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868 Yara, Andımız,
Hesabımızdır
AYTEN ÖZTÜRK’ÜN BEDENİNDE 868 ADET İŞKENCE İZİ VAR.
868 KEZ AYTEN’İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR AMA AYTEN DİRENDİ.
İRADE SAVAŞINI AYTEN KAZANIRKEN; İŞKENCECİLER KORKULARINA YENİLDİ.

VE ŞİMDİ 868 YARAYI YOLDAŞLARININ SEVGİSİ İLE, SINIF KİNİ
İLE, İDEOLOJİSİNİN GÜCÜYLE SARIP SARMALAYACAĞIZ.
İŞKENCECİLERE UYKU BİZE ÖLÜM YOK!
868 kez hesabını soracağız. Her yaramızın, her
izimizin hesabını soracağız. İdeolojik netliğimizin, bir
kez daha değil; 868 kez sınanmasıdır. Bizi zafere yakınlaştıran, kinimizi büyüten yaralarımızdır bunlar.
Yarın her yoldaşımızın başına gelebilir. Ayten’in yaşadıklarından faşizmin yapabileceklerini görüyoruz,
ama bir o kadar da direnebileceğimizi görüyoruz. İsteyen, direnmenin yolunu-yöntemlerini buluyor. Ya
teslim olacaksın ya direneceksin.
***
Ayten Öztürk’ün vücudundaki 868 yara üzerine,
yoldaşlarının yazılı ve sözlü dile getirdiği duygularının, düşüncelerinin bir kısmını aşağıda yayınlıyoruz:
***

KAFAMIZIN İÇİNDEKİ, İRADEMİZİ
ÇELİKLEŞTİREN İDEOLOJİMİZDİR!
“Ayten abladan 5 aydır haber alınamadığına dair
haberleri ilk okuduğumda, nedense öldürüldüğü düşüncesi aklıma hiç gelmedi. Kampanya sonucunda
bulunduğunda ise, kim bilir neler yaşamıştır diye düşünmeye başladım. Ona yapılanları okudukça düşmanımızın ne kadar alçak olduğunu bir kez daha
somut şekilde gördüm. Bir yoldaşımıza yapılan bize
yapılmıştır ve bununla hepimize mesaj vermek istemektedir düşman.
Biz de buradan şu iki sonucu çıkarmalıyız; düşmanda alçalmanın sınırı yoktur ve düzenleri kokuştukça
kullandıkları yöntemler bu şekilde değişecektir. İkinci
ise ne yaparlarsa yapsınlar Ayten ablanın iradesi bizi
temsil ediyor ve tavrımız aynı şekilde olmalı. Düşmana,
kafanın içinde ne var diye sordurtan o çelikten irade
ve inanca sahip olmalıyız. Bunun için kendimizi geliştirmeli ve yaptıklarını cezasız bırakmamalı, hesabını
sormalıyız. 868 yara açılan bir vücut ve her çeşit işkenceye uğrayan yoldaşımız, bizim onurumuz, gururumuz. Çünkü yaralar kapanır ama teslim olmanın
açacağı yara kapanmaz. Ayten abla aldığı onca
yaraya rağmen düşmanda tek bir yara açmış ve zafer
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kazanmıştır. Şimdi bize düşen Ayten ablanın düşmanda
açtığı yarayı genişletip ölümcül hale getirmek olmalı.”
***

İŞKENCE YAPMAK DA KAR ETMİYOR
İŞKENCECİYE, TESLİM ALAMIYOR!
“Öfkelenmekten başka bir şey hissetmiyorum. Hani
bazı nedenlerin vardır devrimcilik yapmak için; hiç
değişmeyecek olan, bu da öyle; hiç değişmeyecek
868 işkence izi devrimcilik nedenimizdir. Kendisini
nelerle beslemiş Ayten abla? Şehitlerimizle, onların
verdiği güçle işkencecilere, bütün işkencelerine nasıl
boyun eğilmediğini gösteriyor...
6 ayın hesabı, 6 ay geçen her saniyenin hesabı
misli ile sorulacaktır. Demiş ya alçaklar; “Bunlar bizden
hatıra olarak kalsın.” Asıl hatırayı tarihe yazan abladır...
Düşman ne savaşırken teslim alabiliyor ne elinde işkence ederken teslim alabiliyor bizi. Tarihsel olarak
bir kez daha nasıl yenildiklerini görüyoruz.”
***

DEĞERLERİMİZLE DİRENİYORUZ
“Bir insanımız karşısında ne kadar da çaresizler.
Teslim alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama
yine de başarılı olamıyorlar. Mesele insanın fiziki
gücünde değil, mesele kafada. Ki Ayten ablanın
kilosu belli mesela ama nasıl da direniyor. Değerleri
uğruna direniyor.
Adamlar diyor ya nasıl bir örgüt ki uğruna tüm
bunları yaşamayı göze alıyorsun. Nasıl bir örgüt
olduğu belli. Ancak onlar da denemekten vazgeçmiyorlar; çünkü gücümüzün farkındalar. Kafanın içinde
ne var diyerek kafasını duvara vurmaları... Kafamıza,
düşüncelerimize düşmanlar, bu somut olarak karşımıza
çıkıyor.
Bunların yanı sıra ablamıza yaşatılan her şey
kinimi daha da büyüttü. Yaşatılan her şey bizim de
başımıza gelebilir. Bunu düşünelim istiyorlar. Ben
bunu düşünüyorum ama korku olarak değil; onlardan
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intikam almak için. Onur ne, namus ne, bu soruyu
sordum... İnancım yoksa, düşüncelerim yoksa ben
de yokum.”
***

868 YARA SAVAŞMA NEDENİM,
NEDENİMİZ OLSUN!
“Ayten’in direnişi ideolojimizin gücünü gösterdi.
Her şeyin beyinde başlayıp beyinde bittiğini gösterdi.
İnancın ne kadar güçlü bir silah olduğunu gösterdi.
Yoldaşlık duygusunun, şehitlerimizin ne kadar önemli
olduğunu gösterdi.
Manevi dünyamızın düşman karşısında ne kadar
güçlü bir barikat olduğunu ve bizim ideolojimizle, şehitlerimizle beraber olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Kimsenin bizi yenemeyeceğini
kavrattı.
Düşmana karşı boyun eğmemek için her günün
eğitim olması gerektiğini gösterdi.
Doğru düşünmenin ne kadar önemli olduğunu,
düşmanı ve kendimizi tanımanın yenilmezlik olduğunu
kavrattı. Biz hiçbir zaman politikasız kalmadık düşüncesinin tek bir kişinin direnişinde nasıl somutlandığını
gösterdi.
Bana beni gösterdi. Beni biz yapmanın önemini
kavrattı. İdeolojimize, Marksizm-Leninizm’e inancımı
güçlendirdi. Bu ideoloji ile devrim yapacağımıza olan
inancımızı büyüttü. Kinimi arttırdı. 868 yara savaşma
nedenim oldu.”
***

İRADE İSTERSE
ÖZLEMEK DE YASAKLANIR!
“Ayten ablanın iradesi çok etkileyici. Kendime özlemeyi yasakladım diyor; çünkü sürekli, bu duyguya
sokmaya çalışıyorlarmış, yalnızsın kimse yok vs. gibi.
Sürekli çalıştığı arkadaşları, şehitleri aklına getirmiş,
onlarla konuşuyormuş. Büyük bir irade bu, Saygon
zindanlarındaki gibi. Kitaplaştırmalıyız.”
***

DİŞLERİMLE PARÇALAMAK İSTİYORUM
AYTEN’E İŞKENCE YAPANLARI
“Ayten’in 6 ay boyunca işkencede olduğunu ilk
duyduğumda, bir hafta neredeyse hiç uyuyamadım.
Her duyguyu yan yana yaşıyor insan; öfke, kin, ağlamak… Gülüşünü hatırlıyorum, yüzünde gülümseme
beliriyor. Onur duydum yoldaşımla, onun yoldaşı olmakla ve bu gücü bize veren örgütümüzle…
6 ay yaptıkları ve şimdi de 868 yara… Ve dişlerimle
parçalamak istiyorum ona bunu yapanları. Kaç gündür
bakıyorum 868 tane katil kimler olur diye. 7 bin tane
MİT elemanı var diye okudum bir yerde. AKP milletvekillerinin sayısı… 868 yarasına eşit 868 katilden
hesap sormak…
Kendime kızıyorum 868 yarayı nasıl saracağız
diye. Çok daha hızlı olmalıyız, yoldaşımızın hesabını

sormak istiyorsak çok iyi örgütlenmeliyiz.
868 yara aklımızdan hiçbir gün çıkmamalı gerçekten. Çıkmasın, kazınsın beynimize, bütün iliklerimize. O yarayı vücudumuzun her yerinde öfkeye
dönüştürmeliyiz.
868 yara bizim yaramız artık. O yaraları iyileştirmek
devrimi büyütmekten geçiyor. O yaraları sarmak
düşmana 868 kez vurmaktan geçiyor.
Ayten’in 6 ay işkenceciler karşısında direnişine
herkes saygıyla bakıyor şu an. Ayten’in isminin geçtiği
yerde insanlar sesini kesiyor, nasıl bir kızmış o
diyorlar, nasıl bir inançmış diyorlar.
Biz dünyada ilkleri yaratan bir hareketiz. Ayten’e
adın ne dediklerinde o şehitlerini gözlerinde canlandırdı.
Adın ne dediklerinde örgütü ve yoldaşlarına duyduğu
güven onu dik tuttu, güçlendirdi.
Ve dergide de yazıyordu Ayten ilk başta karar
aldı, direnme kararı ve sonrası boş gerçekten. İstersen
dilini kes, çıkmaz o dilden tek bir söz.
Düşmanımızı iyi tanımalıyız, öfkemizi büyütmeliyiz,
öfkemizi yaptığımız işlerde göstermeliyiz. 868 yaranın
karşılığı devrimciliğimiz olmalı, örgütlenmemiz olmalı.”
***

AYTEN’İ SEVMEK,
868 KEZ DAHA İYİ DÖVÜŞMEK DEMEK
“868 yara izi... Düşünüyorum, 868 yara insan vücuduna sığar mı? 868 artık bizim için bir sayı değil.
Ayten’e sevgimiz, düşmana öfkemiz...
868 kere teslimiyeti dayattılar. Ayten direndi.
868 kez emperyalizme meydan okudu.
868 zafer kazandık.
Savaş 868 kez Ayten’in vücudunda sürdü. Emperyalizm ile halklar arasındaki savaş küçüklü büyüklü
pek çok mevzide sürüyor. Hepimizin iç savaşında,
düşmana karşı silahla yürüttüğümüz savaşta, demokratik
alanda verdiğimiz mücadelede... Ayten’in olayında,
düşman ne kadar da aciz. Geldi doğrudan onun narin
bedenine yöneldi. Savaşı Ayten’in bedenine taşıdı.
Savaşı en çıplak, en aciz yöntemle sürdürdü. 868 kez
Ayten’i yaraladı. Ama sonuç alamadı. 868 yara iziyle
Ayten hala savaşın içinde. Bu müthiş bir güç.
***

868 İZ NE DEMEK?
“868 kez bütün duyu organları ile direnmiş Ayten
abla. Etiyle kemikleriyle direnmiş. Asıl direnen; beyni.
Asıl direnen tarihimiz, asıl direnişi yaratan şehitlerimiz. İdeolojimiz kazanmış. Tarihimize, şehitlerimize
sarıldığımızda ne kadar güçlü olunabileceğini gösteriyor.
Düşmanı tanırsan direnirsin, hedeflerini bilirsen direnirsin.
Dünya halkları, Anadolu halkı Ayten ablaya çok
şey borçlu.”

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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“Faşizme karşı direnmek görevdir.
Çünkü faşizm, finans kapitalin en gerici, en şoven,
en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür.” (Dimitrov)
Bu nedenle,

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
Bize yapılan haksızlıkları ispatlamak için gizli yaşamak zorunda kalırız.
Can güvenliğimiz için gizli yaşamak zorunda kalırız.
Düşünce özgürlüğü ve örgütlenme hakkının gasp edildiği yerde;
düşüncelerimizi savunmak için, örgütlenme hakkımızı kazanmak için,
adalet için gizli yaşamak suç değil HAKTIR!
Gizlilik, mazlumların zalime karşı mücadelesinin
kalesidir.
Haklarında vur emirleri çıkarılanlar, tutuklama
kararı alınanlar, başlarına ödül konulanlar, mücadelelerini o kaleden sürdürmeye devam edecekler!

1- Biliyor Musunuz? Bu Ülkede Onlarca
Avukat, Sanatçı, Şu Anda İllegal!
AKP faşizmi, “böyle bir avukatlık olmayacak”,
“böyle bir sanatçılık olmayacak” diyerek, halkın
avukatlarına, halkın sanatçılarına karşı saldırıya geçti.
Bürolarına baskınlar düzenledi. Onlarcasını tutukladı.
O baskınlarda tutuklanmayan halkın avukatları ve
sanatçıları, gidip faşizme teslim olmak yerine, illegal
yaşamaya başladılar. Başka bir deyimle yeraltına
geçtiler.
AKP faşizminin yargısı, 15 Eylül’de halkın avukatlarını tahliye etti. Aynı gün akşam yeniden tutuklama
kararı çıkardı. Haklarında yeniden tutuklama çıkarılan
halkın avukatları teslim olmadılar. Onlar da şimdi gizlilikte yaşıyorlar.
Her şeyi düzen için düşünenler açısından bu anlaşılması zor bir durum olabilir; bir avukat illegal olur
mu? Sanatçı illegal olur mu?
Olur.
Tarihe bakıldığında bunun sayısız örneği görülür.
Bugüne bakıldığında ise, gizliliğin zorunluluğunun
sayısız kanıtı bulunur.
Gizliliğin zorunluluğunu ve meşruluğunu görmek
için; hem tarihe, hem bugüne bakacağız.

2- Kavramları Netleştirelim:
Polis bültenlerinin ve savcıların iddianamelerinin
değişmez bir klişesi vardır: Yasadışı illegal örgüt…
Yasadışı ve illegal hep yanyana, hep aynı anlamda
kullanılır. Bu devrimcileri ve devrimci örgütleri “gayrı
meşru” ilan etmenin bir yöntemidir.
Gizlilik ayrı, hukuk dışılık ayrıdır.
Hiçbir hukuk; haklı, meşru, zorunlu koşullarda
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gizliliğe başvurmayı “suç” ilan edemez.
Gizlilik nedir? Gizlilik, belli bir mücadeleyi sürdürmek, bir örgütlülüğü korumak, kişilerin kendini korumak için başvurdukları yöntemlerin bütünüdür. Sömürüye ve zulme dayanan yönetimler karşısında,
gizlilik tüm halk için meşru bir haktır.
Meşruluk nedir? Meşruluğun kelime anlamı GEÇERLİ demektir. Bizim için doğruluğun ve yanlışlığın
ölçüsü, kanunlara uygun olup olmaması değil; meşru
olup olmamasıdır. Meşruluk, tarihsel ve siyasal
haklılıktır.

3- Meşruluğumuzun Temeli Tarihsel
Ve Siyasal Haklılığımızdır
Tarihsel ve siyasal haklılığımızın iki önemli ayağı
vardır.
Birincisi, mevcut düzenin -kapitalizmin- yıkılıp
yerine, yeni bir düzenin kurulması tarihsel bir zorunluluktur. Çünkü tarihte hep böyle olmuştur. İlkel toplumdan köleci topluma, feodal toplumdan kapitalist
topluma nasıl tarihsel zorunluluk olarak geçilmişse
kapitalist toplumdan sosyalizme de aynı tarihsel zorunluluk içinde geçilecektir.
İkincisi, emekçi halklar, her türlü haklarını elde
edebilmek ve sömürülmeden, baskı ve zulüm görmeden
yaşayabilecekleri bir düzeni ancak eski düzeni yıkmakla
kurabilirler. Bundan dolayı devrim mücadelesi haklı
ve meşrudur.

4- Kişiler, Örgütler, Neden “Gizliliğe”
Başvurur
Gizlilik, işte bu mücadeleyi sürekli kılabilmek içindir.
Sömürü ve zulüm düzeninin sahipleri, bu haklı ve
meşru mücadeleyi engellemek için, işkence, tutuklama,
katletme, yasaklama, kurumları kapatma, yöneticilerini
etkisizleştirme... her yönteme başvururlar.
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İşte bu koşullarda halklar, mücadeleyi faşizmin
açık hedefi olmadan, gizlilik koşullarında sürdürürler.
Meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara, meşruluğunu kaybetmiş bir devlete ve yargıya karşı, direnmek ve direnişi her koşulda sürdürebilmek
için gizlilik haktır.
Sömürü ve zulme karşı mücadele edenler, tarih
boyunca gizliliğe başvurmak zorunda kalmışlardır.
İllegalite binlerce yıldır var. Ezilenlerin ezenlere
karşı mücadelesi başladığından bu yana, illegalite
ezenlere karşı savaşanların kullandığı bir araç ve
yöntem olmuştur.
Kimse bir zorunluluk olmadan illegal yaşamı, illegal
örgüt kurmayı, illegal yöntemlere başvurmayı tercih
etmez. Gerek kişiler, gerekse de örgütler için illegalite
hep bir zorunluluk olarak gündeme gelmiştir.
Halklar, Osmanlı’da çiftbozan vergilere karşı isyan
ederken, Anadolu’nun emperyalistler tarafından işgaline
karşı savaşırken, gizlilik yöntemlerine başvurdular.
Dünya halkları, Nazilere karşı sayısız gizlilik yöntemleri
geliştirerek direndiler.
Gizlilik, tarih boyunca mazlumların zalimlere
karşı kalesi oldu ve olmaya devam edecek.

5- Siyasi Davalarda Gizlilik Suç
Olamaz.
Çünkü, bu davalarda yargılananlar, mevcut sömürü
ve zulüm düzenine karşı mücadele ediyorlar. Sömürenin
ve zalimin zulmüne karşı, herkesin kendini koruma
ve savunma hakkı vardır.
Emperyalist işgal altında, faşizm koşullarında, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele edenler açısından gizlilik zorunluluktur.
Gizlilik politik bir karardır ve suç değildir. Faşizmin
bu kadar azgın olduğu bir süreçte gizlilik suç olamaz.
Gizlilik suç değildir. İllegal yaşamayı, illegal örgütlenmeyi, illegal ilişkileri açıkça savunuyoruz.
İllegalite, inandığı dava uğruna düşüncelerini savunmayı
sürdürmenin, örgütlenmesini sürdürmenin koşullarını
yaratmaktır.

6- Meşru Olan İktidar Ve İktidarın Yargısı
Değildir, Meşru Olan Biziz!
Hiçbir iktidar, sayısal çoğunluğu nedeniyle “meşru”
hale gelmez. Hitler iktidarı da seçimlerde çoğunluk
sağlayarak iktidar olmuştur. AKP faşizmi; 16 yıldır,
yüzde 50’lere varan oranlarda oy almaktadır. Ancak
bu onları meşru kılmaz. Meşruluğu belirleyen, sayısal
anlamda çoğunluk olmak değildir. Meşruluk, kanunlara
uygunluk değildir.
Tek meşruluk kaynağı vardır: Tarihsel ve siyasal
haklılık.

7- Bu Yargının Nesine,
Nasıl Güvenilebilir?

Meşru Olmayan Bu Yargıdır
Bu ülkede bırakın yargılananları, yargılayanların
bile hukuki bir güvencesi yoktur.
Örnekleri çok;
En son örnek; 14 Eylül’de Halkın Hukuk Bürosu
avukatları hakkında tahliye kararı veren mahkeme
heyeti dağıtıldı.
301 işçinin katledilmesinin yargılandığı Soma Davası’nda, patronların istediklerini yerine getirmeyen
mahkeme
heyeti
tamamen
değiştirildi.
- Rize Çayeli’nde HES’lerle ilgili iktidarın istediği doğrultuda karar vermeyen, 6 Eylül 2014’te 10 işçinin
katledildiği Torunlar Center inşaatı davasında, mahkeme
heyeti değiştirilerek patron hapis cezasından kurtarıldı.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 2014 Ekim ayında
18 işçinin katledildiği maden katliamında madenin
patronu, heyette değişiklik yapılarak tahliye ettirildi.
Örnekler uzayıp gider.
Böyle bir yargıya kim niye güvensin?
Haklarında, hiçbir haklı gerekçe yokken tekrar
tutuklama çıkarılan avukatlar, bu haksızlığı bile
bile niye gidip faşizme teslim olsunlar?
Niye işkencecilerin kendilerini gelip alabilecekleri
bir yerde bulunsunlar?!
O avukatların, sanatçıların, illegal olmalarından
daha doğal bir sonuç yoktur.

8- Gizlenmenin ve Gizlemenin
Meşruluğu Tartışılamaz!
Naziler, iktidara geldikleri dönemde ve 2. Emperyalist
paylaşım savaşı boyunca,
6 milyon Yahudi’yi, 2 milyon Çingene’yi katlettiler.
Naziler, Çingenelere ve Yahudilere yönelik katliamlar
yaparken, kim Çingeneler’i veya Yahudileri illegal yaşamaktan dolayı suçlayabilir?
Mesela, böyle bir süreçte bir Yahudi’yi saklamak
suç olabilir mi?
Nazilere karşı savaşan ve fakat birliğinden ayrı
düşen bir Sovyet askerini saklamak suç mudur?
İnsanlık görevi mi?
Nazi işgaline karşı, birçok ülkede esas olarak komünist partizanlar direnmiştir. Komünistler, bu direnişleri
kopkoyu bir gizlilik koşullarında sürdürmüşlerdir.
Bu koşullarda gizlilik uyguluyorlar diye, komünistler
suçlanabilir mi?
Bu koşullarda komünistleri evinde, işyerinde saklayanlar suçlanabilir mi?
Anadolu emperyalistlerin işgali altındayken, İstanbul’da Kurtuluş Savaşı’na silah sağlamak için illegal
örgütler kurulmuştur. Kim bunların suç olduğunu iddia
edebilir? Kim bu örgütlerde yer alan vatanseverleri
“YASADIŞI İLLEGAL ÖRGÜT” kurmakla suçlayabilir.
Irak’ta, Libya’da, Suriye’de Amerikan emperyalizminin işgaline, katliamlarına karşı, gizli örgüt kurmak,
gizli yerler oluşturmak, gizli ilişkiler kurmak nasıl suç

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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sayılabilir?

9 - Gizli olmak kadar GİZLEMEK DE
MEŞRUDUR!
Halk, bin yıllardır zulme karşı mücadelenin öncülerini,
yöneticilerini, savaşçılarını saklamış, beslemiş, donatmıştır. Halkın aranan, başına ödül konulan vatanseverleri, devrimcileri GİZLEMESİ, dünyanın en onurlu,
sorumlu davranışıdır ve asla suç olduğu iddia edilemez.
Sonuç olarak;
Gizlilik suç değil, haktır.

- Devam Edecek -

Türkan Albayrak Direniş Günlükleri:
Türkan Albayrak’ın, direniş
günlüklerinden bölümler yayınlıyoruz:
26 Eylül - 24. Gün: “… Bugünlük direniş alanımı 3. Havalimanını ihalesini alan üç ortak şirketten biri olan Kolin İnşaat önüne taşıyorum. Neden Kolin? Dünyanın en
büyük havalimanını yaptığını söyleyen iktidar 14
Eylül’de işçilerin servis, yatakhane, maaşlarını alamama ve can güvenliği talebiyle ayaklanmasını,
jandarma, polis, özel harekattan oluşan ordusuyla
durdurmaya çalıştı. İktidara emri verenlerden biri
Kolin İnşaatın sahibidir.”
27 Eylül - 25. Gün: “…Bağımsız İnşaat iş sendikasından aradılar. Kolin önünde tutuklu inşaat
işçileri serbest bırakılsın konulu basın açıklaması
yaptığım için teşekkür ettiler.”
1 Ekim - 29. Gün: “… Bakırköy direnişçileri
Selvi Polat, Nursel Tanrıverdi ve Bodrum direnişçisi
Engin Karataş’la buluştum. Saat altıda Bakırköy
Meydanı’nda açıklamamızı yaptık, oturma eylemini
5 dakika gibi bir süre yapabildik. ...Daha sonra saldırdılar.

Grup Yorum ve
Yozlaşmaya Karşı Mücadelede
Tutsak Düşen Devrimcilerin
Mahkemesi Başladı…
3 Ekim’de, mahkeme öncesi TAYAD’lı
Aileler adliye önünde basın açıklaması
düzenledi. Mahkemede ilk olarak söz
alan Özlem Kütük savunmasında; “Siz
bizi, bu 12 devrimci kadını, Türkiye’de
yaşayan 40 milyon kadına örnek olmayalım diye yargılıyorsunuz” diyerek savunmasını bitirdi. Sonrasında Grup Yorum
elemanı Betül Varan, Hasan Hüseyin
Korkmazgil’in şiiri ile başladı. Ardından
Yurdagül Gümüş savunma yaptı.
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Gizlilik, direnme hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.
Gizlilik, örgütlenme ve düşünce özgürlüğ ünü
savunmaktır.
Zulüm altında gizlenmek de, gizlemek de meşrudur.
Gizlilik, sadece korunmak için değil, HER KOŞULDA mücadeleyi, direnişi sürdürmek içindir.
Meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara ve yargıya
karşı gizlilik içinde mücadele ve örgütlenmek
haktır.

TAYAD’lı Aileler Türkiye’nin
Dört Bir Yanında Eylemdeydi
İzmir: 29 Eylül’de
Halkın Avukatları ve Halkın Sanatçıları için basın
açıklaması yapıldı.
Ankara: 29 Eylül’de
Sakarya Caddesi’nde,
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı eylem yapan TAYAD’lı Halil İbrahim Şener ve Mehmet
Yılmaz gözaltına alındı.

İzmir

İstanbul: TAYAD’lı Ankara
Aileler 30 Eylül’de Çayan Mahallesi’nde, üzerinde
“Halkın Avukatlarına Özgürlük,
Adalet İstiyoruz! TAYAD’lı Aileler” imzalı sloganın yazılı olduğu 5 bin adet kuşlama yaparak Halkın Avukatlarına Özgürlük istedi.

Hasan Ferit Gedik
Mezarı Başında Anıldı
Gülsuyu Mahallesi’nde 29 Eylül 2013 tarihinde, uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik şehitliğinin 5. yılında
Gazi Mahallesi mezarlığında ailesi ve TAYAD’lı
Aileler tarafından anıldı.

