflacaklard›, özgür olacaklard›...
Sosyalizmin y›k›nt›lar› ard›ndan kur-
duklar› hayaller buydu ve flimdi y›k›-
lan hayallerinin alt›nda Avrupa’da
afla¤›lan›yor, ucuz iflçilik yap›yorlar. 

Avrupas›, Amerikas› tüm emper-
yalist lefl kargalar› gibi üflüfltüler
Do¤u Avrupa’y› "kurtarmak" için.
IMF, krediler açt›. NATO, d›fl teh-
ditlere karfl› onlar› flemsiyesi alt›na
ald›. Sonra AB emperyalistleri ken-
di topluluklar›na katt›lar. Do¤u Av-
rupa’y› “yeniden infla” etmeye gi-
rifltiler. Tekeller fabrikalar›n› söküp
Do¤u Avrupa’ya tafl›d›. ‹flçilik ma-
aliyetleri uuccuuzzdduu çünkü Do¤u Av-
rupa’da. Kapitalizm, ucuzlatm›flt›
insan›. Emperyalist sermaye bu ül-

keleri iflgal ederken, kendilerine ait
hiçbir de¤erleri kalmad›. Tar›m, sa-
nayi ülkenin ihtiyaçlar›na göre de-
¤il, tekellerin planlar›na göre yeni-
den düzenlendi. Tam bir soygun ve
talan yafland›. Halk›n büyük bir k›s-
m› üretim d›fl› kald›. 

Son emperyalist krizle birlikte,
zaten art›k kendi ekonomisi sanayi-
si üretimi adeta kalmayan, kredi
borçlar›yla ayakta duran Do¤u Av-
rupa devletleri borç bata¤›nda bo-
¤ulma noktas›na geldiler.

Kapitalist restorasyonun ve ye-
ni-sömürgeleflmenin mukadder so-
nucu! 

Do¤u Avrupa ülkelerini bu hale
getirenler AB ve ABD'li emperya-
listlerdir. fiimdi yine "kurtar›c›" ola-
rak kendileri ortaya ç›kacaklar ve
kuflku yok ki bu ülkelerin bo¤az›n›
daha da s›kacaklar... 

Do¤u Avrupa’n›n yaflad›klar›,
halklar için gerçekten de ne büyük
dersler bar›nd›r›yor; kelimenin ger-
çek anlam›yla iibbrreettlliikk bir süreç. 

Ankara’da Su Paneli 
Art› ‹vme Dergisi Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan ger-

çeklefltirilen “Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r!” paneli
28 fiubat günü Jeoloji Mühendisleri Odas› Konferans Sa-
lonu’nda gerçeklefltirildi.

‹vme Dergisi Yay›n Kurulu Üyesi Ozan Demirel’in
oturum baflkanl›¤›nda bafllayan “Suyun Ticarilefltirilmesi-
ne Hay›r” panelinin kat›l›mc›lar› Tayfun Ç›nar, Metin Ye-
¤in ve Handan Sar›yonca’yd›. Aç›l›fl konuflmas›ndan son-
ra söz alan Yrd. Doç. Dr. Tayfun Ç›nar; do¤al ortam›nda
kullan›lan suyun bedelsiz oldu¤unu ancak kentlerin gelifl-
mesiyle birlikte suyu tafl›ma ihtiyac›n›n ortaya ç›kt›¤›n›
söyledi. Tayfun Ç›nar’›n sunumunun ard›ndan konuflma-
s›na bafllayan ‹vme Dergisi Yay›n Kurulu üyesi Handan
Sar›yonca 5.’si Mart ay›nda ‹stanbul’da yap›lacak olan
Dünya Su Forumu’nun düzenleyicilerini, yap›s›n› ve po-
litikalar›n› detayland›rarak anlatt›. Sar›yonca suyun hak
oarak de¤il bir meta olarak tan›mland›¤›n› vurgulayarak
bu anlay›fla karfl› yürütülecek olan mücadelelerin ise bü-
yük önem tafl›d›¤›n› ancak mühendis ve mimarlar›n mes-
lek örgütlenmesi olan TMMOB’un bu konuda gereken
duyarl›l›¤› göstermedi¤ini söyledi. 

Uruguay’da sular›n özellefltirilmesine karfl› yürütülen
mücadeleleri konu alan k›sa filmden sonra konuflmas›na
bafllayan Metin Ye¤in Uruguay’da suyun sat›lmas›na kar-
fl› halk›n bir araya geldi¤ini ve özellefltirmeye karfl› büyük

bir mücadele eden bir platform oluflturuldu¤unu ve suyun
geri al›nd›¤›n› anlatt›. Panel konuflmac›lar›n sunumlar›n›
yapmas›n›n ard›ndan soru ve cevaplarla devam etti. Yak-
lafl›k iki saat süren etkinli¤e 45 kifli kat›ld›. 

***

Suyun Ticarilefltirilmesine
Hay›r Platformunun Eylemleri

Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu üyeleri
üyeleri 3 Mart günü ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü önünde top-
lanarak bir eylem yapt›. “Su Halk›nd›r Sat›lamaz Dünya
Su Formuna Hay›r” yaz›l› bir pankart açan eylemciler, in-
sanlar›n 16- 22 Mart’ta ülkemizde yap›lacak olan Dünya
Su Formuna karfl› duyarl› olmalar› ça¤r›s› yapt›lar. +‹vme
dergisinden Mehmet Göçebe eylemde yapt›¤› aç›klamada
toplanacak olan forum öncesi “Suyun Ticarilefltirilmesine
Hay›r Platformu’nun eylem takvimine iliflkin bilgi vere-
rek, eylemlere kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

Platform üyeleri 5 Mart’ta ise Sar›yer Çevre ve Orman
Müdürlü¤ü önünde bir araya gelerek bir bas›n aç›klamas›
yapt›. 40 kiflinin kat›ld›¤› eylemde Platform ad›na bas›n
metnini okuyan fienay Elhüseyni, su konusunda tek söz sa-
hibinin onu yaflamak için kullananlar oldu¤unu söyledi¤i
eylemde, üstün kamu yarar› özelli¤ini yok sayarak, suyun
bir meta ve kar amac› kavram›na dönüflmesinin arac› olan
Dünya Su Forumu’na izin vermeyeceklerini ifade etti.
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8 Mart her y›l oldu¤u gibi KESK içinde yine tar-
t›flmalara neden oldu. Asl›nda yaflananlar›n KESK’in
kuruldu¤u günden bu yana yaflananlardan pek far-
k› yok. Gelinen noktada sendikalarda varolan anla-
y›fllar›n, kad›n sorununa ve kad›n›n kurtuluflu için
mücadeleye/mücadelesine bak›fl› ayn›laflm›fl du-
rumdad›r. 

Yaflanan tart›flmalar özellikle iki noktada dü-
¤ümlenmektedir. Tart›flman›n önceli¤i, günün ad›
üzerindeki tart›flmad›r. Reformist anlay›fllar “8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü” kutlamas› yeri-
ne “8 Mart Dünya Kad›nlar Günü” kutlamas› olarak
bakmaktad›rlar meseleye. Onlar için kad›n›n 8
Mart’taki varl›¤› temel olarak ve hatta sadece cin-
siyeti ile ilgilidir. Pek çok konuda oldu¤u gibi s›n›f-
sal bak›fl burada da yitirilmifl, geri plana at›lm›flt›r.
Kad›n sorunu cinsiyet sorununa indirgenmifltir. So-
runlar› da buna göre belirler reformist anlay›fl: ka-
d›n›n eflinden gördü¤ü fliddet, taciz, tecavüz, töre
cinayetleri, geceleri soka¤a ç›kamamas›, ev iflleri,
bireysel özgürlükleri vb. Soruna düzeniçi bir anla-
y›flla bakan reformizmin gündeminde emekçi ka-
d›nlar›n, devrimci kad›nlar›n sorunu yoktur. Örne-
¤in açl›k, yoksulluk, eme¤in sömürülmesi, devlet
taraf›ndan uygulanan iflkence, infaz ve katliamlar
yeralmaz gündemlerinde. ‹flte iki örgütlü kad›n, SES
MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt, SES Genel Baflkan›
Bedriye Yorgun, düflüncelerinden dolay› meslekten
men ediliyorlar. ‹flte size gündem, ancak reformizm
bunu de¤il “geceleri de soka¤a ç›kmak istiyoruz”u
gündemlefltiriyor.

Sorunu s›n›fsal temelde almayan, sorunun kay-
na¤›n› ve çözümünü de bu temelde almayacakt›r,
alm›yor da zaten. Sorun cinsiyetten kaynakl› ise
sorunun kayna¤› erkektir, erkek bak›fl aç›s›d›r. Çö-
zümde bu temelde aranacakt›r. Oysa ça¤›m›zda her
türlü bask›, fliddet, sömürünün kayna¤›, bafl sorum-
lusu emperyalizmdir, kapitalizmdir. Devrimciler
böyle bakarlar, buna göre hareket ederler.

