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GRUP YORUM ÜYESİ FIRAT KIL’IN
MAHKEME SAVUNMASINDAN:

“İddianamelerde yazıyor. Grup Yorum halka moral vermiş. Doğru...
Nerede moral vermiş? Sevdada Karaca, Kavgada Dadal’ız dedik.

Mahallelerin sokaklarında, kamyon kasalarında, yoksul
gecekondu damlarında, fabrika önlerinde, köy kahvelerinde,

atölyelerde, halkımıza layık dev sahnelerde, inşaatlarda
hiçbir güvencesi olmadan köle gibi çalıştırılan işçilerin yanında,

HES’lerden dolayı toprakları talan edilen köylülerin,
öğrencilerin yanındaydık.

Onlara moral verdik. Onların sesi olmak istedik.
Olabildiysek Ne Mutlu Bize.”
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Derg� büromuz; 24 Ek�m Çarşamba günü sabaha
karşı saat 04.00 c�varı, faş�st pol�s tarafından b�r kez
daha basıldı.

Y�ne akrepler�yle, TOMA’larıyla, onlarca zırhlı
araçlarıyla geld�ler. Y�ne yüzler�nde maskeler�, elle-
r�nde s�lahları, korkarak g�rd�ler hanem�ze. Çünkü
haksızlar, çünkü gayrı meşrular. Çünkü halkın b�r�-
ken öfkes� karşısında çares�zler!

Her gün baskınlar yaparak, �şkenceler yaparak,
bas kı kurarak öfkem�z� büyütüyor ve k�n hanem�z�
çoğaltıyorlar. Suçları büyüdüğü oranda k�n�m�z de
artıyor.

Büromuzda yapılan arama sırasında her yer�
kırıp dökmüşler, bulaşık mak�nes�n�, çamaşır mak�-
nes�n�, kameraları, telev�zyonumuzu kullanılamaz
hale get�rm�şler.

Taş üstünde taş bırakmasanız dah� ne olacak?

Derg�m�z� basmaktan vaz mı geçeceğ�z?

Hayır, bütün gecekondulardır b�z�m büromuz.
Halkımızın yaşadığı her yer b�ze matbaadır.
Gerek�rse tek tek, satır satır yazarız da, derg�m�z�
çıkarmaya devam eder�z.

Yürüyüş’ümüz yoluna devam edecekt�r. 

Y�ne arabamızın last�kler�n� kesm�şler, kullanıla-
maz hale get�rm�şler. Kalemler�m�z� dah� çalacak
denl� hırsız, ahlaksız, halk düşmanıdır bunlar.
Meyveler�n üzer�ne bulaşık deterjanı dökeb�lecek
denl� çares�zlerd�r.

Çares�zler çünkü bunca baskıya, baskınlara
rağmen durmadan, duraksamadan derg�m�z�
çıkarmaya devam ed�yoruz.

AKP’n�n kat�l sürüler� sadece büromuzu değ�l,
büromuzun bulunduğu apartmandak� tüm da�re-
ler� de bastı. Hatta büromuza g�reb�lmek �ç�n yan
apartmandak� b�r da�rey� de gecen�n b�r vakt�
basacak kadar çares�zler. Halk düşmanları büro-
muza nasıl g�rd�lerse, b�nadak� a�leler�n evler�ne de
öyle kapılarını kırarak zorla g�rd�ler. Evler�nde �nsan-
ların çoluğu çocuğu, yaşlısı, hastası vardır demeden
levyelerle, koçbaşlarıyla kapıları kırdılar. Böyles�ne
halka düşmandır bu kat�ller, ne b�r yasa ne b�r hukuk
tanırlar. 

Neden büromuzu basarken halkımızın evler�-
n�n kapılarını kırıp basmışlardır? Çünkü halka
düşmanlar, halktan korkuyorlar…

Bu çürümüş düzen� ayakta tutab�lmek adına hal-
kımıza yapmadıkları zulüm, �şkence yoktur.
Büromuzu basarken halka da gözdağı vermek adına
evler�n� bastılar. 

Korkakların gözdağı verme çabası y�ne korkula-
rındandır! Ve korkularını büyütmeye devam ed�yo-
ruz. Halkımızla beraber yen�den, hızlı b�r şek�lde
toparladık büromuzu. Korkutmaya çalıştıkları
halkımız daha fazla sah�plend� derg�m�z�.

Halkımızın evler�n�, devr�mc�ler� aramak adına
bastıklarını da b�l�yoruz. D�lek Doğan’ı da böyle kat-
letm�şlerd�. Oysa öded�ğ�m�z her bedel öfkem�z�
büyüttü. Halkın öfkes�nden korkuyorlar. B�l�yorlar k�
bunca zulmün b�r hesabı olacak, soracağımız
hesaptan korkuyorlar. Devr�mc�ler�n sah�plenmes�n-
den korkuyorlar. Korkularını daha da büyüteceğ�z! 

YAZDIĞIMIZ HER SATIRIN, HER HARFİN BEDELİ

CANIMIZLA-KANIMIZLA ÖDENMİŞTİR!

GERÇEĞİN SESİ, HALKIN UMUDU YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

SUSTURULAMAZ!

DERGİ BÜROMUZ,

14 AYDA 3 KEZ BASILDI!

İşkencec�, Kat�l Pol�sler, Her Defa -
sında Kapılarımızı, Pencereler�m�z�,
Eşya ları mı zı Kırdı, Kullanılamaz Hale
Get�rd�!

B�lg�sayarlarımızı, Büro Malze me le -
r� m� z� Çaldı!

Her Saldırıdan Sonra, Halkımızla
Tekrar Tekrar Toparladık!

Talancı Pol�s Dağıttı, B�z Topladık!

Kat�l Pol�s Kırdı, B�z Yen�den İnşa
Ett�k!

Hırsız Pol�s Çaldı, B�z Halkımızla
Yen�s�n� Koyduk!

Asla Yılmadık. Yıkıntılar Altında Ka -
lan Y�ne Onlar Oldu. B�z Her Saldı rı -
dan Güçlenerek Çıktık, Çıkıyoruz.

Çünkü Haklı Olan B�z�z,

B�z Halkız! BİZ KAZANACAĞIZ!

DERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!
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Faş�zm�n Saldırıları, İşkenceler� Karşısında
Ez�lmed�k, S�nmed�k. Eng�n’ce B�rer Bayrak
Olduk. Tek Başına Da Olsak Tesl�m Olmadık,
Susmadık.  Dem�r Kapılarımızla, Bar�katlarımızla,
Sloganlarımızla Karşıladık Faş�zm�

Tek b�r �nsanımızla faş�zm�n kat�ller� karşısında,
zırhlıları, s�lahları karşısında aşılmaz b�r kale olduk.
Her gel�şler�nde, b�r tek �nsanımız dah� sloganlarla,
marşlarla karşıladı kat�l pol�sler�. Bu, �deoloj�m�z�n
gücüdür. Tar�hsel ve s�yasal haklılığımıza olan �nan-

cımızdır.

Yazdığımız her satırın, her har-
f�n bedel� canımızla-kanımızla
ödenm�şt�r ve ödemeye devam
ed�yoruz. İşte bu yüzden sustura-
mazlar b�z�. B�z gerçekler� yazıyo-
ruz. Nasıl b�r dünyada yaşadığı-
mız, nasıl b�r ülkede savaştığımız
gerçeğ�n� yazmaya devam edeceğ�z! Gerçek; ülke-
m�z�n başta Amer�kan emperyal�zm� olmak üzere
emperyal�stler�n yen�-sömürges� olduğudur.
Emperyal�zme bağımlı b�r ülkede halkımızın faş�z-
m�n saldırılarıyla, zulmüyle ez�ld�ğ�d�r. Ülkem�zdek�
�şs�zl�k, açlık, yoksulluktur. 

Çocuğuna b�r pantolon dah� alamayıp �nt�har
eden babalarımızdır gerçek. Yıllarca okuyup öğret-
men, avukat, m�mar olup �ş bulamayan, ya da b�r
gecede yılların emeğ�n� yok sayarak kapının önüne
koyarak onuruyla oynanmasıdır gerçek.

Yakacak odunu olmayan ve çocuklarının
üşümes�ne dayanamayıp eller�ne saç kurutma
mak�nası vererek çares�zl�kle �nt�har eden
anneler�m�zd�r gerçek.Açlıktan yoksulluktan
ocağına düşen ateş�n çares�zl�ğ�yle mecl�s�n
önüne g�d�p kend�n� yakan halkımızdır ger-
çek… Halkın ayaklanmasını bastırmak �ç�n 14
yaşındak� çocuklarımızı katled�lmes�d�r ger-
çek. Ve elbette adalet �ç�n, zulmün kapısına
dayanan, hesap soran, saraylardan adalet çık-
mayacağını haykıran El�f Şafak Baht�yarlar ’dır
gerçek.

Ve gerçekler halkımızın büyüyen öfkes�n�n faş�z-
m�n sonu olacağıdır. Çünkü bu alevler kend�n� yakma-
ya son verecek ve bu düzen� yaratanlara dönecekt�r.

Her Baskında Daha Güçlenen, Tek B�r Sayısı
B�le Aksamadan Çıkan YÜRÜYÜŞ’e Faş�zm�n
Gücü Yetmez!

B�z sadece açlığı, yoksulluğu sömürüyü zulmü
anlatmıyoruz. Sorunlarımızın çözümler�n� de ortaya
koyuyoruz. Faş�zm�n saldırıları karşısında halkın
örgütlülükler�n�, neden ve nasıl örgütlenmek gerekt�-
ğ�n�, yarattığımız deney�mler� ve öğrend�kler�m�zden
yola çıkarak önümüzü nasıl açacağımızı da ortaya
koyuyoruz. Bu yüzden b�ze saldırıyor faş�zm.

B�z umudun ses�y�z. Ve onlar umudun düşma-
nı. İst�yorlar k� bu sömürü, bu zulüm
saltanatı böyle sürüp g�ts�n.
İst�yorlar k� önler�nde herkes boyun
eğs�n. Tesl�m�yet, yılgınlık, dö nek l�k
bayrağı Anadolu topraklarında da
dalgalansın. 

Hayır b�n kere hayır! Bu topraklarda
sosyal�zm�n, devr�m�n kızıl bayrağı dal-

galanıyor ve
dalgalanma-
ya devam
edecek!

Mah�rler’�n Kızıldere’de dalgalandırdığı bayrak,
bugün her Cephel�’n�n el�nde Mah�r’ce dalgalan-
makta ve dalgalanmaya da devam edecekt�r.
Tesl�m ol madık, boyun eğmed�k. ‘Varsın bütün
oklar üstümüze yağsın’, b�z umudun yolunda, sos-
yal�zm yo lun da yürümeye and �çt�k, yolumuzdan
dönmeyeceğ�z!

Faş�zm�n her kes�m� susturduğu, send�kalardan
odalara, reform�st-oportün�st sola kadar herkes�n
sustuğu b�r zamanda BİZ d�renenler�n ses�y�z. 

B�nlerce üyes� �ş�nden atılmışken h�çb�r ses� çık-
mayan send�kaların değ�l, her gün d�renen �nançla,
kararlılıkla d�ren�şler�n� sürdüren Yüksel D�re n�ş ç� le -
r�’n�n ses�y�z b�z. D�ren�şler Mecl�s�’n�n onurlu, baş
eğmeyen duruşlarının ses� soluğuyuz. Onlarla bera-
ber d�ren�yor, d�ren�ş� büyütüyoruz. 

80 yaşında tutsak evlatları �ç�n, �nancına özgürlük
�ç�n d�renen, halklarımızın onuruna sah�p çıkan Kez -
ban Anamız’ın ses�y�z. İnançlarımıza el uzatanların
karşısında hak�kat�n kılıcıyız!

HALKIN VE HAKLININ SESİ YÜRÜYÜŞ SUSTURULAMAZ!
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İş�nden atılan, onuru, ekmeğ�, çocuklarının gele-
ceğ� �ç�n d�renen Mah�r Kılıç’ız, Türkan Albay -
rak’ız! 3. Haval�manı �şç�ler�n�n sömürüye zulme
karşı yükselen, adalet �steyen haykırışıyız!

D�renenlere a�tt�r her sayfamız ve d�renenler�n
onurlu duruşundan alır başeğmezl�ğ�n� satırlarımız!

Bu nedenled�r k� faş�zm sürekl� saldırıyor.

B�r �dd�amız var.  Büyük b�r �dd�a. Bu �dd�a uğruna
bedeller� göze alarak, önümüze çıkartılan zorlukları
yıka yıka yürüyoruz. 

B�r kavgamız var. Vatanımızın bağımsızlığı, hal-
kımızın kurtuluşu kavgası... Bu kavga gerçekle yala-
nın, yen�yle esk�n�n, gelecekle geçm�ş�n kavgası. Bu
kavga ezen, sömur̈en, aç, yoksul bırakanlarla;
sömürüye, zulme başkaldıranların kavgası. B�r taraf-
ta geleceğ� karartılan, yalanla kandırılan, açlıkla,
yoksullukla, baskıyla s�nd�r�lmeye, yozlaştırılmaya
çalışılan m�lyonlar...

D�ğer tarafta, b�z aç kaldıkça sem�ren, sem�rd�k-
çe gırtlağımıza daha çok sarılan burjuvalar! Bu
esk�m�ş, köhne düzen�n üzer�ne Bağımsız,
Demokrat�k, Sosyal�st b�r Türk�ye yaratma kavgası
ver�yoruz. Bu kav ga gerçeğ�n kavgası. Her sayı-
mızda, her satırımızda gerçekler� anlattığımız �ç�n
gözaltına alınıyor, �şkencelerden geç�r�l�yor, tutuk-
lanıyor, katled�l�yoruz. Her g�den�n ardından b�r
başkası devralıyor bu bayrağı.

Tar�h�m�z Tanığımızdır; 

Baskınlarla, Saldırılarla B�z� B�t�remezler. 

İrfan, Eng�n, Ferhat, Ebru 

Tesl�m Olmayacağımızın Kanıtıdır.

İrfan’ı kurşunlayarak katlett�ler. Eng�n’� �şkenceyle
katlett�ler. Ferhat’ı 17 yaşında pol�s kurşunuyla sakat
bıraktılar. Ebru’yu sırtından vurup katletmek �sted�-
ler. Ama b�z �nancımızdan, değerler�m�zden, düşün-
celer�m�zden vazgeçmed�k! Derg�m�z�n yazı �şler�
müdürü El�f Ersoy da dah�l olmak üzere 9 tutsağımız
�le devr�mc� yayın faal�yet�m�z�n bedeller�n� ödüyoruz,
ödemeye devam edeceğ�z!

32 yıllık devr�mc� yayın faal�yet�m�z �ç�nde pek çok
baskına, saldırıya uğradık, �şkence gördük, tutuklan-
dık. Ama her saldırıdan güçlenerek çıktık, b�ze gücü-
nüz yetmez! B�z� b�t�remezs�n�z!  B�rkaç aydan b�rkaç
yıldan söz etm�yoruz. 32 yılın harcında can kan
pahasına susmamak kararlılığı var. 32 yıldır haklı
ve meşru b�r kavganın ses�y�z. B�r umudu b�r
alternat�f� d�le get�r�yoruz. Bağımsızlık, demokra-
s�, sosyal�zm �ç�n mücadele ed�yoruz.

Yıkılacak Olan S�zs�n�z Gelecek B�z�z!

B�tmeyen saldırılar, b�tmeyen d�ren�şlerle dolu

devr�m mücadeles� tar�h�nde b�r sayfadır Yürüyüş’e
yapılan bu baskın da.

Faş�zm doğasına uygun hareket ed�yor. Ama b�z
de kend� M-L doğamıza, �deoloj�m�ze uygun yaşıyor,
savaşıyoruz. Ve toplumlar tar�h�n�n akışı b�z�m
kazanacağımızı söylüyor, b�z�m kazanacağımızı
�lan ed�yor.

Emperyal�zm ve faş�st düzen haksız ve gayr�-
meşru olduğu �ç�n güçsüzdür, halka dayanmadığı
�ç�n yen�lmeye mahkumdur.

Yüzlerce kez bassalar da kurumlarımızı, her şey�
kırıp dökseler, yağmalasalar da o kurumlar b�z�m
kafamızın �ç�nde, o kurumlar b�z�m halkımızın �ç�n-
ded�r...Her gecekondu büromuz, halkımızın yaşadı-
ğı her yer matbaamızdır! Onun �ç�n mücadelem�z
asla yok ed�lemez. Halk b�tmez, halk sonsuzdur ve
er ya da geç faş�zm� yenecek olan örgütlü halktır.
Sözümüzle, yazımızla, yayınımızla halkımıza ger-
çekler� göstermeye, örgütlemeye devam edeceğ�z!

Er ya da geç Anadolu topraklarında sosyal�zm�n
bayrağını dalgalandıracağız. Bu Yürüyüş, dünyayı
b�r kez de Anadolu’dan sarsma yolundak�
Yürüyüş’tür. Emperyal�stler ve �şb�rl�kç�ler�n�n sömü-
rü ve zulüm saltanatına son verecek; Emperyal�zme
Karşı Bağımsızlık, Faş�zme Karşı Demokras�,
Kap�tal�zme Karşı Sosyal�zm Yürüyüş’üdür bu!
Tar�h�n tekerleğ� ger�ye dönmez, halkın �kt�dara
Yürüyüş’ü durdurulamaz.

İşte bu tar�hsel ve s�yasal haklılıkla; BİZ KAZA-
NACAĞIZ!

Dergimizin 91. Sayısının
Hazırlıklarını Yaparken, 1 Kasım
Günü Büromuz Tekrar Basıldı! 

1 Haftada Kapımıza İki Kere
Dayanmanız Korkularınızın
Büyüklüğünün İfadesidir!

32 Yıldır Haklı Ve Meşru B�r Kavganın
Ses�y�z. B�r Umudu, B�r Alternat�f� D�le
Get�r�yoruz. Bağımsızlık, Demokras�,
Sosyal�zm İç�n Mücadele Ver�yoruz.

Duvarlardak� Kan İz� Korkunuzdur.
Darmadağın Ett�ğ�n�z Büromuz S�z�n Talan
Düzen�n�z�n Görüntüsüdür. Korkmuyoruz
S�z den Halk Düşmanları! Ve S�z�n Kor -
kunuzu 32 Yıl Nasıl Büyüttüysek, Bugün de
Yarın da Korkularınızı Büyütmeye Devam
Edeceğ�z!

B�z�m Büromuz Sadece B�r B�na Değ�l;
Her Gecekondu Büromuz, Halkımızın Ya -
şadığı Her Yer Matbaamızdır! Onun İç�n

Mücadelem�z Asla Yok Ed�lemez!

DERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!
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Freder�c Jol�ot-Cur�e, b�r b�l�m �nsanıdır. Kend�
alanında öneml� üret�mler yapan, Nobel ödülü almış,
dünya çapında ün kazanmış b�r b�l�m adamıdır. 

Naz� faş�zm�n�n tüm dünyayı kasıp kavurduğu yıl-
lardır. Naz�ler Fransa’yı da �şgal etm�şlerd�r. Naz�lere
karşı �st�krarlı b�r b�ç�mde d�renen esas olarak komü-
n�stlerd�r.

Jol�ot Cur�e de d�renenler�n �ç�nded�r. Baskı, terör,
�şgal dönemler�, k�m�ler� �ç�n kend�ler�n� ger� çekt�kler�,
zulüm dönem�n� zararsız atlatmaya çalıştıkları
dönemlerd�r. 

Freder�c Jol�ot Cur�e, ters�n� yaptı. Naz�ler tara-
fından tüm komün�stler hakkında tutuklama kararla-
rı, ölüm hükümler� ver�ld�ğ� b�r dönemde, 1942
Mayısında Fransız Komün�st Part�s�’ne üyel�k �ç�n
başvurdu. Naz� �şgal� karşısında, kaçmadı, kena-
ra çek�lmed�, ger�lemed�, “ben b�l�m adamıyım,
s�yaset ben�m �ş�m değ�l” demed�.

B�nlerce �nsan faş�zme karşı d�rend�ğ� �ç�n kurşu-
na d�z�l�rken, o Komün�st Part� saşarında d�ren�şe
katıldı, d�ren�ş� örgütled�. 

B�l�msel çalışmalarını da her şeye rağmen sürdü-
rüyordu. Ancak b�r an geld� k� bunlar �mkansız hale
geld�. İşte o anda, gerekt�ğ�ne �nandığı zaman adını,
ününü, deney tüpler�n� ve k�ş�sel güvenl�ğ�n� b�r kena-
ra bırakıp İLLEGAL YAŞAMA geçt�. 

El Bombaları ve Deney Tüpler� Yanyana 

B�l�m ve D�ren�ş İç�çe

“Bu sıralarda Jol�ot’nun ün�vers�tedek� laboratuva-
rı, d�ren�ş �ç�n el-bombası, molotof kokteyl�, tels�z
c�hazı �mal eden b�r cephanel�ğe dönüşmüştü. 

Asıl �lg�nç olan, laboratuvar Almanlar’ın karargah
olarak kullandıkları Par�s Ün�vers�tes�’n�n �ç�ndeyd�.
Jol�ot’nun ünü öyles�ne tartışılmaz b�r boyuttaydı k�,
bu laboratuvarı aramak, Almanlar’ın aklının ucundan
b�le geçmezd�. D�ren�ş sürec�nde, Par�s Ün� ver s� -
tes�’nde böyle 18 laboratuvar daha kuruldu.” 

Çünkü d�ren�ş meşruydu Jol�ot Cru�e’n�n kafasın-
da. D�ren�ş �ç�n el bombaları meşruydu, molotof kok-
teyl� meşruydu, tels�z kullanmak meşruydu. 

Bu nedenle labarotuarlardında b�r yandan b�l�msel
deneyler yaparken, b�r yandan el bombası üret�yordu
ve bu �k�s� arasında b�r çel�şk� görmüyordu. 

Gerçekten de bunda b�r çel�şk� yoktu. 

B�l�m� savunmak, faş�zme karşı d�renmekt�.
Faş�zme karşı d�renmeden b�l�m yapılamaz, b�l�m
savunulamazdı. 

Jul�ot Cur�e, d�ren�ş�n� b�r dönem bu b�ç�mde, labo-
ratuarından sürdürdü. Ama faş�zm�n kuşatması da
gün geçt�kçe daralıyordu. 

Bunun karşısında ne yapacaktı Jol�ot Cur�e?
“Jol�ot, Sorbounne’da b�nd�ğ� yeraltı tren�nden,
Par�s’�n Bev�lle mahalles�nde �nd�ğ�nde bambaşka
b�r�yd�. O artık ne b�r f�z�kç�, ne de Freder�c Jol�ot-
Cur�e’yd�. Adı Jean-P�erre Garamont’du. İllegal
yaşayan b�r d�ren�şç�yd�.” 

Artık deney tüpler�, laboratuarlar ger�de kalıyordu.
Jol�ot, �llegal�teye geçt�kten b�r süre sonra D�ren�ş
Kom�tes�, Par�s’�n kurtarılması �ç�n ayaklanma başla-
tılması kararını verd�. Jol�ot, bu ayaklanma hazırlıkla-
rında doğrudan görev aldı. 

Neruda’nın Tar�hsel Terc�h�: İLLEGALİTE 

“H�ç Tanımadığım İnsanlar Kapılarını
Açıyorlar”

Ş�l�’de faş�st cuntanın terörü esmekted�r. Şa�r
Pablo Neruda da k�tapları yasaklanan, kend�s� ara-
nan durumundadır. Başına ödül koyarlar
Neruda’nın. Onu yakalatana ödül ver�lecekt�r.

Legal, yasal b�r mücadele �mkanı kalmamıştır. Bu
durumda ya cuntaya tesl�m olacak, veya f�z�ken tes-
l�m olmasa da boyun eğ�p s�necek ya da mücadeley�
sürdürecekt�r. 

Mücadeley� sürdürmen�n �se tek yolu vardır:
�llegal�teye geçmek. 

Neruda da böyle yapar. Kararını ver�r; Yeraltında,
�llegal olarak mücadeles�ne devam eder. 

Neruda �llegal geç�rd�ğ� günlere da�r anlatımının
b�r yer�nde şöyle der: “Hemen hemen her gün
başka yerde kalıyordum, her yerde ben� saklaya-
cak �nsanlar kapılarını seve seve açıyordu.
Bunların çoğu h�ç tanımadığım k�mselerd�, b�rkaç
gün �ç�n de olsa ben� saklamayı arzu ett�kler�n� söylü-
yorlardı. İster b�r saat, �sterse b�r hafta �ç�n olsun
vatandaşlarım bana kollarını açıyordu! Böylece sak-
landım; l�manlarda, tarlalarda, şeh�rlerde, depolarda,
köylüler�n, mühend�sler�n, avukatların, den�zc�ler�n,
doktorların ve maden ocağında çalışan �şç�ler�n evle-
r�nde.” (Yaşadığımı İt�raf Ed�yorum / Syf. 269)

İllegal�te koşullarında yazmaya, üretmeye
devam eder Neruda! İllegal�ten�n ortasında, d�re-
n�ş�n ortasında b�r şa�r�n yazacağı bell�d�r. 

Ne yazacağız, nasıl yazacağız konusunda bugü-
ne büyük b�r ders ve tavs�ye n�tel�ğ� taşıyan şu sözle-
r�n� de aktaralım: 

“B�z bugünün şa�rler�, seçmek zorundayız.
Seçeceğ�m�z şey gül tarhlarında değ�l. Korkunç ve
haksız savaşların, paranın g�tt�kçe artan baskısını,
�lerley�ş�n� ve bütün haksızlıkları avucumun �ç�nde
g�tt�kçe daha apaçık görüyorum. Koşullu ‘özgürlük’,

İLLEGALİTE, FAŞİZM KARŞISINDA BİZİ GÜÇLÜ KILAR 

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
5. BÖLÜM
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seks konuları, zorbalık, aylık taks�tlerde kolayca öde-
neb�lecek sev�nçler, esk�m�ş s�stem�n çek�c� tuzakla-
rıdır.” (Yaşadığımı İt�raf Ed�yorum / Syf. 404) 

İllegal�tedek�lere Açılan B�r Ev

İllegal�teye Hazır B�r Sanatçı; Yılmaz Güney

Yıl 1971’d�. İsra�l’�n İstanbul Başkonsolos’u Elrom,
THKP-C tarafından kaçırılmıştı. TRT’n�n 22.45 haber
bülten�nde �se kaçırma olayı ver�ld�kten sonra tehd�t
ve gözdağı dolu b�r hükümet b�ld�r�s� okundu. 

B�ld�r�n�n sonunda şöyle den�l�yordu: “... Ayrıca
her ne amaçla olursa olsun adam kaçıranlar bunlara
yataklık edenler ve saklandıkları yer� b�ld�kler� halde
resm� makamlara b�ld�rmeyenler �ç�n, �dam cezası
ver�lmes�n� öngören kanun tasarısı hemen Türk�ye
Büyük M�llet Mecl�s�’ne sunulacaktır.” 

22 Mayıs 1971 günü saat 13:30’da �se radyodan
“İstanbul’dak� tüm mekanlar tek tek aranacak” anon-
su yapılır. İşte bütün bu tehd�tlere, her mekanın ara-
nacak olmasına karşın, Yılmaz Güney, Mah�r’ler�
ev�nde sakladı. 

Ulaş Bardakçı, Mah�r’ler� kaldıkları evden almış
ve ev�n az �ler�s�nde bekleyen Yılmaz Güney’�n ara-

basına götürmüş, hep b�rl�kte Güney’�n Levent’tek�
ev�ne g�tm�şlerd�. 

Ger�s� şöyle h�kaye ed�l�r. Hükümet b�ld�r�s�nde
den�ld�ğ� g�b�, tüm evler tek tek aranır. Yılmaz
Güney’�n ev�n�n kapısı da çalınır. 

Yılmaz Güney pol�sler� gülerek karşılar, pol�s ara-
nan Mah�rler’�n orada olup olmadığını sorar; Yılmaz
Güney, evet burada, çatıdalar der. 

Gerçekten de Mah�r’ler oradadır. Ama pol�s bunu
b�r espr� zanneder. 

Yılmaz Güney, kend� dey�m�yle “hayatının en
büyük rolünü” oynar o gün. 

Daha sonra bu açığa çıktığında, Yılmaz Güney,
Mah�r’ler� ev�nde sakladığı, THKP-C ve DEV-
GENÇ’e yardım ett�ğ� �ç�n yed� yıl hap�s cezasına
çarptırıldı.

O bunu göze almıştı zaten. 

Bunu göze almadan aydın olunamıyordu
zaten. 

Bunlar göze alınmadan sosyal�st h�ç oluna-
mazdı.

DERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!

Hatay’da Cephe Mil-
isleri Yazılama Yaptı

Hatay’da, 23 Ekim'de
Mustafa Kemal Üniversi-
tesi Kampüsü ve yakınla-
rında Cephe Milisleri umu-
dun adını duvarlara nak-
şetti. Toplamda 7 ayrı yere
“DHKP-C” yazısı duvarlara
nakşedilirken, 4 tane faşist
yazılama karalandı.

Alibeyköy’de Cephe Milisleri Devriye Attı
İstanbul Alibeyköy’de Cephe Milisleri 27 Ekim ta-

rihinde devriye attı. Uyuşturucu, fuhuş, kumar ve
yozlaşmaya karşı düzenlenen devriye esnasında
ayrıca duvarlara Umudun adını nakşettiler.