Samsun Dev-Genç: İbrahim Devrim Top’un
Hesabı Sorulacak!
Samsun Dev-Genç’liler 25 Eylül’de, 13
Eylül’de katledilen İbrahim Devrim Top’un
mezarı başında bir araya gelerek anma yaptı.
Ardından Devrim Top’un ailesi ziyaret edildi.

İstanbul

Sayı: 87

7 Ekim 2018
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DİRENİŞİ HEP BİR ADIM İLERİ TAŞIYAN
ÖZGÜR TUTSAKLARDAN...

Sürgün Sevkler
Düşman Sürgün Sevklerle
Neyi Amaçlıyor?
Emperyalizmin ülkemizdeki işbirlikçisi oligarşi, devrimcileri teslim
almak istiyor. Bunun için de her
türlü aşağılık yönteme başvuruyor;
çünkü biliyoruz ki devrimcileri teslim
alabilirse tüm halkı teslim alabilir.
Bunun için tutuklayarak delilsiz nedensiz bir şekilde yıllara varan cezalar veriyor. Hapishanelere atıyor.
2000 yılı itibariyle de F tiplerini hayata geçirerek böl-parçala, tecrit
et-teslim al politikası yürütüyor.
Koğuş sistemini dağıtırsam 3'er
kişilik yerlerde daha çabuk teslim
alırım düşüncesiyle F tiplerini hayata
geçirdi. Tabi o kadar kolay olmadı,
bizi teslim alamadı. Sonuç alamayan faşizm, her zamanki gibi Osmanlı oyununu devreye koydu.
Neydi O Oyun?
Sürgün sevkler yani üç kişilik
hücrelerde kalan insanları daha
çok tecrit etmek veya var olan hapishanedeki örgütlülüğü kırarak
yalnızlaştırmak ve teslim almak
amacıyla, bir kez daha sürgün
sevklere başvurdu. Bugün AKP faşizmi yönelttiği saldırılar ile devrimci
tutsakların halktan ve emekten
yana olmayı, halk düşmanlarını
can düşmanı saymayı esas alan
siyasi kimliklerini yok etmeyi hedeflemektedir.
12 Mart'tan 12 Eylül’e bütün
Amerikancı cuntalarla, bütün halk
düşmanı iktidarlar bunu hedefleyerek her dönem sürgün sevkleri
uygulamış; ama asla başaramamışlardır. Çünkü kendisi de uzun
süre tutsak kalan devrimci şairimiz
Nazım Hikmet'in vurguladığı gibi
mesele esir düşmekte değil, teslim
olmamaktadır.
Bu nedenledir ki faşizmin baskı
ve saldırılarının amacı, sindirip teslimiyeti dayatmaktır. Sürgün sevklerin en temel hedefi budur ki yukarıda şairin söylediği gibi biz cevabımızı yıllar önce verdik.

Düşmanın Sürgün ve Sevk Sırasında Yaptığı İşkence Nedir?
Faşizm, ‘Özgürlük vazgeçilmez
tutkumuz, Özgür Tursaklık geleneğimizdir’ diyen Cepheli tutsakları,
sürgün sevk işkencesiyle yıldırmaya
ve teslim almaya çalışıyor. Gece
yarıları Robokop denen özel yetiştirme katillerle basıp, uykudaki
Özgür tutsakları işkenceyle, yakapaça hücresinden almaya çalışıyor.
Ters kelepçe takma, kolu ters bükme, atardamara bastırma, koldan
tutarak sürükleme ve koridorlara
maltalara çamaşır suyu veya kirli
su dökerek, en alçak işkenceleri
uygulayarak Özgür Tutsaklar'ı sürgün sevklerle yıldırmayı amaçlıyorlar. Sürgün esnasında kol-bacak
kırmalar da düşmanın yöntemlerindendir.
Geçmişten beri sürgünler sırasında bunlar yaşanmış, sürgün ettikleri tutsağın en temel ihtiyaçlarını
da vermeyerek ayrı bir işkence uygulanmaktadır. Sürgün edilen tutsaklara aylarca, kendi eşyaları dahi
verilmemiş, kimi ayakkabısız, kimi
pantolonsuz, kimi kışın ortasında
kazaksız, montsuz tecritin köhne
soğuk hücrelerinde bekletilmiştir.
Düşmanın bunları yaparak, 48
yıldır teslim alamadıkları Özgür
Tutsakları; tecrit ederek, birey haline
getirerek teslim almaya çalışıyor.
Tutsakları ailelerinden uzaklaştırmak, SEGBİS dayatarak savunma
hakkını engellemek, mahkemelerde
dahi yakınlarıyla görüştürmemek
de saldırının parçaları.
Düşmanın saldırılarına karşı taarruza geçen Biz Özgür Tutsaklar
misliyle karşılık vererek, tüm politikaları boşa çıkarıyoruz.
Sürgün Sevkleri Durdurmak
İçin Ne Yaptık?
Cephe’nin hapishanelerdeki direniş tarihi dünya çapında bir direniş
geleneğidir. Hapishanelerde direnişin
iki temel biçimi vardır: Fiili direniş ve
açlık grevi-ölüm orucu. 1980 faşist
cunta döneminde faşizmin saldırılarına karşı her iki direniş biçimiyle de

direnilmiş ve her seferinde de zaferle
çıkılmıştır.
Bugün de düşmanın tecrit politikalarına karşı, biz özgür tutsaklar
oturma eylemlerinden kapı dövme
eylemlerine, hücre yakmalardan
günde üç kez slogan atma eylemlerine, havalandırmada oturma eyleminden sayım vermemeye kadar
değişik eylem biçimleriyle direndik,
haklarımızı kazandık, direnmeye
ve haklarımızı kazanmaya devam
edeceğiz.
Disiplin Soruşturmaları
Faşizm halkımızı köle, vatanımızı ise hapishane haline getirmeye
çalışıyor. Bu nedenle de karşısında
duran ve sonunu getirecek olan
devrimcileri tutsak ediyor ve hakları
olan ne varsa yasaklayarak tecrit
ediyor.
Örneğin hapishanelerde OHAL
döneminde ve daha öncesinde yaşanan yasaklar şöyledir; sohbet
yasak, ziyaret yasak, telefon yasak,
kitap yasak, avukat yasak, selamlaşmak yasak, dayanışmak yasak,
renkli kalem, kağıt yasak... Yani
yaşama dair ne varsa her şey yasak, insana insan yasak!
Bu nedenle Özgür Tutsaklar bu
yasaklar karşısında oturup beklemedi, doğasına aykırı olurdu böyle
bir durum. Ki bunca yasağa, zalimliğe karşı hiç kimse susup beklememeli.
Bunca yasağa rağmen diğer
sol ve Kürt milliyetçileri oturup beklemekten başka bir şey yapmadılar.
Özgür Tutsaklar ise tarihte her
zaman olduğu gibi zülüm varsa
direniş de vardır diyerek, 1 Temmuz
2016 tarihinden itibaren, farklı hapishanelerden; emperyalizmin ve
oligarşinin teslim alma politikalarına
karşı taarruz başlattı. Baskı ve yasaklara karşı bütün hapishanelerde
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş kararı alarak cevap vermiştir.
(Sürecek)

Özgür Tutsakların Sadece Alanı Küçük; Dünyaları Büyük, Beyinleri Özgür!
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Halkın Avukatları
Ne Mahkemelerde Ne SEGBİS’lerde Yargılanamaz
Halkın Avukatlarının Yanındayız!

Özgür Tutsaklardan
Merhaba, hepinizi direnişimizin
ikinci yılının coşkusuyla kucaklıyoruz.
10 Eylül’de avukatlarımızın
mahkemesi var ve avukatlarımıza
SEGBİS dayatılıyor. Halkın avukatlarının tutuklanmasına da keyfi
bir biçimde SEGBİS dayatılmasına
da elbet biz müvekkillerinin de
söyleyecek sözleri var.
Avukatlarımız tutuklandığından
beri bizim de savunma hakkımız
ihlal ediliyor, savunmamızı bile
yapamadan cezalar veriliyor.
Avukatlarımızın tutuklu olduğunu belirttiğimiz zamanlarda
“Onların çıkmasını mı bekleyeceğiz?” diyerek ya avukatsız
duruşma yapma ya da barodan
atanan siyasi davalardan anlamayan ve zaten baştan iktidardan
taraf olan avukatları seçmemizi
istiyorlar.
Bunu kabul etmediğimizden ya
kendi kendimizin avukatlığını yapıyoruz ya da HHB’yi açan, bizlere
yardımcı olan az sayıda değerli
avukatlarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Asıl vekaletimizi verdiğimiz,
dosyalarımıza, tutukluluk süreçle-

rimize vakıf olan avukatlarımız
da bizim gibi tutsak. Mektuplarla
onlara danışmak ve bilgi-yardım
almak, tecritin sansüründen geçse bile ayları buluyor. Yani avukatlarımızın tutuklu olması,
bizim de savunma hakkımıza
en büyük engeldir.
Bizler halk için mücadele
etmiş
halk
çocuklarıyız.
Mücadelemizin meşruluğuna inanıyoruz. Suçlu değil devrimciyiz!
Bizi tecrit hücrelerinde yalnız bırakmayan, uğradığımız hak gasplarında, işkencelerde, mahkemelerde
her daim yanımızda olan halkın
avukatlarının her zaman yanındayız.
Ki avukatlarımızın da bizim
yanımızda olmaları için serbest
bırakılmaları gerekir. Avukatları
tutuklayarak hak mücadelesini
bitiremezler, hak mücadelesini
avukatsız da bırakamazlar. Yeni
avukatlar yetişir, adalet mücadelesine omuz verir.
Avukatlarımızı tutuklayarak tüm
avukatlara gözdağı vermek, tüm
avukatları teslim almak istiyorlar.
Bugün AKP iktidarı tüm meslek
alanlarındaki devrimcileri ve en
ileri unsurları tutuklayarak halkın
her kesimini sindirmek istiyor.
Halkın her kesimine, her meslek
alanına ayrı bir politika uyguluyor.
Öğretmenleri, kamu emekçilerini
ihraç ediyor, öğrenciler için üniversitelere kendi istediği gerici profesörleri atıyor, avukatları da tutukluyor. Her alanda kendi hükümranlıklarını kuruyorlar. Şimdi yargılamayı bile mahkemesiz yapmak
istiyor ve SEGBİS dayatıyorlar.
19 Avukatı Mahkemeye
Getirmekten
Acizlik Mi Yoksa Halkın
Haklarını Savunan
19 Avukattan Korku Mu Bu?
Halkın 19 avukatını düzen mahkemeleri yargılayamaz! Onlar da
biliyor ki halkın 19 avukatı, bu
düzenin mahkemelerini ve adalet
anlayışını yargılayacaklardır ve
gerçekleri açığa çıkaracak, savunacaklardır. Bir kez daha göre-
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ceğiz ki halkın avukatları yargılanamaz.
SEGBİS dayatmasını yıllardır
kabul etmeyen biz özgür tutsaklar
savunma yapamadan, mahkemeye
çıkamadan ceza almaktayız. Her
defasında SEGBİS’in savunmaya
uygun olmadığını, sağlıksız bir
ortam olduğunu, hakimlerle yüzyüze konuşmak istediğimizi,
SEGBİS’in yüzyüzelik ilkesine aykırı olduğunu anlattık.
Bizi mahkemelere çıkarmadıkları için savunma hakkımızı gasp
ettiler ve şimdi bu dayatmayı, bizi
savunacak olan avukatlarımıza da
uygulamak istiyorlar. SEGBİS’i
kabul etmedik, kabul etmeyeceğiz.
Bu dayatmalara karşı avukatlarımızın yanındayız.
Özgür tutsaklar olarak başta
tüm tutsaklar ve tutsak aileleri
olmak üzere tüm halkı, halkın avukatlarına destek olmaya çağırıyoruz.
10 Eylül’de halkın avukatları
ile olalım, avukatlarımızı yalnız
bırakmayalım!
4 Eylül 2018
KANDIRA 1 NO’LU F TİPİ
HAPİSHANE ÖZGÜR TUTSAKLARI

Elmas Yalçın Mezarı Başında
Anıldı
Devrimci Kamu emekçisi Elmas
Yalçın 1 Ekim'de katledilişinin 24. yılında
mezarı başında yoldaşları,
mücadele
arkadaşları,
ailesi ve Grup
Yorum’un katılımıyla anıldı.
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Halka Karşı Astığı Astık Kestiği Kestik Bir Faşist Diktatör

EMPERYALİZM KARŞISINDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİ!
- Devlet Yönetimi, Emperyalist Şirket McKinsey’e Teslim Edildi
- Türkiye Cumhuriyeti Artık Tuvalet Yaptırmak İçin Bile McKinsey’den Onay Alacak
Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dayatmasına Boyun
Eğerek, ABD’ye Korumalarını Almadan Gitti
Böyle Bir Aşağılanmayı Kabul Etmek, İşbirlikçiliğin, Emperyalizme Uşaklığın Kaçınılmaz
Sonucudur
Tayyip Erdoğan, aylardır “Batı”ya karşı meydan
okuyan açıklamalar yapıyordu.
ABD de, AB de kendi bilir, biz de başkalarıyla işbirliği yaparız diyordu.
Doları yasaklamış, “kullananlar bedeline katlanır”
diye tehditler yağdırıyordu.
Bu politika o kadar ısrarla sürdürülüyordu ki;
kimileri ciddi ciddi AKP’nin emperyalizme, ABD’ye
karşı “vatan savunması” yaptığını söylemeye başladılar.
ABD’ye karşı AKP’yi destekliyoruz diye politikalar
geliştirdiler.
Çeşitli kesimler, tam AKP’nin anti-emperyalist
olduğuna inanmaya başlıyorlardı ki, bu yanılsamayı
paramparça eden bir gelişme yaşandı.
28 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yönetimi için ABD’li
yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdiklerini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, ABD’li şirket, “16 Bakanlığın çalışmalarını” kontrol edecek.
IMF’nin Yerine McKinsey,
ABD Ordusunun Yerine Black Water

AKP iktidarının işbirlikçiliğini gizlemek için başvurduğu yöntemlerden biri de, “IMF’ye borcumuz
yok” söylemidir. Doğrudur. IMF’ye borcu yoktur AKP
iktidarının. Ama AKP iktidarında Türkiye’nin dış
borcu 453.2 milyar dolara yükseldi. 2003 yılında,
yani AKP iktidara geldiğinde dış borç miktarı
130 milyar dolardı.
Evet, IMF’ye borcumuz yok; ama dış borcun
milli gelire oranı yüzde 53.3!
Bu yeni-sömürgeciliğin yeni bir yöntemidir.
IMF, Dünya Bankası gibi kurumların teşhir olmaları
nedeniyle, onun yerine farklı emperyalist kurumlar
almıştır.
McKinsey de bunlardan biridir.
Nasıl ki Irak’ta, Suriye’de doğrudan Amerikan
ordusunu kullanmak yerine, paralı askerlerden
oluşan bir “şirket” olan Black Water’in askerleri kullanılıyorsa, ekonomide de IMF yerine McKinsey
kullanılıyor.
Türkiye bir yeni-sömürgedir.
Yeni-sömürge olmak ne demektir? Ekonomisinden ordusuna, kültüründen tarımına kadar her
alanda emperyalizme göbeğinden bağımlı olmak
demektir. AKP iktidarı da göbeğinden bağımlı işbirlikçi
bir iktidardır. Tayyip Erdoğan da bir yeni-sömürge
ülkenin başındaki emperyalizmin uşağıdır. McKinsey’le anlaşma, Türkiye’nin yeni-sömürge gerçeğinin
ve AKP’nin işbirlikçiliğinin tartışma götürmez yeni
kanıtlarıdır.

İdil Kültür Merkezi’nde Kahvaltı
30 Eylül günü hep birlikte yapılan kahvaltının ardından 3-4 Ekim’de yapılacak duruşmalar duyuruldu ve katılmaya çağrı yapıldı.
Kahvaltıya yaklaşık 35 kişi katıldı.

Düzce Direniş Ailesi Sonbahar
Pikniği Düzenledi
Halkın direnişçi mimarı Alev Şahin, Düzce
Direniş ailesi ile birlikte 1 Ekim'de sonbahar
pikniği düzenledi.

Hatay Memur Meclisi Girişimi
Piknikte Buluştu
1 Ekim’de yapılan piknikte “meclis nedir,
neden meclisler, nasıl meclisler ve sendikalar
meclislere alternatif midir?” gibi konular
üzerine sohbet edildi.

ANKARA
Halk Cepheliler 3 Ekim’de,
“Lübnan Devleti
Çıkarları Karşısında Devrimcileri Türkiye
Faşizmine Satıyor! Ayten Öztürk’e Yapılan
İşkencelerin
Hesabını Soracağız!” yazılı pankart
astılar. Aynı gün Tuzluçayır Dörtyol’da, “Halkın Avukatları Bizim Evde,
Halkın Avukatlarına Özgürlük!” yazılı
pankart asıldı. Ayrıca, Batıkent’te
“Grup Yorum’a Özgürlük! Halkın Sanatçılarına Özgürlük!” sloganının yazılı olduğu pankart asıldı.

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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HALKA KAZILAN

ÇUKUR

- Bu çukura mafyayı ve
yozlaşmayı gömeceğiz -

1

Cephe’yi Yok Edin, Halkın Meclislerini,
Milislerini, Halkın Sanatçılarını Yok Edin!
Meydan Çukur’a ve Gazapizm’e Kalsın!
Yoksulların öfkesi “ÇUKUR”a Sığmaz!
Yoksulların Şarkısını GAZAPİZM Söyleyemez!

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER
BİZİM OLACAK
NE KATLEDEREK,
NE YOZLAŞTIRARAK
BUNU ENGELLEYEMEZSİNİZ!
Mafyacılar; ama dürüst, namuslu
insanlar. Halkı düşünüyorlar. Bu
mafya uyuşturucuya karşı. Halkın
sorunlarını çözen, yoksulu, mağduru
gözeten bir mafya.
Çukur adlı dizide “Koçova ailesi”
adlı mafya böyle anlatılıyor. Seyirciye iyi mafya ile kötü mafya arasında tercih yaptırılıyor. Mahalle
kötü mafyanın eline geçerse, her
şey çok kötü olacak… Ama iyi mafyanın elindeyse sorun yok... Güya
kurulu düzenin dışında bir mafya
resmediliyor Çukur’da. Bu senaryoyu izlerken, fonda da bir müzik
grubunun “isyankar” şarkılarını dinliyoruz. Grubun adı Gazapizm.
İyi mafya ve Gazapizm ile birlik
olup, kötülere karşı bir savaşın içinde buluyoruz kendimizi.
HAYIR, HİÇBİR MAHALLEDE
ÖYLE BİR MAFYA YOKTUR. HİÇ
OLMADI.
Peki ne var?
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BİZİM KANIMIZI DÖKEN BİR
MAFYA VAR.
HALKIN KANINI EMEN BİR
MAFYA VAR.
BİZİM KANIMIZI İÇMEYE YEMİNLER EDEN BİR MAFYA VAR.
Peki öyleyse, Çukur bize ne
söylemeye çalışıyor?
Çukur, “iyi” mafyacılığın olduğunu, olabileceğini anlatarak ne
yapmak istiyor?

Mafya Nedir?
Mafya, yasadışı kapitalizmdir.
Başka bir deyişle, mafya, kapitalizmin gayrı meşru çocuğudur. Kapitalizm ve devlet, yasal olarak yapamadıklarını mafya olarak örgütlenerek yapmışlardır. Hiçbir ülkede,
hiçbir zaman, mafya, var olan kapitalist sistemin dışında olmamıştır. Mafyanın parası, kapitalizmin
bütçelerinin, finans hesaplarının
içinde yer alan bir paradır.

CIA, Afganistan ve Kolombiya’da
uyuşturucu ürettiriyor ve dünyaya
pazarlıyor; elde edilen gelir, kontrgerillanın örgütlenmesinde kullanılıyor. Fuhuş, kumar, emperyalistkapitalist devletlerin bilgisi ve onayı
dahilinde organize ediliyor. Sömürücü devletler, uyuşturucu, kumar
ve fuhuştan hem para kazanıyorlar,
hem bu üçlüyle halkları çürütüyorlar.
Mafya işte bu politikanın tamamlayıcı halkasıdır.
Devletin dışında bir mafya yoktur.
Peki öyleyse bu “Mafya operasyonları neden?” diye sorulabilir?
Bu tür operasyonlar, oligarşi içi çelişkilere, bu grupların devletin denetiminden çıkma eğilimlerine bağlı
olarak zaman zaman yapılır. Ama
bu yukarıda söylediklerimizin bir
harfini bile değiştirmez.
Çukur’da anlatılan tarzda bir
mafya yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır.

Mahalleler Kimin Olacak?
Mahallelerde Halk Meclislerini,
Milisleri, Halk Cephesi’ni yok ederlerse, yerlerine bu tür mafya grupları
geçecek.
Halkın sanatçılarını yok ederlerse, işte alternatifi Gazapizm
gibiler olacak.
Herkesin bildiği gibi, faşizm, halkın sanatçılarını, halkın avukatlarını,
halk meclislerini, halkın milislerini,
halkın kültürünü, Halk cephelileri,
kısacası, halka ait örgütlü ne varsa
onları yok etmek istiyor. Bu yok
etme saldırısını sürdürenler, hayatın
boşluk tanımayacağını da biliyorlar.
Bu nedenle, devrimcileri yok ettiklerinde yerine bir şey koymaları
gerekir. Koçovalı veya onun gibiler, işte bunun için övülüyor,
meşrulaştırılıyor. İşte bunun için
Gazapizm ve benzeri gruplar parlatılıyor.
Mahallenin sorunlarına müdahale edecekseniz, Halk Meclisi’yle
değil, Koçovalı Ailesi gibi örgütlenip,
çeteler kurup müdahale edin diyorlar.
Diyorlar ki, müzikle isyan edecekseniz, Grup Yorum’la değil, Gazapizmle isyan edin!
Dolayısıyla ne Çukur, öylesine
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yayınlanmış bir dizidir, ne de Gazapizm gibi grupların öne çıkarılması
rastlantısaldır.
Çukur ve Gazapizm, faşizmin
programına ve hedeflerine uygun
araçlardır.
Mesele; faşizmin Çukur dizisinin
senaristlerine “şöyle bir senaryo
yazın” deyip dememesi değildir.
Faşizmin politikalarını belirleyen
karargahtan kimse gidip Gazapizm’e
“şöyle şarkılar yazın” dememiştir.
Burjuvazi, istisnai durumlar dışında
böyle yönetmez zaten. Yönlendirir.
Ekonomisiyle, sponsorluğuyla,
televizyonlarıyla, sunduğu veya
sunmadığı imkanlarıyla, ödül ve
cezalarıyla yönetir yönlendirir.
Eğer, bir yoksul mahallede, Halk
Meclisleri’nin hayata müdahalesini,
halkın sorunlarını nasıl çözdüğünü
somut yaşanmış örnekleriyle veren
bir dizi yaparsanız, bunu yayınlayacak bir televizyon kanalı bulamazsınız. Böyle bir diziyi “piyasa
koşulları içinde” çekemezsiniz bile.
Hiçbir kapitalist şirket, böyle bir
diziye sponsor olmaz. Düzen sanatçısının işi de orada biter. Halk
Meclislerini anlatan, fonda Gazapizm’in değil de Grup Yorum’un şarkılarının olduğu bir dizi, haftalarca
“Sezonun en iddialı dizilerinden biri
olmaya hazırlanan Çukur, nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile yeni sezona damgasını vuracak.” diye tanıtılır mı sizce?

Gazapizm kimdir? Nedir?
Gazapizm, “Türkçe Rap” müzik
yapıyor. Müziğe 2003’te başlamış.
2014’te Yeraltı Edebiyatı albümünü
yayımlamış. Gazapizm’in niteliği
nedir?
Gazapizm gibi birçok sanatçı
ve grup var. Ortak özellikleri; isyankar, asi, otorite tanımaz, muhalif
görünümleridir. Rap, Hiphop gibi
müzik türlerini benimseyenlerin
hepsinde bu özellik vardır. Muhalif
görünür. Ama aslında düzene
götürür.
İsyan eder gibidir, ama isyanın
sonuçsuzluğunu anlatır. Umutsuzluğu yayar. Çünkü bu tür grupların
hiçbiri bir alternatife sahip değildir.
Önerecekleri bir alternatif yoktur.

Hangi “İyi Mafya”dan Söz ediyorsunuz? Onları katleden MAFYA’DIR.

Çukur’la, Gazapizm’le Bize Ne Diyorlar?
Mahallenizdeki haksızlıklarla mücadele etmek istiyorsanız, Halk Meclisleri’yle
değil, mafya aracılığıyla edin.
Mahallenizdeki haksıza, uğursuza karşı şiddet uygulanması gerekiyorsa,
milis olarak örgütlenmeyin, mafyalara bağlı çeteler kurun!
Neden? Çünkü Halk Meclisi kurarsanız, meclisiniz basılır, dağıtılır,
üyeleriniz tutuklanır.
Halk Meclisleri terör örgütünün uzantısı… Onlara katılırsanız zarar görürsünüz… Ama Koçovalı Ailesi gibilerine katılın...
Hele ki milis olmaya kalkmayın. Milis örgütlerseniz, yıllarca hapisten çıkamazsınız, infaz bile edilebilirsiniz.
* Müzik grubu mu kurmak istiyorsunuz? Kurun.
Ama Grup Yorum gibi gruplar olmasın. Bakın onların kaç tanesi hapishanede?
Daha önce de 40 üyelerini işkenceden geçirdik, hapsettik.
Gazapizm gibi olun. Bakın sizi tekellerin sponsorluğundaki festivallere çağırırız… Dizilere müzik yaptırır sizi ünlü yaparız.
* Bu tür gruplarla Grup Yorum’u karşılaştırıyor ve diyor ki, “bakın onlar
terörist, oysa bakın Gazapizm, dizilere müzik bile yapıyor…”
* Politika budur: Devrimcileri, halktan yana sanatçıları, halkın kendi öz
örgütlenmelerini tecrit ediyor, yalnızlaştırıyor, terörist ilan edip imhaya
yöneliyor.
* Çukur’u, “iyi mafyayı”, Gazapizm tarzı muhalefeti meşrulaştırmak,
“masum görmek”, işte bu politikaya, bu oyuna güç vermektir.
Kapitalizmin alternatifi sosyalizmdir. Mevcut düzenin yıkılmasını
istiyorsanız, kurulu düzenin alternatifi devrimdir. Devrimi, sosyalizmi
savunmayanlar, bir alternatif olamaz
ve öneremezler. Bu, kişilerin, grupların niyetlerinden bağımsız olarak
böyledir.

