Mihrac Ural denilen zibidinin yazdigi yaziya cevabimdir

Bu zibidi butun namuslu

solcularin iyi niyetlerini kullanmak icin
sizma harekâti ile bizim icimize sitemizi sizarak kendini bir bicimde
kabul ettirmis ve bizi yaniltmisti. Engin erkiner'e yonelik yazdigi
yazilarda Engin erkiner'in umursamaz tavri yuzunden yazdiklarinin
gercek olabilecegi konusunda hem kisisel destegimi hem de grup
internet sayfamizdan destegimizi vererek Engin erkiner ile yuruttugu
atismada kendisinden yana tavir aldik.

Bu zibidinin bizim internet sayfamizda yazi yazmaya basladigi gun
onlarca insan sayfamizdan bize tepki gostererek ayrildilar. Bu ayrilan
insanlarin Gerekceleri: Bu devrimci katilini Suriye ajani namussuzu
neden sayfanizda yazdiriyorsunuz uzerinden olusmakta idi. Biz her seye
ragmen yine bu zibididen yana tavir aldik. Cunku ortada yayimlanmis
duz bir ifade ve bu ifadeye karsi engin erkiner'in bugun olsa aynisini
yapardim umursamazligi vardi. Belgeleri okuyunca bunun gercekten boyle
olmadigini da gorduk. Ibrahim yalcin ile de yayilmadigi belgeyi el
yazmasi olarak yayimlamis ancak bu soytari bunu desifre etmemisti.

Bu zibidi soytariyi tanidikca gercek yuzunu gormus olduk. Once bir
tekme sallayarak internet sayfamizdan def ettik. Nebil rahuma
calismasinda bu santajci zibidi karsimiza cikinca aileye yonelik
baskilarini kesmesi karsiliginda nebil rahuma calismasinda birlikte
olabilecegimiz kendisine katlanabilecegimizi yineledik.

Israrla bu calismada seni goruruz "yani sana para veririz gibisinden "
Ne olur bana da tesekkur et gibi ucuncu sinif tavirlari ile bu adamin
ne mal oldugunu anladik.

Dogrusunu isterseniz ben engin erkineri hayatimda bir kere yuz yuze
gordum. 1979 da selimiyede gordum. Sonrasinda BSP de ayni parti icinde
olduk yazilarini okudum. Keyifle okudugum Turkiye sosyalist
hareketinin akilli adamlarindan saydigim biridir.
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Ibrahim yalcini da tanimam bilmem ama Ibrahim yalcini taniyan herkes
onun son derece yigit namuslu biri oldugunu soyler. Mihrac Ural
denilen zibidinin arkadaslari bile bu iki isime saygi duyarlar. Her ne
hikmeti aladir ki bu zibidi eline aldigi evraklar ile herkesi hain
ajan polis ilan etmektedir.

Ne Ibrahim yalcinin nede Engin erkiner'in ortagiyim. Engin erkineri
defalarca elestirmis biriyim kendisine defalarca yazdim. Hicbir zaman
kendisini bozmamis ve gerekli cevaplari vermis biridir. Iyiki boyle
bir tartismanin icine girmisiz bu olmamis olsa idi Engin erkineri
tanima firsatini kacirmis olacaktim.

Avrupa'dan bir arkadas telefonda
soyle soyemisti bu adami bir kez tani bir daha konusmazsin bu kadar
sahsiyetsiz biridir. Son derece dogru bir tanimlama oldugunu zaman
icinde gordum.

Bu soytari bize nereden bulasti ise tam bulasti. Nebil rahuma'yi bulup
bu zibidinin ellerine vermedigim icin bu santajlara bas vuruyor.

Once bu soytarinin maskesini dusurduk.
Devrimcileri nasil katlettigini ballandira tellendire anlatirken
bunlara kilif uydururken sobeledik. Her seyini ortaliga cikardik.
Internette siradan insanlar ile yaptigi rezillikler ise bu isin
cabasi.

Simdi de kendisine gonderdigim maillerden makas yardimi ile kesmeler
yaparak ahlaksizca bunlari santaj malzemesi olarak kullaniyor. Bu
yontem devlet yontemidir. Aferin sana.

Engin erkiner'e itirafci Ibrahim Yalçına mit ajani diyor. Ben her
ikisinin de arkadasi hatta yoldasiyim rutbeleri kendi dagittigina gore
bana paranoyaklik degil daha ust mertebe yakisir banide terfi ettir.
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banide ozel kuvvetlere ata.

Senin gibi issiz gucsuz soytarilar ile gecirecek zamanim yok. Senin
hukmun cebine uc bes kurus koydugun basit ayni kendin gibi satilik
insanlara gecer.

Sen benim ve butun devrimci insanlarin gozumde devrimci katilisin.

Hem zibidi, hem soytari hem muhbir, hem devrimci katili
Ajanligi konusunda elimde bilgi belge yok: 1989 dan sonra bolgede
kalan herkesin cebine bir muhaberat karti koyduklarini biliyorum.

Sana butun Turkiye ve Kurt sosyalistlerinin onunde hassIktir ulan
cekiyorum. Zibidi...
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