Ayten Öztürk'e Yapılan Tüm İşkencelerin He-
sabını Soracağız

Sarıgazi, Atatürk Mahallesi'nde 27 Ekim günü saat
22.30 sularında sivil polis aracı Sarıgazi Cephe
Milisleri tarafından havai fişeklerle vuruldu. Ceple
Milisleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada: "Ayten
Öztürk’e 868 yarayı açanlara ve işkencecilere 868
Yara Andımız, sorulacak hesabımızdır." denildi.

Komplolarla Tutuklanan Yoldaşlarımızı Serbest
Bırakın!

İstanbul Alibeyköy Halk Cephesi 29 Ekim’de halkın
matbaasına Özgür Tutsaklar İçin “Komplolar İle Tutuk-
lanan Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın! AKP Faşiz-
minden Hesap Soracağız! AKP’nin Mahkemelerini Ta-
nımıyoruz! Yoldaşlarımız Serbest Bırakılsın! Halkız
Haklıyız Kazanacağız! Halk Cephesi” imzalı sloganlar
işlendi. Ayrıca açıklama yapan Alibeyköy Halk Cephesi
“...Buradan AKP’nin kiralık uşaklarına sesleniyoruz!
Sizlerin hukuksuz kararlarınızı tanımıyoruz. Vermek is-
tediğiniz ce-
zaların hük-
mü yoktur
halkımızın
nezd inde .
Yaptığınız
hiçbir zulüm
yanınıza kâr
kalmayacak.
Yoldaşları-
mızı serbest
b ı r a k ı n ! ”
dedi. 

Faşist AKP Düzenini Anadolu'nun Her Yerinde
Teşhir Edeceğiz

Sinop Dev-Genç'liler 24 Ekim'de basılan Yürüyüş
dergisine yapılan saldırıyı teşhir etmek için halkın
matbaası duvarlara "Yürüyüş Halktır Susturulamaz!
Halil Yakut Serbest Bırakılsın!" yazılaması yapıldı.
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KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'n�n, �zleyen herke-
s�n b�ld�ğ� ortak özell�ğ�, her yıl "�dd�alı" b�r kampan-
ya �lan etmekt�r. Kampanyalarına kend�ler�nce aj�tat�f
buldukları b�r �s�m bulurlar. Sonra düzenled�kler� b�r
salon toplantısıyla bu dörtlünün tems�lc�ler� teker
teker konuşup, kampanyanın talepler�n� �lan ederler.
Ardından �lg�l� kampanyanın b�ld�r�ler�n� göstermel�k
ve pol�sten �z�nl� olarak bell� başlı kentler�n meydan-
larında dağıtırlar. Sonra?

D�ren�ş m� ded�n�z? Eylem m� ded�n�z? Hayır!
Pol�sle çatışıp takım elb�seler�n�n ütüsünü, saçlarının
fönünü bozacak değ�ller ya... Onlara göre, pol�s�n
ç�zd�ğ� �cazet sınırları �ç�nde davranmak makul olan-
dır. B�r kaç göstermel�k eylem� de bu makullük �ç�nde
yapıp b�t�r�rler.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB bu kapsamda, geçen
hafta "Kr�ze Karşı Emeğ�n Haklarını Savunmak
İç�n Omuz Omuza" �s�ml� b�r deklarasyonla 2018
yılının kampanyasını �lan ett�ler. Y�ne ülkeye da�r
ekonom�k-demokrat�k açıdan b�r durum tesp�t� yap-
tıktan sonra şöyle ded�ler:

"...B�z aşağıda �mzası bulunan kurumlar olarak
“Kr�z�n bedel�n� ödemeyeceğ�z, kr�zde yüzde 1 değ�l,
yüzde 99 korunsun” taleb�yle ortak b�r mücadeley�
örgütleyeceğ�m�z�, bu talep etrafında buluşab�lecek
herkes�, emeğ�n savunması �ç�n omuz omuza müca-
deleye çağırdığımızı �lan eder�z."

Mücadele olarak ne yapacaklar, sorusunun ceva-
bı her zamank� g�b� çağrılarında yok. Prat�kte de
olmayacak zaten. Çünkü göstermel�k b�rkaç şey
dışında y�ne h�çb�r şey yapmayacakları kes�nd�r.
Çünkü amaçları faş�zme karşı d�ren�p çatışmak
değ�ld�r. Faş�zm�n pol�t�kasını bozmak değ�ld�r.
Sadece k�tle nezd�nde faş�zme karşı b�r şeyler yapı-
yor görünmekt�r. İşte bu �stekler�n�n 2017 yılındak�
adı �se "OHAL Değ�l Demokras� İst�yoruz" başlı-
ğıyla açıkladıkları kampanya oldu.

Tasf�yec� Solculuğun Gerçeğ�: ÖNCE PARLA-
MENTO FİİLEN ETKİSİZLEŞTİRİLMİŞTİR DER-
LER, SONRA AMAÇ O PARLAMENTODA KOL-
TUK KAPMAK OLUR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından başlatı-
lan “OHAL Değ�l, Demokras� İst�yoruz” kampanyası-
nın ortak açıklaması 3 Kasım 2017 tar�h�nde döne-
m�n DİSK başkanı olan Kan� Beko tarafından okun-
du. İşte bu açıklamanın b�r yer�nde şöyle den�yordu;

"... B�ç�msel Demokras� Dah� Rafa Kaldırılmıştır!
TBMM f��len etk�s�zleşt�r�lm�ş, yasama yetk�s� de

bütünüyle askıya alınmış durumdadır." Yan� düzen�n

parlamentosu yok hükmünded�r. Faş�zm�n demokra-
s�c�l�k oyunu b�le oynanamaz durumdadır. Hal böyle
olunca, düzen�n parlamentosunda m�lletvek�l� olma-
nın demokras� mücadeles�ne katacağı b�r şey de
yoktur. Ama yukarıdak� açıklamayı okuyan Kan�
Beko, CHP'den m�lletvek�l� olup o ‘etk�s�z’ ded�ğ�
mecl�s�n sol süsler�nden olmayı terc�h etm�şt�r.

Sözkonusu açıklamada, her zamank� g�b� önce
durum tesp�t� yaparak başlıyor ve devamında şöyle
den�yordu:

"...Darbe g�r�ş�m� �le �l�şk�s� kurulmaksızın, h�çb�r
somut del�le dayanmadan, ad�l yargılama süreçler�
�şlet�lmeden 130 b�n�n üzer�nde kamu emekç�s�
�ş�nden, geleceğ�nden ed�ld�. 50’n�n üzer�nde emek-
ç� bu süreçte �nt�har ett�. Darbe g�r�ş�m�n� yapanları
besley�p büyütenler, ne �sted�yse verenler kandırıl -
dığını �dd�a ederek kend�ler�n� kurtarırken acı fatura
emekç�lere kes�ld�. DİSK üyes� 2000’e yakın �şç�,
KESK üyes� 4099 kamu emekç�s�, 3342 hek�m ve
3000’�n üzer�nde TMMOB üyes� mühend�s, m�mar
ve şeh�r plancısı �hraç ed�ld�."

Pek�, bu �hraç saldırısına karşı ne yapacaksınız
sorusunun cevabı, ortak açıklamada yoktu. Ve y�ne
OHAL'e karşı nasıl demokrat�k mücadele yürü -
teceks� n�z sorusunun cevabı da yoktu. İç� boş b�r
b�ç�mde "ceğ�z-cağız"larla durumu geç�şt�rmeye çalı-
şıyorlardı. 

Açıklamanın sonunda DİSK, KESK, TMMOB,
TTB adına şöyle den�yordu: "... Emekç�ler�n yüzyıllar-
dır süren mücadele �le kazandığı hakları ve özgürlük-
ler�n� OHAL’e, AKP’n�n tek adam rej�m�ne terk etme-
yecek, demokras�, barış, eş�tl�k, özgürlük ve la�kl�k
�ç�n mücadeley� büyüteceğ�z!"

Ney� ne kadar büyüttükler� ortadadır. Mücadeley�
değ�l; ama tasf�yec�l�kler�n� öyle büyüttüler k�, b�zzat
bu açıklamayı okuyan Kan� Beko "etk�s�zleşt�r�lm�ş-
t�r" ded�kler� düzen�n mecl�s�ne kapağı attı. Halbuk�
demokras�y� kazanmaktan bahsed�yorlardı.

Demokras�y� nasıl kazanacaksınız? Tasf�yec� sol-
cular �ç�n bu sorunun cevabı "d�ren�p savaşarak"
değ�ld�r. Onların demorkas�y� kazanmaktan anladığı
demokras�c�l�k oyununa dah�l olup seç�mlerde kaç
koltuk kazandıklarından başka b�r şey olmadı h�ç b�r
zaman.

KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'n�n "GELENEK-
SEL" 1 MAYIS TAVRI

KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'n�n her yıl artık
neredeyse geleneksel hale get�rd�ğ� davranışlardan
b�r�s� de 1 Mayıs'larda Taks�m yasağına soldan des-

TA S F İ Y E C İ  S O L C U  K E S K ,  D İ S K ,  T T B ,  T M M O B
Y Ö N E T İ M L E R İ  O M U Z  O M U Z A  G E L E B İ L İ R L E R ;  A M A

K R İ Z E  K A R Ş I  E M E Ğ İ N  H A K L A R I N I  S AV U N M A K  İ Ç İ N
M Ü C A D E L E  E D E M E Z L E R !
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tek vermek olmuştur. Bunu nasıl yaptıklarını görmek
�ç�n sadece 2018 yılında ne yaptıklarına bakmak
yeterl�d�r:

DİSK-KESK-TMMOB-TTB'n�n 1 Mayıs 2018 �ç�n
"Güzel Günler İç�n 1 Mayıs’a!" başlıklı açıklamasın-
da Taks�m'e çıkmak �ç�n AKP faş�zm�nden nasıl �ca-
zet d�lend�kler�n� anlatırlar. Önce İç�şler� Bakanlığı’na
sonra İstanbul Val�l�ğ�’ne �z�n �ç�n başvururlar.

Faş�zme başvurup "�lg�l� makamlar"dan 1 Mayıs
�ç�n �z�n �st�yorlar. Bunu yaparken Taks�m �ç�n ödenen
bedeller�n sağladığı meşru�yet� sah�plenmey�p "ulus-
lararası yargı kararı"na güven�yorlar. Yan� Avrupa
emperyal�zm�nden medet umuyorlarlar:

"... 1 Mayıs’ı Taks�m’de kutlamanın, 1 Mayıs’ta �ş -
ç�ler�, emekç�ler� Taks�m’e çağırmanın suç olmadığı-
nı, aks�ne 1 Mayıs B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma
gününün kutlanmaması �ç�n �kt�dar tarafından uygu-
lanan ş�ddet�n ve baskının hukuk dışı olduğuna da�r
3’ü uluslararası 7’s� ulusal toplamda 10 yargı kararı
bulunuyor."

Faş�zm, d�le get�r�len yargı kararlarına uymuyor
ve 1 Mayıs'ta Taks�m'e çıkma �zn� verm�yor. Bu du -
rumda yapılması gereken bell�d�r: Demokrat�k b�r
görev ve gerekl�l�k olarak AKP faş�zm�n�n yasağı ez�-
l�p geçerek Taks�m'e çıkmak! Oysa, DİSK-KESK-
TMMOB-TTB �se 1 Mayıs'ta Taks�m'e çıkmayacağını
açıkladı: 

"... Ülkem�z gerçekten b�r hukuk devlet� olsaydı
bu yargı kararlarının üzer�ne tartışılacak b�r konu
kalmazdı. Ancak ülkem�zde bütün d�ğer haklar g�b� 1
Mayıs kutlamaları da yargının güvences�nde değ�l."

Demokrat�k b�r hakkınız AKP faş�zm� tarafından
gasp ed�ld�ğ�nde ne yaparsanız? Ne yapmalısınız?
Bu sorunun cevabı tar�hsel ve s�yasal olarak ver�l-
m�şt�r. Yapılması gereken, demokrat�k haklarınız
�ç�n d�renmekt�r. Bu haklar d�rene d�rene kazanıl-
mıştır ve d�rene d�rene savunulacaktır. Ama yıl-
gınlığın dörtlüsü tasf�yec�ler �ç�n herhang� b�r demo-
krat�k hakkı d�rene d�rene savunmak sözkonusu b�le
olamaz!

Ve bakın 1 Mayıs talepler�ne yasakla karşılık ve -
r�l mes�ne yönel�k tepk�s�zl�kler�n� nasıl b�r demogoj�y-
le örtbas etmeye kalktılar: 

"... B�r yanda yargı kararlarıyla tesc�llenm�ş olan
haklarını kullanmak �steyen �şç�ler-emekç�ler; d�ğer
yanda hukuk tanımazlığı alışkanlık hal�ne get�ren-
ler… Büyük usta Ruh� Su’nun d�zeler�nde �fade ed�l-
d�ğ� g�b�: “Sabahın b�r sah�b� var, sorarlar b�r gün
sorarlar"

Ney�n hesabını k�me nasıl soracaksınız?
Soramazsınız! Ruh� Su'nun o dey�ş�n� ağzınıza alıp
k�rletmey�n! AKP, 1 Mayıs �ç�n "ne Taks�m'�, marş
marş Maltepe'ye" d�ye buyurunca s�ze de yılgınlığın
dörtlü çetes� olarak uygun adım soluğu Maltepe'de
almak düştü.  

1 Mayıs'ta, Emekç�ler�n Meşru Alanı Taks�m'�

B�le Savunamayanlar Emekç�ler�n Hang�
Ekonom�k-Demokrat�k Hakkını Savunab�l�r?

DİSK, KESK, TMMOB TTB 1 Mayıs Taks�m
yasağı na karşı d�renmey� değ�l, boyun eğmey� seç-
m�şt�r. Çünkü düzenle çatışma değ�l, uzlaşma �ç�nde-
d�rler. İşte bu uzlaşmacı tasf�yec�ler "Kr�ze Karşı
Emeğ�n Haklarını Savunmak İç�n" h�çb�r şey yap-
maz, yapamazlar.

Hak kazanmak ve savunmak ancak ve ancak
bedel ödemey� göze alarak başarılab�l�r. Yılgınlığın
bataklığındak� tasf�yec� solcular, bedel ödemey� göze
alamaz! Bedel ödemey� göze alamayacaklarını gör-
mek �ç�n 1 Mayıs'tak� tavırlarına bakmak b�le yeterl�d�r.
Faş�zm�n kamu emekç�ler�ne bu denl� yoğun ve açık-
tan saldırdığı b�r süreçte b�le düzenle tam uyum �ç�nde
olmayı başarab�lm�şlerd�r. Tam da bu nedenle "Kr�z�n
Faturasını Ödemeyeceğ�z" d�yerek �lan ett�kler� kam-
panyanın faş�zm karşısında h�ç b�r c�dd�yet� yoktur.
Kaldı k� bu tasf�yec�ler�n temel derd� de halk kes�mle-
r�n� oyalıp kandırmaktan başka b�r şey değ�ld�r.

OHAL KHK'ları �le �ş güvences�n�n ortadan kaldı-
rıldığı koşullarda �hraçlara karşı d�renm�yor oluşu
ört bas etmek �ç�n ek zam taleb�yle bordro yakma
etk�nl�ğ� düzenlenm�şt�r. Amaç k�tlen�n öfkes�n�n nöt-
ral�ze ed�lerek düzen �ç�nde tutulmasından başka b�r
şey değ�ld�r.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB'n�n kr�ze karşı ne ya -
pa caklarının cevabı, OHAL KHK'larına karşı ney� na -
sıl yaptıklarında vardır. B�r d�ğer �fadeyle OHAL'e
kar şı d�ren�ş örgütemeyenler, kr�ze karşı emeğ�n
haklarını da savunamazlar. Çünkü faş�zm karşısında
ekonom�k demokrat�k hakları savunmak demek, be -
del ödemey� göze almak demekt�r. Ve bu n�tel�k
DİSK, KESK, TMMOB TTB'n�n yönet�m�ndek� tasf�ye
solcular �ç�n sözkonusu değ�ld�r. 

TASFİYECİ SOLUCULUK, EMEKÇİLERİ
ALDATMAK İÇİN "İŞİMİZE, GELECEĞİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ" DER AMA DÜZENLE TAM
UYUM İÇİNDEDİR!

2018'de "Kr�ze Karşı Emeğ�n Haklarını Savu -
nacağız" d�yen tasf�yec� solculuk, 2016 yılında
"İş�m�ze, Geleceğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz. Bu Ağır
Saldırıyı da Püskürteceğ�z!" dem�şt�. Sonuç ortada.
Bırakın saldırıyı püskürtmey� AKP'n�n OHAL saldı-
rısına karşı d�renen Yüksel D�ren�şç�ler�'n� l�nç
etmeye kalkmışlardır.

Eylül 2016'da, OHAL'e karşı mücadele edeceğ�n�
açıklayan KESK yönet�m� �lg�l� açıklamada şöyle
d�yordu:

"Sadece kend� üyeler� �ç�n değ�l, hang� görüşten
ve nereye mensup olursa olsun, tüm kamu emekç�-
ler� adına bu hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye
devam edecekt�r. KESK hukuksal, madd�, manev�,
dayanışma ve mücadeleden b�r adım ger� adım
atmayarak tüm kamu emekç�ler�n�n haklarını sonuna
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kadar savunacak ve b�r d�ren�ş ve eylem hattını
aşağı dak� talepler�yle,

OHAL KALDIRILSIN! KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELER GERİ ÇEKİLSİN! KAMU EMEK-
ÇİLERİ DERHAL İŞLERİNE GERİ DÖNDÜRÜL-
SÜN! Kurmaya devam edecekt�r."

Han�, o bahsed�len "d�ren�ş ve eylem hattı" �k� yıl-
dır nerede? Gören var mı? Yok! Çünkü h�ç olmadı
böyle b�r d�ren�ş hattı. Bunun yer�ne AKP faş�zm�n�n
OHAL saldırılarıyla yaymaya çalıştığı korkunun yan-
sıması olan yılgınlığı örgütlemek �ç�n eller�nden
gelen� yaptılar.

İlk yaptıkları da kend�ler�ne rağmen başlamış
olan Yüksel D�ren�ş�'yle farklarını koymak oldu.
Önce görmezden geld�ler, sonra küçümsed�ler ve
kes�nl�kle destek vermey�p d�ren�şten uzak kalmayı
seçt�ler. D�ren�ş�n halklaştığı ortamda �se sembol�k
b�r b�ç�mde gel�p kend�ler�n� göstermek zorunda kal-
dılar. Ama heps� o kadar. Bırakın mücadelen�n öncü-
sü olmayı, Nur�ye ve Sem�h’�n açlık grev� sürec�n-
de de destek ve dayanışma anlamına gelecek
herhang� b�r tavır gel�şt�rmed�ler.

KESK yönet�m�n�n yukarıdak� açıklamasının üze-
r�nden �k� sene geçt�. O günden bu yana KESK'�n
tasf�yec� yönet�m�, bırakın "hang� görüşten ve nereye
mensup olursa olsun, tüm kamu emekç�ler� adına bu
hukuksuzluğa karşı mücadele etmey�" gel�nen aşa-
mada artık OHAL'e karşı d�renen üyeler�ne saldı-
ran b�r noktaya savrulmuş durumdadır. Yılgınlık
m�nareler�n� örteb�lecek b�r kılıf hazırlayacak durum-
da değ�llerd�r. Gerçek olanca açıklığıyla ortadadır.

Görüldüğü g�b� OHAL'�n hemen ardından
2016’da ‘Bu Ağır Saldırıyı da Püskürteceğ�z!" dem�ş-
ler ama "püskürtme" yan� karşı koyma, d�ren�ş anla-
mına gelecek h�ç b�r çatışmaya g�rmem�şlerd�r. Oysa
faş�zm�n saldırısını püskürtmek demek, faş�zm�n sal-
dırı pol�t�kası bozguna uğratacak b�ç�mde d�ren�ş
pol�t�kasına sah�p olmak demekt�r. 

KESK yönet�m�ndek� tasf�yec� solcuların faş�zme
karşı d�ren�ş pol�t�kası üreteb�lecek �deoloj�k netl�kler�,
sağlamlıkları yoktur. Çünkü, KESK yönet�m�n� pay-
laşan bu tasf�yec� anlayışların heps� 2000'l� yılların
başında emperyal�zm�n dayattığı “Ya düşünce
değ�ş�kl�ğ� ya ölüm” dayatmasına boyun eğerek
s�yas� ölü olmayı terc�h etm�şlerd�r.

KESK Yönet�m�, Şeref Malkoç’u Ağırlamanın
Mükafatını, Saldırı Olmadan Devr�mc�lere Karşı
Eylem Yapab�lme Hakkı Olarak Aldı!

Büyük D�ren�ş dönem�nde, TAYAD’lılara kapıları-
nı kapatan tasf�yec� solcular, 18 yıl sonra d�ren�ş�yle
dünyayı ayağa kaldıran Yüksel D�ren�şç�s� Nur�ye
Gülmen’� tekmeled�. Reform�zm, kend�n� �şb�rl�kç� ol�-
garş�ye �spat etmek �ç�n AKP faş�zm�n�n kurmayların-
dan Şeref Malkoç’u ağırladı.

Yüksel D�ren�şç�ler�’ne, günde �k� kez öldüres�ye
�şkence yapan AKP faş�zm�, aynı gün, aynı alanda,

açıklama yapan KESK’l�ler� �zled�. Alan aynı, pol�s-
ler aynı; ama düşman karşısındak� �deoloj� farklı.
D�ren�şç�ler�n hedef�nde faş�zm, KESK yönet�c�ler�n�n
hedef�nde d�ren�ş vardı. Burjuva �deoloj�s�n�n gereğ�
olarak tesl�m�yetç�l�kle, d�ren�şç�ler arasındak� fark,
faş�zm�n tavrında b�r kez daha somutlandı.

Böyle olduğu �ç�nd�r k� artık �şlevler�, halk safla-
rında d�ren�ş değ�l, yılgınlık örgütlemekten, dev-
r�mc�lere saldırmaktan başka b�r şey değ�ld�r.
Tasf�yec�l�kler�n�n neden� de budur. Artık �şlevler�
devr�mc�, sol değerler�, d�renme hakkı ve d�ren�ş ç�z-
g�s�n� tasf�ye etmekt�r. 

Tam da bu nedenle Mah�r Çayan'ın �fades�yle söy-
lersek; "İşte b�z�m �t�razımız sol göster�p de, sağ
yum ruğunu havaya kaldıran rev�zyon�zm�n tahr�-
fatınadır." (Bütün Yazılar, Syf: 82 Boran Yayınları)

Çünkü halkı kandırıyorlar ve halkın aldatılma-
ya çalışılmasına, 49 yıldır yarattığımız değerler�n
ç�ğnenmes�ne �z�n vermey�z! Böyle olduğu �ç�n-
d�r k�, tasf�yec�ler� teşh�r etmek devr�mc�ler�n
tar�hsel ve olmazsa olmaz görev�d�r.

Len�n'�n �fades�yle söylersek; "İşç� sınıfı, bu dö -
nekl�ğe, omurgasızlığa, oportün�zme boyun eğ -
meye ve Marks�zm�n teor�s�n�n bu eş� görülmem�ş
bayağılaştırılmasına karşı amansız b�r mücadele
vermeden, dünyadak� devr�mc� rolünü oynaya-
maz." (Sosyal�zm ve Savaş, Kor K�tap, Syf:31-32)

KESK yönet�m�ne çöreklenm�ş bu dönekl�ğe,
omurgasızlığa, oportün�zme karşı amansız b�r
mücadele vermem�z�n neden� de budur. Dün
Bolşev�kler, bugün Cephel�ler olarak her dönemde
ML ç�zg�m�z�n gerekt�rd�ğ� b�ç�mde, bu dönekl�ğe
karşı mücadele vererek emekç�ler�n devr�mc� rolünü
savunuyoruz.

Sonuç Olarak;

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'n�n halkın özlem
ve adalet arayışını yukarıdak� g�b� 'kampanya'larla
�st�smar ed�ş�n� engelleyecek olan b�rer taban örgüt-
lenmes� olan Mecl�sler'd�r. Değ�lse delege hesapları
ve yoz �tt�faklarla send�ka ve oda yönet�mler�n� ele
geç�ren tasf�yec� solcular, d�ren�şler� ve d�renme hak-
kını tasf�ye edeb�lmek �ç�n her şey� yapacaktır. 

Tasf�yec� solcuların yönet�mler�ndek� send�kalar-
da değ�l, emekç�ler�n kend� kuracağı mecl�slerde,
emeğ� ve onuru çalınanları D�ren�şler Mecl�s�’nde
b�rleşt�recek, emekç�ler�n tesl�m alınmasına �z�n ver-
meyeceğ�z! 

AYNI GÜN, AYNI YER, AYNI POLİSLER,
AYNI FAŞİZMİN AYNI YASALARI
AMA AKP FAŞİZMİ YÜKSEL
DİRENİŞÇİLERİ’NE SALDIRIRKEN,
KESK YÖNETİCİLERİNİN AÇIKLAMASINA
GÖZ YUMDU! NEDEN?
ÇÜNKÜ YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NİN
HEDEFİNDE FAŞİZM VARDI,
KESK YÖNETİCİLERİNİN HEDEFİ
DİRENİŞİ KARALAMAKTI!

HALKIN VE HAKLININ SESİ YÜRÜYÜŞ SUSTURULAMAZ!
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FIRAT KIL:

“Hakkımda “kesin ve net teşhis” Grup
Yorum üyesi olmam. Bravo, sanki saklıyoruz.

Bir iddia ile kaç tane dava açacaksınız belli
değil. Aynı iddiayı ısıtıp ısıtıp önümüze koyu-
yorsunuz. Örgüt üyeliği... Yıllardır tutuk-
luyum. Tahliye oluyorum, hemen tekrar
tekrar alıyorsunuz. Bırakmadınız ki bir
örgütün üyesi olalım. Hep hapishane-
deyim.

Bir başka iddia gözaltında yaşananlar üze-
rine: “Sen devletin elinden su içmiyor
musun?”  İçmiyorum, ben işkencecinin elin-
den su içmiyorum. Tehdit geliyor, ‘İç yoksa
örgüt tavrı diye yazarım bak’. Böyle
hazırlanıyor bu dosyalar.

Senaryo da kolay hazırlanmıyor. Yalancılık
yapmayana işkence edeceksin, ‘ikna edecek-
sin’, ‘besleyeceksin’... Bunlar kolay değil. Al
şunu imzala ile olmuyor. İmzalamayı kabul
etmeyenlere, alın bunu tutuklayın vs vs. Bu
dosya da böyle hazırlandı.

Berk Ercan’a ifade ‘verdirilmiş’. Ba -
kıyorsunuz birinci listede adım yok, ikinci lis-
tede adım yok, üçüncüde adım eklenmiş.
Aradan aylar geçmiş, hakkımda yalan yanlış
ifadeler eklenmiş. Yine aynı kişinin tanıklığı
ile...

3 ay geçiyor tahliye oluyorum, yine aynı
kişi bu sefer yeni ifadeler. Bir de üstelik
deniyor ki iddianamede ‘Fırat Kıl yaka-
landı’. Nerede yakaladın? Hapis ha -
nenin içindeyim yahu, içinde...

Senaryo nasıl ‘kurgulanamaz’: Birisinden
ifade alınmış... Şu isimler 2012 yılında
Gençlik Federasyonu’ndaydı. İkinci kişi gel-
miş aynı listeyi onaylamış. Aradan zaman
geçmiş üçüncü bir kişi gelmiş. Demişler ki
Fırat’ın adını da ekle listeye. Eklenmiş. Ama

bu da işe yaramayacak. Bu da bir suçlama
değil çünkü.

Böyle kurgulanmış iddiaların yanına bir fiil
ekleyemeyince, kanıt ekleyemeyince gelmiş-
ler Grup Yorum’a “Fırat Kıl, Grup Yorum üye-
sidir”. Bu kadar. Savcının bu kadar zahmet
etmesine gerek yoktu. Her milletten halkımı-
zın türkülerini söyleyen onurlu bir grubun
elemanıyım. Bu da onurdur. İfadeler zorla-
ma, açıkladım.

Dijital materyaller denen şeylerin kanıt
özelliği yok açıkladım.

Bunları bırakalım.
Diyor ya Hasan Hüseyin;
“anlamak değil anlatmak yasak”
Anlatmaya yasak konmak isteniyor.
Gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istemi-

yorlar.
Grup Yorum anlatmanın kavgasını veriyor.
Yoksulun derdini anlatmak suç, acılarını

anlatmak suç...
Sevinçlerini dahi anlatmak suç..
Grup Yorum bu suçu işliyor.
Ne zamandan beri?
Nazımlar’dan beri...
Ruhi Sular’dan beri...
Mahzuniler’den beri...
Fillere karşı mücadelede karıncaların ya -

nında Grup Yorum. 
Filler karıncalarla beraber gerçekleri, doğ-

ruları ezeceğiz dedi.
Grup Yorum karıncaların sanatçısıdır.
Fillere karşı mücadelede karıncaların ya -

nında Grup Yorum. Filler karıncalarla beraber
gerçekleri, doğruları ezeceğiz dedi. Grup Yo -
rum karıncaların sanatçısıdır.

Bu zamana kadar hiçbir savcının karşısında
el pençe divan durmadık. Grup Yorum’u hiç-
bir zaman böyle göremeyeceksiniz, boşuna
uğraşmayın.”

Mahkeme Fırat Kıl, Dilan Ekin ve Eren Er -
dem için tutukluluğun devamına karar veril-
di. Aynı dosyadan Doğan Taştan, Emine
Cansever (Sapanlı Teyze), Hasan Kaşkır tah-
liye edildi. 

Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2019’a erte-
lendi.