Gazapizm tarzı:
Sözdeki isyan, özdeki
düzeniçiliği gizler
Gazapizm’in şarkılarında ne
var? Uyuşturucu, “duman, alkol,
küfür…” hepsi var.
Arada adaletsizlik var, zulüm
var, Gülsüm Elvan var…
Bu müziğin, bu grupların ortak
özelliği şudur: Sanki düzene kafa
tutuyorsun, ama aslında düzenin
bir parçası oluyorsun. Çukur’da

gördüğümüz budur. Gazapizm budur.
Saçma sapan ve apolitik ve örgütsüz ve direnişsiz satırların arasına;
“Sen ne bilirsin ki efkarımın erbabı mısın?
Yoksa kandırılmış ecdadımın enkazı mısın?
Sen bilirmisin ki mezarlığın mehtabı nasıl?
Gülsüm Elvan’ın ölen evladına
feryadı mısın?”
dizelerini koyuverir örneğin.
Oysa parçanın her yeri apolitiklik
doludur, duble rakılar içilmektedir...
Ama Gülsüm Elvan dedin mi, birden
politikleşiveriyorsun...
Bu tür müziklerin ana kaynağı
olan rock müziğin gelişimine baktığımızda bu çarpıklığı açıkça gö-

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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rürüz:
“1960’ların sonunda, Vietnam Savaşı’nın da patlak
vermesi ile birlikte, rock müzik bir anda politize olmaya
başladı. O dönemki hippie başkaldırışının en önemli
birleştirici unsurlarından biri rock müzikti. Rock müziğin
“özgürlük, serbest aşk” gibi temalarla sola meyletmeye
başladığı dönemler de 60’lardır zaten.” (Johnny Thunder, http:// www. rockfreedom.com)
Rock müziğin politize olması, kendi içinde tam
tersi bir işlevi yüklemesiyle birlikte gelişiyordu oysa.
O dönemdeki gençlik hareketini rotasından saptırma,
içeriğini boşaltmada en büyük rolü rock müzik oynamıştı.

Böyle eleştirmek ucuz ve kolay!
“Sokayım satılık sevginize 14 Şubat.
Başlık parası mı lan bu, biçiyonuz fiyat!”
14 Şubat sevgililer gününü eleştiriyor. Eleştirmeli.
14 Şubat kimin icat ettiği bir gün; burjuvazinin.
Peki Gazapizm burjuvazinin düzenine karşı “sokayım”lı, lanlı lunlu şarkılar dışında ne yapıyor?
Burjuvaziye karşı direnen işçilerin direnişlerinde
niye yok? Nuriyeler’in yanında niye yok? Kezban
Ana’yı ziyarete niye gitmiyor? Niye Grup Yorum yasağına karşı bir eylem koymuyor?
Yapmıyor, çünkü pratikte burjuvaziye karşı tavır
almak, eylem yapmak, devrimcilerle yanyana olmak,
öyle sokayımlı, lanlı lunlu şarkılar söylemeye benzemez.
Bedel ister. Sözde değil, faşizme, emperyalizme, sö-

BU ÜSLUP, KİME NE ANLATIR!
BU BURJUVAZİNİN İSTEDİĞİ DİLDİR
Aşağıda Gazapizm’in şarkı sözlerinden bazı satırlar
aktarıyoruz.
Bırakın dilimizde kullanmayı, okuması bile bizim
için zordur. Aynı zorluğu okurlarımız da duyacaklardır.
Ama buna rağmen bunları aktarmakta yarar gördük.
Gazapizm’in şarkılarında bu pespaye dilin örnekleri o
kadar çok ki… Çok küçük bir bölümünü örnek olarak
aktarıyoruz:
Relax ol, yak ice’ı!
Rapin babası mısın sen, ne ayaksın?
Sikimin kafası peltek, Umut Ertek, değil erkek!
Bence sen bi’ karısın;
Rap’in yüz karası, sana bir film çekecem, adı
“Kan parası”
Red-light’daki orospudan daha karasın
Parasını ver koçum, kasabı kasabasının amına
koyasın
Bırak bu işleri, git boğazda kendini yak Alişan gibi
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mürüye, adaletsizliğe gerçekten muhalif olmayı gerektirir.
Lanlı lunlu küfürler kolay. Burjuvazinin de hoşuna
gider aslında. Neden?
Bu üslup kimin diye düşünürsek, cevabı da buluruz.
Bu üslup da burjuvazinin, egemen sınıfların halkın
dilinde yarattığı yozlaşmanın, değersizleşmenin sonucudur.
Halk küfür etmez mi? Eder; hem de en ağırından...
Ama bu halkın doğal özelliği değildir; bu halkın dilinin
bozulmuş halidir. Bu dil emperyalizmi asla rahatsız
etmez. Burjuvaziyi korkutacak olan, küfürler değil,
halkı kavgaya ve örgütlenmeye çağıran şarkılardır.
Gazapizm de halka, örgütlenmeyi değil, küfür edip
boşalmayı öğretiyor. Bu nedenle Gazapizm gibilerini
burjuvazi seviyor.
Gelecek sayı 2. Bölüm: Hippi kültürü ve mücadelenin, müziğin, gençliğin yozlaştırılması

Mahallelerimizde Uyuşturucuya
Geçit Vermeyeceğiz!
Halk Cepheliler 1 Ekim'de
Ankara’da, Hasan Ferit Gedik’in uyuşturucu çeteleri tarafından katledilişinin beşinci
yıl dönümü nedeniyle "Devrim
Top-Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür!" yazılı pankart astı.

*
Sikeyim kanını yo, galiba deliriyom
İnsanoğluna, hiç güvenim yok
Ölümden daha yakın, hiç bi’ köy yok!
Biz L.A. değilsek, değilsiniz New York!
*
Bu da, sokak ağzı, kasıkta sızı
ama Sikerler adamı, akıllı takıl adı
Argo müziğin aklını kaçıranı safı alın kapışalım
Girdiniz götüne o po-pü-ler müziğin, hop pilot gibiyim!
Oldschool rapi değil, kostümü giyimi
Bok gibi stil, bi’ de puşt gibi karakterle
İzmir’de şovenizm, iyi değil!

BÖYLE BİR DİL, KİME NE VEREBİLİR?
DERDİNİ BU DİLLE ANLATMAK, ACİZLİKTİR, YOZLAŞMADIR, ALÇALMADIR.
Gazapizm bunu bir de “isyankarlık” adına yapıyor.
Bu tam da burjuvazinin istediğidir.
Şimdi bir düşünelim bakalım; Gazapizm’i mesela
bir halk konserine çağırabilir miyiz?

868 YARAYI AÇAN FAŞİZMİ, İŞBİRLİKÇİLİĞİ,

Sayı: 87

7 Ekim 2018

DAYATILAN
UZLAŞMA-TESLİMİYET-TASFİYE
2. Bölüm

TASFİYECİLİĞİN DOĞUM YERİ
İŞKENCEHANELER VE HAPİSHANELERDİR
Ölüm Oruçları, Aytenler’in Direnişleri
İşte Bu Yüzden Tarihi Önemdedir!

KAHRAMANLAŞTIRAN KARARGAHTIR!
Neden birçok yerde sadece
Cepheliler direniyor? sorusunun cevabı, kime hangi karargahın yön verdiğindedir.
Karargah ideolojidir.
İdeoloji Marksizm-Leninizmdir.
Direnişlerle Cephe’nin öz-

deşleşmesi tesadüfi değildir.
Zafer kazanmanın sadece
Cephe politikalarıyla mümkün
olabilmesi tesadüfi değildir.
Aytenler, Sabolar, Sibeller,
Şafaklar, Leylalar, Bilgehanlar, Devrimler’in kahramanlıkları kişisel kahramanlıklar

şkencehanelerde çok eskiden beri, Cepheliler,
işkencecilerin şu sözüyle karşılaşırlar: “gidin
ÖDP’li olun!”
Ayten’e işkence yaparken, doğrudan böyle söylememiş olsalar da söylediklerinin özü aynıdır:
“Silahlı mücadeleden vazgeçeceksiniz”.
Bu, “ÖDP’li olun”la aynı anlama gelir.
Çünkü; bu topraklarda silahlı mücadeleden vazgeçtiğinizde, hangi teoriyi yaparsanız yapın, ÖDP’lileşirsiniz.
ÖDP’lileşmek ne demektir?
ÖDP; düzen içileşme açısından, legalizm bataklığına
batma ve devrimci teorinin ve değerlerin tasfiyesi
açısından en karakteristik olan ve başı çekendir.
EMEP’in, SİP’in, TKP’nin, EHP’nin, SDP’nin ve ondan
ayrılanların ve adlarını burada şimdi sıralayamayacağımız kadar çok legal partinin ÖDP’den bir farkı
yoktur.

İ

ÖDP’li olunca ne olacak?
Birincisi, hapis yatmayacaksınız artık. Hapishanelerde bir tek ÖDP’li yoktur. Bir tek TKP’li
yoktur. Bir tek EMEP’li yoktur. (Bazen şu veya bu
toplumsal eylem içinde bir ÖDP’li, TKP’li vd. tutuklanabilir, ama bu ÖDP’li, TKP’li oldukları için değil, o
eylemlerden dolayıdır.)
İkincisi; infaz edilmezsiniz. İnfaz edilen bir tek
ÖDP’li yoktur.
Üçüncüsü; kaçırılıp kaybedilme riskiniz yoktur.
(Savaşın çeşitli aşamalarında, özelikle Latin Amerika’da ve ülkemizde de tanık olduğumuz gibi, sendikacılardan sosyal demokratlara kadar bu kesimler de
tüm bu zulüm yöntemlerinin hedefi olabilirler. Ama
reformizm, aynı zamanda bunu görmeyen bir körlüktür.)
Şimdi burada geniş ve ayrıntılı bir ÖDP tahlili yap-

değildir.
Onlar, bu ideolojinin kah‐
ramanlaşrdığı ve ölümsüz‐
leşrdiği devrimcilerdir.
Cephe’nin öğrenci, gecekondulu, işçi, kamu emekçisi,
öğretmen, hemşire, ev kadını,
halkın her kesimini savaştırabilmesi, karargahının gücündendir.

mayacağız. Çünkü sorunumuz şu veya bu taktiğin,
politikanın tartışılması değil; bir partinin, örgütün
sınıflar mücadelesindeki yerini ortaya koymaktır. Ve
böyle baktığımızda ölçüler nettir:
Devrimin olmadığı yerde düzen vardır.
Devrime hizmet etmeyen, düzene hizmet eder.
Tasfiyecilik, 12 Eylül’ün işkencehanelerinde ve
hapishanelerinde başladı.
Ölüm orucunu anlatan şarkıda şöyle denir:
Soyun dedi düşman inançlarından
Dört kızıl ok fırladı yayından.
Ölüm oruçlarıyla tarih yazanlar, onurla böyle
anlatırlar o dönemi.
Peki reformizm ne diyecek o dönem için?
Soyun dedi düşman inançlarından… Biz de
soyunduk.
Çünkü, tarih tanıktır ki; o işkence tezgahlarından
geçip, Mamak hücrelerinde işkenceye tabi tutulan
mesela Devrimci Yol önderleri, işe örgüt olmadıklarını
söyleyerek başladılar.
Faşistlerle “karıştırıp barıştırma” politikasının uygulanmasına seslerini çıkarmadılar.
En aşağılayıcı işkencelere ve yaptırımlara boyun
eğdiler.
Teslimiyet devam etti.
Tahliyelerle birlikte inançlarından nasıl tamamen
soyundukları açıkça ortaya çıktı.
Halk savaşı… “zamanı değil” dediler. Silahlı mücadele’den, illegaliteden kitleler korkuyor dediler.
Hepsini bir kenara attılar.
Geçmişte kimliklerini tanıyan birçok teoriyi, üzerlerinden ve beyinlerinden çıkarıp attılar. Uruguay’da

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Tupamarolar da böyle yapmışlardı. PKK, Diyarbakır
hapishanesinde teslimiyeti meşrulaştırmıştı.
Zulüm, beyni fethetmek için zulmeder. Direnilmediğinde, tasfiyecilik orada başlar ve devam eder.
Bir uzlaşma, sahibini hep daha geriye, daha
geriye çeker
Hapishanelerde uzlaşmaya kapı aralamakla başlayan
süreç, önce teslimiyete ve giderek tasfiyeye dönüşüyor.
Uzlaşmanın ilk adımları 12 Eylül 1980 cuntasının hapishanelerinde dayatmalara boyun eğerek, tek tip
elbiseyi kabul ederek başlamış; 1980’lerin sonunda
legal particiliği teorileştirerek sürmüştür.
Oportunist gruplar ise, tasfiye sürecini esas olarak
Büyük Direniş sürecinde tamamladılar.
Apaçık gelen saldırıya rağmen, ölüm orucu veya
başka bir direniş biçimiyle direnişi örgütlemek yerine,
devletle uzlaşmanın, F tiplerini kabul edilir hale getirmenin yolunu aradılar. Uzlaşma arayışları katliamla
karşılandı; zorunlu olarak direnişe katıldılar; ama uzlaşmacı kafa değişmemişti, “mecburiyetten” başlanan
direniş bırakılarak, uzlaşmacılık teslimiyete dönüştü.
Sonrası ise, tasfiyeciliktir.
Tasfiyecilik; hem legal partici reformist cephede,
hem oportünist cephede doğrudan veya dolaylı emperyalizm işbirlikçiliğine varmıştır. Burada soyut, genel,
teorik bir emperyalizm işbirlikçiliğinden değil, somut
bir gerçeklikten söz ediyoruz. Reformist partiler,
Avrupa Birliği emperyalizmini savunarak, oportünist
siyasi hareketler ise ittifak yaptıkları PKK’nin ABD’nin
kara gücü olmasını kabul ederek, bu noktaya varmışlardır.
Tasfiyecilikle neler tasfiye ediliyor?
Tasfiyecilik, her şeyi yok eden, yok sayan bir inkarcılıktır.
- Devrim hedefinden, “faşist devleti yıkmak”tan
vazgeçiliyor.
- Proletarya diktatörlüğünden vazgeçiliyor.
- Devrimci şiddetten, silahlı mücadeleden vazgeçiliyor.
- İllegal örgütlenmeden vazgeçiliyor.
- Bağımsızlık düşüncesi yerine küreselleşme, globalizm hurafeleri, hakim olana boyun eğme anlayışı
konuluyor.
- Devrim hedefiyle birlikte, halkın devrimci iktidarı
hedefinden de vazgeçiliyor.
BÜTÜN BUNLARDAN VAZGEÇMİŞSENİZ, ARTIK
EMPERYALİZM VE OLİGARŞİ İÇİN BİR TEHLİKE
OLMAKTAN ÇIKMIŞ OLURSUNUZ.
Gece yarısı polis baskınları, işkenceler, kaçırmalar,
kaybetmeler, F tipleri sizin için ihtimal olmaktan çıkmış
olur.
İNFAZLAR, KAYBETMELER, HÜCRE TİPİ BASKINLAR, KUŞATMA, TERÖR LİSTELERİ, BAŞIMIZA
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KONULAN ÖDÜLLER... İşte bunların tek nedeni;
bizim kendimizi, inançlarımızı, stratejimizi inkar
etmemizi sağlamaktır.
Tasfiyecilik, zorunlu olarak ikiyüzlüdür
Bizi de ona zorluyorlar
Devrimciler Asla Böyle Olmayacak
Teslim olan teslimiyetini ya gizlemeye ya meşrulaştırmaya çalışır. Tasfiyecilik, yüzünü gizlemek ister.
Uzun bir süre, tasfiye ettiği değerleri istismar eder.
Örneğin, teorisinde ve pratiğinde devrimin “d”sine
rastlanmayacak ÖDP’liler, hala sosyalizmi, devrimi
ağzına alıyor, ABD’nin kara ordusu haline gelmiş
PKK bile, hala sosyalizmden söz edebiliyor.
Mahir, kitleleri aldatmaya çalışan bu ikiyüzlüler
için şöyle der: “İşte bizim itirazımız, sol gösterip de
sağ yumruğunu havaya kaldıran revizyonizmin tahrifatınadır.”
Halklar için, devrim için, bu ikiyüzlülük büyük bir
tehlike oluşturur.
“Açıkça “Bizden buraya kadar, biz devrimci ideolojinin
gereğini yapamıyoruz, düzene dönüyoruz, burjuvazinin
saflarına yazılıyoruz” demezler… Kitleleri “sol” söylemler
altında düzene bağlamaya çalışırlar. Onları tehlikeli
yapan da bu özellikleridir.”
Devrimi, devrimciliği, devrimci ahlakı, devrimci
ilke ve kuralları çarpıtırlar. Yozlaşmayı, çürümeyi
“sol adına” meşrulaştırırlar. Emperyalizmi savunmayı, hatta emperyalizmle işbirliğini, ellerini kaldırıp
teslim olmayı, yanlarında insanlar ölüme giderken
seyretmeyi, tekelci burjuvalardan “sponsorluk”
almayı… yani sol adına yapılması düşünülmeyecek
ne varsa, onları meşrulaştırırlar.
Düşünün, Türkiye solunun tablosunu çok kısaca
şöyle özetleyebiliriz şimdi: Emperyalizmi savunan
sol!
Avrupa Birlikçi reformizm… Amerikancı Kürt Milliyetçiliği… emperyalizmin standartlarını savunan
oportunizm.
Ve emperyalizme karşı savaşan Cepheliler; ölüme
koşarken veya işkencehanelerde veya ABD konsolosluğu karşısında elinde taşla, emperyalizme karşı
bağımsızlık bayrağını dalgalandıran Ahmet İbililer,
Aytenler, Haticeler…
Tasfiyecilik ve Cephe; HER ALANDA NASIL
AYRIŞTI?
Şubelerde tavrımız farklı…
Derneklerimiz basıldığında tavrımız farklı.
Emperyalist işgaller karşısında tavrımız farklı.
Kuşatılan üslerimizde tavrımız farklı.
Demokratik mücadelede tavrımız farklı.
Linçlerde tavrımız farklı.
Kurduğumuz direniş çadırlarında tavrımız farklı.
Mitinglerimiz farklı.
Konserlerimiz farklı.

868 YARAYI AÇAN FAŞİZMİ, İŞBİRLİKÇİLİĞİ,

Sayı: 87
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Şarkılarımız farklı.
Dilimiz, üslubumuz farklı.
Ahlakımız farklı.
Bir dernek basıldığında, başka hiçbir bilgiye sahip
olmasanız da, o dernektekilerin tavrından, tasfiyecilerden mi, yoksa Cepheli mi olduğunu anlayabilirsiniz.
Şubede, işkencehanedeki tavrından tasfiyecileri ve
devrimcileri ayırt edebilirsiniz. Bu her alanda ve her
konuda geçerlidir.
Sonuç olarak;
Abdullah Meraller’in, 1984’te hapishanelerde ölüm
oruçlarıyla zulmün önünde ördüğü barikattan 1996
ölüm orucuna, 122 şehidin verildiği Büyük Direniş’ten
Aytenler’in işkencehanelerdeki direnişine kadar, bütün
bu direnişler, sadece “işkenceye, hapishanelerdeki
baskılara karşı tavır”ın ötesinde ideolojik ve siyasi bir
öneme sahiptir.
Uzlaşmacılık, her vesileyle direnişleri geriye çekmeye
çalışmıştır. Geriye çektikleri, sadece hapishanedeki
bir eylem değil, Türkiye devrimiydi.
Uzlaşmacılık; geri çekile çekile, önce teslimiyete,
sonra tasfiyeciliğe ve en sonunda da işbirlikçiliğe
geldi.
Hayatın her alanında direnmek önemlidir ve belir-

leyicidir. Kim ki direnmemeyi öneriyor ve öğütlüyorsa,
orada teslimiyet vardır. HER ALANDA DİRENMELİ,
DİRENİŞİ ÖRGÜTLEMELİYİZ.
İdeolojimizi, ilkelerimizi açık zorbalıkla veya sinsice
tasfiye etmeye çalışıyorlar. Her Cepheli uyanık olmalı.

Halkın Sorunları İçin Çözüm Halk Meclisleri
Samandağ Tekebaşı Mahallesi’nde mahalle halkının
sorunlarının konuşulduğu Halk Meclisi toplantısı
yapıldı. Sorunlara karşı birlikte mücadele ve 7 Ekim’de
yapılması planlanan “Aile ve Çocuk İstismarı” konulu
seminerin çağrısı yapıldı.

MERSİN:
30 Eylül'de
Kazanlı Halk
Meclisi’nin tanışma kahvaltısı yapıldı 25
kişi katıldığı
kahvaltıda
mahalledeki
sorunlar hakkında sohbetler edilirken polis, akrep
denen teneke araçlarıyla halkı taciz etmeye çalıştı.

Ankara TAYAD’dan Ayten Öztürk İçin
Lübnan Konsolosluğu’na Faks Eylemi
TAYAD’lı Aileler Ankara’da,
Amerikan işbirlikçisi Lübnan Devleti tarafından Türkiye’ye iade edilerek 6 ay boyunca işkencelere,
ölüm tehditlerine maruz bırakılan
Ayten Öztürk için Lübnan Başkonsolosluğu’na faks çektiler.
Lübnan Devleti Ayten Öztürk’ün vücudundaki tüm işkencelerin, devrimcileri çıkarları için
satmasının hesabını vermelidir!
Çekilen faksın metni şöyledir:
LÜBNAN CUMHURİYETİ
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU’NA!
1- Ayten Öztürk’ü Türkiye’ye
hangi tarihte, hangi saatte, nerede,
kime teslim ettiniz?
2- Bir devrimciyi, hangi amaçla
işkence göreceği, katledilebileceği
bir ülkeye teslim ettiniz? Suç işlediğinizi biliyor musunuz?

3- Ayten’i hangi kuruma, kime
teslim ettiniz, teslim belgesini, tutanağını açıklayın. Teslim emrini
veren ve teslim eden yetkililerinizin
isimleri nedir?
4- Altı aydır Ayten Öztürk’ü
arıyoruz. Defalarca farklı ülkelerdeki konsolosluklara dilekçe verdik. Tek bir bilgi verilmedi bize,
neden? Türkiye oligarşisiyle işbirliğinizin arkasında ne var, kaça
sattınız Ayten’i?
5- Ayten’i vermek için Türkiye’ye siz mi sordunuz, Türkiye
mi istedi?
6- Türkiye oligarşisi ile Hariri
arasındaki işbirliği nereye dayanıyor? Ortak yapılan işler nelerdir,
açıklayın!
7- Ayten’e 6 ay işkence yapıldı,
gözaltında kaybedilmek istendi,

kırbaçlandı, elektrik verildi, falakaya çekildi… Bu işkencelerde
Lübnan hükümetinin de eli var.
Lübnan devrimcilere işkence yapılmasını nasıl açıklayacak? Bu
yaptığınızı unutmayacak, unutturmayacağız.
8- Daha kaç devrimciyi, yurtseveri teslim ettiniz Türkiye’ye?
9- Ayten’in hesabını vermelisiniz. Ayten’in Türkiye’ye iadesinin
altında kimin imzası var?
10- Ayten’in serbest bırakılmasında Türkiye ile yaptığınız bir
görüşmenin etkisi var mı? Yürütülen kampanyanın yarattığı baskı
ile Türkiye’yi aradınız mı? Ne
yaptınız?
11- Ayten’i 6 ay boyunca nerede
tuttular, kontrgerillanın merkezi
neresi, adresi nedir?

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Sanatın sadece dünü ve bugünü yansıtmak
değil geleceği de görerek önümüzdeki yolu
AYDINLATMAK görevi vardır. Devrimci
sanat; işte bunu yapar. Faşizm bu nedenle
halkın sanatçılarına saldırır.
Ama nafile... Grup Yorum Halktır Yenilmez!

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Halkın Hukuk Bürosu bir okul, bir gelenektir. Halkın avukatları bu
okulda hem ustadırlar, hem çırak; hem öğrencidirler hem
öğretmen... Bu okuldan yetişen ve yetişecek öğrencilerle büyüyor halkın
adalet mücadelesi. Binlerce avukat içinde onlara saldırması bundandır
faşizmin... Ama nafile, gelenek büyüyor, büyüyecek!

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı,
Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Buket Yılmaz
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Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!

ADALET
SAVAŞIMIZ
Emperyalizmin ve faşizmin politikası
Tecrit et, yalnızlaştır! / Terörize edip imha et!
BU KUŞATMAYI DA YARACAĞIZ!
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göre bile bir suç yoktur. Şişirilmiş
7 ayrı iddianame, 7 ayrı dava
vardır ama ortada suç yoktur,
suçlu yoktur. Dosyaları şişirmek
için kullandıkları deliller, tanıklar,
iddialar… hepsi şunu gösteriyor:
Faşizm devrimciler söz konusu
olduğunda kendi hukukunu bile
çiğniyor. Ortada hukukun “h”si bile
yoktur. Var olan tek şey keyfilik,
pervasızlık, hukuksuzluktur…

İddianamelerde
“Düz Mantık” Var?

Hiçbir kanuni dayanağı olmayan,
zorlama yorumlarla yaratılmış, mantık
dışı suçlar var. Düz mantıkla, Halk Cephesi faaliyetlerine katılan falan kişi filanca
eyleme katılmış, o zaman onunla ilişkili
filanca kişi de bu eyleme katılmıştır!
Buna benzer ipe sapa gelmez iddialar...
Örneğin iddianamede şöyle bir bölüm
var: “Ülkemizin çeşitli illerinde gerçekleştirilen 2005 yılı 1 Mayıs Kutlamalarında
tek tip kıyafetle (siyah bere, kırmızı fular,
beyaz gömlek ve siyah pantolon) ve
üzerinde herhangi bir amblem bulunmayan kırmızı bezleri bayrak şeklinde
tutarak, uygun adımda, tören geçişi şekli
ile HÖC pankartı arkasında yürüyüş gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 1998 yılı 1
Mayıs kutlamaları sırasında, DHKP ve
DHKC bayrakları arkasında yürüyen, yüzleri fular
ile kapatılmış tek tip kıyafetli kişilerin kıyafetlerinin,
HÖC pankartı altında yürüyen kitle ile aynı olduğu
görülmüştür.”
Ne diyor iddianame: 2005’te HÖC pankartı arkasında yürüyen kitle ile 1998’de DHKP-C pankartı
arkasında yürüyen kitle AYNIDIR!
Nereden çıkardınız? Diyor ki “aynı kıyafetleri
giymişler”; o zaman HÖC pankartı arkasındakiler
de DHKP-C’li! Bu kadar düz mantık ürünü iddialarla
doludur bu iddianameler. Normal koşullarda, normal
bir hukuk düzeninde bunun yeri yoktur. Ama söz
konusu olan faşizm, yargılananlar da devrimciler
olunca her şey mümkün olabiliyor.

