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Taksim Yalnızca Bir Meydan, Cepheliler Alan Fetişisti Değildir!
1977 1 Mayıs Katliamı’ndan Bu Yana Taksim Bir Mevzidir!
Mevzimizi Hiç Terk Etmedik,
Tek Başımıza Da Kalsak Doğru Politikada Israr Ettik!
Ve 2019 1 Mayıs’ında Direnen Tüm İşçiler, Öğrenciler,
Kamu Emekçileri, Gecekondulular, İşsizler, Yoksul Halkımız;
AKP Faşizminin Terörüne Rağmen Taksim’deydi!
Taksim’de Gözaltına Alınan 145 Kişiden 37’si Halk Cepheli’dir!
TARİH ve SINIF BİLİNCİMİZLE, ŞEHİTLERİMİZE BAĞLILIĞIMIZLA

1 MAYIS BİZİMDİR! BİZ KAZANACAĞIZ!

BARKIN TİMTİK, HALKIN AVUKATIDIR!
TÜM HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI GİBİ;
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TUTSAKLIĞIMIZDA, EVLADIMIZ VURULDUĞUNDA,
KONDUMUZ YIKILDIĞINDA, YOKSUL SOFRAMIZDA,
DÜĞÜNDE, HALAYIMIZDA, CENAZEMİZDE,
GÖZYAŞIMIZDA, AĞIZ DOLUSU GÜLÜŞÜMÜZDEDİR!
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- 1 MAYIS ÖZEL BÖLÜMÜHalk Cepheliler, Avrupa’da 1 Mayıs
alanlarında adalet talebini
haykırdı!
Halk Cepheliler, 1 Mayıs’ta neden
Taksim’e çıktıklarını anlatıyor...
1 Mayıs’ta Taksim’de gözaltına
alınan her dört kişiden biri Halk
Cepheli”dir! Bu, şehitlere
bağlılığımızın, halkın iktidarını
kurma iddiamızın, halk için
adalet isteğimizin, tarih ve sınıf
bilincimizin sonucudur!

İLLE KAVGA İLLE ADALET DEMEK İÇİN
GRUP YORUM KONSERİNDE BULUŞALIM!
BİLET İÇİN İLETİŞİM: 0212 238 81 46

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

TARİH BİLİNCİMİZLE, MEVZİMİZİ TERK ETMEYİP
DOĞRU POLİTİKADA ISRAR ETTİK!
TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI SORDUK!
SÖMÜRÜLEN, KATLEDİLEN HALKIMIZ İÇİN
ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEDİK!
ŞAN OLSUN TAKSİM’DEN, ŞEHİTLERİNDEN VE KAVGADAN VAZGEÇMEYENLERE!
ŞAN OLSUN 1 MAYIS’IN KAVGA GÜNÜ OLDUĞUNU UNUTTURMAYANLARA,
BEDEL ÖDEMEKTEN ÇEKİNMEYENLERE!
ŞAN OLSUN 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE DİRENENLERE, DÖVÜŞENLERE,
ŞAN OLSUN FAŞİZMİN KUŞATMALARINI PARÇALAYAN CEPHELİLER’E!
er sene olduğu gibi 2019 1 Mayıs’ında da
HALK CEPHELİLER Taksim’deydi. Her türlü
bedeli göze alarak Taksim’de coşkuyla
ADALET talebini haykırdılar.
TAKSİM’DE OLMAK ELBETTE BİR TERCİHTİR.
Devrim iddiası olanlar 1 Mayıs Taksim alanına her
koşulda sahip çıkmış, bedel ödemekten çekinmemiştir.
Taksim mücadelesi devrim mücadelesinin bir parçasıdır. Ülkemizdeki her türlü hak ve özgürlük mücadelesi, faşizme karşı demokrasi ve devrim mücadelesinin bir parçası olmak zorundadır.
Faşizmin hükmü altında hiçbir hakkın kalıcılığı
yoktur. Her an her türlü hak gasp edilebilir. Bu
durumda halkın haklarını elde edebilmesinin ve
haklarını güvence altına alabilmesinin tek yolu
kendi iktidarıdır.
İşte bu nedenle her türlü hak için mücadele esas
olarak devrim mücadelesinin bir parçası olarak ele
alındığında bir anlam kazanır. Bugün faşizmin iktidarı
altında 1 Mayıslar devrim mücadelesinin parçasıdır.
Taksim ise 34 emekçinin canı ve kanı nedeniyle 1
Mayıs alanıdır. Taksim’den vazgeçmek bu nedenle
devrimden vazgeçmektir.

H

1 MAYIS BİZİMDİR, 1 MAYIS’A SAHİP ÇIKMA
ONURU BİZİMDİR!
ÇÜNKÜ TAKSİM İÇİN BİZ DİRENİYORUZ, BEDEL ÖDÜYORUZ!
Taksim için direnen, mücadele eden sadece biz
varız. Sokak sokak direnen, gözaltılara, işkencelere
boyun eğmeden 42 yıldır, “TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR,
YASAKLANAMAZ’’ diyerek haykıran sadece biz varız.
2019 1 Mayısı’nda da Cepheliler, Taksim’e doğru
yola çıkmıştır. Kuşatmaları yara yara kimi yoldaşlarımız
alana çıkmayı başarmıştır. Bazı yoldaşlarımız ise
AKP’nin polisi tarafından henüz Taksim yolundayken
işkencelerle gözaltına alınmışlardır.
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37 Halk Cepheli; ya Taksim alanında ya da
Taksim yakınlarında gözaltına alınmıştır. Gözaltına
alınan Halk Cepheliler işkence ve polisin saldırılarına
maruz kalmış, “Yaşasın 1 Mayıs, Taksim 1 Mayıs
Alanıdır” sloganları ile direnmiş, asla boyun eğmemişlerdir.
Biz Taksim için mücadele etmeye, direnmeye
devam edeceğiz. Çünkü Taksim; emekçilerin, devrimcilerin canlarıyla kazanılmış bir mevzidir. AKP iktidarının Taksim hakkımızı gasp etmesine izin vermeyeceğiz.
Çünkü biliyoruz ki;
Taksim’den vazgeçmek 1 Mayıs’tan vazgeçmektir. 1 Mayıs’tan vazgeçmek onun devrimci
özünden vazgeçmektir.
Yoksa oligarşi kendi icazetinde bayram havasında
olacak 1 Mayıs’lara karşı çıkmayacaktır. Bugün AKP
iktidarı Bakırköy’ü göstererek burada kutlayın demektedir. Bakırköy’e gidenlere de bir şey dememektedir.
Çünkü AKP iktidarı bilmektedir ki Bakırköy’ü
tercih etmek, yürütülen irade savaşında AKP’nin
iradesine boyun eğmektir.
Faşist AKP iktidarı Bakırköy’e gidenlere ses çıkarmazken Taksim’e çıkan ve çıkmak isteyen Halk Cepheliler’e ve işçilere, öğrencilere, halkımıza saldırmaya
devam ediyor.
Çünkü biliyor ki Taksim demek uzlaşmamaktır.
Teslim olmamaktır. Çünkü Taksim demek AKP ile yürütülen irade savaşında boyun eğmemektir.
Taksim demek devrim demektir.
Taksim’den vazgeçenler devrimden vazgeçenlerdir.
Düzeniçileşenlerdir. Biz ise ısrarla Taksim demeye
devam ediyoruz. Çünkü biz devrim mücadelesinden
asla vazgeçmedik.
Çünkü biz büyük bedeller ödeyerek emperyalizmle dünya devrimci örgütleri arasındaki ideolojik
savaştan zaferle çıktık. İşte bu ideolojik gücümüzle
Taksim’de ısrar ediyoruz. Bu gücümüzle AKP fa-
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şizminin politikalarını boşa çıkarmaya devam ediyoruz.

KENDİ İRADELERİ OLMAYANLAR EMEKÇİLERİ TEMSİL EDEMEZLER, ETMİYORLAR!
Bakırköy ile Taksim arasında yapılan tercih, basit
bir alan seçimi değildir. Taksim, ’77 yılında 34 emekçinin,
89 yılında Mehmet Akif Dalcı’nın katledildiği 1 Mayıs
meydanıdır.
AKP iktidarı ise bu tarihsel gerçekliği değiştirme,
Taksim’i emekçilere ve devrimcilere tamamen yasaklama çabasındadır.
Bu durumda Taksim ile Bakırköy arasındaki tercih,
ideolojik bir tercihtir diyoruz. Düzen ve devrim arasındaki
AKP faşizminin saldırılarına karşı alınacak tavır konusundaki tercihtir.
Taksim demek 1 Mayıs demektir. Taksim’den vazgeçmek 1 Mayıs’tan vazgeçmektir. Taksim ve Bakırköy
arasındaki seçim esasen 1 Mayıs’a sahip çıkmak ile
1 Mayıs’tan vazgeçmek arasındaki seçimdir.
KESK, DİSK, TMMOB, TTB KOL KOLA, 2019
1 MAYIS’INDA DA TAKSİM’İ TERK ETME KARARI
ALMIŞTIR!
Demokratik olduğu iddiasındaki bu sendikalarodalar, 1 Mayıs kararını, temsil ettikleri emekçilere
sormadan AKP’nin İçişleri Bakanı’na, valisine danışarak almışlardır. Diğer yandan da “Taksim için
mücadelemiz sürecek” açıklaması yapıyorlar. Aynı
açıklamayı Kazancı yokuşunda karanfil bırakırken de
tekrar ediyorlar.

Taksim Alanını Terk Ederek,
Taksim İçin
Nasıl Mücadele Edeceksiniz?
Sormak lazım DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’na;
“Peki siz neredesiniz?”
Arzu Çerkezoğlu burjuva politikacıları gibi demagoji
yapmaktadır. Direnerek bedel ödeyen devrimcilerin
canı-kanı-emeği üzerinden Taksim 1 Mayıs propagandası yapılamaz.
Boyun eğerek Bakırköy yolunu tutanlar Taksim
için direnemezler.

UZLAŞMACI, TESLİMİYETÇİ POLİTİKALARLA
TAKSİM SAVUNULAMAZ! EMEKÇİLERİN HAKLARI SAVUNULAMAZ!
Ülkemizde 1 Mayıs hakkı uzlaşmacılıkla değil direnerek ve bedeller ödenerek kazanılmıştır. Uzlaşmacı,
düzeniçi, reformist sol ve uzlaşmacı sendikalar; 1
Mayıs’ı salonlara hapsederken Cepheliler sokaklarda
Taksim için şehitler vererek çatışıyorlardı.
Cepheliler ısrarla ve kararlılıkla 1 Mayıs hakkı ve
Taksim için mücadele ettiler. Gözaltına alındılar, tutsak
düştüler, işkence gördüler ve şehitler verdiler. 1 Mayıs
hakkı ülkemizde ancak böyle kazanılabildi. Taksim 1
Mayıs alanı da direnerek kazanılacak!
Reformist düzeniçi solun uzlaşmacı ve teslimiyetçi
tavırlarıyla hiçbir hak kazanılmamıştır, kazanılamaz!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB neden üyelerinin
direnişlerini örgütleyemiyor?
1 Mayıs’tan vazgeçenler, Taksim’i AKP’ye terk
edenler, emekçileri de terk etmekten yalnız bırakmaktan
direnenlere sırtlarını dönmekten çekinmezler. Öyle
de olmuştur.
Baskılara, tutuklamalara, iş güvencesinin ortadan
kaldırılmasına, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına, iş cinayetlerine, iş yerlerindeki baskı ve hak
gasplarına yönelik tek bir direniş örgütlemediler.
Çünkü direnmek bedel ister.
İşinden atılan üyelerinin hakları için direniş örgütlemeyenler, direnen Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)’ne
saldıranlar, Yüksel Direnişçileri ve direnişe destek
veren üyelere, direnen üyelerine sendika kapılarını
kapatanlar, tasfiye edenler, işçisini işten atan, direndiği
için linç saldırısı örgütleyenler Taksim için mücadele
edemezler.
MÜCADELE ETMEDİLER UZLAŞTILAR. TAKSİM 1 MAYIS ALANINI TERK ETTİLER. 1 MAYIS
ŞEHİTLERİNE SIRTLARINI DÖNDÜLER.
HALKA YALAN SÖYLEMEKTEN VAZGEÇİN!
AKP’NİN GÖSTERDİĞİ BAKIRKÖY’E GİDEREK
SUYA SABUNA DOKUNMAYAN AÇIKLAMALARLA TAKSİM İÇİN MÜCADELE EDİLEMEZ!
Taksim’i terk ederek AKP icazetinde AKP’nin
seçtiği bir meydanda “1 Mayıs” yapılamaz. Taksim
hakkı savunulamaz!
AKP yasaklıyor ve siz yönünüzü AKP’nin pusulasına göre ayarlıyorsunuz. Nereyi gösterirse
oraya gidiyorsunuz. Sırtınızı Taksim için mücadele
edenlere yüzünüzü ise AKP’ye dönmüşsünüz. Siz
Taksim için mücadele edemezsiniz. Siz 1 Mayıs’a
sahip çıkamazsınız.
Sormak gerekir bu sendika ve oda yöneticilerine:
Bugüne kadar OHAL ile işinden edilen işçileremekçiler için hangi direnişleri örgütlediniz?
Şu ana kadar kararlı sonuç alıcı hangi direnişleri
örgütlediniz?

BARKIN TİMTİK SERBEST BIRAKILSIN!
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İşçi hakları için direnmediniz. Taksim için direnmediniz. KHK ile ihraç edilen yüz binlerce emekçi
için direnmediniz. Siz kimi temsil ediyorsunuz, kimin
çıkarlarını savunuyorsunuz?

Reformist-Oportünist Sol,
Taksim’den Vazgeçerek
Devrimden Vazgeçmiştir!
Oportünist solun büyük çoğunluğu ise Taksim’e
yürümek için toplanma yeri olarak Beşiktaş, Barbaros
Yokuşu, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy’ü adres göstermiştir.
Taksim’den kilometrelerce uzakta Taksim alanı savunulamaz. Bu da oportünizmin dostlar alışverişte
görsün politikasından başka bir şey değildir. Olabildiğince Taksim alanından uzaklaşmışlardır.
Devrimden vazgeçmelerinin anlamı düzeni tercih
etmektir. Emperyalizmin beyinleri teslim alma saldırıları
karşısında direnmeyenler, faşizmin saldırıları karşısında
direnmeyenler, her fırsatta uzlaşma yolları arayanlar,
ideolojik olarak yenilenler; AKP’nin gösterdiği alanlara
gitmeyi tercih etmişlerdir.
Oportünist, reformist sol ve Kürt milliyetçilerinin
kendilerine özgü bir politikaları da kalmamıştır. Hemen
hemen hiçbir konuda politika üretemez duruma gelen
düzeniçi sol, 1 Mayıs konusunda da bir politika üretememiş, kendi iradesiyle bir karar alamamış, uzlaşmacı
ve teslimiyetçi konfederasyonların kuyruğuna takılmışlardır.
Kuyrukçuluk; düzeniçi solda adeta bir alışkanlık
halini almıştır. Bütün bunlar ideolojik netliğe ve bağımsızlığa sahip olmamanın doğurduğu sonuçlardır.
Bir alanı siyasi bir mevzi haline getiren onun
tarihi, sınıflar mücadelesi içinde kazandığı yer ve
mevcut süreç açısından taşıdığı önemdir.
Mevzi; kazanılması ya da kaybedilmesi, mücadelenin akışını belirleyen çatışma alanıdır.
Mevzi; devrimin, mücadelenin kalbinin attığı yerdir.
Mevzi; Taksim’dir.
1 Mayıs’ın özü; tartışmasız sosyalizm mücadelesidir.
Taksim 1 Mayıs’ın özü de faşizmle dişe diş mücadeledir.
Devrimle düzenin mücadelesidir.
Hak ve özgürlüklerle faşizmin mücadelesidir.
Oligarşi ile Türkiye halklarının irade savaşıdır.
Oligarşi 10 yıllardır Taksim yasağından vazgeçmediyse,
emekçileri, devrimcileri Taksim’e çıkarmamak için ideolojik,
politik, fiziki her yolla
saldırdıysa ve saldırmaya devam ediyorsa işte bu ger-
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çeklerin bilincinde
olduğu içindir.
Sol ve Kürt milliyetçileri ise, tarih
ve sınıf bilincini tamamen kaybetmiş,
düşman ve savaş
kavramlarını literatüründen çıkarmıştır.
Taksim’de kanımız aktı. Tarihsel-siyasal kökleri dışında bizim için manevi anlamı da çok büyüktür.
Taksim mücadelesi, aynı zamanda faşizmin katliamcı
tarihiyle bir hesaplaşmadır.
Taksim, aynı zamanda sol için de bir hesaplaşma
çağrısıdır. Biz her yıl, bu gerçekleri hatırlatmaya
devam edeceğiz. Çünkü tarih ve sınıf bilincini yitirerek
uzlaşan sol; 1 Mayıs’ı alan tartışmasına indirgemiş,
dahası bizi de “alan fetişizmi” yapmakla itham etmiştir.
Taksim tartışması, demokratik mücadelenin nasıl
yürütüleceğine, işçi sınıfı mücadelesinin gelişmesinden
ne anlaşıldığına ilişkin bir tartışmadır. Cepheliler 1
Mayıs ve Taksim mücadelesini, on yıllardır yalnızca
faşizme değil aynı zamanda reformizme ve oportünizme karşı da vermiştir.
“Biz olay çıkmasını istemiyoruz” diyorlar. Daha da
ileri gidiyorlar. “Taksim’e çıkacağız polis saldıracak,
işçi ve emekçiler açısından moral kaybı yaratacak”
diyorlar. “Taksim dersek kitlesel olmaz, AKP faşizmine
verilecek en iyi cevap, kitlesel ve birleşik 1 Mayıs’tır”
diyorlar.
Reformizmin-oportünizmin kendini kandırdığı,
dahası başta işçi sınıfı olmak üzere halklarımızı kandırdığı açık ve nettir. Dün de, bugün de yaptıklarıyla
faşizmi güçlendiriyorlar. Faşizme manevra alanı
kazandırıyorlar. Faşizmin mevzilerini daraltacaklarına emekçilerin mevziilerini geriye çekiyorlar.
Emekçileri faşizmin saldırılarına terk ediyorlar.
‘Kitlesel’miş, ‘birleşik’miş yalan bunlar. Faşizmin
icazetinde bir kitlesellik ve birlik, emekçileri değil
sadece faşizmi güçlendirmiştir.
Ülkemiz tarihinde tüm halk güçlerini birleştiren
en kitlesel 1 Mayıslar, 1 Mayıs’ın devrimci özüne
uygun gerçekleştirildiği Taksim 1 Mayıs Meydanı’ndaki kutlamalar olmuştur.
Olay olsun istemiyorlarmış. “Olay” dedikleri faşizmle
irade savaşıdır, mevzi kazanma savaşıdır, faşizmin
katliamlarıyla hesaplaşmaktır. İstemedikleri ve kaçtıkları
bunlardır.
1 Mayıs’ın kavgasını veremeyenlerin temsil ettiklerini
söyledikleri işçilerin, memurların, öğrencilerin, mühendis-mimarların, sağlıkçıların, yoksulların hakları
için de kavga etmeyecekleri açıktır.
Ayrıca o kaçtıkları “olay”ı çıkaran, uzlaştıkları faşizmin kendisidir. “Olay” diyerek içini boşaltmaya ça-
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lıştıkları faşizmin
saldırı ve katliamlarıdır.
Faşizmin saldırmadığı hiçbir
eylemde, mitingde, 1 Mayıs’ta
“olay” da olmamıştır. 2010, 2011, 2012 Taksim kutlamaları ve Grup
Yorum’un Bağımsız Türkiye konserleri; hem kitleselliği,
coşkusu, hem de halktan kimsenin burnu kanamadan
gerçekleşmesi bunun örnekleridir.

REFORMİZM, OPORTÜNİZM, HALKA GÜVEN
VERMEKTEN, İNANDIRICI OLMAKTAN ÇOK
UZAKTIR!
DİRENENLER, TAKSİM MEVZİSİNİ KORUMAK
İSTEYENLER YİNE TAKSİM’E AKMIŞTIR!
Şu anda ülkemizde işi-ekmeği-onuru için direnen,
sendikaları tarafından yüz üstü bırakılmış ne kadar
işçi, kamu emekçisi varsa Taksim’e çıkmıştır.

TAYAD’lı Ailelerden
Adalet ve Özgürlük Kahvaltısı
İstanbul TAYAD’lı Aileler adalet ve özgürlük için
dayanışma kahvaltısının
17’incisini Küçükarmutlu
Cemevi bahçesinde düzenledi. Nice etkinliklere
şahit olan bahçe; baharın
ılık havasında ve yeşilliğinde misafirlerini, aileleri
buluşturdu. Kahvaltı öncesi adalet mücadelesi ve
dayanışmayı büyütme adına konuşma yapılarak
program başladı. Kahvaltının ardından ise sohbetler devam ederek 37 kişinin katıldığı program sonlandırıldı.

TAYAD’lı Aileler Gazi Cemevi Oturma Eyleminin
134. Gününde
TAYAD’lı Aileler, İstanbul Gazi Mahallesi Cemevi’nde sürdürdükleri; “Adalet İstiyoruz, Evlatlarımıza
Özgürlük!” oturma eyleminin 134’üncü gününü geride bıraktı. TAYAD yaptığı
açıklamada oturma eyleminin her gün saat 14.00
- 16.00 arası Cemevi’nde
sürdüğünü belirtti.

Yoksulluğa ve faşizmin terörüne kin duyan, şehitlerinin hesabını sormak isteyen halkımız Taksim’e
çıkmıştır.
İçişleri Bakanlığı, gün boyunca Taksim Meydanı’na
çıkmak isteyen 145 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan 145 kişinin 37’si Halk Cepheli’dir.
Bu elbette tesadüf değildir!
Cepheliler’in tarih bilincini, sınıf kinini sürekli
büyüten ideolojimizin yarattığı sonuçtur. Savaşan da
savaştıran da ideolojidir.
2019 1 Mayıs’ı tarihe; Cepheliler’in mevzilerini
militanca savunuşu ve faşizmin terörüne, solun,
sendikaların teslimiyetçiliğine rağmen Taksim’e
çıkanlarla geçmiştir.
1 Mayıs’ta yönünü Taksim’den Bakırköy’e çevirenlerin halka açıklayabileceği hiçbir şey yoktur. Tarih
karşısında teslimiyeti savundular. Bugün Taksim ısrarıyla sokaklara çıkanların başı dik.
Her koşulda Taksim diyenler tarihsel ve siyasal
olarak zaferi kuşananlardır. Gelecek bizimdir, BİZ
KAZANACAĞIZ!

D
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Kezban Ana direnişinin
300’lü günlerinde SAHİPLENELİM

Kezban ana “Kızım Zeynep Yıldırım Serbest
Bırakılsın” talebiyle başladı direnişe. Direnişi 300
günlerine yaklaştı. Kezban anayı; destek açlık grevlerimizle, telefonlarımızla, Adalet Bakanlığı’na çekeceğimiz protesto fakslarımızla destekleyelim.

TAYAD’lı Kezban Ana Direnişinin
279. Gün Günlüğünden;
Sloganı attık. Ankara’dan misafir geleceğini
söyledi Kezban ana. Veli
dayı temizlik yapıyor.
PSAKD İstanbul Şubeleri
ziyareti kestikten sonra,
komşular ve Halk Cepheliler dışında gelen olmuyordu. Yeni yüzleri görecek
olmak bizi sevindiriyordu. Ankara’dan PSAKD’den
ihraç edilmek istenen Cevahir Canpolat, Sultanbeyli
PSAKD’den ihraç edilen eski başkanı Sadegül
Çavuş, yani yine direnenler geldi.

Seçim Çare Değil!
Halk Meclislerinde Birleşelim!
Seçim sandıkları, demokrasi palavraları, bahar
güzellemeleri ve 1 ay daha uyduruk seçim gündemi… Halk açken, işsizken, hala sandıktan demokrasi beklemek faşizmin ekmeğine yağ sürmektir!
SEÇİM ÇARE DEĞİL, ÇÖZÜM HALK MECLİSLERİNDE!
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DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİ, 1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYDİ!
NAZİFE ONAY ve MEHMET DERSULU TAKSİM’DE
KHK’LERLE HAYATLARI KARARTILAN, İNTİHARA SÜRÜKLENEN
KAMU EMEKÇİLERİ İÇİN ADALET İSTERKEN GÖZALTINA ALINDI!
şi, ekmeği, onuru için direnen devrimci kamu
emekçileri Nazife Onay ve Mehmet Dersulu, 1
Mayıs’ta 1 Mayıs alanındaydı.
KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine intiharın
değil direnişin çözüm yolu olduğunu göstermek için
alandaydı.
İşkenceyle gözaltına alınıp, onursuz aramaya maruz
bırakılan direnişçilerin anlatımlarını aktarıyoruz.