İftiracı İtirafçı Berk Ercan’ın İfadeleri Nedeniyle Tutuklanan Halk Cepheliler’in
23 Ekim Günü Görülen Mahkemesini, İnternetten Yayınlanan Mesajlardan Aktarıyoruz:

23 Ekim 2018’de Çağlayan Adliyesi’nde
görülen davada, Grup Yorum üyelerinden
Fırat Kıl, Dilan Ekin ve FOSEM çalışanı
İsmail Cengiz Mumcu da Vardı.

Fırat Kıl’ın Savunmasından Bazı
Bölümler:
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Bir gün İstanbul’un yoksul mahallelerinde
yaşayan iki çocuk babası bir memur, sabah
arabasıyla işine doğru yola çıkmış gidiyor. Yolda
sürekli yatırılması gereken faturaları düşünüyor.
Bütün yol boyu bu faturaları düşünmekten çok dalgın
bir biçimde kullanıyor arabayı.

Öfkeli olduğu için herkese karşı sinirli ve kaza
yapacak kadar da dikkatsizmiş. Evde, ailesiyle
ilişkileri iç açıcı değilmiş. Komşuları, dostları ailenin
sorunlarına çözüm bulamıyormuş. Sorunun nedeni
yetmeyen para olduğu için kimse bir şey
yapamıyor.Çünkü  herkes ay sonunu nasıl
getireceğim telaşında! Aile içindeki kavgaların ve
tartışmaların ana kaynağı buymuş.

Kazasız belasız sonunda iş yerine gelmiş.
Arabasını park ettikten sonra çalıştığı daireye girmiş.
Girer girmez, sekreter şefin kendisini görmek
istediğini söylemiş. İlk anda hayret etmiş; çünkü pat-
ron kolay kolay işçileri görmek istemezmiş. Belli ki bir
sorun var diye düşünüyor.

Patronun odasına girdiğinde, patron önce otur
demiş. Patronun üzgün bir hali varmış. Sormuş pat-
ronuna bir sorun mu var diye. Patron üzgün bir sesle
evet demiş, bir sorun var. Sorun nedir deyince?
Sorun para durumumuz demiş. Kısmamız gerekiyor
personelden ve bu yüzden belli bir sayıya kadar
işçileri işten çıkarmak zorundayız.

Bir anda sanki kaynar sular dökülmüş Baba’nın
üstüne. Nasıl yani? diye sormuş. Beni işten mi
atıyorsunuz demiş. Patron, üzgünüm ama buna
mecburum demiş. Baba inanamamış ve bir daha
sormuş. Sürekli evet diye cevap veren patron, artık
yeter ama işten atıldınız demiş sert bir sesle.
Baba’da sinir ve üzüntü duyguları bir birine karışmış.
Yüzü kıpkırmızı bir hale bürünmüş ve ardından
gözünden yaşlar akmaya başlamış. Bu gözyaşlarıyla
birlikte bağırmalar ve ağlama da beraberinde gelmiş.
Bağıra bağıra ağlamaya başlamış baba. "Ben ne
yapacağım şimdi, faturaları nasıl ödeyeceğim,
kızlarımı nasıl okutacağım " diye ağlamış. Elleriyle
duvarlara vurmaya, eline geçirdiği şeyleri kırmaya
başlamış. 

Patronu korku salmış ve hemen güvenliği aramış.
O sırada güvenliği çağırdığını gören Baba, patronun
boğazına sarılmış ve "Ben 20 senedir burada
çalışıyorum, sen yokken ben vardım, güvenlik mi
beni çıkaracak buradan, seni öldürürüm" diye ses-
lenmeye devam etmiş. Kapı açılmış ve güvenlik içe-
riye girmiş. Babayı patronun yakasından alıp, döve
döve kapı dışarı etmişler. En son kapının önündeki

merdivenlerden aşağıya yuvarlamışlar. Kaşı, gözü,
burnu her bir yanı yarılmış babanın. Çok kötü dayak
yemiş bir halde kapının önünden ayrılmamış uzun bir
süre. 

Kapıdan içeriye doğru bağırmaya devam etmiş.
Küfürler, tehditler ve birçok şey daha. Güvenlik
bunun üzerine polisi çağırmış. Baba faturaları ve
kızlarını düşünüyormuş sadece. Başka hiç bir şey
düşünemiyormuş. Tek söylediği cümle, "kızlarım,
kızlarım, sizi okutmaktı benim tek hayalim" . Bu
arada polis gelmiş ve babayı yine işkence yaparak
alıp oradan uzaklaştırmışlar. 

Saatler sonra baba dinginleşince bırakmışlar.
Baba arabasına binmiş ve eve doğru yola çıkmış.
Kara kara düşünüyormuş, eşine-kızlarına bu durumu
nasıl anlatacağını. Faturalarını nasıl ödeyeceğini. Bu
halde arabayla yola çıkmış. 

Yine aynı gün İstanbul’un başka bir yoksul mahal-
lesinde yaşayan bir çocuk okul çıkışında bir
çatışmaya denk gelmiş. Bir tarafta, robokop filmlerin-
den çıkıp gelmiş gibi görünen polisler, diğer tarafta
ise kendisine, babasına ve annesine benzettiği halk
varmış. Korkarak izlemeye başlamış. Polis korkutu-
cu duruyormuş. Silahları, kendisine benzettiği insan-
lara doğrultmuş ve hiç çekinmeden ateş ediyormuş.
Hem de sanki karşısındakiler kendi halkı değil de,
işgale gelmiş düşman gibi bir öfkeyle!

Bir savaş alanı adeta meydan. Gaz
dumanlarından öksürerek halkın olduğu tarafa
geçmiş. Gaz fişeklerinin arasından sıyrılarak
kalabalığın içine girmiş. Çok heyecanlıymış.
Etrafındaki bütün insanlar, büyük bir öfkeyle taşları
fırlatıyormuş polisin üstüne. Eline bir taş almış.
Slogan sesleri arasında, yavaş yavaş barikatın ön
kısmına doğru yürümüş.

Barikatın ön saflarına vardığında elindeki taşı
sımsıkı tutmuş ve kendini atmak zorunda gibi
hissetmiş. Tam o sırada düşünmeye başlamış.
Neden sorusu gelmiş aklına. Neden bu taşı atmak
bu kadar önemli diye kendi kendine sormuş. Sonuçta
bu taş ne kadar zarar verebilir ki polisin zırhlı
araçlarına. Neden kendimi böylesi bir tehlikeye
atıyorum ki? Neden bu insanlar polise karşı barikat
kurmuş?

Neden atılıyor bu sloganlar ve bu sloganların
anlamı ne? Tüm bu sorular barikatın en önüne
ulaştığında ve son hamleyi yapmak üzere olduğunda
gelmiş aklına. Sıkılı olan yumruğu gevşemiş ve taş
elinden düşmüş. Barikatın arkalarına doğru geri
çekilmiş.

HALKIN SANATÇILARI
Motorumuz sınıf bilinci 
Benzinimiz öfkemiz...ÖYKÜ
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Geriye doğru çekilirken soruları düşünmüş ve
anlamaya çalışmış. Savaş alanına benzettiği o mey-
dandan ayrılmış ve eve doğru yola koyulmuş. Yolda
sürekli düşünmüş. Bu eylemin nedeni ne? Neden bu
insanlar taşla, sapanla silahların karşısında duruyor-
lar ve onlardan daha güçlüymüş gibi görünüyorlar.
Bu soruların cevabını kendisine verebilecek bir
tanıdığı varmış.

Eve gitmeden önce, tanıdığı kişinin yanına gidip
sorularının cevabını öğrenmek istemiş. Tanıdığı abi-
sinin kapısına geldiğinde sorularını tek tek
kafasında tekrar geçirmiş. Kapıyı çalmış ve içeriye
girmiş. Abisi masaya kırmızı bir bez sermiş, elinde
boyayla bir şeyler yazıyormuş bezin üstüne. Selam
verdikten sonra ne yaptığını sormuş. Abisi işinden
ihraç edilen işçiler için pankart hazırlıyorum demiş.
Çocuğun ilgisi hemen büyümüş çünkü demin içinde
yer aldığı çatışmada konu tam da ihraçlardı demiş.

"İşimi geri istiyorum" sloganları atılıyordu. Neden
yapıyorsun bunu diye sormuş. Abi başlamış anlatmaya...
"150 bin kamu emekçisi işinden ihraç edildi, hiç bir nedeni
ve meşruiyeti olmadan. Bu haksızlık. Onca yıl okuyup emek
verip işe giren 100 binlerce memur, bir günde işlerinden
atıldılar. Devlet tarafından uygulanan bu politika kendi
adamlarını atamak için yapıldı. Eğitim sistemini ve bütün
kamu görevlerini kendi adamlarının denetiminde olmasını
sağladılar. Biz de bu adaletsizliğe karşı direniyoruz. Bu
hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Çünkü bu düzen
çürümüştür, çökmeye mahkumdur. Biz emeğine-işine
sahip çıkan işçinin-emekçinin yanındayız.” Bunun üstüne
çocuk sormuş. Peki, polis neden silahla ateş etti buna karşı
direnenlere? Abi cevap veriyor.

Çünkü polisin görevi halkı değil, devleti-egemen-
leri korumaktır…Polisler bizi ezenlerin, bize
haksızlıkları yapanların emrindedir, taraftır.. İki taraf
vardır. Ezenler ve ezilenler. Devlet ve onun kolluk
gücü polis, mahkemeler vb. taraftır. Polisin görevi
halkı değil, egemenleri korumaktır. Bunun için de
her türlü katliamı yapar, cinayeti işler. Polis devletin
eli, koludur. Devlet söyler ve polis yapar. Bugün
eylemde de gördüğün gibi. Polis işini isteyen eylem-
cilerin üstüne ateş etti, polis çocuk mocuk takmadı,
karşısındakini bir düşman gibi algıladı ve saldırdı.
Hiç bir polis bu yüzden masum değildir. Polisin safı,
ezenlerden, katillerden yanadır. 

Biz  ezilenleriz, halkız. Emeğimizle varız bu kavg-
ada ve haklıyız. Bu nedenle de biz kazanacağız. Biz
de sınıf bilinciyle hareket etmeliyiz, kimden yana
olduğumuzu bilmeliyiz. Bu konuda kafamız açık
olmalı. Bizim büyük ailemiz halktır, çünkü halktır ezi-
lenler. Yani biziz. Bugün işimizi istiyoruz diye
işkenceler yaşıyoruz. Bu yarın da değişmeyecek.
Hiç bir düzen partisi de bunu değiştirmeyecek. Bunu
değiştirecek olan sadece devrimdir. Halkın da
katıldığı ve dışarıdan bir yardımla değil, kendi elleri-
mizle yapacağımız demokratik halk devrimidir... 

Abisiyle yaptığı bu konuşmadan sonra sorular
daha da çoğalmış çocuğun kafasında. Ama bu

kadarı yeterliymiş bugün için. Kapıdan dışarı  büyük
bir öfkeyle çıkmış. Cevapları kafasında oturturken,
eylemi ve direnişi doğru bulmuş ve taşı atmalıydım
diye düşünmüş. O taş içinde kalmış. Merdivenlerden
yavaş adımlarla aşağıya doğru inerken bir soru
takılmış kafasına.

Elimden düşürdüğüm taşı gidip tekrar
kaldırmalıyım ve polise fırlatmalıyım diye düşünceler
sarmış beynini. Karar vermeliymiş, ya eyleme gide-
cek ve o taşı kaldırıp hedefine ulaştıracak, ya da boş
verecek ve eve gidecek. Sonuçta o taşın zararı ne ki
diye düşünmüş. O taşı belki de fark bile etmeyecek
polis ama önemli olan taşın etkisi mi yoksa orada
olup da direnmek mi? Polisi korkutan o taşın
vereceği zarar mı yoksa benim orada korkusuzca o
taşı fırlatmam mı? Benim orada bulunup o taşı
fırlatmam diye doğruyu bulmuş çocuk. O heyecanla
koşa koşa eylemin gerçekleştiği meydana doğru
gitmiş. Tam köşeyi dönerken GÜÜÜÜÜÜÜMM...

Bu ses duyduğu son ses olmuş. Çocuğa araba
çarpmış. Çocuk olay yerinde ölmüş. Çocuğa çarpan
arabanın direksiyonunda daha yeni işinden atılan iki
çocuk babası adam varmış. Sinirinden, dalgın ve
arabayı çok hızlı sürerek evine giderken karşıdan
karşıya geçen çocuğu çok geç fark etmiş. Bu dikkat-
sizlik genç bir çocuğun ölümüne neden olmuş. Şimdi
biz kime öfke duyacağız?

1- Daha yeni işinden atılmış ve bu yüzden büyük
bir sinirle dikkatsizce arabayı hızlı kullanan bu
babaya mı? 

2- Büyük bir heyecanla eyleme doğru koşan bu
çocuğun karşıdan karşıya geçerken sağına ve solu-
na bakmamasına mı? 

3- Çocuğa uzun uzun olanları anlatıp, eyleme
geri dönmesine sebep olan abiye mi? 

Hayır, bunlardan hiçbirine biz öfke duymayacağız.
Biz düzene öfke duyacağız. Çünkü bu gelişmelerin
toplamının nedeni düzenin kendisidir. Babayı işten
attıran ve altından çıkamayacak sorunlarla karşı kar -
şıya bırakan düzendir. Çocuğun işlerinden atıl dıkları
için eylem yaparken joplanan ve işkenceler gö ren
işçilerin eylemine gitmesinin nedeni yine düzendir.

Çocuğun bu tercihinde etken olan Abi’nin
anlattıkları yine düzenin çarpıklıkları ve çürü -
müşlüğüdür. Hepsinin nedeni düzendir. Biz her olay-
da ve her şeyde düzenin sorumlu olduğunu unut -
mamalıyız. Sınıf bilincimiz olursa bunu asla gözden
kaçırmayız.

Değerlendirdiğimiz her olayda, biz kimiz ve onlar
kim. Bu olaylar neden oluyor diye sorarak doğru
sonuca varabiliriz. Her zaman. Bu bilinçle hareket
edersek asla yanlış sonuca varmayız. Biz halkız ve
bizim bütün sorunlarımızın sorumluları düzendir.
Bunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Bizim moto-
rumuz sınıf bilincimiz olmalı ve benzinimiz ise öfke-
miz. Öfkemizi babaya değil, çocuğa veya abiye
değil, hep düzene yöneltmeliyiz. Çünkü sorumlu
istisnasız her zaman düzendir...

DERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!
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Sevgili Avukatım, Merhaba…

Öncelikle sevgi ve özlemle kucaklıyorum.
Umarım iyisinizdir. Benim sağlığım daha iyiye gidi-
yor. Altı ay boyunca yaşadıklarımla ilgili yaptığım
ilk suç duyurusunda eksikler vardı. Bu mektubum-
da eksiklikleri tamamlayarak ikinci suç duyurumu
yazıp size de ileteceğim. Hukuki sürecin başlatıl-
dığını biliyorum. Yazacağım ikinci suç duyurumu
siz de ilgili mercilere iletirseniz sevinirim. Ama
önce sağlık durumumdan bahsedeyim.

Tedavim devam ediyor. Şu ana kadar göğüs
hastalıkları, dahiliye, KBB, göz, fizik tedavi bölüm-
lerinde muayene oldum. Akdeniz anemisi taşıyıcı-
sıyım; ama şimdilik sorun teşkil etmiyor.
Geçtiğimiz hafta guatrımdaki modüler için biyopsi
(parça alındı) oldum. Sonuç 14 gün sonra çıkar.

Kullandığım çeşitli ilaçlar var. Folbial (folik asit-
hap), Magnezyum (suda eritilen), Hametam
(krem), Recoside (Merhem), Flexo (sprey),
Benexol (hap). Henüz gitmediğim iki bölüm daha
var. Ayrıca gittiğim bölümlerle ilgili de devam eden
bazı testler vb. var. Bunların dışında yüksek prote-
inli diyet uygulanıyor. Anlayacağın hızla toparlanı-
yorum. Günlük olarak havalandırmada voltalıyo-
rum da. 

Suç duyurum şöyledir;

Konu: 8 Mart 2018-28 Ağustos 2018 tarihleri
arasındaki gözaltı sürecinde yaşadığım işkence-
lerle ilgilidir.

Talep: 6 aylık gözaltı süresince kimler tarafın-
dan ve nerede gözaltında tutulduğumun araştırıl-
ması ve sorumlular hakkında hukuki kovuşturma
başlatılması…

Olay: 8 Mart 2018 tarihinde Lübnan havaala-
nından gözaltına alınarak Lübnan Emniyeti’ne
götürüldüm. Lübnan Emniyeti’nde yaklaşık bir
hafta gözaltında kaldım. Lübnanlı yetkililere dev-
rimci-demokrat bir insan olduğumu, anti-emperya-
list mücadele yürüttüğümü söylememe rağmen
Türkiye konsolosluğuna haber verdiler. Türkiye

konsolosluğundan bir kişi gelip benimle görüşmek
istedi. Lübnan Emniyeti’nden de benim hakkımda
bilgi almaya çalıştı.

13 Mart 2018’de Lübnanlı polisler beni apar
topar alıp gözlerimi bağlayarak ellerimi kelepçele-
diler. Nereye götürüldüğümü sorduğumda
“Buradan daha �y� b�r yere...” cevabını aldım. Bir
arabaya bindirildim. Yaklaşık yarım saat sonra
arabadan indirip gözlerimi açtılar. O zaman
havaalanına geldiğimizi anladım.

Havaalanının sakin bir tarafıydı. Halktan insan-
lar yoktu. Burada, yüzlerini görmediğim şahıslar
gözlerimi bağlayıp başıma çuval geçirdi ve ellerimi
arkadan kelepçeledi. Başımı sertçe bastırarak
koştururcasına bir uçağa bindirdiler. Uçakta
Türkçe konuşan bir kişinin sesini duydum. Kim
olduğunu ve nereye götürdüklerini söylemedi.
Türkiye’ye kaçırıldığımı tahmin ettim ve tahminim
doğru çıktı.

Lübnan’dan Türkiye’ye yaklaşık bir saatlik yol-
culuktan sonra getirildim. Uçaktan indirildikten
sonra koştururcasına işkencehaneye girdiğimizi
hatırlıyorum. Uçaktan indirirlerken slogan atmaya
başlayınca ağzımı bantlayıp, elleriyle sıkıca
kapattılar. Gözlerim kapalı olduğu için girdiğimiz

LLübnan’da Gözaltına Alındı, 6 Ay Boyunca Açıklanmayan Bir Yerde
Elektrikten Askıya, Suyla Boğmadan Falakaya Kadar Sistematik İşkence Gördü,
Sayısız Kez Tehdit Edildi, İşbirliğine Zorlandı!

AYTEN ÖZTÜRK, GÖRDÜĞÜ İŞKENCELERE
İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!
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işkencehanenin nasıl bir yer olduğunu göreme-
dim. Girer görmez üzerimdeki elbiseleri hızlıca
soyup süngerli bir odaya aldılar. Daha sonra onla-
rın verdiği giysiyi giymek zorunda kaldım.

Yaklaşık bir ay sonra hücrenin içinde gözlerimi
açtılar. Ellerim ise yaklaşık 5 ay boyunca kelepçeli
kaldı. İlk bir ay boyunca gözlerim bağlı, başıma
çuval geçirilmiş ve ellerim arkadan kelepçeliydi.
Gözlerim açıldığında bulunduğum hücreyi gör-
düm. Hücre yaklaşık 1,5x2 m. boyundaydı. Her
tarafı gri halıflex kaplıydı. Tavan ve kapı bile kap-
lamaydı. İçerden kapıya vurmak istediğimde hiç
ses çıkmıyordu. Kapının üst kısmında yaklaşık iki
karışlık bir mesafede parmaklık vardı.

Bu parmaklığa dayalı spot lamba ile hücrenin
bir bölümü aydınlanıyordu. Hücre 24 saat kamera
ile gözetleniyordu. Hücrenin zemini biraz yumu-
şaktı ama sürekli aynı yere oturmaktan kaynaklı
sertleşiyordu. Hücrenin karşılıklı iki duvarının en
üst kısmında tabak genişliğinde yuvarlak delikli
havalandırma sistemi vardı. Duyduğum seslerden
orada başka hücrelerin olduğunu anladım.
Toplamda yedi hücre olduğunu tahmin ediyorum.
Hücremin kapısını açtıklarında hücre dışında yak-
laşık 7-8 adımlık bir boşluk var. Bu alanı hiç gör-
medim. Ama göz bandımın alt kısmından zemini
görebildim. Kahverengi parkeye benzer bir döşe-
mesi vardı. Bu alandan geçip tuvalete götürüyor-
lardı. 

Tuvalet bölümü demir kapıyla kapatılıyordu.
Demir kapı açıldığında önce lavabonun olduğu
yaklaşık dört adımlık bir alan var. Lavabonun
yanında tuvalet. Tuvaletin kapısı yarım. Yani tuva-
lete gireni izliyorlardı. Tuvaletin solunda banyo
vardı. Banyo ince bir perdeyle kapalı gözükse de,
banyo yapınca izliyorlardı. Tuvalet bölümü hücre-
den çıkarıldığında sağ çapraz yöndeydi. Sorgu
(yani işkence odası) hücremin sol çapraz yönün-
deydi.

Burada altı ay boyunca hem fiziki hem psikolo-
jik işkence gördüm. Uzun bir süre ellerim arkadan
kelepçe ile bağlı ve gözlerim göz bandı ile bağlı,
kafama çuval geçirilmiş halde hücrede tutulduğum
için soluk almakta ve kollarımı hareket ettirmekte
zorlanıyordum. Gözaltındaki koşullar, nerede
olduğumu ve kimler tarafından tutulduğumu bilme-
mem nedeniyle Açlık Grevi yaptım.

Açlık Grevim sürecince sıvıyı çok az vererek ya
da hiç vermeyerek direncimi kırmaya çalışıyorlar-
dı. Kollarımı ve bacaklarımı revir gibi bir yerde

bağlayarak zorla serum verdiler. Açlık Grevime
serumla defalarca müdahale etmelerine rağmen
yemek yemediğim için, hücreme kokulu yiyecekler
koyup yemeye zorluyorlardı. Tahminen gözaltımın
ve aynı zamanda açlık grevimin ikinci ayında göz-
lerim bağlı ve ellerim kelepçeli halde beni işkence
odasına götürdüler.

Hücreyle işkence odası arasındaki mesafeden
buranın her gün psikolojik işkenceyle sorgulandı-
ğım yer olduğunu anladım. Burada beni günlerce
sorgulayarak psikolojik işkence yaptılar. “Burada
onur, namus, şeref yok. Bunlar dışarda kaldı.
B�z�mle konuşmazsan buradan çıkamazsın, bu
devlet sen�n �ç�n uçak kaldırdı…” vb. tehditler
savurdukları yerdi burası.

Bu sefer de zorla yemek yedirmek için fiziki
işkenceye başladılar. Kollarımı iki yana açıp
duvardaki demir halkalara kelepçelediler. Daha
sonra biri bir cihazla elektrik verirken, diğeri kaba
dayak ve küfürle zorla yemek yedirmeye, besleyici
sıvı vermeye çalıştı. Ağzımı zorla açıp içine bir
şeyler sokmaya çalışırlarken ağzımda yaralar
oluştu. Nefes almakta zorlandım.

Zorla yedirme işkencesinde sert plastik bir hor-
tumu ağzıma sokmaya çalıştılar. Elektrik ve askılı
zorla yedirme işkencesini de günlerce yaptılar.
Sürekli; “Burası başka yere benzemez Burası
cehennem�n d�b�. Buradan kurtuluşun olmaya
cak…” diyorlardı. Tahminen Temmuz’un sonların-
da beni konuşturmak için fiziki işkenceye başladı-
lar. 

Günlük olarak psikolojik işkence yaparak beni
sorgulayanlar aradan çekilmiş gibi beni fiziki
işkencecilere teslim etmişlerdi. Seslerinden anla-
dığım kadarıyla fiziki işkence yapanlar bana zorla
yemek yedirenler ve tuvalete götürenlerdi.
İşkenceye başlamadan önce beni çırılçıplak soy-
dular.  Kollarımı işkence hanenin duvarlarındaki
demir halkalara kelepçeleyerek “Konuşacak
mısın?“ diye soruyorlardı. Ben “Hayır” dedikçe bir
cihazla vücudumun çeşitli yerlerine elektrik veri-
yorlardı.

Bu cihazla her elektrik verdiklerinde vücuduma
bastırarak verdikleri için vücudumda çifter noktalar
halinde yanık izleri oluşuyordu. Yaklaşık yirmi gün
süren konuşturma işkencesi boyunca her gün
elektrik verdiler. Cihazla verilen elektriğin dışında
serçe parmaklarıma metal bir mandal bantlanıp
uzaktan kumandayla elektrik veriliyordu. Bu, tüm
vücudumu titretiyordu.
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Bunları yaparken bir yandan saçımdan çekip
kafamı duvara vuruyorlardı. “Kafanın içindekileri
çıkar. Seni motive eden şeyi çıkar! Kim için direni-
yorsun? Ölüp gideceksin buralarda. Ölürsen kim-
senin ruhu duymaz, umurunda olmaz. Senin bura-
da olduğunu kimse bilmiyor. Burada bir Allah bir
de biz varız. Bizim dediğimiz olur. Buradan kurtu-
luşun tek yolu, buraya hiç girmemek…” diyorlardı.

Fiziki işkence seansları dışındaki tüm vakitler
beni ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Hem hücrede
hem de tabut biçimindeki bir bölmede saatlerce
ayakta tuttuklarından dolayı ayaklarımda ve
bacaklarımda ciddi şişlikler ve ödem oluştu. Fiziki
işkence daha çok geceleri, tahminen saat
22.00’den sonra yapılıyordu.

Gözaltına alındığım ilk günden itibaren tarihleri
takip ediyordum. Günde 3 kez tuvalete götürülmek
için kapı açılıyordu. İki kez de zorla yemek yedir-
mek için. Ayrıca, mesai saatlerinde tavandan ayak
sesleri geliyordu. Böylelikle zamanı tahmin ediyor-
dum. Doğru düşünmemi engellemek, moral boz-
mak, hiçlik ve yalnızlık duygusu yaratmak için de
çeşitli işkenceler yapıyorlardı. Hücreye saatlerce
soğuk ya da sıcak hava veriyorlardı.

Hücrede battaniye vb. yoktu. Oturduğum yerde
uzanıp uyuyordum. Soğuk hava akşamdan saba-
ha kadar verilebiliyordu. Sıcak hava da terletecek
kadar saatlerce bazen günlerce verilebiliyordu.
Defalarca yaklaşık 6-7 saat süren sesli Türkçe ve
yabancı müzik işkencesi yapılıyordu.

Geceleri az uyutup yormaya çalışıyorlardı.
“Yorulmadın mı daha? Yoruldum, hücreme g�tmek
�st�yorum de, hücrene götürel�m” diyorlardı. Bazen
sadece “yoruldum” dedirtmek için ya da sadece
adımı söyletmek için işkence yapıyorlardı. Üstelik
adımla hitap ederek “Adını sen söyle” diye dayatı-
yorlardı. Söylemeyince işkence devam ediyordu.
Şiş bacaklarıma, ayaklarıma ezercesine basıp,
kırbaç ya da sopayla, copla vuruyorlardı. Ayak
tabanlarıma da falaka çekiyorlardı. Göğüs uçları-
mı burup, sertçe tutarak beni havaya kaldırıyorlar-
dı. Yine saçımdan çekip havaya kaldırıp yere indi-
riyorlardı. Saçlarımın tutam tutam saç kopartıp
“Sen�n kafa der�n� soyarız…” diyorlardı.

Cop, sopa ve parmakla dakikalarca taciz edip
tecavüz tehdidinde bulunuyorlardı. Tırnaklarımın
altına iğne gibi bir şey sokup tırnaklarımı sökmek-
le tehdit ettiler. Bundan dolayı üç tırnağımda zede-
lenme ve çürüme oluştu. Ayak parmaklarımı pen-
seyle burup “Parmaklarını kopartalım mı konuşa

cak mısın?” diyorlardı. Konuşmayacağımı söyle-
dikçe farklı yöntemler deniyorlardı. Kafama geçir-
dikleri çuvala tazyikli su sıkarak, bazen de çuval-
sız şekilde yüzüme tazyikli su tutarak boğmaya
çalışıyorlardı. Tazyikli suyla boğmaya çalışma
işkencesini tuvaletin yanındaki boşlukta, lavabo-
nun yanında yapıyorlardı. O zaman gözlerimi açtı-
lar.

Su işkencesini iki kişi yaptı. İkisi de sivil giyimli,
kar maskeliydi. Birinin maskesinde kuru kafa
resmi vardı. Gözleri görünmüyordu.
Eldivenliydiler. Steril eldivenlere benziyordu, mavi
renkli. Su işkencesi yapılırken bir ara sanırım yan-
lışlıkla kapı açıldı ve bir şey görmemem için
hemen kapatıldı. Yine işkence odasında spot lam-
baları gözüme tutarak işkence yaptılar.

Ara ara ikna çabaları için gözümü açtılar. Ama
sadece işkence odasını, hücremin içini, tuvalet
yerini ve revirin içini görebildim. Aradaki yerleri
göremedim. Gözümü açtıklarında bazılarının
siyah kıyafetli ve siyah kar maskeli, bazılarının
sivil kıyafetli ve siyah kar maskeli olduğunu gör-
düm. Sadece gözleri görünüyordu. “Bizleri tanı-
mayasın diye maske takıyoruz” diyorlardı.
İşkencede bazen iki, bazen beş, bazen de daha
fazla işkenceci olabiliyordu.