Binlerce Sayfalık
7 iddianame,
7 dosya;
Altı boş, içi kof
bir dava!
dalet savaşımız yazı dizimizin önceki bölümünde 12 Eylül (2017) komplosu ile tutuklanan halk cephelilerin davalarının 7
parçaya bölünmesini ele almıştık. O yazımızda da
belirtmiştik; bu davalar aslında birbirinin aynısıdır.
İddialar-olaylar aynıdır, deliller aynıdır. Gizli tanıklar,
itirafçılar… her şeyiyle birbirinin aynısı olan 7 dava
vardır. Ve tek bir dava olması gereken bu davalar,
sahiplenmeyi azaltmak, tutsakları yalnızlaştırmak,
komployu bir an önce sonuca ulaştırmak için
bölünmüştür.
Bu 7 iddianameyi kabaca gözden geçirdiğimizde
bile şunu görüyoruz: İddianamelerde yer alan hemen
her şey aynı. Yalnızca tek tek kişilerin hukuki durumlarıyla ilgili son bölümler farklı. Bu son kısımdaki
kişilerle ilgili iddia ve delillerin de birbirinin aynısı
olduğu görülüyor. Bir oranlama yapacak olursak,
iddianameler yüzde 95 oranında birbirinin aynısıdır.
Yani değişen sadece isimler ve bazı önemsiz ayrıntılar…
Dizimizin bu bölümünde işte bu 7 iddianameden
örneklerle hukuksuzluğu anlatmaya çalışacağız. Bir
kez daha göreceğiz ki, ortada faşizmin hukukuna

A

İddianamelerde “Çelişkiler” Var!
Başka ne var iddianamelerde? Önceki yazımızda
belirttiğimiz gibi zorla, tehditle, şantajla, maddi
yardım vaadiyle alınan gizli tanık ifadeleri, itirafçı
ifadeleri var… Bütün iddianameler “Berk Ercan dedi
ki…” komplosunun üzerine kurulmuş. Zavallı, korkak,
sümsük Berk Ercan hainini tepe tepe kullanmışlar.
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Bunun yanında, dosyaları şişirmek için kullandıkları
başka gizli tanık ve itirafçı ifadeleri de var.
Dosyaların hepsinde aynı gizli tanık ifadeleri var.
Aynı itirafçı-iftiracı ifadeleri var. Hepsinde senaryo
aynı. Filanca gizli tanık şunu dedi, falanca itirafçı
bunu dedi, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı… Bundan
öte bir şey yok… Ortada delil var mı? O da yok…
Örneğin bir kişi hakkında üç ayrı itirafçı, gizli
tanık ve tanık ifade veriyor. Biri falanca bölge sorumlusu diyor, diğeri filanca alan sorumlusu diyor,
bir diğeri bilmem nerde faaliyet yürütür diyor. Ve bu
ifadelerin hepsi de delil olarak değerlendiriliyor...
Yani her biri bir dağdaki bu gizli tanık ifadeleriyle
devrimciler aylarca tutsak ediliyor.

Gizli Tanıkların “Uydurmaları” Var
Örneğin bu davalardan birinde tutsak olan Özlem
Kütük hakkında iddianamede hepsi birbirinden farklı
birden fazla ifade var. İddianameden aktarıyoruz:
- Berk ERCAN isimli şahsın 19.07.2017 tarihli
ifadesinde; “…Anadolu Bölge yapılanması içerisinde
İç Anadolu bölge sorumlusu olduğunu, bölgenin
sorumluluğunu Özlem KÜTÜK isimli şahsın yaptığını:
- GÜNEŞ mahlaslı gizli tanığın 13.09.2017 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde; “Armutlu Bölgesi’nde
örgüt için önemli bir konuma sahip olması nedeni
ile ÖZERK olarak faaliyet yürütmektedir. Bölge So-

rumluluğunu o dönem Özlem KÜTÜK yapmaktaydı”
- 24.04.2015 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan Deniz KABAK isimli şahsın
alınan ifadesinde; “Devrimci Memur Hareketi…
Bu kurumun sorumluluğunu Özlem KÜTÜK yapmaktaydı”
- Şüpheli Ceyhun BAY isimli şahıs 20.10.2017
tarihinde vermiş olduğu ifadesinde; “Özlem KÜTÜK
isimli şahsı fotoğrafından teşhis ederek, bu şahsı
Özlem KÜTÜK olarak tanıdığını, bu şahsın DHKP/C
örgütü adına Şişli Bölge sorumluluğu yapan
şahıs olduğunu,
- Şüpheli Fatih SOLAK isimli şahıs 01.11.2017
günü alınan ifadesinde; “Özlem KÜTÜK isimli şahsı
fotoğrafından teşhis ederek, bu şahısla birlikte çıkarılan KHK kapsamında meslekten ihraç edilen
Nuriye GÜLMEN isimli şahsın Özlem KÜTÜK ile
birlikte yine çıkarılan KHK kapsamında meslekten
ihraç edilen Semih ÖZAKÇA isimli şahısın evine
kahvaltıya ve düğününe götürdüğünü” belirtmiştir.
İşte size dosyadaki deliller… Her biri ayrı telden
çalıp ayrı notadan söyleyen orkestra elemanları…
Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan? Neye göre,
kim belirleyecek bunu, hangisine inanacağız, belli
değil. Bir delil var mı? Yok.. O zaman bunlardan
hangisini doğru kabul edeceğiz? Hiçbirini. Hukuka,
yasaya göre de olması gereken bu. Ama öyle yapmıyor faşizmin hakimi savcısı. Hepsini bir torbaya

HALKIN ADALETİ
sözler/tanımlar
 SÖZLER-TANIMLAR
Hukuk nereden doğmuştur?
Hukukun nereden doğduğu açıktır: Toplumun maddi yaşamından doğmuştur.
Yani hukuku belirleyen idealler, niyetler
değil toplumun maddi yaşam koşullarıdır,
üretim ilişkileridir. O halde herhangi bir
toplumu, yasalarını değiştirerek değiştirmek, düzeltmek mümkün değildir. Veya
başka bir şekilde ifade edersek; insanlığın,
toplumun gelişimi, hukukun gelişimiyle
sağlanmaz.
Toplumun maddi gerçeğine uygun bir
hukuk sistemi kurulmalıdır. Eğer kurulmazsa -ki bu düzende mümkün değildiro zaman hukuk ve maddi gerçek hemen
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birbiriyle çelişmeye başlar. Devrimcinin
görevi de bu çelişkinin üzerine gitmek ve
onu açığa çıkarmaktır.
******
Toplum; önce yapısını kurar, egemenler
belirir, hukuk ondan sonra bu egemenlerin
haksız isteklerini kurala bağlayarak haklı
gösterir. Daha açık söylemek gerekirse;
hukuk, egemenin haksızlıklarını haklı göstermek aracıdır. Örneğin, bir insanın ötekini
öldürmesi insanlığa aykırıdır. Ama, egemenin isteğiyle hukuk, iki insandan birini
efendi, ötekini köle sayanda, efendinin
köleyi öldürmesi hukuka aykırı olmamaktadır.“ (Erol Toy, Azap Ortakları, 2. Cilt
Syf. 149)
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atıp “işte bunlar delil” diyerek aylarca, yıllarca tutsak
edip cezalar veriyor. Yani faşizmin hukukunda, söz
konusu devrimciler olunca her şey mubah oluyor,
delilsiz davalar açılıp kanıtsız cezalar veriliyor…

Binlerce Sayfalık Boşluk
Elbette bu dosyalarda olmayan yalnızca delil
değildir. Suç da yoktur esasında. Ceza davalarında
aslında yargılama konusu kişiler değil fiillerdir, yani
eylemlerdir. Bir fiilin, bir eylemin suç olduğu veya
olmadığı iddia edilebilir. Burada suç, eylemi gerçekleştiren kişiye göre belirlenmez. Eylemin kendisi
suçtur veya değildir. Bu kanunla belirlenir. Buna
“suçta ve cezada kanunilik” denir. Ama bu siyasi
davalar için geçerli değildir. Siyasi davalarda eyleme
değil eylemi gerçekleştiren kişiye bakılır. Eylem sıradan bir şey olsa bile, yapan “örgüt üyesi” ise, o
eylem “suç” sayılır.
Bu davaların hepsinde işte böyle suçlar var. İddiaların dayandırıldığı eylemlerin, işlerin çoğu hiçbir
şekilde suç olamayacak günlük sıradan işler. Ama
bunlar çok büyük suçlarmış gibi dosya bunlarla
doldurulmuş, ortaya klasörler dolusu dava dosyası
çıkmıştır. İlk bakışta çok büyük, çok kapsamlı
görünen bu dosyaların, yakından bakınca boş olduğu görülmektedir.
Örneğin iddianamelerden birinde Grup Yorum
ile ilgili şöyle bir bölüm var: ‘Terör örgütünün yapılanmalarından İdil Kültür Merkezi çatısı altında
faaliyet gösteren GRUP YORUM müzik grubu tarafından “İLLE KAVGA’’ adı altında dağıtımı yapılan
albüm ve albümde yer alan şarkı sözlerinin incelemesinde, Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim KİRAZ’ı şehit eden örgüt mensupları Şafak YAYLA ile
Bahtiyar DOĞRUYOL ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne silahlı ve bombalı saldırıda bulunan Elif
Sultan KALSEN’i övücü mahiyette, sözlerin bulunduğu, suç ve suçlu övülerek terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşıldığı,
24.09.2017 tarihinde İdil Kültür Merkezi’nde
imza töreni düzenleyecekleri yönünde bilgiler
elde edilmiş ve şüpheli şahısların suç delileri ile
birlikte yakalanabilmeleri amacıyla gecikmesinde
sakınca bulunan halden dolayı ilimiz Şişli ilçesi
Mahmutşevketpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi
Mektep Sokak Çoban Apt. No:4/1 sayılı adreste ve
eklentilerinde 24.09.2017 günü yapılan operasyonda
yakalanan grup içerisinde bulunmaktadır…”
Peki, suç ne burada? Yeni çıkan bir albüm için
tanıtım ve imza günü düzenleneceğinin istihbaratını
almışlar!!! O imza gününde suçu ve suçluyu öveceklermiş.
Oysa tanıtımı yapılacak olan İlle Kavga albümü
Kültür Bakanlığı’nın denetiminden de geçmiş,
yasal olarak da hiçbir sorun olmayan bir albüm.

Herkes gibi Grup Yorum’un da albümünün tanıtımı
yapma, bunun için imza günü düzenleme hakkı
var.
Ama faşizmin hukukunda hukukun, yasanın ne
dediğinden çok faşizmin o anki çıkarları önemlidir.
O yasayı yapanlar da onlardır elbette ama bu görünüşte bir durumdur. Geçerli olan kendi yasaları bile
değil, keyfiliktir.
İddianameden başka bir örnek verelim: “…DHKPC terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine
yönelik açık kaynaklardan elde edilen fotoğraflar
ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından
gönderilen fotoğrafların yapılan incelemesinde; “BİZİ
HİÇBİR GÜÇ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK!” başlıklı, HALK CEPHELİ CANLI KALKANLAR
imzalı bir yazı ile beş şahsın yer aldığı bir fotoğrafın
paylaşıldığının görülmesi üzerine söz konusu fotoğrafta yer alan şahısların tespitine yönelik yapılan
çalışmalarda fotoğraflarda yer alan şahısların ...
terör örgütünün yayın organı olan ... YÜRÜYÜŞ
isimli dergisinde yayınlanan “CANLI KALKAN OLARAK 17 AĞUSTOS’TA FİLİSTİNE GİDİYORUZ” talimatına uyarak Filistin’e gittiği tespit edilmiştir.”
Aman ne büyük suç! Canlı kalkan olarak Filistin’e
gitmek suç mu? Hangi kanunda yazıyor böyle bir
suç? Elbette böyle bir suç yok. Ama söz konusu halk
cepheliler olunca bunun bir önemi yoktur. Polisi,
savcısı, hakimi el ele verip “nerden ne buluruz da suç
uydururuz” diye düşünür, öküz altında buzağı aramaya
koyulurlar. Sonra ortaya böyle bir “suç” çıkar.
Bu durum ayrıca, her fırsatta “Terörist İsrail”,
“Filistinli kardeşlerimize yapılan zulme sessiz kalamayız” diyen AKP faşizminin gerçek yüzünü de
göstermektedir. Filistin halkının gerçek dostları olan
devrimcilerin, Filistin halkıyla dayanışmasını, bunun
için canlı kalkan olmalarını bile suç sayan AKP ikiyüzlüdür. Siyonist İsrail’in işbirlikçisidir.
Sonuç olarak; başta da ifade ettiğimiz gibi, ortada
7 ayrı iddianame, 7 ayrı dosya olmasına rağmen
gerçekte tek bir dava vardır. Klasörler dolusu bu
davaların her biri gerçekte içi boş, kof birer davadır.
Meşruluğumuz ve haklılığımız, bu kof iddianameleri
yerle bir edecektir.

Çayan Mahallesi’nde Cepheliler
Yazılama Çalışması Yaptılar
27 Eylül ve 3
Ekim’de mahallede
“Halk Cephesini Bitiremezsiniz Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir!” sloganının yazılı olduğu pankart
asıldı.

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!

21

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Sırtlanlar, Çakallar
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ

VARLIK NEDENİ
SİZİN SÖMÜRÜ VE
ZORBALIK DÜZENİNİZDİR!
Yoksulluğu,
Adaletsizliği
Yok Etmedikçe
BU ANLAYIŞI

YOK
EDEMEZSİNİZ!
Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz!

SON SÖZ:
BİZİ BUGÜNE KADAR
YOK EDEMEDİNİZ
BUNDAN SONRA DA
YOK EDEMEYECEKSİNİZ!
ÇÜNKÜ;
KARŞINIZDA 19 AVUKAT DEĞİL;
100 BİN AVUKATI ÖRGÜTLEME VE
HALKIN SAFLARINA KATMA İDDİASINDA
OLAN HALKIN AVUKATLIĞI VAR!
KARŞINIZDA BİR MÜZİK GRUBU DEĞİL;
TÜM SANAT CEPHESİ’Nİ
FAŞİZMİN KARŞISINA DİKME İDDİASINDA
OLAN HALKIN SANATÇILARI VAR!
22

am 4 ay, 16 sayıdır sürdürdüğümüz yok edemezsiniz yazı dizimizi, bu sayıda sona erdiriyoruz. Ne yaptık bu
16 sayıda? Faşizmin başta halkın
avukatlarına ve halkın sanatçılarına
olmak üzere Halk Cepheliler’e yönelik saldırılarını anlattık. Yazı dizimizde asıl olarak şunu anlatmaya
çalıştık: Halkın avukatlarına, halkın
sanatçılarına, Halk Cephelilere yönelik geçmişte ve bugün yapılan
saldırılar dönemsel değil süreklidir.
Bu düşmanlık, AKP veya şu ya da
bu iktidarla sınırlı bir düşmanlık
değil, emperyalizmin ve faşizmin
sınıf kiniyle büyüttükleri bir düşmanlıktır. Bugüne kadar ki bütün
saldırılar bu düşmanlığın ürünüdür.
Emperyalizmin ve faşizmin bu
saldırıları, bir bütün olarak Cephe’yi
hedef alan tecrit edip yalnızlaştırma, terörize edip imha etme
politikasının bir parçasıdır. Bunun
için halkın avukatlarına saldırdılar.
19 avukatı tutukladılar. Bu saldırıyla
halkın avukatlarını tecrit edip yalnızlaştırmayı, terörize edip yok etmeyi amaçladılar. Başarabildiler mi
ya da başarabilecekler mi? Cevabı
tarih verecektir elbette, ama biz
şimdiden söyleyelim. BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR!
Halkın avukatlarının 10-14 Eylül
tarihlerinde yapılan duruşmaları bunun
kanıtıdır. Orada 19 avukat olarak değil,
dünyanın halktan yana bütün avukatlarını temsilen bulunuyorlardı. Faşizmin yargıç maskeli cüppeli cellatlarına, hiçbir hukuk fakültesinde hiçbir
profesörün veremeyeceği bir hukuk
dersi verdiler. Tarihe, avukatlar adına
bir manifesto bıraktılar. Faşizmin
hukuksuzluğunu, adaletsizliğini teşhir
ettiler, komployu paramparça ettiler.
BU YÜZDEN HALKIN AVUKATLARINI YOK EDEMEZSİNİZ.
Faşizm halkın avukatlarına saldırarak onları tecrit etmek istedi. Ama
yüzlerce meslektaşları, müvekkilleri
ve aileleri, bugüne kadar yalnız bırakmadıkları Soma’da 301 evladı katledilen aileler, direnişteki işçiler…
bütün yoksul halk, halkın avukatlarını
sahiplenerek faşizmin bu oyununu
bozdular.
BU YÜZDEN HALKIN AVUKATLARINI YOK EDEMEZSİNİZ.

T
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Faşizm halkın avukatlarına saldırarak örgütlülüklerini
dağıtmak istedi. Çünkü onlar örgütlü bir avukatlığı
savunuyordu. Avukatları, öğrencileri örgütlemek ve
devrimcileştirmekti hedefleri. Duruşmalarda bunu
apaçık söylediler de. İşte bu nedenle, halkın avukatları,
daha önceki bütün baskınlar ve tutuklamalardan sonra
da, örgütlenmelerini daha da büyüttüler. Birçok ilde
yeni bürolar, adalet okulları kurarak avukatları ve öğrencileri örgütlediler. Halkın avukatları faşizmin bu
saldırısına da daha çok örgütlenerek cevap verecek.
Bütün avukatları halkın hukuk cephesinde örgütleyecek.
İşte BU YÜZDEN HALKIN AVUKATLARINI YOK
EDEMEZSİNİZ.
AKP faşizmi halkın sanatçılarına da aynı amaçla
saldırdı. Kültür merkezlerini bastı, talan etti. 11 Grup
Yorum üyesini tutsak etti. 6 Grup Yorum üyesinin
başlarına ödül koydu. Amaç aynıydı: Tecrit edip yalnızlaştırmak, terörize edip imha etmek. Başarabildiler
mi? Elbette hayır. Grup Yorum bu saldırılarla ilk kez
karşılaşmadı. Daha önce de benzer saldırıları defalarca
yaşadılar. Albümleri toplatıldı, konserleri yasaklandı,
üyeleri işkencelerle tutuklandı. Aylarca, yıllarca tutsak
edildi. Ama Grup Yorum bu saldırıların hepsinden
daha da güçlenerek çıktı. Çünkü emperyalizmin ve

faşizmin hiçbir politikasını cevapsız bırakmadılar. İşte
bu yüzden HALKIN SANATÇILARINI YOK EDEMEZSİNİZ!
Listelerinize bestelerinizle cevap veriyoruz dediler.
Aranır duruma düştüklerinde, illegalite koşullarında
sürdürdüler üretimlerini… Faşizm birkaç yüz kişilik
dinletilerini bile yasaklamaya çalışırken onlar yüzbinlerce
kişinin katıldığı konserler örgütleyerek, böyle bir iddia
ve kararlılıkla cevap verdiler emperyalizmin ve faşizmin
saldırılarına… İşte bu yüzden HALKIN SANATÇILARINI YOK EDEMEZSİNİZ!
Faşizm tecrit etmeye çalıştıkça onlar daha da kitleselleştiler. Grup Yorum Koroları, halk koroları, Umudun
Çocukları Orkestrası ile örgütlenmelerini büyüttüler.
Halktan yana sanatçıları sanat meclisi çatısı altında bir
araya getirerek faşizmin halk düşmanı politikalarına
sanat cephesinden cevap verdiler. İşte bu yüzden
HALKIN SANATÇILARINI YOK EDEMEZSİNİZ!
Son sözümüz şudur ki; AKP faşizmi, bundan
önce olduğu gibi 12 Eylül komplosu ile de amacına
ulaşamadı ve ulaşamayacak. Bu komplo ile de halkın
sanatçılığı ve halkın avukatlığı anlayışını yok edemeyecek. Bu komplo da bozulacak.
- BİTTİ -

1960'lar

ABD emperyalizmi, "Ayaklanmaya Karşı Mücadele" stratejisiyle yeni-sömürge yönetimleri ekonomik
ve askeri olarak güçlendirerek, halkın silahlı kurtuluş
mücadelesinin önünü kesmeye çalıştı.

1970'ler

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” KızılFaşist Cuntalar dönemi... Emperyalizm, halk kurtuluş
dere'de Türkiye Devriminin Manifestosu yazıldı.
savaşlarının gelişimine, cuntalarla, sivil faşist hareketlerle
Oligarşi bizi öldürdüğünü sandı ama biz o gün doğduk.
cevap verdi.
O çizgide Devrimci Sol'u kurduk.

1980'ler

“Cunta, 45 milyon halkı teslim alamaz!” diyen DevEmperyalizm tüm yeni sömürgelerde teslim alma salrimci Sol, resmi, sivil faşist teröre devrimci şiddetle,
dırısını başlattı. Cuntalar aracılığıyla, "balığın suyunu
cuntanın teslim alma saldırısına 1984 ölüm orucuyla
kurutma" politikaları yürürlüğe konuldu.
cevap verdi. Şehitlerle karanlık yarıldı.

1990'lar

Sosyalist sistemin yıkılmasıyla “Sosyalizm öldü, devrimler çağı bitti” deyişleri moda oldu, birçokları silah
bırakıp, bayraklarından orak çekiçleri çıkardılar. Marcus’un yerini Fukuyamalar, Toni Negriler aldı.

“Bayrağımız ülkenin her yanında dalgalanacak!”
İki Devrimci Solcu'nun Çiftehavuzlardaki direnişiyle,
tüm dünyada sosyalizmin bayrağını dalgalandıran ve
silahlı savaşı yükselten biz olduk.

2000'ler

“Ya düşünce değişikliği, ya ölüm” diye saldırdı emperyalizm Fukuyamalar'ın yanına, Wallersteinlar, Bookchinler eklendi, “Zafer burjuvazinindir”, “Amerikan
imparatorluğuna boyun eğmekten başka yol yok” diyenler çıktı.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük ve en uzun ölüm
orucu direnişiyle cevap verdik saldırıya. 122 kez
öldük, yenilmedik. Teslim olmadık. Düşüncelerimizden
vazgeçmedik. İdeolojimizden, devrim yolundan sapmadık.

2010'lar

Emperyalizm, “terör listeleri"yle saldırıya geçti. Devrimcilerin başlarına ödüller konuldu. Ülkeler işgal edildi.
Düşmanın ideolojik-askeri saldırıları altında "barış“tan
başka politika üretemeyenler, teslim ve tasfiye olup,
emperyalizmle işbirliği noktasına geldiler.

“Üç gerilla devrim yapar!” Silahlarını gömenlere
bugün Leylalar’la cevap vermeye devam diyoruz.
Teslim olmadık. DEVRİMİ, DEVRİMCİLİĞİ VE
MARKSİST-LENİNİST İDEOLOJİMİZİ tasfiye etmelerine izin vermedik.

“Kurtuluşa Kadar Savaş” Biz Türkiye'de 50 yıllık
reformizm ve revizyonizmin zincirlerini kırıp atıyoruz.
İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in 51 saatlik silahlı direnişi...

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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HALKIN AVUKATLARI YARGILANMADI,
FAŞİZMİ YARGILADI!