İ

NAZİFE ONAY: Taksim 1 Mayıs şehitleri
için, alanları halka yasaklamaya çalışan AKP iktidarına karşı orada olmak bizim için bir onurdu!
1 Mayıs sabahı, sendikadakiler Bakırköy’e çıkmak
için flamalarını hazırlamış, önlüklerini giymişlerdi.
İçeri girdiğimizde “Bayramınız kutlu olsun” diyerek
selamlaştılar bizimle.
Çocuk odasına geçip dövizlerimizi yazmaya başladık: “KHK ile ÖLEN EMEKÇİLER İÇİN ADALET
İSTİYORUZ! İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN
TAKSİMDE’YİZ!-DİRENİŞLER MECLİSİ”
Bir yandan ürettiğimiz sloganın anlamında bir
eksiklik olduğunu düşünüyor, “KHK ile ölen de ne demek? KHK bir mikrop mu ki” diye soruyorum kendi
kendime; diğer yandan da zamanımız daralıyor ‘Yapacak bir şey yok artık, KHK’lar nedeni ile sönen yaşamlar anlaşılıyorsa sorun yok’ diye teselli ediyordum
kedimi.
Elimizde dövizle Şişli’den öteye gidemeyiz sanıyorduk; ama yol boyunca polis bizi durdurmadı. Çekim
yapan arkadaş zaten soğukkanlı, çekim konusunda
O’na güvenimiz tam. Bir de baktık Gezi Parkı’na
kadar gelmişiz.
Tek düşüncem mümkün olduğunca Taksim’e yaklaşabilmek ve dövizlerimizin okunması oldu. Bariyerlerin
önüne geçip slogan atmaya başladık: “Taksim’den
Yüksel’e Direnişler Sürüyor”
Anında polis saldırmaya başladı. Biraz sonra iki
kolumu arkadan büktüler, ağzımı kapattılar. Mehmet’i
yerde ters kelepçeli yatırmışlardı, burnu kanıyordu.
Bu kez işkenceyi teşhir etmeye başladım. Bana
kelepçe takmadılar. Bir saat Asayiş şubenin aracında
beklettiler. Ardından TEM’i bekliyoruz dediler. Bu
arada ara sıra tartıştım, arkadaşın kelepçesini açmaları
için.
Mehmet’le birlikte gelen arkadaşı da aracın yanına
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getirdiler. Ellerini araca koyup
üst araması yaptılar. Aşağılamak için yaptıkları belliydi,
zaten kimliğine bakmışlardı.
Ben de bunun üzerine,
“Halktan ne istiyorsunuz,
kimliğine baktınız işte,
daha ne istiyorsunuz?”
diye müdahale edince polis,
“Bak bak, dışarıya da müdahale ediyor, sana ne ya?”
dedi.
Sonra bizi başka araçlara
aldılar. “TEM geldi” havası
yaratmaya çalışarak, Mehmet’i ters kelepçeyle çekip
sürüklediler.
Bana da kelepçe takmak istediler; ama basın vs.
de yakınlarda olduğu için sanırım yere yatırarak
yapmak istemediler, öbür türlü de takamayınca önden
taktılar ve araca aldılar.
Moralim sabahın ilk saatlerinden itibaren 1 Mayıs
havasındaydı zaten ve öyle de devam etti. Sesim kısılmıştı; ama marşsız gözaltı da olmaz dedim.
Marşlara başlayınca “Eee... Haklıyız Kazanacağız’ı
söylemedin, sizinkiler hep onu söylüyor” dediler. Ben
söylemeye devam edince radyoyu açtılar.
Hastaneye getirdiklerinde kadın polisin başka bir
polise “Abi en çok şu Cepheliler’e dokunmaktan
nefret ediyorum.” dediğini duydum. Bunu direnenlere
yönelik söylediğini anlamak zor değil, direnmenin
gururunu bir kez daha hissettim.
Ardından gücünü gösterme girişimleri başladı. Eldivenlerini geçirdi ellerine, ittirmeye çalıştı. Daha ben
buna itiraz ediyorken başımı eğerek hastaneye yürütmeye çalıştı.
“Bak ben bu şekilde yürümem, suçlu gibi yürümemi istiyorsun, bak böyle yaparsan hastaneye
girmem diyorum sana” dedim kararlı bir şekilde.
Kadın polis biraz tereddüt edince amirleri destek attı
hemen. Arkadan kafama güçlü bir tokat atarak; “Sürükleyin şunu” dedi ve kelepçeden tutup sürüklemeye
başladılar.
Hastaneye sloganlarla girdim mecburen. Acilin ortasına fırlattılar. Kalkıp oturdum. Hastane, Taksim’e
girmeyi zorlayan gençlerle doluydu. Hepsini ters
kelepçe ile gözaltına almışlardı.
Halka kim olduğumu anlatmaya başlayınca iş-
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kenceci polis girdi lafa: “Cepheliyim demiyor da,
DHKP-C’liyim demiyor da öğretmenim diyor” dedi.
Ben de dönüp, “Öğretmen değil miyim, ihraç
edilmemiş miyim? Hangisi yalan? Yoksa sen beynimi okuduğunu mu iddia ediyorsun? O zaman
ben de senin beynindekileri söyleyeyim. Sen Amerika’nın uşağı, emperyalizmin işbirlikçisisin.” deyince, ilginçtir, tartışmayı kesti.
Hastane personeli bir yandan çekiniyor, diğer
yandan da desteklediğini belli etmeye çalışıyordu bir
tebessümle. Bir hastane personeli polisin duyamayacağı
biçimde polise küfrederek tepkisini gösterdi.
Biraz önce “sürükleyin şunu” diye buyuran polis
çıkarken,”kelepçeyi önden takın” dedi sakin bir ses
tonuyla. Ben de “Boşuna nazik görünmeye çalışıyorsunuz, az önce halk neyin ne olduğunu gördü.”
dedim.
Güvenlik görevlisi iki abinin hoşuna gitti sanırım,
tebessüm ettiler.
Hastaneden sonra Vatan’a götürdüler. Yine kelepçelerden tutup sürüklediler. Üst araması için götürdüklerinde de kelepçelerimi açmadılar. İki kadın polis
üzerime çullandı. Onursuz arama yaptılar. “Onur onur
diyorsun ama...” diye başlayan bir şeyler söyledi, ezberden okudukları anlaşılıyordu. “Biz bunları söyleyelim
elbette etkilenen çıkacaktır.” diye düşünüyor olmalılar.
O kadar çirkin ki ahlakları, artık onları insan
olarak göremiyorum. Sanırım bu nedenle onursuz
arama karşısında da aynı güçte hissettim kendimi.
“Üstünü giy yoksa seni böyle sürükleriz” dediler.
“Yapın bakalım, yapın da sizi nasıl dünya aleme
rezil ediyorum görün. Hepinizi nasıl teşhir edip
tüm basına nasıl yayıyorum, görün. Siz soydunuz
siz giydireceksiniz.” dedim.
Bunun üzerine üstümü giydirip nezarete attılar.
İkinci gün sağlık raporu için götüreceklerinde ise
bizi iki kişi kelepçelemeye çalıştılar. Ben bir arkadaşa
yapılan saldırıya müdahale etmeye çalışırken bir
koluma kelepçe takmışlardı, dönüp baktığımda başkasına kelepçelediklerini gördüm. Hemen oturmaya
başladım, bu şekilde hastaneye gitmem dedim.
Bu kez söküp ters kelepçe yaptılar, kafam yere
çarptı, alnımda hafif bir şişlik oluştu sonrasında.
Bu böyledir, önce bedel sonra kazanım.
Hastane dönüşlerinde üst araması diye bir uygulamaları yoktu, bu kez onu dayattılar. Bir de onun için
saldırdılar.
Bu arada saçlarımı eline dolamış, bırakmıyor
kadın polis. Tabii her aşamada aklıma Bergün’ün
saçları, kafama gelecek ağır darbeler, ters kelepçe
ile sürüklenmeler geliyor; ama savaş ortasındasın
deyim yerindeyse, bildiklerini uygulamaktan, di-

renmekten başka seçenek yok.
Aynı gün parmak izi almak için de saldırdılar.
Parmak izi alınırken bayılmışım. Yüzüstü yatırıp
göğsümün ortasına bastıklarında sesim birden
kesildi, ne olduğunu anlayamadım.
Nefes alamıyorum demek veya herhangi bir
ses çıkarmak istedim olmadı. Gözümün önünden
Mahir Mete geçti. Çaresizlik buymuş dedim. Sonra
belki psikolojiktir, aslında nefes alıyorsundur diye
düşündüm ve kendimi kasmamayı denedim, nafile.
Bir süre sonra kendime geldim; fakat nerede
olduğumu hatırlayamadım. Sol elimden parmak
izi almayı bitiriyorlardı kendime geldiğimde. Sonunda nefes alamıyorum diyebildim, bıraktılar,
sırt üstü dönebildim. Bilincim açıktı; ama kıpırdayamıyordum. Sağ elimi de bu şekilde aldılar.
“Numara yapıyor, gözlerini kırpıyor bakın” vb. dediklerini duyuyordum. Her zamanki klasik, bir o kadar
da basit, oyunlarına devam ediyorlardı.
Gülüşmeler, “Ha ha...devrimci...hadi kalk kalk”
Bunlar bir grup serseri dedim kendi kendime.
Diğer yandan da genç, hiç gözaltına alınmamış,
polisle karşılaşmamış insanları düşününce bunun bir
devlet politikası olduğunu ve herkeste farklı sonuçlar
yaratabileceğini düşündüm. Kameraya aldıklarını fark
edince zafer işareti yaptım.
Evet bu bir savaş ve günümüzün araçları da
bunlar. Sen bana o bayağı yöntemlerinle saldırıyorsan ben de senin en çok rahatsız olduğun
şeyi yapmaya devam edeceğim.
Yüzüme su döktükten sonra nezarete taşıdılar.
Araçta ters kelepçe tartışması yaşandı yine. “Bakın
diğerlerine neden önden kelepçe taktık, onlar sorun
çıkarmıyor.” deyip akıllarınca direnenleri kıyaslamaya
çalıştılar, her zamanki gibi ezberden. Biz de “Siz
gidin kendi işkenceciliğinizi kıyaslayın, biz her
birimiz onuru ile mücadele eden insanlarız, karşınızda çocuk mu var?” deyince bitirdiler o tartışmayı.
Değişmeyen yöntemleri: Bağırmak, tokat atmaya
çalışır gibi el kaldırmak, en ağır küfürlerle ne kadar
zıvanadan çıkabileceklerini göstermeye çalışmak,
‘sen sorun çıkardığın için sana işkence yapıyorum’
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biçiminde direnenleri yalnızlaştırmaya çalışmak, neyin
nasıl yapılacağına polisin karar verebileceğine bizi
inandırmaya çalışmak ve tabii ki işkence ve tehdit...
Öyle ki cümleleri bile aynı... “Siz buna işkence mi
diyorsunuz?” diyor her defasında. “O zaman in araçtan,
şurada gördüğün insanlara anlat bakalım bunu. ‘Bunlar
buna işkence diyor, daha işkence görmemişler’ desene
diyebiliyor musun?” dedik. Üzerine düşünmeye mi
başladı yoksa bir cevap mı aradı bilemedik, sustu.
Gözaltındakilerin hemen hepsi yirmili yaşlarda
gençlerdi. Onlara gözdağı vermek için esip gürlüyorlardı
aslında. Bu da bize daha büyük bir sorumluluk yüklüyordu.
Üçüncü gün, adliyeye getirdiler; ama bir gün
daha gözaltındaydık fiilen. Gözaltı süresinin fiilen
uzatılmasına, açlık grevinde soğukta bekletilmeye
karşı beş dakikada bir slogan (Avukat hakkımız
engellenemez) ve kapı dövme yaptık. Peşinden
su-şeker geldi.
Direniş-kazanım, kazanım ve daha büyük direnişler... Bu sarmal ile büyüdüğümüzü giderek
daha net görebiliyorum. Haklılığımızın yanında
Yüksel’in/Direnişler Meclisi’nin ve ÇHD’li avukatların
sahiplenme kararlılığı da insana ayrı bir güç veriyor.
Taksim 1 Mayıs şehitleri için, alanları halka yasaklamaya çalışan AKP iktidarına karşı orada
olmak bizim için bir onurdu!


MEHMET DERSULU: KHK ile katledilen
emekçilerin sesi olmak, Taksim’den; Yüksel’de,
Düzce’de, Bakırköy’de, Bodrum’da ve ülkenin dört
bir yanında hakları için direnen, adalet talep eden
bütün direnişçileri selamlamak için 1 Mayıs’ta
Taksim’deydik!
İşçi ve emekçilere yönelik saldırıların, hak gasplarının, baskı ve sömürünün çok yoğun yaşandığı bir
süreçte; KHK ile katledilen emekçilerin sesi olmak,
Taksim’den; Yüksel’de, Düzce’de, Bakırköy’de, Bodrum’da ve ülkenin dört bir yanında hakları için direnen,
adalet talep eden bütün direnişçileri selamlamak için
1 Mayıs’ta Taksim’i tercih ettik.
Çünkü Taksim demek 1 Mayıs demektir, 1 Mayıs
demek Taksim demektir. 1 Mayıs 1977’de katledilen
1 Mayıs şehitlerini anmak için Taksim’deydik.
Soma’da katledilen 301 madenci için, işçi cinayetlerinde katledilen binlerce işçi için, KHK’larla bir
gecede işinden, ekmeğinden edilip açlığa mahkum
edilmek istenen kamu emekçileri için ve elbette
“İşimiz, Ekmeğimiz, Onurumuz için Taksim’de”
idik.
Nazife ile birlikte Mecidiyeköy’den Taksim’e doğru
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yola çıktık. Taksim Meydanı’na
kadar yol boyunca birçok polis
noktası bulunuyordu. Ellerimizde hazırladığımız dövizlerle
Taksim Gezi Parkı’nın yakınlarına
geldiğimizde
Taksim Meydanı’nın bariyerlerle kapatıldığını gördük.
Zamanında binlerin, on binlerin değil yüz binlerin
yürüdüğü, haklarını ısrarlı ve kararlı bir şekilde arayan
yüz binlerin doldurduğu Taksim Meydanı işçi ve emekçilere kapatılmıştı. Nasıl kapatılmasın ki?
Faşizmin en fazla korktuğu şey hak arama bilinciyle donanmış örgütlü insanların birlikte hareket
etmesi değil midir? Taksim Meydanı’nı yasaklayarak
sadece faşizmin çizdiği sınırlar içerisinde 1 Mayıs’a
izin vermek; halkın biriken öfkesini baskı, şiddet ve
korku yoluyla icazet sınırlarına hapsetmek demektir.
“Alanlar Halka Yasaklanamaz!”
Ellerimizdeki “KHK İle Ölen Emekçiler İçin Adalet
İstiyoruz!” ve “İşimiz, Ekmeğimiz, Onurumuz İçin Taksim’deyiz!” dövizlerini barikatın önünde açarak “Taksim’den Yüksel’e Direnişler Sürüyor!” sloganını
atmaya başladık.
İkinci sloganı bitiremeden bir polis üstüme atlayarak
elimdeki dövizi almaya çalıştı. Alamayınca beni yere
düşürmeye çalışırken, başka bir polisin de yardımıyla
başımı yere doğru hızla bastırarak düşürdüler. Yere
düşerken burnumu hızla kaldırımın kenarına çarptım.
Çarpma esnasında darbe aldığım yerden alnıma
doğru yıldızların uçuştuğunu gördüm. Hani izlediğimiz
çizgi filmlerde olur ya; başına darbe alan birinin
başının üstünde yıldızlar uçuşur ya işte o gerçekmiş!
Yerdeyken bir iki polis daha gelerek kollarımı kırmak
istercesine bükerek ters kelepçe taktılar.
Ters kelepçeli olarak gözaltı aracına sürükleyip
aracın içine attılar. Yaklaşık bir saatten fazla aracın
içinde ters kelepçeli olarak bekletildik. Kelepçe o
kadar sıkıydı ki ellerim uyuştu ve yaralar oluştu.
Bir saatten sonra adli muayeneye götürmek için
başka bir sivil araca götürürlerken yine ters kelepçeli
olarak yerlerde sürükleyerek küçük bir aracın içine
attılar.
Nazife’nin kelepçesi olmadığı için önce ters kelepçe
takarken işkence yaptılar sonra da yanıma getirirlerken
yerlerde sürüklediler. O araçta beş on dakika bekletildikten sonra siyasi şube polisleri geldi ve onlarla
birlikte yeni bir işkence başladı.
Bu sefer de kendi araçlarına almak için yine ters
kelepçeli araçtan işkenceyle indirip diğer araca sürüklediler. Araca attıklarında attığımız sloganlar
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onları rahatsız etmiş olacak ki ters kelepçeli olarak
yüz üstü araçtayken bir polis sırtıma en az on
tekme ve yumruk attı.
Hastaneye giderken de her iki tarafımda oturan
polislerden biri üstüme oturarak tepinmeye başladı.
Yolun yarısını nerdeyse bu şekilde gittik.
Hastaneye vardığımızda ters kelepçeli olarak
muayeneye gitmeyeceğimi söyledim. Önce kelepçeyi açın sonra kendim giderim dedim, elbette
işkence yapmaktan zevk aldıkları için kelepçeyi
açmadılar ve yine ters kelepçeli olarak acildeki
muayene odasına kadar sürüklediler. Kelepçeyi
açtıklarında muayeneye girdim.
Sonuç; burnumda kırık, ellerimde ete batan kelepçe yüzünden yaralar, sağ ve sol ayak bileklerimde yaralar, her iki bacakta çizikler ve sırtımda
ciddi bir ağrı vardı ki hala yürümekte zorlanıyorum.
Muayene bittikten sonra Vatan işkencehanesine
götürdüler. İlk gözaltına alınırken üst araması yapmışlardı zaten; ama işkence yapmak için tekrar bir
odaya sürükleyip üst aramasına başladılar. Arama
bittikten sonra normalde nezarete götürüp atarlar;
ama yerlerde sürüklenip tekmelendikten sonra kendimi
başka bir üst arama odasında buldum.
“Ne yapıyorsunuz daha şimdi işkenceyle üst
araması yapıldı” dedim ama dinleyen kim! Uzun
boylu iri yarı iki sivil polis, ellerinde plastik eldivenlerle
ben yerdeyken yüz üstü yere yapıştırdılar ve “Biz
başka birimdeniz başka türlü arayacağız” diyerek
onursuz bir şekilde çıplak arama yapmaya çalıştılar.
Bir yandan slogan atarak bu onursuzluklarını teşhir
ediyor bir yandan da üstümdeki kıyafetleri çıkarmalarına
engel olmaya çalışıyordum. Birkaç dakika önce üst
araması yapanlar ise zevkle bu durumu seyrediyorlardı.
Kapıyı kapatmak isterlerken kendimi kapının eşiğine
atarak karşı koymaya devam ettim sloganlarla birlikte.
Onursuz aramayı tamamlamadan vazgeçtiler ve
yerlerde sürükleyerek nezarete attılar.
“Taksim’e çıkmak yasak, çıkmak isterseniz böyle
olur” diye aralarında konuşuyorlardı. Oysa yasak
kararı olmasına rağmen emre uymamanın cezası
kabahatler kanunudur ki Yüksel Direnişi’nde her gün
günde iki defa bu durumu yaşıyoruz.
“Yasak” kararına uymadığımız için kabahatler kanunundan para cezası kesilip serbest bırakılıyoruz.
Yasaklanan Taksim’e çıkmanın ise cezası farklı oluyor.
Neden farklı oluyor? Çünkü Taksim Meydanı’nı terörize edip Taksim’e çıkmak isteyenlere işkence
yaparak halka gözdağı vermek istiyorlar. Böylece
mücadele alanı olan Taksim’i unutturmak istiyorlar
ama tarihsel ve siyasal haklılığının bilincinde olan
insanlar olduğu sürece bu amaçlarına ulaşamayacaklar.
İlk günün işkencesi böylece bitmişti.

İkinci gün 2 Mayıs’ta öğlen adli muayeneye götürmek için nezaretten çıkardılar. En son ben çıkmıştım.
Çıktığımda gözaltında olan diğer kişilere Nazife hariç
kelepçe takmışlardı. Bir sivil polis ‘Neredesin sen
ya?’ diyerek elindeki kalemle aşağılamak isteyerek
beni sıraya sokmaya çalıştı.
“Ne yapıyorsun sen?” diye tepki gösterdiğimde
birkaç sivil polis üstüme çullanıp yere yatırarak ters
kelepçe takmaya çalıştılar. Adli muayene öncesi yine
işkence başlamıştı.
Ters kelepçeli olarak büyük bir gözaltı aracına
bindirildim. Benden sonra bana yapılan işkenceye
tepki gösteren Nazife’ye de ters kelepçe takarak
araca getirdiler. Bizden başka diğer 11 kişiye normal
takılan kelepçe; iki öğretmene, işini geri isteyen
iki direnişçiye ters kelepçe takıldı.
Ters kelepçe işkencesine sloganlarla karşılık
verdiğimiz için aracın içinde de işkence devam
etti. Koltukta ters kelepçeli olarak otururken arkamdan gelen bir polis boğazımı sıkarak beni
boğmaya çalışırken başka biri başıma yumruk
atıyordu, bir diğeri ise yüzümü tırmalamaya çalışırken önden biri göğsüme yumruklar atıyordu.
Nefesimin kesildiğini gördüklerinde işkenceye ara
verdiler.
İçlerinde bir tanesi; “Bu işkence mi siz işkence
görmemişsiniz. Biz zaten faşistiz.” diyerek gülüyordu.
Ters kelepçe işkencedir ve sizin keyfi uygulamanızdır
dediğimizde ise “Ben istersem ters kelepçe takarım,
istersem kelepçeyi önden takarım” deyip şikayetiniz
varsa savcıya söylersiniz diyordu.
Elbette hukukun işlemediği bir süreçte bunları rahatlıkla söylediğini çok iyi biliyoruz. Çünkü adaletin
olmadığı ülkemizde, sokak ortasında katledilen
gençlerimizin katilleri bile yargılanıp ceza almazken,
Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt’un göz kemiğini
kıran işkenceci polis hakkında; “Polis işini yapmıştır” diyerek takipsizlik kararı veren savcılar
varken, kendilerinin de yargılanmayacaklarını bildiklerinden pervasızca saldırıp işkence yapabiliyorlar.
Ama unuttukları bir şey var ki işkence insanlık
suçudur ve zaman aşımı yoktur. Şu an işkencecileri
yargılayacak bir mahkeme bulunmasa da işkencecileri halkın gözünde teşhir edip zulme karşı
direnmeye devam edeceğiz.
Bunca adaletsizliğin olduğu bir yerde direnmek
haktır ve bu hakkımızı adaletsizlikler son bulana
kadar kullanmaya devam edeceğiz. İlk gün olduğu
gibi Nazife ile ikimizi ters kelepçeli olarak hastane
içinde sürükleyerek muayeneye götürdüler.
Adli muayene bittikten sonra işkencehanelerine
geri götürdüler ve parmak izi işkencesine başladılar.
Parmak izini, kimlik tespiti için yaptıklarını söylüyorlar; ama zaten kimliğimiz belli bizim. Kim olduğumuzu çok iyi biliyorlar ve bu yüzden de işkencelerini büyük bir zevkle yapıyorlar.
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Parmak izi almak için odada yaklaşık 7-8 sivil
polis vardı. Yine yüzüstü yere yatırdılar. Sol ve
sağ bacaklarım ile sırtımın üstüne birer kişi oturdu.
Başka biri başımı yere bastırmış bir diğeri de kolumu kıvırıyor, başkası ise parmaklarımı bükerek
parmak izi almaya çalıştılar. Omzumun yerinden
çıktığını sandım bir ara. Parmaklarım uyuşunca
parmak izini aldılar ve nezarete geri attılar.
Bizlere boyun eğdirmek, teslim almak için yapmak istedikleri bütün keyfi uygulamalarını reddettiğimiz için gözaltının her anını işkenceye çevirdiler. Benim anlattığım işkencelerin hepsini
aynı şekilde Nazife’nin kuşcağız bedenine de pervasızca yaptılar. İkinci günün işkencesi de bitmişti.
3 Mayıs Cuma günü saat 11.00’da Adliye’ye götürüldük. Adliyede ise psikolojik işkence başladı. Savcı
saat ikiye kadar dosyayı inceleyip öyle karar verecek demelerine rağmen, akşam saat yediye kadar
adliyenin nezaretinde tutulduk.
Onlarca kişi adliyenin nezaretinde bu duruma tepki
olarak sloganlar atıp kapı dövmeye başlayınca, savcılık
sorgusu yapılmadan 2911 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş

Halk İçin Mimarlık İçin Direniyor
Mimar Alev Şahin
İşkenceci Polisler Aracın İçinde “eylem yapan
teröristin beynine mermiyi
boşaltacağız” Sözlerinin
Geçtiği Şarkılar Dinletti…
1 Mayıs – 820. Gün:
Mimarlar Odası Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası Temsilciliği,
SES Temsilciliği, DİSK Emekli Sen Temsilciliği, Düzce
Kadın Meclisleri dayanışma ziyaretindeydi. Birlik,
Mücadele ve Dayanışma gününde bir arada olmanın
coşkusu ile Taksim’den Düzce’ye Yaşasın 1 Mayıs.
Alev Şahin; “Taksim’den Düzce’ye Yaşasın 1
Mayıs” dediği alanından yine “valiliğin 15 gün eylem
yasağı kararı var” denilerek gözaltına alındı. 1
Mayıs’ta Taksim’de ve direniş alanlarımızda olmanın
coşkusunu yenemeyeceksiniz. İşimizi İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz.
2 Mayıs – 821. Gün:
Eylem yasağı bahanesi ile anayasal hak gasp
edilemez! İkinci 15 günlük eylem yasağının 2. gözaltısını bugün Düzce AKP İl Binası önünde yaşadım.
Bu esnada uğradığım şiddeti görüntüleyen bir vatandaşı da gözaltına almışlar. Sokakta bir vatandaşın
görüntü alması suç mu? Elbette değil. Görüntülenmesinden korktuğunuz nedir? Neyi gizlemek istiyorsunuz?
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Kanunu’na Muhalefet’ten tutuklamaya sevk edildik.
Oysa bir gün önce emniyette hazırlanan fezlekede
propagandadan işlem yapmaya çalıştıklarını avukatlarımızdan öğrenmiştik.
Siyasi şube polislerinin yapmak istedikleri tutmayınca
işlem değişmiş ve normalde ceza alınsa bile yatarı
olmayan 2911 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na
Muhalefet’ten tutuklanmaya sevk edilmiştik. Bunca
adaletsizliğin yaşandığı ülkemizde adaletin olmadığına
küçücük bir örnek bu durum.
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istemenin bedelini
iki gün boyunca her anı işkenceyle geçen gözaltıyla
ödetmeye çalışsalarda; KHK’larla katledilen emekçiler için, 1 Mayıs şehitlerini anmak, ezilen, sömürülen, açlık ve yoksulluğa mahkum edilen halkımız için, iş cinayetlerinde katledilen binlerce
işçi için Taksim’de olmaktan onur duyduk, gurur
duyduk.
Adaletsizliklere, baskılara ve yasaklara karşı
direnme hakkımızı kullanmaya devam edecek, büyük bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz!