İlk aylarda sadece sözlü-psikolojik işkence
yapanlar başka, fiziki-psikolojik işkence yapanlar
başkaydı. Sözlü yani psikolojik işkence yapanlar,
benden “sorumlu kişiler” olarak tanımlanıyorlardı.
Fiziki işkence yapanlar bunlara “Abi” diyorlardı.
İşkence esnasında bana “Ab�ler�n� çağıralım mı?”
diyorlardı. Onların “görevi” işkence yapıp konuş-
maya zorlamak, konuşma aşamasını da “Abi”
dedikleri kişilere devretmek şeklindeydi. “Abi”
dedikleri işkenceciler “iyi” rolündeydi. Onlar gelirse
işkence bitecekmiş gibi tercihe zorluyorlardı. Buna
rağmen konuşmayınca, tepe taklak çevirip ayakla-
rımdan asarak ayaklarıma kırbaç, cop, ya da
sopayla vuruyorlardı. Buna da falaka diyorlardı.

Kimyasalla da tehdit ettiler. Bir ara bana iğne
yaptılar ama herhangi bir etki hissetmedim. İki ayrı
işkenceci art arda dakikalarca suratımı tokatlaya-
rak yüzümün gözlerimin şişmesine, morarmasına
ve burnumun kanamasına sebep oldular.
Vücuduma ve kafama aldığım darbelerden sonra
günlerce denge sorunu yaşadım. Baş dönmesi ve
vücudumda ağrılar oluştu. Elektrik, askı ve kelep-
çeden kaynaklı kollarımda ağırlar, his kaybı, uyuş-
malar, ağrılar devam ediyor. 
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Bacaklarımda ve ayaklarımda hala hassasiyet,
ödem ağrılar var. Ayrıca nefes darlığı vb. rahatsız-
lıklarımın tedavisi de sürüyor. Bana “Sen ailen gibi
olmayacaksın… Boşu boşuna direniyorsun. Uzun
süredir ortada olmadığın için arkadaşların senden
umudunu kesti. Bizim sınırsız yetkimiz var. Burada
zaman, süre diye bir şey yok. İstediğimiz kadar
seni tutarız. Buradan çıkamazsın, öldürmeyiz ama
her gün ölümü yaşatırız. İşkenceyi bir süre yapa-
rız, sonra bir ara verip tedavi eder ayağa kaldırırız
ve daha sonra yine işkence yaparız. Aşama
aşama şiddetini arttırarak farklı işkencelere
devam ederiz. Bunun sonu yok. Gerekirse organ
nakli yapacak donanıma sahibiz… Bu sözleriyle
psikolojik işkence yapıyorlardı. Bir gün işkence
hanede gözlerimi açıp “Sana b�r ayna vereceğ�z
yüzüne bak ama korkma” dediler.

Yüzümün her tarafı, gözlerimin çevresi, alnım
mor ötesi… Kararmış haldeydi. Korkmadım.
Bunları yapanların insan olamayacağını düşün-
düm. Etrafıma baktım. İşkenceciler dört kişiydi.
Hepsi sandalyede oturuyor, siyah kıyafetli ve kar
maskeliydiler. Hepsi eldivenliydi. Büro masası
vardı. Arkasında Atatürk’ün başkomutan kıyafetli
resmi vardı. Sehpanın üstünde kırbaç, sopa, cop,
pense, elektrik verirken kullandıkları tabanca biçi-
minde cihaz (bu cihazın şarj edildiğini konuşurlar-
ken duymuştum) vardı. Tam seçemediğim biraz
uzağımda bulunan işkence aletleri de vardı. Beni
astıkları duvardaki kararmış is izini gösterip
“Konuşmazsan �k�nc� aşamada farlı yöntemlere
başvuracağız…” diyerek yakmakla da tehdit edi-
yorlardı. Yaklaşık 20 gün kesintisiz işkenceden
sonra bedenimin her tarafında yaralar ve morluk-
lar oluştu.

Ayakta duramayacak kadar enerjimin tükendi-
ğini fark ettiklerinde revir gibi bir yerde vücuduma
krem sürerek, serum vererek “tedavi” etmeye
çalıştılar. “Doktor” dedikleri işkenceci de maskeliy-
di. Revirde ilaçlar, ilk yardım malzemeleri ve bir
sandalye vardı. Temiz ve düzenli bir görünümü
vardı. Tedavi sürecim oradan çıkarıldığım 28
Ağustos 2018 tarihine kadar sürdü. Tedavi süre-
since her gün konuşup konuşmayacağımı soru-
yorlardı. Konuşmazsam ikinci seansa başlayacak-
larını söylüyorlardı. “Bakalım sen�n g�b� b�r devr�m
c� ne kadar dayanacak” diyorlardı. “Para, �sted�ğ�m
yerde, �sted�ğ�m k�ş�lerle yaşam hakkı, farklı k�m
l�k” teklif ettiler.

Ne yaparlarsa yapsınlar, işbirliğini kabul etme-
yeceğimi ve konuşmayacağımı söyledim. Sonuç

alamayacaklarını anladıklarında “Abi” dedikleri
kişilerden biri benim oradaki süremin dolduğunu
ve beni hapishaneye göndereceklerini şöyle ifade
etti: “Farklı b�r şey düşünme… Sen� adalete tesl�m
edeceğ�z. Hap�slerde çürüyeceks�n.” Sonra gözle-
rimi bağlayıp ellerimi plastik kelepçeyle bağlaya-
rak bir arabaya bindirdiler. Arabada iki kişinin ara-
sına oturtuldum. Kulağıma da motosiklet sesi
gelen bir kulaklık taktılar. Yaklaşık bir saat sonra
araba bir yerde durdu. Arabanın kapısı yandan
açılıyordu. Karşımızda da biri oturuyordu.
Arabadan iniş yeri yüksekti. İndirdikleri yerde
“Eşyaların önünde sakın arkana dönme deyip hız-
lıca gözümü ve ellerimi çözüp, hızla arabayla
uzaklaştılar. Ortalık zifiri karanlıktı…

2-3 saniye sonra etrafıma farklı olduklarını tah-
min ettiğim adamlar doluştu. Telaşla “kimsin sen,
kimliğini göster” diyerek, sanki beni orada bulmuş-
lar gibi davrandılar. Sonra bir tanesi kimliğini gös-
terip Ankara TEM polisi olduğunu ve hakkımda
ihbar olduğunu söyleyerek arabaya bindirdi. Araba
minibüs şeklindeydi. Beni gözaltına alanların yüzü
açık ve sivildi. Yaklaşık beş kişiydi. Emniyetteki
kimlik tespitinden sonra dört gün gözaltında kal-
dım ve somut hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuk-
landım.

İstem: Altı ay boyunca işkence yapan kişiler ve
kurum hakkında araştırma yapılıp kovuşturma
başlatılasını istiyorum.”

Sevgili avukatım; suç duyurum bu kadardı.
Hukuki sürecin hızlanması için elinizden geleni
yapacağınızdan eminim. Altı aydır ailem ve arka-
daşlarım, yakınlarım endişeyle beni arıyorlardı.
Sadece ben değil, ailem ve yakınlarım da mağdur
edilmiş oldu.

Kayıp olduğum Nisan ayında babamı kaybet-
mişim. Ben bu haberi altı aylık işkenceli sürecim-
den sonra, mahkemeye çıkarıldığım gün öğren-
dim. Babam benim hayatımdan duyduğu endişeye
dayanamayarak vefat etmiş. Bana ve aileme,
yakınlarıma bu acıları yaşatanların en kısa
zamanda bulunmasını ve haklarında hukuki işlem-
lerin başlatılmasını istiyorum. Bunun o kadar kolay
olmadığını bilsem de, bu konudaki çabalar bile az
da olsa acıları dindirir.

Satırlarıma burada son verirken, buradaki arka-
daşlarımın da selamlarını yolluyorum. 

İyi çalışmalar diliyor, sevgilerimi yolluyorum.

AYTEN ÖZTÜRK
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Ülkemizde, tüm iktidarlar hal-
ka karşı saldırıya geçtikleri

dönemlerde, işe hapishanelerden
başlamıştır. 19 Aralık katliamından
önce dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit’in yaptığı açıklama hala ha-
fızalardadır. IMF programını hayata
geçirebilmek için önce hapishaneler
sorununu çözmek gerektiğini söy-
lüyordu.

Nedir hapishaneler sorunu? 

Faşist devlet açısından sorun,
hapishanelerdeki özgür tutsakların
teslim alınmasıdır. Teslim almak
için kullanılan saldırı araçları dönem
dönem değişse de özü aynıdır:
Tutsakların sosyalizm inancından,
onurundan, değerlerinden vazge-
çirilmesi. 

Bu dayatmanın biçimleri değişse
de özü aynıdır. Ayakta sayım ver-
me, asker traşı olma, tekmil verme,
Tek Tip Elbise gibi dayatmalar bu
saldırıların biçimlerindendir. F tip-
lerinde ‘tredmana uymaya zorlama’
değişik şekillerde karışımıza çıktı.

AKP faşizmi, OHAL sonrası dev-
rimci tutsakları deyim yerindeyse
Türkiye’nin bir ucundan, diğer ucu-
na zorla sevk ediyor. Yasalara
göre, tutuklu veya hükümlü olan
bir tutsağın ailesine ya da yargı-
landığı yere yakın bir il-ilçede kal-
ması gerekir. Ama AKP kendi ya-
salarını yerle bir edecek kadar ça-
resiz ve saldırgandır.

Sürgün sevk saldırısıyla, bu kez
Özgür Tutsaklardan Meral Dönmez
karşı karşıya kaldı: Meral Dönmez
hasta tutsaklarımızdan birisidir.
Doktor raporlarına göre tek başına
bir hücrede kalmaması gerekir.
Ama devlet Meral Dönmez’i İzmir
Şakran Kadın Hapishanesinden
Tarsus’a sürgün etti.

Meral Dönmez’in doktor rapo-
runa rağmen sevk edilmesi, hem
Meral’in hem ailesinin cezalandı-
rılmasıdır. Aile ziyareti, tutsaklara
ait özel eşyaların vb.

Mesele siyasi tutsakların irade-
sini kırmak olunca, faşizmin uygu-
layamayacağı bir zulüm yoktur.
Özellikle hasta tutsaklar ve sürgün
sevkler konusunda, tutsaklarla bir-
likte aileleri de cezalandırmak istiyor.
Hatta bir taşla iki kuş vurmaya ça-
lışıyor;

-Tutsakları ziyaretçisiz bırakıp,
yalnızlaştırmayı hedefliyor.

- Aileler sahiplenmesin, tutsak-
ların morali bozulsun istiyor. Aileleri,
tutsakları teslim almak için kulla-
nacağı birer silaha dönüştürmek
de faşizmin hesaplarından birisi-
dir.

- Hapishanelerde uygulanan da-
yatmalarla tutsakları ve aileleri eko-
nomik kuşatma altın alarak moral
bozmak. AKP faşizmi; devleti şirket,
devlet kurumlarını ticarethane gibi
gördüğü için iğneden-ipliğe tutsak-
ların kullandığı birçok eşyayı parayla
satmaktadır. 

Hapishanelerde gelenektir. Tut-
saklar tahliye olduğunda dışarı
eşya götürmez. Geride kalanlara
bırakır. Adli-siyasi tüm herkesin
uyguladığı yazılı olmayan bir uy-
gulamadır bu. Ancak AKP, tahliye
olan tutsakların bıraktıkları eşyaları
kantinde parayla satar. (Buzdolabı,
televizyon, su ısıtıcısı vb.) 

- Tutsakların cenazeye katılma
hakları da gasp ediliyor.

Van’da bulunan özgür tutsak-
lardan Murat Kaymaz’ın babası
hayatını kaybetti. Doğal olarak ce-
nazesine katılmak, bir evlat olarak
son görevini yerine getirmek istedi.
Ancak cenazeye götürüleceği ringin
ücretini bile Murat’tan istedi idare.
Yani paran varsa cenazeye katıla-
bilirsin. Paran yoksa, anne ve ba-
bana karşı son görevini bile yerine
getiremezsin. 

Meral Dönmez bu keyfiyetlere
boyun eğmedi. Ben hastayım, ben
yapamam demeden direnişe baş-

ladı. Açlık grevinin 40. gününde
taleplerini kabul ettirdi. 

Tredman uygulamalarını kabul
etmeyen tutsaklara saldırı haber-
lerinden birisi de Fikret Kara’dan
geldi. 5 Ekim 2018’de Adana F
Tipi Hapishanesi’nde infaz Hakimliği
dönüşü maltada oturma eylemi
yaptı. 

Bunun üzerine 10 gardiyan üs-
tüne çullanıp, işkence yaptı, yer-
lerde sürükledi, kolunu kırmaya
çalıştı. Fikret Kara, saldırıyı protesto
etmek için hücrenin kapı ve cam-
larını kırdı. 20 robokop hücresine
dalıp, coplar, kalkanlar ve kalaslarla
saldırdı. Bu saldırı nedeniyle, Fi-
kret’in vücudunun on yerinde yara
izi var, kollarını kullanamıyor. 

Hapishanedeki hakları kullana-
bilmenin koşulu olarak tredmana
uyma dayatılıyor. Slogan atma,
kapı vurma, açlık grevi yapma, hiç
bir şekilde direnme, hak gasplarına
karşı gelme: TESLİM OL! 

Ne evlatlarımız teslim olacak,
ne de biz. Onlar içeride, biz dışarıda
omuz omuza direniyoruz.

Yaklaşık bir ay önce, AKP fa-
şizmi Galatasaray Lisesi önünde
bütün eylemleri yasakladı. Ancak
TAYAD’ın yıllardır yaptığı eylem-
lerden vazgeçmeye hiç niyeti yok.
Orası bizim mevzimiz ve terk et-
meyeceğiz!

TAYAD’lı İsmail Kara ve Feridun
Osmanağoğlu bu kararlılığımızı
göstererek Galatasaray Lisesi önün-
de eylem yaptı. Faşizm buna ta-
hammül edemedi ve hemen göz-
altına aldı.Bedeli  ne olursa olsun,
devletin keyfiyetine boyun eğmedik,
eğmeyeceğiz.

Dün de, bugün de faşizme karşı
direndik, direneceğiz.

Özgür Tutsakların direnişi, içerisi
ve dışarısı ile bir bütündür.

TESLİM OLMAYACAĞIZ!

FAŞİZMİN  TUTSAKLARI TESLİM ALMA POLİTİKASI: TREDMAN!
TREDMANA UYMAK, TESLİM OLMAKTIR!

NE EVLATLARIMIZI NE DE BİZLERİ TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!

TAYAD’lı Aileler
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SÜREKLİ FAŞİZME 

KARŞI

SÜREKLİ DİRENİŞ

SAĞLIK HAKKI GASPLARI

Faşizm, devrimci tutsak-
ların sağlık haklarını
engellemek, onları kat-

letmek istiyor. Ülkemiz hapisha-
nelerinde, yıllardır, devrimci tut-
sakları sağlıksız koşullarda yaşa-
maya zorluyor.

Özellikle F tipi tecrit hücreler
açıldığından bu yana, saldırılarını
her geçen gün katmerlendirerek
artırıyor. F Tipi hücreler, insanca
yaşanacak yerler değildir. Tecrit
koşullarını aşarak kendi devrimci
yaşamlarını kuran Özgür
Tutsakların kendisidir.

Ancak tecritin fiziki etkileri,
neredeyse her tutsakta kalıcı bir
hastalık oluşturmuştur. Kimisinde
mide, kas, eklem vb. hastalıkları,
kimisinde sese karşı duyarlılık,
kulakta çınlama, göz bozulması
hatta kanser, astım gibi hastalıklar
sıklıkla görülmektedir.

Hapishaneler tarihinde bu ve
benzeri hastalıklara bağlı olarak
yüzlerce tutsak katledilmiştir.
Çünkü tutsakları ideolojik ve fiziki
olarak yok edemeyen faşizm; has-
taneye götürmeyerek, tedavi hak-
larını ellerinden alarak katletmiştir.
Ve etmeye devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişimi
bahanesiyle başlayan OHAL’le de
tüm sağlık hakları kaldırılmıştır.
Her türlü rahatsızlığa rağmen,
OHAL bahanesiyle sevk yapılma-
makta. Örneğin böbrek hastalığı
yaşayan insanların düzenli diyalize
girmesi gerekirken, götürülmeyip
tedavisi engellenmekte, katledil-
mek istenmektedir.

Kalp krizi vb. geçiren tutsakları
hastaneye götürürken ambulans
yerine ring aracı tercih edilerek
katlediyorlar. 2 yılı geçkindir birçok
rahatsızlığına rağmen revire dahi
çıkamayan tutsaklar vardır. Ve
ülkemiz hapishanelerinde şu anda,
kanser gibi ölümcül hastalıkla
yaşayan binlerce tutsak vardır.
Hapishanelerde işkence görüp,
kafası-gözü patlatılan, kolu-bacağı
kırılan; ama revire dahi götürül-
meyen onlarca Özgür Tutsak var-
dır.

Yani faşizm; hapishanelerde
teslim alamadığı tutsakları, çeşitli
bahanelerle haklarını elinden ala-
rak, kullanması zorunlu olan ilaç-
larını vermeyerek katletmeye çalı-
şıyor.

Bir arkadaşımızın hapishane
koşullarında hastaneye götürül-
mesi engellenmiş, tedavi göre-
mediği için ayağa dahi kalkamaz
hale gelmiştir. Görüşüne gelen
ailesinin ve avukatının yanına
dahi çıkamamıştır.

Şimdi de hapishanelerde tek
kişilik ring dayatılarak sağlık hakkı
engellenmektedir. Tek k�ş�l�k r�ng
75x75 cm b�r alanda küçücük
tel kafesl� b�r camı olan, havasız
b�r bölmeden �barett�r. Doğaldır
ki bu ringe bindikten sonra hasta
olursunuz. Bu r�ng� kabul etme
yen özgür tutsaklara b�l�nçl� ve
düzenl� pol�t�k b�r b�ç�mde tekl�
r�ng dayatılarak hastaneye g�t
meler� engellenmekted�r.

Özellikle hastaneye gidişlerde
çift kelepçe de dayatılarak hasta-
neye gidişler engellenmektedir.
Kaldı ki bu neyin çift kelepçesidir?
Zaten kolumuzda bir kelepçe var.
2 tane asker de koluna giriyor.
İkinci kelepçenin mantıklı hiçbir
açıklaması yoktur, amaç engel
çıkarmaktır. Bunun binlerce örne-
ğini yaşamaktayız. Bu nedenlerle
yüzlerce tutsak hala tedavi göre-
memekte, hastaneye, hapishane
revirine çıkarılmamakta. Gece
körü olan tutsaklar tahliye edil-
mediği gibi tedavileri de yapılma-
makta.

Pol�s tarafından sebeps�zce
vurulan Yürüyüş Derg�s� muha
b�r� Ebru Yeş�lırmak, dalağının
olmamasına ve vurulmasına
rağmen tutuklanarak hap�sha
neye kondu. Her gün ağrılarıyla
baş başa kalarak hastaneye
götürülmeyerek �şkence yapıl
maktadır.

Böyle binlerce örnek sayabiliriz.
Lakin en temelde hapishanelerde
her konuda tutsaklara saldırarak
teslim alınmaya çalışıldığı gibi
sağlık konusunda da saldırmakta
düzenli ve sistematik olarak.
Çünkü faş�zmde �nsana değer

yoktur. Savaş ahlakını-hukukunu
da aşmıştır. Bu nedenle her türlü
aşağılık, alçak yönteme başvu-
ruyorlar.

B�z Özgür Tutsaklar tüm hak
larımızda olduğu g�b� sağlık
hakkımızı da alacağız ve hasta
tutsaklarımızı da zulmün el�nden
çek�p alacağız. Tıpkı Güler Zere,
Kemal Avcı,  Mete D�ş, Mesude
Pehl�van g�b�.

KIRTASİYE TEMEL İHTİYAÇ 

MALZEMELERİ YASAKLARI
Özgür Tutsaklık geleneği ve

Özgür Tutsaklık kimliği direnerek
üretmek, üreterek direnmektir.
Bunun için Özgür Tutsağın en
temel ihtiyaç duyduğu nesnelerin
başında kağıt kalem gibi kırtasiye
malzemeleri gelir. 

Nedeniyse, tutsaklık yan gelip
yatma yeri değildir. Bizler için
kırda, şehirde gerillanın elindeki
silah, dışarıda demokratik alanda
bildiri, eylem, etkinlikler neyse
bizim de halkı örgütlemekteki araç-
larımız üretimlerimizdir. Her alan-
da, halk için yapılan her şeyi
engelleyen, saldıran yok etmeye
çalışan faşizm, hapishanelerde
de tutsaklara renkli kalem, kağıt
vermeyerek tutsakların üretmesini
engellemek istiyor.

Bunun için kantinde beyaz A-
4 kağıt, çizgili kağıt, kurşun kalem,
pilot kalem, tükenmez renkli kalem-
ler satarken, pastel boya, renkli
kağıt vb. satmıyor. Amacı ise renkli
kalem ve kağıtlardan biz tutsak-
ların üretim yapmasını engelle-
mektir. “Amaç dışı kullanım” gerek-
çesi sunuluyor neden olarak. Bir
kağıt nasıl amacı dışında kullanı-
labilir? Tutsaklar kağıtlara mektup,
şiir yazmak ve çizmek dışında
başka bir şeye kullanmazlar. Bu
neyin amaç dışı kullanımı? Amaç
ne? Amaç neye göre belirleniyor?
Diğer bir taraftan el işi yapılması
için boncuk, ip vb.ler de çeşitli
gerekçelerle engelleniyor, veril-
miyor. Gerekçe olarak “atölyelere
çıkılmaması” vb. deniyor.

Tabi OHAL’le birlikte bu durumu
ortadan kaldırdılar. Atölye malze-
mesi verilen yerlerde de kendi
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paramızla almamıza rağmen,
aylarca getirilmiyor. Çeşitli baha-
neler sunuluyor.

Gasp edilen haklarımızdan biri
de fotokopi hakkının engellenme-
sidir. Herhangi bir mektup, şiir,
yazı, resim, çizim vb. fotokopi
çektirmek istediğimizde ya “makine
bozuk” deniyor, ya da alınıp “sakın-
calı” yazı, çizi denerek el konulu-
yor. Ya da aylar sonra fotokopi
çekip getiriyorlar, zamana yayı-
yorlar.

Sonuç olarak amaç bellidir; her
şeyle tutsakları tecrit etmek ve
tutsaklık baskılanması yaratmak
ve düşüncelerimizden, inançları-
mızdan alıkoyup ‘ıslah etmek’tir.
Bunun için de akla hayale sığ-
mayacak yöntemlerle saldırıyor-
lar.

ONUR KIRICI  

UYGULAMALAR
Faşizm her türlü aşağılık yön-

temi deneyerek Özgür Tutsakları
kimliksizleştirmek, teslim almak
istiyor.

Yöntemlerinden birisi de hapis-
haneye girerken de, çıkarken par-
mak izi almayı dayatmasıdır. Yan�
hastaneye g�derken parmak �z�,
ger� geld�n parmak �z�, mahke
meye g�tt�n parmak �z�, ger� gel
d�n parmak �z�! Bu her anlamıyla
işkencedir. Çünkü haliyle tutsaksın,
bütün kimlik bilgilerin de hapishane
ve emniyette mevcut durumda-
dır.

Her defasında tekrar, tekrar
parmak izi alma, yıldırmanın ve
kendi dediğini yaptırmanın aracıdır
ve bunu işkenceyle zorla yap-
maktadır. Bunu yaparken birçok
tutsağın parmağı kırılmış, çatla-
mıştır. Her hapishanede uygulan-
masa da birçok hapishanede
uygulanmaktadır.

Benzer bir dayatmada hapis-
haneye giriş-çıkışlarda çorap
dayatmasıdır. Örneğin Silivri 6
Nolu hapishanesinde bu dayatma
halen devam etmektedir. Tutsaklar
bu dayatmaya karşı direndikleri
için her defasında işkence görmüş,
bir de üstüne yıllara varan cezalar
almıştır.

Bu yöntem de birçok hapisha-
nede hala devam etmektedir.

Bir diğer ahlaksız ve aşağılık
yöntem ise çıplak aramadır.

Çıplak arama genelde hapishane
girişlerinde dayatılan bir uygula-
madır. Tüm elbiselerini çıkarıp
çırıl çıplak arama yapmak iste-
mektedirler. Bu onursuz ve insanlık
onuruna aykırı bir uygulamadır.
Sürgün sevklerde bu saldırıya
uğramayan tutsak kalmamıştır,
birçok tutsak bu dayatma sırasında
kalıcı sakatlıklar yaşamıştır.

Sonuç olarak bu dayatmalar
da, diğer dayatmalar gibi bir �şken
ce yöntemidir. Buna karşı, özgür
tutsaklar boyun eğmeyerek bu
onursuzluğu kabul etmemiş, yere
çalmıştır.

TEL KAFES 

UYGULAMALARI
Baskılarla, sürgün sevklerle

teslim almaya çalışan faşizm, her
sıkıştığında zora-şiddete başvurur.
Yıllarca deneyip de hayata geçi-
remediği tel kafes sistemini, şimdi
yeniden hapishanelerde uygula-
maya başlamıştır. Tel kafes nedir?

Şöyle gökyüzünü görmek için
25 m2’lik havalandırma denilen
bir yer vardır. Burası 4 tarafı yük-
sek duvarlarla çevrili duvarlarda
keskin jiletler mevcut olan alan-
lardır. Geriye ise gökyüzünün 2
m2 yeri kalıyor. Bunu da çok gören
düşman buraya da tel çekerek
gökyüzünü görmemizi yasaklıyor.

Bununla birlikte diğer tutsaklarla
iletişimimizi kesmek, koparmak
istiyor. Temel hedef tecrit edip
teslim almaktır. Asıl hedeflenen
budur, yani faşizmde insana insan
yasaktır. Şu an Silivri 9 No’lu
hapishanesinde vb. yerlerde tel
kafesle havalandırmaların üzeri
kapatılmaktadır.

Faş�zm zal�m�n zulmüdür.
Zalimler, çünkü haksızlar. Biz
Özgür Tutsaklar ise, örgütlü, inan-
çlı-güçlüyüz. Faşizmi yeneceğiz.
Bugün, faşizm bu gücümüzden
korkuyor. Örgütlülüğümüzü dağıt-
mak için her türlü alçakça yönteme
başvuruyor. Lakin Özgür Tutsaklar
olarak tecrit hücrelerini yangın
yerine nasıl çevirdiysek, tüm sal-
dırıları, yasakları parçaladıysak,
bugün de tel kafeslerini parçala-
maya devam ediyoruz.

Şakran 2 No’lu hapishanede
çekilen tel kafesi Özgür Tutsaklar
parçalayarak düşmanı şaşkına
çevirmişlerdir.

Çünkü adımız Özgür

Tutsak’tır. Bunu yaratan da,
yasakları tanımadan, koşullara
tesl�m olmadan duvarları aşıp
teller� parçalayarak koşmamız
dır. Şairin de dediği gibi “Karanlığa
hapsetmek �st�yorsa faş�zm b�z�,
b�z ışığımızı g�d�p cehennemden
get�receğ�z” 

Ve eğer güneş y�terse ansızın
y�ter ve ışımazsa b�r daha
b�ze ışık �ç�n cehennemden
g�d�p alev get�ren b�r� çıkar mut

laka
(Ivan Vazov)
Biz Özgür Tutsaklar da karan-

lıkları, aydınlıklara, can-kan bedeli
çıkarmaya devam edeceğiz.

KAMERALAR
Faşizm yalanla yönetir, ger-

çekleri tepetaklak eder.
Olmayanları, oluyor, yaşananları
ise hiç yaşanmamış gibi gösterir.
Aksi halde halkın tepkisini engel-
leyemez. Baskı yöntemleriyle kor-
kutmaya çalışmasının nedeni;
yarattığı açlığın, yoksulluğun, ada-
letsizliğin açığa çıkaracağı tepkiyi
engellemektir. Halka karşı binlerce
polisi, askeri, bekçisi, işbirlikçisi
vardır. Lakin bunlarla da yetinmez;
çünkü korku hiçbir şeye benze-
mez. Bu nedenle ülkemizin cad-
delerini, sokaklarını, ovalarını,
dağlarını, evlerini, yüksek çözü-
nürlüklü kameralarla donatmıştır.

Aynı mantık hapishanelerde
de mevcuttur. Yani şöyle:
Hapishane dediğimizde ilk akla
gelen dört tarafı beton duvarlarla
ve keskin tellerle çevrili yüksek
duvarlar ve demir parmaklıklardan
oluşan bir yerdir. Ki aynen de
öyledir. Yalnız diğer bir yanı da
kameralardır.

Hapishanede her anımız kayıt
altındadır. Bulunduğumuz, yaşa-
dığımız yerler, alanlar bellidir. 5,5
metrekare alan olmak üzere  iki
katlı bir alanda yaşamımızı idame
ettiriyoruz. Alt kat ve üst katın
camları da demir parmaklıklarla
çevrili, yine 5-10 m2 büyüklükte
“bahçe” diye tabir edilen bir alan
vardır (Tabi bildiğimiz bir bahçe
değildir burası), yüksek beton
duvarlarla ve keskin jiletli tellerle
çevrili beton zemini olan bir alan-
dır.

Gökyüzünü bir kare şeklinde
görürüsünüz. Ayrıca beton blok

21

Sayı: 91 4 Kasım 2018



gören, çadırlık yaşam alanının
içinde tam 8 tane de dem�r kapı
vardır. Herhangi bir yere gittiği-
mizde gardiyanlar eşliğinde gider-
geliriz. Hastane-adliyeye ise kelep-
çelenerek ve askerle gideriz.