8 Mart’› “Dünya Kad›nlar Günü” yapanlar, s›n›f-
sal de¤il cinsiyet temelinde yaklaflanlar, elbette er-
keklerin olmad›¤› kutlamalar ve mitingler yapmak
isteyeceklerdir. Bu çarp›k anlay›fl KESK içinde de
hakim hale getiriliyor. Reformizm 8 Mart için “Dün-

ya Kad›nlar Günü” olarak karar ald›r›yor. 8 Mart
kutlamalar›n›n da kad›n platformlar›yla yap›lmas›-
n› savunuyor. Kimdir kad›n platformlar›, mücadele-
nin neresindedir, ne yaparlar, ne ederler? Kad›n
platformlar› denilen 8 Mart’tan 8 Mart’a ortaya ç›-
kan baflka da hiç esamesi okunmayan, mücadeleye
de hiçbir fley katmayan ço¤u feminist, mücadeleci-
li¤i kendinden menkul gruplard›r. KESK içindeki
reformist anlay›fl da, devrimcileri de¤il bunlar› ter-
cih ediyor. Bu anlay›fl hiç de yabanc›s› olmad›¤›m›z
bir anlay›flt›r. 

Reformizm, 8 Mart’›n s›n›fsal, emekten yana
özünü atarak, devrimcileri de¤il feminist, düzeniçi
gruplar› tercih ederek asl›nda düzeni tercih etti¤ini
bir kez daha ortaya koyuyor. Bu yol ç›kmaz bir yol-
dur. Bunun böyle oldu¤u sendikal mücadelenin
geldi¤i durumla da sabittir. Sendikalar› kitleden ko-
partan, erimeye u¤ratan, mücadeleden uzaklaflt›-
ran, sivil toplumculaflt›ran, devlet nezdinde ciddiye
al›nmayan bir duruma getiren bu s›n›fsal karekte-
rini yitirmifl düzeniçi anlay›fltan baflka bir fley de¤il-
dir.

Tart›flmalarda 8 Mart’›n Dünya Kad›nlar Günü
de¤il, DÜNYA EMEKÇ‹ KADINLAR GÜNÜ oldu¤unu,
bunun önemsiz bir nokta de¤il temel bir ayr›m
noktas› oldu¤unu, 8 Mart’›n kad›n-erkek ayr›m› ol-
maks›z›n devrimci içeri¤ine uygun kutlanmas›n›
savunan devrimci memurlara KESK içindeki tüm
anlay›fllar›n söyledi¤i fludur: “Bir tek siz böyle düflü-
nüyorsunuz!” Reformistler bunu devrimcilerin yan-
l›fl düflündü¤ünü belirtmek için söylüyorlar.

Do¤rudur, bir tek biz böyle düflünüyoruz. Bir tek
devrimciler böyle düflünüyor. “Tek” olmak, “yaln›z”
olmak; “yanl›fl” olmak anlam›na gelmez. Bu bir saf-
laflmad›r. Ayn›lar ayn› yerde, ayr›lar ayr› yerdedir.
Devrimcilerle reformistler, bir çok noktada ayn›
düflünmezler zaten. Ortada sadece iki düflünce, iki
anlay›fl vard›r: Devrimci anlay›fl ve düzeniçi anlay›fl.
Sorun bu kadar basittir.

Son olarak reformist anlay›fl tüm söylemine kar-
fl›n, demokrat da olamamaktad›r. Örgütsel iflleyifli
uygulamaz. Ben yapt›m oldu der. Düflüncelerine
güvenmez ve dayatmac›d›r. 8 Mart tart›flmalar›nda
bu durum bir kez daha aç›¤a ç›kt›. MYK’da karar al-
t›na al›nmam›fl fleyler, sanki MYK’da tart›fl›l›p ka-
rarlaflt›r›lm›fl gibi yans›t›lm›flt›r tart›flmalarda. Dev-
rimci memurlar›n bu tarza müdahalesi, reformiz-
min kendi çal›p kendi oynayan tutumunu da engel-
lemifltir.

Devrimci Memur
Hareketi

Ortada Sadece ‹ki Düflünce, ‹ki
Anlay›fl Vard›r: Devrimci Anlay›fl

Ve Düzeniçi Anlay›fl.
Sorun Bu Kadar Basittir.

EVET B‹R TEK B‹Z
BÖYLE DÜfiÜNÜYORUZ!
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25 fiubat günü HABER-SEN
üyeleri “Y›ll›k izin hakk›m›z için,
Bayram izinlerimiz için, Angarya-
ya hay›r demek için, Cumartesi ça-
l›flmalar›n›n kald›r›lmas› için, Can
güvenli¤imiz için, Personel aç›¤›-
n›n kapat›lmas› için, Gasp edilen
kefalet sand›¤› paralar›m›z için, Ek
ödemelerimiz için, ‹flbirlikçi sar›
sendikalara hay›r demek için, Özel-
lefltirmeye, tafleronlaflmaya hay›r
demek için, Grevli toplu sözleflme

hakk›m›z için, ‹nsanca bir yaflam
için, ‹nsanca Bir Yaflam ‹çin Bak
Postac› Geliyor!” pankart›yla ‹stan-
bul ve Diyarbak›r’dan Ankara’ya
yürüyüfl bafllatt›. 27 fiubat günü
Karayollar› Atölye Müdürlü¤ü
önünde toplanan posta emekçilileri,
buradan Ankara Posta ‹flletme Mer-
kezine yürüdüler. Buradanda PTT
genel müdürlü¤üne yürümek üzere
Abdi ‹pekçi park›nda toplan›ld›lar.
Kortej oluflturarak yürüyüfle geçen
PTT emekçileri  “‹nsanca Yaflamak
‹stiyoruz, Ek Ödeme Hakk›m›z Sö-
ke Söke Al›r›z, Hak Verilmez Al›n›r
Zafer Sokakta Kazan›l›r, Gün gele-

cek devran dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, sloganlar› at›ld›.

HABER-SEN baflkan› Ali Y›l-
bafl› yapt›¤› aç›klamada; “PTT'yi
satt›rmamak için yürüyoruz , tafle-
ronlaflt›rma insanl›k suçudur. Buna
karfl› yürüyoruz! Hükümet yalaka-
s›, yalanc›, sar› sendikalara karfl›
yürüyoruz. Bir sendika, ‘PTT sat›-
lacak, maafllar›m›z artacak’ söylen-
tileri ile özellefltirmeyi destekliyor.
Hak arayan fiube Baflkanlar›n› Di-
sipline sevk ediyor. PTT'de Türk
Telekom Gibi Olmas›n diye yürü-
yoruz” diyerek direnmeye devam
edeceklerini belirtti.

Patron’un “0” zam dayatmas›
karfl›s›nda direnifl karar› alan Asil
Çelik iflçileri,  30/01/2009 tarihin-
de fabrikan›n kap›s›na grev pan-
kart›n› asarak direnifli bafllatt›. 

Fabrikada örgütlü D‹SK’e ba¤l›
Birleflik Metal ‹fl Sendikas›na ba¤l›
olan iflçiler ve sendika yönetimi
28/02/2009 tarihinde Orhangazi ‹l-
çesi Meydan›’nda ailelerinde kat›l›-
m›yla bir bas›n aç›klamas› düzenle-
diler. Bas›n aç›klamas›ndan sonra,
oluflturduklar› “direnifl noktas›ndan”
meydana kadar yürüyen iflçiler, hak-

lar›n›n gaspedildi¤i ve krizin sorumlusunun iflçiler olmad›¤›
bu nedenle bedelini ödemeyecekleri aç›klad›lar. Aç›klamada
iflçiler, “Direne Direne Kazanaca¤›z”, ”‹flçilerin Birli¤i Ser-
mayeyi Yenecek” ,“Krizin Bedelelini Ödemeyece¤iz”, “‹flçi
K›y›m›na Son” “ Kurtulufl Yok Tek Bafl›na, Ya Hep Beraber
Ya Hiçbirimiz” sloganlar› at›l›. Yaklafl›k 1000 kiflinin kat›ld›-
¤› bas›n aç›klamas› halaylarla sona erdi.

Konak Belediyesinde
Toplu Sözleflme

Konak Belediyesi ve  D‹SK ba¤l› Genel-‹fl 5 nolu flube
aras›nda 1 Ekim’den bu güne kadar süren pazarl›klar sonu-
cunda 1180 iflçiyi kapsayan toplu sözleflme imzaland›.

Genel-‹fl sendikas› 5 Nolu flube baflkan› Mehmet Ç›nar
yapt›¤› aç›klamada, sözleflme ile ilk y›l için ayl›k ücretlere %
18 di¤er sosyal haklara da %90 oran›nda iyilefltirme yap›ld›-
¤›n› belirtti. Sosyal haklarda y›lda 2 adet ikramiye 5 tane de
tutar› 200 TL olmak üzere g›da yard›m› verilecek ayn› zaman-
da ücretli izinli olunan günlerde iflçilerin yol ve yemek para-
s› kesilmeyecek” dedi. 

“Sa¤l›kta Dönüflüm”e
Protesto

AKP hükümeti taraf›ndan ç›kar›lan ve
geçti¤imiz ocak ay›nda yürürlü¤e konulan
Sa¤l›kta Dönüflüm Program› Rize’de Pazar il-
çesinde oluflturulan “Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu” taraf›ndan protesto edil-
di. Devlet Hastanesi önünde gerçeklefltirilen
eylemde, Platform ad›na haz›rlanan bas›n
aç›klamas›n› okuyan Yaflar Ayd›n flunlar› vur-
gulad›: “Sa¤l›k hizmetinden an›nda, eflit, adil
ve etkin olarak yararlanmak ve talep etmek
her bir yurttafl›n en temel hakk›d›r. Bunun ye-
rine getirilmesi ise devletin en temel görevi-
dir.” 