6 Mayıs – 825.
Gün:
Düzce’de Alev
Şahin’in Direnişi
“Eylem Yasağına”
Rağmen Sürüyor.
Bugün tekrar alana
çıkan Halkın Mimarı Alev Şahin,
AKP’nin faşist polislerince gözaltına alındı.
7 Mayıs – 826. Gün:
Dördüncü gözaltından da çıktım. Bana hem alanı
işgal ettiğim için hem de valilik yasağı gereği gözaltı
dediler. İşgalden bu kadar rahatsızsanız ülkemizde
yüzlerce NATO ve ABD üssü var, ABD bayrağı dalgalanıyor topraklarımızda. Ama onları defetmek vatanseverlik ister, yürek ister.

Oktay İnce Emeğinin Gasp Edilmesine Karşı
Direniyor
Direnenler Haklıdır ve
Kazanacaklardır!
Basın emekçisi Oktay İnce’nin; “Filmlerimi, yazılarımı,
arşivimi geri istiyorum” eylemi 6. haftasında, İzmir Konak Meydanı’nda sürdü.
İnce, 7 Mayıs’ta İzmir Konak
Valilik önünde, eylemi sırasında işkenceci polis tarafından saldırıya uğrayarak gözaltına alındı.
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Bölüm 2

ÖRGÜTLÜ SUÇ KATEGORİSİNDE

‘ETKİN PİŞMANLIK’
İftiracılık-İspiyonculuk Hukuk Dışıdır, Ahlak Dışıdır!
İftiralarla İnsanları Tutuklamak Faşizmin Acizliğidir!
on zamanlarda üzerine
çokça konuşulan ve yüz
binlerce insanın hukuk
güvenliğine aykırı bir şekilde suçlanmasına sebep olan bir uygulama
var: İtirafçılık-iftiracılık.
Elbette hukuktaki karşılığı bu
değil. Yasadaki ifadesiyle “etkin
pişmanlık” hükümlerinin kendisi
hem yasa dışıdır hem de hukuk
dışı…
1990’lı yıllar boyunca dönem
dönem “pişmanlık yasası” adıyla
çıkarılan yasalarla teşvik edilen iftiracılık, yeni Türk Ceza Yasasına
konulan “Etkin pişmanlık” hükümleriyle sürekli ve kalıcı bir hale gelmiştir. O günden beri tartışılan
Türk Ceza Kanunu 221. maddesi
etkin pişmanlık maddesi Anayasa’ya da aykırıdır.

S

‘Etkin Pişmanlık’ Suç İle
Mücadele Yöntemi Değil
Hukuka Aykırı Delil
Yaratma Mekanizmasının
Kendisidir!
Kanun, “yasa dışı bir organizasyona üye olup da bu kapsamda suç sayılan bir fiili işlemeden önce gidip kendini ve iştirak halinde olduğu kişileri ihbar
edene ceza verilmez.” dese de
bu şekilde durduk yere gidip kendini
ihbar eden kişiye pek nadir rastlanır.
Böyle bir kişinin varlığı hayatın olağan akışına aykırıdır desek yanlış
olmaz.
Bu yasa hükmünden yararlan-

mak isteyenler genellikle ağır bir
suçlama ve ağır bir ceza tehdidiyle
karşı karşıya olan kişilerdir. Bu
ağır cezaları çekmek istemeyen
kişi, kendini kurtarmak için her şeyi
yapmaya razıdır. “Denize düşen
yılana sarılır” misali can havli ile
siyasi şubenin polislerinin attığı
yılana sarılan itirafçı bir kez iradesini teslim ettikten sonra bir
daha da kolay kolay iflah olmaz.
Çünkü yasada yazılanlar açıktır;
ceza indiriminden yararlanmak
için örgütü dağıtacak kadar çok
kişinin adını vermelisin.
İtirafçılık-iftiracılık yoluna bir
kez giren kişi, ne kadar çok ismi
onaylarsa onaylasın ‘yetmez’ diyecektir siyasi şube; ‘daha ver,
daha ver…’
Bir kez bu yola girildi mi çıkılması çok zordur. Yalan söylenmeye başlandı mı artık polislerin
kapatması olmuştur. Bir kez rezil
olmuştur artık; “Bari sonuç alayım,
cezam insin, tahliye olayım.”
diye düşünür, battıkça batar, battıkça batar. Öyle üç günde, beş
günde bitmez süreç.
Polis toptan halleder, itirafçıyı
fazla yormaz aslında. Savcının eli
de hızlıdır sorgu hakiminin de. Ama
ifade verdiği kişiler hakkında davalar
açılıp da ayrı ayrı mahkemelere
düştü müydü yeniden başlar seremoni. Gel itirafçı git itirafçı! Gel itirafçı git itirafçı!..
Yalan söylemek öyle kolay bir
iş değildir. Yalan söyleyen mutlaka

yanılır, şaşırır. Hangi yalanı nerde
ve ne için söylediğini karıştırır
çoğunlukla. Yıllar boyunca polis
hazır kıta bekletir itirafçıyı. Rezil
olduğuna mı yansın, binlerce insanın öfkesine ve nefretine maruz kaldığına mı yansın, korku
birken yüzlerce oldu ona mı yansın? Hakkında ifade verdiği örgütün hedefi durumuna geldi
Ona mı yansın?
Böyle biri sıradan bir hayatın
içine karışabilir mi? İmkânsız. Ya
polise ya istihbarata çalışacaktır.
Böylesine düşkünleşen, artık ne
ana-babasının yanında mutlu ve
güvende olabilir ne de polisedevlete yaranabilir. Kendini polise-devlete ispat etmek için çabalar
durur.
Şimdi böyle bir kişinin beyanlarının ne kadar doğru olabileceğini
varın siz düşünün.

İtirafçı Tanık Mı,
İftiracı Sanık Mı?
İtirafçı tanık ve gizli tanık, eğer
zaten devlet memuru değilseler,
aynı korku ve akıldışı ruh ve düşünce halindedirler. Aynı şekilde
hukukdışılığa zorlanmaktadırlar.
İçişleri Bakanlığı’nın temel görevlerinden biri “örgütlerle ne kadar
etkili mücadele ettiğini” göstermektir.
Son yıllarda olduğu gibi haber bültenlerinde o gün, o hafta, o ay kaç
örgüt üyesinin yakalandığını ve
kaç örgüt üyesinin bombalarla, kurşunlarla “etkisiz hale getirildiğini”
yani katledildiğini ilan ederler.
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Kimin hangi suçlama ile gözaltına alındığının önemi yoktur.
Belki isim benzerliğinden alınmıştır belki sosyal medya paylaşımından. Veya katledilenlerin
sağ yakalanma ihtimallerinin
olup olmadığının da önemi yoktur. Çünkü onlar sadece birer
sayıdırlar ve İçişleri Bakanı’nın
dolayısıyla hükümetin başarı(!)
hanesine yazılırlar.
İtirafçı tanığa da ne kadar çok
insanın ismini verdirirler ve bu sayede ne kadar çok insanı ‘yakalarlarsa’ o kadar karda sayarlar
kendilerini.
Dikkatinizi çekmiştir, bu itirafçı
tanıklar hayatın olağan akışına uygun bir şekilde mantıklı bir sayı
telaffuz etmezler hiçbir zaman. Üç
beş yedi kişiyi değil 150-200 kişiyi
tanımakta ve ne yaptıklarını bilmektedirler.
Örneğin ifade verdikleri herhangi
bir kişi ile doğrudan bir tanışıklıkları
yoktur. Fakat ifade tutanağında fotoğrafı ile birlikte yerini alır bu kişi.
Ve iftiracının ifadesi aynen şöyle
geçer.
“Bu kişi (…) isimli kişidir.
DHKP/C örgütünün müzik grubu
olan Grup Yorum’da faaliyet gösterir. Sözde konserler organize
ederek örgüte gelir elde ederler.
İdil Kültür Merkezi’ndeki kafede
oturarak örgüte eleman temin eder.”
Poliste imzalanan bu tutanak savcının huzurunda da, gerçeğe uygun
olup olmadığına bakılmaksızın,
‘nedense’ aynen tekrar edilir.
İş, mahkeme aşamasına geldiğinde anlaşılır ki, itirafçı hiç doğrudan tanışmamıştır (…) ile. Bir
yerden duymuştur böyle olduğunu. Utanmazca bu bilgi zaten aşikârdır diye konuşur.
Ondan sonra avukatlar (…)’in
suçsuzluğunu ispat etmek için uğraşırlar. Bir konser organizasyonu
kaç paraya mal olur? Grup Yorum’un konser biletleri kaç paradır?
Bir konserden en çok ne kadar
gelir elde edilir?
Ortaya çıkar ki, Grup Yorum
verdiği halk konserlerinin giderleri
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için hala borçludur. Gerçeği, belgeleriyle ve mantık zinciriyle ortaya
koyarsınız koymasına ama bir kez
tutuklanmıştır (...) Mahkeme (...)’e
borçlu kalmamak için ne yapacak
dersiniz?
Yani sözün özü bu tip iftiracı
kişilerin ifadeleri gerçeği yansıtamaz. Kişi gerçekten tanıdığı
üç kişinin ismini vererek etkin
pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz çünkü.
O, yasanın aradığı koşuldaki
gibi ‘örgütü dağıtacak bilgi’yi polise vermelidir. Ama örgütler kendi
işleyişlerini gizli tutarlar. Adı üstünde illegaldir. Bu gerçeği polis
de savcı da çok iyi bilir. Ama polis
teşkilatı memnundur, savcı memnundur, bürokratlar memnundur.
Onlar işlerini nasıl da başarıyla
yerine getirdiklerini anlatırlar. Hatta
bunu vatan hizmeti niteliğinde bir
fedakârlık olarak anlatanları duyarsınız.
İçişleri Bakanı, bu sayıları göstererek böbürlenir, meydanlarda
söylevler verir. Devlet adamları
“vay be” derler, bu bakan bu polisler
meğer bizi ne kadar büyük tehlikelerden koruyormuş. Zaten korku
içinde kıvranan sermaye daha çok
para akıtır. Onların hepsi memnundur.
Olan, haklarını korumak isteyen halka olur. Bu da işin cilvesidir
zaten. Tarih kendi sözünü yazmaktadır; zulmet. Zulmet ki tez zeval
bulasın!
Çok kişinin ismini vermek, bunu
yaparken de nedenini, niçinini açıklayamamak işin doğasında vardır.
İtirafçı-iftiracının ifadeleri tanık
ifadesi olarak kabul edilemez.
Tanık; 5 duyu organı ile temas
ettiği, yani 5 duyu organı vasıtasıyla
olayla ilgili bilgi sahibi olan ve bu
bilgiyi mahkemede anlatan kişidir.
Suç olduğu iddia edilen olaya doğrudan tanık olmayıp “öyle olduğunu
duydum” diyor ise bunu kimden,
nasıl duyduğunu açıklamalıdır.
Ki olaya doğrudan tanıklık edebilecek birine ulaşmak mümkün olsun.

Oysa itirafçı tanıkların olayı duyduğu kişiler genellikle ya hatırlanmamaktadır ya da öldüğü veya
firari olduğu için mahkemeye gelip
ifade verebilecek durumda değillerdir. Veya bu bilgiler genel, herkesin bildiği, anonim nitelikte bilgilerdir.
Mesela bir itirafçı-iftiracı veya
gizli tanık “(…) Grup Yorum üyesidir.
(…) Halkın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapar. Örgüt üyelerinin davalarına bakar” diye ifade verir.
Oysa bu bilgi hem herkesin bildiği
hem de suç içermeyen bir bilgidir. Yine de bu ifadeler ile yıllara
varan tutukluluklar yaşanır. Böyle
bir keyfiliğin yaşandığı yer asla
hukuk devleti olamaz.
Orada hukuk, yasa, hakim yoktur. Orada itham sistemi vardır.
Orada engizisyon hukuku vardır.
Tanık, yargılamanın taraflarından
biri değildir. O bir olayı gören,
duyan beş duyu organı ile doğrudan temas eden kişidir. Yargılama içinde söylediği sözlerden
ötürü kendisi de sanık olacak kişidir.
Çünkü bir örgüt soruşturmasında
bilgi sahibi olan kişi ya olayın faillerinden biridir ya da emri veren
sorumludur. Ya da gerçekten bir
olayı gören halktan biridir. Böyle
birinin ancak olayla ilgili bilgisi olur.
Eğer böyleyse tanık olabilir. Ama
diğer iki ihtimalde kişi tanık olamaz.
Yani bu iftiracıların beyanları tanık beyanı gibi değerlendirilemez! Bu kişi itirafçı da olamaz!
İtiraf eden kendi eylem ve faaliyeti hakkında beyanda bulunur.
Oysa bugün yasalarda kullanılan
itirafçı tanık ismi verilen kişiler hep
ve genellikle kendileri dışındaki kişiler hakkında İfade vermektedirler.
Çünkü ‘etkin pişmanlık’ yasasından
faydalanmanın koşulu suçun işlenişine iştirak etmemektir.
İşte o zaman da bu bilgilere
nereden ulaşıldığı açıklanamaz.
Hukuk tekniği açısından ne itirafçı ne de tanık olan bu kişiye
her ikisinin birden ismini vererek
ispat değeri kazandırmaya çalışmak zavallılıktır!
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ÇOCUKLARIMIZIN IRZINA GEÇEN,
KATİLİNİ KORUYAN BU ADALETSİZ DÜZENİ YIKMAK İÇİN
BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
* 2017 yılında
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde A.Ö.
isimli bir apartman
kapıcısı, aynı binada yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz
etti.
Tecavüzcü hakkında, 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davanın karar
duruşmasında BERAAT kararı verildi.
Karar sonrası tecavüze uğramış olan çocuğun annesi sinir krizi geçirdiği için hastaneye
kaldırıldı. Çocuklarımız tecavüze uğradığında
hesabını kime soracağız, adaleti kimden bekleyeceğiz?
Suçlunun serbest bırakıldığı, yozlaşmaya
karşı mücadele eden devrimcilerin ise tutuklandığı bu düzende adaleti halk kendisi sağlamalıdır.
Tecavüzcü bizzat devletin kendisidir çünkü.
TECAVÜZCÜLERİN OLMADIĞI BİR DÜZENİ
BİRLİKTE KURMAK İÇİN ÖNCE BU DÜZENİ
YIKMAK ZORUNDAYIZ. TECAVÜZCÜLERİ YARATAN VE KORUYAN BU DÜZENE KARŞI
ADALET İSTİYORUZ!

eleştiren birisi neden ev hapsiyle cezalandırılıyor? Lütufmuş gibi, bir de doktora gidebilme
izni veriyor.
Bu karar da yine halkın tepkisi ve Sürenoğlu’nun sahiplenmesi sonucu alınmıştır. Bu
kararların bir yanı iktidarın pervasızlığı iken,
diğer bir yanı iktidarın halktan korkusudur.
AKP, her an çıkabilecek bir ayaklanmadan
çok korkuyor. Buna vesile olabilecek herkesi
ve her şeyi imha etmeye çalışıyor. SUSMA
SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK!
* Şırnak Silopi’de evlerine giren panzerin
altında ezilerek can veren iki kardeşin davasında sanık polisin yeniden göreve başladığı
ortaya çıktı.
Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ö.Y. ve onu görevlendiren amiri
M.M. hakkında açılan davanın 8’inci duruşması
Cizre 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Avukatlar sanık polisleri ‘alt düzeyde tali kusurlu’ gösteren rapora tepki göstererek, “Araç
mı cezalandırılacak” diye sordu. Sanık polis
Ö.Y. de, yeniden göreve başladığını söyledi.
Denetimli serbestliği de kaldırılarak, 2 kardeşin
ölümüne sebep olan polis ödüllendirildi. POLİSE ÖDÜL, ÇOCUKLARIMIZA ÖLÜM VEREN
BU DÜZENDEN HESAP SORACAĞIZ!

* 13 Nisan’da İstanbul’da, Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’ın şahitliğini yaptığı Demirören
ve Kalyoncu ailelerinin düğünü nedeniyle Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına itiraz
ettiği için Cumhurbaşkanlığı korumalarının işkence yaptığı Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun
ev hapsine yapılan itirazı yine reddedildi.
Sürenoğlu, ev hapsi nedeniyle 19 Nisan’da
zarar gören gözünün tedavisi için hastaneye
gidememişti. Soruyoruz, yolun kesilmesini
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usa Aykanat; Okmeydanı’nın Musa dedesi, O Sivas’ın Hafik ilçesinden 65
yaşında, işçi emeklisi, torun torba sahibi bir insan.

M

Eski bir sendikacı olarak mahalle muhtarlığından dernek başkanlığına birçok
görev yaptı. Halk Meclisleri’nde uyuşturucunun mahalleden sökülüp atılması için
çabaladı. Kentsel dönüşüm adı altında İstanbul’un gecekondu halkının evlerinden
atılmasına karşı çıktı.
İstanbul siyasi polisinin arşivlerine girmişti bir kere. Kalanı devşirilen gizli
tanıklara adını söyletmek oldu. O ise yaptığı işleri hiçbir zaman saklamadı. Gizli
saklı bir iş yapmıyordu çünkü. Herkes onun Musa Dede olduğunu bilirdi.
Anıl Osman ismindeki birinin beyanları sebebiyle 2013 yılında tutuklandı ve 1 yıl
hapiste kaldı. Torunu yaşındaki Berk Ercan kendisinin Aşık Çelik yoldaşı imiş gibi
hakkında verdiği ifadeler muteber kabul edildi. 2013 yılında açılan davanın tekrarı
olsa da yine de tutukladılar onu.
Mahir Mete Kul’un Meriç nehrinde boğulmasına sebep olan gizli tanık adaleti onu
da diyaliz hastası yaptı. Sağlam böbrek ile girdiği Silivri Hapishanesi’nde böbrekleri
tükendi. Hem “bel fıtığıdır” deyip, teşhis koymayıp aylarca acılar içnde bıraktılar
hem de diyaliz ünitesine tutuklu halde bağlamaya devam ediyorlar.
Musa Dede’yi hem özgürlüğünden hem de sağlığından eden “Adaletsiz
Düzen”dir.
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“GİZLİ ve AÇIK TANIK”LAR, HAPİSHANELER VE TECRİT HASTA EDİYOR
“GİZLİ ve AÇIK TANIK”LAR, HAPİSHANELER VE TECRİT ÖLDÜRÜYOR
asta tutsaklar meselesi, Türkiye’nin yıllardır
kanayan bir yarası. Türkiye’nin değişik hapishanelerinde yüzlerce hasta tutsak yaşam
mücadelesi veriyor. Çok fazla sayıda tutsak hapishanelerde yaşamını yitiriyor. Hapishaneler ölüm makinesine dönüşmüş durumda.

H

“PSİKOLOJİKTİR” DENİLEREK HASTA
TUTSAKLARIN RAHATSIZLIKLARI
BİLEREK GEÇİŞTİRİLİYOR!
Şikayetlerden bazıları, doktorlarının gereken ilgiyi
göstermemesi, rahatsızlığı ağrı kesiciyle ya da psikolojiktir diye geçiştirdiği, hastaneye sevkte zorluk çıkardığı şeklinde.

KELEPÇELİ TEDAVİ, O DEĞİLSE
TEKLİ RİNG DAYATILIYOR!
Hastaneye sevklerde jandarmaların kelepçeyi çıkarmadığı, tedavinin kelepçeli yapılması için baskı
uygulandığı, jandarmanın muayene odasından çıkmadığı, hasta hakları ve mahremiyetinin korunmadığı
hallerde, bunlar kabul edilmediğinde şiddet uygulandığı,
tedavinin yarıda kesildiği ya da hiç yapılamadığı görülüyor.
Yine hasta bir tutsağın, çelik kapalı bir kutuya
benzeyen, havasız ve sağlıksız daracık hücre tipi
tekli ringlerde hastaneye sevkinin yapılması, zaten
hasta olan tutsakları daha çok hasta ediyor.
Bu nedenle tekli ringleri kabul etmeyip insani koşullarda normal bir ringle sevklerinin yapılmasını talep
etseler de bu da dikkate alınmıyor, teşhis ve tedavi
gecikiyor.

“PARAN VARSA TEDAVİ OLABİLİRSİN”
MANTIĞI İLE HAREKET EDİLİYOR!
Protez ve diş tedavisi, korse takılması gibi durumlarda çok yüksek meblağlar dile getirilerek tutsağın
tedavisi yine engellenmiş oluyor.
TUTSAK HASTA MI DEĞİL Mİ BİLİNMİYOR
ÇÜNKÜ HASTANE SEVKLERİ ÇIKARILMIYOR.
TUTSAĞIN HÜCREDE KENDİ KENDİNİ TEDAVİ
ETMESİ BEKLENİYOR, ASLINDA TUTSAKLAR
ÖLÜME TERK EDİLİYOR!
Hasta tutsaklar konulu raporlarda yer alan bilgilerden
biri de; tutsakların hastane sevklerinin çok zor çıkarıldığı
ve hastaneye yatışının gerektiği durumlarda dahi bu
yapılmaksızın hücrede tutulmaya devam edildiğidir.
KATİL “TANIK”LAR, HAPİSHANELERDE SESSİZ ÖLÜMLERE YOL AÇIYOR!
Ateş, Güneş, Kenan, Derya, Sevilay, İrem mahlaslı
“Gizli tanık”larla, Berk Ercan, Ceyhun Bay, İsmet Özdemir, Mehmet Ali Yılmaz, İrem Bağcı, Mert Toka,

Özgün Yiğit Taş isimli “Açık tanık”ların yol açtığı
yüzlerce tutsaklık onları yalnızca yalancı bir iftiracı
değil aynı zamanda korkak ve soğukkanlı birer katil
yapıyor.
Yukarıda isimleri sayılan gibi yaratılan onlarca
“gizli veya açık tanık”, yüzlerce insanın tutsaklığına,
hasta olanların tedavi olamamasına, sağlıklı olanların
sağlığının bozulmasına yol açıyor. Bu yalancı tanıkların uydurdukları yalanlar yüzünden tutsaklıkta
veya sonrasında can kayıpları yaşanıyor.
- Mahir Mete Kul, onlar yüzünden öldü!
Mahir Mete’nin yaşayacak, görecek çok şeyi vardı.
Daha gencecikti, hayalleri ve hedefleri vardı. Halkına
ve vatanına sevgiyle bağlıydı. Onu halkından, vatanından ve yaşamdan koparan işte bu saydığımız
yalancı iftiracılardı.
- Halkın avukatı Barkın Timtik, onlar yüzünden
tutsak edildi ve bugüne kadar hiçbir rahatsızlığı
yokken bu 2 yıla varan süreçte hapishane ve faşizm
koşullarında hastalandı. Süreç hala o kadar yavaş
ilerliyor ki, hayati tehlike taşımasına rağmen hala tedavisine başlanamadı.
- Musa Aykanat, 28 Ekim 2017 tarihinde iki gizli
tanık, bir de Berk Ercan isimli iftiracının yalan yanlış
beyanlarıyla Sivas havaalanından gözaltına alınarak
tutsak edildi. Musa Aykanat, Okmeydanı halkının deyişiyle nam-ı diyar Musa Dede, o günden bugüne 1
yıl 7 aydır tutsak.
Musa Dede’nin daha önce hafif seyreden bel fıtığı
rahatsızlığı hapishane koşullarında, hapishanelerin
sağlıksız koşulları yüzünden artarak devam etti ve
ona dayanılmaz ağrılar vermeye başladı. Kendi işini
kendi göremeyecek, yürüme değnekleri ile dahi yürüyemez ve neredeyse yatalak hasta haline gelen
Musa Dede’nin, gündelik ve temel ihtiyaçlarını tecriti
paylaştığı hücre arkadaşları karşılamaya, giysilerini
yıkamaya, onu tuvalete ve banyoya çıkarmaya başladı.
Onun derhal hastaneye götürülüp tedavi olması için
uğraşıyorlardı.
Bütün çabaları uzun soluklu bir mücadele sonunda
sonuç verdi ve Musa Dede’nin hastaneye sevki çıkarılmıştı ki bu süreçte henüz sevk olamadan bir gece
ansızın rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

MUSA DEDE DE HASTA TUTSAKLAR
KERVANINA KATILDI!
AĞIR HASTALIK NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDIĞI BİLİNDİĞİ HALDE MUSA DEDE TAHLİYE
EDİLMEDİ. BUNUN NEDENİ YALNIZCA FAŞİZM
OLABİLİRDİ. ÇÜNKÜ TAHLİYE EDİLMEMESİNİN
HİÇBİR MANTIKLI HUKUKİ GEREKÇESİ YOKTUR!
Musa Dede, 30 Nisan 2019 tarihli duruşmasına
katılamadı; çünkü bir gece önce hastaneye kaldırılmıştı.
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Avukatları da kendisinin bel fıtığı rahatsızlığının dayanılmaz boyutlara gelmesi sonucunda hastaneye
kaldırıldığını, müvekkillerinin 63 yaşında olduğunu,
rahatsızlıklarının tutsaklık koşullarında hızla arttığını
ve bu sağlıksız koşullarda tutsaklığının devam etmesinin
haksız ve ölçüsüz olacağını anlattılarsa da faşizm
sınır tanımadı ve duruşmaya dahi gelemeyecek
durumda olup hastanede yatan Musa Dede’yi tahliye etmedi. Bu da faşizmin korkusunun tablosuydu.
Kağıttan kaplan faşist iktidar, hasta ve yaşlı bir adamın
tahliyesinden korkuyordu.
MUSA DEDE ŞUANDA DİYALİZ HASTASI OLARAK TEDAVİ GÖRÜYOR.
MUSA DEDE’NİN SAĞLIĞINDA MEYDANA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ TEHLİKEDEN AKP FAŞİZMİ SORUMLUDUR!
Duruşma bittikten sonra edinilen bilgiye göre, hakkında tahliye kararı verilmeyen Musa Dede yalnızca
bel fıtığı hastası değil, aynı zamanda böbrek hastasıydı.
Böbreklerinin artık çalışamaz duruma gelmiş
olması sebebiyle, Musa dede İstanbul Halkalı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde tedavi görmektedir. Dahası diyaliz makinasına bağımlı bir
yaşam sürmektedir.
Bunun nedeni de sorumlusu da açıktır; Musa Aykanat’ın hastalığının nedeni faşizm, sorumlusu
da işbirlikçi yalancı iftiracılar ve tıpkı diğer hasta
tutsaklar gibi tecrit politikasını sürdüren AKP iktidarıdır.
Hasta tutsakların tedavisini engelleyerek onları

ölüme sürükleyen, hapishaneleri ölüm makinesine
dönüştüren yasa dışı ve gayrı meşru, keyfi uygulamalarıyla faşist AKP iktidarıdır.
Tutsakları hasta eden, ölüme sürükleyen gizli ve
açık tanıklara nam-ı diyar korkak, yalancı ve iftiracı
şahıslara, tecrite ve hapishanelerdeki insanlık dışı
uygulamalara ve onları üreticisi faşizme karşı mücadele
her zamankinden daha acil ve zorunludur.
İnsanlarımız hastalanıyor hapishanelerde ve ölüyor.
Onları hasta ve çaresiz bırakmayacak, ölüme mahkum
etmeyeceğiz. Onları o ölüm makinalarından, işbirlikçi
katillerin elinden kurtaracağız. Biliyoruz ki, hasta tutsaklar; ancak bizim amansız mücadelemizle özgürlüklerine ve sağlıklarına kavuşabilirler; kavuşturacağız!
Gizli ve açık tanık denilen yalancı iftiracılara
ve faşizme karşı mücadelemiz devam edecek.
Adalet mücadelesi her koşulda sürecek. Halkımızın
Musa dedesi de, Mahir evladı da, yine halkın
evladı ve avukatı Barkın da adaletsiz kalmayacak!