Bunca güvenlik önlemlerine
rağmen, kafamızı çevirdiğimiz her
yerde kameralar vardır.
Havalandırmada, havalandırmayı
gören çatıda. Çatıyı gören kapıdan
dışarı çıkarsınız, maltada… Yani
hapishane içerisinde ve dışarısında
adım başı bir kameraya denk gelir-
siniz.

L ve T tipi hapishanelerde bun-
lara ek olarak yaşadığımız, yani
24 saatimizi geçirdiğimiz lavabo,
mutfak, salon diye tabir ettiğimiz
oturup- kalktığımız yerlerde de
kamera var. Hastaneye, adliyeye
gitmek için 15’e 1 metre2 alanı
olan ring aracında bile kamera
vardır. Yani her anımızı gözetle-
mekteler. Güvenlik denerek rönt
genc�l�k yapmaktadırlar. 

Biz özgür tutsaklar bu insanlık
dışı uygulamayı hiçbir zaman kabul
etmedik. Havalandırmalarımızda
bulunan kameralardan kırabildik-
lerimizi kırıp, kıramadıklarımızı ise
kapatıp tavır koyduk.

Birileri tarafından gözetlenmek
istemediğimiz için, yıllara varan
disiplin cezaları aldık, işkenceler

gördük, infazlarımız yakıldı.
Sürgünler yaşadık, hastaneye,
adliyeye giderken ringde bulunan
kameraları kapattık diye otobanda
giderken ring aracında ters kelepçe
yapılarak işkence gördük.
Hastaneye, adliyeye götürülmeyip
hapishanelere geri getirildik.

L ve T tiplerinde “özel yaşam-
larımız, bizim mahremiyet bölge-
miz, özelimizdir’  diyerek hücre
içinde bulunan kameraları kırdı-
ğımız için işkenceler gördük.
Havasız, sistematik birer işkence
hücresi olan süngerli hücrelere
ters kelepçe pranga takılarak atıl-
dık. Saatlerce işkence altında bek-
letildik, bugün bu tür işkence hapis-
hanelerde yaşanmaya devam edi-
yor. Faşizmin halkı sindirmek için
başvurduğu en önemli araçlardan
biri de kameralarsa yani psikolojik
olarak seni gözetim altına almak
her anını gözetliyorum vb. diyerek
korkutup çaresizleştirmekse: 

Biz Özgür Tutsaklar, tutsaklıkla
teslimiyet arasındaki farkı bilen
devrimci Cepheli tutsaklarız.

Hapishaneleri sadece devrim-
cilerin kapalı kapılar ardında tutsak
edildiği, yatıp çıkılan yerler olarak
değerlendirmedik. İki iradenin,
yani faşizmin ve devrimci iradenin
sürekli çatışma alanı olarak gördük.
Hiç kuşku yok ki 12 Eylül cunta-

sından bugüne hapishanelerde
teslim alma politikası tüm tutsak-
lara yönelik, topyekün bir saldırıdır.
Kamera sistemi de bunun bir par-
çasıdır. Lakin biz Özgür Tutsaklar
olarak faşizmin hiçbir baskısına,
tecritine boyun eğmedik, bugün
de eğmeyeceğiz.

Son olarak şunu da belirtmek
gerekir ki, yüzümüzü çevirdiğimiz
her yanda kamera olmasına rağ-
men koridorlarda, maltada yapılan
işkencelerin görüntüleri mahke-
mede istediğimizde kameraların
her hangi bir kayıt yapmadığı söy-
leniyor. Bu da demek oluyor ki,
var olan kameralar bizim güvenli-
ğimiz için değildir. Faşizmin güven-
lik demogojisinin aslı-astarı yok-
tur.

Bizi hapishanelere sığdırama-
dılar ve asla sığdıramayacaklar...

BİZLER 
ÖZGÜR TUTSAKLARIZ
SİZİN 
TECRİT HÜCRELERİNİZDEN 
TAŞIYORUZ ANADOLU 
TOPRAKLARINA
Biz, özgür vatanı kuracağız ve

siz halk düşmanları da halka hesap
vermekten kaçamayacaksınız.

 BİTTİ 

BURHANİYE HAPİSHANESİ’NDE
ÇAMAŞIR SUYU İŞKENCESİ

Burhaniye İnfaz Hakimliği’ne atanan yeni hakim,
Özgür Tusaklara yeni bir işkence yöntemi uyguluyor.
AKP faşizminin hakimi, oturakları kaldırtarak Özgür
Tutsakların oturmalarına izin vermiyor, ayakta tutma
işkencesi yapıyor. Özgür tutsaklar hakimle tartışıyor,
sonra hapishanede de tartışmalar devam ediyor... 

Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş eylemleri
kapsamnda yapılan oturma eylemlerini engellemek
için, yerlere sürekli su döküyorlardı.

Faşizm bu sefer çamaşır suyu da dökerek işkence
yöntemleri geliştiriyor. Bunun üzerine Özgür
Tutsaklar fiili durum yaratıp sürüklenmelerine izin
vermemiş bulundukları yerde demirlere tutunmuş-
lardır. Faşizmin bekçileri direniş karşısındaki çaresiz-
liklerini işkence yaparak ve saldırarak kapatmaya
çalışıyor. Başgardiyan  yerdeki Özgür Tutsaklara
tekme atarak alçaklığını göstermiştir.

Sonuçta kazanan yine Özgür tutsaklar olmuştur.
Faşizm saldırdıkça Özgür Tutsaklar yeni direnme
gelenekleri yaratmaya devam edecek.

“SÜMÜKLÜ ÇAKICI, DAYI’NIN SELAMI VAR”
SEN DAYI’YI BULAMADIN AMA

BİZ SENİ BULACAĞIZ!
Sincan Kadın Özgür Tutsaklarının infaz duruşmasına

götürülen Özgür Tutsaklar bekletilmek üzere  nezaretha-
neye konuluyor. Nezarethanede beklerken, jandarma
birisini getirerek yan hücreye yerleştiriyor. Bu kişinin
yanında koruma gibi iki kişi olduğunu görüyor tutsaklar.
Hasta gibi duruyor ayakta durmakta çok zorlanan bu kişi,
Özgür Tutsakların hücresinin önünden geçiriliyor.

O sırada bu kişinin Alaattin Çakıcı olduğunu fark
eden Özgür Tutsaklar, duruşmaya çıkarıldıkları ana
kadar slogan atıyorlar. Ve Alattin Çakıcı’ya seslenerek;
“Dayı’nın selamı var Sümüklü Çakıcı” diye slogan
atıyorlar.

Yıllarca devletin sivil katilleri, mafyacıları devrimci-
lere saldıyor. Alaattin Çakıcı da diğer mafyacılar gibi
sümüklünün tekidir. Yıllarca Dayı’nın peşinde devlet
bütçesi ile dolaşarak, devrimcileri katlemek için dolaşan
bir katildir.

Sözümüzdür; sen Dayı’yı bulamadın, ama biz seni
bulacağız Sümüklü Çakıcı! Halka Hesap vermekten
kaçamayacaksın.
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Sevdiğimizin, yakınımızın cenazesine katıl-
mak sadece bir hak değil, halk için de vazge-
çilemeyecek bir görevdir. Birçok bölgede, sev-
dikleri kişinin ölüsünü son defa görmeden
cenaze gömülmez. Sevdiklerine hasret güden-
ler için “Gözleri açık gitti” derler ve o gözleri;
ancak hasret duyduğu kişinin kapatabileceği-
ne inanılır.

Tutsaklık koşullarında sadece fiziksel olarak
özgürlüğümüz kısıtlanmaz. En temel, en vaz-
geçilmez haklarımız ya pazarlık konusu yapılır
ya da ücretini verip alınması dayatılır! Bu çok
doğal bir işlemmiş gibi hayata geçiriliyor...

Sevdiklerimizin, yakınlarımızın cenazesine
katılma hakkımız, önce siyasi gerekçelerle,
sonra güvenlik (!) gerekçesiyle alabildiğine
kısıtlanıyor. Haklarımız kağıt üzerinde bir ölüye
dönüşüyor.

Yakınımızın ölüm haberini idare kararıyla
öğreniyor olmamıza rağmen çoğu kez yakını-
mızın öldüğünü ispatlamamız isteniyor. Sonra
hukuki prosedür başlıyor, izin talebimizi savcı-
nın yorumuna açıyoruz (!) Bu arada cenazemi-
zin bekletilebilmiş olmasını umuyoruz. Bu hak-
kın kullanımı adeta bir eziyete dönüştürülüyor.

Tüm belgeler, başvurular tamamlansa bile,
eğer tutsağın hesabında milyonlar yoksa, bu
hakkı kullanamaz. Hakkımızın kullanımı bu kez
para engeline takılıyor. Bu konuda asıl altı
çizilmesi gereken şey “Yeterince” denilen ölçü-
yü kim, neden, nasıl belirliyor? İnsani ölçülerin
dışında bir belirleme sözkonusudur.

Mesafeye göre “Tehlike” durumuna göre ya
da başka gerekçelerle 2 bin ila 4 bin ilra arası
masraf çıkarılıyor.

Bazı gerekçeler eklenerek bu masraf çok

daha fazla da olabiliyor. Bu miktar hesabınıza
yatırılmadan cenazeye katılmanız mümkün
değil. Söz konusu paraya aynı hücrede kaldı-
ğın ya da aynı hapishanede kalan bir başka
yoldaşından karşılasan o da yasak (!) Hangi
insanlık dışı kanunla böyle bir yasak konulabi-
lir?

Çok kısıtlı olarak kullanabildiğimiz cenazeye
katılma ya da ağır hasta olan yakınımızın ziya-
retine gitme hakkımız, birçok hakkımız gibi
varla yok arasındadır. Ya da parası olana,
kendi çerçevelerini koyarak uygulanmaktadır.

Halka, halkın değerlerine yabancı, dahası
düşman olan yasalar, cenaze sözkonusu olun-
ca dahi kendi sınıfsal karakterlerine uygun
olarak kendilerini gösterirler.

Hapishanede alıkonulduğumuz zaman zarfı
içinde birçok yakınımızı, sevdiğimizi kaybettik,
kaybediyoruz. Bununla beraber ağır hasta
olan yakınlarımızı yıllarca göremiyoruz.

Özgürlüklerden alıkoyma cezası yeterli gel-
miyor ve en temel haklarımızı da bizimle bera-
ber tutsak alıyorlar. Şartlarla tanınan hak (!)
hak olmaktan çıkıyor. Dışarıda birçok konuda
olduğu gibi, hapishanede de birçok hak paray-
la satılır hale getiriliyor. Kapitalist sistemde
haklar metaya dönüştürülüyor

Acımız, her insanlık dışı uygulamayla öfke-
ye dönüşüyor. Acılarımız da sınıfsal farklılıkla-
rın belirleyiciliğini ve bununla beraber sistem
gerçeğini görüyoruz.

Birçok tutuklu-hükümlü “Ailem o kadar
parayı nereden bulsun, acısının içinde bir de
bununla uğraşmasın” düşüncesiyle bu temel
hakkından vazgeçmek zorunda kaldı.

“Ölüm adildir” diyenlere, sistemin adaletsiz-
liğini bir de bu cepheden -içeriden- anlatmak
istedik. Konuya dair onlarca örnek vardır.
Ayrıca bu hakkın varlığından bile haberi olma-
yan yüzlerce adli tutuklu bulunmaktadır.

Bu mesele, her yönüyle hapishanelerin, sis-
temin aynası olduğunu söylerken neyi kastet-
tiğimizi gösteriyor.

(Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nden Özgür
Tutsaklar)

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

CENAZEYE KATILMA HAKKI
TUTSAKLARA ÜCRET KARŞILIĞI SATILIYOR!
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FOSEM: Merhaba. Bugün Mahir Kılıç ile birlikteyiz.
Aslında Mahir Kılıç’la CHP Genel Merkezi önünde
bir röportaj gerçekleştirecektik; fakat şu an KESK
binası önündeyiz. Çünkü bugün Yüksel Direnişçileri’ne
yine saldırı gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana
Yüksel Direnişçileri’ni KESK binasından çıkarmaya
çalışan sendika yönetimi bugün tekrardan Yüksel
Direnişçileri’ne saldırdı.

Mahir Kılıç da bugün CHP Genel Merkezi önüne
gitmek yerine buraya gelmeyi tercih etti; çünkü işken
ceyle bir saldırı oldu, tehditler oldu. Bu saldırılara
karşı buradaki direnişçilerin can güvenliğinden endişe
ettiği için kendisi burada. Yani kısaca bugünden baş
layalım, ardından da direnişinizle ilgili konuşalım. 

Mahir Kılıç: Hafta içi Pazartesi-Cuma arası 11.00-
15.00 arası rutin olarak Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Merkezi önünde bir direniş sergiliyorum. Yine
bugün normal saatimde kalktım. CHP’ye gitmek için
yola çıktığımda KESK’te bir haftadan beri süren
faşizan yaklaşımların artarak devam ettiği haberini
aldım. Dediğim gibi CHP önünde değil de burada
olmayı tercih ettim. Çünkü burada biraz daha kitleyi
fazla tutmamız gerekiyor. Çünkü inanın şu anda
KESK’in mevcut yürütmesi insanlık dışı işkencelerle
buradaki Yüksel Direnişçileri’ne saldırıyor. Ve özellikle
ben de bugün burada olmak istedim, olmam gerektiğini
düşündüm.

Çünkü direnişçiler birbirine bağlıdır. Yani bu evet
arada mesafe olan direnişler de olmasına rağmen
gönül bağı olarak bağlıdır. Ben Ankara’daysam Yüksel

Direnişçileri’ne omuz vermek zorundayım; çünkü
onlar ülkedeki bütün direnişçilere omuz veriyorlar.
Kendilerine bir vefa borcu olduğunu düşünerek buraya
geldim, iyi ki de geldim. Sonuna kadar burada olmaya
devam edeceğim.

Bugün KESK’te yaşananlar beni insanlığımdan
utandıran işkenceler. Özellikle 4 isim var ki gözlerimizin
önünde yerlerde sürüklendiler, yerlerde tekmelendiler.
4 kadın, büyüğüm, öğretmenim, her şeyden önce 4
insan burada işkencelere maruz kaldı. Acun Hocamız
da aldığı darbeler sonucunda kalp spazmı geçirdi
diyebilirim. Acil olarak ambulans çağırıldı, kendisi
hastaneye götürüldü. Yani Selvi Abla’nın, Nuriye
Hoca’nın özellikle bugün gördüğü işkenceler, hayatım
boyunca gözümün önünden asla gitmeyecek. Evet
bunu polis yapıyor anlıyorum; ama kendilerine ‘dev
rimciyiz’ diyen insanların yapması da kendilerinin
devrimcilikle uzaktan yakından alakalarının olmadığının
en büyük kanıtıdır.

FOSEM: Açlık grevinin 184. gününde bir protokol
imzaladınız ve işe geri alındınız; fakat üzerinden
vakit geçmesine rağmen işinize geri alınmadınız.
Şimdi de Ankara CHP Genel Merkezi önündesiniz,
bugün 71. gün. Tekrar bir açlık grevine başladınız,
açlık grevinde kaçıncı gün? B1 vitamini ve şekeri de
kestiniz. Bunlardan bahseder misiniz?

M. Kılıç: Evet, CHP Genel Merkezi’ndeyim 74.
gün, bugün açlık grevinin 41. gününde şeker ve
B1 alımını durdurmamın üzerinden 7 gün geçti.
Neden buradayım? Çünkü bir çok insanın takip ettiği
gibi 14 Mayıs itibariyle Karşıyaka Belediyesi’nde iş
başı yapacağız diye bir protokol imzaladık. Bu proto-
kolün altında DİSK, TİHV, TTB, İmece-Der kurumlarının
da imzası olmasına rağmen, 14 Mayıs’tan bu yana
hala işimize döndürülmedik. İlk gün ne söylediysek
bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bizler İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nden haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe
uğrayarak işten atıldık.

Yani bizim tek suçumuz neydi? Ekmeğimizi biraz
daha büyütebilmek adına kadro davası açmamızdı.
Dava açmamız neticesinde İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu faşistçe, diktatörce “ben
yaptım oldu” zihniyetiyle bizi kapının önüne koydu.
Ben en son atılan işçiydim. Düşünün 350 tane
güvenlik kamerası olan bir yerde, yapmadığım
bir suçtan dolayı amirine fiili ve sözlü saldırıda
bulunmam gerekçesiyle kıdemsiz ve ihbarsız
olarak atıldım. Disiplin kuruluyla atılma sebebinden
dolayı da işsizlik maaşı dahi almadım.

Röportaj

Mahir KILIÇ: “Ölüm De Olsa, Zafer De Olsa Bu Direnişi Sonuna
Kadar Devam Ettireceğim. Eğer Ölürsem Cenazemi CHP Genel

Merkezi Önünden Genel Başkan Ve Vekiller Kaldırsın.
Çünkü Benim Başıma Gelebilecek Her Şeyden Onlar Sorumlu.”

FOSEM’in CHP Genel Merkezi Önünde, İşini Geri
Alabilmek İçin 71 Gündür Direnen ve Açlık Grevi’nde
B1 ve Şekeri Kesen Mahir Kılıç İle Yaptığı Röportajı
Yayınlıyoruz...
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Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi beni, benimle
birlikte yanımdaki ailemi de çocuklarımı da açlığa
mahkum etmek gibi bir tavır takındı. Ben de “Sizler
beni açlıkla terbiye edemezsiniz” diyerek Yüksel
direnişçilerinden de feyz alarak 184 gün süren açlık
grevi direnişi sergiledim. O direnişin sonucunda
Karşıyaka Belediyesi tarafından KANDIRILDIK.

Kim tarafından? Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka
belediyesi, Ali Hıdır Köseoğlu onun yardımcısı tara-
fından sahte bir protokol adına 24 Haziran seçimi
öncesinde kandırıldık. Şimdi bana diyorlar güvenlik
soruşturması, şu-bu... Tamam Mahir Kılıç, Mahir
Kılıç’la birlikte 8 tane arkadaşı vardı. Hepsinin mi
güvenlik soruşturması var? Yani bu protokolün aslında
tamamiyle kandırmacadan, düzmeceden ibaret oldu-
ğunun en büyük kanıtı. 

Benimle birlikte direnen arkadaşlarım, protokolde
imza atan arkadaşlarım bile işlerine döndürülmedi.
Yani ben evet, politik bir insanım; ama yanımda
hayatı boyunca GBT yapılmamış insanlar vardı, onlar
niye girmediler? Yani bu protokol tamamen kan
dırmacadüzmece bir protokoldür. Ama işin garip
tarafı o protokolün altına imza atan kurumlardan
bugüne kadar en ufak bir ses çıkmaması. Şimdi
eğer Mahir Kılıç ve yanındaki arkadaşları kandırıldıysa
bu kurumlar da kandırıldı. Bu kurumların biraz daha
duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum, ama bugüne
kadar ses çıkarmamaları da son derece garip yani.

FOSEM: Aslında seçim öncesi bu protokolün
imzalanması belki de seçimden önce İzmir’de belediye
önündeki o direnişin kaldırılması ve seçimlerin önünde
bir engel olarak görüldüğü söylenebilir. O yüzden
kaldırılması olabilir. Şimdi genel merkezin önüne gel
diniz ve genel merkez önündesiniz. Neden genel
merkez?

M. Kılıç: Genel merkez ilk günden bu yana hep
kendini sorunların dışında tuttu. Hayır böyle bir şey
olamaz; çünkü Türkiye’nin her yerinde CHP’li beledi-
yelerde CHP’li belediye başkanlarını, adaylarını ve
aday adaylarını parti belirler. Yani şunu diyemez
CHP’li hiç kimse: ‘Biz İzmir BB (Büyükşehir Belediyesi)
Başkanı’na karışamıyoruz.’ Hayır eğer İzmir BB,
senin politikana aykırı davranıyorsa ona karışmak
zorundasın. Eğer karışmıyorsan yaptığını onaylıyorsun
demektir. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu dahil
hepsi.

Evet İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı

yaşandı, bunu kabul ediyorsanız ona müdahale
etmek zorundasınız. Çünkü İzmir BB başkanını aday
olarak gösteren CHP’dir. O yüzden ben buradayım.
Bana kimse diyemez ki ‘Ya arkadaş sen tepeden
inme direkt genel merkezin önüne geldin’. Hayır ben
zaten İzmir BB önünde sorunun birinci muhatabıyla
184 gün süren açlık grevi direnişi sergiledim. Ve
kazanımla sonuçlandığını düşündük, protokol imza-
landı.

Fakat en ufak bir adım yok!. Yine söylüyorum;
benim evim kira, iki tane çocuğum var. İzmir’de açlık
grevi direnişine başladığım gün, benim eşim bir
buçuk aylık hamileydi, şu anda oğlum 4 aylık ve hala
işsizim. Ve ben hala dostlarımdan, yoldaşlarımdan,
insanlardan gelen yardımlarla ayakta kalmaya çalı-
şıyorum. Takdir edersiniz ki bu sorunun birebir
muhatabı ve kendini şu ana kadar sorunların dışında
tutan genel merkez var. Yani şimdi bugün Kılıçdaroğlu
ve Veli Ağbaba bir yerde işçilerle ilgili panel düzenle-
yecekler. Ben anlayamıyorum; ya insanları çok
aptal zannediyorsunuz ya da AKP’nin yapmış
olduğu işçi kıyımlarına kameralar önünde boy
gösterirken kendi belediyelerinizde yapılan işçi
kıyımlarını sıradan normal görüyorsunuz.

Tamam ben Genel Merkez önünde 74 günden
beri direniyorum, 105 günden beri de Aydın BB
önünde direnen işçiler var, Kadıköy Belediyesi önünde
direnen bir İlhami Karakoç var. Şimdi siz bunları
nasıl görmezden gelebilirsiniz CHP olarak? 

Buna hakkınız yok! Birebir artı politikanızı eğer
uygulayacaksanız, ilk önce kendi belediyelerinizden
başlamak zorundasınız. Yoksa halka ne anlatabilirsiniz?
Evet bu ülkede ak koyun denilen makarnacı-kömürcü
seçmenler var. Ama bu ülkede bilinçli politik olan
insanlar da var. Bakın ben geçtiğimiz günlerde CHP
genel merkezi önünde partili biri tarafından fiili ve
sözlü saldırıya, hakaretlere maruz kaldım. Ama olayı
yine bütün CHP’ye maletmedim.

Neden? Çünkü CHP’ye üye birçok insan beni
aradı, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ben şimdi bu
insanlara haksızlık yapamam. Ama CHP’nin çizgisinin
politikasının AKP faşizminden farkı yoktur. Nasıl
ki bu ülkede AKP faşizmi yüz binlerce kamu emekçisini
iftiralarla, karalamalarla işlerinden ekmeklerinden
etmişse CHP’li belediyeler de bunu yapmakta, yapıyor
yani. Şimdi burada birinin dur demesi gerekiyor.

Yürüyüş: Sizce gerçekten bir dertleri var mı, yani
işçi kıyımlarına karşı çıkmak ya da işçilerin haklarını
aramak gibi?

M. Kılıç: Bakın, şimdi ben yapı gereği bu yaşıma
kadar hiç oy kullanmadım; çünkü sorunun mecliste
çözülebileceğine inanan bir insan değilim. Ama
CHP’nin içinde kendisine sosyalistim, devrimciyim
diyen insanlar var. Ya o kurumun içinde bulunmaya-
caksın, kendine devrimciyim sosyalistim diyorsan.
Ya CHP’nin çatısı altında bulunmayacaksın ya da
kendi belediyelerinde yapılan işçi kıyımlarına ses

Yaren’in Lokmasını Çalan Gamze İlgezdi
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çıkartacaksın. O zaman senin diğer kültürden bir
farkın yok ki. Şimdi nasıl tek adam rejimi deniyor, biri
bir şey söylüyor öbürü yanlış da olsa biat ediyor.
CHP’nin yaptığı da aynı değil midir yani. 

Ortada bir işçi kıyımı var İzmir BB, Aydın BB
yaşanan bir işçi kıyımı var. Canan Kaftancıoğlu,
Flormar direnişçilerinin yanına gitti. Veli Ağbaba
Yüksel direnişçilerinin yanında boy gösterdi, birçok
milletvekili boy gösterdi. Şimdi CHP’li belediyelerin
yaptığının AKP’den ne farkı var? Biri bana çıkıp açık-
lasın o zaman.

‘Haksızlık hukuksuzluk kendi belediyelerimizde
olunca meşru, AKP faşizmi yapınca gayrimeşru’,
böyle bir şey olamaz. Kimseye anlatamazsın, en
azından bilinçli-politik insanlara bunu anlatamazsınız.
Anlattığınız her yerde de karşınıza ben ve benim
gibi direnen insanlar ve o insanlara destek olan
insanlar her zaman duvar gibi karşınıza çıkar.

FOSEM: Şimdi direnişiniz devam ediyor, bir ilerleme,
görüşme vb var mı? Yani görüşsek bir konuşsak
talebi geldi mi karşı taraftan? 

M. Kılıç: Şu anda en ufak bir talep yok. Bir defa
Veli Ağbaba, Özgür Özel, Aykut Erdoğdu bir görüşme
yaptılar. Sadece hikaye anlattılar bana. Benim artık
onların hikayelerine karnım tok! Bu konuda özellikle
onların bildiğini ben unuttum. Yani beni İzmir BB’de
258 işçi atıldı, 257’si direnmeyi tercih etmedi. Bu bir
takdirdir, insanlara gelin zorla direnin diyemem; ama
tek başıma da olsa bu direnişi sonuna kadar götüre-
ceğim. Neden götüreceğim?

Çünkü ben haklıyım! Haklıyım ben, haklılığımdan
aldığım güçle kararlılıkla -yani bana ne derlerse
desinler önemli değil- sonuna kadar ben buradayım
ve burada olmaya devam edeceğim. Çünkü dediğim
gibi benim başka alternatifim yok. Bana CHP’li İzmir
BB haksızlık yaptı, haksız yere işten attı, iftirayla
attı. Benimle birlikte ailemi de açlığa mahkum
etti. Ben sırtımı dönüp gitmedim, bu güne kadar hiç
gitmedim.

Ben her olaya duyarlı bir insanım, Soma’da nasıl
sokaktaysam, Gezi’de sokaktaysam, Yüksel direniş-
çilerine omuz veriyorsam, kendi hakkımı da sonuna
kadar CHP’den söke söke alacağım. Bana işimi
ekmeğimi geri verecekler, vermek zorundalar. Çünkü
hepsi kabul ediyor bana haksızlık yapıldığını;
ama beni haklı görmeleri benim için önemli değil
benim hakkımı versinler. Ben onlardan lütuf iste-

miyorum, bu direniş sonucunda makam-mevki sahibi
olmak gibi de bir derdim yok. Beni çöpten attın, ben
çöpe dönmek için mücadele ediyorum.

İşimi alana kadar da sokakta olacağım, yani
ben dediğim gibi buraya dönmeye değil ölmeye
geldim, alana kadar da buradayım. Ben ölümü
göze alıyorum. CHP beni öldürmeyi göze alabiliyorsa,
yine söylüyorum, bütün dostlarıma etrafımdaki insanlara
bunu söylüyorum; eğer ben ölürsem benim cesedimi
CHP Genel Merkezi önünden Genel Başkan ve
vekiller kaldırsın. Çünkü benim başıma gelebilecek
her şeyden onlar sorumlu.

74 gün, çok basit çözülebilecek bir sorun. Ben
KHK ile atılmadım, güvenlik gerekçesiyle atılmadım.
BB faşist diktatör Aziz Kocaoğlu’nun keyfi uygula-
masıyla atıldım. Keyfi uygulamasıyla atıldım, bu
kadar basit, bana hakkımı vereceksiniz! Emeği geçen-
lere teşekkür ederim diyeceğim, gideceğim. 

FOSEM: Sağlık durumunuz nasıl?

M. Kılıç: Doğal olarak sıkıntılar yaşıyorum; ama
dediğim gibi ben politik bir insanım, geçmişimden
aldığım bir güç var. Bu direnişe başlarken de bunu
söyledim. Geçmişimden aldığım bir güç var, şehitle-
rimizden, gazilerimizden aldığım bir güç var. Ben
onu her yerde göğsümü gere gere söyledim.

Yani CHP beni nereye koymak isterse istesin bu
ayrıdır; ama benim burada yapmış olduğum direnişi
sadece ve sadece çocuklarımın geleceği için çocuk-
larımın ekmeği için, onur mücadelesi, iş-ekmek müca-
delesi veriyorum. Çocuklarımın geleceğini istiyorum,
alana kadar da buna devam edeceğim.

Evet sağlık sorunları yaşıyorum, birçok zaman
tansiyon sorunu yaşıyorum. İnanılmaz derecede hal-
sizlik oluyor, mide sorunları yaşıyorum; ama bunlar
çok önemsiz. Çünkü bu yola çıkarken bunları yaşa-
yacağımı bile bile çıktım. Sonuna kadar da burada
olmaya devam edeceğim. Direnişimde şunu söyledim;
bu ülkede faşistlerin korkması gereken iki direnişçi
var. Bir; üzerine kızıl yeleğini giyen bir de yüreğine
aşk düşen insanın, asla ve asla geri adım atma gibi
bir düşüncesi olamaz! Sonumuzu düşünerek yola
çıkmıyoruz. Sonu ne olursa olsun sonu ölüm de
olsa, zafer de olsa bu direnişi sonuna kadar devam
ettireceğim.