H

alkın Avukatları, 10‐14 Eylül’de Mahkemeye
Çıktılar. Açlık Grevi Sayesinde SEGBİS Dayat‐
masına Karşı Zaferle Girdiler Duruşma Salo‐

nuna.
11 Eylül günü, duruşmaların 2. gününde Halkın Hukuk
Bürosu’nun internet sayfasında yayınlanan mesajlardan
savunmaları aktarıyoruz.
- Behiç AŞÇI: Amed Halkın Hukuk Bürosu'nun
açılışında görülmekle suçlanıyorum. O büronun açılışına gitmedim, ben ev sahibiydim. Ben o büronun
avukatıyım. Anahtarı ben de. Açılışa gelenleri uğurlayıp
o büroda çalışmaya devam ettim.
1797 yılında ilk tecrit hapishanesi kurulmuş. Hapishaneleri kuran burjuvazidir ve ıslah etmek amacıyla
kurmuşlardır.
18. yüzyılda infaza teknik değiştirme denmiştir.
Bugün İnfaz Kanununa göre tüm tutuklular hasta.
Bizlerin siyasi tutukluların ise beyninin hasta olduğunu
iddia ediyor. Örneğin; bizleri hapishanede ayakta tek
sıra halinde saymak istiyorlar. Tecritte tek başına
kalan bir tutsağı dahi sayamayan, onun dahi ayakta
durmasını isteyen hastalıklı bir infaz rejimi var.
Tecriti anlamak mı istiyorsunuz? Ben ölüm orucundayken Hepimiz Tecritteyiz diye bir oyun oynandı.
Tutuklular gönüllülerden seçilmişti. Oyunda F Tipi’ndeki
uygulamalar yapıldı. 12 saat planlanan bir oyundu.
6. saatinde kavga çıktı. Oyun tatil edildi.
Bir müvekkilime hapishanede saldırdılar tek kişilik
hücrede, müvekkilimin kafasını duvarlara vurarak işkence yaptılar. Müvekkil kafa travması geçirdi. Sonra
da "örgüt talimatı ile kafasını duvarlara vurarak
kafa travması geçirdi." diye tutanak tuttular.
Almanya'da 5 devrimci tecritteyken öldürüldü.
İçeriye silah sokup kendilerini öldürdüklerini söylediler.
Türkiye’de de hapishaneler tarihi katliamlar
tarihidir. Tek Tip Elbise tek tip insan yaratmanın bir
aracıdır. Kimseye giydiremezsiniz, bu bir onur
meselesidir. Ölüm orucuyla direnildi, 4 insan hayatını
ortaya koydu. Geri çekmek zorunda kaldılar. Geçmişte
nasıl kabul edilmediyse bugün de öyle kabul edilmeyecek. Hapishaneye giren özel tim insanların kafatasını
parçalayarak öldürdü. Doksanlar hapishanelerde katliamlar tarihidir.
Ulucanlar Hapihanesi’nde benim müvekkilim
İsmet Kavaklıoğlu'nu marangozhanenin hızar makinesinde doğradılar. İşte bu yüzden hapishanelere
gidiyoruz. Müvekkillerimiz hızar makinesinde doğranmasın, katledilmesin, işkence görmesin diye gidiyoruz.
F tipleri yapılmadan bir heyet Hollanda'ya gidip
tecritin insanlardaki etkisini inceledi. Bir F Tipi, 8
milyon dolara mal oluyor. Türkiye'nin bunu karşıla-
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yacak parası yok.
Avrupa Birliği'nin
bütçesi ve izniyle,
yönlendirmesiyle
F Tipleri yapıldı.
Tuncay Özkan "F
tipleri beş yıldızlı
otel" diye gazetelere röportaj vermişti. Kendisi tutuklandığında, F
Tipinde bile değildi, tekrar gazetelere yazı yazdı,
tecritte olduğuna
dair.
Bizlere ’99 yılında F tiplerinin inşaatlarını gezdirdiler.
O halde bile, yani inşaat halindeki F tiplerinde dahi
tüylerim ürperdi, üşüdüm.
19 Aralık'ta 6 kadını diri diri yaktılar. Bana iki
tane siyah top kömür teslim ettiler. Kafa yok, kol
yok, bacak yok. Kim olduğunu anlamak imkansız.
İki aile “hepsi bizim çocuğumuz” dedi ve o iki siyah
topu aldılar. 19 Aralık'ta müvekkillerimizi katledenleri
tespit edemedik. Ama bir kimyasalı tespit ettik. Beyaz
fosfor! Nasıl tespit edebildik? İsrail Filistin'de kullandı,
bu şekilde tespit ettik. Beyaz fosfor ile kıyafetleriniz
yanmıyor sadece deriniz yanıyor. Müvekkillerim 6
yıl boyunca ölüm orucu yaptı. Bir karar vermem
gerekiyordu ve ben de ölüm orucuna başladım.
293 gün sürdü ve 6 yıl sonunda Adalet Bakanlığı
tecriti kabul etti.
Avukat ölüm orucu yapar mı diye soruyorlar.
Avukat neden ölüm orucu yapmasın? Nerede baskı
ve zulüm varsa direnmek orada haktır. ’60 Anayasasında dahi yazıyordu. Ancak biz kendimizi yasalarla
sınırlamıyoruz. Direnme hakkı halklara aittir, direnme
hakkı bana aittir. Direnme hakkımı kullanarak ölüm
orucuna başladım. Ben avukatlığı sadece duruşmaya
girmek olarak ele almadım. Avukatlık hayatın ta kendisidir. Ben devrimci avukat olduğum için ölüm orucu
yaptım.
Nedenlerini anlatayım neden ölüm orucuna başladım: 19 Aralık’tan sonra iki kadın müvekkilimin bedenini kömür olarak aldım. Ölüm orucundan sonra
beş gün komada kaldım. Beş günün ardından uyandığımda istediğim ilk şey avukatlık kimliğimdi.
Katliamdan sonra çok zor bir yolculukla hapishaneye
gittim. Müvekkilime bunu anlatınca, “Behiç sana bir
sıcak çay ikram edemedim” dedi. Ben bu sorumlulukla
ölüm orucu yaptım. Ölüm orucu dönemimde anladım
ki ölüm orucundaki insanlar süpermen değiller. Mesele
inanmak ve karar almak.
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Ucunda ölüm olan bir eylem var. Ben ölüm korkusunu yendiğimi söyleyemem. Ben ölüm korkusunu
tartışmayı bıraktım.Yapmam gereken bir şeyi ölüm
korkusuyla yapmamaktansa ölürüm daha iyi!
Orada burada kaza ile öleceğime müvekkillerim
için öleyim. Ölümümün bir anlamı olsun. Nasıl öleceğime ben karar veririm. Bir mafyacının, tecavüzcünün
davasına girmeyiz. Bir mafyacı bize 1 milyon lira
teklif etti asla kabul etmedik. Biz avukatlığa para kazanma aracı olarak ticari bir faaliyet olarak bakmıyoruz.
Avukat en sıradan davada bile adalet tartışması
yapar. Adalet istektir, ulaşılmak istenen amaçtır.
Bugün hukuka adaleti sağlamıyor! Sağlamaz tabi!
Soma'da 301 insanı katledenlere 15 yıl ceza verirseniz bu hukuka ve yasalara uygundur ama
adalete aykırıdır!
Benim için kimse adaletsizlik yapmıştır diyemez.
Bununla gurur duyuyorum. Bunu ilkelerimize bağlı
kalarak yaptım. Beni bugün ben yapan büromuzun
ilkeleridir. Maddi olarak hiçbir şeye sahip olmasak
bile dünyanın en mutlu insanlarıyız.
Biz tek tip elbiseyi giymeyeceğiz! Ölebilir miyiz
ölebiliriz. Zorla giydirebilirler, parçalarız. Bize verdikleri
kıyafetleri paçavra olarak onlara teslim ederiz.
Biz asla suçlu değiliz. Taybet Ana’nın cenazesini
1 hafta sokakta bırakan biz değiliz, küçücük kız çocuklarının tacizinin tecavüzünü meşrulaştıran biz değiliz. Türkiye'yi oran olarak dünyanın en çok tutuklu
bulunduran ülkesi haline biz getirmedik. Sedat Peker;
akademisyenlerin kanlarını oluk oluk akıtacağız, dedi.
Bunu biz demedik. Bu ülkede 2 aylık bir bebek
açlıktan öldü. Onları öldüren bu düzen bizim düzenimiz
değil. Cemevlerine cümbüşevi demedik. İşçileri biz
katletmedik. İşçilerin avukatlığını yaptık. Biz hapishanelerle ilişkimizi hiç kesmeyeceğiz. İçeride de
olsak dışarıda da olsak hapishanelerin avukatlığını
yapacağız.
- Yaprak TÜRKMEN: 12 Eylül tarihinde arkadaşlarımız gözaltına alınırken ben de yanlarındaydım.
Fakat 3 ay sonra soruşturma evrakında hiç adım
geçmemesine rağmen gözaltına alındım. Peki biz
ne yaptık da 12 Eylül'de gözaltına alınmadık da iki
üç ay sonra Selçuk Abi ve ben tutuklandık? Bizler insanları avukatsız bırakmamaya devam ettik. Uyuşturucu satılmasına izin verilmeyen mahallelere saldırılar
oldu. 18 yaşından 74 yaşına kadar onlarca insan
gözaltına alındılar, günlerce gözaltında kaldılar,
işkence gördüler. Biz onları avukatsız bırakmadık.
Selçuk Abi ve benim üzerimizdeki tecritin kaldırılması için hapishanede 1 haftalık açlık grevi yaptık.
Hapishane idaresi bırakın açlık grevi talebimize kulak
kabartmayı, açlık grevi yaptığımız için bize 1 aylık
etkinlikten yararlanamama cezası verdiler. Tecritte
bir kıyafet girişi eziyete dönüşür. Bir gömleği alabilmek
iki ay sürdü. İki ayın sonunda da gömleğin rengi
yasak diye alamadım. Tecrit mektuplarla sana gelen
renkli kağıtların verilmemesidir. Arkadaşlarının senin

için yaptığı bilekliklerin, ayraçların
sana verilmemesidir.
Savcılık nezdinde hakkı hukuku aramak örgüt tavrı; müvekkilleri korumak
militanlık oldu.
Avukatların tutuklanmalarının ardından 110 avukat hakkında kısıtlama kararı verildi. Buna rağmen halk avukatsız kalmadı. Halkın
avukatlığı her ne olursa olsun bitmeyecektir. Hapishanede Engin'in kolunu kırdılar. Bunu duyurduk.
Günde en az on duruşmamız varken gözaltında en
az on müvekkilimiz varken çalıştık. Bunu ÇHD'li ve
ÖHP'li avukatlarla birlikte yaptık. Bu dayanışmayı
anlamak için halkı sevmeniz gerekir. Biz acılarla
yoğrulan dünya halklarının avukatıyız. Dini, dili, ırkı
fark etmeksizin halkların avukatıyız.
Bizler birbirimiz için yaşarız. Bizi kötü günlerde
birarada tutan halkımızın imece kültürüdür. Avukatların
savunmalarındaki ifadeler biriktikçe, ortaya adım
adım tarihsel manifestolardan biri çıkıyor. Tam savunma
metinleri açıklandığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır.
Halkın Hukuk Bürosu’nu Bugün Ben Açtım kampanyasını yaptık. Duruşmalarımız avukatsız kalmadı.
Salonun kalabalıklığına bakın. Nasıl bitireceksiniz
bizi? Bir yanda hasadını yakmak zorunda kalan
çiftçiler, bir yanda milyonluk makam aracıyla dolaşan
milletvekilleri. Bir yanda bedeni denize vuran Aylan
bebek diğer yanda saraylarda yaşayanlar. Ben
tercihimi haklı olan taraftan yaptım.
Silivri'de tam 7 ay tecritte kaldım. Tecrit, kişiliğin
ele geçirilmek istenmesidir. Cezanın odağı bedenden
zihne kaydırılmıştır. 23 yıl boyunca tutuklu kalan
Alman devrimciler şunu diyordu; Bu savaşı biz kazandık. Bütün tecrit uygulamaları sarsılmaz devrimci kişiliğime çarptı ve etkisizleşti. Selçuk Abi
ve benim üzerimizdeki tecritin kaldırılması için hapishanede 1 haftalık açlık grevi yaptık.
Biz bu süreçte mesleğin onurunu gördük, tecriti
yendiysek meslektaşlarımızın etkisi büyüktür. Tarihte
infaz edilen kişinin kahraman hale gelmesi ile azap
çektirme yöntemi halktan uzaklaştırılmıştır.
Tabutluklar getirilmiştir. Tabutluklar, şimdinin Silivri
9 No’lu hapishanesidir. Hapishanede uygulanan tecrit
insanın politik kimliğini ve fiziki bedenini yok etmeye
yöneliktir. Meslektaşlarım; müvekkillerimizi sahiplendiler,
davalarını takip ettiler, büromuzu açtılar, bizim için
adalet istediler. Bizi anlamak için halkı sevmek, halk
için yaşamak gerekir.
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3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİ KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRAN,
İŞKENCE YAPAN, TUTUKLATAN AKP VE TEKELLERDİR!
EMEĞİMİZE VE ONURUMUZA SAHİP ÇIKMANIN TEK YOLU
İŞÇİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞMEKTİR!
österiş için bir an önce
açılsın diye bizi köle gibi
çalıştırdıkları 3. Havalimanı inşaatı; alın terimiz, emeğimiz,
kanımız, canımız üzerinde yükseliyor. Öyle ki çimentoların harcına
arkadaşlarımızın kanı karıştı. Her
gün bizim cesetlerimizi çiğniyorlar.
Devletin başı Tayyip Erdoğan,
açılışının 29 Ekim'de olmasını buyurmuş. Bu tarihe yetiştirmek için
"iş kazası" adı altındaki işçi katliamlarına aldırmadan yoğun olarak
çalıştırılıyoruz.
Soma'da 301 madenci arkadaşımızın "hadi hadi" diyerek çalıştırılmasında olduğu gibi burada da
ölümüne çalıştırılıyoruz. Ve dahası,
sağlıklı olmayan yaşam ve beslenme koşullarına mahkum ediliyoruz. Bunlara itiraz edip hakkımızı
isteyince de AKP'nin jandarması
3. havalimanı inşaatında sıkıyönetim ilan ederek direnişimize TOMA’ları, copları, biber gazlarıyla
saldırdı. Yüzlercemiz gözaltına alındı. Kalan işçileri sorgu odalarına
alıp oralarda sorgulama adı altında
tehdit ettiler.
AKP'nin korkusu, direnişimizin bir
ayaklanmaya dönüşmesidir. İşte bu
korkuyu büyütmeliyiz. Örgütlenerek,
direnişi sahiplenerek, büyütmeliyiz
halk düşmanlarının korkusunu.

- Servis sorunu çözülecek;
- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak,
- Tahtakurusu sorunu çözülecek;
- İşçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek;
- Maaşların tamamı hesaba yatırılacak,
- Elden maaş ödemesi yapılmayacak...

3. HAVALİMANI İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!
Artık canımıza tak eden sorunların çözümü için 14 Eylül 2018
tarihinde eyleme geçtik. 3. Havalimanı işçileri olarak taleplerimiz
şunlardı:
- Eyleme katılan işçiler işten
atılmayacak;

AKP, Emekçilerin Direnme
Hakkını Yok Etmek İçin Saldırıyor!
Yaşam ve çalışma koşullarının
düzeltilmesi için eylem yapan inşaat
işçilerine saldırılması ve kimilerinin
tutuklanması esas olarak direnme
hakkına saldırıdır. Faşist AKP'nin
yok etmek istediği emekçilerin di-

G
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AKP'li Patronlar Bu Taleplere
Ne Cevap Verdi?
3. Havalimanının inşaat ve işletmesinin sahibi İGA yetkilileri,
sırtlarını AKP’ye dayamanın gücüyle
işçilerin taleplerini reddetti. Ve aynı
gece işçilerin kaldıkları mekanlara
jandarma baskını düzenlenerek
600'e yakın işçi gözaltına alındı.
AKP'nin medya kolu ise aldığı
emir gereğince psikolojik savaşa
girişerek 3. Havalimanı inşaatının
aslında ne kadar iyi şartlarda olduğunu aktaran yayınlara başladılar. Hatta AKP'nin kimi medya
borazanları hızlarını alamayıp işçilere küfretmeye başladılar. Gelinen aşamada, AKP'li polis, jandarma ve yargının marifetiyle 27
inşaat işçisi uydurma gerekçelerle
tutuklandı. Geriye kalan binlerce
işçi ise AKP'nin polisi-jandarması
zoruyla köleler gibi çalıştırılıyor.

renme hakkıdır.
Yüksel Direnişçileri Nuriye-Semih ile Bakırköy Direnişçileri Selvi
ve Nursel öğretmenleri de bu nedenle tutukladılar. Ama direnme
hakkını yok edemediler. Çünkü,
Yüksel direnişçileri, direnme hakkını
savunarak bir buzkıran gibi direnişin
yolunu açtılar.
AKP'li Cengiz-MAPA-LimakKolin-Kalyon Holding’in Halk
Düşmanı Patronlarına Sesleniyoruz: Devam edin alçaklığınıza
ve zulmünüz artsın ki tez zeval
bulasınız. Emin olun bulacaksınız.
Ve şunu asla unutmayın ki emekçiye kalkan eller kırılır bu topraklarda. Alın terini gasp etmenin hesabı sorulur.
Size 25. katı hatırlatıyoruz...
Emekçilerin öfkesinden korkun.
Korkun halkın adaletinden! Devrimci
İşçi Hareketi bu pervasız sömürünüzün, bu alçak zulmünüzün ve
yaptığınız bütün haksızlıkların hesabını soracaktır.
Halkımıza, Emekçi Kardeşlerimize Sesleniyoruz: Faşist AKP
emekçileri köleleştirmek için direnme
hakkımıza saldırıyor. Bu saldırılara
karşı direnme hakkımızı savunalım!
Savunmazsak hiçbir hakkımız kalmaz. Dayattıkları köleliktir, asla kabul
etmeyelim. Direnen emekçilerle dayanışma içinde olalım. Tutuklanan
inşaat işçilerini sahiplenelim. Serbest
bırakılmaları için bulunduğumuz her
yerde ve biçimde harekete geçelim.
İşçi sınıfına yönelik tüm saldırıların
karşısına İşçi Meclisleri ile geçelim.
Halkımıza yönelik saldırılara
karşı direnişçiler meclisinde birleşelim, direnelim, kazanalım!
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SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK;
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,
ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ
ENGELLERİ KALDIRMAKTIR!

Geçen hafta köşemizde, düşmanı tanımanın önemi
ve savaşın bazı temel yasalarından 7 maddeyi sıra‐
lamıştık.
Bu hafta savaşın yasalarını kaldığımız yerden an‐
latmaya devam ediyoruz. Çünkü savaşın yasalarını
öğrenmek zorunluluktur.
- Savaşçının şevki ve devrimci heyecanı hep
yüksektedir. Çünkü emperyalizm ve oligarşiye
karşı halkın silahlı savaşını yürütür. Kuşkusuz
bu savaşın temel yasalarından biri ölmek ve öldürmektir.
Ama hep bedel ödedik, artık tek hedefimiz ölmek
değil, düşmanı öldürmek ve imha etmektir. “Ben
ölürüm, öldürürüm” diyen, “ben her şeye hazırım”
diyen bir devrimci, halkı örgütlemek, bilinçlendirmek,
aydınlatmak ve saflarımızda toplamak için bir bildiri
yazmıyorsa, ajitasyon ve propaganda çalışmaları
yapmıyorsa, bulunduğu yerlerde insan eğitmiyorsa,
dediklerinin de içini boşaltmış olur. Bir yerde halktan
kaçış, devrim isteğinin olmayışı ya da zayıf oluşu
vardır.

8

9- Nesnellik; savaşın objektif yasaları göz önüne
alınarak emek ve çaba ile değiştirebilir. Biz hem kendimizi hem de yoldaşlarımızı değiştirmeliyiz. Çünkü
değişim başladığında zaten özgürlük de başlar. Tüm
sınırlar kalkar ve kendini yenileyerek savaşın en ön
cephesinde yer alır ve savaşır.
ÖZGÜRLÜK ZORUNLULUĞUN KAVRANMASIDIR diyor ustalarımız. Evet beynimiz ancak böyle
özgür olur...122 şehit... 48’i kadın... 24’ü cayır cayır
kendini yaktı... “Ya düşünce değişikliği ya ölüm”
bize dayatılan buydu. Bunu kavradık ve direnme
kararı aldık. Her ne pahasına olursa olsun direneceğiz
dedik. ‘Her ne pahasına olursa olsun’ ne demek?
Canımız pahasına demek. İşte bu noktada özgürleşti
beynimiz... O nedenle her savaşçı kendi ufkuna yürüdü... Ve bugün biz eğer ayakta isek 122 şehidimizin
bu kavrayışı, örgütümüzün nesnelliği sayesinde oldu.
10- Savaşın objektif yasaları yerine, kendi düşüncelerini, hayallerini ya da hissettiklerini, korkularını,
ilgisizliklerini geçirenler hastalıklıdır, hayalcidir, gerçek
dışıdır. Stalin’in kullandığı söylenen bir yöntem vardı.
Halkın iradesini ya da isteğini anlamakta DUYARLI...

Ancak bu isteği harekete geçirmek yani ileriye taşımak
konusunda USTA. Yani nesnel durum, bizim duygularımız, düşüncelerimiz dışında savaşın yasaları vardır
ve biz bu yasalara göre hareket edersek; ancak
nesnel durumu da değiştirebiliriz. Yoksa sürüklenir
gideriz olayların peşinden.
11- Bir devrimci nesnel koşullara göre değil savaşın
yasalarına göre düşünecek. Savaşımızın şu andaki
yasası nedir? Militan bir kitle hareketini öne çıkarmaktır. Şimdiki yasa; yeni bir komutan kuşağı yaratmaktır.
12- Her Cepheli, savaşın yasalarını strateji ve taktiğini anlayabilecek ve bir savaşı güvenle yönetebilecek
bir ruha, coşkuya sahiptir.
13- Savaşın katı yasaları vardır. Demokrasicilik
oyununa yer yoktur. Bu yasalara uymazsanız imha
olursunuz. Savaş meydanı tartışma yeri değil emir
ve talimatlara uyma yeridir.
14- Bir savaşın şartları, savaşın her aşamasında
farklıdır. Belirli büyüklükteki bir birliğe, ancak belirli
bir bölgede, savaşın belirli bir aşamasında komuta
etmeye devam eden bir komutan, hiç ilerlememiş,
hiç gelişmemiş demektir. Bir tek maharetle ya da
dar bir görüşle yetinen kimseler, ilerleyemezler. Onlar,
devrimin belirli bir zamanında ve yerinde, bir rol oynayabilirler ise de bu, önemli bir rol olmaz.
15- Bizim önemli roller oynayabilecek komutanlara
ihtiyacımız var.
16- Tarihin ve savaşın gelişmesiyle, savaşın yönetilmesiyle ilgili yasalar da gelişir. Değişmeyen hiçbir
şey yoktur.
17- Savaşın her yasasını, diyalektik ve materyalizmin
yasalarına bağlı uygulayarak ve her uygulamadan
yeni dersler çıkaran, kendini sürekli geliştiren ve her
zaman yaratıcılığıyla örnek olan, sınırsız bir yeteneğe
sahip olmaktır komutanlık.
Bu sınırsızlık kolektivizmdir.
Komutan; salt bir öğretmen olarak değil, savaşçılarını
eğitirken bir nefer gibi olmayı ve savaşçılarıyla bütünleşmeyi başarabilendir.
Bizim istediğimiz; cesur, akıllı ve savaşta normal
olarak muharebeler kazanan, akılla cesareti birleştiren
generallerdir.

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
17 Eylül günü bir haber yayınlandı gazetelerde. "Bursa'da kendisine
çarpıp kaçan arabayı bulamayan bir kişi, ona benzeyen araçları kundakladı."
21 yaşındaki Adem'e, bir ay önce araba çarpmış ve kolu kırılmıştı.
Çarpan araba durmamış, hızla uzaklaştığı için plakasını alamamıştı
Adem. Ve iyileşince başladı kendisine çarpan arabayı aramaya; ama
bilemiyor, bulamıyordu. Çarpan arabaya benzeyen 15 arabayı ateşe
verdi.
Halkın öfkesidir bu! Adem, suç duyurusunda bulunsaydı hiçbir sonuç
elde edemeyeceğini biliyordu. Dava açılacak bile olsa mahkemeavukat masraflarını karşılayabilecek durumu yoktu. Sadece adaletin
yerini bulmasını istiyordu, kolu kırılmış ve çarpan dönüp bakmamıştı
bile.
Adaletsiz bir dünyanın adaletsiz bir ülkesinde yaşıyoruz. Bunun
sebebi dünyaya hakim olan emperyalist sistem ve ülkemizde hakim
üretim biçiminin kapitalizm olmasıdır. O nedenle; bu adaletsizliği, aşağılanmayı yaşayan ve hesap sormak isteyen sadece Adem değil. 16
milyonun aç yaşadığı bir ülkede, yoksulluk sadece açlık-yoksulluk istatistikleriyle açıklanamaz. Adalet mücadelesi, adaletsizlikler bitmeyecek,
halkın öfkesi birikip birikip patlayacak!
Burjuva gazeteler, 3. sayfadan halkla dalga geçerek, psikolojisi
bozuk, psikopat vb. diye aşağılayarak verdiği her haberde biz devrimi
görüyoruz.
Açlık, adaletsizlik, zulüm oldukça egemenler güvenlikte olamayacaklar.
Gecekondulardan gelip gırtlaklarını keseceğiz, halkın adaletini sağlayacağız.
Milyonlarca Adem'in yoksulluğunu, ezilmişliğini ve kinini birleştirip
devrime akıtacağız!

3. Havalimanı işçilerinin sınırsız sö‐
mürü ve kölece çalışma koşullarına
karşı başlatmış oldukları direnişe, faşist
Akit gazetesinden Mehtap Yılmaz ve
salık kalem Habertürk yazarı Fah
Altaylı alçakça saldırdı.
Mehtap Yılmaz, eylem yapan işçiler
için “Bu itler, bitlendik falan diyorsa
da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki
şeytanı çıkartacaksın!” ifadelerini kul‐
landı.
Mehtap Yılmaz’ın 17 Eylül 2018 ta‐
rihli "3. Havalimanındaki tahtakuruları
nereli?” başlıklı hakaret dolu yazısının
bir kısmı şöyle: "Senelerdir süren 3.
Havalimanı inşaa çalışanları, tam da
açılışa beş kala bitlendiyse… Tahtaku‐
ruları yiyip birdiyse… Burada bir ça‐
panoğlu değil, pek çok çapanoğlu ara‐
mak lazım!”
Habertürk’ten Fah Altaylı ise; “Pro‐
je görülmedik bir ivmeyle tamamlanma
aşamasına geldi. Hiçbir sorun görül‐
müyordu. Şanye kır kır işliyordu.
Arada iş kazaları ile ilgili haberler geli‐
yordu ama bunlar somutlaşrılamı‐
yordu. Ve 4 yıl sessiz sedasız ve so‐
runsuz süren inşaa a, ilk kez iki gün
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Ey halkım korkma!
Sen korkarsan nasıl görebiliriz güneşi,
Nasıl yaşayabiliriz özgürce?
Sen korkma,
Haklı olduğun bu davada korkma!
Korkuları olan onlar
Gel onların korktuklarını yapalım
Gel yoldaş,
Gel Örgütlenelim!
Gel korkma ancak böyle görebiliriz
güneşi!
Susma ey halkım susma
Dur de artık bizi yok etmeye çalışanlara
Görmüyor musun öldürüyorlar masum
bedenleri
Neden ses çıkmıyor yüreklerden
Ne oldu bizim analarımıza,
başka evlatların çığlığına sağır mı
oluverdi?
Hepimiz mi kaybettik masumiyeti
Susma; Dur de artık bizi yok etmeye
çalışanlara
Ey halkım onursuz olma
Ortada durup paçayı kurtarmaya çalışma
Gel bize yoldaş gel zulme bayrak açalım
Gel örgütlenelim
Yenelim şu faşizmi
El ele, kol kola omuz vererek
Doğuralım hep birlikte güneşi
Haykıralım özgürlük diye
Çocuklarımız oyunlarına doya doya
büyüsünler

önce olumsuzluklar kamuoyuna yan‐
sımaya başladı. Sudan sebeplerle
ayaklandılar." diyordu.
Halk düşmanı faşist AKP’nin ya‐
lakaları, salmış kalemleri, 400 işçi
3. Havalimanı inşaanda iş kazası
adı alnda katledildi. Duymadınız
mı? İşçilerin köle gibi çalışrılıp,
hayvan gibi isf edildikleri yerleri
görmediniz mi? Karın tokluğuna ölü‐ Ey halkım aklını geleceğini onurunu satma
müne çalışrıldıklarını bilmiyor mu‐ Gel kendi ellerimizle bi yaşam yaratalım
sunuz?
Barış dolu, sevgi dolu paylaşmayı severek,
Asgari ücren 1700 TL’nin alnda,
açlık sınırının 1800 TL’nin üstünde özgürce büyüsünler çocuklarımız
olduğu bir ülkede yaşadığınızı bil‐ Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya olsun
miyor musunuz? AKP ikdarı döne‐ İçinde sadece iyilerin olduğu bi dünya...
minde, 20 binin üzerinde bir işçi ça‐
lışırken katledilmedi mi? 15 bin kişi Bu kavga hepimizin kavgası
inhara sürüklenmedi mi? Faşist Korkma, Susma!
AKP’nin halkı yozlaşrma aracı olarak Çünkü Haklıyız Kazanacağız”
kullandığı uyuşturucu illenden
2007‐2017 yılları arasında 2 bin kişi
kalemlersiniz. Unutmayın ki halka yö‐
katledilmedi mi? Doların, benzinin ﬁ‐
nelik yapılan her hakaren ve her düş‐
yandan da mı haberiniz yok?
Tabi ki bunları biliyorsunuz; ama
manlığın bir bedeli, bir hesabı vardır.
faşist AKP’ye yaranmak için yalakalık
Bu hesabın bir gün sorulacağını ve ça‐
yapıyorsunuz. Onurunuzu ve namusu‐
nak yalayıcısı salık kalemlerin nasıl
nuzu sayorsunuz. Halka düşmanlaşmış
kullanılıp aldığını unutmayın!...