Halk Meclisleri’ni Kuralım,
Sorunlarımızı Çözüme Kavuşturalım!
İstanbul Armutlu Halk Meclisi Girişimi 22 Nisan’da
mahallede; “Halk Meclisi Nedir ve Neden Gereklidir?”
başlıklı bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada,
halk toplantılarının ne zaman yapılacağı halk tarafından soruldu ve mahallede birçok sorunun çözülmek için beklediği vurgulandı.

Halkın Hukuk Bürosu’nun Yeni Kitabı Çıktı! Okuyalım, Okutalım!

Halkın Hukuk Bürosu Anlatıyor

Bugün kendimizden emin bir şekilde devrimci
avukatlığı savunurken bir geleneğin inşa edildiğini
söyleyebiliyoruz. Kendimize olan güvenimizin temellerinden biri ideolojik netliğimiz ise bir diğeri güç koşullarda yaşanan deneyimlerimizdir. Bu deneyimlerin
yalnızca Halkın Hukuk Bürosu’na değil alanımızda
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çalışan bütün avukat arkadaşlarımıza ışık tutmakta
olduğuna inanıyoruz. Yaşananlar yalnızca tarihsel
bir tartışma olarak dahi çok değerlidir. Kitap okunduğunda görülecektir ki emperyalizmin ihtiyaç duyduğu
ve asıl olarak devrimci sosyalist ilerici güçlerin tasfiyesini, dönüşümünü hedef alan sözüm ona demokratikleşme süreci bir görüntü arasından başka bir
şey değildir. Bu görüntü arası ülkemizin siyasi, sosyal
tahlilinde bir değişiklik yaratmamıştır.
Okuyacağınız bu kitap 1996 yılına kadar olan tarihsel sürecimizi kapsamakta olup o dönem büromuzda
çalışan avukat arkadaşlarımız tarafından yazılmıştır.
Cunta sonrası demokratik mücadele içinde yer alanlar
açısından tarihsel bir değer taşıyacağına inanıyoruz.
Bu dönemi hatırlamak bazı siyasi sonuçlar çıkarmaya
vesile olabilir. Yetişen genç avukat arkadaşlarımız
bu deneyimlerle kendilerini daha güçlü hissedeceklerdir. Faşizmin mezalimine uğrayan avukatların ne
ilkiyiz ne de son olacağız. Ama nihai zafere ulaşana
kadar var olacağımız kesindir.
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Ölüm Oruçlarından Feda’ya
Büyük Direniş’ten Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş’e
Türkiye Hapishanelerinde Özgür Tutsaklar
Devrim Ateşini Kesintisiz Harlamaya Devam Ediyor!
Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz,
Nasıl Bir Ülkede Savaşıyoruz?
nadolu, 72 halkın iç içe yaşadığı, Asya ve
Avrupa arasındaki geçişi sağlayan bir bölgededir. Bu yüzden de tarih boyunca çeşitli
savaşlara tanık olmuştur yaşadığımız topraklar.
Roma’dan Bizans İmparatorluğu’na, Osmanlı Devleti’nden bugüne gelip geçen iktidarlar her zaman
halklara zulmetmiş ve Anadolu bu zulme karşı isyanlarla
da anılır hale gelmiştir.
1923’te 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yıkılıp işgale karşı halkın direnişiyle
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1945’ten başlayarak tamamen işbirlikçi yönetimlerle halkın sömürüldüğü faşist bir yönetimle temsil
edilmektedir.
Ancak işbirlikçi tekelci oligarşinin karşısında her zaman sosyalistler mücadelelerini sürdürmüş
ve 49 yıllık bir tarihi yaratmıştır.
Bu tarihin önemli mevzilerinden
biri de hapishaneler olmuştur.
Türkiyeli devrimciler hapishaneleri hiçbir zaman “en az zararla” çıkılması gereken yerler
olarak görmemiş, oligarşinin politikaları karşısında
burayı bir direnişin ve sosyalizmin mevzisi haline
getirmişlerdir.
Faşizmin mahkemelerini yargılayan devrimci tutsaklar, hapishaneleri birer okul haline getirmiş ve özgürlük eylemleri dahil her yöntem ile mücadeleyi sürdürmüşlerdir. Bu geleneği yaratan Mahir Çayanlar’dan
başlayarak onlardan aldığı ideolojik güçle savaşan
Devrimci Sol (DS) ve Parti-Cephe tutsakları olmuştur.

A

50 Yıllık Revizyonizm,
51 Saatlik Çatışmayla Yerle Bir Edildi!
Türkiye’de özellikle ’68 ve sonrasındaki yıllarda
sosyalizm ideolojisi yaygınlaşmış ve Türkiye’de
sosyalist devrimin nasıl olacağı üzerine tartışmalar
yürütülmüş, oportünizm ve reformizm reddedilerek
devrimci partiler kurulmaya başlanmıştır.
Mahir Çayan’ın önderliğinde THKC, devrimci savaşı
ele alış biçimi ve kendi önderliğiyle tarihimizde önemli
bir simge haline gelmiştir.
THKP-C, eylemleri ve direnişleriyle 50 yıllık revizyonizmi yenmiştir. Bunun en önemli örneği, 1971 ta-

rihinde THKP-C’nin ilk eylemi siyonist İsrail’in Başkonsolosu Efraim Elrom’un cezalandırılması ve ardından Maltepe’de süren 51 saatlik direniştir.
Bu eylem ve ardından yaşanan direnişte, Maltepe’de
bir evde rehin alınan genç bir kız olan Sibel’in mahkemede “Mahir Abi” ve “Cevahir Abi” sözleriyle
onları adeta övgüyle anlatması ve evde silah ateşlerinden korunması için ona korunaklı bir yer hazırlandığını belirtmesi de THKP-C’nin eylem anlayışının ve
teslim olmayan, uzlaşmayan devrim mücadelesinin
en önemli örneğidir.
Bu direnişle birlikte hareketin önderlerinden Hüseyin
Cevahir şehit düşerken, Mahir Çayan ağır yaralı
olarak tutsak düşmüştür. 51 saat boyunca silahlarını
teslim etmemeleri, bağımsızlık
sloganları, teslimiyeti reddeden
sözleri, son ana kadar süren
çatışmalarıyla bizi bugüne taşıyan ideolojiyi kalın hatlarla
çizmişlerdir.
’70’li yıllarda Mahir’lerin Kızıldere’de (THKO önderlerinin
idamına karşılık İngiliz askerlerini
rehin almış ve 10 devrimci, Tokat’ın Kızıldere köyünde kuşatıldıkları evde direnerek şehit düşmüş, tarihimizde de bu olay Kızıldere Katliamı olarak
geçmiştir.) Anadolu toprağına ektiği tohum genç kuşaklarla daha da halklaştırılmıştır.
’70’li yıllarda Türkiye’de sosyalizm düşüncesi iyice
yaygınlaşmış ve kökleşmiştir. Aynı yıllar Türkiye’de
faşist terörün arttığı, devrimci, sosyalist, demokrat insanların sokak ortasında katledildiği, kaçırıldığı ve
bu şekilde oligarşinin tam işbirlikçiliğe geçebilmek
için toplu katliamlarla halk içinde korku salmaya
çalıştığı yıllardır.
Katliamlar karşısında devrimciler meşru direnme
hakkını kullanmış ve oligarşi hepten sıkışmıştır. 80’lerle
birlikte tüm dünyada liberal politikaların yaygınlaşmasına
paralel olarak Türkiye oligarşisi de, ‘24 Ocak Kararları’
olarak anılan emperyalizme tam olarak bağımlı
tekellerin çıkarı için yeni bir ekonomik yapıya geçerken
devrimcilerin gücü karşısında bu kararları yaşama
geçiremeyeceğini anlamıştır.
Bu nedenle 1980 yılının 12 Eylül’ünde askeri darbe
ile tüm devrimci demokrat güçlere ağır bir darbe vurmuştur.
’80 Cuntası, ABD emperyalizmi tarafından “Bizim
çocuklar başardı” naralarıyla karşılanmıştır. Devrimci
Sol ise, asla paniğe kapılmadan halkı cesaretlendirmiş
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ve “Amerikancı Faşist Cunta 45
Milyon Halkı Yenemeyecek” diyerek
kampanyaya başlamıştır.

Cunta Yılları ve Siyasi
Tusaklığın Tanınması
12 Eylül 1980 askeri faşist cunta,
Türkiye’de yüz binlerce insanın bir
gecede tutuklanıp, işkencelerden geçirildiği, kaybedildiği, katledildiği, işbirlikçiliğe zorlandığı bir sürecin adıdır
aynı zamanda.
Askeri hapishanelerde tutulan ve
yargılanan devrimciler için de bir
sınav olmuştur bu yıllar. Devrimci
Sol tutsakları bu yıllarda hapishanelerde de mücadeleyi
sürdürmüş, siyasi tutsaklık statüsünü kazanmak için,
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı 1984’te Ölüm
Orucuna başlamış ve direnişi ZAFER ile sonuçlandırmıştır.
Cunta yıllarında ülkede yaprak kıpırdamazken,
siyasi tutsaklar canlarını ortaya koyarak işkence ve
inançlarından soyundurup teslim almak demek olan
Tek Tip Elbise’ye karşı 4 şehit vererek hapishaneleri
ve buradaki işkenceleri tüm ülkenin gündemine sokmuştur.
İşbirlikçi oligarşi, her dönem farklı uygulamaları
ortaya koysa da her defasında büyük direnişler yaşanmış ve katliamlara rağmen devrimci tutsaklar direnme gücünü asla kaybetmemiştir.
’84 Ölüm Orucu, Cuntayı bir yenilgi olarak görmemiş,
baskı ve zulüm altındaki halkımıza da umut olmuş ve
devrimcilerin hapishanelerde teslim olmadığını, savaşın
sürdüğünü göstermiştir.
1980’den 1990’ların başına kadar geçen sürede
Cunta mahkemelerinde askeri hakim ve savcılar tarafından Devrimci Sol tutsakları (1243 tutsak) yargılanmaya çalışıldı; ancak devrimci tutsaklar mahkemelerde hem direnişleri, hem de hazırladıkları “Haklıyız,
Kazanacağız” isimli savunmalarıyla faşizmi yargılayan
oldular.
Mahkeme sürecinde yapılan “Özgürlük Eylemleri”
(firarlar) ile de faşizmin aslında ne kadar güçsüz ve
çaresiz olduğu da gösterilmiştir. Mücadelenin yükselmesi için yapılan firarların ardından partileşme sürecine geçilmiştir.
90’lı yıllarda; Sovyetler Birliği’nde revizyonizmin
çöküşüyle tüm dünyada umutsuzluk yayılırken, Anadolu
topraklarında, halkların tüm baskılara rağmen, yeniden
devrim saflarında örgütlendiği yıllardır.
Ve bu yıllarda hapishaneler cephesi de bir devrim
okuluna dönüştürülmüştür. 90’lı yıllar boyunca tutsaklar
hem fiziki koşulların düzeltilmesi hem de siyasi
talepleri için koğuş işgali, gardiyan rehin alma
vb. fiziki direnişler gerçekleştirmişlerdir.
Özgürlük eylemleriyle de sarsılan oligarşi, bu
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süreçte öncelikle tutsakların örgütlü
gücünü ortadan kaldırmak için bölparçala politikasını hayata geçirmeye
çalışmış; ancak hem fiili direnişler
hem de ölüm oruçlarıyla saldırgan
ve halk düşmanı yüzünü açıkça ortaya
koymuştur.
90’lı yıllarda, Türkiye’nin çeşitli
hapishanelerinde katliamlar yaşanmıştır. Buca, Ümraniye, Diyarbakır,
Ulucanlar Hapishaneleri’nde yaşanan
katliamlarda onlarca devrimci ağır
yaralanmış ve hızarlarla boğazı kesilerek, kurşunlanarak, işkencelerle
katledilmiştir.
24 Ocak Kararları ile emperyalizmle tam işbirliği sağlayamayan iktidarlar, yükselen
devrimci mücadeleyi bastırmak için hem hapishanelerde
hem de dışarıda birçok katliama başvurdu.
Gözaltında kaybetme ve ağır fiziki işkencelerin
adeta sıradanlaştırılmaya çalışıldığı bu yıllar aynı zamanda Cephe’nin şehirlerde ve kırlarda silahlı mücadeleyi de büyüttüğü yıllardır.
Tüm dünyada Marksist-Leninist örgütler ateşkeslerle
ve umutsuzlukla devrim iddiasından vazgeçip, yönünü
reformizme çevirirken; Anadolu devrim mücadelesinin
en kanlı yıllarını yaşamaktaydı. Ve yükselen mücadele
sonucu halkın her kesimi faşizmin azgın saldırısına
maruz kalıyordu.
Hapishanelerde Özgür Tutsaklar Cephesi de direnişin ve sosyalizmin okulu haline gelmişti. 1996 yılında
hapishanelerdeki örgütlülüğü dağıtmak için kurulan
Eskişehir tabutluklarına karşı hapishanelerde ölüm
orucu başlatıldı, sol örgütlerin beraber sürdürdüğü
bu direniş 12 şehitle kazanıldı.
Oligarşi, görünürde tecrit politikasında geri adım
atmıştı; ancak üzerinden çok geçmeden F tipi inşaatlarının sürdüğü de ortaya çıktı.

Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm!
1996’dan 2000’e oligarşinin saldırıları ve tekelci
burjuvazinin talepleri arttı.
IMF politikalarının uygulanması önündeki tek
engel olarak devrimcileri gören iktidar tekrar hapishanelere saldırdı. Ancak bu seferki saldırı çok
daha büyüktü.
ABD’nin Ortadoğu politikaları, Türkiye oligarşisinin
emperyalizmle çıkar ortaklığı sonucu 2000’lerdeki
tecrit saldırısı “Ya düşünce değişikliği ya ölüm”
olarak değerlendirilmişti.
Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi, önlerindeki en
büyük engeli Türkiye halklarının tek umudu Cephe
olarak görüyordu. Ve buna bağlı olarak da hapishanelerdeki örgütlü yaşam, özgür tutsaklık geleneği hedeflerindeydi. Böylesi bir saldırıya karşı özgür tutsakların
cevabı da net oldu; Ölüm Orucu…
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Oligarşi tam teslimiyet dayatıyordu, Cephe dışındaki
sol ise ideolojik olarak net değildi ve bu saldırı
karşısında kararlı bir duruş sergileyemedi. F Tipi hapishanelerin inşaatlarının ilerlemesi üzerine hapishanelerde ölüm oruçları tekrar gündeme geldi.
Cephe tutsakları bu sürecin 96’dan daha ağır
geçeceği bilinciyle saldırıya ölüm orucuyla karşılık
vermeyi ve bu sürecin çok daha uzun sürebileceği
bilinciyle direnişin şekillenmesi sürecinde tüm
tutsak kitlesinden düşüncelerini, hedeflerini, önerilerini topladı ve kişi kişi, en ince ayrıntılarına kadar
tüm kitlesi ölüm oruçları konusunda bilinçlendirildi.
96’nın rehavetine kapılan diğer sol örgütler ise
süreci doğru değerlendiremediler. 96’daki direnişin
sonucu olarak oluşan kitlesel tepkileri, daha ileriye
taşımak yerine burada da reklamcılığa soyundular.
Sonuç olarak; 20 Ekim 2000 günü DHKP-C,
TKP(ML) ve TKİP tutsaklarınca açlık grevine başlanıldığı
ilân edildi. Bir ay sonra ölüm orucuna dönüşen eyleme
kısa sürede birçok örgüt katıldı ve eylem daha da kitleselleşip yayıldı.
Bu kitleselleşme, içeride ve dışarıda oluşan sürekli
eylemlilik halini engellemek, devrimcilerle halk arasına
mesafe koymak için faşizm her türlü yalanı ve sansürü
devreye soktu.
Günlerce ölüm orucu direnişçilerinin “gizli gizli
yediği” yalanlarının yanı sıra F Tipi hapishanelerin
adeta birer dubleks otel odası olduğu söylendi. Bu
yalanlar da sonuç getirmeyince faşizm “tahliye
rüşveti”ne başvurdu.
Dışarıda da direnişin sürmesi üzerine faşizm bu
kez de zorla müdahale saldırısıyla direnişi bitirmeye
çalıştı.
Direnişçiler hapishaneye müdahale edilmesi durumunda kendilerini yakarak karşılık vereceklerini duyurdular. Tüm bu karşılıklı politikaların yanı sıra eylemcilerle görüşme yapan aydın ve sanatçılar da
etkisiz hale getirildiler, korku önce onların beyinlerine
yerleştirildi.
Ve sonrasında da günler öncesinden hazırlığı yapılan operasyon yani 19 Aralık 2000’de, katliam başladı. Ölüm Oruçlarının devam ettiği
20 hapishaneye faşizmin Hayata Dönüş adını verdiği 19-22 Aralık günleri
sürdü.
19 Aralık Katliamı’nda hedeflenen
halkın örgütlü gücü, direnme dinamikleriydi. Bu amaçla her türlü yalan
ve demagoji, sansür uygulandı. 4
gün süren direnişlerle özgür tutsaklar
asla teslim olmayacaklarını gösterdiler.
6 kadın devrimcinin diri diri yakıldığı 19 Aralık Katliamı’nda 28

devrimci katledildi. Savaşlarda kullanılması yasak
olan gazlarla Türkiye oligarşisi kendi hapishanelerindeki tutsaklara işkence ve katliam yaptı. Öyle
ki kimyasalla yakılan bedenlere otopsi dahi yapılamadı. Katliamla açılan F tipleri ve tecrite karşı devrimcilerin mücadelesi de farklı bir ivme kazandı.
Katliam günleri ve yaşanan direnişler aslında
sonraki süreçte yaşanacak tartışmaların da habercisiydi.
Hem ortak karar alınan Feda’da hem de barikat
barikat süren direnişlerde, özgür tutsaklar en öndeydi.
Hapishanedeki PKK tutsakları elleri havada teslim
olurken, direniş içindeki sol örgütler korkuyla yaklaşıyordu; çünkü hesap etmedikleri faşizmin gerçek
yüzüyle karşı karşıya kalmışlardı.
Sonraki süreçte ise DHKP-C dışındaki örgütler direniş saflarını terk edip direnenlere saldırmaya başladılar. Özellikle katliam sonrası reformist ve oportünist
sol önce direnişçilere saldırmaya başladı.
Faşizm önce katletmiş, sonra da devrimcilikten
uzaklaşan solu direniş dışına düşürmüş, devrimcilere
karşı bir silah haline getirmeye başlamıştı. Devrimciler
bir yandan şehitlerin hesabını sormaya, tecrit zincirini
kırmak için devrimciler ölmeye devam ederken 28
Mayıs 2002 günü DHKP-C dışındaki örgütler açıklama yaparak ölüm orucunu bıraktıklarını duyurdular.
3 örgütün başladığı bir yoldu bu direniş. Birlikte
karar alınmış ve uygulanmış, Türkiye’de yaşanan en
büyük hapishane katliamına beraber göğüs gerilmiş,
kanlar birbirine karışmıştı. Ancak sürecin ağırlığını
kaldıramayan, hesap etmeyen, kendine düzen içinde
yer tutmak isteyen örgütler için artık direnmenin
koşulu kalmamıştı.
Varlık yokluk mücadelesiydi, onlar “yok olmayı”
seçtiler, ölmediler. Ölmeyerek siyasi ölü oldular.
Ölümlerle zaferin gelmeyeceğini sandılar, hızla düzen saflarına koştular ve kendilerini düzene kanıtlama
çabasıyla sansür korosuna katıldılar.
Cepheli tutsaklar faşizme karşı
ölümüne direnirken, en ağır saldırılar direnişi bırakanların safından
geldi. Onların çabası düzenden icazet
almak, devrimcilerle aralarına mesafe
koymaktı. Onlar mesafeyi genişlettikçe
halk saflarından da uzaklaştılar. Ve
bugün fiilien ve siyaseten BİTTİLER!
Bu koşullarda dahi özgür tutsaklar direnişi sürdürdü ve tecrit
uygulamasına karşı da hayatın, mücadelenin örgütlenmesini sağladı.
7 yıl süren Büyük Direnişte (20
Ekim 2000-22 Ocak 2007) 122 şehitle,
hapishanede ve dışarıda feda eylemleri, cezalandırmalar yapıldı.
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darbe girişimi ve OHAL’in ilanından önce) Cepheli
tutsaklar hapishanelerdeki hak gaspları ve saldırılara
karşı hücreleri yakarak, adına Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş dedikleri bir direniş başlattı.

Kopkoyu bir sansüre, zorla müdahaleye, tahliye
rüşvetine rağmen direniş 7 yıl boyunca sürdürüldü
ve bu 7 yılın 5 yılını yalnız başına göğüsledi Cepheliler.
Diğer örgütler gittikçe yok olurken Cephe; büyümeye,
halklaşmayla devam etti. Özgür tutsaklar ölüm orucunu
zafere kadar sürdürdü.
7 yıl boyunca birçok ilkler yarattı, direnişi çeşitlendirdi,
içeriye tıkılmaya çalışan tutsaklar dışarıyla bir oldu...
Kopkoyu bir sansür altında, yalnız bırakılan
Cephe; ideolojisine, yoldaşlarımıza, halkımıza ve
elbette tarihsel ve siyasal haklılığımıza dayanarak
direnişi eğip bükmeden, zafere kadar götürdü.
Özgür tutsaklar, direniş yılları boyunca F tipi
hapishanelerde günlük yaşamın üretim ve direnişle
örgütlenmesi, örgütlü yapının kurulması, iletişim
mekanizmasının yeni koşullara uygun olarak düzenlenmesini de sağlayarak tecriti kırmaya başlamıştı.
Özgür tutsakları yok sayan, tecrit eden faşizmin
devrimci iradeyi tanımak zorunda kalmasıyla, oligarşiye
geri adım attıran Adalet Bakanlığı’nın 45/1 genelgesini
yayınlamak zorunda kalmasıyla zafer yeniden özgür
tutsaklarındı.
Emperyalizmin “Ya düşünce değişikliği ya
ölüm” saldırısını, 122 kez “Bir canım var, feda
olsun halkıma, vatanıma” diyerek püskürttü özgür
tutsaklar.