FOSEM: Peki iki çocuk var. Eşiniz ve iki çocuğunuz
İzmir’deler. Nasıl ne aralıklarla görüşebiliyorsunuz?

M. Kılıç: Telefonda görüşebiliyoruz, tabi evlat
kokusunun yerini ne kadar tutar bilemem. Ben çok
duygusal bir insanım. Çocuklarım da öyle. Özellikle
kızım, mesela şu anda psikolojisi aşırı derecede
bozulmuş durumda. Ağlayarak yatağa giriyor, sabah
kalktığında beni soruyor; babam geldi mi diye. Bu da
evet beni üzüyor. Bir yandan da bana güç veriyor,
direnmem gerektiğini ayakta kalmam gerektiğini onlar-
dan aldığım güçle daha iyi anlıyorum.

Yoldaş Bebek’in Lokmasını Çalan Kemal Kılıçdaroğlu
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Geçtiğimiz günlerde Ardahan’da Kazım
Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 5.
sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zerrin Koç’un
üzerine, akşam odasında arkadaşları ile oyun
oynarken üzerine elbise ve kitap
koymak için kullandıkları dolap
düştü. Yaralanan Zerrin Koç kal-
dırıldığı hastanede hayatını kay-
betti.

Bir değil, beş değil, on değil!
Her okulda her çocuğun başına
gelmesi muhtemeldir. Önlem
almamak, ölümlere yol açmak
ferdi bir olay değildir, devlet poli-
tikasıdır.

Devletin yarattığı bu politika
kendi karına kar katmak içindir.
Çünkü bu devlet halkın ve halk
çocuklarının devleti değildir.
Koçların, Sabancıların,
Ağaoğluların devletidir.

Emperyalizm ve onun işbir-
likçisi oligarşinin devletidir.

Ağaoğluların inşaatlarında, 3.
Havalimanı inşaatında halkımızın
hiçbir şekilde canına değer ver-
miyorlar. Bugün o inşaatta her
gün işçiler tahta kurularıyla birlikte
uyuyorlar. Sabah uyandıklarında
her tarafları yara bere içinde
oluyor. Üstelik bu inşaatlara bizim
cebimizden çalınan milyonlarca
lira para akmasına rağmen.

Yeri gelince halk çocuklarını
gözaltına almak, tutuklamak için
polis teşkilatlarını, askerini,
MİT’ini, kontrgerillasını her türlü
kurumunu seferber eden devlet,
halkımızın ve onun çocuklarının
canına gelince, 3 kuruş para
dahi harcamıyor ve onları insanlık
dışı koşullarda yaşamak ve hatta
ölmek zorunda bırakıyor.

Durumun bir benzeri ise 6
Ekim günü Kocaeli’nde yaşandı.
7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi
Mehmet Ali İşler, Turgut Reis
İlkokulunun bahçesinde arka-

daşları ile oyun oynarken üzerine demir kapı
düştü. Okullardaki bakımsızlık ve tedbirsizlik
çocuklarımızın canına mal oluyor. Güvenlik
tedbiri alınacak diye toplanan paralarımızın kar-

şılığında çocuklarımızın ölü
bedenini alıyoruz. Okullarda
çocuklarımıza önem verilmiyor.

Herkes bilir ki; çocuklar oyun
oynar, top oynar, zıplar, ip atlar,
takla atar, güreşir. Bunlar her
çocuğun gerçekliğidir. Eğer
çocuklarımızın canına değer
verilseydi, bu olayların olmaması
için güvenlik alınırdı. Çünkü bu
bir kere olmuş bir olay değil.
Dolaplar duvara sabitlenebilirdi
ya da daha birçok önlem alına-
bilirdi. Alınmamasının sebebi
bunun için para harcanacak
olması ve devletin gözünde halk
çocuklarının bir değerinin olma-
masıdır.

Zerrin Koç... Mehmet Ali İşler...
Çocuklarımız böyle bir daha kat-
ledilmesin diye örgütlenmeliyiz.
Çünkü bu düzenin gözünü kar
hırsı bürümüştür. Bu yüzden
hiçbir çocuğumuzun can güven-
liğini almayacaklardır.
Ceplerinden bir kuruş dahi fazla
gitmesin diye çocuklarımızın o
güzel ömürlerini harcıyorlar.
Bizim de çocuklarımız bu gibi
nedenlerle katledilmesin diye
Okul Aile Meclislerinde örgüt-
lenmeliyiz. Çünkü meclisler, söz
hakkının, karar hakkının olduğu
bir örgütlenmedir. Çocuklarımızın
can güvenliğini sağlamak isti-
yorsak, okuldaki tedbirsizliklere
karşı birlik olmak istiyorsak, bu
düzenin adaletsizliklerine karşı
çıkmak istiyorsak tüm öğrenci
ailelerini ve halkımızı meclislerde,
komisyonlarda ve adı ne olursa
olsun her türlü birlik olacağımız
örgütlenmede mücadele etmeye
çağırıyoruz.

DÜZENİN OKULLARINDA ÇOCUKLARIMIZIN HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİ YOKTUR.
ÇOCUKLARINIZI DEVRİMCİLERE EMANET EDİN!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Gençliler’i̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

Liseliyiz Biz

� Liseliyiz biz... Genciz, çok
genç... 

Ama yüreklerimiz büyük... 

Erken olgunlaşıyoruz biz
bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda bırakıy-
or bizi.

� İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu kavgada 
biz de varız
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Liseliyiz Biz

1 Liseli Olmak Nedir? Liseli Olmak
Deyince Ne Anlıyorsunuz?

Cevap: Liseli olmak, bence geleceği taşı-
maktır. 

2 Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Cevap: 17 yaşındayım, lise son sınıf

öğrencisiyim. Kitap okumayı, sohbet etmeyi,
film izlemeyi (toplu bir şekilde) seviyorum. 

3 Ailenizle yaşadağınız en büyük sorun
nedir? Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? 

Cevap: En büyük sorun diyebileceğim tek
şey ailemin üzerime çok düşmesi. Bana
bağlı yaşamaları, benim de üzerime yük
bindiriyor.  Bu sorunu örneğin; bir yere gitti-
ğimde onlar aramadan ben aramıyorum.
Aslında onlara davranışlarımla küçük bir
çocuk olduğumu değil, büyüdüğümü gös-
termeye çalışıyorum. 

4 Arkadaşlık ilişkileriniz nasıl?
Arkadaşlık ilişkilerinde belirlediğiniz bir
kuralınız var mı? 

Cevap: Arkadaşlık ilişkilerim çok güçlü
değil. Böylesi bir sistemde güçlü olması da
zor. Dikkat edeceğim şey ise gerici ve yobaz
düşüncelere sahip olmamasıdır. 

5 Yozlaşma denince aklınıza ne geliyor? 
Cevap: Yozlaşma denince aklıma uyuş-

turucu, fuhuş,kumar geliyor. Örneğin zey-
tinburnu, bence orası uyuşturucunun çok
yoğun olduğu bir yer. 

6 Okula gidiş gelişler ücretli. Siz alınan

bu ücretlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ücretsiz ulaşım hakkı için verilen müca
deleye dair söylemek istedikleriniz var
mı? 

Cevap: Okula gidiş gelişlerimizde günlük
olarak 2,5 lira para veriyoruz. Haftalık en az
20 lira para yatırmamız gerekiyor. Servisle
gidersek de en az 500 lira para istiyorlar
Yani bize paran varsa okula gidebilirisin
diyorlar. Ücretsiz ulaşım hakkı için verilen
mücadeleyi doğru buluyorum.

Hatta, yemeklerin de ücretsiz olması için
bir şeyler yapılmasını istiyorum .

7 Demokratik Lise için, Demokratik
Halk İktidari mücadelesi hakkında düşün
celeriniz neler? 

Cevap: Gençliğin, liselilerin üzerinde çok
büyük bir yozlaşma var. Bundan kaynaklı
mücadele çok fazla emek gerektiriyor. Ben
de çok isterim okulların bizden yana olmasını.
Faşist liseler yerine demokrasinin olduğu
okullar olmasını isterim. 

8 Ülkemizde emperyalizme ve faşizme
karşı uzun yıllardır verilen bir mücadele
var. Siz bu mücadeleyle ilgili ne düşünü
yorsunuz? Gençliğe bu mücadeleyle ilgili
nasıl bir çağrı yaparsınız? 

Cevap: Ülkemiz şartlarında mücadele
etmek zorunluluktur. Gençliğe diyeceğim
şey ise, bir mücadele var. Ve biz de bu
mücadelenin bir yerinden tutmalıyız. 

9 Liseli DevGençlileri tanıyor musu
nuz? Liseli DevGençli Olmak hakkında
ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: Liseli Dev-Gençlileri tanıyorum.
Bence Liseli Dev-Gençli olmak bir genç için
ulaşılabilecek en güzel nokta. 

10 En büyük hayaliniz nedir? Hayalinize
ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

Cevap: En büyük hayalim Sıla (Abalay)
gibi olmak. Ulaşıp ulaşamayacağım konu-
sunda emin değilim. “Gerisi Hayat“ diyo-
rum.

L İ S E L İ  D EV- G E N Ç L İ L E R’ İ N
L İ S E L İ L E R L E  YA P T I K L A R I  RÖ P O RTAJ L A R DA N. . .

DDERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!28

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş



Sayı: 91 4 Kasım 2018

HHALKIN VE HAKLININ SESİ YÜRÜYÜŞ SUSTURULAMAZ!

42- Savaş savaş içinde öğrenilir. Bir parti veya
örgüt, savaşın pratiği içinde ideolojik-kültürel ola-
rak şekillenir. Çünkü teorik bilgi, pratikte sınana-
rak doğrulanır. Halkın eğitiminin de kesintisiz ola-
rak savaşın-pratiğin içinde sürdürülmesi gerekir;
yani eğitim pratiğin içinde olmalıdır. Her yer eği-
tim alanıdır. 

43- Düşmanı yenmek için onu tanıyacağız ve
savaşın yasalarını iyi bilip uygulayacağız. Savaşın
içinde kazandığımız deney ve tecrübelerimiz,
bilimselliğimiz, haklılığımız ve meşruluğumuz
düşmandan üstün yanlarımızdır. 

44- Her ülkede yaşanan devrimler farklılıklar
gösterse de sonuç olarak özünde yaşananlar aynı-
dır. Savaşın temel yasaları ülkelere göre değişiklik
göstermez.

Halkın devrime kazandırılması, hiçbir ülkede
kolay değildir, kitle çalışması gerektirir. Devrim
mücadelesinde hiçbir kazanım bir anda olmaz; tek
tek, sabır ve emekle örülür. Sabırlı bir çalışma ve
emeğin olmadığı yerde kazanım ve başarı olmaz.

45- Savaş sanatı eğitimle kazanılabilir.
Ustalaşma emek ister. Gelişmek, savaş araçlarını,
savaşın kural ve yasalarını öğrenmek eğitim ister.
Savaşa gereken ciddiyetle yaklaşmamak, nerede
ne yapacağını bilmemek, halkın ve düşmanın
duygu, tepki ve çelişkilerini görmemek tarafları
yanlışlıklara götürür. Ve sonu genellikle hüsran
olur. 

46- Devrimin kitlelerin eseri olduğu gerçeğin-
den hareket eden biz Marksist-Leninistler, kitlele-
rin en iyi kendi deneyimleri ile öğrendiklerini bili-
riz. Bu nedenle savaşımızın asli unsuru olan geril-

lalarımız ve halk kitleleri; savaşı, en iyi savaşın
içerisinden öğreneceklerdir. Pratik burada önem
kazanır.

Ancak bu, savaşın öncülerini, gerillalarımızı
savaşın yasalarını inceleme ve öğrenme çabasın-
dan da alıkoymamalıdır. Çünkü savaş, aynı zaman-
da bir bilimdir ve savaşın yasalarını bilmeden
savaşmak, yenilmekle eşdeğerdir. 

47- Emperyalizm ve oligarşi, savaşı savaş
kurallarıyla, hiçbir ayrıntıyı es geçmeden sürdürü-
yor. Yasalar çıkarıyor, ihtiyacına göre kendi çıkar-
dığı yasaları çiğniyor. Halka karşı savaşta açık-
gizli örgütlenmeler kuruyor. Polisiyle, askeriyle,
MİT’iyle, kontrgerilla örgütlenmeleriyle iktidarını
korumak için tüm birikimini, gücünü kullanıyor.
Böyle bir düşmana karşı zaferi kazanmanın yolu,
ilkeli, kurallı, disiplinli ve tavizsiz bir savaş
yürütmektir. 

48- İşçi sınıfı partisi bir devrimciler örgütüdür.
Devrimci işçi ve emekçilerden oluşur. Bildiğimiz
gibi her savaşta, savaşan güçlerin bir kurmayı var-
dır. 

Savaşı yönlendiren, düşmanın en zayıf yanlarını
tespit edip ona en ağır darbeyi vuran güçlerini,
yani ordusunu, askerlerini düşmanın saldırısından
koruyan bir kurmay heyeti gereklidir. Bu kurmay
heyetini ordunun diğer kesimlerinden ayıran özel-
lik, onun savaş konusunda derin bir bilimsel bilgi-
ye sahip olması, tecrübeli olması, savaşın yasaları-
nı bilmesidir. Kısaca savaş sanatını bilmesidir. Bir
ordu eğer yenilmek istemiyorsa kendini yönetecek
savaş kurmayından vazgeçemez. Vazgeçerse yeni-
lir ve yok olur. 

Komutan savaşın her yanını bilen ve ona göre
her duruma karşı, durumun gerektirdiği kararı
verebilendir. 

49- ‘Savaş kan dökülen bir siyasettir’. Ölmek
ve öldürmek, her savaşın yasasıdır. “İnsanlar
ölmesin” demek; sömürücü sınıflar sonsuza dek
yaşasın, sömürü, zulüm düzenleri sonsuza dek
sürsün demektir. Kansız, bedelsiz bir savaşı iste-
mek toplumların tarihi gelişimini inkar etmek,
sınıflar savaşının yasalarını bilmemektir. Ve elbette
aslında söz konusu olan bilmemekten de çok, bil-
mezlikten gelmek, bu anlamda aslında devrimi
istememektir. 

SAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE
FAŞİZME KARŞI

SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,

ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ
ENGELLERİ KALDIRMAKTIR!  6 

Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi
Savaşın da Yasaları Vardır ve Bunlar Bilinmeden
Savaşılamaz. Savaşın Yasalarını Sıralamaya

Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz



HALKIN SANATÇILARINA
ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA 
ÖZGÜRLÜK

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı,
Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

Grup Yorum 5-10 kişiden oluşan bir
grup değildir. Milyonların sesi, soluğu,
umududur Grup Yorum. Şarkılarımızda
hep onların hikayelerini, destanlarını,

üzüntülerini, anlatırız.
Bu yüzden Grup Yorum üyelerinin hep-
sini tutuklasalar da bu halk bu türküleri
söylemeye devam edecektir. Nasıl ki,
Pir Sultan'ın türküleri yasaklansa da

günümüze kadar halk tarafından söy-
lenmiştir; Grup Yorum şarkıları da

yüzyıllarca söylenecektir.
ÇÜNKÜ

GRUP YORUM HALKTIR YENİLMEZ!

“...her sınıflı toplumda hukuk da ada“...her sınıflı toplumda hukuk da ada--
let de zorunlu olarak sınıfsaldır.let de zorunlu olarak sınıfsaldır.

Hukuk egemen sınıfın, kapitalist sisHukuk egemen sınıfın, kapitalist sis--
temde burjuvazinin çıkarlarını korur.temde burjuvazinin çıkarlarını korur.
Bu çıkarlara aykırı her hareketi enBu çıkarlara aykırı her hareketi en
ağır şekilde cezalandırır. Faşizminağır şekilde cezalandırır. Faşizmin
hukukunda da olan budur..." İştehukukunda da olan budur..." İşte

halkın avukatları  bu nedenlehalkın avukatları  bu nedenle
aylardır tutsaktır. Faşizm halkınaylardır tutsaktır. Faşizm halkın

avukatlarını yok etmek ister. Amaavukatlarını yok etmek ister. Ama
başaramaz.başaramaz.

HALKIN AVUKATLARIHALKIN AVUKATLARI
YOK EDİLEMEZ!YOK EDİLEMEZ!

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

Mumcu, Eren Erdem
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Haklarımı
Alana Kadar
D i ren iş im
Sürecek

İşi, ekmeği,
onuru için di-
renen Türkan
Albayrak’ın di-

reniş günlüklerini yayınlamaya de-
vam ediyoruz.

49.Gün - 22 Ekim: 31.kez alana
çıktım, işkenceyle gözaltına alındım.
Avukatım Nadide Özdemir ve Dev-
rimci İşçi Hareketinden bir kişi alan-
da ve gözaltı çıkışımda yanımdaydı. 

50.Gün: Bugün gene alanı çık-
tığımı ilk anda tekrar gözaltına
alındım. 

51.Gün: Bugün direnişimi An-
kara’ya, Mahir Kılıç’ın direniş ala-
nına taşıdım. Mahir 43 gündür
CHP Genel Merkezi önünde açlık
grevinde. ...Son bir haftadır B1 ve
şeker almayı kesti...

52.Gün: Ankara dönüşü yorgun
ve uykusuz olduğum halde direniş
alanına çıktım. Alana gelir gelmez
katil polisler tarafından tekrar göz-
altına alındım.
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Gençlik Halkın Olduğu
Her Yerde Örgütlenecek

İstanbul İkitelli Liseli Dev-
Genç’liler mahallede örgütlenme
ve kampanya çalışmalarını sür-
dürüyor. 25 ve 26 Ekim’de yapılan
çalışmalarda ilk olarak umudun
sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı ya-
pıldı. “Söz, Karar, Örgütlenme
Hakkımızı İstiyoruz, Alacağız!”
kampanyası dahilinde mahallede
kuşlama ve bildiri çalışması ya-
pıldı. Liseli gençliğin okul çıkış
saatlerinde bildiri dağıtımı ve
kuşlamalar öğrencilere dağıtıldı.

Bayram Dalyan Özeleştiri
Vermek Zorundadır!

Ankara Halk Cephesi Bayram
Dalyan’a ilişkin 29 Ekim’de yazılı
yaparak; “Bir dönem ilişkilerimiz
içinde yer alıp düzene döndükten
sonra düzenin pisliklerini saflarımıza
taşımaya çalışan Bayram Dalyan,
sözlü olarak defalarca uyarılmasına
rağmen saflarımızda dedikoduyu
ve yalanı yaymaya çalışmış, sosyal
medyada yoldaşlarımızı karalayıcı
paylaşımlarda bulunmuş, tutsak-
larımıza ve yoldaşlarımıza hakaret
etmiş, ilişkilerimizi kendi çıkarına
kullanmış ve bir yoldaşımızı fiziki
olarak yaralamıştır. Kapsamı yu-
karıda belirtilen konularla ilgili öze-
leştiri verene kadar Bayram Dal-
yan’ın hiçbir ilişkimizde yeri yoktur.”
denildi.

Saldırılarınıza Boyun Eğme-
yeceğiz, Tek Tip Elbise Giyme-
yeceğiz! 

Ankara TAYAD'lı Aileler 27
Ekim'de Sakarya Caddesi'nde, Öz-
gür Tutsaklara dayatılan Tek Tip
Elbise'ye karşı basın açıklaması
yaptı. Basın açıklaması sırasında
"İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
Ayten Öztürk Onurumuzdur!" slo-
ganları atan TAYAD'lılara saldıran
işkececi polis Halil İbrahim Şener'i
ve İlker Işık'ı gözaltına aldı.

Hakları İçin Direnen 
Mahir Kılıç Onurumuzdur 
Yalnız Bırakmayacağız
CHP’li İzmir Büyükşehir Bele-

diyesi'nin Sendika istediği için işten
attığı işçilerden Mahir Kılıç CHP
Ankara Genel Merkezi önünde işi
ekmeği onuru için direniyor. Süresiz
Açlık Grevi'nin 43.günü 24 Ekim'de
TAYAD’lı Aileler Mahir Kılıç’ı ziyaret
ettiler. Mahir Kılıç'ın her zaman
yanında yer alacaklarını ve dire-
nişine destek olacaklarının açık-
lamasını yaptılar.

Gözaltılar, Saldırılar Mücade-
lemizi Engelleyemeyecek:

İstanbul TAYAD'lı Aileler 27
Ekim'de, Taksim
Galatasaray Liseli
önünde basın açık-
laması yapacakları
sırada katil polisin
saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında
TAYAD'lı Feridun
Osmanağaoğlu ve
Yıldız Turan göz-
altına alındı.

CHP Mahir Kılıç'ın 
Taleplerini Hemen 
Kabul Etmelidir
Halk Cephesi Mahir Kılıç'ın yap-

tığı direnişle ilgili 26 Ekim'de bir
açıklama yayınladı. Açıklamada:
"Mahir Kılıç’ın Ankara CHP Genel
Merkezi önünde iş ekmek onur
direnişinin 78.günü, onur açlığının
45.günü. Haksız yere isten attığı
bir emekçinin talebini çözmeyen
bir parti halkın hangi sorununu
çözebilir? Mahir Kılıç’ın açlığı 46.
güne dayandı, B1 ve şeker almıyor.
Sağlığında meydana gelecek olum-
suzlukların hesabını CHP nasıl
verecek?" denildi.

Taksim
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Halkın kendi öz örgütlenmesi olan halk meclisleri
yaşadığımız ülke gerçekliğinde en yakıcı örgütlülük-
ler haline gelmiştir. Halkın uyuşturucu, yol, elektrik
barınma sorunları ve seçimden seçime bu konuları
dile getiren burjuva partileri, halkın sorunlarını oya
çevirip bir daha uğramıyor.

Bir avuç burjuva siyasetçisi halkın sorunlarını
çözebilir mi? Düzen siyasetçileri bu açlığı, yoksullu-
ğu yaratan bizzat milletvekili oldukları o partiler ve
temsil ettikleri düzendir. Peki ne yapmalıyız, çözüm-
süz müyüz, çaresiz miyiz yoksa bize tepeden baka-
rak söyledikleri gibi aklımız ermez mi bir şeye?

Hayır, açlığı yoksulluğu yaşayan bizleriz, üreten
bizleriz, tek tek ayrı ayrı olursak başaramayız; ama
bir olursak her şeyi başarırız! Çünkü açlığa ancak
açlar son verebilir. Tuzu kuru bir avuç hırsız vere-
mez.. Veremez; çünkü çıkarları bu alçak düzenden
yanadır. 

Sorunlarımız çok... Uyuşturucu batağında gençle-
rimiz, evimizde su yok, yol yok... Hepimiz öfkeliyiz
ama ne yapabiliriz tek başımıza? İşte bu sorunlar
dağınıklığımız yüzünden var. Bir olursak kafa kafaya
verirsek başarırız. Her sorunumuzu birlikte çözeriz.
Nasıl yapmalıydık? Bir araya gelmeliydik!

Biz de Hatay’da Tekebaşı Halk Meclisi' ni kur-
malıyız. "Bir araya gelmeliyiz öfkemizi aklımızı
becerimizi birleştirmeliyiz" dedik.

Tekebaşı, Arap Alevi halkının yaşadığı bir mahal-
le. Uyuşturucunun ekildiği, içildiği ve satıldığı ve bu
pis işleri yapan çetelerin var olduğu bir mahalle.
Tespit ettiğimiz 12 kumarhanenin olduğu, 30 yıldır
sudan mahrum bir şekilde yaşayan, elektriğin sürekli
kesildiği, yollarının bozuk olduğu, yapılan yolların ise
Tekebaşı halkı olarak yaptığımız eylemle kazandığı-
mız ve bu eylemden dolayı hakkımızda dava açılan
bir mahalle burası.

Sorunlar hepimiz ilgilendiriyordu. Önce Halk
Meclisi Yürütme Komitesi’ni oluşturmalıydık.
Mahallemizden çalışmalarımıza yardım edecek
hatta direkt halk meclisi komitesinde yer alacak
dört insanımızla koyulduk işe. Önce bizden, daha
önce halk meclisi oluşturmuş, sorunlarını bu meclis-
lerde çözen İstanbul'un yoksul mahallerindeki halk
meclisi deneyimlerini okuduk. Bu çalışmalarla ilgili

FOSEM'in çektiği kısa belgeseli izledik. Haftalık
düzenli olarak bir araya gelip toplantı yapma
kararı aldık. Sorunlarımızı konuştuk uyuşturucu, yol,
su, elektrik gibi yakıcı sorunlarımız vardı. Nasıl yap-
malıydık?

Geniş bir halk toplantısı yapma kararı aldık. Ne
yapacağımızı, nasıl yapacağımızı nereden başlaya-
cağımızı konuşacaktık bu toplantıda ve hep birlikte
karar alacaktık. Artık hepimiz bir öğretmen ve öğren-
ciydik, halkımızdan öğreniyorduk öğretiyorduk.

İlk toplantımızı mahallenin bir kahvesinde yaptık.
Kulaktan kulağa, yüz yüze davet etmiştik herkesi. İlk
toplantımıza 25 kişi katıldı. İlk toplantıda herkeste
bir heyecan ve acele vardı. Halk ilk kez kendi günde-
mini kendi sorunlarını konuşmak için bir meclis top-
lantısına katılıyordu. Herkes bir ağızdan konuşuyor-
du. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Halkımız o kadar
dolu ve öfkeliydi ki herkes söz alıp derdini anlatmak
istiyordu. Böyle anlaşamayacağımız kesindi. Bu
sorunu herkes tek tek söz alıp birbirini dinleyecek
şekilde karara bağladık. 

Konuştukça mahallemizin birçok sorunu olduğu-
nu daha net gördük. Bir liste çıkarıp konuşulanları
sorunları not almaya başladık. İlk toplantımızın sonu-
cunda mahalledeki çocuk kaçırma olaylarına
müdahale etme kararı aldık. Aldığımız karar doğ-
rultusunda; 

* Çocuk kaçırma durumlarıyla ilgili uyarı amaçlı
mahallenin üç yerine tabela asma kararı aldık. 

* Mahalleye giren şüpheli biri olduğunda onu sor-
gulayacak, kim olduğunu tespit edecektik. Suçluysa
cezalandıracaktık, bunun için bir sopalı ekip kurduk.

* Halk Meclisi’ne ait bir telefon aldık. 
Tüm bu işler için maliyet çıkardık ve kimlerin

yapacağını belirledik ve aldığımız kararları uygula-
dık. İlk toplantımız biterken mahallemizin yakıcı bir
sorunu olan su sorununu ikinci toplantımızda günde-
me alma kararı aldık. Ve ikinci toplantımızın gününü
belirledik. 

İkinci toplantımızda mahallenin 30 yıllık sorunu
olan su sorunu ile toplantı gündemimizi belirledik.
Düzen partileri yıllardır her seçim döneminde vaat-
lerde bulunup seçim sonrası unuttukları için halkımız
30 yıldır içme ve diğer ihtiyaçlar için sularını taşıya-
rak bin bir türlü eziyetle temin etmekteler. 

Halkımızın artık düzen partilerinden bir beklentisi
yok ve çok öfkeliler bu konuda, her seferinde kandı-
rıldıklarını dile getirdiler. Artık beklemeye tahammü-
lümüz yoktu, sorunumuzu kendimiz çözecektik. İlk iş
olarak Belediye ve HATSU (Hatay su) ile sorunu
görüşmek için bir heyet oluşturduk. Ve mahalle
genelinde imza kampanyası başlatacaktık. Basın
açıklaması yapma kararı aldık. Basın açıklamasını
duyurusu için mahallede motosikletle anons yapa-
caktık. 

HALKIN SORUNLARINI ANCAK HALK ÇÖZER!
TEKEBAŞI HALK MECLİSİ KURULDU!
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Heyetin kim olaca-
ğını, imza föylerini
kimin çıkartacağını
ve kimlerin gezeceği-
ni belirledik. Ve 42
kişinin katılımıyla top-
lantımız bu sorunun
çözümü için alınan
kararlarla bildirildi.
Toplantı, ertesi m a -
hallede imza topla-
maya başladık. So -
kak sokak ev ev gez-
dik. Bine yakın imza
topladık. Bir yandan
da yapacağımız ba -

sın açıklamasına çağrı yapıyorduk. 
Kararlaştırdığımız gibi bir de mahallede çağrı için

motosiklet geliyordu. Açıklama günü toplanmaya
başladık. Halk balkonlardan pencerelerden ıslıklarla
alkışlarla desteklerini sunuyorlardı. Esnaf, işçi,
işsiz, ev hanımı, neneler dedeler. Halktık biz 150
kişiyle haykırıyorduk sorunlarımızı. Yaşlı teyzeler
Arapça’yla anlatıyordu çektiklerini öfkelerini "Su

bizim hakkımız söke söke alırız, Halkız haklıyız
kazanacağız" sloganları inletiyordu mahalleyi.
Okunan basın metninde eğer su sorunu 1 aya
çözülmezse daha farklı yollara başvuracaklarını
dile getiriyordu halk. Basın açıklamasını Hatay'ın
yerel basını dışında burjuva medya da yayınladı.
Sosyal medyada da büyük gündem olmuştu.

Öyle ki bu sorunu unutmuş sadece seçim
zamanı halkın kapısını çalan sözde "halkçı" bele-
diye, Halk Meclisi’ni arayarak görüşme talebinde
bulundu. Hatsu’ya biz de geliriz deyip soruna dahil
olmadıklarını göstermeye çalışıyorlardı. Biz de gele-
rek daha meşru bir zemin yaratırız diyorlardı. 