ATV, Sabah Grevine
Destek Sürüyor

Turkuvaz Medya’ya ba¤l› ATV, Sabah
çal›flan› bas›n emekçilerinin grevine, çeflitli
DKÖ’lerden, meslek gruplar›ndan destek zi-
yaretleri yap›ld›.

TGS Genel Baflkan› Ercan ‹pekçi, 13 fiu-
bat’tan bu yana grevin devam etti¤ini an›m-
satt›.  “Bu grevin toplu sözleflme mücadelesi
misyonunun ötesine tafl›nd›¤›n› anlatan”
‹pekçi, “bu mücadelenin bas›n özgürlü¤ü ve
demokrasi mücadelesi haline geldi¤ini” be-
lirtti. 

Ayr›ca  Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlen-
me Yerleri ‹flçileri Sendikas› (TOLEY‹S) bafl-
kan ve üyeleri de grevcilere yard›m paketleri
getirerek, desteklerini belirttiler.

Posta Emekçileri
Ankara’ya Yürüdü

Asil Çelik
‹flçileri
Direniyor
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Araflt›rma Görevlileri
Eylemdeydi: ‘Asistan
K›y›m›na Son’

YÖK’ün doktoras›n› tamamlayan araflt›rma görevlilerinin
ifllerine son verilmesine iliflkin düzenlemesi, 26 fiubat’ta Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) protesto edildi. YTÜ
Yerleflkesi’nde bir araya gelen üniversitenin araflt›rma görevlile-
rine, ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi ve E¤itim-Sen Üniversiteler fiubesi’nden
kat›l›mc›lar da destek verdi. Rektörlük binas› önünde toplanarak,
oditoryumun oldu¤u kap›ya yürüyen araflt›rma görevlileri,
“Asistan K›y›m›na Son” yaz›l› pankart›n arkas›nda bir araya
geldi. Ellerinde “50 d’ye” hay›r iflaretinin yer ald›¤› dövizler
tafl›yan asistanlar, “Doktoral› ‹flsiz Olmayaca¤›z / YÖK Bitecek,
Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleflecek / Ferman
YÖK’ün, Üniversiteler Bizimdir” sloganlar›n› att›. Grup ad›na
yap›lan ortak aç›klamada; araflt›rma görevlilerinin 50 d maddesi
ile burslu ö¤renci statüsüne indirildi¤i belirtilerek, asistanlar›n
“doktoral› iflsizlikle cezaland›r›ld›¤›” vurguland›. Ma¤duriyetle-
rinin giderilmesi için YÖK’ten, “bütün araflt›rma görevlilerinin
kendilerine daha güvenli bir kadro sa¤layan 2547 say›l› yasan›n
33. maddesine geçirilmesini” isteyen asistanlar, üniversitelere de
“birlikte hareket etme” ça¤r›s› yapt›.

Erzincan Gençlik
Derne¤i’nde Film
Gösterimi

Erzincan Gençlik Derne¤i'nde 21 fiubat
günü film gösterimi yap›ld›. 20 kiflinin ka-
t›ld›¤› gösterimde, “Katliamlar” adl› film
izlendikten sonra,  gençli¤in çeflitli sorunla-
r› üzerine tart›flma ve  sohbetler  yap›ld›.
Ayr›ca 3 Mart günü de, 17 kiflinin kat›l›m›y-
la bir dayan›flma yeme¤i düzenlendi. Ye-
mekte türküler söylenip, halaylar çekildi.

Trakya Üniversitesi’nde
Yemek Zamm›na Protesto 

Trakya Üniversitesi’de yemeklere yap›lan zam, Gençlik
Federasyonlu ö¤renciler taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamayla
protesto edildi. 

Yap›lan yaz›l› aç›klamada, üniveristede önce yurtlarda yeme-
klere yap›lan zamma, yemekhanede yap›lan % 25’lik zamla
devam edildi¤i belirtildi ve bu sömürüyü durdurman›n yolunun
örgütlü mücadeleden geçti¤i vurguland›. 

Sivas”ta Sendika
Baflkanlar›
Tutukland›

Sivas'ta 25 fiubat günü sendika üyele-
rinin evlerine yap›lan bask›nlarda 20 kifli
gözalt›na al›nm›fl, ertesi gün savc›l›k sor-
gusunun ard›ndan 18 kifli serbest b›rak›l-
m›flt›.

27 fiubat'ta mahkemeye ç›kart›lan E¤i-
tim-Sen Sivas fiube Baflkan› Baflkan› Ön-
der Do¤an ile Ba¤›ms›z Tafl›mac›l›k Sen-
dikas› (BTS) Sivas fiube Baflkan› Necat
Sezginer,  “yasad›fl› örgütlere yard›m ve
yatakl›k” ve yasad›fl› örgütlere sendika bi-
nalar›n› kulland›rtmak” iddias›yla tutuk-
lanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne götü-
rüldüler. Daha önce de Cumhuriyet Üni-
verstesi ö¤rencileri gülün iddialarla tutuk-
lanm›flt›.

Geliflmeleri takip etmek üzere Sivas’a
giden E¤itim-Sen Genel Sekreteri Meh-
met Bozgeyik, KESK T‹S Hukuk ve Öz-
lük Sekreteri Adnan Gölpunar ve sendika-
n›n avukat› Mehmet Tiryaki dün kurum
temsilcileri ile birlikte flube binas›nda bir
aç›klama yaparak gözalt› ve tutuklamala-
r› protesto etti. KESK Genel Merkezi de
yapt›¤› aç›klamada üyelerinin bir an önce
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
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"Ben
Baflbakanl›ktan
Geldim"

Bursa Gençlik Derne¤i Giriflimi 26 fiubat günü
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile bir ajanlaflt›rma giri-
flimini teflhir etti. Aç›klamada, 23 fiubat günü Bursa
Gençlik Derne¤i Giriflimi Ö¤rencileri’nden Ak›n
Kay›flo¤lu’na, kendilerini ilk önce polis olarak tan›-
tan, daha sonra ise, “Baflbakanl›ktan” geldiklerini
söyleyen iki kifli taraf›ndan tehdit edilerek ajanl›k
teklifinde bulunuldu¤u belirtildi. Aç›klaman›n de-
vam›nda “Bizler, bu ülkenin devrimci gençli¤i ola-
rak, bafllad›¤› günden beri tüm sald›r›lara ra¤men
hiç durmadan devam eden mücadelemizin arkas›n-
day›z” denilerek mücadele kararl›l›¤› dile getirildi. 

“Mücadelemize
Devam Edece¤iz”

E s k i fl e h i r ' d e
1.Taktik Hava Kuv-
veti Komtanl›¤› tara-
f›ndan yap›lan genifl
çapl› fiflleme olay›, 1
Mart 2009 tarihli Ta-
raf gazetesinde
"Anaokullar›n› bile
fifllediler" bafll›¤› ile
yerald›. Fifllemede
Eflkiflehir Gençlik
Derne¤i ve ba¤l› bu-
lundu¤u Gençlik Fe-
darasyonu da DHKP-
C’nin gençlik içinde-
ki uzant›s› olarak yer al›yordu. Fiflleme olay›na ve  ha-
z›rlanan rapora yönelik, Eskiflehir Gençlik Derne¤i ve
ba¤l› bulundu¤u Gençlik Federasyonu, 2 Mart 2009 ta-
rihinde birer  yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar. 

“B‹Z MÜCADELEM‹ZE DEVAM EDECE⁄‹Z”
bafll›¤›yla yay›nlanan Gençlik Federasyonu aç›klama-
s›nda özetle: ”Gençlik, bir ülkenin gelece¤i demektir.
Gençlik, yar›n›n sahibidir. Gençlik haks›zl›klara karfl›
en büyük öfkeyi duyan, yerinde durmayan, harekete ge-
çendir.

ÖSS cenderesiyle, bask›c›-ezberci e¤itim sistemiyle,
yoz kültürle, iflsizlikle gençli¤in gelece¤ini karartanlar
gençlikten korkuyorlar. Gençli¤in bu haks›zl›klara daha
fazla karfl› ç›kmas›ndan korkuyorlar. Gençli¤in kendisi-
ne sunulan yoz kültürü reddedip halk kültürüne sar›lma-
s›ndan korkuyorlar. Gençli¤in, bu ülkenin ABD ve AB’
taraf›ndan sömürüldü¤ünü görmesinden, ba¤›ms›zl›k
istemesinden korkuyorlar. Gençli¤in, bu ülkede demok-
rasi olmad›¤›n› görmesinden, demokratik bir ülke iste-
mesinden korkuyorlar.

Dünden bugüne gençlik ne zaman ülkesine ve gele-
ce¤ine sahip ç›ksa, bu haks›z düzenin sahiplerinin sal-
d›r›lar›na maruz kal›yor. Karalamalar, hedef gösterme-
ler, sald›r›lar, gözalt›lar, iflkenceler, tutuklamalar ile
gençlik susturulmak isteniyor” denilerek, hedef göste-
rilenin sadece gençlik olmad›¤›, bütün halk›n potansi-
yel tehlike görülerek fifllendi¤ini belirtildi. “Bu nas›l
zihniyettir ki, gezi ve piknik düzenlemek, müzik aletle-
ri dinlemek ve elektronik saz çalmak, fiflleme gerekçe-
si olabiliyor.” denilen aç›klamada akademik-demokra-
tik mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulad›-
lar. 