80’lerden 90’lı Yıllara,
Büyük Direnişten Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişe;
Özgür Tutsaklar 2.5 Yıldır
Aralıksız Direniyor!
Büyük Direniş’in baskısıyla, yanan, gün gün eriyen
bedenleriyle oligarşiye geri adım attıran tutsaklara
yönelik saldırılar bugün de sürmektedir.
Genelgede kabul edilen haftada 10 saatlik sohbet
hakkının uygulanmaması ve yine örgütlülüğü dağıtmaya
yönelik sürgün sevk politikalarına, hapishanelerde
uygulanan kitap sınırlamalarına karşı özgür tutsaklar
2.5 yıldır direnişteler.
2016 yılının Temmuz ayı başında (15 Temmuz
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Tek Tip Elbise,
Sürgün Sevkler,
Kitap Sınırlaması,
Görüş Yasakları,
İnfaz Yakmalar,
Ayakta Sayım,
Telefonda Tekmil Verme,
Havalandırmalara çekilen tel örgüler (tel kafesler),
Kameralar,
Kelepçeli muayene,
Hasta tutsakların tedavilerinin engellenmesi,
Süngerli oda – hücre cezaları...
diye sıralayabileceğimiz saldırı ve her türlü onursuzluğa karşı başlatılan bu direnişte, özgür tutsaklar
80 hücreyi ateşe verdi. Yine bu saldırılarda her
bir devrimciye yüzlerce yılı bulan disiplin soruşturmaları açıldı, 2.5 yıl boyunca 400’den fazla sürgün sevk yaşandı.
2.5 yıl içinde her hapishanede çeşitli saldırılar yaşandı ve direnişle elde edilen kazanımlar sağlandı.
Türkiye’de özellikle 2017 yılında Nuriye ve Semih
için yürütülen kampanyanın ardından OHAL yasaları,
halk direnişiyle hükümsüz hale getirildi.
İşbirlikçi oligarşi Halk Cephesi’ne yönelik saldırılarını
sürdürmekle birlikte 2017’deki direnişle birlikte saldırılar
yoğun bir tutuklama terörüne dönüştü.
İşkence ile ifade alınan bir iftiracı itirafçıya dayandırılarak 2017-2018 arasında 200’e yakın insan gözaltına alındı. Hasta, yaşlı, genç, çocuk denmeden
hukuksuzca tutuklandı ve 1 yılın ardından ilk kez
mahkemeye çıkarıldılar.
Aynı itirafçıya dayanarak yapılan operasyonda tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına ise
toplamda 159 yıl hapis cezası verilerek savunma
hakları gasp edilmiştir.
Baştan sona hukuksuz yürütülen mahkemede, 1
yılın ardından savunma yapan avukatlar tahliye
olmuştu. Ancak siyasi müdahale ile tahliye kararı
veren aynı mahkeme heyeti 10 saat sonra tutuklama
kararı vermiş, hemen ardından da sürülmüştür.
Yerine geçen özel atanmış yeni heyet ise 2 duruşmada boş salona hüküm açıklamıştır. Halkın
avukatlarının yargılanması süreci aslında Türkiye oligarşisinin devrimci tutsaklara bakış açısını açıkça
göstermektedir.
Göstermelik usullerle tutuklanan devrimciler çeşitli
yöntemlerle hapishane cephesinde de mücadeleyi
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sürdürmektedir.
Göstermelik mahkemelerde alınan cezaların bir
diğer örneği de SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim
Sistemi) denilen sistemle tutsakların savunma hakkının
gasp edilmesidir.
SEGBİS denilen bir yöntemle hapishanedeki tutuklu
ya da hükümlü hiçbir mahkemeye katılamamakta,
hapishanede kurulan basit bir ekran ve kamera ile
yargılama yapılmaktadır. Tutsaklara; kendisi ile ilgili
oluşturulan mahkeme, 55 ekran televizyondan izlettirilmekte, hakimden savcıya, avukata kimseyi görmeden,
salonda ne konuşulduğunu anlamadan savunma yapmaya zorlanmaktadır.
Bu dayatmayı kabul etmeyip mahkemeye çıkmak
isteyenler ise ya tekli ring aracıyla gitmeye zorlanmakta
ya da hiç savunma yapmadan 10 yılları bulan cezalarla
karşı karşıya getirilmektedir.
Örneğin 21 yaşında bir üniversite öğrencisi olan
Alişan Taburoğlu SEGBİS dayatmasıyla, hiç savunma
yapamadan toplamda 21 yıl hapis cezası almıştır.
Ki bu gibi örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Ortaçağ
mahkemelerini aratmayan bir bakış açısı ve 21. yüzyıl
teknolojisi birleştirilerek yüzyüzelik ve adil yargılanma
ilkesi başta hakim ve savcılar tarafından gasp edilmiştir.

Hücre Yakmadan Taarruza,
Direniş Yükseliyor!
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş, bu 2,5 yıllık
süreçte tutuklanan tüm devrimcilerin direnişin bir
yerinde mutlaka yer aldığı bir süreçtir.
Bugün 29 hapishanede toplam 305 devrimci
tutsak faşizmin dayatmalarına karşı direnmektedir.
65 kadın ve 2 çocuk, 238 erkek tutsak aynı anda
29 hapishanede direnişin taleplerini günde 3 kez
sloganlarla ve kapı dövme eylemleriyle Türkiye’nin
dört bir yanında haykırmaktadır.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş; diğer
süreçlerden farklı olarak aktif biçimde bütün tutsakların katıldığı, hapishanenin rutin işleyişini
felce uğratan, hapishanelerde daha önce yapılmamış pek çok yeni eylemin hayata geçirildiği bir
süreçtir.
Genel olarak devrimci tutsaklar, bulundukları
koğuş ya da hücrelerden her çıkışlarında sloganlarla koridorda da taleplerini dile getiriyorlar.
Buna ek olarak her geri dönüşte bulundukları
bölgeden kendileri dönmüyor, oturma eylemi yapıyorlar. Her ne kadar gardiyanlar tarafından sürüklenerek ya da havada taşınarak götürülseler de
bu eylem sonucu birçok hapishanede kazanımlar
elde edilmiştir.
Özel olarak tecrit ve fiziksel işkencelerin uygulandığı durumlarda ise tutsaklar kademe kademe
eylemleri yükseltiyorlar ve yeni biçimlerle direnişi

sıradanlıktan çıkarıyorlar.
Her hapishanenin kendi özgünlüğünde şekillenen,
örneğin koğuşların birleştirilmesi, tek tutulan bir özgür
tutsağın dava arkadaşlarının yanına getirilmesi, avukat
görüşüne sınırlama getirilmesi... gibi durumlarda da
rutin eylemler daha aktif ve zorlayıcı hale getirilebiliyor.
Örneğin Silivri Hapishanesi’nde sürgün sevklerin
artması, hücre aramalarına erkek gardiyanların da
dahil olması gibi durumlarda, direnişi yükseltme kararı
alındığı zaman “ayak takarak sürüklenme” denilen
bir yöntemle tutsaklar oturma eyleminde pasif olarak
sürüklenmemeye, her kapı dönüşlerinde ayaklarını
takarak, buldukları kapı kolu, direk gibi şeylere
sarılarak hücreye geri dönmeme eylemini çok
daha zorlaştırabildiler.
Direnişin yarattığı ruh hali ve coşku ile tek bir
kadın devrimciyi; 15 gardiyanın götüremediği, yerden dahi kaldıramadığı örnekler de bu süreçte sıkça
rastlanmıştır.
Elbette özgür tutsakların her yeni eyleminde oligarşi
de eylemi durdurmak için bazı politikalar geliştirmiştir.
Oturma eylemlerinin sıklığı karşısında düşman açıktan
değil, sinsice planlar yapmıştır.
Örneğin Sincan Kadın Hapishanesi’nde, sürgün
sevkle yeni gelenlerin de direnişe katılması üzerine,
çareyi yerlere çamaşır suyu döküp oturma eylemi
yapan özgür tutsakları, yerlerde sürükleyerek
“oturmaktan caydırmaya” çalışmıştır hapishane
yönetimi.
Tutsakların pantolonlarını renk değiştirip tekrar giyilemez hale getirmek ve bundan da sonuç beklemek
aslında düşmanın ne kadar aciz ve çözümsüz olduğunun da göstergesi olmuştur.
Tecrit işkencesine karşı örneğin her gün havalandırma kapıları kapatılırken oturma eylemi yapılıyor
Silivri 9 Nolu Hapishanesi’nde. Toplamda 20 hücrede
oturma eylemi yapıldığını düşündüğümüzde dahi yalnızca havalandırma kapılarının kapanması 2-3
saati buluyor.
Bu eylem ilk başladığında erkek gardiyanlar işkence
ve tacizle kadın tutsakları hücrelere sokmaya çalışmış,
yaşanan işkenceye karşı özgür tutsaklar hem yürüttükleri tartışmalarla, hem de uzlaşmaz tavırlarıyla
geri adım attırmıştır hapishane idaresine.
İşkencenin arttığı durumlarda, sürgün sevklere
karşı da hücreler yakıldı ve “TAARRUZ” adı verilen
eylemlerle, sayım yapmak için hücreye giren gardiyanlar aşılarak koridorlara koşulup talepler dile
getirilmektedir.
Bununla birlikte havalandırmaya yazılamalar yapılmakta ve her eylemde tüm devrimci tutsaklar
kapıları döverek tek bir yumruk gibi direnişi bü-
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yütmektedir. Ki yalnızca kapı dövme eylemlerinde
bile 10’larca kapı kullanılamaz hale getirilmiştir.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş, özgür tutsakların ellerindeki her şeyi, her durumu direniş
biçimine çevirdiği oldukça dinamik ve sarsıcı bir süreç
oligarşi için.
305 tutsağı yan yana getirmemek için 29 ayrı hapishaneye bölmesi ve 2 ayda bir sürgün sevk haberlerinin alınması da aslında oligarşinin içinde bulunduğu
çaresizliğin göstergesi.
Sebze ve meyveler kullanılarak duvarlara yazı yazılmasına karşı, hapishane idaresi çözümü tutsaklara
sebze vermemekte ya da var olanları toplamakta
bulmuştur. Ancak bunu da uzun bir süre uygulayamamıştır.
Hücre yakılmasına karşı defalarca aramalardan
geçirilmelerine ve sigara içenlere dahi çakmak verilmemesine rağmen devrimci tutsaklar hücreleri alev
alev yakmayı başarmıştır.
Hücre yakmaları, yapılan üretimleri durdurmak,
tutsakları sürekli diken üstünde tutmak ve çaresiz
hissettirmek için oligarşi de yeni saldırı biçimleri başlattı.
Nisan ayında pek çok haber sitesinde de yayınlandığı üzere, gece yarısı jandarmalar PC tutsaklarının olduğu hücreleri köpeklerle basarak arama
adı altında talan ve yağma yapmıştır. Tutsaklar havalandırmalara ters kelepçeli kilitlenmiş, arama boyunca
camlar dışarıdan görülmeyecek şekilde kapatılarak
yağma yapılmıştır.
Ailelerin görüşte öğrendikleri bilgilerle askerlerin
yaptığı yağma esnasında işkenceye ek olarak hücredeki yiyeceklerin yerlere döküldüğü, zaten idarenin denetiminden geçerek alınmış aile resimlerinin
yırtıldığı ve çalındığı duyuruldu.
Hapishanelerde yaşananlar her ne kadar genellikle işkence ve saldırıyla gündeme gelse de,
yaşanan baskılar karşısındaki direniş büyük küçük
zaferler ve kazanımlarla sürmüştür. Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş süreci de canlı ve içinde
pek çok zaferi barındıran bir süreçtir.
Silivri’den kanser hastası Mesude Pehlivan’ın
tahliyesi, bir yıldan uzun süre tecrit edilen Selçuk
Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Gülten Matur ve
Gülhan Sağaltıcı’nın sohbete çıkması, hücre değişikliklerinin yapılması, birçok hapishanede kitap
sınırlamasının kalkması, dergilerin alınması, hapishane idarelerinin siyasi temsilciliği tanıması,
mahkeme kararı olduğu sürece duruşmalara götürülmeleri - Şakran’da tekli ring aracı dayatması
sürüyor - sohbet gruplarını tutsakların belirlemesi,
sohbet hakkının uygulanması... gibi dönemsel
ağır saldırıların ve güçlü direnişlerin ardından kazanılan hakları sıralayabiliriz Sürekli Faşizme Karşı
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Sürekli Direniş süreci açısından.
Elbette bu kazanımlar; süreç içinde tekrar gasp
edilebileceği gibi geliştirilebilir de. Ancak vurgulamak
istediğimiz şey şudur ki; özgür tutsaklar hapishanelerde tutulduğu sürece oligarşiden icazet beklemeyecek, daha çok saldırı kaygısıyla direnişi
pasifleştirmeyecektir.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş, topyekün
bir direnme ve devrime kadar bunu her türlü
araçla sürdürme, büyütme halidir.
Hapishaneler cephesi tam da direnişte olduğu gibi
geçmişten bugüne her dönem farklı biçim ve yoğunluklarda olsa da saldırıların ve direnişlerin olduğu bir
mevzidir.
Türkiyeli devrimciler için, Cephe tutsakları için
ise faşizme boyun eğilmeyen, halkla bağların asla
kopmadığı bir direniş mevzisidir. Dünden bugüne
faşizmin her saldırısı tutsaklar cephesinde direniş ile
cevaplandırılmıştır.
Hapishanelerde yaşanan hak gaspları ve işkencelere
karşı direniş halkın içinde umut olmuş ve mücadelenin
aynası haline gelmiştir hapishaneler.
Bugün de F tipi tecrit politikası aralıksız süren direnişler ve maddi üretimlerle, ideolojik olarak kendini
sürekli geliştirme, beynini hapishanenin dört duvarına
sıkıştırmadan, tüm dünya halklarına ulaşarak AŞILMIŞTIR.
Direniş ve üretim; özgür tutsaklığın en temel
ilkeleridir. Süreçler ve politikalar – imkanlar, araçlar
değişebilir; ancak tutsakların direnme kararlılığı
sürdükçe hapishaneler devrimin okulu olmaya
devam edecektir.

Dayanışma Kahvaltılarımızla Sorunlara Çözümler
Buluyoruz
İstanbul Kazova Meclisi;
6 Mayıs’ta, Avcılar Sahili’nde
dostlarıyla bir araya gelerek
dayanışma kahvaltısı düzenledi. Kahvaltı programında, tekstilde yaşanan çalışma koşulları, yaşanan sorunlar ve çözümleri hakkında konuşuldu. Kolektif
üretilen ürünler tanıtıldı. Son olarak; “Patronsuz üretebileceğimiz, tekstil sorunlarının çözümleri için tekstil
emekçilerini Kazova Meclisleri’nde birleşmeye davet
ediyoruz…” denilerek kahvaltı programı sonlandırıldı.

Halk İçin Adalet İstemeye Devam Edeceğiz!
Adana Halk Cepheliler 2 Mayıs’ta,
Şakir Paşa Mahallesi’nde üzerinde;
“Halk Adalet İstiyor, Sağlayacağız!
Halk Cephesi” imzalı pullamalardan
40 adet yapıştırarak adalet talebinin
ve sağlanacağının vurgusunu yaptı.
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Tutuklu Grup Yorum Üyesi Helin Bölek’e

“Hücre işkencesi”

por salonundan gözaltına alınarak tutuklanan Grup Yorum üyesi Helin Bölek,
yaklaşık iki yıldır tutuklu olarak yargı-

S

lanıyor.

Helin Bölek’in avukatı, hücre cezası verilen
Bölek’in elektriksiz bir hücreye atıldığı ve 24
saat projektör tutulduğunu açıkladı.
Hapishanelerdeki Hak İhlalleri Ve Tecrit Uygulamalarına Bir Yenisi Daha Eklendi!
Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan Grup Yorum Üyesi Helin Bölek’e 13
günlük hücre cezası verildi.
Bölek, kapı yerine parmaklığın bulunduğu,
tuvalet kapısı ve elektriği dahi olmayan bir hücreye konuldu.
TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ VE HALAY ÇEKTİĞİ GEREKÇESİYLE DE CEZALAR ALMIŞTI!
“Halay çekmek, türkü söylemek, sohbet ve
yayın hakkı ihlali gibi hak gasplarını protesto
etmek” gerekçeleriyle son 6 ayda birer aylık
olmak üzere 4 kez iletişim, 1 kez görüş cezası
alan Bölek’e son olarak 13 günlük hücre cezası
verildi.
Hücre cezası nedeniyle sohbet, görüş ve iletişim haklarını kullanamayan Bölek, kapı yerine
demir parmaklığın bulunduğu bir hücreye konuldu. Hücrenin kapısı olmayan tuvaletinde ise
yarım duvar bulunuyor. Hücrede elektrik olmadığı
bahanesiyle içeriye 24 saat projektör tutuluyor.
HÜCRENİN ‘YAŞANILABİLİR’ OLDUĞUNU
SÖYLEYEN DOKTORUN F TİPİ GEÇMİŞİ
Durum tespiti amacıyla hapishaneye giden
Bölek’in avukatı Berrak Çağlar, Bölek’in insanlık
dışı uygulamalara, işkenceye maruz kaldığını
vurguladı.
Çağlar, F tipi hapishanelerin kuruluşu sırasında
oluşturulan komisyon içinde yer almış olan ve
şu an Gebze Hapishanesi’nde bulunan doktorun
ise hücrenin “insani açıdan yaşanabilir olduğunu”
söylediğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Tutuklu Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek,
8 Ağustos 2017’de spor salonundan gözaltına
alınarak tutuklanmıştı. 23 Ekim 2017’de Silivri 9
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No’lu Hapishanesi’nden Balıkesir L Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi.
15 Şubat 2018’de görülen duruşmada tahliye
olan Bölek, hapishane çıkışında yeniden gözaltına
alındı. 8 gün gözaltında kaldıktan sonra 23 Şubat’ta tekrar tutuklanarak Silivri 9 No’lu Hapishanesi’ne gönderildi.
İki yıla yakın süredir tutuklu yargılanan Bölek,
6 Aralık’ta Silivri’den Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi’ne sevk edildi.
Helin Bölek, daha önce de halay çektiği, türkü
söylediği, sohbet hakkını istediği gerekçesiyle
defalarca cezalar almış ve işkence görmüştü.
(4 Mayıs 2019, Gazete TAMAM)

Dostlarımızla Bir Arada Piknikteydik
İdil Kültür Merkezi
emekçileri 27 Nisan’da
dostlarıyla, Belgrad Ormanları’nda piknik düzenledi. Alana giriş yapıldıktan sonra hazırlıklar başladı. Bir ekip
kahvaltı hazırlığına başladı, salıncak kuruldu,
oyunlar oynanmaya
başlandı. Kahvaltının
ardından yakar top ve voleybol oyunuyla piknik coşkuyla
devam etti. Katılanların bir kısmı da türküler söyleyerek
ortama farklı bir hava katıyordu. Öğlen yemeğinin ardından ise sessiz sinema oynandı ve türküler eşliğinde
halaylar çekilerek piknik sonlandırıldı.
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SEGBİS’E ZORLA GETİRME KARARI VEREN HAKİMLER İŞKENCECİDİR!
BU TALİMATI YERİNE GETİREN SAVCI, HAPİSHANE YÖNETİMİ,
BAŞGARDİYANLAR, GARDİYANLAR İŞKENCECİDİR!
rup Yorum üyesi Emel
Yeşilırmak’a Silivri 9
No’lu Kapalı Hapishanesi’nde hakim talimatıyla işkence
yapılmıştır.
Silivri Kapalı Hapishanesi’nde
görevli 6-8 gardiyan; mahkeme kararına dayanarak Emel Yeşilırmak’ın
hücresine girmiş ve rızası olmamasına rağmen Emel’i yerlerde
sürükleyerek, işkence yaparak
zorla hapishanedeki SEGBİS
(Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi)
odasına götürmüştür.
Burada da mahkeme başkanının
ekrandan verdiği talimatlarına uyarak işkenceye devam etmişlerdir.
Emel Yeşilırmak’ın önce kolunu
kıracak şekilde, ters kelepçe yapar gibi kolları bağlanmış, kafası
masaya vurulmuş, yüzüne ve
bedeninin muhtelif yerlerine çeşitli darbeler vurularak ifade vermeye zorlamışlardır. Bütün bunlar olurken, SEGBİS ekranı açıktır
ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri ve duruşma savcısı, yapılan işkenceyi izlemişlerdir.
Gardiyanlar SEGBİS odasından çıkar çıkmaz, Emel’i yumruklamaya devam etmiş, burnu
kanayan Emel’i koridorlarda işkence yaparak hücresine atmışlardır.
Yapılan işkenceyi telefon görüşlerinde ailelerine anlatarak duyurmak isteyen Aysu Baykal, Yasemin Karadağ ve Hatice Ruken
Kılıç’ın telefonları kesilmiş ve
görüş hakları gasp edilmiştir.
Emel Yeşilırmak’a işkence yapanlar SEGBİS’e zorla getirme kararı veren Anadolu 2. Ağır Ceza
hakimleridir.
Onlar hakim değil, işkencecidir. İşkence talimatı vermişlerdir. İşkence talimatı vermek, işkence suçunu işlemek demektir.
Mahkemelere, SEGBİS’e zorla
getirme kararı verme yetkisi yasal
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değildir. Olağanüstü Hal (OHAL)
döneminde KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile bile bu yetki tanınmamıştır.
KHK’da “SEGBİS ile ifade vermeyen sanık savunma yapmış sayılır” denilmiştir. KHK düzenlemesi
kanunlaştırılmadığı için bu hükümdeki yetkileri bile yoktur hakimlerin.
Ama işkence talimatı veren hakimler kanunlarda bile tanınmayan bir yetki kullanmışlardır. Ki
yetki verilseydi dahi hukuki olmazdı; çünkü savunma hakkının
gaspı, hiçbir koşulda kabul edilemez!
Ayrıca savunma hakkını korumak için Emel Yeşilırmak mahkemeye duruşmalara bizzat katılmak
için dilekçe vermiştir. Buna rağmen
sanık haklarını yok sayan hakimlerin verdiği, zorla getirme kararı
tamamen keyfidir.
Hapishanede olan bir kişi kaçmamaktadır. Onun duruşmada hazır edilme talebi varken, aksi bir
kararın verilmesi hukuki değil
keyfidir. Bir de bunun üstüne kanunda olmayan zorla getirme kararı vermek açıkça suçtur. Mahkeme bununla da yetinmemiş,
yapılan işkenceleri izlemiştir.
Mahkeme duruşmalarında, sanığın kelepçesi açılarak sanıklar
bağsız olarak duruşmaları takip
ederler. Bunun nedeni sanığın
baskı altında kalmadan savunmasını yapabilmesidir.
Kolları bükülerek, işkence yapılarak, sanığın dinlenmeyeceği
açıktır. Burada amaç işkence yapmaktır. Hakimler kelepçeyi açmak
zorundayken, sanığın kollarının
bükülmesi ve işkence yapılması
hakimler tarafından kabul edilmemesi gerekir.
SEGBİS uygulamasının dayatılması hukuken kabul edilemez.
SEGBİS’le yapılacak duruşmalarda
“doğrudan doğruyalık, yüz yüzelilik
ilkesi”, “sanık olmazsa yargılama
olmaz ilkesi”, “savunma hakkının
kısıtlanmaması ilkesi”, “dürüst yar-

gılanma ilkesi” ihlal
edilmektedir.
“Yüz yüzelik” ilkesinin tam anlamıyla yerine getirilmesi
için; sanığın,
mahkeme heyetinin, iddia
makamının,
avukatların, sanıkların, tanıkların, katiplerin,
mübaşirin, izleyicilerin gözlerinin içine bakabilme hakkını etkin ve eylemli şekilde kullanabilmesi, yani SEGBİS usulüne
başvurulmaksızın, mahkeme huzuruna çıkarılması gerekmektedir.
Mahkemenin, daha doğrusu,
hakimin kararını delillerle doğrudan
doğruya, bizzat temasa geçerek
vermesini ifade eden ilkeye doğrudan doğruyalık ilkesi denmektedir.
Yani, kararı verecek olan mahkeme veya hakim, delil sözlü ise
dinleyecek, yazılı ise okuyacak,
eşya veya iz şeklinde ise görecektir.
Ayrıca hakim de sanığı görerek bir
kanaat sahibi olabilecektir. SEGBİS’le bu hakkın kullanılamayacağı
açıktır.
“Sanık olmazsa yargılama olmaz” ilkesi uyarınca, duruşmada
hazır bulunmak isteyen sanığın,
kendisine isnat edilen suçlamanın
niteliğini ve sebebini en kısa sürede
(doğrudan) öğrenme hakkı bulunmaktadır.
Duruşmada hazır bulunmak isteyen bir sanığa, hakimin “Hayır
mahkemede bulunamazsın” deme
hakkı yoktur! Yargılama, bizzat sanığı ilgilendiren, sanığın her aşamasında hazır bulunma hakkının
olması gereken bir işlemdir.
Savunma hakkının kısıtlanmaması ilkesi gereğince sanığın her
aşamada avukatıyla görüşmesi sağlanmak zorundadır. Başka bir mekanda bulunan bir kişinin avukatıyla
görüşme yapamayacağı açıktır.

BARKIN TİMTİK SERBEST BIRAKILSIN!
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Sanık ve avukatı kimsenin
duymayacağı bir ortamda görüşme hakkı bulunmaktadır. Sanık avukatı doğrudan belge verme
ve delilleri doğrudan gösterme hakkına sahiptir. SEGBİS bu hakkı
gasp etmektedir.
Sanık mahkemeye sunulan bir
belgeyi, delili bizzat görüp değerlendirme hakkına sahiptir. Uzaktan
duruşmaya katılan bir sanık bu imkana sahip değildir.
Sanığın mikrofonu hakim tarafından istendiği anda kesilebilmektedir. Sanığın baskı altında olmadan
ifadesini vermesini sağlamak hakimlerin görevidir. Sanığın yanında,
sözlerinden dolayı baskı yapabilecek gardiyanların bulundurularak
ifade vermesinin istenmesi bu durumu engelleyecektir.
“Dürüst yargılanma ilkesi” her
sanığın hakkıdır. Mahkemeler,
SEGBİS kararını verirken “güvenlik”
sorunu gibi gerekçelere dayanarak
baştan hüküm kurarak kararlar vermektedir.
Gerekçelerin, gerçeklere dayanması önemli değildir. SEGBİS kararı
alınarak dürüst bir yargılama yapılmayacağı, yargılamanın başından

Umudun Gençliği Hareketin
Can Damarıdır!
Gençlik, Özgürlüğü İçin Mücadelesini Dev-Genç’le Sürdürüyor!
Dev-Genç’in geçtiğimiz hafta içinde yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz kısaca şu şekilde;

itibaren belli edilmektedir. Duruşma
salonuna gelmek isteyen bir sanığı,
olmayan gerekçelere dayanarak,
yanlı kararlarla yargılamaya başlayan
bir mahkemenin dürüst yargılama
yapmayacağı açıktır.
AKP iktidarının siyasi tutsakları SEGBİS aracılığıyla yargılamak istemesinin politik nedenleri
bulunmaktadır.
Siyasi tutsaklar yargılamalarda
“yargılanan değil, yargılayan”
olmuşlardır. Mahkeme kürsülerini
devrimci kürsüler olarak kullanmışlardır.
Devrimcilerin davaları halk ve aileleri tarafından takip edilmektedir.
SEGBİS kararıyla devrimcilerin sesi
kesilmek istenmektedir. Halkın ve
ailelerin davaları takip etmemesi hedeflenmektedir. Devrimcilerin mahkemeleri “oldu bitti yöntemleriyle”
sessizce yapılmak istenmektedir.
AKP iktidarı her şeye ticari bakmaktadır. Yargılamalar onlar için
ticari bir faaliyettir. SEGBİS sistemiyle maliyetin de düşürülmesi
hedeflenmektedir. Yargılama ucuz
maliyetle yapılmak istenmektedir.