868 YARAYI AÇAN FAŞİZMİ, İŞBİRLİKÇİLİĞİ,

Sayı: 87

7 Ekim 2018

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
Açlık Ve Yoksulluğumuzdan Kaynaklanan İntiharların Sorumlusu Faşist AKP İktidarıdır! Çözüm İntihar
Değil Mücadeledir!
2002’den beri yönetimde olan faşist AKP İktidarı döneminde; açlık, yoksulluk ve işsizlik her geçen gün
artarken, ölümcül iş kazalarında Türkiye Avrupa’da birinci,
Dünya’da ikinci oldu. Patronların çıkarı için, Soma’da
301, 3. Havalimanı’nda 400’ün üzerinde işçi katledilirken,
onlarcası sudan bahanelerle işten çıkartılıp açlığa mahkum
edildi. İşi olanlar ise, 3. Havalimanı’nda olduğu gibi, köle
gibi çalışmak zorunda bırakıldı. Bu sömürüye itiraz
edenler ise, işkencelerden geçirilip, onlarcası tutuklandı.
Bu düzen, sömürü ve talan düzenidir. Faşist AKP, 16
milyon insanımızı açlığa, 50 milyon insanımızı da yoksulluğa mahkum etmiş durumda. Oligarşi kriz bahanesiyle,
bu açlar ve yoksullar ordusuna onlarca isçiyi daha
katmakta. İşi olanlar ise, açlık sınırının altındaki bir
ücrete çalışmaya zorlanmakta. Evine bir parça ekmek
götüremeyen insanlarımız bunalıma ve intihara sürüklenmekte. “Son 15 yılda toplam 15 bin 44 kişi intihar
etti… Geçen yıl geçim sıkıntısından 233 kişi intihar etti…
Toplam intihar edenlerin sayısı ise 3 bin 69”dır. (Birgün.
24 Eylül 2018. Syf. 7).
21 Eylül günü intihar edenler listesine, Kocaeli’nden
45 yaşındaki İsmail Devrim de katıldı. Liseye giden
oğluna bir pantolon alamadığı için intihar etti diye yazıldı

burjuva basında. Devrim’in intihar nedeni, açlık ve yoksulluğumuzdur. Açlık ve yoksulluğumuzun sebebi ise,
emperyalizm ve işbirlikçi faşist AKP İktidarı’nın sömürü
ve talanıdır. Bu talanını sürdürebilmek için, bir taraftan
açlık-yoksulluk-işsizlik, diğer taraftan da uyuşturucu ve
yozlaşmayı halkımıza karşı silah olarak kullanmakta. Bu
onursuzluğu kabul etmeyen, uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı direnen, savaşan Devrim Top gibi devrimcileri de
katletmekte.
Biz çaresiz değiliz, çözümsüz değiliz. Bizi sömürenler
gibi asalak değiliz, her şeyi emeğimizle yapanız, halkız!
Omuzlarımız çökük, boyunlarımız bükük ve “bir kaşıkla
dört kişi çorba içenleriz”, (Aşık Mahsuni Şerif) ama
dünyayı Türkiye’den sarsacak olanlarız. Ya onursuzluk
ya intihar dayatmasına karşı bir alternatifimiz var biliyoruz.
Çözüm intihar değil, onurumuz için, adalet için, İsmail
Devrimler için, onların hesabını sormak için, Devrim Top
gibi örgütlenip savaşmaktır.
İşimize, aşımıza, yuvamıza, canımıza kasteden tekellere; yeraltı-yerüstü bütün zenginliklerimizi peşkeş
çeken AKP'ye ve efendisi emperyalistlere karşı onlar
kadar acımasız olacağız. Onlar ancak çocuklarımızın
lokmasına el koyarak ayakta kalabilirler, o lokmaları kursaklarında bırakacağız. Devrimler’in hesabını soracağız.
Özgür, bağımsız ve demokratik Türkiye’yi mutlak kuracağız!
Başka kurtuluş yolu yok!

HESABINI VERECEKSİNİZ!
İstanbul 3. Havalimanı inşaatını ve işletmesini 25 yıllığına
alan İGA Havalimanı İşletme Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Sky News’de katıldığı programda işçi ve halk
düşmanlığına devam etti. Göbbels’in öğrencisinin her
sözünde kan aktı ve ölen, direnen işçiler suçlandı.
Bugüne kadar yaşanan 400’e yakın ölümcül iş kazasını
inkar edip çarpıttı.“Ölümle sonuçlanan 27 kaza oldu.
Bunların yarısı doğal ölümler. Ayrıca, inşaat alanında
bazı araba kazaları oldu. Bunun sonucunda 12 kişi
hayatını kaybetti. Diğer 14 kişi ise doğal sebeplerden
dolayı hayatını kaybetti.”
Halk düşmanı Samsunlu’ya göre, köle gibi çalışma koşullarından kaynaklı gerçekleşen ölümcül iş kazaları hiç
olmamıştı. Ölenler de zaten ya kötü şoför olduklarından
ya da doğal sebeplerden dolayı ölmüşlerdi. Yani aslına
bakılırsa, 3. Havalimanında hiçbir sorun yoktu. Samsunlu’ya göre “ölüm zaten inşaatın fıtratında vardı. İşçiler
iş sözleşmesinin altına imza atarken, bunun bilincinde
olarak imza atıyorlardı.” Açıkçası Samsunlu tüm işçilere
diyor ki; “ekmek parası kazanmak istiyorsan, ölümü
göze alacaksın.” Aç ve açıktaysan, üşüyorsan kalın giyineceksin. “Kriz gerekçesiyle işveren işçinin ücretini
yüzde 40 düşürüp daha çok çalışmayı dayatıyor. ‘Kat
kat giyinin öyle ısının, tuvalet kağıdınızı az kullanın’
diyen bile var.” (Cumhuriyet, 01 Ekim 2018, Syf. 9)
Biz de siz halk düşmanlarına şunu diyoruz! “Ey Samsunlu!

İşçi ve emekçilere, halkımıza yapılan her şeyin bir bedeli
vardır.”
Yaşanan gerçekler çok yalındır;
“İşçilerin maaşlarını alamaması birinci derece İGA’nın
sorunu değil... (Kadri Samsunlu)” (Fatma AKSU-Fırat
ALKAÇ-Hürriyet, 22 Eylül 2018)
“Olaydan sonra 1600 yatak, 2 bin çarşaf nevresim değiştirdik. (Kadri Samsunlu)” ABC Gazetesi 22 Eylül 2018.
Sorun sadece nevresimler, kötü yemekler değil, asıl
sorun sizin işçi sınıfını iliğine kadar sömürüp, hakkını
arayanları işkencelerden geçirtip, iş kazası adı altında
katletmenizdir.
Bugün işkencelerden geçirttiğiniz 3. Havalimanı işçisi
19 yaşındaki Fatih MUKAN’ın avukatına yaşadığı işkenceyi
anlattığı gibi;
“…Bilmiyorum deyince: zayıf, uzun boylu, uzun saçlı,
sivil bir jandarma vurmaya başladı. “Nasıl bilmiyorsun
lan” diyerek yumruk attı. Ensemi sıkarak yüzümü masaya
yaklaştırdı. Tekrar ‘bilmiyorum’ deyince kafamı masaya
vurdu.”
Yani her şeyi göz göre göre yaptınız ve yaptırdınız.
İşçileri köle gibi çalıştırıp sömürdünüz, “hayvan” gibi istifleyip, aşağıladınız. Sonra da hakları için direnen işçilere
işkence yaptırıp, 27’sini tutuklattınız. Halkımız ve işkence
yaptırdığınız gençlerimiz, halk düşmanlığınızı asla unutmayacaklar. Hesabını soracağız. Halkın adaletinden kurtulamayacaksınız.

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN
YOZLAŞTIRARAK YOK ETME
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER
"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
BAĞIMLI OLAN İNSANLARIMIZA
KRİZ ANINDA
NELER YAPILMALIDIR?
BİZ ONLARI SUÇLAMIYORUZ;
SUÇLU OLAN DÜZENDİR! EMEK,
SABIR VE SEVGİ İLE ONLARA
YENİ BİR DÜNYA AÇIYORUZ!
yuşturucu ile mücadele emperyalizm ile
mücadeledir diyoruz. Çünkü bu pisliği yaratan, gençlerimizi bu bataklığa sürükleyen,
hayatlarını yok eden, geleceklerini elinden alan
bizzat bu çürümüş düzendir. Yine bu mücadele
devrim mücadelesidir ve yine bu mücadeleyi devrimci
yöntemlerle çözebiliriz. Bunu HFG’de edindiğimiz
deneyimlerle anlatmak istiyoruz:
Biz, bağımlıları dışlamıyor, aksine sahipleniyoruz.
Onları madde kullanmaya iten nedenlerle ilgileniyoruz
esas olarak. Onların yaşamlarına girerek, onların
yaşamlarına anlamlar katarak. Onlara tek kurtuluşun
bu düzene karşı mücadeleden geçtiğini göstererek.
Bu mücadelede; sabır, emek, sevgi, güven bizim
en büyük gücümüzdür. Bu güç sadece devrimcilerde
mevcuttur. Peki somut olarak kriz anlarında bağımlı
olan insanlarımıza neler yapmalıyız?
Bağımlının kullandığı maddeye, kullanım sıklığına
ve ne kadar süre kullandığına göre program farklılık
gösteriyor. Eroin (koreks) bağımlıları çok ciddi
fiziksel çöküntü hali yaşıyorlar. Böyle anlarda en
etkili yöntem olarak ılık veya soğuk duş aldırmaktır.
Dikkat edilmesi gereken nokta, bağımlıların suya
girmekte istekli olmamalarıdır. Gerekirse zorla duşa
sokmak gerekir, istemese de. Duş, çöküntü halini
ve ağrıları azaltan en etkili yöntem. Krizin ilk dörtbeş gününden sonra ağrıların şiddeti azalıyor. Bu
süreçte günlük en fazla bir iki saat uyuyorlar ya da
hiç uyumuyorlar.
Ağrısı olduğunda masaj yapıyor, duş vs. için hazırlıyor, motive ediyoruz. Bu süreçte motive etmek
çok önemli. Çünkü sadece vücut değil beyinde de
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maddeye galip gelmek gerekiyor. Asıl belirleyici
olan da ona verdiğimiz moral ve motivasyonla gerçekleşebiliyor.
Bağımlılar, aynı aşamalardan geçtiği için neler
yaşadığını, neler hissettiğini biliyor ve ona uygun
davranıyoruz. Sohbet ederken kafasını dağıtmasını,
tedaviye motive olmasını sağlıyoruz. Çünkü ilk
günler ağrıları, yorgunlukları ve şiddetli ağrıları
olduğu için bağımlıların aklında kaçmak düşüncesi
oluşuyor. Ve bu kaçma düşüncesi kişiye göre haftalar
da alabiliyor. Kafasından tamamen söküp atamadığı
veya kararsız olduğu için bu süre uzuyor. Kararlı
olanlarda ise daha kısa sürebiliyor. Onlarla ikili
kurulan ilişkiler çok önemli, motivasyonlarını artırıyor.
Başka şeyler düşünmesini, daha önemli işlere yoğunlaşmasını sağlamak çok önemli.
Yıkım hali 5-6 gün sürüyor. Sonrasında ağrılar
azalıyor ve vücut madde istiyor. Ondan sonra açın
kapıyı gideceğim, bana engel olamazsınız cümleleri
geliyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar “Biz artık
temiziz” diye. Maddeden arındığını ifade etmek için
kullanılan bir söz bu. Ama her hallerinden belli
oluyor ki maddeye güçlü bir istek duyuyor o an. Hiç
uyuyamıyor, bir iş yapamıyor. Bu dönemi genellikle
yatakta geçiriyorlar. Uyumuyor; ama yatıyor. 1415. günlerde uykusuzluk hali geçiyor ve vücut
yorgun düştüğü için aşırı uyuyorlar üç dört gün.
Yemeğe bile kalkmadıkları oluyor. Bu durum da
bir hafta kadar sürüyor. Sonrasında yavaş yavaş
bir düzen oturtmaya başlıyoruz. Yani ilk üç-dört
hafta bağımlıları genel programımıza katamıyoruz.
Bu aşamaları geçirdikten sonra genel programa
dahil etmeye başlıyoruz.
Biz HFG çalışanları bu dönemde özellikle telkinlerimizle, sohbetlerimizle motivasyonlarını arttırmaya
çalışıyoruz. Bizimle geçirdikleri zaman onlar için
değerli oluyor. Çünkü yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz
onları. Başarabileceğine ikna etmeye çalışıyoruz,
küçük küçük adımlar attırmaya çalışıyoruz.
Özellikle küçük yaşta bağımlı olan insanlarımıza,
bir bebeğe yemek yemeyi öğretir gibi başlıyoruz.
Bir bebeğe bunu öğretmek demek onu sevgi ile
sarıp sarmalamak aynı zamanda bu yolda yürümeyi
de öğretmek demek oluyor.
Duygularına, düşüncelerine, yaşamlarına girmek
gerekiyor emek ve sabırla. Biz onlara güveniyoruz,
biz en dibe itilmiş halk çocuklarına inanıyoruz ve
devrimi onlarla yapacağımıza inanıyoruz.
Şunu aklımızdan çıkarmayalım, en dibe itilmiş
bu halk çocuklarının düşmana kini ve öfkesi, sevdiklerini sahiplenme ve güçlü bir vefa duygusu
vardır. Tutundukları kişilere saygı ve sevgi duygusu
vardır. Bunu bağımlılıktan bir kişiyi dahi kurtardığınızda çok bariz görürsünüz. Biz yöntemlerimize
inanıyoruz, biz devrimciliğimize güveniyoruz!

868 YARAYI AÇAN FAŞİZMİ, İŞBİRLİKÇİLİĞİ,
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Alman Emperyalizminin Yasaları, Mahkemeleri,
Yasakları Durduramadı Grup Yorum’u...

Almanya Devleti Almanya’nın
bütün şehirlerinin Belediyelerine
bir dosya gönderiyor ve diyor ki
bu gruba konser yaptırtmayın. 5
bin kişiyi geçen salonların hepsine
aynı dosyayı göndererek Grup Yorum konserlerini yasaklamaya çalışıyor.
Soruyoruz hangi mahkeme kararına dayanarak hangi hukuka
veya yasaya göre yasaklıyorsunuz Grup Yorum konserlerini? Biz sizin Mahkemelerinizi, Hukukunuzu, Yasalarınızı tanımıyoruz.
Neden Tanımıyoruz size
anlatalım; dünyadaki yoksulluğun, açlığın sorumlularından biri de Almaya’dır.
Ülkemizi sömüren ülkelerin başında gelmektedir.
Ülkemizde 53 binden fazla
yabancı şirket var. Bunların içinde
birinci sırada 7 bin fazla şirket ile
Almanya bulunmakta.
Sizler bizim ülkemizi sömürüyorsunuz. Ülkemizin yerüstü, yeraltı
zenginliklerini çalanlar bizim türkülerimizi yasaklayamazsınız. Bizim
türkülerimiz sizin teşhirinizdir. Bu
nedenle yasaklamaya çalışıyorsunuz.

Almanya yılda 6 milyar
silah satışından 15 milyar
Euro kar para yapıyor. Bunun
anlamı şudur: Emperyalizm
yozlaşma konusunda kesin
ve ciddi politikalar uygulamaktadır ve buna karşı duranları da yasaklıyor.
Alman Emperyalizmi ile
Türkiye Oligarşisinin işbirliği,
baskıları direnen halkların,
direnen direniş türkülerinin karşısında çaresizdir. Çünkü Emperyalizm Kültürlere, Geleneklere, Değerlere saldırarak halkı yozlaştırıyor
buna karşı direnen Grup Yorum’u
da yasaklıyor.
Bu nedenle Grup Yorum üyelerinin başına para ödülleri koyuyor
ve 9 üyesini tutukluyor ama bitiremiyor.

Grup Yorum meşruluğunu tarihinden alıyor. Bu tarihte Anadolu’nun Ozanlarından, Şairlerinden
ve dünya halklarına umut taşıyan
Dünya halklarından, tüm sanatçılarından alıyor gücünü. İşte bu nedenle kazanan yine Grup Yorum
oluyor.
Tüm yasaklamalara karşı Grup
Yorum Frankfurt Konserini gerçekleştirdi. Halk sahnede Grup
Yorum’un 33 yıllık üyesinden
en yeni üyesine, korosu ile
herkes Halk Sahnesinde
türkülerini söyledi.
Grup Yorum Kültür Sanat
Alanında Dünya Halklarının
Sesi olmaya devam ediyor.
Bir Türküdür Dolaşıyor
Avrupanın Şehirlerinde O
Türkü Umudun Türkülerini

Yapanlarındır.
Avrupa’daki yasaklamadan bugüne kadar Almanya 14 tane konser
verdi. Bu türkülerin sınırının olmadığının kanıtıdır diyor ve son konser
neler olduğuna bir bakalım:
Frankfurt konseri coşkulu geçti,
yine direnmenin ve kazanmanın
onuru yaşandı.
Herkese, her şeye rağmen yapmış olmanın verdiği bir coşku ve
güven vardı kitlede. Buna karşı Almanya sanki bütün polislerini
yığmıştı konser alanına, havada helikopter uçurup duran
Almanya devletinin korkusu
büyüktü.
Tam bir kuşatma, bu kuşatmanın içinde destanlar
yazan bir grup, bu kuşatmanın içinde umudun türküleri, bu kuşatmanın içinde
dünya halklarının umudu...
Devrimcilerden, Devrimden korkularını büyütüyordu Grup
Yorum. Hep bir ağızdan “Emperyalizm Emperyalizm hem alçak
hem de hainsin” diyerek cevap
verdi.
Konseri yine yaptı ve her zaman
da yapacak Grup Yorum. Bu konserler de sizin korkulu rüyanız olmaya devam edecek.
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“Gözyaşımızı içeriye, kinimizi dışarıya vurmalıyız"
Arslan Bilgin
Arslan BİLGİN:
15 Ekim 1996’da Tokat'ın Turhal ilçesinde
gece saat 03.00 sıralarında, devrimci hareket
saflarında onurlu, özgür bir vatan yaratma mücadelesi veren Arslan Bilgin, annesi Sakine
Bilgin, babası Mustafa Bilgin gece gizlice evlerine
giren kontrgerilla tarafından hunharca katledildiler.

Arslan Bilgin

15 Ekim - 21 Ekim
Ahmet KARLANGAÇ:
1957 yılında Adıyaman’da doğdu. Devrimci hareketin önder kadrolarındandı. 12 Mart sonrası devrimci mücadeleye katılmış ve birçok görevler üstlenmişti. 1980 yılında Nihat Erim’in cezalandırılAhmet Karlangaç ması olayıyla ilgili olarak gözaltına
alındı, işkencede çözülmedi. 12
Ekim 1980’de gözaltındayken katledildi.
Gazi ARICI,
Selhan TOP:
20 Ekim 2003’te
Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Ferhatlı köyü yakınlarında, devrimcilerle
Gazi Arıcı
Selhan Top
jandarma birlikleri
arasında çıkan çatışmada şehit düştüler.
Gazi, 1980 Çorum Ferhatlı köyü doğumludur.
Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halkının
mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla
birliklerinde bir savaşçı olarak, halkın adaletinin
uygulanması idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı. Selhan, 1977 Çorum doğumludur. Oto
elektrikçisiydi. Çorum’da mücadelenin her alanında
yer aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. Mücadelesini gerilla olarak sürdürmek istedi. Şehit
düştüğünde, memleketinin dağlarındaki birliklerde
bir halk kurtuluş savaşçısı idi.

Hasan BALIKÇI:
1961 Adana Seyhan Kayışlı Köyü doğumlu olan Hasan,
lise yıllarında mücadele ile tanıştı. 12 Eylül sonrasında
gençliğin mücadelesinde yer aldı. 2000 Ölüm Orucu direnişine,
Adana Dayanışma-Der’deki çalışmalarıyla destek oldu. Adanaʼda kaçak elektrik kullanan sanayi kuruluşlarının üzerine
kararlı bir şekilde gidip cezalar yazdırması nedeniyle Urfaʼya
Hasan Balıkçı sürgün edildi. 18 Ekim 2002’de, Urfa’da TEDAŞ’ta mühendis
olarak çalışırken, rüşvet çarkına engel olduğu için vurularak katledildi.
Yüksel BABACAN:
1963 Erzincan Refahiye doğumlu Yüksel, 1979'un Mayıs'ında yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz ay tutsak kaldı.
Devrimci Sol'la ilişki kurması da bu döneme rastlar. Tahliye
olduktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak düştü. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan sonra 1986'ya kadar hareketle ilişki
sağlayamadı ve yurtdışına çıktı. Hemen hareketi buldu. Bir
Yüksel Babacan an önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sundu
ve tam bir görev adamı olarak küçük büyük demeden verilen her görevi
yerine getirdi. Yüksel bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye savaşçı
olarak katılmak için bekliyordu. 20 Ekim 1994’te Fransa’da bir halk
düşmanının açtığı ateş sonucu katledildi.

Düzgün Tekin

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Selhan Top’u anlatıyor:
Gidişi gibi, sessizce geldi aramıza. Yüreğinin bütünü
kavgada, yüreğinin en güzel yeri dağlardaydı. Yerel özelliklerini
öylece koruyordu. Şivesiyle, olaylara tepkisiyle, ahlakıyla;
halktı. Ve de sessizliğiyle. Sadece gerektiği zaman konuşurdu.
Çalışmaları onun diliydi. Yüklenirdi dergileri, kitapları saatlerce
yürüyerek ulaştırırdı insanlara. Halktandı, halkla ilişki kurmak
diye bir dert, bir sorun olabilir miydi?
Ölümsüzlüğe uğurladığımızın 40. gününde helva yapıp
dağıttık. Onu tanıyanlar sevgiyle andılar bir kez daha. Ve o
sessizliğin arkasında, gittiği evlerde, dükkanlarda konuşkan,
neşeli, rahat, insanların sorunlarına duyarlı Selhan'ı onlar anlattılar.
Adaletli olmak onun için her şeyden önemliydi. Haksız bir

KAYBEDİLDİ
Düzgün TEKİN:
DİSK, Tekstil Sendikası 2 No’lu şube delegesi, devrimci
bir işçiydi. 21 Ekim 1995’te evinden iş yerine gitmek
üzere çıktı ve sivil polisler tarafından kaçırılarak kaybedildi.
O günden itibaren bir daha kendisinden haber alınamadı.

suçlamaya maruz kaldığında öfkelenir, kıpkırmızı olurdu.
Ama sessizce, düşüncelerini toplar, konuşması gereken
kişiye, en müsait zamanda içini döker, haksızlığın önlenmesi
için yapılması gerekeni emekle, sabırla yapardı. Böyle öğrenmişti, böyle ilkeli, titiz ve çalışkan olmayı.
Devrimci titiz olmalı, olanaksızlıklar içinde kendine, çevresine
duyarlı, titiz olmalı. Evde, çalıştığı büroda, ortalık tertemiz ve
düzenli olurdu. Bu konuda dağınık olan arkadaşları yaptıklarıyla
uyarırdı. Çünkü en iyi eleştiri, yaparak göstermekti.
Mütevazılık bir devrimci özelliktir. Bildiğini açıkça ve ısrarla
savunurken öğrenmeye de büyük bir istek duyardı. Eksiklerini
anlamak için dikkatle dinler ve tartışırdı. “Ben” demezdi, “Biz”i
dilinden düşürmezdi. Sadece yanlış, eksik yapıldığında “ben”
derdi.
Bizlere bağlılığı öğretti, sahiplenmeyi öğretti. En küçük bir
malzemeyi işe yarar hale getirmek, korumak isterdi. Diğer
yandan, yüreği hep en sıcak yerindeydi kavganın. Ve sevdalandığı dağlarda...

Ö ğretmenimiz
İRADE NASIL GÜÇLENİR?
İRADE NEDİR?
Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
İrade nasıl güçlenir?
1- İrade, bilgiyle güçlenir.
2- Eğitimle güçlenir.
3- Bilinçle güçlenir.
4- İdeallerle güçlenir.
5- Halk ve vatan sevgisiyle güçlenir.
6- Yaratılan değerlere bağlılıkla güçlenir.
7- Sosyalizmin gerçekleşeceğine olan inançla
güçlenir.
8- Örgütüne, halkına, yoldaşlarına olan
güvenle güçlenir.
9- Yüklendiğimiz sorumluluk ve misyonla
güçlenir.
10- Şehitlerimize verilen sözle güçlenir!

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org
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halkinhukuk@gmail.com

Halkın Avukatları Özel Bölümü

ADALET SAVAŞIMIZDA ÖLÇÜMÜZ
YASALLIK DEĞİL MEŞRULUKTUR!

MEŞRULUĞUMUZU HALKTAN VE
HAKLILIĞIMIZDAN ALIYORUZ!

HHB, HALKIN ADALETİNE
GİDEN YOLDUR!
HALKIN AVUK ATL ARI BİTİRİLEMEZ!