Eskiflehir Gençlik Derne¤i de yaz›l› bir aç›klama ya-
parak derneklerinin hedef gösterilmesini protesto etti. 

Ankara’da
5 Ö¤renciye J‹TEM
Tutuklamas›

Ankara’da evlerine
yap›lan bask›nlarla gö-
zalt›na al›nan ço¤u Or-
ta Do¤u Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) ö¤-
rencisi 16 kifliden 5’i,
Roza Tekin, Erhan Öl-
çen, Mesut Tekin, R›d-
van Korkut ve Ferhat
Güvenç “ örgüt üyesi
olmak” ve “ görevdeki
jandarma elaman›n› al›
koymak” suçlamas›yla
tutukland›.  Gençlik
Federasyonu 4 Mart
günü “Faflizm Pislik-
lerini Temizleyemez”
bafll›¤›yla yaz›l›  aç›k-

lama yaparak kontrgerillan›n görevinin halk›n her
kesiminin mücadelesini bask›yla, fifllemeyle, tehdit-
le susturmak oldu¤unu söyledi.

Aç›klay›n! Bu J‹TEM eleman›n›n görevi neydi?
Devrimci demokrat ö¤rencileri fifllemek mi? Komp-
lolarla gözalt›na al›p tutuklamak m›?” diye sorulan
aç›klamada ne pahas›na olursa olsun mücadelelerine
devam edecekleri belirtildi. 
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"Ses yal›t›m› o kadar kötü ki, ye-
re çatal düflse, di¤er ko¤ufllara bu
büyük bir gürültü olarak yans›yor,
konufltu¤umuzda ko¤ufl duvarlar›n-
dan sesler ç›nl›yor. Ço¤umuzda
yüzde 30-40 düzeyinde iflitme kayb›
olufltu. ‹flitme duyumuzu kaybetme
riski var"... 

Bu sat›rlar, devrimci tutsaklara
ait de¤il. Hay›r, bu sat›rlar, Silivri
Hapishanesi'ndeki Ergenekon Da-
vas› tutuklular›na ait. Silivri'de in-
celeme yapan TBMM ‹nsan Hakla-
r›n› ‹nceleme Komisyonu üyelerine
flikayetlerde bulunuyorlar. Fakat bu
sat›rlar›n hemen hemen ayn›lar›,
Boran Yay›nlar›'ndan ç›kan ""TTEECC--
RR‹‹TT;; YYaaflflaayyaannllaarr AAnnllaatt››yyoorr!!"" adl›
kitapta da var. 

“Kulak ç›nlamas› bafllayal› iki
y›l oldu. Arada s›rada olan bir ç›n-
lama de¤il, gün boyu devam ediyor.
Bazen kulaklar›m› kapat›yorum,
ç›nlama sesi sanki beynimin içinden
geliyor... Bazen öyle oluyor ki, ses-
leri anlamakta zorluk çekiyorum,
okudu¤um yaz›lar› bile bazen çok
geç alg›l›yorum.” ( M.D.)

“Heyecan bas›yor bazen. Bir ne-
deni yok. Böyle olunca titreme bafl-
l›yor. Kalp at›fl›n› tüm vücudumda
hissediyorum. Yaz› bile yazam›yo-
rum, volta atam›yorum. Kendi ken-
dimi telkin etmeye çal›fl›yorum. Bü-
yük bir bofllu¤un içerisine düflüyo-
rum.” (Z.D.) 

“Rahats›zl›¤›m gece yatarten or-
taya ç›k›yor. Kolumda afl›r› flekilde
uyuflma oluyor. Sanki milyonlarca
böcek geziyor. Bazen de ayaklar›m-
da da oluyor. Ve beni uyutmuyor.”
(S.Ö.)

Tecrit tutuklular› fiziki, psikolo-
jik olarak teslim almak, kifliliksiz-
lefltirmek, düflüncelerinden ar›nd›r-
mak, insan› mezarda yaflayan bir
ölü haline getirmek içindi. Bugün
ise, F Tiplerini savunanlar, tecritle
devrimcileri yok etmeyi planlayan-
lar yak›n›yor tecritten. 

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyon
üyeleri de Silivri’den izlenimlerini
flöyle aktar›yorlar:

“... tutuklu olanlar›n hepsi infial
halinde cezaevinin fiziki mekanlar›,
yeme¤in kalitesi, s›cak suyun az ya
da çoklu¤undan öte, insan hakk› ih-
lalleriyle ilgili endifleleri var. Ada-
letin gecikti¤inden flikayetleri var.”
(26 fiubat 2009, Sabah)

Do¤ru, hepsi infial halinde ola-
bilirler. ‹nsan haklar›, adalet deyip
duruyorlar. Oysa tecrit politikas›n›n
kendilerine dokunmayaca¤›n› dü-
flündüklerinden, ne kadar da cansi-
perane savunuyorlard› F Tiplerini. 

Bizler tecritin ne oldu¤unu, nas›l
bir iflkence oldu¤unu anlat›rken on-
lar t›nm›yordu. Tutsaklar›m›z› ya-
karken bir yandan da kameralara
çekiyorlard›. Bizlerin cesetleri o ta-
butluklardan ç›karken, onlar “bitir-
dik kökünü kaz›d›k” diye sevinç
ç›¤l›klar› at›yordu.

Devrimci tutsaklar y›llard›r oli-
garflinin hapishanelerinde, F Tiple-
rinde ölümleri pahas›na direndiler.
Onca iflkenceye, katliama ra¤men
onurlar›ndan, kimliklerinden vaz-
geçmediler. Ergenekoncular ise ar-
kalar›ndaki devlet deste¤i çekilince
ne kendilerine güvenleri, ne de dire-
necek mecalleri var. 

Bir zamanlar›n “kudretli” pafla-
lar›, yalvar yakarlar. A¤lay›p s›zla-
n›yorlar. Dalkavuklukta ar›yor çare-
yi kimisi. Dünün kahramanlar› bu-
gün F Tiplerinde ac›nas› durumda-
lar. 

Al›n ssize ““llüükkss ootteell,, 
dduubblleekkss eevv””

Tuncay Özkan heyete iletti¤i fli-
kayetlerinde kameralardan da flika-
yetçi olmufl!.. O Tuncay Özkan ki, F

Tiplerinin reklamlar›n› yapanla-
r›n bafl›nda geliyordu. fiimdi ise,
“Yaflam›n mahremiyeti yok ediliyor.
Banyo, tuvalet alan› bile kaydedili-
yor” diye flikayet ediyor. 

Neden yak›n›yorsun F Tiplerin-
den?. Sen de¤il miydin 19 Aral›k
öncesi Kanal D 'de F tiplerinin rek-
lam›n› yapan, Adalet bakanl›¤›n›n
siparifli üzerine programlar haz›rla-
yan?

““DDuubblleekkss bbiirr eevvii aanndd››rr››yyoorr”” di-
yen sen de¤il miydin Özkan?. Sen
de¤il miydin F Tipleri için ““TTüürrkkii--
yyee''ddee ççüürrüümmeeyyii öönnlleeyyeecceekk cceezzaaeevvii””
diyen. Size göre F Tipleri ne kadar
iyi ve zorunluydu de¤il mi?  

Tutsaklar›n flikayet etmelerine
hiç gerek yoktu size göre. 

Adalet Bakanl›¤›’yla birlikte siz-
ler haz›rlad›n›z 19-22 Aral›k katlia-
m›. F Tiplerindeki onlarca ölümde
pay›n›z var. Her gün gazetelerinizle,
televizyonlar›n›zla hapishaneleri,
tutsaklar› hedef gösterdiniz. “Kendi
arkadafllar›n› yakt›lar” haberlerini
de sizler yapt›n›z. “Kanl› iftar sah-
te oruç” manfletlerini atan da sizler-
diniz. 

Tuncay Özkan yarg›ya da gü-
venmiyor olacak ki, A‹HM’e bafl-
vurmufl. 

“Gözalt› ve tutukluluk süresinde,
A‹HM'nin yakalanan her kifliye...
hangi hallerde tutuklanaca¤›na,
makul süre içinde yarg›lanaca¤›na
ve hiç kimsenin iflkenceye, insanl›k
d›fl› yada onur k›r›c› ceza veya ifl-
lemlere tabi tutulamayaca¤›na”
iliflkin maddenin ihlal edildi¤inden
yak›n›yor.

Yapt›¤›n haberden dolay› TA-
YAD’l› Aileler 26 Aral›k 2000' de
flöyle seslenmifllerdi;

“Vah ki vah say›n Özkan... fiimdi
gidip F Tiplerinde hücrelerde iflken-
celerde yüzleri parçalanm›fl, saçla-
r›n› zorla trafl etmek için derileri
kaz›nm›fl görüntüleri de getirecek
misin ekranlar›n›za?”

Susurluk devletinin gerçe¤ini
böyle anlatm›flt› TAYAD'l›lar. Siz

BU KUYUYU S‹Z KAZMIfiTINIZ! 
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bunlar› bilmiyor muydunuz? Bili-
yordunuz. Bilerek meflrulaflt›rd›n›z
F Tiplerini. fiimdi tecrit için siz de
bizim kulland›¤›m›z kavramlar›
kullan›yor, “iflkence, insanl›k d›fl›
uygulama” diyorsunuz. 