Emel’in Zorla
Getirilmesini ve Gözleri
Önünde İşkence
Yapılmasını İsteyen
Hakimler İşkencecidir!
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi
bu işkenceyi gördükten sonra da,
sonraki duruşmada da Emel’in SEGBİS odasına zorla tekrar getirilmesi
Sakarya:
Dev-Genç’liler 30 Nisan’da, Sakarya Üniversitesi çevresinde, tutsak
Dev-Genç’liler için yazılama yaptı.
Yapılan çalışmada halkın matbaası
duvarlara; “Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın! Yaşasın DevGenç, Yaşasın Dev-Genç’liler!” sloganları işlendi.
İSTANBUL
Boğaziçi Üniversitesi:
Dev-Genç’liler 30 Nisan’da, üniversite içerisinde bir pencereden hoparlör sarkıtarak Grup Yorum’un ses-
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kararı vererek, işkence suçunu işlemeye devam etmektedir.
“Mahkeme kararı var” diyerek
işkence suçuna ortak olan savcılar,
hapishane yönetimleri, başgardiyanlar ve gardiyanlar suçtan kurtulamaz!
Mahkemelerde, kanunsuz bir
işlem yapılmaktadır. Kanunsuz
emire, hiç kimse uymak zorunda
değildir. Hapishane yönetimleri
böyle bir kararı yerine getirmemelidir. Getirirlerse, Anadolu 2. Ağır
Ceza Mahkemesi heyeti gibi işkence suçunu işlemiş olurlar!
İşkenceyi yapan gardiyanlar tetikçilik yaparak suç işlemektedirler.
Yargılandıklarında onları hiçbir savunma kurtaramaz! Yargılandıklarında devlet tarafından ilk satılacak kişiler onlar olacaktır.
Engin Çeber’in katilleri de aynı
mantıkla hareket ettiler. Verilen
mücadele sonucunda katiller ceza
aldılar. Bugünün işkencecileri bunu
unutmamalılar.
İşkencede zamanaşımı yoktur! İşkence suçunu halkımız hiçbir zaman unutmaz. Geçmişteki
işkencecilerin sonu ne olduysa,
şimdiki işkencecilerin sonu da
aynı olacaktır.
İşkenceciler şunu unutmamalılar;
adaletsizlik sonsuza dek sürmez,
sürmeyecektir! Ve günü geldiğinde,
faşizm için kullanım süreleri dolduğunda bir kenara atılacaklardır.
Yaptıkları işkence ise hiç unutulmayacaktır. Halkın adaletine mutlaka hesap vereceklerdir!

lendirdiği “1 Mayıs Marşı”nın dinletisini
yaptı. Ardından üzerinde; “Yaşasın
1 Mayıs - Biji Yek Gulan! 1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz!” sloganının yazılı olduğu kuşlamalardan 400 adet bütün
üniversiteye yaptı.
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HALKIN AYDINI, SANATÇISI OLMALI,
HALKIMIZI DÜZENİN SALDIRILARINA
KARŞI UYANIKLAŞTIRMALIYIZ

mperyalizm, politikalarını hayata geçirebilmek
için halka kesintisiz olarak saldırmaktadır.

E

İşbirlikçi iktidarlar; halkın adaletsizliğe, yoksulluğa,
işsizliğe ve bilcümle acılarına ses çıkarmaması için
halkı sindirmek amacıyla her türlü saldırıyı uygular.
Bununla birlikte halkın değerlerine, kültürlerine, gelenek
ve inançlarına da saldırırlar.
Halkın değerlerine saldırı; korku, baskı altına
almak, köklerini, kendi gücünü unutturmak, yozlaştırmak
için sürdürülmektedir. Ve bu saldırı hayatımızın her
alanına yayılmış durumdadır.
Düzen halka yönelik kültürel saldırısını tiyatrodan
sinemaya, müzikten resim sergilerine, fotoğraftan
heykele, mizahtan edebiyata kadar sanatın her alanıyla
güçlendirmeye çalışır.
Halkın bu saldırılardan etkilenmemesi, düzenin
manevi olarak halka yutturmaya çalıştığı her şeyi
reddetmesi, düzenin bu politikalarına karşı uyanık olmasından geçer.
Bu “uyanıklık” ise, halkın düşmanını iyi tanımasından, manevi olarak halka yutturmaya çalıştığı bu
şehri reddetmesi, düzenin bu politikalarına karşı
uyanık olmasından geçer.
Bu “uyanıklık” ise, halkın düşmanını tanımasından,
manevi olarak maruz kaldığı bu saldırıları yaratan
politikaları iyi anlamasından geçer.
Halka düşmanının ve düşmanın bütün manevi de-

“1983’te Özal’ın iktidara gelmesiyle birlikte
emperyalizmin istediği biçimde tüketime
dayalı çarpık kapitalist gelişme hız kazanmaya
başladı.
Tüketim ekonomisinin körüklenmesi demek
kültürel yozlaşmanın alabildiğine yoğunlaşması, değerlerin erozyona uğraması, içten
içe çürüyen, kendi haklarının dahi bilincinde
olmayan, sürekli tüketme ihtiyacı duyan bir
toplum demekti.
Televizyon, gazete, dergi, kitap, resim, müzik, sinema kısaca tüm basın-yayın faaliyetleri
ve sanat dalları 12 Eylül’ün yılgın, bireyi keşfeden, burjuva ideolojisini körükleyen birer
aracı haline getirilmeye başlandı.”
(Halkın Örgütlü Sanatçıları Yenilmez, Sf. 813)

ğerlerimizi öldürmeye yönelik saldırılarını anlatıp,
kavratabilmeliyiz.
Devlet bu saldırılarını, tüm fiziksel saldırılarıyla da
pekiştirerek, kimi zaman açıktan kimi zaman da
sinsice devam ettirmektedir.
Bugüne kadarki en işbirlikçi, en uşak iktidar olma
misyonunu sürdüren AKP, kültürel saldırılarda da
aynı düşmanlığı sergilemektedir. Bir dönem halkın
her kesimine yönelik yaptığı “açılımlar”, manevi değerlerlerine saldırının en açık göstergeleridir.
‘Kürt açılımı’ adıyla yapılan, Kürt halkının aynı zamanda kültürüne yönelik saldırıdan başka bir şey değildir. Malesef o dönem aydın ve sanatçılarımız da
AKP’nin bu saldırılarından, yaratmaya çalıştığı kafa
karışıklığından etkilenmiştir.
Kürtçe’nin serbestçe konuşulabilmesi, Kürt halkının
düzenle barıştırılmaya çalışılmasından başka bir şey
değildir. Kürtçe müziğe özgürlük tanınmış gibi gösterilerek Kürt halkının türkülerinin içi boşaltılmaya çalışılmış, Kürtçe “arabesk”leştirilmiştir.
Kürtçe şarkılar söyleyen Rojin nezdinde tüm Kürt
halkı aşağılanmaya, küçük düşürülmeye çalışılmaktadır.
AKP, “Alevi açılımı”yla da aynı politikasını Alevi halkımıza uygulamıştır. 33 aydınımızın diri diri yakılarak
katledildiği Madımak Oteli’ni ‘Bilim ve Kültür Müzesi’
yapıp, şehitlerimizin yanına katillerin de isimlerini koyarak halkın acılarıyla alay etmiş, sorumluları koruyup-sahiplenerek halka gözdağı vermeye çalışmıştır.
Diri diri yakılan yazarlarımız, şairlerimiz, ozanlarımız
halkın aydın ve sanatçısıdırlar.
Onların katledilmesi halkın yalnız, çaresiz bırakılmasını hedeflemek içindir.
Alevi deyişlerinin özünü bozarak, semahın yalnızca
folklorik bir ders gibi gösterilmeye çalışılması, Pir
Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli şenlikleri gibi Alevi
halkımızın şenlikleri yozlaştırılarak, Aleviler’i düzenin
sınırları içinde kendi inanç ve kültürlerine yabancılaştırmaya çalışır.
Düzen baskıyla, zorla yok edemediği değerlerimizi,
düzen içileştirerek asimile etmeye, içini boşaltmaya
çalışır.
Nazım Hikmet’in bütün şiirlerinin Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkarılmasından, mezarının Türkiye’ye
getirilmesi tartışmalarına, Türkiye vatandaşlığına yeniden kabul edilmesinden bir yılın Nazım Hikmet yılı
ilan edilmesine kadar düzen bütün değerlerimizi kendi
kontrolü altına almak istiyor.
Düzen, halkın tüm değerlerine saldırmayı kesintisiz
ve şiddetli biçimde sürdürüyor. Bizler bu politikaları
halka anlatmakta, çözümler sunup yol göstermekte
ısrarcı olmalıyız.
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Tüm bu saldırılar karşısında halkın ihtiyacı; doğruları kavrayan, bu saldırılarda kendine güç veren,
düşmana karşı taarruza geçecek yürekli aydın ve
sanatçılardır.
Bu ise AKP’nin “demokratik açılım” gösterileri yapabilmek için sanatçılara verdiği sofralara oturarak
değil, o sofraya tekme atarak, yalanlarını yüzlerine
çarparak olur.
Van’da göçük altında kalan, en büyük acıları
yaşayan halkımızın yaralarını sarıyormuş gibi görünerek, konserler yapıp gelirini AKP’nin eline
teslim ederek değil, Van halkının kendi topraklarından tehcirini engellemek için tüm acılarını kendi
yüreğinde duyup devleti daha fazla teşhir ederek,
halkın dayanışmasını örgütleyerek olur.
Aydın ve sanatçılarımız tüm bu saldırılar karşısında
halkın ihtiyaçlarını görebilmeli, bu ihtiyaçlara cevap
verecek sanat eserlerini üretebilmelidirler. Bu ise
halkın içinde olmaktan, halkla bütünleşmekten geçmektedir.
Halk, yüzyıllara varan kültür ve geleneklerinin yanında sürekli değişim ve yenilenme içindedir. Kültürel,
sanatsal anlamda da büyük bir zenginliği yaratmış
olan halkımız; emperyalizmin saldırılarıyla çeşitli kültürel
etkilerine maruz kalmıştır.
Halkın sanatçılarının, aydınlarının görevi bu
etkiyi yok ederek, halkı kendi öz kültürüne döndürecek çalışmalar yapmaktır.
Köylerden şehirlere, üniversite sırlarından fabrikalara,
gecekondulardan burjuvazinin merkezlerinde çalışan
halkımıza, aydın sanatçılarımıza kadar halkın her
kesimine hitap etmeyi başarmalıyız.
Van’daki bir depremi, halkın yaşadığı acıları, çaresizlikleri ya da bir işçinin çocuklarına bir gelecek
sunamama kaygısını, mücadeleyi, bu halk uğruna
savaşıp bedel ödeyenleri anlatabilmeliyiz. Bunu halkın
bağrından çıkan kültürel zenginliklerle bugünü birleştirerek yapmalıyız.
Klasik müzik dinleyenden rock dinleyenine, sanat
müziği dinleyeninden hip-hop’çısına, türkülerden marşlara kadar halkın değerlerine aykırı olmayan her türlü
yol ve yöntemle halka gerçekleri anlatmalıyız.
Devlet kültürel saldırılarında halkın aydın ve sanatçılarının tüm yaratıcılığını, zenginliklerini; kendi
yalanlarını yaymak, halkı kandırmak, uyutmak için
kullanıyor.
Bizler buna karşı politikalar üreterek, gerçekleri
ulaştırmayacağımız bir kişi bile bırakmamalıyız. Bu
en başta halkımıza, sanatımıza ve kendi onurumuza
karşı sorumluluğumuzdur. Bunun için festivaller,
sergiler, konserler, sokak tiyatroları vb. düzenlemeliyiz.
Halkın içinde olup halkla bütünleştiğimizde, binlerce
yıllık deneyimlerinden faydalanmayı öğrendiğimizde,
halka ulaşmanın onun gerçekleri kavramasının da
en doğru yolunu buluruz. Halk bize bu kanalları açar.
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Halkın ihtiyaçlarına cevap veremeyenler, halkın
sanatçısı, aydını olamazlar.
Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sürekli
kendimizi yenilemeli, değişmeli, ihtiyaçları görüp ona
göre şekillenmeli ve üretmeliyiz. Ancak böyle olduğunda
gerçek anlamıyla halkın sanatçısı, aydını olabiliriz.
Aksi halde halkın ihtiyaçlarına cevap veremediğimizde halkın değil düzenin hizmetinde olur, halkın
güvenini de yitiririz.
Rıfat Ilgaz’ın şiirinde söylediği gibi, yeri geldiğinde
“alfabelik çocuk” olup halktan öğrenmeyi bilmeliyiz.
Tek yapabildiğimiz yalnızca “açıp iki kolumuzu iki
yana korkuluk” olmak değil, çok daha fazlasıdır.
Halkın ihtiyaçlarına cevap vermek, halkımızı uyanık
kılmak için her türlü yöntemi geliştirmeliyiz.
Burjuvazinin yaptığı veya pohpohladığı hiçbir
şeyi masum görmemeliyiz. Her şeye sınıf gerçeğiyle
bakmalı ve halkımızın da böyle bakmasını sağlamalıyız. Halkın sanatçısı-aydını olmak, önce böyle
olmayı gerektirir.

1 Mayıs Pikniği’nde
Halkımızla Bir Aradaydık
Hatay Samandağ Tekebaşı Halk
Meclisi 28 Mayıs’ta
her sene düzenlenen Geleneksel 1
Mayıs Pikniği düzenledi. Piknik alanına “Geleneksel 1
Mayıs Pikniğimize
Hoş Geldiniz! Tekebaşı Halk Meclisi” imzalı pankart
asıldı. Yemek öncesinde 1 Mayıs’ın tarihçesi ve
1977 Taksim şehitleri ve neden Taksim’de ısrar
edildiğine dair Yürüyüş dergisinde yayınlanan bir
yazı okundu. Ardından yaklaşan Evvel Temmuz
Halk Festivali çalışmalarına davette bulunuldu.
Aynı zamanda Grup Yorum’un üzerindeki baskılardan
da bahsedildi ve orada bulunan gençlerle Grup
Yorum’a Özgürlük sloganı atılarak bir dayanışma
videosu çekildi ve ardından yemeğe geçildi.
Yemeğin ardından çocukların çuval oyunu, halat
çekme oyunu, mendil kapmaca oyunları oynandı.
Pikniğe katılanları rahatsız etmek için jandarma
da iş başındaydı.
Lakin tacizlere rağmen Grup Yorum’un şarkıları eşliğinde halaylar çekildi ve hep bir
ağızdan türküler
söylenerek 45 kişinin katıldığı piknik sonlandırıldı.
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KESK’İN “GÜVENCESİZLİĞE SON”
KAMPANYASININ
HİÇBİR İNANDIRICILIĞI YOKTUR!
KENDİSİNİ; KHK’LAR KARŞISINDA DİRENMEYE DAVET EDEN,
ÜYELERİNİ SENDİKADAN ŞİDDET KULLANARAK ATAN
KESK’E HAKİM REFORMİST VE TASFİYECİ ANLAYIŞLAR,
ÖNCE DİRENENLERE KARŞI İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN
HESABINI VERMELİDİR!
ESK, 19 Nisan 2019 tarihinde Genel Merkez
binasında yaptığı basın toplantısıyla “Güvencesizliğe Son! Güvenceli İş, Güvenli
Gelecek Haktır” adıyla bir kampanya başlattığını duyurdu.
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in okuduğu
açıklamada güvenceli çalışma hakkının uluslararası
sözleşmeler ve anayasayla güvence altına alındığı
söylendi. Hemen ardından iş güvencesine dönük saldırılardan, OHAL sonrası kamu emekçilerinin kamudan
ihraç edilmesinden ve buna bağlı yaşanan hak kayıplarından bahsediliyor.
Öğretmenlerin güvenceli çalışma haklarının elinden
alındığı, ücretli öğretmenliğin yaygınlaştığı; son dört
yılda kadrolu işin yüzde 3.84, sözleşmeli işin yüzde
151 arttığı, 13 yılda taşeron işçi sayısının yüzde 314
kat arttığı, SSGSS yasasında yapılan değişiklikle tüm
çalışanlara mezarda emekliliğin dayatıldığı, maaşlarda
ciddi bir erimenin olduğu, güvencesiz istihdamın yaygınlaştırıldığı, göreve alma ve görevde yükseltmede
ayrımcılığın ve kadrolaşmanın arttığı gibi emekçilere
dönük saldırıların hemen her boyutu ele alınıyor ve
bunlarla ilgili tespitler yapılıyor.
İlerici, halktan ve emekten yana; anti-emperyalist,
anti-kapitalist ve anti-faşist ilkelere dayandığını iddia
eden bir sendikanın bütün bu saldırıları tespit etmesinde
elbette şaşılacak bir yan yok.
Saydıkları saldırıların hepsi geçerlidir ve fazlası
da vardır. Ama zaten KESK için mesele bu saldırıları
tespit etmek değil, bu saldırılar karşısında kamu
emekçilerinin haklarını koruyacak bir mücadele
programı çıkarmak ve kamu emekçileri kitlesini
harekete geçirmek olmalıdır. Sorun da burada başlıyor.
KESK yöneticilerinin kendileri de dahil, bugün bu
topraklarda yaşayan, az çok siyaset bilen, akıl izan
sahibi kimse KESK’in bu saldırılar karşısında kamu
emekçilerinin haklarını koruyamayacağını, korumak
gibi bir iddiasının da olmadığını bilir.

K

KESK’in kampanyasında dile getirdiği ihraçlarla ilgili
verilere özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Söz konusu
açıklamada ve KESK’in kampanyayla ilgili hazırladığı
broşürde, OHAL’le birlikte 140 bin kamu emekçisinin
sorgusuz sualsiz işten atıldığı, ihraç edilenlerin
hukuki itiraz haklarının ellerinden alındığı ve OHAL
komisyonunun işe dönüşü geciktiren bir oyalama
mekanizmasına dönüştüğü, cemaatle hiçbir ilişkisi
olmayan 4 bin 510 KESK’li kamu emekçisinin de
hukuksuzca işinden atıldığı, kamu emekçilerinin
özel sektörde bile çalışmalarının engellendiği, 70’e
yakın kamu emekçisinin ihraç edilmesi sonrası intihar ettiği, seçilme haklarının bile ellerinden alındığı
ve torba yasa ve kanunlarla iş güvencesinin giderek
sınırlandırıldığı ifade ediliyor.

Peki Tüm Bu Saldırılar Ve Saldırıların
Yarattığı Sonuçlarla İlgili KESK
Bugüne Kadar Ne Yapmıştır?
Bir ihraçlar kurultayı yaptı. Üyelerinin taleplerini
dikkate almadı. Mücadele taleplerini görmezden geldi.
15 Ekim 2016’da Ankara’ya miting çağrısı yaptı.
Valilikten izin çıkmayınca gelen üyeleri illerine geri
gönderdi.
Yüksel Caddesi’nde basın açıklamasıyla eylemi
sonlandırdı. Üyelerden gelen baskıyla
illerde haftalık basın
açıklamaları kararı
aldı. Bu karar pek
çok ilde hiç uygulanmadı. Uygulanan yerlerde polisten icazet
alındı. Polisin yap
dediği kadar yapıldı,
dur dediği yerde duruldu.
Bir İstanbul-Anka-
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ra yürüyüşü çağrısı yaptı. Polis izin vermeyince ihraç
kamu emekçilerini otobüslere bindirip Ankara’ya gönderdi. Yavaş yavaş ihraçları pasifize etti. Onlara evlerinde oturmaktan başka bir seçenek sunmadı. Şimdi
de kalkmış, AKP’nin ihraç politikasının yarattığı
sonuçları anlatıyor.
Bu sonuçlar, KESK’in izlediği teslimiyet politikasının meyvesidir. KESK yönetimindeki anlayışların
bu sonuçlardan şikayet etme hakkı olmadığı gibi,
bunlar karşısında mücadele çağrısı yapmasının da
bir inandırıcılığı yoktur. KESK MYK’sının ihraçlarla
ilgili yaptığı tespitlerin ve yaptığı bu mücadele çağrısının
hiçbir inandırıcılığı ve samimiyeti yoktur.
Ekmeği ve onuru için direnen, sendikayı da direnmeye davet eden üyelerini sendikadan şiddet
kullanarak atan, ihraç politikası karşısında bedenini
barikat yapan üyesi Nuriye Gülmen’i tekmeleyen
ve ihraç üyelerini soruşturmalarla tasfiye etmeye
çalışan bir sendika yönetiminin ihraçlara karşı
bir mücadele programı çıkarması olası değildir.
Zaten broşürün sonunda da görüleceği üzere, yapılan da bir mücadele çağrısı değildir. Eylem programı,
kampanya dedikleri kitlesel bir basın açıklamasından
ibarettir.
Sayfalar boyunca anlatılan saldırılardan sonra,
broşürün ve açıklamanın en sonunda, “çok geç olmadan” denerek şöyle bir çağrı yapılıyor. “Gelin;
emeğin, yoksullaştırılan halkın elinde-avucunda
kalan son kırıntılara dahi göz koyan bu saldırı
dalgasına karşı işçilerin, emekçilerin birliğini, dayanışmasını, omuz omuza mücadelesini birlikte
büyütelim.”
Bu çağrının ardından talepler sıralanıyor: Listede
yukarıda sayılan bütün sorunlarla ilgili en az bir talep
bulunuyor.
Güvenceli iş talebinden emekli ikramiyelerinin ve
maaşlarının artırılmasına; kadınların güvenceli ve
sürekli işlerde çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasından torpilin, kayırmanın kaldırılmasına kadar
pek çok talep ardı ardına dile getiriliyor.
KESK Genel Merkezi, şubelere kampanyayla ilgili
yazdığı yazıda il gezilerinin yoğun olarak devam
ettiği, kampanyanın 24 Mayıs tarihinde Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılacak
kitlesel basın açıklaması ile sonlanacağı, kitlesel
basın açıklamasına danışma kurulu üyeleri ile ihraç
edilmiş olanların katılacağı belirtiliyor.
Sayfalar boyunca anlatılan saldırılardan sonra, en
sonuncu paragrafta yapılan utangaçça mücadele çağrısının göstermelik olduğu, bütün bu hakları kazanmaya
dönük bir muhtevası, ona uygun bir biçimi ve ruhu olmadığı çok açıktır.
KESK senelerdir yaptığı gibi dostlar alışverişte
görsün misali iş yapmaya devam etmektedir. Sayılan
13 talebin gerçekleşmesi için yapılacak olan eylem,
bir basın açıklamasından ibarettir.
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Muhtemeldir ki,
o da ya icazetle
yapılacak ya da
ilk saldırıda dağılacaktır. Kaldı
ki KESK kamu
emekçilerini ve
tüm Türkiye halklarını ilgilendiren böyle geniş yelpazeli
bir kampanyaya, bırakın halkın tüm kesimlerini katmayı,
kendi üyelerini çağırmaya bile tenezzül etmemiştir.
Bakanlık önünde yapılacak olan eyleme sadece
danışma kurulu üyelerini ve ihraç edilmiş kamu
emekçilerini çağırmaktadır. Bunun anlamı KESK
yönetiminin ruhuna işlemiş olan halka güvensizliktir.
Üyeyi eğitmeyen, üyeyi politikleştirmeyen, aksine
apolitikleştiren, “çağırsam da gelmeyecek” diyerek
kendi üyesinde yarattığı apolitikliği yine üyesine yükleyen ve bu yolla kendi uzlaşmacılığını ve bedel ödemekten kaçışını meşrulaştıracak bir anlayışın dışa
vurumudur.
Sendika yöneticileri bu kampanya kapsamında
illere giderek kamu emekçileriyle toplantılar yapıyorlar.
Ve pek çok ilde CHP’li ve HDP’li belediye başkanlarını
ziyaret ederek onlara görevlerinde başarılar diliyorlar.
Belediye Başkanları ile bu kampanyanın nasıl
bir ilgisi vardır? Kamu emekçilerinin iş güvencesi
için yaptıkları il gezilerinde belediye başkanlarını
ziyaret etmeleri, yaptıkları işe kendilerinin de inanmadığının bir göstergesidir.
KESK’e hakim olan reformist anlayışlar Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç’u, 10 Ekim Katliamı’nın
yıl dönümünde sendikada ağırlamanın, kendi üyelerini
şiddet kullanarak sendikadan atmanın, üyelerine soruşturma açarak bir anlayışı tasfiye etme çabası içine
girmesinin hesabını Türkiye halkları önünde vermeden
söylediği hiçbir sözün hükmü olmayacaktır.
Yapacakları hiçbir iş, örgütleyecekleri hiçbir
kampanya tarihe “tasfiyeci” ve “işbirlikçi” olarak
geçmelerine engel olamayacaktır.