HALKIN HUKUK BÜROSU’NA
1 YILDA 3 BASKIN,
KOMPLOYLA 19 TUTUKLAMA
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ADANA ÇHD AÇIKLAMA YAPTI
Adana'daki ÇHD üyeleri de basın açıklaması yaptı. Adana Adliyesi Taş Bina
önünde açıklamayı okuyan Av. Ali Akıncı,
kararı veren İstanbul 37’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’ne seslenerek “İster kulağınıza
fısıldandığından ister emir verilmiş olsun
hangi saikle hareket etmiş olursanız olun
kendi verdiğiniz kararın arkasında duramadınız. Üzerinizdeki cübbeleri çıkarın
ve hiç olmazsa utanın ve istifa edin” dedi.
Avukatların AİHM'in uzun tutukluluk
tahliye gerekçesinde ile ilgili kararları, suç
vasfının değişmesi ihtimali, sanık avukatların savunmalarını vermiş olmalarının
yanı sıra, avukat olmalarına özel bir vurgu
yapılarak tahliye edildiklerini dile getiren
Akıncı, ancak 7 saat içinde tutuklama
kararı verildiğine dikkat çekti.
ANKARA ÇHD’DEN
TUTUKLAMALARA İTİRAZ
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara
Şubesi üyesi avukatlar da, tutuklu 17 avukatın önce tahliye edilip ardından 12 avukat
hakkında tutuklamaya yönelik yakalama
kararı çıkarılmasını ve 6 avukatın tekrar
tutuklanmasına ilişkin eylem yaptılar.
20 Eylül 2018’de “Savunmayı savunuyoruz” diyerek Ankara Adliyesi önünde
buluşan avukatlar burada bir açıklama
yaptıktan sonra itiraz dilekçelerini vermek
için adliyeye girmek üzereyken polisin
saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldılar.
ÇHD üyesi avukatlar bu durumu da protesto
ettikten sonra adliyeye girerek halkın avukatlarının tekrar tutuklanmasına itiraz dilekçelerini verdiler.
HDP: ADALET BAKANI
DERHAL İSTİFA ETMELİ
Avukatların yeniden tutuklamasına
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komis‐
yonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da
tepki gösterdi. “Siyasi iktidar savcılık
baskısı ile zapturapt altına aldığı mah‐
keme ve yargıçlara taleplerini zorla
kabul ettirmektedir.” diyen Başaran
şu ifadeleri kullandı: “Yargıç güvencesi
olmadığı için yargıçlar emniyet üze‐
rinden, istihbarat üzerinden kendile‐
rine iletilen talimatları uygulamak zo‐
runda bırakılmaktadır. Bu hukuksuzluk
karşısında HSK’nın resen ve derhal
soruşturma yapması, Adalet Bakanı’nın
bu hukuksuzluklar karşısında istifa et‐
mesi gerekmektedir.

Avrupa’da
 ALMANYA
Stuttgart: Halk Kültür Evi’nde 23
Eylül’de aşure günü gerçekleştirdi.
Sabah, aşure ve öğle yemeği hazırlıkları yapıldı. Etkinlik, AKM koro çalışmaları ve ’Kerbela da ne oldu?’ konulu konuşma ve türkülerle bitirildi..
Bielefeld: 9 Eylül günü Halk Cepheliler, MLPD ile örgütledikleri festivalde
Özgür Tutsaklarla ilgili açıklama yapıldı,
stand açıldı, bildiriler dağıtıldı ve eski
bir tutsak Almanya’da yaşadığı tecrit
koşullarını anlattı.
19 Eylül günü ise, Dev-Gençliler
İbrahim Devrim Top için anma etkinliği
düzenledi.
Oberhausen: Essen Eğitim ve
Kültür Atölyesi (EKA), 27 Eylül günü
Şükür Kurbanı vardı. EKA ve HFG
çalışanları, kesilen kurbanları Oberhausen Alevi Derneği’nde halka sundu.
Yapılan konuşmalarda Uyuşturucu
ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi’ni
ve 14 Ekim 2018 Pazar günü yapılacak
olan Irkçılığa Karşı Tek Ses miting ve
festivalinin anlatıldığı etkinliğe 80 kişi
katıldı.
Essen: 14 Ekim’de Düsseldorf’ta
yapılacak mitinge çağrı için, Hollestr
ve Steler str.’de afiş asıldı.
Mönchengladbach: Grup Yorum
gönüllüleri, 3 Ekim günü merkezde
ve Rheid şehrinde 100 adet afiş 200
adet ve pullama yaptı.
Duisburg: 30 Eylül ve 2 ve 3
Ekim günleri Grup Yorum gönüllüleri
Duisburg’da ırkçılığa karşı mitinge
çağrı için esnaflar gezildi, afişler asılarak mitinge çağrı yapıldı.
Köln Direniş Çadırı-2 Ekim (82.
gün)
9 Temmuz’da Köln-Ossendorf hapishanesi önünde Sonnur Demiray
için açılan direniş çadırı, 82. gününde
yağmur ve soğuğa rağmen bir kez
daha açıldı.

Almanya’nın Köln
şehrinde faşist Erdoğan’ın Almanya ziyaretini protesto mitingine, Kezban Ana’nın
direnişini destekleyen dövizlerle mitinge
katılarak 500 bildiri dağıttı. Ayrıca 14
Ekim’de yapılacak olan mitinge için
de 500 bildiri dağıtıldı.

Frankfurt:
29 Eylül’de Irkçılığa ve Yozlaşmaya karşı Miting Gerçekleştirdi!
Frankfurt belediyesinin miting yasağı öğrenildiği andan itibaren Grup
Yorum ve gönüllüleri, direnişi zaferle
sonuçlandı. Buna rağmen, miting
günü Grup Yorum’u engellemeye çalıştılar. Polis ablukasında yapılan mitingde sahneye Grup Yorum, Hakan
Akmaz, Haluk Tolga İlhan, Zeynel
Aba, Barış Güney, Alman sanatçı ve
konuşmacılar çıktı.
Krefeld: Grup Yorum gönüllüleri
2 Ekim Salı günü Krefeld ve Viersen
şehir merkezlerinde, 14 Ekim Pazar
günü yapılacak olan miting ve festivali
için afişleme ve davetiye dağıtımı
yaptı.

 İSVİÇRE
23 Eylül günü Basel/Boran Kültür
Merkezi’nde aşure dağıtımı yapıldı.
Ardından İbrahim Devrim top için
anma yapıldı.
2 Ekim günü ise, gerilla şehidi Sebahattin Yavuz’un Zürih’teki ailesi ziyaret edildi.

 AVUSTURYA
Tirol Halk Meclisi Girişim Komitesi Kuruluş Toplantısını Gerçekleştirdi
23 Eylül günü İnnsbruck’ta Halk
Meclisi Girişim Komitesi bir toplantı
düzenledi. Halk Meclislerinin sorunları
çözme konusundaki stratejik önemi
çeşitli örnekler verilerek vurgulandı.

 İNGİLTERE
Londra Pir Sultan Kültür Merkezin’de Aşure Yapıldı
30 Eylül Pazar Günü Pir Sultan
Kültür Merkezin’de yapılan aşure etkinliğine 200 kişi katıldı.

Avrupa Anadolu Alevi
Hareketi
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ AÇIKLAMASI:
“… Bir gün önce serbest bırakılan avukatların aynı
mahkeme tarafından ve hiçbir yeni kanıt sunulmaksızın
yeniden tutuklanması, yargılandıkları davanın siyasi bir dava
olduğu ve tutuklanmalarının aktivizmleri nedeniyle avukatları
cezalandırmaya yönelik olduğu iddialarını güçlendiriyor. Bu
karar, kamuoyunun ülkedeki yargı sistemine olan güvenini
daha da sarsabilir.” (https://www.amnesty.org.tr- 28 Eylül 2018)
ALMANYA-DEUTSCHE WELLE’NİN HABERİ:
…Hakkında yakalama kararı olan Halkın Hukuk Bürosu
(HHB) avukatlarından biri de Süleyman Gökten. Gökten'in
aynı davada tutuksuz yargılanan avukat eşi Ezgi Çakır, Salı
günü polisin evlerine baskın yaptığını anlatıyor: "Eşimi aradıkları için evimizi bastılar. Artık avukatların evini çok rahat
basabiliyorlar. Yanlarında baro görevlisi yok. Kapıyı kırıp,
haydut gibi içeri girmişler. Aramışlar ve sonra bir saat
kırdıkları kapıyı takmak için uğraşmışlar. Uzun namlulu silahlarla 30-40 tane polis kapıyı kırarak, içeri girmiş."
Avukat Ezgi Çakır, bir yıldır tutuklu meslektaşlarının bazılarının cezaevinde tecritte tutulduğunu, bir meslektaşının
işkence sonucu kolunun kırıldığını ve cezaevinde kendilerine
duruşmaya hazırlanmalarını sağlayacak imkanların tanınmadığını anlatıyor…

Av. Yurdagül GÜNDOĞAN:
Asıl heyetin bir yılda göremediği ama itiraz mahkemesinin
bir gün içinde gördüğü hangi bilgi, hangi delil avukatların
tekrar tutuklanmalarına neden olmuştur? Zihinlerde oluşan
onca soru cevapsız kaldığı sürece adil yargılanma hakkının
üzerine düşen o koyu gölge asla kalkmayacaktır. Ama
şundan eminiz ki; tarih bütün bu yaşananları not etmektedir.
Zira ülkemizde savunma, avukatların eliyle tarih yazmaya
devam edecektir.
Şüphelilerinin tamamının avukat olduğu bu davada, iktidar
gücünü kullananlar topluma avukatlar üzerinden bir mesaj
vermektedir. Demek isteniyor ki; haksızlığa uğradığınızda
ya da bir hukuksuzluğa karşı çıkarken dikkatli olun, hatta
mümkünse karşı çıkmayın. Direnen avukatlara neler yapıldığını görün, başınıza neler gelebileceğini anlayın!
(19.09.2018, adalet-biz)

TORA PEKİN/GAZETE DUVAR‐19 Eylül 2018
Bir Gün Süren Bir Yıl!
15 Eylül cumartesi günü, sabah 7 buçukta Silivri otobanında
salıverilmişlerdi, akşam 7 buçukta üyesi oldukları İstanbul
Barosu’nun kapısında tekrar tutuklanmak üzere gözaltına
alındılar. Çünkü gerekçeleriyle tahliye kararını veren İstanbul
37. Ağır Ceza Mahkemesi, buna basmakalıp laflarla itiraz
eden savcının talebine kısmen uydu, birkaç saat önce verdiği
karardan dönerek 12 avukat hakkında tekrar tutuklama kararı
verdi. Bunu ne hukuk kaldırır ne ahlak ne vicdan. Devletin
kendi koyduğu kurala uymadığı bir toplumda da kimse
güvende değildir.
Tutuklamalar, avukat arkadaşlarımızın gülümsemesini
bile silemez.
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EMEKLİ HAKİM MUSTAFA KARADAĞ
“…Tutuklanmak üzere yakalama çıkartılması hukuki
değil. Bunu hiçbir hukuki argümanla savunamazsınız.
Ben duruşmayı izledim. Bu davanın siyasi dava olduğu
mahkemeye izah edildi. Mahkeme de buna ikna oldu.
Savcının yasal olmayan bir itirazı üzerine tutuklama
kararı verildi. Bu bir talimattır. Tahliye kararını veren
merci bir mahkeme. Kovuşturma yapan bir mahkeme.
Bir savcının buna itiraz etme hakkı yok. Normal hukuk
düzeni olduğu zamanlarda buna yok hükmünde karar
adı verilirdi.
Bu davanın tahliye kararı ve yeniden yakalamanın
bize söylediği şey; “artık mahkemelerde hukuk güvenliği
kalmamıştır. Kendinize mukayyet olun”dur.
(RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle
programındaki konuşmasından, 18.09.2018)
FİKRET İLKİZ (Bianet-18 Eylül 2018)
Açlığın Koynunda Avukatsız Yargı
“Tutuklanan ve tahliye edilen ve tekrar haklarında
tutuklama kararı verilen avukatlar “savunmayı temsil
eden” avukatlardır. Mahkeme önünde yaptıkları savunmalarında haklılıklarına olan inançları; adalete, hukuka
ve vicdanlarına dayalıdır.
…Tutukladığınız ve yeniden tutukladığınız avukatlar
adalete ve hakikate inanıyorlar. İnançları; bir dirhem
adalet ve hakikat içindir. İnandıkları hukukla yaşamı
yaşanılır kılmaktır amaçları. Özgürlükleriyle hukuk yaratıyorlar, hapsetseniz bile; emin olabilirsiniz!
Mahkemeler avukatları tutuklayabilir ama yargı ve
hukuk yoluyla insan haklarına olan açlığı ve özgürlüğe
yolculuğu durdurmak hakikat arayıcısı avukatlar için
nafile çabadır…”
İZMİR’DE TAHLİYE EDİLEN AVUKATLARIN
YENİDEN TUTUKLANMASINA KARŞI EYLEM
Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Çağdaş
Avukatlar Grubu (ÇAG), Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) üyeleri, tahliye edildikten sonra savcının itirazı
üzerine tekrar tutuklanan arkadaşlarına destek olmak
için İzmir’de eylem yaptı.
İzmir Adliyesi önünde yapılan açıklamada; “Meslektaşlarımızın bulundukları hücreden çıkması gerektiğini
düşünen heyet, ne olmuştur ki aradan 24 saat dahi
geçmeden bu kararından vazgeçmiştir?” diye sordu.
ADANA BAROSU: “İMZA KURUMADAN
YENİDEN TUTUKLAMA”
Adana Barosu adına konuşan Adana Başkan Yardımcısı Sabahattin Gümüş, karar veren mahkemenin
imzasının mürekkebi dahi kurumadan, dosyaya yeni
bir delil ya da iddia girmeden kendi kararını yok sayarak
karar vermesinin skandal olduğunu ifade etti. Barolar
olarak kararın verilmesinden itibaren tepkilerini dile
getirdiklerini ifade eden Gümüş, kararın düzeltilmesini
istedi.
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HALKIN AVUKATLARININ TEKRAR TUTUKLANMASI SONRASI
YAPILAN AÇIKLAMALAR, BASINDA ÇIKAN YAZI VE HABERLERDEN...
35 BARO’DAN ORTAK AÇIKLAMA:
Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin,
Ordu, Sakarya, Düzce Gümüşhane-Bayburt Bölge barolarının da olduğu 35 baro, tahliye edilen halkın avukatlarının aynı gün tekrar tutuklanması ile ilgili ortak
imzalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere
yer verildi:
“…37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri
kamuoyuna açıklama borçludur! 7-8 saat önce ve
savcılık mütalaası da tutuklamanın devamı yönündeyken
"suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali, AİHM,
uzun tutukluluk ve sanıkların aynı zamanda avukat olması” diyerek avukat meslektaşlarımızın tutukluluklarına
son verdikten sonra mahkemeyi bu kararından caydıran,
döndüren sebep nedir?
Savcılık tahliye kararına itiraz edince mi "büyük bir
hata" yapıldığı anlaşıldı? Mahkemenin karşısında, gözlerimizin önünde darp edildiler, tekme tokat şiddete
maruz kaldılar! Mahkeme heyeti ise salonu terk etti ve
gitti! Size sadece tarihe bakın ve geleceğinizi görün
demek istiyoruz ey yargıçlar!
Unutmayınız, her şey unutulur gider bir gün; ama,
adaletsizlik hiçbir zaman unutulmaz, özgürlükleri çalınan
meslektaşlarımızın vicdanı peşinizi bırakmaz ve bir
gün adaletsizliğin ve haksızlığın laneti yakalarınıza yapışır! Tutuklanan gerçekte avukatlar değil, savunma
hakkının, adaletin ve insan onurunun ta kendisidir.
Şair Horacius’ye gönderme ile diyoruz ki, dinlemiyorsunuz; ama, anlatılanlar sizin hikâyenizdir Ey Yargı!”
(Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu,
Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van
ve Yalova Baroları ile Gümüşhane‐Bayburt Bölge Ba‐
rosu)

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
Açıklaması:
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu
olarak yargılanan 17 avukatın, 14.09.2018 tarihli
celsede tahliye kararı verildikten sonra yapılan
itiraz üzerine aynı mahkemece bu avukatların 12'si
hakkında, 24 saat geçmeden yakalama kararı
verilmiş olması yargı bağımsızlığı açısından derin
şüpheler uyandırmaktadır.
Üstelik Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almayan, hukukta yeri olmayan, suçsuzluk karinesini
hiçe sayan "tutuklamaya yönelik yakalama emri"
diye bir icatla yapılan bu uygulamanın hiçbir hukuki
açıklaması yoktur.

İSTANBUL BAROSU AÇIKLAMASI:
“…Bu durum kelimenin tam anlamıyla REZALETTİR.
Bu rezaletin sorumluları UTANÇ duymalıdır. Bu tablo,
yargıda "tuzun koktuğu" anlamına gelir. Bir ülkenin
yargısı için daha büyük bir utanç vesilesi olamaz.
…Adalet Bakanı, derhal istifa etmelidir. Kimsenin bu
ülkenin yargısını bu konuma düşürmeye hakkı yoktur.
Hiçbir siyasal güç, sahip bulunduğu kudreti, adalet terazisinin bir kefesine koyamaz. Siyaset kurumunun yargıyı
bu denli baskı altına aldığı, hoşuna gitmeyen kararları
"derhal" değiştirmeye zorladığı bir ülke, hukuk devleti iddiasını asla hak etmeyecektir.
Buradan bütün yargı bileşenlerine o arada özellikle
de yargıçlara çağrı yapıyoruz: Gelinen bu son noktadan
itibaren, ülkemizin yargı tarihine bırakacağımız tek miras,
bu baskıya karşı direnmektir. Siyasetin baskısı karşısında
kuvvetler ayrılığının birliğe dönüşmemesi için son bir
umut kalmıştır. Bu umut bütün yargıçların vicdanıdır. …
Siyaset kurumunun yargı üzerindeki baskısına direnç
gösterilebilirse, hukuk tarihinde yeni bir sayfa açılmakla
kalmayacak, geleceğin onurla şekillendirilmesi hakkı da
elde edilmiş olacaktır…”

(HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş,
Halkın Avukatlarının Tahliyelerinin Ardından
Tekrar Tutuklanmasını Meclis’e Taşıdı
Adalet Bakanı Gül’den şu soruları yanıtlaması istendi:
* İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliyenin
hemen ardından verdiği 12 avukat hakkındaki tutuklama
kararı ile avukatların 1 yıldan fazla süredir haksız bir
biçimde cezaevinde tutulmuş olmalarının gizlenmesi mi
amaçlanıyor?
* Tahliye kararına savcının itiraz sebebi tahliye kararı
veren mahkemenin yargılamadaki hukuksuz durumu ortaya
koymuş olması mı?
* Tahliye kararına savcının itiraz sebeplerinden birisi de
pek çok hukuka aykırı yargılama için emsal teşkil edeceği
endişesi midir?
* İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 gün boyunca
süren yargılama sonunda tahliye kararı vermesine mukabil
aynı heyetin kararın üzerinden daha 24 saat geçmeden
kararını değiştirmesinin kendiliğinden gerçekleşmediği hususunda ne düşünüyorsunuz?
* Avukatlara yönelik bu uygulama ile avukatlık mesleği
ve savunma hakkı mı hedef alınıyor?
* Tahliye kararına itiraz eden ve tekrar tutuklama kararı
veren yargı mensuplarına talimat verildi mi? Şayet bir
talimat söz konusu ise talimat kim tarafından verildi? Bu
konuda Bakanlığınızın dahli var mı?

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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HHB'nin yeni yıl için tutsak müvekkillerine gönderdikleri karta verilen cevap:
Yeni Yıl Kartına Dair
Mesajın sadeliğine bakın,
Örnek alınır bu satırlar
Ya B r e c h t ’ i n ş i i r i n e n e d e m e l i
Peki balkondan sarkıtılan
Afişe ne demeli
Sanki tarih o balkona çıkmış
Umut ve onur ile bazen
Bir pencere önünde görürsün onu
Bazen bir çatıda
Bazen bir meydanda
Sanki dalgalı bir bulut halindedir
Ve y ü r e ğ i n i f e r a h t u t a r l a r
Bazen de sevdiklerinizi toprağa uğurlamada
Bazen bir ring aracında
Bir mahkeme kürsüsünde
Söz ve eylemin bütünlüğünde
Onların sesini çıkarmışlardır o balkona
Ta v ı r l a r ı n d a h a l k ı n h u k u k u
Ta r i h e i ş l e n e n a d a l e t i
İşçiliği, emekçiliği, öğrenciliği vardır
Değer ve geleneği yapıtaşına
Yo n t m a n ı n i ş a r e t i e l l e r i n d e d i r
Bir hayat dersini çalışır gibi
Zalimin hükmünü mahkum eder gibi
İçindedirler bedel ödemenin
Ta r i h y e n i b i r b ü y ü k , u z u n d i r e n i ş o l u p
Nu-Se olarak çıkar o balkonlara
Hafızası sağlamdır bu tavrın
Fuat Erdoğan’ın öğrencisidirler
Paranın ve yalanın bekçilerini korkutan onlardır
Onların kitabında halkın savunulması vardır
Onların adalet okulunda
Tırnakları, dişleri ile
Ya z ı l a n t a r i h t a ş ı n ı r
O balkonlara
Ve l h a s ı l k ı s s a d a n h i s s e
Halkın hukukçularına merhaba!
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etme, gerçek adaletin, ancak bu düzene son verilmesiyle kazanılabileceğini göstermektir.
II- AVUKATLIĞA BAKIŞIMIZ
Devrimci Avukatlık; Kolektif, Zengin Ve Derin
Bir Meslek Kültürüdür
1. Hukuksal bilgi ve mesleki yetenek tekelleştirilemez, uzmanlık adı altında metalaştırılarak halkın
sömürülmesi amacıyla kullanılamaz. Bunlar HHB
avukatları için belirsizlik veya gizem konusu değildir.
HHB hukuksal bilgiyi üretir, moral, meşruluk bilinci
veya teşhir amacıyla halka sunar. Mesleki birikimini
ve becerilerini, bir yandan müvekkili lehine sonuç
almak için kullanırken, diğer yandan emsal (örnek)
karar ve uygulamalar yaratarak, halkın hak ve özgürlüklerinin savunulmasında yeni bir yol açmak için
kullanır.
2. Meslektaş rekabeti piyasacılıktır, kapitalizmin
yarattığı kültürün sonucudur. HHB rekabeti değil dayanışmayı örgütler. Kolektif çalışmayı, deneyimlerin
paylaşılmasını teknik ve mesleki başarıların meslektaşları tarafından yinelenebilmesini ve yaygınlaşmasını amaçlar.
3. HHB avukatlık mesleğini her düzeyde örgütler.
Avukatlık meslek örgütlerinin demokratik ve mücadeleci bir çizgiye kavuşması, ülke içinde yeni ve
güçlü hukuk örgütleri oluşturulması, anti-emperyalist,
enternasyonalist hukuk birlikleri kurulması, var
olanların güçlendirilmesi avukatlık için zorunludur.
4. HHB bütün mesleki ve politik birikimini eğitim
için de kullanır. Mesleki gelişim ve meslek içi eğitime
özel kurumlar yaratır. Öğrenci ve stajyerleri meslek
yaşamına ve mücadeleye hazırlar. Onlara deneyimlerini aktarır, yol gösterir.
5. HHB, mesleki ve politik bilgilerin, deneyimlerin
diğer meslektaşlarla, öğrenci ve stajyerlerle paylaşılmasında sosyalist eğitimin şu temel ilkesini esas
alır: BİLMEDİĞİNİ ÖĞREN, BİLDİĞİNİ ÖĞRET!
6. Avukat aynı zamanda siyasi bir özne olmalıdır.
Yani avukat, aydın olma niteliğinin gereği olarak
sorgulayan, politika üreten, değiştiren, dönüştüren
olmalıdır. Bu nedenle HHB, avukatların “halkın aydını”
olması için gerekli mesleki, siyasal ve kültürel gelişim
için de araç ve yöntemler geliştirir.
7. HHB, davalarını sadece hukuksal ve teknik
açılardan değil politik açıdan da savunmayı ilke
edinir, geliştirir.
III. Politik Bir Hukuk Bürosu Olarak Sadece

Mesleki Açıdan Değil Siyasi Ve Etik Açılardan Da
İlke Ve Hedeflerimiz Vardır.
1. Avukatlar müvekkilleri ile güçlü güven ilişkilerine
sahip olmalıdır. Bu ise sorumluluklarımızı genişletmekle
mümkündür. HHB; müvekkilleriyle kişisel değil kurumsal, ekonomik değil mesleki, feodal değil siyasal
ilişki inşa eder.
2. Avukatlar müvekkillerini seçme hakkına sahiptir.
HHB, ilke ve kuralları doğrultusunda seçici davranır,
halk düşmanlarını savunmaz. İşkencecileri, çete ve
mafya üyelerini, kadın ve çocuklara karşı taciz,
tecavüz ve saldırı faillerini savunmaz. Doğaya, işçi
ve köylülere karşı faaliyet yürüten, halka zarar verdiğine inandığı şirket ve kurumların avukatlığını yapmaz.
3. Kolektif çalışmalarda sadece süreçler değil
sonuçlar da ortaktır. Haklar ve yükümlülükler gibi
gelir ve giderler de kolektiftir. HHB avukatlarının bireysel işleri, davaları, dosyaları olmaz. Bu ilişki herhangi bir nedenle sona erdiğinde kişisel talepleri
bulunmaz.
4. Haklı, kararlı, inançlı olmak; politik ve kültürel
açıdan donanımlı olmak veya mesleki açıdan birikimli-donanımlı olmak, mevzuata hakim olmak, içtihad
ve doktrini iyi takip etmek, iyi dilekçe yazmak, iyi savunma yapmak… Bunların hiçbiri “iyi avukat” olmak
için tek başına yeterli değildir. HHB iyi avukatlıktan
sadece politik haklılığı veya iyi bir mesleki donanıma
sahip olmayı değil, her ikisini de kapsayan tarzda,
sonuç alıcı, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, yenileyen, zengin avukatlık pratiğini anlar.
Bu anlamda iyi avukat olmak; politik ve kültürel
birikimini, her türlü mesleki yeteneğini ve kapasitesini
arttırmak ancak kesintisiz bir çabayla mümkündür.
5. Mücadele aynı zamanda bir yaşam alanıdır.
“Öğrenci, stajyer, katip, çalışan, sigortalı…” adı
altında emek sömürüsü yapılmamalıdır. Gerçek bir
kolektif büro sadece avukatlardan değil bütün bileşenlerinden oluşur.
HHB tüm süreçleri bütün bileşenleriyle birlikte
üretir ve birlikte yönetir. HHB’nin bütün pratiğinde
kolektivizm temeldir.