Bugün tecritin reklamc›lar›,
avukatlar›, bafl savunucular›, F
Tiplerinden, tecritten flikayet edi-
yorlar... Bu kuyuyu, devrimci tut-
saklar için onlar kazm›flt›. 19 Ara-
l›k öncesini hat›rlay›n; bu kesim-
ler, koro halinde kuyuyu daha de-
rin kaz›n, tecrit daha koyu olsun
diye yaz›p çiziyorlard›. Ama ken-
dileri düfltüler o kuyuya. 

Siz bbu kkuyudan çç›kacak
iradeyi dde
gösteremezsiniz!

Devrimci tutsaklar, iradeleriy-
le, yarat›c›l›klar›yla, kolektiflikle-
riyle, dayan›flmalar›yla, direnifl
gelenekleriyle bu kuyudan da ç›k-
mas›n› bilirler, peki siz ne yapa-
caks›n›z? Sizlerde -irade, yarat›c›-
l›k, kolektivizm, dayan›flma, dire-
nifl- hhiiççbbiirrii yyookk.. Hepiniz can›n›z›
kurtarman›n derdindesiniz. Bu
yüzden oras› sizi daha çok ezecek.
Direnenler, aln› ak ç›kar hapisha-
nelerden, böyle bir gelene¤i olma-
yanlar ise, bbööcceekk ggiibbii eezziilliirrlleerr......
EErrggeenneekkoonnccuullaarr,, iikkiinnccii kkaatteeggoo--
rriiyyee ggiirriiyyoorrllaarr.... 

Tuncay Özkan'›n “17 gün tec-
rit edildim” diye s›zland›¤› Met-
ris'ten, Engin Çeber'in cenazesi
ç›kt›. Tuncay Özkanlar,
A‹HM’den medet umarken, En-
gin Çeberler günlerce iflkenceye
ra¤men, kendi hakl›l›klar›na, mefl-
ruluklar›na dayanarak, inançlar›y-
la direniyorlard›. Teslim olmad›-
lar. Sahte vatanseverlerle, gerçek
vatanseverlerin fark› budur iflte.
Biz bu vatan için ölürüz. De¤erle-
rimizi, inançlar›m›z› satmay›z. 

Sizler “u¤runa ölünecek hiç-
bir de¤er yoktur”u savunursunuz.
Statükolar›n›z›n k›r›lmas› sonu-
nuz demektir. Kendi rahat›n›z için
satmayaca¤›n›z hiçbir fley yoktur. 

Oysa anl› flanl› Ergenekoncular

d›flar›dayken, ABD'nin, AB'nin is-
tekleriyle bu halka karfl› zulüm uy-
gularken ne kadar da asland›lar! 

19 Aral›k'ta bizleri tecrit hüc-
relerine sokmak için ordusu, poli-
si, J‹TEM’i, M‹T’i, medyas›,
MGK's›, bütün hükümet üyeleri,
TÜS‹AD'› , emperyalizmin de
deste¤ini alarak birleflmifllerdi.
Hadi flimdi de tecrite karfl› birle-
flin, direnin, hakk›n›z› aray›n.
Ama yyaappaammaazzss››nn››zz. 

Biz, sizin üç gün dayanamad›-
¤›n›z, bir tas çorba için birbirinizi
yedi¤iniz tecrit koflullar›na teslim
olmamak için, 77 yy››llddaa 112222 ccaann››--
mm››zz›› vveerrddiikk.. Yüzlercemiz sakat
kald›. Biz dünyaya meydan oku-
yarak, düflüncelerimizden taviz
vermeden direndik. Sizler de sa-
vundu¤unuz düzenin bencillefl-
mifl, onurlar›n› yitirmifl kiflilikler
olarak daha da küçüldünüz. Has-
tal›klar›n›zla, korkakl›klar›n›zla
savundu¤unuz düzenin nas›l in-
sanlar yetifltirdi¤ini bir kez daha
gösterdiniz. 

Sizler savundu¤unuz kapitaliz-
min batakl›¤› içinde, daha çok de-
beleneceksiniz. Debelendikçe de
batacaks›n›z. Tecritten, ne kadar
kötü koflullarda yaflad›¤›n›zdan,
savunma hakk›n›z›n elinizden al›n-
d›¤›ndan yak›nmay›n hiç. Hak, hu-
kuk laflar›n› en son a¤z›na alacak
olanlar›n içindesiniz sizler de. 

Bizler küllerimizden yeniden
do¤mas›n› biliriz. Sizler ise e¤ilip,
bükülerek, el etek öperek, bu dü-
zene daha çok biat edersiniz. Bu-
gün adalet size de laz›m oldu.
Ama savundu¤unuz oligarflinin
düzeninden adalet, insanl›k bekle-
meyin. Onlar yaln›zca kullan›r, ifl-
leri bitince de atarlar. 

Kapitalizm sizleri, sosyalizm
ise Enginler’i, Fidanlar’› ve daha
onlarcas›n› yaratt›. Sizler boyunu-
zun ölçüsünü alm›fl, hizaye gelmifl
olarak ç›kar, tövbe edip köflenize
çekilirsiniz. Tecriti parçalay›p
kahramanl›klar yaratma onuru bi-
ze, faflizmin piyonu olma onur-
suzlu¤u da size ait. Sürünün, beter
olun! 

Erzurum’da Açl›k Grevi
Erzurum H Tipi Hapishanesi’nde

bulunan siyasi tutsaklar, hapishane
yönetiminin bask›lar›na karfl› açl›k
grevine bafllad›. Tutsaklar, hapishane
idaresinin genelgeleri uygulamad›¤›-
n›, tutsaklara karfl› her türlü keyfi
davran›fl› sürdürdüklerini, ana dille-
rinde konuflmalar›na izin verilmedi¤i-
ni, aramalarda hakaret ve fiziki flidde-
te maruz kald›klar›n› belirttiler. 

Açl›k grevine bafllayan tutsaklar›n
aileleri de Do¤ubayaz›t’ta 2 Mart gü-
nü açl›k grevine bafllad›. 

◆

Mardin 
Hapishanesi’nde Ölüm

Beflir Özer adl› tutuklu hapishane-
de yaflam›n› kaybetti. Bir buçuk y›l
önce Cizre’de tutuklan›p Mardin E
Tipi Kapal› Hapishanesi'ne, oradan
da Diyarbak›r D Tipi Kapal› Cezae-
vi'ne gönderilen Beflir Özer, böbrek
yetmezli¤i ve hipertansiyon rahats›z-
l›¤›ndan yaflam›n› kaybetti.

Hasta tutsaklara yönelik ““sseessssiizz
iimmhhaa”” sürüyor.

‘‘SSoossyyaalliizzmmiinn AAllffaabbeessii’’

SÖYLEfi‹S‹

Trabzon Haklar Derne¤i’nde 1
Mart günü Leo Huberman’›n ‘SOS-
YAL‹ZM‹N ALFABES‹’ adl› kitab›
üzerine söylefli düzenlendi. Söylefliye
kat›lanlar›n ço¤unun okudu¤unu be-
lirtti¤i bir kitap olan “Sosyalizmin
Alfabesi” üzerinden s›n›f savafl›m›,
art› de¤er gibi konular ele al›n›rken,
en çok kitab›n son bölümü üzerine
konuflmalar yap›ld›. “‹nsanlar kar tefl-
viki olmadan çal›flabilirler mi?”,
“Ekonomik sistemimiz kapitalistler
olmadan iflleyebilir mi? , “Sosyalizm
halk›n özel mülkiyetini elinden almak
m› demektir?” gibi sorular›n oldu¤u
kitab›n son bölümündeki sorular›n
cevaplanmas›n›n ard›ndan söylefli bi-
tirildi.
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Bahçelievler katliam›ndan, AGOS Gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine kadar
ad› bir çok ›rkç›, floven k›flk›rtmalarla birlikte an›lan
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baflkan› Muhsin Ya-
z›c›o¤lu son yapt›¤› aç›klamayla faflist zihniyetini bir
kez daha aç›¤a vurmufl oldu.

Geçti¤imiz günlerde 2 Temmuz 1993 Sivas katli-
am›n›n yafland›¤› Mad›mak Oteli’nin alt›nda bulunan
kebapç›n›n tahliye edilmesine iliflkin bas›n›n sordu¤u
sorular› yan›tlayan Yaz›c›o¤lu, “Biz oran›n kütüphane
olmas›ndan yanay›z. Mad›mak’›n müze filan olmas›
do¤ru fleyler de¤ildir. Neyin müzesini yapaca¤›z? O za-
man Türkiye’nin her köflesini müze yapmak laz›m” de-
di. Bir anlamda do¤ru söylemektedir Yaz›c›o¤lu. Türki-
ye’nin her köflesinde onlarca katliamda devletin ve
onun faflist güçlerinin imzas› vard›r. Her katliam›n ya-
p›ld›¤› yer müze olsa kuflkusuz ülkemiz müzelerle do-
lard›. Bu itiraft›r.