Bakırköy Direnişinde 110. Hafta
Nursel Tanrıverdi ve Selvi
Polat öğretmenler, İstanbul Bakırköy Meydanı’nda, 6 Mayıs’ta;
“Direnişimizin 110. Haftası, İşimiz, Ekmeğimiz, Onurumuz
İçin Direniyoruz! Yaşasın Bakırköy Direnişimiz!” yazılı pankartla eylem yaptı. Eylemde, her defasında serbest
bırakılmalarına, haklarında beraat kararları verilmesine
rağmen tekrar gözaltına alınmalarının, savcılıkta tutuklanmaya sevk edilmelerinin, tutuklanmalarının suç
olduğunu belirterek herkesi direnmeye davet eden
öğretmenler, oturma eylemine geçtiklerinde AKP’nin
faşist polislerince sürüklenerek gözaltına alındılar.
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Sayı: 118

12 Mayıs 2019

HALK MECLİSİ ve “BARIŞ”
azi Halk
Meclisi
kuruluşu
tamamlanmış, çalışmalar kendi iç dinamiği ile yapılır
hale gelinmişti.
Komisyonlar toplanıyor, halkın sorunlarına çözüm aranıyor, ihtiyaçlara göre ve olanaklar
ölçüsünde kararlar alınıyordu.
Halk Meclisi çalışmalarında kuruluşundan itibaren
motor işlevi gören biz Cepheliler müdahale etmese
de çalışmalar artık yürüyordu.
Bu güven ile üç Cepheli olarak 10 günlüğüne,
başka işlerimiz için mahalleden ayrıldık. Yani 10 gün
kadar mahalleye uğrayamadık. 10 gün sonra mahalleye
dönüp de Meclis’ten birkaç kişiyi görünce, tabii hemen
Meclis çalışmalarını sorduk.
Konuştuğumuz arkadaş, mahallenin eczacılarındandı. Sevinçle bize, yeni kararlar aldıklarını ve hafta
sonu (5 gün sonra) bir yürüyüş yapacaklarını söyledi.
Biz de sevindik. Ama hangi konuda nasıl bir eylem
kararı alındığını da merak ettik. Eczacı arkadaş biz
sormadan anlatmaya devam etti:
- Siz gittikten sonra bir kez büyük toplantı yaptık.
40 kadar kişi geldi. Bu toplantıda mahallede manavlık
yapan esnaf bir arkadaş ‘Barış Hemen Şimdi’ sloganı
ile bir öneri yaptı. “Barış olsun, akan kan dursun. Ne
asker ne gerilla ölmesin, diyerek öneriyi kabul ettik.
Cumartesi günü yürüyüş yapacağız.” dedi.
Başımızdan kaynar sular dökülmüştü. Öneriyi
yapan manav arkadaşı biz de tanıyorduk. HADEP taraftarıydı. O günlerde Kürt milliyetçileri ateşkes kararı
almışlar, HADEP de “Barış” kampanyası yapıyordu.
Kürt milliyetçileri, manav arkadaş üzerinden kendi
parti kampanyalarını Halk Meclisi’ne taşımışlardı.
Tabii işin derinine inmeden, nedenini-sonucunu anlatmadan “Ne asker ölsün, ne gerilla ölsün” dedirtmişlerdi.
Meclis’te bulunan bizim kimi taraftarlar da karşı
çıkamamışlar, öneriye itiraz edememişlerdi.
Halk Meclisi çalışmaları içinde yer alan Cepheliler
olarak o gün kimi bulabildiysek acil bir toplantı yaptık
ve alınan kararı önce kendi içimizde tartıştık. “Barış
hemen şimdi” sloganının yanlışlığını, mevcut statüko
sürerken barış istemenin teslimiyet ve uzlaşma olduğunu ve daha birçok şeyi konuştuk.
Böyle bir taleple eylem yapmak yanlıştı. Ne yapacaktık? Hemen eylemden önce sekretarya toplanması
çağrısı yapmaya karar verdik. Toplantı gününe kadar
da 18 kişilik sekretaryadaki herkesi tek tek dolaşıp
onları ikna etme programı yaptık.
Önce bize haberi veren eczacı arkadaştan başladık.
Toplantılarda çoğunlukla divan görevi gördüğü için
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diğerleri üzerinde de etkili oluyordu.
Arkadaşları ikna etmek zor olmadı. Kimileri “Biz
hiç o açıdan bakmamıştık” dedi. Sonuçta emperyalizmi
ve faşizmi yani savaşı çıkaranları teşhir eden yeni bir
bildiri yazıldı.
Ancak faşizmi yendiğimiz, halkın demokratik
iktidarını kurduğumuz zaman barış olabilirdi. Savaşı
çıkaranları yenmeden, sömürücü düzeni değiştirmeden
‘barış’ demek teslimiyetti.
Sekretarya toplantısı olduğu gün, eski kararın değiştiğini gören manav arkadaş bile şaşırdı. Birkaç
gün içinde insanların görüşünün değişmesine bir
anlam verememişti. Tabii bizim gece gündüz insanların
evlerine, işyerlerine gittiğimizden haberi yoktu.
Sonuçta eylem, barışın ne olduğu konusunda
açıklama yapılması şekline döndü.
Sonradan bu gelişmeleri değerlendirirken gördük
ki, Halk Meclisi kurmakla iş bitmiyor. Madem ki halka
söz ve karar tanıyan bir kurum yarattık; o zaman
halk hangi konuda ikna olursa o konuda karar alabilir.
Cepheliler olarak halktan uzaklaşırsak, halk doğru
politikayı nasıl benimsesin? Biz halka gideceğiz. Cepheliler’in halk içinde -Cepheli siyasi kimliğinden dolayı- belli bir ağırlığı var. Halkımız Cepheliler’in ciddiyetine,
militanlığına, değerlere bağlılığına, yarattığı direniş
geleneklerine saygı duyuyor.
Doğru politikalarla gittiğimizde halkı ikna etmek
için önemli bir avantaja sahibiz. Yeter ki kendiliğindenciliğe bırakmayalım, halka gidelim, halktan kopmayalım!

Hissemize Düşen;
- Meclisler, halkın kendi iradesiyle karar
aldığı, uyguladığı bir işlerliğe sahiptir. Ancak
bu, kendiliğindenciliğe terk edeceğimiz anlamına gelmez!
- Halk karar verecek; ama neye göre,
hangi bilgiyle? Bilinç dışarıdan verilir. Binlerce
yıllık yönetme bilgisi ve alışkanlığına sahip
burjuvazi karşısında, yönetilmeye hatta düşünmemeye alıştırılmışız. Halka siyasi bilinç
taşıma, öncülük etme görevi devrimcilerindir.
- Her koşulda halka gidecek, her şeyin
teorik nedenini ve siyasi sonucunu anlatacağız. Halkımız anlayacak ve sınıf düşmanları
karşısında yapması gerekeni yapacaktır.

BARKIN TİMTİK SERBEST BIRAKILSIN!
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Avrupa’da
 ALMANYA
Mannheim ve Çevresi Konser Çalışmaları Coşku, Kararlılık ve Başarıya Olan İnanç ile
Başladı
1 Haziran 2019 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde sekizincisi yapılacak olan
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek” konserinin çalışmaları
başlatıldı. Grup Yorum Gönüllüleri
5 Mayıs Pazar günü bir araya
gelerek, çalışmaların nasıl yürütülmesi ve nelerin yapılması gerektiği konusunda kararlar aldılar.

Stuttgart Grup Yorum Gönüllüleri Konser Çalışmaları
sürüyor
Stuttgart Grup Yorum Gönüllüleri; 5 Mayıs Pazar günü Herrenberg Derneği’nin ve Stuttgart
Alevi Derneği’nin düzenlediği
kahvaltıya katılarak 1 Haziran’da
yapılacak olan 8. Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek konserine
çağrı yaptılar.
Alzey Halk Meclisi Konser
Çalışmalarını Başlattı
Alzey Halk Meclisi; 1 Haziran
Ludwigshafen konseri için çalışma
yaptı. Alzey’de yaşayan aileleri
ziyaret eden meclis çalışanları,
insanları konsere davet ederken
bilet satışı gerçekleştirdiler.
Ayrıca Bad Kreuznach başta
olmak üzere çevrede bulunan
diğer şehirlerdeki halka ulaşarak
onlar ile birlikte konser çalışmalarını oralara da yayma kararı
aldılar.
Worms’da Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Konser
Çalışmaları
1 Haziran’da Ludwigshafen’da
yapılacak olan ve konuk sanatçıların da katılacağı “Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek” Grup
Yorum konser çalışmaları Worms
şehrinde de hızla başlatıldı.
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 BELÇİKA

Cahit Zorel 25
Nisan’da, “gasp edilen oturum hakkımı
istiyorum” diyerek başlattığı yürüyüşünün sonunda, 8 Mayıs
günü yabancılar dairesi önünde
direnişin nedenlerini açıkladı. Siyasi düşüncelerinden dolayı oturum hakkının gasp edildiğini söyleyen Cahit Zorel, oturumun bir
hak olduğunu ve bu hakkın bir
tehdit ve baskı aracı olarak kullanılmasını kabul edemeyeceğini
söyledi.
Direnişler Meclisi’ne bir mesaj gönderen Cahit Zorel; yalnız
olmadığımızı, haklarımızı korumanın ancak direnişlerle ve gücümüzü birleştirerek olacağını
söyledi.

Mannheim

Stugart

 YUNANİSTAN
Yunanistan’da Halk Cepheliler;
15 Mayıs’taki Karar Mahkemesine Çağrı Çalışmalarına Başladılar
Atina’da Halk Cepheliler 9
Türkiyeli devrimcinin karar mahkemesine çağrı çalışmaları kapsamında Politeknik Üniversitesi
duvarlarına ve büyük caddelere
pankartlar ve ozalitler astılar.
Devrimcilik yapmanın suç olmadığını belirten Halk Cepheliler;
“Sahiplenme büyütür, aylardır
hukuksuz bir şekilde tutuklu
bulunan yoldaşlarımızı yalnız
bırakmayalım” diyerek herkesi
karar mahkemesine katılmaya
ve tutsaklarımızı sahiplenmeye
çağırdılar.

Belçika
Yunanistan

 FRANSA
Paris Direnişçileri: “Haklı
olmanın gücüyle adımlıyoruz
direniş yolunu”
Paris direnişçileri Fransız devletinin adaletsizliğine karşı 3 Mayıs Cuma günü OFPRA önünde
ve 5 Mayıs Pazar günü de Strasbourg Saint-Denis Caddesi üzerindeki kemerin önünde eylemlerini sürdürerek adaletsizliğe
karşı gerçekleri anlatmaya devam
ettiler.
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Paris

“Halkım için, vatanım için canım feda olsun. Biliyorum ki;
halk için canını verenler sonsuza kadar halkın kalbinde
yaşarlar. Ben de bu onuru yaşayacağımdan mutluyum. Vatanımı ve halkımı çok seviyorum. Anadolumuza hayranım.
Yaşamı ise ölesiye seviyorum.” Faruk Kadıoğlu

20 Mayıs - 26 Mayıs
Ali ŞAHİN:
1978 doğumlu, 26 yaşında bir gençti. Onun
gün gün ölüme gidişini seyretti AKP’nin Adalet
Bakanlığı.
Ali Şahin, 2000’den bu yana tutsaktı. 19-22
Aralık katliamını yaşadı. Oligarşinin “Hayata Dönüş” operasyonunda kurşunla yaralandı. O zaman
Ali Şahin
22 yaşında, sapasağlam bir gençti. Oligarşinin
“hayata döndürme” adına sıktığı kurşunlar, vücudunda yaralar
açtı. Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi. 1 Mayıs 2002’de
ölüm orucuna başlayan 8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer aldı. Direnişin belli bir noktasında zayıflık gösterdi ve ölüm orucunu
bıraktı. Bu arada Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sevk edilmişti.
Ciddi rahatsızlıklar baş gösterdi vücudunda. Ailesi 399. maddeden
tahliye edilmesi için başvurdu; ama Wernicke Korsakoff hastalarını
bile tutuklayan Adalet Bakanlığı bu talebi kabul etmedi. Tedavisinin
yapılmaması, hastalığının ağırlığına rağmen tahliye edilmemesi
nedeniyle 21 Mayıs 2004’te Edirne’de, tecritin aldığı 112. can
olarak hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu
mezarlığındadır.
Hüseyin KILIÇ (Dersim)
Zeynep KORKMAZ:
Bir Cephe gerilla birliğiyle, oligarşinin askeri güçleri arasında 20
Mayıs 1998’de, Dersim Hozat Tavuklu Köyü yakınlarında çıkan çaHüseyin Kılıç
Zeynep Korkmaz tışmada, saatlerce çatışıp birliğin
kuşatmayı yarmasını sağlayarak şehit düştüler. Çatışırken son anlarında ellerindeki malzeme ve dökümanları imha edecek bir cüret ve iradeyle kucakladılar ölümü.
Hüseyin Kılıç, 1977 Malatya Akçadağ Kasımuşağı doğumludur. Mücadeleye 1991’de Malatya’da, lise öğrencisiyken
katıldı. Bir süre İstanbul mahalli bölgelerde çalıştı.
Zeynep Korkmaz; 1975, Kilis-Söğütlü doğumludur. Mücadeleye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında Gaziantep
Mücadele ve Kurtuluş Temsilcilikleri’nde bulundu. 1997’de
gerillaya katıldı.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Ali Şahin’i anlatıyor:
O günlerde dışarıda da operasyonlar oluyor ve gruplar
halinde insanlarımızı tutuklayıp getiriyorlardı. Genç ve
tecrübesiz ama bir o kadar da saf ve temiz insanlarımızdı
bunlar. Bu gençlerimizden biri de Ali Şahin’di. Yüz yüze
görüşme olanağım olmadı. Ama onun ötesinde Ali ile çok iyi
bir diyaloğumuz vardı. Hapishane idaresi yeni gelen genç in-

Şengül AKKURT:
18 Mayıs 1977 doğumlu Şengül, mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde okuduğu yıllarda
katıldı. Daha sonra Malatya ve İstanbul’da
Kurtuluş bürosunda çalıştı. Nurtepe gecekondu
halkının örgütlenmesinde yer aldı. Defalarca
Şengül Akkurt gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. Oligarşinin hukuksuz “ceza”ları sonucu mücadelesini illegalite
koşullarında sürdürdü. 19 Aralık 2000 Katliamı karşısında
tereddütsüz feda savaşçısı olmak istedi. Bu görevi üstlendiğinde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne. 20 Mayıs
2003’te Ankara Kızılay’da feda eylemi hazırlığı içindeyken
kazayla meydana gelen patlama sonucu şehit düştü.
Faruk KADIOĞLU:
9 Mayıs 2005ʼte 12. Ölüm Orucu Ekibiʼnin
bir direnişçisi olarak ölüme yattı. Açlığın koynunda
sürdürülen bu yürüyüşün en hızlı koşucusu o
oldu. AKP iktidarının tecriti daha da koyulaştıran
CİKʼi çıkardığı gün, açlığının henüz 17. gününde
Faruk Kadıoğlu bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.
Direnişin 119. şehidiydi Faruk. 1977 Ağustos’unda Trabzon Of İlçesi, Hovaza (Karşıyaka) Köyü’nde
doğmuştu. Yedi kardeşin en küçüğüydü. Yoksul bir ailenin
çocuğu olarak 16 yaşına kadar köyde, hem çayda çalıştı,
hem babası ile hafızlık, müezzinlik yaptı. İstanbul Bakırköy
Lisesi’nde okurken gençliğin örgütlenmesi içinde yer aldı.
Hızla gelişti. Liseli gençlik Topkapı bölgesi sorumlusu oldu.
1995’ten 2000ʼe kadar gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar
yaşadı. Onun F Tiplerine karşı mücadelesi dışarıda başladı.
19 Aralık katliamı sırasında da dışarıdaydı. 2001’in Ağustos’unda tekrar tutsak düştü. Artık o da F Tipi hapishanelerin
hücrelerinden birindeydi. Direnişin en ön mevzilerinde yer
almak için her daim gönüllüydü. Nihayet 12. Ölüm Orucu
Ekibinde alnına kızıl bandını kuşandı. Ve o bandı, onurla,
gururla, cüretle taşıyarak 25 Mayıs 2005ʼte ölümsüzleşti.
Hamit KAYA:
Gültepe’de anti-faşist mücadele içinde
yer aldı. 22 Mayıs 1980’de faşistler tarafından
kaldıkları eve yapılan baskında şehit edildi.

Hamit Kaya
sanlarımızı mümkün olduğunca bizden uzak tutmaya ve
onlar üzerinde psikolojik baskı yaratmaya çalışıyorlardı. Ali’yi
de hem bizden uzak bir hücreye atmışlardı... Tüm bunlara
ve onca tecrübesizliğine rağmen Ali, ısrarla bizimle ilişki
kurmaya çalıştı. Ve başardı da. “Büyük Ailesi” ile burada da
buluşması onu çok mutlu etmişti.
Ali’nin ilk dikkatimi çeken yanları saflığı, coşkusu ve tam
bir halk çocuğu olma özellikleri idi. Artık o da F Tipinin o ilk
günlerinin “zorluklarını”, “Büyük Ailesi” ile birlikte, yoldaşları
ile omuz omuza göğüslüyordu...

Ö ğretmenimiz
Lafızda ideolojik birliğe rağmen, mücadele içerisinde
iradi ve programlı bir şekilde ideolojinin takipçisi olunmadığında,
hedeften sapma çok zor olmaz.
Programa ve hedeflere varmada ısrarlı olunmadığında,
bu süreçte olumluluklar ve olumsuzluklar yeterince tartışılıp,
zengin dersler çıkartılıp, yeniden pratiğe sokulup sınanmadığında,
istenen sonucu almak olanaksız hale gelir.
İstenen sonuç alınmayınca da giderek verimsizlik, kendini tekrar etme,
yaratıcılığın körelmesi yavaş yavaş boy vermeye başlar.
Açık eleştiri, özeleştiri, tartışma, kolektiflik ve pratikten çıkan derslerle
yeniden pratik şekillendirilerek bu olumsuzluğu aşmak mümkündür.
Bunu yapabilmek için ise; her şeyden önce neyi nasıl yapacağımız,
içinde bulunduğumuz koşullar, ülke ve dünya genelinde
oynamamız gereken rol ve stratejik hedefler konusunda
net ve her şekilde kararlılık gösteren, güven veren
bir düşünce ve davranış biçimine ihtiyaç vardır.
Bunlardaki herhangi bir belirsizlik, kafa karışıklığı
kısa sürede giderilmezse, programın hayata geçirilememesine ve
ortaya çıkan, çıkması muhtemel her türlü olumsuzlukta
yavaş yavaş gerekçelere sığınmaya, “nesnellik” diyerek
olumsuzluklar teorileştirilmeye başlanır.
İradilik, programlı çalışma, kolektiflik ve buna bağlı olarak
bir dizi ilke ve değer; gerçek anlamlarını yitirerek, içleri boşaltılmış,
soyut sözcükler haline gelirler.
Gerekçecilik, nesnellik edebiyatı yukarıdan aşağıya hızla gelişerek,
örgüt iradiliğini ve merkeziliğini ortadan kaldırarak,
alan ve bölgelerdeki sorumlu yapıların, hatta giderek tek tek bireylerin
kendilerini dayatmalarını, ben bilirimciliğini, disipline gelmemeyi
gündeme getirerek, örgüte anarşizan bir yapı özelliği kazandırır ve
işlemez hale getirir.

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org

Haftalık Dergi
Sayı: 118
12 Mayıs 2019
Fiyatı: 1 TL
(kdv dahil)
yuruyus.biz@gmail.com

1 Mayıs Özel Bölümü

UZLAŞMACI, TASFİYECİ, EMEKÇİ DÜŞMANI
AMERİKANCI PATRON SENDİKACILARININ
İCAZETLİ; ŞENLİKLİ-ŞÖLENLİ ALANLARI DEĞİL
TAKSİM, 1 MAYIS ALANIDIR!
ÖNÜMÜZ KESİLDİ; YÜRÜMEYE DEVAM ETTİK!
İŞKENCE YAPTILAR; SLOGANLARA DEVAM ETTİK!
GÖZALTINDA DİRENİŞE DEVAM ETTİK!
TAKSİM’E ÇIKAN SOKAKLARI, OKULLARI
1 MAYIS MARŞIYLA İNLEDİ!
DİRENDİK ve KAZANDIK!

İNGİLTERE’DEN AVUSTRALYA’YA
BELÇİKA’DAN AVUSTURYA’YA
ALMANYA’DAN İSVİÇRE’YE...
HER YERDE KATLEDİLEN, ADALETSİZ
BIRAKILAN HALKIMIZ İÇİN ADALET İSTEDİK!
UMUDUN KIZIL BAYRAKLARINI
DALGALANDIRDIK!
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1 MAYIS’TA TAKSİM’DE GÖZALTINA ALINAN
HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ HALK CEPHELİ’DİR!
BU; ŞEHİTLERE BAĞILILIĞIMIZIN, HALKIN İKTİDARINI KURMA İDDİAMIZIN,
HALK İÇİN ADALET İSTEĞİMİZİN, TARİH ve SINIF BİLİNCİMİZİN SONUCUDUR!
Mayıs 1977 katliamının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen, şehitlerimizi anmak için,
AKP faşizminin tüm terörüne rağmen Taksim’deydik.
Katledilenlerimiz için, işi-ekmeği elinden alınanlar
için, haksız yere uzun hapis cezaları alanlar için,
bizden çalınan her şey için adalet isteğimizi haykırmak
için Taksim’deydik.
Devrimci işçiler, kamu emekçileri, tutsak yakınları,
yoksul halkımız; “1 Mayıs Alanı Taksim’dir” diyerek
yürüdü.
Taksim’i ağızlarına bile alma iddiasını terk etmiş
olan DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin bedel ödemeyi
göze alamayıp AKP’nin icazetiyle Bakırköy’e giderken; Dev-Genç’liler, günlük işini yapar gibi sadelikle
vardı Taksim’e.
Direnmek; dünyanın en doğal ve en zorunlu işlerinden biridir. Muğlaklığa, kafa karışıklığına yer yoktu
Dev-Genç’lilerde. 1 Mayıs alanı Taksim’di ve meydanlar
halka yasaklanamazdı. Bu doğallıkla okullarda, mahallelerde 1 Mayıs marşını dinlettiler halkımıza. Bu
meşrulukla Taksim’e girmek için zorladılar meydanı.
Gün boyunca grup grup zorladılar Taksim’i, bizim
olanı geri almak için. Hiçbir baskının, işkencenin,
tehdidin, devlet terörünün, meydanların halka yasaklanamayacağını gösterdiler.
2019 1 Mayıs’ında da olmamız gereken yerde,
mevzimizde andık şehitlerimizi.
1 Mayıs için günler öncesinden başladı hazırlıklar.
Bunlardan bazıları şöyledir:

1

1 Mayıs Taksim Hedefimizden
Bir An Olsun Vazgeçmedik!
Hatay Halk Cephesi:
26 Nisan’da Antakya Armutlu Mahallesi’nin merkezi
yerlerine, üzerinde; “77 1 Mayıs Şehitleri İçin Adalet
İstiyoruz! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” sloganlarının yazılı
olduğu ozalitlerden 6 adet asarak hedefin Taksim olduğunu vurguladı.
İstanbul Gazi:
Cephe Milisleri; işçinin,
emekçinin bayramı 1 Mayıs
için gün gün emek harcadı.
28 Nisan, 1 Mayıs tarihleri
arasında yapılan çalışmalarda mahallenin birçok duvarına “1 Mayıs’ta Taksim’e!
Mehmet Akif Dalcı Ölüm-

süzdür! Cephe” imzalı sloganlar nakşedildi.
Aynı zamanda üzerinde; “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!”
yazılı 500 adet kuşlama bütün sokaklara dağıtıldı.
Sabahın erken saatlerinde baraj yoluna üzerinde; “1
Mayıs ‘77 Şehitleri ve Tüm Halkımız İçin Adalet
İstiyoruz! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Cephe” imzalı
pankart asıldı. Son olarak; 1 Mayıs günü İsmet Paşa
Caddesi’nde bulunan boş bir binanın çatı katına megafon yerleştirilerek, Grup Yorum’un seslendirdiği “1
Mayıs” marşı dinletildi.
Taksim:
Dev-Genç’liler 1 Mayıs’ta kitle çalışmalarını sürdürdü.
Taksim Meydanı’na çıkan bir sokağın başına üzerinde
“Yaşasın 1 Mayıs! Dev-Genç” imzalı pankart asıldı.
Sonrasında Galata bölgesinde bir yere megafon
yerleştirilerek tüm halkın duyacağı şekilde Grup Yorum’un seslendirdiği “1 Mayıs Marşı” dinletildi.