İkitelli Konsere
Davet Şablon ve
Ozalit Çalışması
Halk Cepheliler, 13
Ekim’de yapılacak Grup Yorum internet konserinin duyurusu için 1 Ekim'de duvarlara şablon çalışması yaptı
ve ozalitler astı.
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Böylece 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14
Eylül’de oy birliğiyle verdiği kararın siyasi iradenin
bilgisi dışında, bağımsız bir kanaatle -olması gereken
gibi- verdiği, ardından gelen siyasi müdahaleyle
anlaşılmıştır. Heyetin tamamınca verilen tahliye kararının, savcının itirazı üzerine aynı heyet tarafından
birkaç saat sonra değiştirilmesi siyasi iktidarın
yargıya müdahalesini açıkça göstermiştir. İktidara
sormadan karar veren mahkeme başkan ve üyeleri
görevlerinden alınmış, talimatla başka mahkemelere
gönderilmişlerdir. İktidar, işine gelmediğinde kendi
hakim ve savcısını gözden çıkarmaktadır. Bu; ne
ilk örnektir, ne son olacaktır.
Savcının itirazı üzerine hafta sonu yeniden
toplanan 37. Ağır Ceza Mahkemesi Özgür Yılmaz,
Şükriye Erden, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Naciye
Demir, Süleyman Gökten, Behiç Aşçı, Ahmet
Mandacı, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu
ve Selçuk Kozağaçlı hakkında yeniden tutuklama
kararı vermiş, Yağmur Ereren, Zehra Özdemir,
Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Ayşegül
Çağatay hakkında tutuklama istemini reddetmiştir.
Avukatların tahliye olması iktidarı öfkelendirmiştir. Bir yıl boyunca birbirimizden tecrit edildiğimizden bir araya gelip kucaklaşmak için can
atıyorduk. Bu yüzden tahliye olduğumuz günün
akşamında İstanbul Barosu binasında bir yemek
düzenleyerek bir araya gelmek için sözleşmiştik.
Sözleştiğimiz saatte mekana ilk giden arkadaşlarımız baronun önünde yaka paça gözaltına alınmıştır. Daha birbirimizle kucaklaşmadan faşizm
bizleri yeniden ayırdı.
Bunun hukukla, adaletle bir ilgisi yoktur. Arkadaşlarımız Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Aycan
Çiçek, Behiç Aşçı sözleştiğimiz mekana giderken
baro önünde, arkadaşımız Ahmet Mandacı ailesinin
yanına gitmekteyken Çanakkale’de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.
Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Aycan Çiçek,
Behiç Aşçı, Selçuk Kozağaçlı Silivri 9 Nolu
Hapishanesi’nde; Ahmet Mandacı Edirne F
Tipi Hapishanesi’nde tutulmaktadır.
Soru: Tahliyesi kesinleşen avukatlar olarak
şimdi ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
Yaprak T.: Bir yıl tutukluluk geçirdik. Sürgün
ve tecrit gördük. Hapishanenin de dışarıdan bir
farkı olmadığını anladık. Aynı baskı ve yok etme
politikası hapishanede de devam ediyor. Keyfilikleri,
hak gasplarını kabul etmediğinde ya da direniş
gösterdiğinde hakkında disiplin soruşturması açılıyor, tecrit ediliyorsun ya da sürgün ediliyorsun.
Muhakkak zorlandığımız zamanlar olmuştur. Ancak
aklımız ve bilincimizle hareket etmeyi biliyoruz.
Yalnız olmadığımız duygusu da güç veriyor insana.
Tutuklanmadan önce ne yapıyorsak kaldığımız
yerden devam ediyoruz. Şartlar ve koşullarımız
da değişse halkın avukatlığını yapmaya devam
edeceğiz. Tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak için
elimizden geleni yapacağız. Tüm arkadaşlarla
bir araya gelmeyi umut ediyoruz.
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HHB İLKELERİ
I- HUKUKA ve ADALETE BAKIŞIMIZ
HUKUK BİR MÜCADELE ALANIDIR;
SINIFLAR ÜSTÜ BİR İDEAL, BİR AMAÇ YAHUT
ADALETİ SAĞLAYAN BİR ARAÇ DEĞİLDİR
1. Hukuk; yaşamı, toplumu veya geleceği yaratmaz.
Hukuk, toplumun maddi yaşam koşullarının bir yansımasıdır. Sınıfsaldır. İktidar kimin elindeyse onun çıkarlarını
korur. Adaletsizliklerin üstünü örter.
2. Herkes için geçerli bir hukuk yoktur. Bağımsız, tarafsız yargı söylemleri yalandır.
3. “Tarafsızlık” veya “makul olma” adına halka karşı
suç işlenirken beklenemez, kenarda durulamaz, “arabuluculuk” yapılamaz. Önlemek, en az soruşturmak ve
cezalandırmak kadar önemli bir görevdir.
HHB halka karşı işlenen suçların sadece cezalandırılması
için değil, engellenmesi için de mücadele eder, gerektiğinde
saldırıların önünde halkla birlikte barikat olur.
4. HHB de hukuk gibi taraftır. HHB halkın tarafındadır.
Halkın çıkarı için mücadele yürütür.
5. “Yasaya uy; yargıya güven” egemenlerin ve yönetenlerin reçetesidir. Halkın öz örgütleri dışında güvenilmesi gereken bir kurum yoktur. Avukatlık yasayla
veya yargıyla sınırlı olmaksızın her zaman her yerde
yapılır.
6. HHB pratiğinde ölçü yasallık değil meşruluktur,
tarihsel ve siyasal haklılıktır. HHB kendi meşruluğunu
halkın istek ve ihtiyacından alır.
7. HHB, adaleti de sınıfsal bir temelde ele alır.
“herkes için hukuk” olamayacağı gibi “herkes için
adalet”in de olamayacağına inanır.
8. Adalet hukuk yoluyla sağlanmaz. Hukuk bir kesimin,
egemen sınıfın çıkarlarını korur ve asıl işlevi adaleti
sağlamak değil adaletsizlikleri gizlemektir.
9. Adalet ancak adaletsizliğin temeli olan sömürü
ilişkilerinin ortadan kalkmasıyla gerçekleşebilir. İnsanın
insan tarafından sömürülmesine son verilmeden gerçek
adalet mümkün olamaz.
10. HHB, adaletin hukuk yoluyla gerçekleşemeyeceğine inanır; fakat halkın adalet talebini, demokratik
mücadelenin bir parçası olarak ele alır, hukuk zemininde
bu talebi sonuna kadar savunur.
11. Haklar ve Özgürlükler mücadelesinin iki temel
hedefi vardır. Birincisi, halkın hak ve özgürlüklerini genişletme; ikincisi ise düzenin adaletsizliklerini teşhir

868 YARAYI AÇAN FAŞİZMİ, İŞBİRLİKÇİLİĞİ,

Sayı: 87

7 Ekim 2018

Av. Yaprak Türkmen: Duruşmalarda biz kimiz, ne isyoruz, neler yapk;

bunları anla k. Birimiz bile iddianameye karşı ‘şunu yapmadık’ demedik.
Soru: 12 Eylül 2017’de halkın avukatlarının
komplo ile tutuklanmalarından kısa bir süre sonra
siz de tutuklandınız. Bu komplonun nedeni sizce
nedir?
Av. Yaprak TÜRKMEN: Avukatlar, mahkemelerde
halkı savunan taraf olması sebebiyle her zaman
iktidarın hedefinde olmuştur. Yalnızca şimdi değil her
fırsatta avukatlar saf dışı bırakılmaya çalışılmıştır.
Mahkeme salonlarında dışarıya atılmak istenmiş,
adliye önünde dahi basın açıklamalarına polis zoruyla
saldırılmış, emniyette gözaltı işlemine katılmaması
için kısıtlama kararları alınmış, sistemin sonucunda
katliama uğrayan işçilerin, halk çocuklarının yanında
yer aldıkları için hedef haline getirilmiş, tutuklanmışlardır.
Eylül 2017 tarihinde ise yoğunlaştırılmış şekilde
bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu tarih, iktidarın krizinin
derinleştiği, kendi içinde yaşadığı çıkar çatışmasının
Gülen cemaatinin darbe girişimiyle sonuçlandığı, yolsuzluklarının belirgin bir şekilde açığa çıktığı bir zamandır. Böylesi bir halde yönetememe krizi yaşayınca
dokunulmazlığını artırmak için halka karşı OHAL ilan
etmiştir. OHAL ilan etmiştir; çünkü halkı bir tehdit
olarak görmüştür. Halkı susturmak, haksızlıklara
karşı koymasını engellemek istemiştir. Bunu hukuk
yoluyla yapmıştır. Yasalarla halkı boğmaya çalışan
iktidar tam da bu sebeple karşısında avukatları bulmaktan korkmuştur. Avukatlar; halkı sokakta, emniyette,
mahkemede, işten atıldığında savunmuş, haklarını
hatırlatmış, adaleti birlikte aramışlardır.
Bu anlamda en çok Halkın Hukuk Bürosu’nun
avukatlık pratiğinden korkmuş olacak ki, öncelikli
olarak büroya saldırmıştır. Büro avukatları ve avukatlığını benzer pratikte gerçekleştiren avukatları devreden
çıkarmak istemiştir. Tarih, süreç gösteriyor ki bu, yalnızca büroya yapılan bir saldırı değil, savunmaya
yönelik bir saldırıdır. Tüm muhalif avukatlara yönelmiş
durumdadır, bu yelpaze genişleyecektir de.
Soru: Tutuklamalar ve sonrasındaki süreçten
kısaca bahsedebilir misiniz?
Yaprak T.: Gözaltına alınan 16 arkadaşımız 10.
gün çıktığı sorguda 15 arkadaşımız tutuklanmış,
Avukat Ezgi Çakır küçük çocuğu olması sebebiyle
serbest kalmıştır.
Tutuklandıktan bir gün sonra Bolu, Düzce, Karabük,
Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ illerinde 8 ayrı hapishaneye
sürgün edilerek düşmanca tutum devam etmiştir. Dağıtılarak birbirlerinden tecrit edilmek istenmiş ve avukatların dayanışması zora sokulmak istenmiştir. Bu
sürgünün hukuki bir zemini yoktur. Özel amaçla
hareket edilmiştir.
Tüm baskılara rağmen farklı hapishanelerde bulunan
avukat arkadaşlarımız yalnız bırakılmamış, meslektaşlarınca büroları açık tutulmuştur. Büronun tarihsel
adına sahip çıkmışlardır. İktidarın hesap etmediği bir
şey vardır; istediği sayıda avukatı tutuklasın, tutukla-

maya yetmeyecek kadar avukatız biz. Halkın
avukatlığı pratiği bitmeyecektir. Adı ne olursa
olsun haksızlık, adaletsizlik olduğu sürece
haklının, doğrunun hakkını savunan avukatlar
her zaman olacaktır.
Emniyette yalnızca
gözaltı işlemine katılan
avukatlara dahi tahammül edemeyip tam 110
avukat hakkında hukuki
bir zemine dayanmadan
kısıtlama kararı alınmıştır. Bu kadar kapsamlı bir tutuklama ve baskılardan sonra da Halkın Hukuk Bürosu
açık kalmış, tutuklanan avukatların müvekkilleri avukatsız bırakılmamış, duruşmalar avukatsız geçmemiş,
tutuklu avukatların sesi dışarıda yankı bulmuştur.
12 Eylül’den sonra da savunmadaki aynı ısrar
devam ettiğinden her sürecin günah keçisini buldukları
gibi bu sürecin günah keçisi olarak da önce 13 Kasım
2017 tarihinde Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı,
20 Aralık 2017’de ben tutuklandım.
Ancak, halkın avukatlığı kişilere bağlı değildir;
kişilerle yalnızca somutlanır; halkın avukatlığı tarihsel
gelenektir. Bu yüzden halen avukatlar dik duruşuyla
ayaktadır. Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlükçü
Hukukçular Platformu başta olmak üzere mesleğin
devrimci, demokratik, ilerici unsurları bu uğurda bir
değer yaratmışlardır. Mesleğin onurlu duruşunu göstermişlerdir.
Soru : İlk duruşmada herkesin tahliye edilmesini
ve bir gün bile geçmeden savcının hepsi hakkında
tekrar tutuklama istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaprak. T.: Biz, suçlu olmadığımızı bildiğimizden
bize yönelenin iktidarın savunmaya yönelik susturma
politikası olduğunu; mahkemenin de göstermelik olduğunu, tahliye olacaksa ancak bir kısmımızın tahliye
olacağını düşünüyorduk. Sonuç olarak düşündüğümüz gibi oldu. Aslında bir gün bile tutuklu kalmamamız gereken dosyada bir yıl tutuklu kaldıktan
sonra görülen duruşmada kendimizi anlattık. Biz
kimiz, ne istiyoruz, neler yaptık; bunları anlattık.
Birimiz bile iddianameye karşı ‘şunu yapmadık’
demedik.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
10-14 Eylül 2018’deki beş günlük duruşma sonunda
verilmesi gereken bir karar çıktı, hepimiz tahliye
olduk. Ancak mahkemenin kararı üzerinden daha
birkaç saat geçmişti ki gece yarısı devleti temsil eden
savcı, mahkemenin hepimizin tahliyesine yönelik kararına itiraz etti. Hafta sonu bile savcıyı, mahkemeyi
ve hakimliği harekete geçiren şey ‘hukuk’ değil,
‘siyasi talimat’tır.

EMPERYALİZMİ O YARALARA GÖMECEĞİZ!
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hazırlanmamıştı. Bu nedenle Çağlayan adliyesinde
Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmek için meslektaşlarımıza çağrıda bulunduk. Yaklaşık 100 avukatın katıldığı bu buluşmada oluşturduğumuz baskı sonucu
Cumhuriyet Başsavcı vekili görüşmeyi kabul etmek
zorunda kaldı.
* 5 Nisan Avukatlar Gününde meslektaşlarımız ile
birlikte Galatasaray meydanından İstanbul Barosu
önüne kadar, İstiklal Caddesi’nde sloganlarla yürüdük.
Yürüyüş, İstanbul Barosu önünde yapılan basın açıklaması ile sonlandırıldı. Ardından İstanbul Barosunun
sokağına tutuklu avukatların fotoğraflarıyla, fotoğraf
sergisi yaptık. Buraya gelen avukatlara, tutuklu avukatlarımızın neden tutuklandıklarını anlattık ve savcılığa
vereceğimiz itiraz dilekçemiz için imza topladık.
* 9 Nisan 2018’de tutsak arkadaşlarımızla dayanışmak için İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda
“Savunmaya Özgürlük” toplantısı düzenlendi. Mesleğe
yönelik saldırıları, avukatların kriminalize edilmeye
çalışıldığını anlattık. Buna izin vermeyeceğimizin; ülkemizin, mesleğimizin, çocuklarımızın geleceği için
mücadele edeceğimizin sözünü verdik. Bu toplantıya
avukat meslektaşlarımız, baro başkanı ve sanatçı
dostlarımız katıldılar.
* 20 Nisan 2018 tarihinde büromuz tekrar polis tarafından basıldı. Sadece büromuz değil, büromuzun
bulunduğu binadaki bütün dairelerin kapısı çalındı.
Evde olmayan ya da kapıyı geç açan komşularımızın
kapıları kırıldı.
* 19 Haziran 2018’de, çalıştığı Ethica Hastanesi’nden
kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretleri verilmeden
işten çıkartılan Derya Koçak direnişe başladı. Müvekkilimiz ile beraber her gün biz de direnişte, Ethica
Hastanesi’nin önündeydik. Direniş zaferle sonuçlandı
ve Derya Koçak haklarını kazandı.
* 11 Temmuz 2018’de Soma Davasının karar duruşmasına katıldık. Soma Katliamının gerçekleştiği
ilk günden davanın son gününe kadar emekçilerin,
ailelerin yanındaydık. Sanıklara daha az ceza verebilsinler diye önce mahkeme heyetini değiştirdiler,
ardından da avukatlarını tutuklayarak katilleri ya
beraat ettirdiler ya da ödül gibi cezalar verildi. Karara
itirazımızı yaptık, bu duruşmanın da takipçisiyiz. Tüm
sorumlular cezalandırılana kadar mücadelemiz devam
edecek. İlk günkü sözümüzün arkasındayız. Somalı
ailelerin yüreği soğuyana, adalet yerini bulana kadar
yanlarında olmaya, adalet için mücadele etmeye
devam edeceğiz.
* 13 Temmuz 2018 tarihinde tutuklu avukatlarla
dayanışmak için Şişli Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet
Kültür ve Sanatevi’nde konser yapmak istedik. Ancak
Şişli Belediyesi polis baskısına boyun eğdi ve konser
için tahsis ettiği yeri sonradan vermekten vazgeçti.
Bizler de konser için Sarıyer Belediyesine ait salonda
konserimizi yaptık. Burada da elektrikleri keserek
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konserimizi engellemek isteyenlere cevabı, sanatçı
dostlarımız ve meslektaşlarımız dayanışma ile konseri
ışıksız da olsa yaparak gösterdiler. Konser yapma
irademizden vazgeçmedik.
* Halkın avukatlarının duruşma tarihi belli olduktan
sonra duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) denilen sistem ile bağlanmalarına karar
verildi. Bu durumu ilk günden itibaren teşhir ettik.
Tutsak arkadaşlarımız içeriden biz dışardan bu keyfiliğe
boyun eğmeyeceğimizi haykırdık. Gerek afişlerle,
gerek basın ve sosyal medya aracılığıyla SEGBİS’in
hukuksuzluğunu teşhir ettik. Adalet Bakanlığı ve mahkemelere SEGBİS kararından vazgeçilmesi için başvurularda bulunduk. Tutsak arkadaşlarımızın da SEGBİS dayatmasına karşı açlık grevi direnişine başlaması
üzerine SEGBİS dayatmasından vazgeçildi, eylemlerimiz ve direnişimiz zaferle sonuçlandı.
* 7-8-9 Eylül tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans
Salonu’nda “Ayın Karanlık Yüzü Uluslararası Hukuk
Sempozyumu” yapıldı. Konferansın Savunmaya
Yönelik Artan Saldırılar, Baroların Hedef Alınması ve
Avukat Tutuklamaları atölyelerinde yer aldık. Bu sempozyumda tutuklu avukatların resimlerinin asılması
ile aynı zamanda fotoğraf sergisi düzenledik.
* 8-9 Eylül 2018 tarihinde 9. Uluslararası Eyüp
Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
sempozyumuna katıldık. Savunmaya yönelik saldırılar
ile hapishanelerdeki saldırılar ve direnişlerle ilgili konuşma yapıldı.
* 19 Eylül 2018 tarihinde görülen Berkin Elvan davasındaydık. Berkin’in avukatlığını yapmaya devam
ettik. Berkin’in katili Fatih Dalgalı’nın tutuklanmasını
talep ettik. “Yargılamanın başından bu yana yalan
söyleyen bu sanığı tutuklamayacağınızı biliyoruz.
Ancak bizim görevimiz artık halk çocuklarını öldüren
katilleri tutuklamayan sisteminizi teşhir etmek.” diyerek
hem mahkemeyi hem de adaletsizliklerini bir kez
daha teşhir ettik. Dava 28 Kasım’a ertelendi. Davanın
takipçisi olmaya devam edeceğiz.
* Her hafta perşembe günü Çağlayan Adliyesi C
kapısı önünde devam eden Adalet Nöbetine başladığı
ilk günden itibaren katıldık. Meslektaşlarımız ile birlikte
dayanışma içinde Avrupa’nın en büyük adalet sarayı
önünde ülkemizde yaşanan adaletsizlikleri teşhir ettik,
etmeye devam ediyoruz. Adalet mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz.
12 Eylül 2017 tarihinde büromuzu bastıklarında
halkın avukatlığını bitireceklerini sanmışlardı. Bürolarımızı bastılar, onlarca gazetede attıkları manşetlerle
terörizm yaygarasıyla bizi halktan tecrit etmeye, yalan
haberlerle karalamaya çalıştılar. Ne baskınlar, ne haberler ile amaçlarına ulaşamadılar. Kazanan yine
halkın avukatları oldu. Biz kazandık!
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HALKIN AVUKATLIĞINI
BİTİREMEZSİNİZ!
Halkın Hukuk Bürosu olarak; kurulduğumuz 1989
yılından bu yana yeni bir aydın, hukukçu tipi yaratmayı
amaçladık. Çünkü bu konuda 12 Eylül’le başlayan
dönem ve öncesinde hukukçular iyi bir sınav vermemişlerdi. Örgütsüzlüğün hakim olduğu bir tabloda
Halkın Hukuk Bürosu, örgütlü ve devrimci avukatlık
misyonunu üstlendi.
Kurulduğumuzdan bu yana, sürekli faşizmin aralıksız
baskılarına, işkencelerine, işkenceli gözaltılarına, tutuklamalarına uğradık. 12 Eylül 2017’de İstanbul,
İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da bulunan Halkın Hukuk
Büroları ile birçok ev ve büroya yapılan baskınlarda
ve sonrasında 20 avukat gözaltına alındı, 19 arkadaşımız tutsak edildi.
10-14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen duruşmalarda
faşizmi yargıladık ve mahkum ettik. Tutuklu bütün arkadaşlarımız için tahliye kararı verildi. Ancak 8 saat
sonra aynı mahkeme heyeti, arkadaşlarımız hakkında
yeniden tutuklama kararı çıkardı ve Behiç Aşçı, Engin
Gökoğlu, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Selçuk Kozağaçlı
ve Ahmet Mandacı yeniden tutuklandı.
Bu saldırıyla amaçladıkları halkın avukatlarını bitirmek, halkı avukatsız bırakmaktı. Ancak yine başaramadılar. Büromuz avukatlarının tutuklanmasından
itibaren avukat meslektaşlarımız, müvekkillerimiz ve
halkımızın dayanışmasıyla büromuz açık kalmaya
devam etti. Arkadaşlarımız tutuklanmadan önce ne
yaptıysak, nasıl yaptıysak öyle yapmaya devam ettik.
Bu bir yılda ne yaptık? Kısaca anlatalım:
* OHAL kararnameleriyle ihraç edildikleri işlerine
dönebilmek için aylardır direnişte olan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın tutuklu olduğu dosyanın ilk duruşması için belirlenen tarih 14 Eylül 2017 idi. Büromuz
avukatları da açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın avukatlığını üstlenmiş ve sadece
adliye koridorlarında değil; müvekkillerini, bulundukları
her yerde savunarak, tüm dünyada ses getiren bu direnişe bir ses de kendileri kattılar.
Nuriye ve Semih’in dünyayı ayağa kaldıran bu direnişini bitirmek için her yolu deneyen, her türlü
alçaklığı yapan AKP faşizmi, Nuriye ve Semih’i tutuklamakla yetinmeyip onları hapishanedeyken de hiçbir
gün yalnız bırakmayan avukatlarını duruşmadan 2
gün önce tutukladılar. Ancak hiçbir müvekkilimiz avukatsız kalmadığı gibi Nuriye ve Semih de avukatsız
kalmadı. Her an yanlarındaydık.
* Halkın avukatlarının tutuklanmasından 2 gün
sonra, tutsak arkadaşlarımızla dayanışmak amacıyla
ve “savunmayı savunuyoruz” sloganıyla Çağlayan
Adliyesi önünde bir araya geldik, onlarca meslektaşımızla bir basın açıklaması yaptık.

* “Bugün Halkın Hukuk Bürosunu Ben Açtım” kampanyasını örgütledik. 3 ay boyunca her gün birçok
meslektaşımız büromuza gelip “Bugün Halkın Hukuk
Bürosunu Ben Açtım” dediler. Bürodaki pratik işlerin
yapılmasından telefonlara bakılmasına, müvekkil görüşmelerinden duruşmaların takibine kadar birçok
şeyi dayanışma amacıyla yaptılar.
* Mısırlı avukatlara ithaf edilen 24 Ocak Tehlikedeki
Avukatlar Günü’nde İstanbul Barosu önünde
açıklama yapıldı. Ezilenlerin sürekli baskı ve şiddet
tehdidi altında olduğu ülkemizin hukukçuları, kendilerine
yönelen tehdidin sindirme amacını güttüğünün farkında
olduğumuzu ve bu tehditlere pabuç bırakmayacağımızı
duyurduk. Mısırlı avukatların mücadelelerine desteklerimizi açıkladık. Ardından İstanbul Barosu Kültür
Merkezi’nde yargılanan avukatlık pratiği, faşizm hukukunda avukatlığı konuştuğumuz bir söyleşi düzenledik. “Savunma tehlikedeyse herkes tehlikededir”
dedik.
* 18 Aralık 2017 tarihinde büromuz tekrar polisler
tarafından basıldı. Av. Yaprak Türkmen gözaltına
alındı. 12 Eylül’de büroda olan ve hakkında gözaltı
kararı olmayan Av. Yaprak Türkmen dosyaya eklenen
tek bir yeni evrak olmamasına rağmen gözaltına
alındı ve tutuklandı. Büromuz darmadağın edildi, yine
meslektaşlarımızın dayanışması ile toparlayıp, daha
bir cesaretle yolumuzda yürümeye devam ettik.
* 7 Şubat 2018 tarihinde hukuk öğrencileri ve
avukat arkadaşlarımız ile Cevahir AVM önünde tutuklu
avukatlar için bildiri dağıttık. Halka baktığımız davaları
anlattık, verilen adalet mücadelesini anlattık ve avukatların bu nedenle 5 aydır tutuklu olduklarını anlattık.
7 arkadaşımız, dağıtılan bildirilerin yasadışı olduğu
iddia edilerek gözaltına alındı. 5 saat sonra serbest
bırakıldılar.
* 29 Eylül 2013’te Gülsuyu Mahallesinde uyuşturucu
çeteleri tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik’in
katillerinin yargılandığı davanın 14 Şubat 2018 tarihinde
yapılan karar duruşmasına katıldık. Bu duruşma ilk
günden bugüne halkın avukatları tarafından takip
ediliyordu. Hiçbir duruşması avukatsız geçmedi. Hasan
Ferit’in katledilmesi olayına katılanların içinde olduğu
birçok çete üyesi cezalar aldılar.
* 11 Mart 2018 tarihinde Berkin’in katledilişinin 4.
yılında mezarı başındaydık. Bir kez daha Berkin’in
katillerinin ve tüm sorumluların yargılanması için mücadele edeceğimizin sözünü verdik.
* 20 Mart 2018 tarihinde halkın avukatlarının tutuklulukta 6. ayı geride kalmış ve henüz iddianameleri
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HALKIN AVUKATLARININ
YERİ
HALKIN YANIDIR!
İŞTE BU AVUKATLIĞI
BİTİRMEK İSTİYORLAR!