BBP’nin Gaziantep’te düzenledi¤i aday tan›t›m top-
lant›s› s›ras›nda konuflan Yaz›c›o¤lu’nun aç›klamas› fa-
flist çetenin Sivas katliam›n› onaylama tutumunun tipik
bir göstergesidir. Uzak ve yak›n tarihlerde yaflanan kat-

liamlarla, Yavuz Selim’le
40 bin Alevi’yi k›l›çtan ge-

çiren, 1. Ahmet döneminde Kuyucu Murat Paflan›n
“Atefl Kuyular›nda” yüz bin Alevi’yi katleden zihniyet
1920’de Koçgiri, 1938 Dersim, 1978 Marafl, 1980 Ço-
rum, 1993 Sivas, 1995 Gazi-Ümraniye katliamlar›yla
bitiremedi¤i Alevile’ri “neyin müzesini yapaca¤›z” ile
katliamlar›na, yok etmelerine devam edeceklerini bu
flekilde sahipleniyorlar.

Yaz›c›o¤lu’nun aç›klamas›; 2 Temmuz 1993 tarihin-
de yaflanan Sivas katliam›n›n gerçek failinin katliamc›
devlet gelene¤i oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha hat›rlar-
ken gerici, faflist çeteleri teflhir etmek ve Sivas katli-
am›n› unutturmaman›n ilerici ve devrimcilerin önünde
görev olarak durdu¤unu da göstermektedir.

Mad›mak müze olacak. Evet utanç müzesi olacak.
Ve katiller, faflistler o müzeye her bakt›klar›nda ellerin-
deki kan› hat›rlayacaklar. Onlar unutursa biz hat›rlata-
ca¤›z. Hiçbir katliam› unutmayacak unutturmayaca¤›z.

4 MART 2009

AALLEEVV‹‹YY‹‹ZZ HHAAKKLLIIYYIIZZ KKAAZZAANNAACCAA⁄⁄IIZZ!!
DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ AALLEEVV‹‹ KKOOMM‹‹TTEESS‹‹

DEVR‹MC‹ AALEV‹ KKOM‹TES‹:

KKAATTLL‹‹AAMMCCIILLAARR SSUUÇÇLLAARRIINNII GG‹‹ZZLLEEYYEEMMEEZZ!!

‹stanbul Gazi Mahal-
lesi’nde 1 Mart günü ya-
p›lan yürüyüflle Ölüm
Orucu flehidi Muharrem
Karademir ve Günay
Ö¤rener an›ld›. Gazi Öz-
gürlükler Derne¤i önün-
den bafllayan yürüyüflte
‘Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez - Gazi
Halk Cephesi’ pankart›
aç›ld›. Muharrem Kara-

demir Ölümsüzdür, Günay Ö¤rener Ölümsüzdür, Ölüm Oru-
cu fiehitleri Ölümsüzdür’ sloganlar› da at›ld›. Dernek önünden
Muharrem Karademir Tepesi’ne kadar yürüyen Halk Cepheli-
ler burada bir dakikal›k sayg› duruflunda bulundular. Sayg›
duruflunun ard›ndan Muharrem Karademir’in hayat›n› ve Ga-
zi Mahallesi için tafl›d›¤› önemi anlatan k›sa bir konuflma ya-
p›ld›. ‘Muharremler tecrite karfl› ölüme yatarak bedenlerini
tutuflturarak ortaya ç›k›yorlar. Muharremler’i tecrit ederek
halk›m›z› esir alanlara ve ülkemizi satanlara karfl› ya özgür
vatan ya ölüm diyerek ölümsüzlefltiler’ denilen konuflmada
Muharrem Karademir’in mahalleye verdi¤i emek anlat›ld›.
Ard›ndan ”Bize Ölüm Yok” marfl›n›n söylendi¤i anma eyle-
minde Muharrem Karademir’in yeme¤inin verildi¤i evine gi-
dildi. Eyleme 150 kifli kat›ld›. 

Sultanbeyli Halk›
Y›k›ma Karfl› Direniflte

‹stanbul Sultanbeyli’de 26 fiubat’ta mahal-
leye gelen y›k›m ekipleri taraf›ndan “kaçak kat
ç›k›ld›¤›” gerekçesiyle bir y›k›m sald›r›s› ya-
fland›. Adil Mahallesi’nde 40 civar›nda evde y›-
k›m gerçekleflirken, Battalgazi Mahallesi Alt›n-
tepe mevkiinde 15-20 ev y›k›ld›. 

Mahallenin üst bölümüne geldiklerinde y›-
k›m ekiplerini halk›n direnifli karfl›lad›. Belediye
ekiplerini “Halk›z, Hakl›y›z, Kazanaca¤›z”,
“Rantç›lar Mahallemizi Terkedin”, “Y›k›mlara
Karfl› Birleflelim” sloganlar›yla karfl›layan ma-
halle halk› önce y›k›m makinelerini, sonra da
halka hakaretler eden zab›talar› mahalleden att›.

Y›k›m ekiplerinin bir küçük bir çocuk uyur-
ken, evin üst kat›n› y›kmalar› da halk›n tepkisi-
ni büyüttü.

Y›k›m sald›r›s›n›n püskürtülmesinin ard›n-
dan belediyeye yürüyen mahalleliye bekleyifl
s›ras›nda belediyedeki görevliler taraf›ndan
“1000 askerle gelip y›k›m yapar›z” gibi tehdit-
ler de savruldu. Sultanbeyli’de halk y›k›m
ekiplerini mahalleye sokmamak için nöbet tu-
tuyor.

Muharrem ve Günay An›ld›
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Futbol Turnuvas›
Sona Erdi

Karanfiller Kültür Merkezi taraf›ndan,
“Uyuflturucuya, Fuhufla, Kumara ve
Yozlaflmaya Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir”
slogan›yla düzenlenen 5. Geleneksel Futbol
turnuvas› sona erdi. Karanfiller Kültür Mer-
kezi’nde yap›lan kupa töreninde “Ülkemiz-
de yaflanan sorunlara karfl› bizlere, bireyci,
bencil, kendisinden baflka hiç kimseyi dü-
flünmeme kültürü yaymaya çal›fl›yorlar. Biz-
ler de, yaflad›¤›m›z mahallelerde, uyuflturu-
cuya, fuhufla, çeteleflmeye karfl› mücadele
ediyoruz. ‹nsanlar› bir araya getirip birlikte
bir fleylerin paylafl›labilece¤ini göstermek
amac›yla turnuvam›z› düzenledik” denildi.

Türk Hava Yollar› (THY)
uça¤›n›n Hollanda’da düflmesi
ve 9 kiflinin yaflam›n› kaybet-
mesi üzerine THY yönetimi ve
AKP’li Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
sorumlulu¤u kendi üzerlerin-
den atma çabas›na girdiler. Ön-
ce “ölü yok” dediler. Sonra
“yaral›lar öldü” dediler. Ve ye-
ni senaryolar ürettiler. Hollan-
da Güvenlik Araflt›rma Konse-
yi, 4 Mart günü uçakla ilgili
resmi bir ön aç›klama yapt›.
Aç›klamada THY uça¤›n›n “ir-
tifa göstergesi”nin bozuk olma-
s› sonucunda düfltü¤ü belirtildi.
Pilotlar bunu farketmifl ama
önemsememifller, sonradan ise
müdahalede geç kalm›fllar.

Kaza sonras› Hava-‹fl Sen-
dikas› Genel Baflkan› Atilay
Ayçin de bir bas›n aç›klamas›
yaparak, THYyönetiminin ka-
za karfl›s›ndaki tavr›n› elefltir-

di. Ayçin, “Kazalar hakk›nda 7
y›ldan beri THY yönetimini
uyard›klar›n› ama dikkate al›n-
mad›klar›n›” belirtti. THY yö-
netimini istifaya ça¤›ran Ay-
çin, “kazadan sonra yap›lan
‘Ölüm yok, hafif yaralanma-
larla atlat›lm›fl bir kaza’ aç›kla-
malar›n›n, içgüdüsel bir savun-
ma mekanizmas› ve kaderci
bir mant›kla yap›ld›¤›n›” be-
lirtti. “Kaptan›m›z›n üstün ye-
tene¤iyle hafif k›r›mla atlatm›-
fl›z” aç›klamalar› da elefltiren
Ayçin, “Hafif k›r›m dedi¤i ka-
zada, uçak üçe bölünmüfl, ça-
mura gömülmüfl, 9 kifli ölmüfl,
bu nas›l bir hafif kazad›r?” di-
ye konufltu. Kazan›n bir “ifl ci-
nayeti” oldu¤unu vurgulayan
Ayçin, THY personelinin bas-
k›yla susturuldu¤unu, dene-
yimli personelin erken yaflta
emekli edildi¤ini de belirtti.

“Kaza De¤il, ‹fl Cinayeti”

Anka Kültür
Merkezi Aç›ld›

1 Mart günü Avc›lar Marmara Cadde-
si’nde bulunan ANKA Kültür Merkezi’nin
aç›l›fl› yap›ld›. Aç›l›fl ülkemizde ve dünyada
devrim ve demokrasi mücadelesinde flehit
düflenler için yap›lan sayg› durufluyla baflla-
d›. Ard›ndan Gülflah Tektafl taraf›ndan Ümit
‹lter’in “Anka Kimdir” flirinin okunmas›yla
devam etti. Ard›ndan kültür merkezi ad›na
Muharrem Avc›’n›n okudu¤u metinde “bu-
ras› kolektif bir eme¤in ürünüdür. Ve buray›
yaflatacak olan yine bu kolektif emek ola-
cakt›r” denilerek eme¤i geçenlere teflekkür
edildi. 