Biz Halk Meclisleri olarak halkın en haklı en
meşru örgütlenmesiyiz. Ve su bizim hakkımız!
Lütfetmeyeceksiniz söke söke alacağız. Gelişmeler
üzerine kendi aramızda değerlendirmeler yapıyor-
duk. Gücümüzü görmüştük, bir araya gelince neler
yapabileceğimizin mutluluğu vardı yüzümüzde. Halk
olarak halk meclislerinde birleşmenin örgütlü bir
şekilde çözüm aramanın önemini kavrıyorduk, öğre-
niyorduk gün gün. Tek tek eksiklerimiz olabilir güçsüz
olabiliriz; ama bir araya gelirsek gücümüzün yetme-
yeceği şey yoktur!

Tutuklu Kızı İçin Oturma Eylemi Yapan
Kezban Ana’ya Ataşehir Cemevi’nden Des-
tek!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Şubeleri
destek amaçlı her gün dönüşümlü olarak Armutlu
Cemevi’ni ziyaret etmeye başladı. İlk ziyareti ise
PSAKD Ataşehir Şubesi gerçekleştirdi. Şube Yönetim
Kurulu Üyesi İbrahim Eke, “Bu tarihimizden gelen bir
zulüm. Devletin yıpratma ve bölme politikasına karşı
Alevi inancının gereği direniş sergilememiz ve Kezban
Ana’ya destek sunmalıyız. Devletin bu baskı ve
zulmü zulmüne boğun eğmeyeceğiz.” dedi.

Yüksel Okulu Hatay’daydı
Yüksel Okulu 28 Ekim'de Hatay Eğitim-Sen’in ko-

nuğu oldu. Yüksel direnişçileri düzenledikleri çalışma
için; “Direnme hakkını ve meclisleri konuştuk. Hari-
kulade bir söyleşi oldu. Reformizmin KESK’teki sal-
dırısını ve bizi sendi-
kadan tasfiye etme ça-
basını da anlattık. Di-
reniyor ve üretiyoruz.
Yaşasın Direnişimiz!”
dediler.

Halkın Öğretmenleri Bakırköy Direnişçileri
Serbest Bırakılsın!

İşi, ekmeği, onuru için direnen Bakırköy direnişçileri
Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat 29 Ekim'de yaptıkları
eylem sırasında gözaltına alındılar. 30 Ekim'de
hakim karşısına çıkarılan halkın öğretmenleri Nursel
Tanrıverdi ve Selvi Polat, direnişlerinin 86'ıncı haf-
tasında ikinci kez tutuklandı...

Halkın Matbaası Her Yerde
Dev-Genç'liler, Halk Cepheliler 26 Ekim'de İzmir'in

çeşitli semtlerinde yazılama çalışması yaptı. Çalışmada
halkın matbaası duvarlara; "Yüksel Direnişi Onuru-
muzdur! Dev-Genç, Devrimci İşçi Hareketi, Halk
Cephesi" imzalı slogan ve 24 Ekim'de basılan Yürüyüş
dergisine destek amaçlı "Yürüyüş Dergisi Susturula-
maz!" yazılaması işlendi.



12 Kasım - 18 Kasım

Seyyid RIZA ve Yoldaşları
38’ Dersim isyanının önderleriydiler

onlar. Zulme karşı ulusal hakları, kimlikleri
ve gelecekleri için isyan  bayrağı açtılar.
Seyyid Rıza, Dersim isyanının önderle-
rindendi. İktidar, bir hile ile onu Erzincan’a
getirttikten sonra tutukladı. 18 Kasım

1937’de Elazığ Buğday Meydanı’nda; içlerinde oğlunun ve
kardeşinin de bulunduğu 11 yoldaşıyla birlikte idam edildi.

Sevcan YAVUZ:
Halkın direnişini ve örgütlenmesini dağıt-

mak için İstanbul Küçükarmutlu’ya işgal
güçleri gibi yerleşen, çocukların okulunu ka-
rakola dönüştüren polis işgalinde, okul bah-
çesinde bir panzer tarafından 17 Kasım
1992’de ezilerek katledildi. Sevcan Yavuz

Kadir Güven,
Devrim Aslan Güler,
Erkan Dilsiz:

Dersim’in
Çemişgezek ilçesine
bağlı Paşacık Köyü
yakınlarında 12 Kasım
1996’da çatışmada
şehit düştüler. 

Kadir, 1958
Malatya doğumludur. 1980 öncesinde mücadeleye katıldı. 12
Eylül sonrası Devrimci İşçi Hareketi içinde çalıştı. Tutsak düştü,
tahliye olduktan sonra yine mücadeleye koştu. 1993 Şubatı’nda
Dersim dağlarında gerillaydı.

Devrim, ‘77 Hozat doğumludur. Gerillaya katılmadan önce
demokratik alanda çeşitli faaliyetlerde bulundu. 

Erkan, 1981, Hozat doğumludur.  O da erken büyüyen
çocuklarımızdandı. Faşizm onu katlettiğinde 15 yaşında bir
Cephe gerillasıydı.

Kadir Güven

'95 yılında kış aylarında barınakta kalıyorduk. Kemal Abi
müfrezemizin eğitmeniydi. Bir çalışma programı çıkartmıştık.
Her gün belli saatlerde siyasi eğitim çalışması veriyordu. Ça-
lışmalara hazırlıklı gelirdi. Kendisi konuşur, anlatır, anlattırırdı.
Özellikle tarihimizi teferruatlarıyla biliyordu. Konuyu öylesine
öğretici, anlaşılır anlatırdı ki, herkesi çalışmaya katardı. Yol-
daşlarının konuştuklarını, öğrendiklerini görünce mutluluktan
uçar gibi olurdu. Hastalanmamamız için de geceleri kalkar,
üstümüzün açık olup olmadığına bakardı. Biz, “Kemal Abi,
bir şey olmaz” derdik bazen. O ise, “Canım kardeşim, bu can
sizin değil, Parti’nindir. Parti’nin malını hor kullanmamalıyız.
Size bir şey oldu mu, Parti bir insanını kaybeder” diyerek

gerçekleri kavratırdı. 
Özellikle hasta, sakat, yaralı arkadaşları canı pahasına

sahiplenir, korurdu. Bir müfrezemiz çatışmaya girmişti. Daha
önceden ayağı burkulan, yürüyemeyecek durumda olan bir
arkadaşımız vardı, Onu çatışma alanından adeta “koltuk
değneği” olarak çıkarmıştı. Emirgan çatışmasında da benzer
tavırlarını görmek mümkün. Çatışmada arkasına mevzilendiği
kaya kurşun almıyordu. Yakınında mevzilenen bir kadın yol-
daşımızın mevzisi ise kurşun alıyordu. Kemal abi, yoldaşı
kendi mevzisine getirip yerleştirdi. Kendisi de başka bir
sağlam yerde mevzilenmek için oradan ayrıldı. Biraz uzak-
laşmıştı ki 'yanına bir havan mermisi düştü. Bu patlama son-
rasında sağ dizinden ve kulağından yaralandı. Ayağına bir
şarapnel saplanmştı. Bu şarapneli bir yıl ayağında taşıdı.
Daha sonra yapılan küçük bir ameliyatla şarapnel çıkarıldı.

Kadir Güven’i Kır Gerilla Birliğinden Yoldaşları Anlatıyor:

Hasan Çiçek, Müslüm Aydın:
Oligarşi, 1994’te 13 Cephe geril-

lasının katledildiği Emirgan çatış-
masının ardından Cephe’nin ilişkile-
rine yöneldi. Köyler boşaltılıyor ve
yakılıyordu. Hasan Çiçek ve
Müslüm Aydın, oligarşinin dayatma-
ları karşısında köylerini terk etmeyi
reddettiler ve gözaltına alınıp katle-

dildiler. 
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat doğumludur. Derviş

Cemal Aşireti’ndendir. 1938 Dersim isyanında 13 yaşındadır ve
katledilenlerin cesetleri altında kalarak sağ kurtulmuştur. Cephe
taraftarı, gerillanın ilişkisiydi. Hozat’ın Şamaşi (Beytaş) Köyü’ne
bağlı Dereko Mezrası’nda 9 Kasım’da gözaltına alındı, 12
Kasım’da ağaca bağlanıp yakılarak katledilmiş halde bulundu.

Müslüm Aydın da, Cephe taraftarı ve gerillanın ilişkilerin-
dendi. Oligarşinin baskılarına boyun eğmedi, Hasan Çiçek gibi
askerler tarafından gözaltına alınan köylülerden biriydi, Kasım
1994’te Hozat’ın Dürüt Deresi’nde yakılarak katledildi.

Kıymet HANOĞLU: 
1967 Sivas Divriği doğumludur. Memurların,

Devrimci Memur Hareketi önderliğinde zincirlerini
parçaladığı, haklarını söke söke aldığı süreçte,
bu mücadelenin içinde yer aldı. Eyüp Beledi-
yesi’nde Elektrik ve Sanayi İşleri Bölümü'nde
mühendis olarak çalışıyordu. Ama o bunu bir
“statü” farkı olarak görmedi, tüm emekçilerin
çıkarlarının, geleceklerinin bir olduğunun bilin-

cindeydi. ‘91 yılından itibaren BEM-SEN’de örgütlü olarak
memurların hak alma mücadelesine katıldı. 1992'de yapılan
BEM-SEN Genel Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreteri olarak
yönetimde yer aldı. Kıymet, 13 Kasım 1993 günü İstanbul
Kartal’da, iki akrabasıyla birlikte kaldırımda yürürken bir kömür
kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Kıymet Hanoğlu

Muharrem Çetinkaya: 
Muharrem, 972 Malatya, Doğanşehir

Suçatı Köyü doğumludur. 1991’de katıldığı
mücadelenin çeşitli alanlarında yer aldı.
Aralık 1993’te Dersim dağlarında gerillaya
katıldı. 1996 sonlarında tutsak düştü. F Tipi
hapishanelere ve tecrite karşı gerçekleştiri-
len Büyük Direniş’te yer alan bir ölüm
orucu direnişçisiydi. 5. Ölüm Orucu Ekibi

içinde Ölüm Orucunu sürdürürken, Küçükarmutlu katlia-
mını protesto etmek için Sincan F Tipi Hapishanesi hücre-
lerinde bedenini tutuşturan Muharrem, 12 Kasım 2001’de
kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 

Muharrem Çetinkaya

Anıları Mirasımız

Erkan DilsizDevrim Aslan Güler

Müslüm AydınHasan Çiçek

“Bizi düşman askerinden güçlü kılan, inancımız
ve güçlü irademizdir. İşte bizi zorlu yollardan yürü
ten de budur” 

Kadir Güven



 ALMANYA:
Cemaat Ocak Direnişi: “Oturum

ve sosyal haklarımızın tehdit aracı
olarak kullanılmasına son” talebiyle
yapılan direniş devam ediyor.
Cemaat Ocak, ziyarete gelenlere
yaşadığı haksızlıkları ve ırkçı tavırları
anlatıyor. 

Köln Direniş Çadırı: 27 Ekim
2018 104-108’inci günlerinde de
açıldı. Küçük ziyaretçiler güne dam-
gasını vurdu.

Sonnur Demiray’ın kaldığı Os -
sendorf Hapishanesi önünde açılan
çadır, 3. ayını doldurdu. Tut sak -
larımızı hiçbir koşulda emperyalizmin
tecrit koşullarında yalnız bırakma -
yacağız denilerek direniş sürüyor.

Essen EKA: Dortmund, Essen
ve Köln’de seminerler yapılacaktır.
Seminerlerin Konusu: HO AMCA
BİZE SESLENİYOR; BEDELİ NE
OLURSA OLSUN TEK YOL DEV-
RİM! Dortmund: DAYEV 04.11.2018
Pazar saat 14.00. Köln: 10.11.2018
Cumartesi saat:15.00. Essen: EKA
18.11.2018  Saat 14.00…

Hamburg: Musa Aşoğlu’nun
Ka sım ayında Hamburg’da görü-
lecek duruşmalarının tarih ve saat-
leri aşağıdaki gibidir:

12.11.18 saat 13:00,
13.11.18 saat 10:00,
19.11.18 saat 10:00,
20.11.18 saat 10:00,
27.11.18 saat 10:00,
30.11.18 saat 10:00.
Musa Aşoğlu Onurumuzdur!

Avrupa’daki Halk Cepheliler’i duruş-
maları takip etmeye çağırıyoruz.

Duisburg: Uyuşturucuya karşı
mücadele halkla beraber, Halkın
desteğiyle çözülür .HFG ‘de tiyatro
çalışması başladı. HFG’de halkın
desteğiyle, dayanışmayla faaliyet
yürütülüyor. (29 Ekim 2018)

BELÇİKA
Liege Alevi Kültür Merkezi:

28 Ekim 2018. Küçük Armutlu Ce -
me vine AKP polisinin yaptığı sal-

dırıyı protesto etmek için her
cumartesi günü oturma eyle-
mi yapacakarını açıkladı. 

Brüksel: Kezban Anaya destek
için yapacağımız basın açıklamasına
tüm halkımızı çağırıyoruz: Yer Place
De La Monnaıe-Brüksel. Tarih 04
Kasım 2018 Saat: 14.00-16.00

Limburg: Kezban Ana’nın Dire -
nişi için Belçika’nın Limburg Alevi
Derneğinde dayanışma etkinliğinde
buluşalım. Yer: Limburg Alevi Der -
neği Michel Scheperslaan 113,
3550 Zolder. Tarih: 3 Kasım
Cumartesi. Saat: 14.00. 

 FRANSA
18 Ekim 2018 tarihinde An -

kara’da direnen Mahir Kılıç ve
Sarıyer Cemevinde direnen Kezban
Ana’ya destek için 1 günlük Açlık
Grevi yapıldı. Eyleme 11 kişi katıldı. 

Paris: Halk Cepheliler, Ayten
Öztürk için Paris Lübnan Büyük el -
çiliğini arayalım. Ayten Öztürk hangi
pazarlıklar sonucu Türkiye faşizmine
teslim edildi. Açıklama istiyoruz
diyelim.

Paris Lübnan Büyükelçiliği:
Telefon: 0033(0) 1.40.67.75.75.
Faks: 0033(0) 1.40.67.16.42. Mail:
amb-liban@outlook.fr. 

Lyon. Grup Yorum ile söyleşi:
Lyon konseri öncesi 26 Ekim tari-
hinde, akşam saatlerinde Bellevil -
le’de Centre Culturel Vivre En semb -
le lokalinde söyleşi düzenlendi.

İNGİLTERE
Londra: Uzun yıllardır Londra’da

yaşayan, yoldaşımız Alaaddin Ka -
lender’in annesi Selver Kalender,
17 Ekim 2018 günü vefat etmiştir.
Selver anamız evladının hasretiyle
veda etmiştir hayata. Ailesinin ve
tüm yakınlarının başı sağolsun.

YUNANİSTAN
Atina, 24 Ekim 2018 Çarşamba

günü saat 18.00’de Filistin Da ya -
nışma İnisiyatifinin çağrısıyla Atina
Fransız konsolosluğu önünde Geor -
ges İbrahim Abdallah’a özgürlük
talebiyle eylemi yapıldı.

Lübnanlı bir ko   münist olarak
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi saf-
larında Amerikan emperyalizmine
ve İsrail Siyonizmine karşı savaştı.
24 Ekim 1984 yılında Fransız em -
per yalizmi tarafında tutsak edildi.
34 yıldır Fransız hapishanelerinde
si yasi tutsak olarak yaşamaktadır.
Georges İbrahim Abdallah’ı derhal
serbest bırakılması talebiyle yapılan
eyleme 150 kişi katıldı.

İSVİÇRE
Basel: 14 Ekim Cumartesi günü

İsviçre’nin Basel şehrinde Halk
Meclislerinin tanıtımının yapıldığı
bir etkinlik düzenlendi. Saat 18.00
de açılış konuşması ile başlayan
etkinlik, topluca yenilen yemeğin
ardından Halk Meclislerinin tanıtımı
üzerine konuşmalar yapıldı. Ko -
nuş maların ardından halk türküleri
söylenerek etkinlik bitirildi. Halk
Meclislerinde Birleşelim denildi. 

AVUSTURYA
Viyana. Adalet Bakanlığı

Önünde Eylem: Anadolu Fe de -
rasyonu çalışanları, yaptıkları ey -
lemde Hak ve Özgürlüklerinden Asla
Vazgeçme ye cek lerini belirttiler.

25 Ekim 2018 Perşembe günü
eylemlerinin 10.su, 27 Ekim Cu -
martesi günü de eylemlerinin 11.cini
Adalet Bakanlığı önünde gerçek-
leştirdiler. 



Anti Emperyalist Cephe (AEC)
Broşürü Çıktı:

9. Uluslararası Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu ile,
enternasyonal dayanışmayı büyüt-
tük, emperyalizme ve faşizme bir
kez daha vurduk!

Açık faşizm koşullarında düzen-
lediğimiz sempozyum, emperya-
lizme ve faşizme karşı siyasi zafe-
rimizdir! Tecrit, imha, teslimiyete
karşı, emperyalizme ve faşizme
karşı, anti-emperyalist cephede bir-
leşelim! Sempozyum broşürümüz
çıktı. Broşürü indirmek için aşağı-
daki bağlantıya tıklayın…
https://drive.google.com/file/d/1R
4sgRPGe9v_Hbd2aHKa16taZxIed
NqvP/view?usp=sharing.

Av ru pa’da
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz
Özellikle de ÖDP-EMEP-HADEP reformizmi, KESK’teki eriyişin baş sorumlularıdır.

Devrimcileri tasfiye etmenin, KESK’in “sağduyu” adına izlediği uzlaşmacı poliitkaların,
memur hareketini kendi reformist parti ve politikalarının bir parçası haline getirebilmek için

başvurulan her türlü manevranın sorumlusu bu anlayışlardır.

KESK’i adım adım atıllaştırmış, kendi düzen içi politikalarına paralel hale getirmiş,
kendi örgüt anlayışlarını memur hareketine taşıyarak örgütsüzleştirmişlerdir.

POLİTİKA, ÖRGÜTLENME ANLAYIŞI, ÇALIŞMA TARZI...

Yeni mevziler kazanan değil kendini tekrar eden bir mücadele çizgisi oluşmuştur.
Emekçilerin öncüsü değil; Barikatı oldular.

Onbinlerin öfkesini ve taleplerini boğmalarını sorgulayacaklar. Bunun hesabını verecekler.

Çatışmayı göze almak ne demektir?
Çatışmanın gerektirdiği örgütlenmeleri ve araçları yaratmaktır. Çatışmayı sonuna kadar götürmektir.

Bir Sendikal Hareket Nasıl Eritilir?

- Düzenle çatışmaya girmemek, iktidarların icazetini kazanmak için, yıllardır aynı eylem takvimleriyle
memur kitlesini oyalayan, mücadeleyi güçsüzleştirip kitleyi umutsuzlaştıranların çağrısına kim uyar?

- Ayşenur Şimşek, İkram Mihyaz, Elmas Yalçın gibi, devrimci memur mücadelesinin öncüleri katledilirken
“kendi örgütsel çalışmalarını yapıyorlar” diye onlara sahip çıkmazken, KESK’i kendi legal partilerinin

“arka bahçesi” yapmaya çalışan reformist kafa, zulmün karşısına dikilebilir mi?

- Gazi’de halk katliama direnirken, mevcut eylem kararını “sağduyu” adına iptal edip, katliamcı iktidarın
övgüsünü kazanan kafa, sendikal mücadeleyi, halkın mücadelesinin bir parçası haline getirebilir mi?

- Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini, haklar ve özgürlükler mücadelesinden bağımsız görenler,
yanıbaşlarında sürüp giden bir katliamı, F tiplerine “gündemimiz değil” diyenler,

halkın mücadelesini birleştirebilir mi? Başkalarına destek verip, başkalarından destek alabilir mi?

- Sürekli “kitleye güvenden, marjinal olmamaktan” söz edip, her dönemde “kitle hazır değil, kitle kaldı-
ramaz” diye aslında kitleye hiç mi hiç güvenmeyenler, bu mücadeleye önderlik edebilir mi?

- “Demokrasi demokrasi” deyip, yıllardır memur hareketine KESK merkezinde, reformist parti
merkezlerinde alınan kararları dikte edenler, memur hareketinin öz dinamiklerini harekete geçirebilirler

mi?

- “Söz, yetki, karar çalışanlara” deyip, kongreleri koltuk paylaşımı alanına çeviren, bırakın üyelerin, sen-
dika yönetimlerinin bile önerilerini dikkate almayanlar, demokratik merkeziyetçiliği uygulayabilir mi?
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Faş�zm�n saldırılarına sanat cephem�zden
cevaplar vermeye devam ed�yoruz. Faş�zm b�z�
tesl�m almak tecr�t etmek �ç�n 10 arkadaşımızı
tutukladı, 6 arkadaşımızın başına 300.000 TL
ödül koyarak aranır duruma düşürdü. Sadece
AKP �kt�darında değ�l Grup Yorum her dönem �kt�-
darların hedefler� arasındadır. Yıl 1990 Grup Yorum
Mers�n konser� yasaklandı, yıl 1993 Konya DGM
hakkımızda arama kararı çıkardı… Kasetler�m�z
kurşunladı, üyeler�m�z tutuklandı, kültür merkez�m�-
z� defalarca basıldı, �mza günler�m�ze saldırı oldu…

Onlar yalan b�r dünyanın propagandası �ç�n
sanatı kullanırken b�zde halka gerçekler� gösterme-
n�n b�r aracı olarak kullanıyoruz sanatı. Kap�tal�zm�n
bütün kar hırsının halkımıza sadece kan, ter ve
gözyaşı get�rd�ğ�n� gösterd�ğ�m�z �ç�n. Dünyanın en
zeng�n 8 k�ş�s�
dünyanın yarı-
sının servet�ne
sah�p. Böyles�
b�r dünyada
savaşmak �se
b�r zo run lu -
luktur.  Bu yüz -
den b�z�m
s a n a t ı m ı z a
düşmanlar. 

Ama b�z�
yok edemez-
ler, Grup
Yorum b�r
tar�ht�r çünkü.
1980 faş�st
cuntasının tam
ortasında doğ-
muş halka
dayatılan apol�t�kleşmen�n karşısına Sıyırılıp
Gelen’le, Ce moyla çıkmış d�ren�ş dolu b�r tar�h. 

Ve 33 yıllık tar�h�m�z�n verd�ğ� güçle bugün de
savaşmaya, d�renmeye devam ed�yoruz. İdeo -
loj�m�z güçlü mücadele azm�m�z �se çok nett�r.
1996’da şeh�tl�ğ� göğüsleyen Ayçe İd�l Erkmen g�b�.
Rolünü en güzel oynayan Ayşe Gülen ve Ayşe N�l
Ergen g�b�… 

Ustalarımızdan alıyoruz gücümüzü halkı �ç�n sa -
nat yapmanın onurunu taşıyarak. Mahsun�’den,
Ruh� Su’dan el aldığımız g�b�…

Faş�zm�n b�z� tesl�m alma, tecr�t etme saldırıları-
na karşı yen� bestelerle, halk sanatçılığını anlattığı-
mız k�taplarımızla, albümler�m�zle verd�k en güzel
cevabımızı. 

B�z� konser yapamaz duruma get�rmeye çalıştı-
lar. Tutuklarsak, aranır duruma düşürürsek b�t�r�r�z
sandılar sahnelere çıkamayız sandılar. Ama tam

ters� oldu. İlk �nternet konser�m�z� 29 N�san’da
Tam Bağımsız Türk�ye ş�arıyla verd�k. Bu konse-
r�m�z aynı zamanda gelenekselleşm�ş Bağımsız
Türk�ye konserler�m�z�n 8.’�nc�s�yd�. 2011 yılında
Bakırköy Meydanı’nda 150.000 k�ş�yle başlattığı-
mız bu yürüyüş m�lyonların faş�zme olan öfke-
s�yle daha da büyüdü. 

İnternet konser�nde �lk deney�m ve her konserde
yaşadığımız heyecanın �k� katıyla karşınızdaydık.
Kalabalık ve yen� b�r ek�ple karşınızdaydık. Aynı
coşku ve ruh hal�yle, tar�hsel ve s�yasal haklılığı-
mızdan aldığımız güçle karşınızdaydık. 

Tutsak arkadaşlarımız hap�shanelerden gönder-
d�kler� faks ve mektuplarla yanımızda, aranan arka-
daşlarımız �se gönderd�kler� sesl� mesajlarla sahne-
m�zdeyd� o gün. 

F a ş � z m � n
l � s t e l e r � n e
besteler�m�zle
ve konserler�-
m�zle cevap
v e r m e y e
devam ed�yor-
duk. B�r�nc�
�nternet konse-
r�m�zden çıkar-
dığımız ders ve
deney �m le r le
önümüz daha
açıktı. Yen� b�r
�nternet konse-
r�ne hazırdık.
Ey lem örgütler
g�b� b�r o kadar
g�zl�l�k ve b�r o

kadar meşruluk �ç�n de konser çalışmalarımıza baş-
ladık. 

İk�nc� �nternet konser�m�z b�r çağrıydı. Fa ş�zme
karşı omuz omuza ol ma çağrısı! 

Sanatını burjuvaz�n�n h�zmet�ne sunmamış halk-
tan yana sanat yapan tüm sanatçı dostlarımızla b�r
arada olma çağrısı. 

Yer�n der�nl�kler�nde gece gündüz kazma salla-
yan emekç� terler�yle toprağı sulayan madenc� kar-
deşler�m�ze d�ren�şe geçme çağrısı…

Ez�len horlanan soykırıma uğrayan Kürt halkımı-
za barış değ�l savaşma, d�renme çağrısı…

L�selerde, ün�vers�telerde, demokrat�k b�l�msel
değ�l ger�c� b�r eğ�t�m gören, ülkem�z�n geleceğ�
öğrenc�ler�m�ze geleceğ�ne sah�p çıkma çağrısı…

Açlığa ve yoksulluğa ancak ve ancak omuz
omuza vererek, örgütlenerek son vereceğ�m�z hal-
kımıza mücadele çağrısı.

Faş�zm�n Saldırılarına Tesl�m Olmadık, Olmayacağız
Yaptığımız 3 İnternet Konser� Bunun Kanıtıdır
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Sahnem�zde yükselen halkımızın öfkes�n�n ses�-
d�r. B�z kavgada türküler�m�z �se en önde savaşma-
ya devam ed�yor. Sahnem�zde söz alıyor Yüksel
D�ren�şç�s� Nazan Bozkurt ‘B�zler b�r nes�l Grup
Yorum şarkılarıyla büyüdük ve Grup Yorum’un tür-
küler�yle d�rend�k. Yüzlerce kez Yüksel Caddes�’nde
gözaltına alındık, yüzlerce kez �şkence gördük ve
Grup Yorum’un b�r şarkısı var k� bu �şkencelerde,
�şkencec�ler canımızı daha fazla yaktıklarında özel-

l�kle gözaltı aracında bu şarkıyı söylerd�k… Karlı
dağlar g�b� d�k tut başını gösterme yaranı/ Çat kaş-
larını/ Kızılcık şerbet� �çt�m söyle/ Kan kussan b�le
d�ren zal�me… B�zler kan kussak b�le zal�me d�ren-
meye, kan kussak b�le türküler�m�z� söylemeye
devam edeceğ�z.’ d�yor Yüksel D�ren�şç�s� Nazan
Bozkurt. 

Türküler�m�z, güçsüze derman y�ğ�de �se
zafer narasıdır.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Sahnem�zde yükselen halkımızın öfkes�n�n ses�-
d�r. B�z kavgada türküler�m�z �se en önde savaşma-
ya devam ed�yor. Sahnem�zde söz alıyor Yüksel
D�ren�şç�s� Nazan Bozkurt ‘B�zler b�r nes�l Grup
Yorum şarkılarıyla büyüdük ve Grup Yorum’un tür-
küler�yle d�rend�k. Yüzlerce kez Yüksel Caddes�’nde
gözaltına alındık, yüzlerce kez �şkence gördük ve
Grup Yorum’un b�r şarkısı var k� bu �şkencelerde,
�şkencec�ler canımızı daha fazla yaktıklarında özel-
l�kle gözaltı aracında bu şarkıyı söylerd�k… Karlı
dağlar g�b� d�k tut başını gösterme yaranı/ Çat kaş-
larını/ Kızılcık şerbet� �çt�m söyle/ Kan kussan b�le
d�ren zal�me… B�zler kan kussak b�le zal�me d�ren-
meye, kan kussak b�le türküler�m�z� söylemeye
devam edeceğ�z.’ d�yor Yüksel D�ren�şç�s� Nazan
Bozkurt. 

Türküler�m�z, güçsüze derman y�ğ�de �se
zafer narasıdır.

İk�nc� �nternet konser�m�z�n üzer�nden aylar geç-
t�kten sonra sürekl� faş�zme karşı İlle Kavga İlle
Adalet d�yerek 3. �nternet konser�m�z�n hazırlıkları-
na başladık. Bu ses� susturamayacaklardı. Konser
hazırlıklarımız sürerken, konser�m�ze de 9 gün kal-
mışken, 4 Ek�m tar�h�nde kurumumuz AKP’n�n kat�l
pol�sler� tarafından b�r kez daha basıldı. Konser faa-
l�yet� yürüten arkadaşlarımızın heps� gözaltına alın-
dı. İsted�ler k� konser� yapamayalım. 

B�z�m sahnem�z sadece şarkı söylenen b�r yer
değ�l tam ters�ne b�r cenk meydanı savaş meydanı-

dır. Faş�zme karşı en güçlü cevaplarımız haykırırız
sahnem�zden. İlle kavga �le başlayan ve Zafer
Yakında �le b�ten b�r konser düşmanın en büyük
korkusudur bu yüzden. 

Halkların baş düşmanı Amer�ka’ya karşı
‘Amer�ka’dır düşman‘  demek, ülkem�z devr�mc� ha -
reket�n mücadele ç�zg�s� olan Dev-Genç’�n 46 yıl
coşkusuyla  başı çekmes� konser� adeta b�r Dev-
Genç kutlamasına çev�rmes� ve ‘B�r Dev-Genc�m�z
var El�fler� ve Şafakları Yaratan’ ş�arıyla mücadele
çağrısı yapması, Ayten Öztürk’ün vücudunda açılan
868 yaranın bugün 868 defa hesap sormaktan geç-
t�ğ�n� halkımıza anlatmak, faş�zme ve emperyal�zme
karşı d�renen halkın örgütünün ses� olmak �şte düş-
manın konserler�m�zden korkmasının nedenler�
bunlardır. 

Yaşadığımız her baskının nasıl aşılacağını b�l�-
yoruz. B�z Grup Yorum’uz! Ülkem�zde faş�zm�n sal-
dırılarına en önde cevap veren�z b�z, vatanımızın
bağımsızlığı ve özgürlüğü �ç�n her bedel� göze ala-
rak savaşanlarız b�z. Tutsak da düşsek g�zl�l�kte de
yaşasak doğru b�ld�kler�m�z� söylemekten korkma-
yacağız. Ekmek ve adalet �ç�n türküler�m�z� söyle-
meye devam edeceğ�z. 

İlle Kavga İlle Adalet

Bu Ses� Susturamayacaklar!

Kahrolsun Faş�zm Yaşasın Türküler�m�z

Tutsak Grup Yorum Üyeler� Ve Adresler�:

- Fırat Kıl, Hel�n Bölek, D�lan Ek�n, Özgür
Gültek�n - S�l�vr� 9 No'lu Hap�shane

- Sultan Gökçek, Seher Adıgüzel - Al�ağa
Şakran Kadın Hap�shanes�

- Bahar Kurt, Betül Varan - Burhan�ye T T�p�
Hap�shanes� 

- Bergün Varan - Bolu T T�p� Hap�shanes�
- Eren Erdem - Adana Kürkçüler F T�p�

Hap�shanes� 

Aranan Grup Yorum Üyeler�:

Al� Aracı, Emel Yeş�lırmak, İbrah�m Gökçek,
İhsan C�bel�k, Selma Altın, İnan Altın 

DERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!
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3 Ek�m'den 26 Ek�m'e kadar süren mahkemeler-
de, 1 yılı aşkın süred�r tutsak olan toplam 9 Grup
Yorum üyes�n�n �lk duruşmaları yapıldı. Bu mahke-
melerde h�çb�r Grup Yorum üyes� tahl�ye ed�lmed�ğ�
g�b�; üstüne üstlük aynı süre �ç�nde, 4 Ek�m günü İd�l
Kültür Merkez� AKP'n�n pol�sler� tarafından basıldı,
ve Grup Yorum üyes� Özgür Zafer Gültek�n'�n de ara-
larında olduğu 7 k�ş� tutuklandı.

Görülen mahkemelerde, b�r yalancı tanığın "Grup
Yorum üyes� olmayı suç olarak gösteren" �fadeler�
dışında somut del�l olarak sunulan h�çb�r şey yok.
Ama buna rağmen tahl�ye etmed�ler h�çb�r üyem�z�...

Bergün Varan'ın yaşadıklarını hep�m�z b�l�yoruz.
Geçen yıl, 30 Mayıs'ta, Türk�ye'ye geld�kten yalnızca
b�rkaç gün sonra İd�l Kültür Merkez�'ne yapılan bas-
kında gözaltına alındı, saçları yolundu. Bergün, bu
gözaltının ardından serbest bırakılmıştı. Bunun üze-
r�nden 1 ay b�le geçmeden, Grup Yorum �ç�n adl�ye
önünde yapılan adalet nöbet�nde "Grup Yorum'a
Özgürlük" yazılı döv�zle gözaltına alındı, tutuklandı.
3 ay sonra tahl�ye oldu, ama tahl�yeden 2 gün sonra
tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hap�shanede, Bergün'ün tutuklandığı dosya b�r-
den değ�şt�, �lk gözaltına alındığı İd�l Kültür Merkez�
baskınından tutuklanmış olarak göster�ld�. Ve geçt�ğ�-
m�z hafta, bu dosyanın görülen karar mahkemes�n-
de, Bergün'ün de dah�l baskında gözaltına alınan
herkese, mahkemeye get�r�l�p savunma yapmalarına
b�le �z�n ver�lmeden, 3 yıl ceza ver�ld�. Fakat "kaldığı
süre göz önünde bulundurularak" çoktan tahl�ye ed�l-
mes� gerek�rken, Bergün hala tahl�ye ed�lm�yor,
adeta reh�n alınıyor...

Tutsak üyem�z D�lan Ek�n, tutuklu yargılandığı
davanın h�çb�r duruşmasına get�r�lmeden 2 yıl ceza
aldı. Karar duruşmasında Çağlayan Adl�yes�'ne get�-
r�lmes�ne rağmen, adl�ye nezaret�nden dışarıya çıka-
rılmayarak duruşmaya sokulmadı.

D�lan Ek�n, aynı zamanda felç kalma r�sk�yle karşı
karşıya. Hap�shane �dares�, aylarca tedav�s�n� engel-
led�. D�ren�ş sonucu tedav� hakkını kazandı, fakat g�t-
t�ğ� hastanede doktor, "hal�ne şükret, beş vakıt
namaz kıl, geçer" ded�. Grup Yorum üyeler�n�n teda-
v�ler�n� engelleyen devlet, faş�st mafya l�der� Alaatt�n
Çakıcı'ya hastalığı neden�yle her gün 11 saat �z�n
ver�yor...

Erzurum'da, Nur cemaat�n�n yurdunda çocuklara
tecavüz eden b�r sapığa ver�len cezayı yakın zaman-
da Yargıtay bozdu. Eğer karara tekrar �t�raz ed�lmez-
se tecavüzcü, b�rkaç yıl yattıktan sonra tahl�ye ed�le-
cek. Ülkem�z�n dört b�r yanında mahkemelerden bu
ve benzer� kararlar çıkıyor. Tecavüzcüler, kat�ller, pe -

ze venkler, çete l�derler� aklanırken;  D�ğer yandan
Grup Yorum üyeler� �se 1 yılı aşkın süred�r b�r yalancı
ta nık �fades� neden�yle tutsak ed�l�yor, ve on yıllara
varan cezalarla yargılanıyor...

AKP faş�zm�, 14 Eylül'de tüm devr�mc� avukatların
tahl�ye ed�lmes�nden sonra, yargıyı "h�zaya çekt�".
Er tes� gün alelacele tahl�ye kararını bozdu, devr�mc�
avu katlar �ç�n tekrar tutuklama kararı çıkarttı. 3-26
Ek�m ta r�hler� arasındak� 5 mahkemede tutuklu yargı-
lanan yüz lerce k�ş�den yalnızca b�rkaçını tahl�ye ett�.
Grup Yo rum davasının avukatlarından Ömer Ka v� -
l�'y�, "mü vekk�ller�n� haklı göstermeye çalıştığı �ç�n"
tutukladı.

Grup Yorum üyeler�n�n de tahl�ye ed�lmemes�n�n
altında yatan, alınan bu s�yas� karardır. Ama b�z bu
süreçler� daha önce de yaşadık. Her türlü keyf�yete,
hukuksuzluğa karşı hakkımızı almanın tek yolu,
d�renmekt�r. Bu kararları tanımamaktır.

Ülkem�zde hukuku, faş�zm�n üstünü örten b�r şal
olarak tanımlıyorduk. Bugün �se mahkemeler, faş�z-
m�n üstünü örten şal olmanın da ötes�nde; faş�zm�n
halka karşı alenen ve kural tanımaksızın kullandığı
b�r sallamaya dönüşmüş durumdadır. Yargı, b�r suç
çetes�ne dönüşmüş durumdadır.

Bu suç çetes�, h�çb�r kural, h�çb�r hak hukuk tanı-
madan üyeler�m�z hakkında onlarca yıllık hap�s ceza-
ları verecek, ve b�z de buna ses�m�z� çıkarmayaca-
ğız, öyle m�?

Hayır, b�n kere hayır!
Tutsak Grup Yorum üyeler�n� özgürlükler�ne ka -

vuşturmanın yolu, b�r suç şebekes� hal�ne gelen
mah kemeler�n�n kararlarını tanımamaktan geçer

Tüm d�nley�c�ler�m�ze, Grup Yorum gönüllüler�ne,
Grup Yorum üyeler�n�n a�leler�ne çağrımızdır: Tutsak
üyeler�m�z�n b�r faş�zm�n hücreler�nde b�r gün daha
�şkence görmemes� �ç�n, Grup Yorum'a özgürlük ş�a-
rını daha da yükseltel�m... Okulda, �şyer�nde, sokak-
ta... Bulunduğumuz her yerde faş�zm�n bu pervasız-
lığını teşh�r edel�m... Grup Yorum'a özgürlük
sloganla rını duvarlara, tahtalara, kağıtlara vb. yaza-
lım... Adl�ye saraylarında, hap�shane önler�ne, mecl�s
önler�ne g�del�m, faş�zm�n karşısına d�k�lel�m, tutsak
üyeler�m�z� alana kadar onları rahat bırakmayalım...

Faş�zm�n bu saldırısını da b�rleşerek, d�renerek
boşa çıkaralım, bu kuşatmayı b�rl�kte yaralım!

Mahkeme Kararlarınızı, Cezalarınızı Tanı -
mıyoruz!

Tutsak Grup Yorum Üyeler�ne Özgürlük İst�yoruz,
Alacağız!

Kahrolsun Faş�zm, Yaşasın Türküler�m�z!

TÜM DİNLEYİCİLERİMİZE ÇAĞRIMIZDIR!

FAŞİZMİN SUÇ ORDUSUNA DÖNÜŞEN MAHKEMELERİN
KARARLARINI TANIMAYALIM!

GRUP YORUM ÜYELERİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI, DİRENMEKTEN,
FAŞİZMİN KARŞISINA DİKİLMEKTEN GEÇER!

HALKIN VE HAKLININ SESİ YÜRÜYÜŞ SUSTURULAMAZ! 39
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15 Ek�m 2017: 14. Armutlu Güz Şenl�ğ�'nde sahne
aldık.

26 Kasım 2017: Kartal Beyrut Performance'da
sahne aldık.

4 Şubat 2018: Ayşenur Ş�mşek Kurultayı'na katıldık.

21 Şubat: İd�l Kültür Merkez�'nde tutsak ve aranan
Grup Yorum a�leler� �le b�rl�kte basın toplantısı yaptık.

8 Mart: Gaz� Şeh�tler� Cemev�'nde düzenlenen 8
Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü etk�nl�ğ�ne katıldık.

20 Mart: Sanat Mecl�s�'n�n Tayfun Tal�poğlu anma
etk�nl�ğ�ne katıldık.

30 Mart: CHP Küçükçekmece �lçe b�nasında düzen-
lenen 30 Mart anmasına katıldık.

3 N�san: Sanat Mecl�s� ve Grup Yorum a�leler� �le b�r-
l�kte "Grup Yorum Üyes� Olmak Suç Değ�ld�r" başlıklı
basın toplantısı düzenled�k.

6 N�san: Yüksel D�ren�ş�'n�n 500. gün zafer kutlama-
sına katıldık.

29 N�san: 8. Bağımsız Türk�ye konser�m�z� �nternet-
ten canlı olarak yayınladık.

10 Haz�ran: Ders�m Dernekler� Fede ras yonu'nun
düzenled�ğ� p�kn�ğe katıldık.

1 Temmuz: 2. �nternet konser�m�z� düzenled�k.

12 Temmuz: Ders�ml�ler Derneğ�'nde 12 Temmuz
şeh�tler� anma etk�nl�ğ�ne katıldık.

13 Temmuz: ÇHD'n�n düzenled�ğ� Halkın
Avukatlarına Özgürlük etk�nl�ğ�nde sahne aldık.

16 Temmuz: Hatay-Samandağ'da Evvel Tem muz
Fest�val�'nde 40 b�n k�ş�ye konser verd�k.

21 Temmuz: Yüksel d�ren�ş�n�n 600. günü p�kn�ğ�nde
Ankara'da sahne aldık.

11-12 Ağustos: Adalet ve Özgürlük Kurultayı'nda
konuşma yaptık, d�nlet� verd�k.

16 Ağustos: Sanat Mecl�s�'n�n düzenled�ğ� "Halkın
Avukatlarına, Halkın Sanatçılarına Öz gürlük İst�yoruz"
başlıklı basın toplantısına katıldık.

9 Eylül: 9. Eyüp Baş Uluslararası Emperyal�st
Saldırganlığa Karşı Halkların B�rl�ğ� Sem poz yumu'nda
konuşma yaptık, d�nlet� verd�k.

30 Eylül: Devr�mc� Kamu Emekç�s� Elmas Yalçın'ın
mezarı başında yapılan anmaya katıldık.

13 Ek�m: İlle Kavga İlle Adalet başlıklı 3. �nternet
konser�m�z� düzenled�k.

GRUP YORUM'UN SON 1 YILDA FAŞİZME VERDİĞİ CEVAPLAR

Ü R E T İ M L E R İ M İ Z D E N  Ö R N E K L E R
DİREN YOLDAŞ

Mızrap tele değd�ğ�nde
Umut sarar her yanı
D�ren�r�z halaylarla hey

Başımıza ödül konmuş
Mahpusluk var, ölüm var
Ak cefadır alnımıza hey

Öfke büyür o yolunan
Saçımızın her tel�nde
Hesap olur o vurgular
Sazı çalan b�leğ�m�zde

Hücre hücre elden ele

Baş eğmeyen bestelerle
Duvarları vız gel�r b�ze!

D�ren yoldaş, d�ren

İnan k� b�z haklıyız

Yen�lmey�z (yok olmayız) çünkü b�z

Halkın bağrında saklıyız

Yoksul halk çocuklarıyız

Anadolu toprağımız

Sevdamızla öfkem�zle hey

Kawalar'dan Mah�rler'den

El almışız tar�hten

Yazıyoruz türkülerle hey

Ser ver�p sır vermeyen

Yoksul halkın evler�nde

Tohum ek�p kök salmışız

Bereketl� yüreğ�nde

Tomurcuklar ç�çek açar

Bayrak elden ele coşar

Türkü varsa ölüm susar hey

ÇATLAMIŞ SAZIM

Tanığıdır sazımız hasretl�ğ�n mapusluğun

Çalar türküsünü b�ze yarınların sevdaların

Söyler olur lal d�l�m�z mızrabın her vuruşunda

Sazımız s�lah eyler�z zal�m�n karşısında

Ey halkımın türküsü, türküsü dağlarımın

N�ce pusular aştık çatlamış sazım sen�nle

Ey kavgamın şah�d�, şah�d� �syanımın

P�r Sultan'dan m�ras b�ze çatlamış sazım

Yüreğ�m�zden d�llenen başeğmezl�ğ�n türküsü

Ferman yağsa ser�m�ze terk etmey�z b�z gülüşü

Göğe tutup can gövden� güneşe selam eyler�z

Sazımız tesl�m olmadı, b�zler h�ç tesl�m olmayız

Kara zulme başeğmeyen emekç�y� yenemezler

Halkların hayata yazılı kanunu böyle söyler

SİZ GÜLDÜKÇE

S�z güldükçe kırılır zemher�n�n ayazı

Açar Yüksel Caddes�'nde kardelenler

D�ren�ş b�r ezg� olup yayılır ülkeme

Er�ş�r sağır kulaklara, lal d�llere, kederlere

S�z güldükçe tar�he güzell�k nakşed�l�r

Haklıdır onurundan vazgeçmeyen bu kavgada

Gözler�n�z bakar ufka, yıldızlara güneşe

Tanık olsa da acıya, karanlığa ve zulme

Yüksel'�n ortasından yurdun dört b�r yanına

Gülüşünüz türkü olur, d�llen�r usulca

Yılgınlığın, suskunluğun, OHAL'�n ortasında

Zafer bakar ufuktan d�rend�kçe sol yanımız

Boşa değ�l bu bedeller, yarına armağanımız
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Grup Yorum olarak; tar�h�m�z boyunca �s�m-
s�z ve res�ms�z olmuşuzdur. Üret�mler�m�zde
ad-soyad koymayız, kolekt�f düşünür, kolekt�f
üret�r�z. Bu anlayışımızda b�r değ�ş�kl�k yoktur.

Ama bugün faş�zm�n farklı b�r b�ç�mde saldırısı
altındayız. Yoldaşlarımız, �s�ms�z ve res�ms�z ola-
rak mücadeley� sürdürmeye devam ederken;
faş�zm onların �s�mler�n� ve res�mler�n� af�şe ett�.
“Terör” �steler�ne yazdı, başlarına ödüller koydu.
Yarın başka Yorumcular’a da bunu yapab�l�rler. Ve
saldırı sadece Türk�ye �le de sınırlı değ�l.
Almanya'dak� konser yasakları, ölüm tehd�tler�; bu
saldırıların emperyal�zm �le ortak b�r şek�lde plan-
landığını göster�yor. Yan� c�dd� b�r saldırı var
Yorumcular’a; bunun şakası ya da "o kadar da olur
mu k�" ded�rtecek b�r tarafı yoktur!

Ve b�z, tar�h�m�z boyunca yapılan saldırıları
cevapsız bırakmadık, saldırılara hep karşı pol�t�ka-
lar ürett�k. Ürett�ğ�m�z pol�t�kalar, attığımız adımlar;
düşmanın saldırılarını boşa çıkarma ve halkın
mücadeles�n� büyütme hedefl� olmuştur.

Stratej�k hedef�m�zdek� ısrarımız; yüzlerce
gelenek yaratmıştır. Bunlar da aslında �lkeler�m�z�,
kurallarımızı, genel anlayışımızı �fade ed�yor.
Tesl�m olmama geleneğ�m�zden tutalım da kadın-
erkek �l�şk�ler�ndek� köşeler�m�ze, kend� g�y�m-
kuşam tarzımızı yaratmamızdan eğlence anlayı-
şımıza; b�rçok konuda bu gelenekler� yarattık.
İs�ms�z ve res�ms�z olma da bunlardan b�r�s�d�r.

Faş�zm, üyeler�m�z�n �s�mler�n� ve res�mler�-
n� af�şe ed�yorsa, b�z de buna sess�z kalamaz-
dık! Evet; "�s�ms�z ve res�ms�z" olmaları bu durum-
da mümkün olmuyor; ama bu durum, b�z�m yen� b�r
pol�t�kayı, yen� b�r takt�ğ� hayata geç�rmem�z� engel-

lem�yor. Faş�zm onların �s�mler�n� af�şe ed�yorsa;
b�z de onların �s�mler�n�, koydukları emeklerle,
yarattıkları değerlerle daha da öne çıkarıyoruz. İşte
bu nedenled�r k�, "L�steler�n�ze Besteler�m�zle
Cevap Vereceğ�z" kapsamında yayınlanan Yorum
şarkılarında, söz-müz�kten düzenleme ve vokallere
kadar şarkıda emeğ� geçen arkadaşlarımızın �s�m-
ler� �le b�rl�kte yazdık.

Yan�; faş�zm�n l�ste saldırısına karşı gel�şt�r�len
b�r takt�k bu. "İs�ms�z-res�ms�z olma" geleneğ�m�z�
b�r kenara bırakmış değ�l�z. Bu takt�ğ�m�zle, faş�z-
m�n pol�t�kalarını boşa çıkarıyoruz. Yarın koşullar
farklı olduğunda, saldırılar bu b�ç�mde gerçek-
leşmed�ğ�nde; Yorumcular da "�s�ms�z ve
res�ms�z" olmaya devam edecekt�r...

Yan� sonuç olarak;
1- İs�mler� yazma pol�t�kası; "�s�ms�z ve res�ms�z

olma" �lkes�n� ortadan kaldırmak, onun yer�ne
"star"lar yaratmak �ç�n değ�l, bu �s�mlerle faş�zme
meydan okumak �ç�n hayata geç�yor.

2- Üret�mler�n altına atılan her �mza, konulan
her �s�m; faş�zm�n l�ste saldırısına b�rer meydan
okumadır. Adı geçenler�n heps� de Yorumcu olmak-
la b�rl�kte, aynı zamanda Yorum'u l�stelere, tutukla-
malara, cezalara, yasaklara, ölüm tehd�tler�ne
karşı koruyacak b�rer canlı kalkan n�tel�ğ�nded�r.
Heps� de "S�z�n pol�t�kalarınız b�z�m �ç�n yok
hükmünded�r" demekted�r �s�mler�yle. 

3- Eğer süreç başka b�r b�ç�m alırsa, pol�t�ka da
buna göre değ�ş�r. Yan� pol�t�kalarımız, zaman ve
mekana göre, nesnel koşullara göre şek�llen�yor.
Bugünkü süreç bunu gerekt�r�yor, ve Yorum da bu
pol�t�kayı hayata geç�r�yor. Çünkü saldırıları ancak
doğru, devr�mc� pol�t�kalarla aşab�l�r�z.

""LİSTELERİNİZE BESTELERİMİZLE CEVAP VERİYORUZ"
KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÜRETİMLERDE İSİM KULLANMAMIZ ÜZERİNE...

Faş�zm�n B�z� Tecr�t Ed�p Yalnızlaştırma,
Terör�ze Ed�p İmha Etme Pol�t�kasını
Kolekt�f Üret�mler�m�z� Artırarak Cevap
Verd�k.

“Grup Yorum B�z�m Evde” D�yerek
Sah�plenen Halkımız İç�n Yaptığımız
Şarkılarımız:

1- Umuda Da�r
2- Dumanlı Dumanlı
3- Halay Başı

4- Hal�m Yaman Böyle
5- Burası İstanbul Maltepe
6- Çatlamış Sazım
7- D�ren Yoldaş
8- Yürü Y�ğ�d�m
9- Zevzek
10- Emperyal�zm
11- Bana Kavgayı Öğret
12- Xatır Be To
13- S�z Güldükçe 

L İ S T E L E R İ N İ Z E  B E S T E L E R İ M İ Z L E  C E V A P  V E R D İ K ,
V E R M E Y E  D E V A M  E D E C E Ğ İ Z !
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FAŞİZMİN SALDIRILARI:

- 10 üyem�z� tutukladı, 6 üyem�z�n başına ödüller
koydu. Üyeler�m�z�n a�leler�n� ölümle tehd�t ett�.

- Türk�ye'de ve Avrupa'da konserler�m�z� yasakladı.
- Kültür merkez�m�z� 5 kez bastı, üyeler�m�ze

�şkenceler yaptı.
- Tahl�ye olan üyeler�m�z� hap�shane çıkışında tek-

rar gözaltına aldı.
- Hasta tutsak

ü y e l e r � m � z e
"Şükred�nce geçer"
d�yerek tedav�ler�n�
en gelled�.

- Tutsak üyeler�-
m�ze on yıllara varan
gö rüş ve �let�ş�m
yasakları, hücre
cezaları verd�.

- Tutsak üyeler�-
m�ze yolladığımız ve
on ların yolladığı
mektuplara keyf�
ola  rak el koy du. Üre -
t�mler�n� pay laş ma -
larını engelled�.

FAŞİZMİN SALDIRILARINA CEVAPLARIMIZ:

- Yüzb�nlerce d�nley�c�m�ze ulaştığımız �nternet
konserler�yle, faş�zm�n konser yasaklarına güçlü b�r
cevap verd�k. Yaratıcılığımızla, teknoloj�y� kullanarak;
halkımıza ulaşmak �ç�n yen� b�r sanat mevz�s� daha
yarattık.

- Beyrut sahnes�ndek� g�b� salon konserler�nden
Samandağ Evvel
Temmuz konser�
g�b� meydan kon-
serler�ne, 8 Mart
etk �n l �k ler �nden
düğünlere kadar;
sahne alab�ld�ğ�-
m�z her yerde d�n-
l e y � c � l e r � m � z l e
buluştuk.

- Almanya'nın
b�rçok şehr�nde,
A v u s t u r y a ' d a ,
F r a n  s a ' d a ,
İ n g � l t e r e ' d e ,

İsv�çre'de, Hollanda'da, Yunan�stan'da, Bulgar�stan'da
konserler verd�k.

- Konserler�m�z defalarca engellenmek �stend�,
yasaklandı; d�ren�şler�m�zle yasakları boşa çıkardık
ve konserler�m�z� gerçekleşt�rd�k.

- Özgür tutsaklar cephes�n�n b�r parçası olarak;
faş�zme ve OHAL'e karşı genel d�ren�ş� sürdürdük.

Bu nedenle hap�shane �dares�n�n keyf� baskılarıy-
la, görüş ve �let�ş�m yasaklarıyla, hücre cezalarıyla,
�şkencelerle karşılaştık.

- Faş�zm�n mah -
 kemeler�nde dev-
r�mc� sanatımızı
tekrar tekrar sa -
vunduk. B�r kez
da ha yargılanan
değ�l, yargılayan
ol duk.

- Dışarıdak� �n -
ternet konserler�yle
eş zamanlı olarak,
hap�shane konser-
ler� verd�k.

- Üret�mler�m�ze
hap�shanede de
de vam ett�k. On -
larca yen� beste
yaptık. Sansür ne -
den�yle, üret�mler�-

m�z�n çok azını dışarıya ulaştırab�ld�k.
- "Bugün İd�l'� Ben Açıyorum" kampanyası çer-

çeves�nde her gün başka b�r d�nley�c�m�z ve dostu-
muz, İd�l Kültür Merkez�'n� açarak kurumumuzu
sah�plend�.

- "AKP'n�n Gücü Grup Yorum'a Yetmez" etk�n-
l�kler� çerçeves�nde; İd�l Kültür Merkez�'nde söyleş�ler
ve d�nlet�ler gerçekleşt�rd�k.

- 4 Ek�m 2018'de İd�l Kültür Merkez�'ne yapılan
baskında; halk düşmanlarına b�r kez daha kapıları-
mızı açmadık. Pol�s�n �şkenceler�ne, döktüğü kanla-
ra, ett�ğ� küfürlere b�r kez daha sloganlarımızla,
marşlarımızla, d�ren�ş�m�zle yanıt verd�k.

- Grup Yorum'a Özgürlük kampanyası çerçeve-
s�nde, b�nlerce d�nley�c�m�z; �nternet üzer�nden,
Ed�rne'den Ardahan'a, Malezya'dan Suud� Ara -
b�stan'a, Küba'dan Tac�k�stan'a kadar, ülkem�z�n ve
dünyanın dört b�r yanından, fotoğraflar aldık.
Papağanına Grup Yorum marşı söyleten d�nley�c�-
m�zden tutalım da, çocuğuna n�nn� olarak Grup
Yorum şarkıları d�nleten anne babalara kadar çok
farklı b�ç�mlerde v�deolar ve fotoğraflarla sah�plen�l-
d�k.

GRUP YORUM OLARAK, HALKIN SANATINI
YAPMANIN GÜCÜYLE, FAŞİZMİN SALDIRILARINA

BESTELERİMİZLE, ÜRETİMLERİMİZLE, KONSERLERİMİZLE
CEVAP VERDİK! TESLİM OLMADIK!

DERGİMİZ SON 14 AYDA 3 KEZ BASILDI!



GRUP YORUM BİR KEZ DAHA
FAŞİZMİN YARGISI KARŞISINDA!

YILGINLIK YOK, PİŞMANLIK YOK,
DEVRİMCİ SANATÇILIĞIN BAŞI DİK

ONURLU DURUŞUYLA MEYDAN OKUYUŞ VAR:

“Uçurtmalar Rüzgarı Arkalarına Aldıkları İçin Değil, Rüzgara Karşı
Oldukları Için Uçarlar. Bizi Uçuran Da Faşizme Karşı Mücadelemiz.
Bize Diyorsunuz Ki; Faşizme Karşı Mücadele Etmekten Vazgeçin,

Doğruları Söylemekten Vazgeçin!
Eğer Rüzgara Karşı Koymazsak Yok Oluruz. Vazgeçmeyeceğiz.

Milyonları Bir Araya Getiriyoruz. Doğrularımızdan,
Düşüncelerimizden, İnancımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

34 Yıldır Bunu Yapıyoruz...
Bu Zamana Kadar Hiçbir Savcının Karşısında El-pençe Divan

Durmadık. Grup Yorum’u Hiçbir Zaman
Böyle Göremeyeceksiniz, Boşuna Uğraşmayın!”



YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!

Haftalık Dergi
Sayı: 91

4 Kasım 2018
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)

Halkın Sanatçıları Özel Bölümü

Sanatçılık;
Taraf Olmak, Halkın Sanatını Yapmaktır!
Halkın Acılarını Öfkeye, Öfkesini İsyana,

Ağıdını Marşa, Sıkılı Yumruğa Çevirmektir!
Mücadelede Omuz Omuza Birleştirmek,

Kavgayı Büyütmektir!

Sanatçılık;
Taraf Olmak, Halkın Sanatını Yapmaktır!
Halkın Acılarını Öfkeye, Öfkesini İsyana,

Ağıdını Marşa, Sıkılı Yumruğa Çevirmektir!
Mücadelede Omuz Omuza Birleştirmek,

Kavgayı Büyütmektir!

Sanatımızı Milyonlarla
Buluşturabilmek İçin

SANAT MECLİSİ’NDE
ÖRGÜTLENELİM!

Sanatımızı Milyonlarla
Buluşturabilmek İçin

SANAT MECLİSİ’NDE
ÖRGÜTLENELİM!