‹skenderun Haklar Derne¤i’nin
katk›lar›yla düzenlenen Grup Yo-
rum konseri 28 fiubat Cumartesi gü-
nü yap›ld›.

Aç›l›fl kanuflmas›n› yapan ‹sken-
derun Haklar Derne¤i baflkan› Leyla
Arac› ; dünyadaki krizi bahane ede-

rek ülke-
m i z d e

binlerce kiflinin iflten ç›kar›ld›¤›n›,
krizin emperyalizmin krizi oldu¤u-
nu fakat bedelini bize ödetmek iste-
diklerini belirtti.

Arac› konuflmas›n›; temel hak ve
özgürlüklerimiz için birlikte müca-
dele etme ve örgütlenme ça¤r›s› ile
bitirdi. 

Grup Yorum eski albümlerinden
de türküler söyleyerek yeni albümü-
nü tan›tt›. Grup Yorum’un flark›lar›
hep bir a¤›zdan büyük bir coflku ile
söylendi. “Abir’e A¤›t” parças›nda
yürekler Irak halk›n›n ac›s›n› pay-
laflt› ve “Katil Amerika Ortado-
¤u’dan Defol” slogan› at›ld›. “Defol

Amerika” parças›nda ise bin yüz ki-
fli hep bir a¤›zdan bir kez daha “De-
fol Amerika” diye hayk›rd›. Yerel
seçimlerle ilgili konuflma yapan
Grup Yorum; seçimlerin yaklaflma-
s›yla, seçim propagandas› yapanla-
r›n çevre ve gürültü kirlili¤inden
baflka bir ifle yaramad›klar›n›, insan-
lar› kand›rmak için her türlü oyunu
oynad›klar›n› belirtti ve bu oyuna
gelmeyelim ça¤r›s› yapt›.

Konser boyunca; “Türküler Sus-
maz Halaylar Sürer, Yaflas›n Halkla-
r›n Kardeflli¤i, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z, Katil Amerika Ortado-
¤u’dan Defol, Mahir, Hüseyin, Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl” sloganlar›-
n›n at›ld›.

‹skenderun'da Grup Yorum Konseri
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BAM TELİ çizgiler

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR

SSöözzüünn ÖÖzzüü::

“Özgürlü¤ün sevdal›s› de¤ilsek,
bu dünyada bir hiçiz.” 

Frantz Fanon

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m:

“Havac›l›kta ddestan yyazd›k.” 
Azrail imzal› destan! 

Milliyetçi, mukaddesatç›,
muhafazakar... ahlaks›z

han›mefendi
TTaayyyyiipp:: ““BBiirr hhaann››mmeeffeenn--

ddiiyyee eell kkaalldd››rrmmaakk hhaannggii aahhllaa--
kkaa ss››¤¤aarr??”” ddeemmiiflfl bbiirr ddee.. 

Peki yandaki foto¤rafa ne
der acaba?

8 Martlar’da, 1 May›s-
lar’da, K›z›lay’da meydanlarda
coplad›klar›n›z, flubelerde iflkencelerden geçirdikleriniz
“han›mefendi” say›lm›yor mu yoksa?

FETVA
TTüürrkk EE¤¤iittiimm--SSeenn,, ma-

lum ggeerriiccii bir sendika ve
ssooyyttaarr››ll››¤¤››,, ssuulluulluu¤¤uu “ey-
lem biçimi” haline getirmifl
bir yozlaflt›rma unsurudur.
Bu sendika son olarak Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›’ndan
sözleflmeli ö¤retmen uygu-
lamas›n›n iptal edilmesi için
fetva istemifl. Bu iste¤e Di-

yanet’ten de cevap gönderil-
mifl. fiöyle diyor Diyanet:

““‹‹ssllaamm ddiinnii zzuullmmüü vvee
zzuullmmüü ççaa¤¤rr››flfltt››rraann hhiiççbbiirr
uuyygguullaammaa vvee ddaavvrraann››flfl››
oonnaayyllaammaazz””.. 

Gerçekten mi?
Diyanet, e¤er gerçekten

bu söyledi¤ine inan›yorsa,
derhal, oligarflik diktatörlü-
¤e karfl› cihad ilan etmesi la-
z›m. 

“Kocam› Bitlis’e tayin etmifllerdi. Bir arka-
dafl›m da Adnan Bey’le temas›m› temin etti. Ad-
nan Bey beni arad›, geldi, bende kald›, ertesi
gün kocam›n ‹stanbul’da kalmas› sa¤land›...”

Anlatan Suzan Sözen. 

Dönemin  ‹stanbul Emniyet Müdürü Ferit
Avni Sözen’in efli. 

Adnan diye söz edilen de dönemin Baflbaka-
n› Adnan Menderes. 

Emniyet Müdürü’nün tayini ç›kar›l›yor, kar›-
s› gidiyor Menderes’le yat›yor, tayin iptal edili-
yor... Sonra  da kad›n zaten Menderes’in metre-
si oluyor. Gazeteler “Menderes’in sevgilisi” di-
ye yaz›yorlar ama Menderes’te “sevgili” çok...   

Milliyetçi, mukaddesatç›, muhafazalar, dini
bütün Adnan Menderes’in metresleri... Kad›n-
larla yat›p kalkma karfl›l›¤›nda yap›lan devlet ifl-
leri.. 

Takipcileri onu y›llard›r övüp yere gö¤e s›¤-
d›ram›yorlar.. fiu ahlaks›zl›¤a bak›n ki, y›llarca
bu ahlaks›z iliflkiler, metres tutmalar, tayin için
kad›nlarla yat›p kalkmalar da “Menderes’in aflk-
lar›” diye pazarlan›yor... fi›rac›n›n anlat›c›s› bo-
zac› belli ki... 



Sultan 
Tayyip 

Tayyip Er-
do¤an’› son
mitinglerinde
“Son OOs-
manl› PPadi-
flah›, 11. RRe-
cep TTayyip
E r d o ¤ a n ”
pankart ›yla
karfl›lad›lar. 

Bunun üzerine de burjuva bas›nda bir va-
veyla koptu; Tayyip’in Osmanl› özlemi üzeri-
ne.

Bu pankarttan çok önce ondaki bu “cevhe-
ri” görüp yazm›flt›k.  

Ekmek ve Adalet dergisinin 10 A¤ustos
2003 tarihli say›s›nda da yukar›da gördü¤ünüz
flu montaj resmi yap›p koymufltuk...

Çözmüfl!
Bergama’da bir genç k›z Tayyip Erdo¤an’a ses-

leniyor: ““OOyyuunnccaakk ddaa¤¤››ttmmaakkllaa oollmmaazz...... ‹‹flfl iiss““OOyyuunnccaakk ddaa¤¤››ttmmaakkllaa oollmmaazz......  ‹‹flfl iiss ----
ttiiyyoorruumm””.. ttiiyyoorruumm””.. 

Erdo¤an cevap veriyor:

““BBüüyyüükk oorraannddaa ççöözzddüükk.. ‹‹flflssiizzllii¤¤ii oorrttaaddaann kkaall--
dd››rrmmaakk iiççiinn ççaall››flflmmaallaarr››mm››zz ddeevvaamm eeddiiyyoorr””.. 

At atabildi¤in kadar; nas›l olsa seçim gezisi... 

Rakamlar ortada oysa. 

Türkiye b›rak›n “büyük oranda çözmüfl”
olmay›, iflsizlikte dünya üçüncülü¤ü s›ras›nda...

Allah Yazd›rm›fl...
Tayyip Erdo¤an’›n Van mitingi öncesinde TRT

fiefl’i “kutlamak” için bir pankart as›lm›fl caddelere. 

Ama ifle bak›n ki, pankarta flöyle yazm›fllar:
“TRT fiefl Be Xêr Bê”. 

Yani ““TTRRTT fifieeflfl HHaayy››rrss››zz OOllssuunn””

O kadar asimile ederseniz, böyle olur iflte.
Koskoca ilde bir slogan› do¤ru dürüst yazacak kim-
seyi bulamazs›n›z. Ama isabet de olmufl. TRT
fiefl’in hay›rs›zl›¤› böylece tescillenmifl. 
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“Engin’i Katlettiniz! Her
Kap›da Anlataca¤›z”

1 Mart günü Ferhat ve Engin için yine eylemler
gerçeklefltirildi. Gebze ve Okmeydan›’nda “Ferhat’›
Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pan-
kart› açan Halk Cepheliler 4 Mart günü Bak›rköy
Adliyesi’nde ikincisi görülen Engin Çeber’in iflken-
cede katledilmesi davas›na sahip ç›kma ça¤r›s›nda
bulundular.

Gebze Ulafltepe meydan›nda 40 kifliyle yap›lan
eylemin ard›ndan Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› yap›ld›.

Gebze’nin yoksul gecekondu bölgelerinde dergi
da¤›t›m› sürerken, Yürüyüfl da¤›t›mc›lar›n›n yan›na
gelen bir sivil polis otosu “Bu flekilde evlerin kap›-
lar›n› çalman›z suçtur” diyerek müdahale etmeye ça-
l›flt›. Yürüyüfl da¤›t›mc›lar›ndan ald›¤› “Engin’i ifl-
kenceyle katlettiniz ve bunu her kap›da anlataca-
¤›z!” cevab›n›n üzerine uzaklaflt›. Da¤›t›m s›ras›nda
68 Yürüyüfl Dergisi halka ulaflt›r›ld›.

Okmeydan›’nda da yap›lan eylemin ard›ndan yap›-
lan dergi da¤›t›m› s›ras›nda Mahmut fievket Pafla Ma-
hallesi’nde esnaflara ve evlere 110 dergi ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Halka
Ulaflt›r›lmaya Devam
Ediyor

Yürüyüfl Dergisi ‹stanbul’un Gazi Mahallesi,
Bursa’n›n Teleferik ve Panay›r Mahallelerinde ve
Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da halka ulaflt›r›ld›.

Gazi Mahallesi Dörtyol meydan›nda ya¤mur al-
t›nda yap›lan toplu sat›flta Yürüyüfl önlükleri giyilir-
ken, megafonlardan yap›lan duyurularla dergi Gazi
halk›na tan›t›ld›. 10 kiflinin kat›ld›¤› toplu dergi sat›-
fl›nda 125 dergi sat›ld›. 

2-3 Mart tarihlerinde Bursa’n›n Teleferik ve Pa-
nay›r mahallelerinde Yürüyüfl dergisinin sat›fl›nda; 8
Mart ve kad›nlar›n mücadelesi ile ilgili sohbetler ya-
pan Yürüyüfl okurlar›na ev han›mlar›n›n ilgisi yo-
¤undu. Ya¤mur alt›nda, üç Yürüyüfl okuru ile yap›-
lan sat›fllarda, Teleferik’te 33, Panay›r’da 22 olmak
üzere 55 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Avusturya'n›n baflkenti Viyana’da 27 fiubat günü
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüfl
dergisinin da¤›t›m ve tan›t›m› yap›ld›. Viyana’n›n
20. bölgesinde gerçekleflen tan›t›mda özellikle es-
naflarla yürütülen sohbetlerde ülkedeki yerel seçim-
ler ve AKP’li bakan ve milletvekili çocuklar›n›n na-
s›l birdenbire birer ticari deha haline gelip büyük pa-
ralar kazand›klar› konufluldu. Tan›t›mda 17 dergi
halka ulaflt›r›ld›.



Burjuva siyasetin
sand›¤›ndan

Tayyip Erdo¤an 2004-
de Ordu’nun meydan›nda
konufluyor:

“Merak etmeyin. Bece-
riksiz, basiretsiz belediye
yönetiminden de hesap so-
raca¤›z... Gönderdi¤imiz
paralar hizmete de¤il baflka
yerlere gidiyor...”

Tayyip’in elefltirdi¤i be-
lediye yönetiminde Beledi-
ye Baflkan› ANAP’l› Fikret
Türky›lmaz ve Belediye
Baflkan Yard›mc›s› da, AA..
BBaahhaarr ÇÇeebbii idi.  

BBaahhaarr ÇÇeebbii,, flfliimmddii
AAKKPP’’ddeenn OOrrdduu BBeelleeddiiyyee
BBaaflflkkaann AAddaayy››.. 

Paralar› hizmete de¤il,
baflka yerlere götürmekteki
becerisiyle Tayyip’in gözü-
ne girmifl olmal›.. 

*

Diyarbak›r Belediye
Baflkanl›¤›’na aday olan
Kutbettin Arzu, “seçilirsem
silahlar susar, bar›fl gelir”
demifl. 

Böyle bir vaat karfl›s›n-
da “Ufak at civcivler ye-
sin”den baflka söylenebile-
cek bir söz bulunabilir mi?

*

YYaa¤¤mmaa iittttiiffaakk›› 
TBMM’de 25 Mart’ta

kamu arazilerini iflgal etme-
yi TCK suçu olmaktan ç›-
kartan bir düzenleme AKP
ve CHP’lilerin oylar›yla ka-
bul edildi. Düzenleme, An-
talya milletvekillerinin tu-
rizm bölgelerinde plaja at-
t›klar› flenzlonglardan dola-

y› haklar›nda aç›lan dava-
lardan kurtulmak için gün-
deme geldi. Antalya millet-
vekillleri aç›lan davalardan
pek muzdaripmifller. Getiri-
len yeni düzenleme ile mil-
letvekillerinin turizm böl-
gelerinde kamu arazilerini
ya¤malamalar› dava konu-
su olmayacak.

Bu yeni ya¤ma düzenini
en fazla isteyenlerin bafl›n-
da da adalet da¤›tmaktan
sorumlu AKP’li ve Antal-
yal› Adalet Bakan› M. Ali
fiahin geliyordu. 

AKP’li Adalet Komis-
yonu baflkan› Ahmet ‹yima-
ya da h›z›n› alamayarak,
düzenlemeye karfl› ç›kanla-
r› ““oorrmmaann ffeettiiflfliizzmmii”” için-
de olmakla suçlad›. 

AKP ile CHP görünürde
düflman kardefller gibi dav-
ran›rlar ama ifl ç›karlar›
olunca hemen kaynafl›verip
kardefl kardefle yasay› ç›ka-
r›verdiler.

MHP de karfl› ç›kar gibi
yapma ihtiyac› duymufl
ama esasta karfl› koymam›fl.
Yasan›n kabulu için gerekli
kolayl›¤› göstermifl. Ne de
olsa kendileri de yararlana-
caklar bu ya¤madan. ‹fl
ya¤ma olunca haramilerin
anlaflmas› zor olmuyor. 

Art›k milletvekilleri tati-
le giderken tatil bölgelerin-
de istedikleri gibi Hazine
arazilerini iflgal edip flez-
longlar›n› açabilecekler.
Hiç kimse kendilerini ra-
hats›z edemeyecek ve dava
açamayacak. 

Onlar milletin(!) vekili-
leri. Millet ad›na, millete ait
arazileri babalar›n›n mal›
gibi iflgal edip, kullanma
özgürlü¤üne sahipler!!!
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‹stanbul Okmeydan›’nda 25 fiubat günü CHP
bayraklar› ve pankartlar› indirildi. Kemal K›l›çda-
ro¤lu’nun Okmeydan› Destan Dü¤ün Salonu’na ge-
lece¤inin ö¤renilmesi üzerine Halk Cepheliler tara-
f›ndan CHP propagandas›na izin verilmedi. Ayn› za-
manda CHP araçlar›n›n da mahallede propaganda
yapmas› engellendi.

Halk Cepheliler pankartlar› ve bayraklar› indirir-
ken halka “Sivas Katliam› s›ras›nda CHP iktidar-
dayd›, Marafl katliam› yap›l›rken de CHP iktidar-
dayd›. CHP halk›n de¤il tekellerin partisidir. Sizleri
yaln›z oy olarak görüyorlar seçim zaman› yan› bafl›-
n›zdalar seçim zaman› yan›n›zda olanlara inanma-
yal›m alternatif devrimdir, sosyalizmdir” sözleriyle
seslenerek düzen partilerinin seçim oyunlar›na kan-
mama ça¤r›s› yapt›lar.

Halk CCepheliler Ça¤layan'da
AKP'lileri KKovdu

24 fiubat günü Ça¤layan Mahallesi esnaflar›n›
gezip oy dilenen AKP Ka¤›thane Belediyesi Baflka-
n› Fazl› K›l›ç ve ekibi, demokrat ve ilerici muhtar
aday›n›n seçim irtibat bürosundaki yalan ve dema-
gojileri Halk Cepheliler’in müdahelesiyle son
buldu. Gittikleri her yerde alk›fllarla ve çiçeklerle
karfl›lanmaya al›fl›k olan AKP’liler, Halk Cepheli-
ler’in, gerçek yüzlerini ortaya ç›karan söylemleri
sonucunda hiç de al›fl›k olmad›klar› bir tablo ile kar-
fl›laflt›lar. Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç’›n “Oturun
gençler konuflal›m, farkl› düflüncelerden ö¤renecek-
lerimiz var, çokseslilikten yanay›m, vb.” demogoji-
leri ise halka inand›r›c› gelmedi. Toplanan halk›n
gözünde iyice teflhir olan AKP’liler h›zla, adeta ka-
çarcas›na mahalleden uzaklaflt›lar.

Mu¤la'da SSeçim ÇÇal›flmas› YYapan
DP'liler Teflhir Edildi

Mu¤la'da seçim çal›flmas› için ö¤rencilerin bu-
lundu¤u K›rm›z› Kafe’ye gelen kontrgerilla güdüm-
lüsü DP Mu¤la Belediye Baflkan aday› ve yönetim
kurulu üyeleri masalara seçim bildirisi da¤›t›rken,
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflimi’nden ö¤renciler,
DP adaylar›n› "Bizlerin aras›na hangi cüretle girebi-
liyorsunuz, buras› sizin yalanlar›n›z›n yeri olmaya-
cak" sözleriyle teflhir ettiler. DP Mu¤la Belediye
Baflkan aday› ise, protesto eden ö¤rencinin elini s›k-
mak istedi, ancak "Biz sizin elinizi s›kmay›z o ele
kan bulaflm›flt›r" cevab›n› alan DP'liler, bunun üze-
rine kafeyi terketmifllerdir.

Düzen
Partilerine
Oyumuz Yok