Cepheliler, Eylemlikleriyle
1 Mayıs 77’nin Hesabının Sorulacağını Yineledi
Adalet Cephe Milisleri’nin Elleriyle Gelecek!
İstanbul Alibeyköy:
Cephe Milisleri ve Liseli Dev-Genç Milisleri, 1 Mayıs’ta Karadolap Mahallesi’nde mahalle alanlarına silahlarıyla çıktı.
Aynı zamanda konuşma yapan milisler 1 Mayıs
Taksim Alanı’nın önemini vurguladı. Son olarak mahallenin
merkezi yerine 1 Mayıs ‘77 şehitlerini selamlamak için
bomba süslü pankart asılarak şu açıklama yayınlandı;
“Halkımız; Bakırköy
teslimiyet Taksim direniştir,
cürettir. Taksim Meydanı;
işçi, emekçi yoksul halkımızın akan kanıyla kazanılmıştır. Hiçbir şekilde faşizme teslim edilemez.
Meydanları halka yasaklayan katil soysuz AKP hükümetini çıktığı
bataklığa geri
gömeceğiz!
Taksim iktidar
iddiamızdır, direniştir. Direnişten vazgeçmeyeceğiz!”
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

HALK CEPHELİLER, 1 MAYIS’TA
NEDEN TAKSİM’E ÇIKTIKLARINI ANLATIYOR...
Yürüyüş: Merhaba. 1 Mayıs, sizin için ne ifade
ediyor?
Can: 1 Mayıs; emekçinin ve hakkı sömürülen işçinin
bayramıdır. Bu sömürüye, emperyalist ve faşist düzenin
karşısında yalnız işçiler değil halk olarak; kadınından
çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin karşısında
durması gerektiği için, asıl alanı olan Taksim’e gitmeyi
kendime borç bildim.
Eren: 1 Mayıs günü, Taksim’e gitmek istedim;
çünkü İstanbul’da 1 Mayıs Alanı Taksim’dir. Taksim,
İstanbul’un Kızıl Meydan’ıdır. Kızıl Meydan; direniştir,
mücadeledir, bedel ödemek, bedel ödetmektir.
Taksim bizim iktidar iddiamız, tarih bilincimiz,
faşizmin korkulu rüyasıdır. Korkularını büyütmek için
1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndaydım.
Melisa: 1 Mayıs; bütün dünya halklarının kutladığı,
işçinin ve emekçinin bayramı, dayanışma günüdür.
Mücadele ve direniştir. 1 Mayıs alanı Taksim’dir ve
dolayısıyla 1 Mayıs’ı kutlama ve mücadele alanı da
Taksim’dir. Bu sebeple Taksim her ne kadar yasaklanırsa yasaklansın ben 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs alanında
olmaya devam edeceğim.
Yürüyüş: 1 Mayıs için, sendikalar Bakırköy’e
çağrılar yaparken siz Taksim’de olmayı tercih ettiniz. 1 Mayıs 1977’de kontrgerillanın katliam yaptığı
alana, 42 yıl sonra çıkmanızın nedenini anlatır mısınız?
Can: Bizler bu düzenin parçası olmamak için
direnen halkız ve baskılara, gözaltılara, işkencelere
rağmen 1 Mayıs’ta şehit düşen 36 yoldaşımız için de
alandaydık. İktidarın, faşist devletin önerdiği yerlerde
değil, tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen 36 işçinin
katledildiği Taksim Meydanı’nda kutlamaya devam
edeceğiz.
Taksim Meydanı; birçok direnişin, sayısız yürüyüşün,
başkaldırıların ve en önemlisi kanlı 1 Mayıs’ın yaşandığı
bir meydan. 50 yıllık yasağın ardından ilk yasaksız 1
Mayıs 1976’da kutlandı.
1977’de ise; 500 binden fazla kişinin katıldığı
tarihin en kalabalık 1 Mayıs’ı idi. Aynı zamanda 36 kişinin zalimce katledilip, yüzlerce insanın yaralandığı
kanlı 1 Mayıs olarak tarihe kazınmıştır. İşte bu yüzden
1 Mayıs alanı Taksim Meydanı diyor, tarihine orada
can veren yoldaşlarımız için sahip çıkmaya devam
edeceğiz.
Eren: Egemenler; halkın büyüyen, biriken öfkesini
görmekte ve bu öfkeyi kendi istedikleri yöne kanalize
etmek istemektedir. Emekçileri Taksim bilincinden
uzaklaştırmak, kendi istedikleri alanda, kendi istedikleri
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biçimde 1 Mayıs’ın içini boşaltarak kutlamaya zorlamaktadırlar. Bu sebeple Taksim’den uzak tutmak için
emekçilere Bakırköy Meydanı’nı dayatıyorlar; ama 1
Mayıs Alanı Taksim’dir. 1 Mayıs Alanı’nın alternatifi
yoktur.
Ben de belirlenen, izin verilen alanda olmak yerine
1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’nda olmayı seçtim. Taksim
Meydanı; İstanbul’un kanlı meydanıdır, kızıl meydanıdır.
1 Mayıs 1977’de 500 bin emekçi doldurmuştu Taksim
Meydanı’nı. Taleplerini, sloganlarıyla haykıran, mücadelesini büyüten emekçiler, otellerin çatılarından
otomatik silahlarla yaylım ateşine tutmuşlardı.
Yüzlerce emekçinin yaralandığı, 36 emekçinin katledildiği kanlı 1 Mayıs tarihe böyle geçmişti. Fakat
Taksim’i tarihsel kılan sadece bu olay değildir. Uzun
yıllar 1 Mayıs kutlamalarına kapatılan Taksim’e ulaşmak,
emekçileri anmak, anılarını, mücadelelerini yaşatmak
için her yolu deneyen, bedeller ödeyen halkın, devrimcilerin mücadeleleridir aynı zamanda. Bu uğurda
bedel ödeyen Mehmet Akif Dalcı’dır. Taksim’i tarihsel
yapan, uğruna verilen mücadeledir.
Melisa: Aslında baktığımızda Taksim’in herhangi
bir alternatifi yoktur. 1 Mayıs Alanı Taksim’dir. Mücadele,
direniş ve bedeller ödenerek kazanılan bir alandır. 1
Mayıs Alanı; devletin gösterdiği, işaret ettiği alanlar
değil, halkımızın bedeller ödeyerek kazandığı Taksim
Alanı’dır. Bugün Taksim’e alternatif oluşturmak isteyen
devlet ile uzlaşmamak, Taksim’de ısrarcı olmak; devrimde ve iktidarda ısrarcı olmaktır. Taksim’de ısrarcı
olmamak, devletin kanatları altında, devletin gösterdiği
alanlarda 1 Mayıs’ı halaylarla, türkülerle kutlamak,
bedeller ödeyen insanlarımıza ihanetten başka bir
şey değildir. Taksim için mücadele etmekten vazgeçmek, devrim için mücadeleden vazgeçmektir. Teslim
olmak, uzlaşmaktır.
1 Mayıs 1977 yılında yaşanan kanlı 1 Mayıs’ta
katledilen 36 insanımız ve yaralanan yüzlerce insanımız
için yürüyoruz seve seve her sene Taksim’e.
Mehmet Akif Dalcılar, Berkin Elvan için yürüyoruz.
Taksim alanı başta 77 1 Mayıs’ı olmak üzere birçok 1
Mayıs’a ev sahipliği yapmıştır. Katliamları, gözaltıları,

HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!
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tutuklamaları görmüştür. Uğruna bedeller ödenen bir
alandır. Bu nedenle Taksim’den vazgeçmiyoruz. Şehitlerimizin mücadelesini omuzlayarak büyüyoruz.
Faşist iktidar; bizlerin öfkesinden, bilincinden, mücadelesinden korktuğu için bizleri Taksim alanından
uzaklaştırmak istiyor. Ancak bizler Taksim’in bedeller
ödenerek kazanıldığını, mücadelemizin simgesi olduğunu biliyor ve her sene Taksim için örgütlenmeye
devam ediyoruz.
Yürüyüş: Son olarak; gözaltında yaşadıklarınızı
anlatır mısınız?
Can: İlk kez gözaltına alınan biri olarak, düşmanın
kalesinde 2 kadın yoldaşım ile 3 gün tutulduk. Düşman
her şeyiyle size saldırmaya devam ediyor, hiçbir hakkı
vermiyor, insan yerine koymuyor. Benim düşman
elinde ilk saniyeden itibaren açlık grevi yapmam karşısında, içeride diğer soldan arkadaşlar da vardı;
ancak hiçbiri açlık grevi yapmıyorlardı. Düşmanın
elinden besleniyordu.
Orada bir kez daha mücadelesini yürüttüğüm aile
ile onur ve gurur duydum. İçeride bana yol gösterecek
kimse olmadığı için tek başıma yürüttüğüm açlık
grevi, içeride düzenlediğim kapı dövme eylemleri sonuca vardığında anladım ki düşman iliklerine kadar
korkuyordu bizden. İçeride tek olmam beni yalnız
yapmıyordu. O yüzden korkmuyordum. Aksine üzerine
gidiyordum.
Geceleri yatmadan marş söylüyor ve devrimci tutsakları anıyorduk. Düşman; ikinci gününde, bizleri afişe
edip fişlemek için parmak izi alıp, fotoğraflar çekmeye
çalışıyordu. Üstelik ellerinde onlarca görüntümüz olmasına rağmen. Ben hakkımı biliyor ve kendimi düşmana afişe ettirmeyecektim. Ettirmedim de. Direndim.
İşkence ederek, zorla görüntü aldılar. Direndiğinde,
onca insan üstüne çullanınca bir dağ oluyormuş.
İnsan yıkılmıyor ve sarsılıyor. Gözaltında az kalmış
olabiliriz; ancak yine de yaşadığım hislerin yoğunluğu
anlatılamaz.
Kendimden çok devrimci tutsakları düşünüyor ve
dışarıya çıkınca daha da fazla hırslanıyor, bir an önce
mahalleme dönüp mücadelemize bin misliyle devam
etmek istiyordum. Düşman da iyi biliyor ki bizi baskılar,
işkenceler yıldıramaz. İnancımızı kimse kıramaz. Gözaltı sürecimizin 3. gününde Çağlayan Adliyesi’nin 7.
katına getirildik. 3 saat hiç bilgi verilmeden tutulduk.
Sonra kapı dövme
eylemine başladık.
Avukatlarımızla
görüştürülmezsek
5 dakikada bir kapı
döveceğimizi söyledik ve eylemimiz
başarıyla sonuçlandı. 5 saat geçmesine rağmen
savcıya, ifade için

bir kişi dahi çıkarılmamıştı.
6. saatte ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk
edildik. Düşman her şeyiyle saldırıyor derken işte tam
da bunu kast etmiştim. Onların savcıları, hakimleri
ve polisleri bizim inancımız karşısında çoktan kaybetmişti. Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu ve halka
yasaklanamayacağını hakimin yüzüne bir kez daha
haykırdıktan sonra adli kontrolle özgürlüğüme kavuştum.
Düşmanın saldırısı elbette burada bitmedi. Düşmanlığını yapmaya devam etti. Ailemi telefonla arayarak; “Oğlunuz yasa dışı örgütle görüşüyor. Bu konuda
sizinle gorüşmek istiyoruz” gibi boş bir çaba içine girdi.
Ama ailem, sadece beni değil düşüncelerimi de sahiplendi ve gereken cevabı düşmana bir kez de
onların ağzından vermiş olduk.
Eren: 1 Mayıs sabahı saat 9’da, Osmanbey metro
istasyonuna varmak için üç arkadaşla korsan taksiye
bindik. 9.45’te, Osmanbey metro yakınlarına geldik.
Saat 10.00’da kitleyi toparlayıp, pankartımızı açıp, Osmanbey metro istasyonundan Taksim’e doğru yürüyüşe
geçecektik. Üzerinde pankart olan arkadaşımızı bir
kafeye yerleştirdik. Diğer arkadaşlarla aramızda belirli
bir mesafe koyarak caddede turlamaya başladık. Az
ileri gittiğimizde sonradan polis olduğunu öğrendiğimiz
üç kişi tarafından takip edildiğimizi fark ettik.
Daha kitlemizi toparlayamadan gözaltına alınma
ihtimalimiz olduğu için, sakin bir şekilde pankartı taşıyan
arkadaşımızın bulunduğu bölgeye doğru hareket ettik.
Daha önceden konuştuğumuz ve planladığımız gibi
beklenmedik bir durum gerçekleştiğinde 3 kişi de olsak
pankartımızı açıp, eyleme geçme kararımız vardı.
Bunun için yönetildiğim güzergahta çevik otosunun
yanında, bir anda etrafım çevrilerek, sivil polisler tarafından otobüse bindirildim. Sakindim ama kafamızdakileri gerçekleştirememenin verdiği bir durgunluk
vardı. Gözümle, dışarıda kalan iki kişinin elinde pankartla gelişini izlemekten başka bir şey yapamadım.
Belki bulunduğum durumu kıracak, içeride düştüğüm
sakinliği dağıtacaktı bu eylem.
Bir yandan bir ses, gürültü duymak istiyorum,
eyleme geçip coşkumuzun artmasını bekliyorum. Bir
yandan Taksim’de anıta pankartla çıkan arkadaşları
düşünüyorum. Aklımdan geçirdiğim onlarca düşünceyle,
gözaltına alınan diğer arkadaşlarımızın yanına götürüldüm. 4 saat bekletildikten sonra bırakıldım.
Melisa: 1 Mayıs günü, iki arkadaşımla birlikte Taksim’e doğru yola çıktık. Saat 11.30 civarı Taksim’e
yakın bir alanda minibüsten indik. Saat 13.30’a kadar
Taksim anıta giden bütün yol alternatiflerini denedik.
En son 14.00 gibi Taksim Anıtı’nın karşısındaydık. İki
arkadaşım “Yaşasın 1 Mayıs” pankartını açacak, ben
de onların fotoğraflarını çekecektim.
Arkadaşlarımızla son konuşmamızı yapıp ayrıldık
ve ben bir restauranta oturup onların eyleme geçmesini
bekledim. Onları uzaktan gizlice fotoğraflayacaktım.
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Ben restoranda oturduktan 10-15 dk. sonra arkadaşlarım harekete geçecekti. Ben restoranta oturur
oturmaz 1 dk. geçmemişti ki sivil polisler yanıma
geldi ve kimlik kontrolü yapmak istediklerini söylediler.
Kendilerine neden diye sorduğumda kontrol amaçlı
olduğunu söylediler. Kimlik kontrolünden bir şey çıkmayınca üstümü aramak için gözaltı aracına götürmek
istediler. Üzerimde ve çantamda suç teşkil edilecek
hiçbir şey olmadığı ve bir an önce polisleri atlatıp arkadaşlarımın fotoğrafını çekme işine geri dönmek
için polisler ile birlikte araca gittim. Onlar beni araca
götürürken arkadaşlarım bunu görmüş ve bir an önce
harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüşler. Polisler
araçta üstümü ararlarken arkadaşlarım Taksim Anıtı’nı çeviren barikatın en dibine kadar girmişler ve
pankartımızı açmışlardı. Daha sonrasında arkadaşlarım
sloganlar atarak araca getirildiler ve böylelikle gözaltı sürecimiz başlamış oldu. Ilk olarak sağlık raporu
için Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne götürüldük. Oradan
da Karaköy Merkez Karakolu’na. Karakol önünde saatlerce çevik otosunun içerisinde bekletildik. Orada
Gayrettepe Karakolu’na sevk edildik. Gözaltına alınış
sürecimde arkadaşlarımla herhangi bir bağlantımın
olmamasına, üzerimde hiçbir suç unsuru olmamasına
ve arkadaşlarımın eylemi sırasında çevik otosunda
olmama rağmen hukuksuz bir şekilde onlarla aynı
olay yeri tutanağına kaydedildim.
Hakkımızda 2911’e muhalefetten işlem yapıldı. Aynı
gün içerisinde serbest kalmam gerekmesine rağmen
2 gün boyunca hukuksuzca gözaltında tutuldum. Gözaltı
süresinde birçok kez psikolojik ve fiziki işkenceye
maruz kaldım. Ayakkabı bağcıklarımı çözmek istediğimde
ve parmak izi vermemek için direndiğimde zor kullanıp
işkence etmeye başladılar. Kollarımı ve bacaklarımı
darp ettiler. İnsanlık onurumu kırmak için ellerinden
geleni yapıyorlardı. Aramızdaki irade savaşı bir kez
daha gözler önündeydi. Bizlere kin, öfke ve nefretle yaklaşıyorlardı. Parmak izi esnasında beni kameraya çekmeye çalıştıklarını fark ettiğimde kamerayı kapatmasını
istediğimi ve bu yaptığının kanunlara aykırı olduğunu
söylediğimde bana ‘bize işimizi öğretme’ diye çıkıştılar.
Amaçları şuydu; bizlerin tepkisini ve tavrını kaydetmek.
Bizleri fişlemeye çalışıyorlardı. Direnişimizi ve sloganlarımızı kayıt altına alıp savcılık dosyasına eklemek icin
yapıyorlardı bunu. Düşman her yönüyle saldırıyordu.
Bunların yanı sıra gözaltındayken açlık grevinde olduğumuzu bildikleri halde avukatlarımızın getirdiği şekerleri,
bizlere güven olmadığını söyleyerek vermediler. 48 saatlik gözaltı sürecimizin sonunda nezarethaneden ayrıldık ve önce Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldük. Sağlık
raporu almak için götürüldüğümüz hastanede doktor
muayenesi sırasında yanımızda bulunmak istediler.
Bunun yasal olmadığını söyleyip doktor odasından
kovduk, onlar çıkmadı. Bizim doktora ne söyleyeceğimizi
merak ediyorlardı. Darp edilip edilmediğimiz hakkında
ne söyleyeceğimizi bilmek istiyorlardı. Muayene olup
röntgen çektirdikten sonra hastanenin, sistemin arızadan
ötürü bir saat beklemek zorunda kaldık. Bu çürümüş
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düzenin ne adaleti, ne sağlık sistemi düzgün işliyor. 1
saat boyunca çevik otosunda beklerken AKP’nin katil
polislerinin psikolojik işkencesine maruz kaldık. Bekledikleri için homurdanmaya ve söylenmeye başlamışlardı.
Siz darp raporu mu alacaksınız şimdi, alın alın lazım
olur gibi lavubali ve tehditkar konuşmalar sergiliyorlardı.
Hastanede işlemler bittikten sonra saat 14.30 gibi adliye
nezaretine getirildik. Orada devrimci dostlarımızla karşılaştık, sohbetler ettik. Halaylarla, türkülerle, sloganlarla
haklılığımızı, meşruluğumuzu, mücadelemizi ve Taksim
ısrarımızı bir kez daha dile getirdik. İki-üç saat bu şekilde
zaman geçirirken, aynı zamanda avukatlarla görüşmek
istediğimizi, açlık grevinde olduğumuz için avukatlarımızdan su ve şeker istediğimizi dile getirdik. Taleplerimiz
ertelendi. Avukatlarımızla görüştüklerini ve geleceklerini
söyleyerek, bizleri oyalamaya çalıştılar. Açlık grevindeki
arkadaşlarımızın susuzluktan dolayı durumları kötüye
gitmeye başladığında polislere tekrar avukatlarımızdan
su ve şeker istediğimizi söyledik. Bizlere, bizlerle uğraşmak istemediklerini söylediler. Alçakça bize yemek
yeme teklifinde bulundular. “Yemek istiyorsanız getireyim
ama su ve şeker yok” diyerek bizim direncimizi kırmaya
çalıştılar. Bunun karşısında biz devrimcilerin tavrı ve
tepkisi çok netti. Kimse bizim irademizi sarsmaya ve
direncimizi kırmaya çalışamaz. Hemen kendi aramızda
konuşup taleplerimiz kabul edilene kadar kapı dövme
eylemi yapmaya karar verdik. Ve bunu düşmana açıkça
söyledik. Aramızda irade savaşı tekrar gözler önündeydi.
Bizler avukatsız, susuz ve şekersiz savcı karşısına çıkmayı beklerken, onlar dinlenme odalarında ayaklarını
uzatıp oturamazlardı. Her 5 dk.da bir sloganlarımızla
birlikte kapı dövmeye başladık. Yaklaşık 15 dk. sonra
üçüncü kapı dövme esnasında katiller apar topar avukatların gönderdiği su ve şekeri getirdiler. Bizlerin örgütlü
gücü ve direnişi karşısında yenik düştüler. Orada bir
kez daha dayanışmanın, örgütlülüğün ve mücadelenin
nasıl kazanımla sonuçlandığına şahit oldum. Daha sonra
hemen bizleri savcı karşısına çıkarmaya başladılar.
Savcı bir arkadaşımızı dinleyip, ifadesini alıp serbest
bıraktıktan sonra bizleri tutuklama talebiyle mahkemeye
sevk etti. Saatlerce bizleri hukuksuzca adliye nezaretinde
bekletip, daha sonra ifade bile almadan mahkemeye
sevk eden savcının bizleri yıldırmaktan başka bir amacı
yoktur. Avukatlarımızla mahkeme öncesinden görüşüp
hakim karşısına çıktık. Bugün Taksim’de olmanın meşru
olduğunu, Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu bir kez
daha hakim karşısında anlattık. Mahkeme beni ve iki
arkadaşımı yurt dışı yasağı ile serbest bıraktı. 1 Mayıs
öncesinde ve sonrasında da söylediğimiz aynıdır. 1
Mayıs alanı Taksim’dir, Taksim iktidar iddiamızdır. Taksim’den vazgeçmek, devrim iddiasından vazgeçmektir. Bizler her zaman olduğu gibi Taksim’i işaret etmeye
devam edeceğiz. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi
yıldıramaz. Taksim’de 1 Mayıs’ı örgütlemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Taksim halka yasaklanamaz.
Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Mücadelemiz.

HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!
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12 Mayıs 2019

HALK CEPHELİLER; AVRUPA’DA DA 1 MAYIS ALANLARINDAN
ADALET TALEBİNİ HAYKIRDI!
Hamburg’da 1 Mayıs Coşkuyla
Kutlandı
Hamburg Halk Cephesi saat
11.00’da Türkçe, Kürtçe ve Almanca
“Yaşasın 1 Mayıs” pankartıyla 1
Mayıs kortejinde yerini aldı. Siyasi
tutsaklara özgürlük, devrimcilik yapmak suç değil görevdir pankartları
taşındı. Mehmet Akif Dalcı’nın fotoğrafları bulunan ve Avrupa’daki
gündemlere yönelik dövizler taşındı.
Yürüyüşe 53 kişi katıldı.
Berlin Halk Cephesi 1 Mayıs’ta
Alanlardaydı
Berlin Halk Cephesi üç dilde yazılmış 1 Mayıs ve halk meclisi pankartıyla katıldı. Halk Cephesi korteji
sloganlarıyla alanda diğer katılan
grupların yoğun ilgisini çekti. Yürüyüş,
Brandenburger Tor’da tüm dünyadaki
devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşuyla sonlandırıldı.
Bielefeld’de 1 Mayıs Coşkusu
Almanya’nın Bilefeld şehrinde
Halk Cepheliler kızıl bayraklı kortej
yaparak coşkulu sloganlarla yürüdü.
1 Mayıs alanında geleneksel olarak
açılan Anadolu yemeklerini tanıtım
çadırına bu yıl HFG tanıtım ve dayanışma çadırı da yerini aldı.
Devrimci tutsaklarla dayanışma
için tutsak ürünleri ve TAYAD’lı ailelerin
ürünleri satılmak amacıyla sergilendi.
1500 civarında toplam katılımın olduğu alanda Halk Cepheliler de 30
kişi ile yerini aldı.
Köln’de 1 Mayıs
Almanya’nın Köln kentinde 1 Mayıs kutlaması Hans-Böckler-Platz’dan
Heu Markt’ta yürüyüşle başladı.
Halk Cephesi ise çocuklarla birlikte
60 kişilik katılımı ile coşkulu bir kortej
oluşturmuştu.
Halk Cepheliler Almanca, Türkçe
ve Kürtçe yazılı yaşasın 1 Mayıs

pankartı yanında, Adalet talebini içeren pankartlar taşıdılar ve sloganlar
attılar. Ayrıca yürüyüş boyunca adalet
içerikli bildiriler dağıtıldı.
Dortmund’da 1 Mayıs
1 Mayıs 2019 günü sabah saat
10.00’da Tiyatronun önünde toplanmaya başlanıldı. Avrupa Halk Cephesi korteji 10 kişilik Umudun Çocukları pankartı ile en önde çocuklar
yürüdü. Adaletsizliklerle ilgili dövizler
ve aynı taleplerle Almanca yazılmış
dövizler taşındı. Toplanma yerinde
ve alanda 1 Mayıs’la ilgili AlmancaTürkçe bildiriler dağıtıldı.
Stuttgart’ta 1 Mayıs
Stuttgart Halk Cephesi, Almanya
Sendikalar Birliği’nin (DGB) düzenlediği 1 Mayıs yürüyüşüne 100 kişilik
kortejle katıldı. Saat 10’da başlayan
kitlesel yürüyüşte “Irkçılığa, Yozlaşmaya ve Baskılara Karşı Adalet İstiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartlar ve kızıl bayraklarla yüründü.
Mannheim’da 1 Mayıs
Saat 10.00’da, DGB binasının
önünde toplanılması ve yürüyüşe
geçilmesi ile başladı. Birçok Alman
ve göçmen gruplar ile birlikte Türkiyeli
kurumların da yerlerini aldıkları yürüyüşte Halk Cepheliler 70 kişilik
kortejleri ile yürüyüşe dahil oldular.
En önde çocuklarımızın “Umudun
Çocukları” pankartı ile yürüdükleri 1
Mayıs’ta gençlerimiz de ön saflardaki
yerlerini aldılar. Halk Cepheliler alana
girmeden önce, hem Türkiye faşizminin zindanlarında hem de Avrupa
emperyalizminin hapishanelerinde
tutsak edilen özgür tutsaklarımız için
oturma eylemi yaptı.
Avustralya Sydney’de 1 Mayıs
Kutlaması
Dünya işçi ve emekçilerinin mücadele günü olan 1 Mayıs, 5 Mayıs
Pazar günü Avustralya’nın Sydney
şehrinde coşkuyla kutlandı. Sendikalarının başını çektiği yürüyüş Hyde
Park’ta başladı. Yürüyüş boyunca
sloganlar atıldı, Marşlar söylendi ve
halaylar çekildi. Cephelilerin PartiCephe bayrakları ile katılım sağladığı

Yürüyüş, binlerin katılımı ile Belmore
Park’ta sona erdi.
İsviçre’de 1 Mayıs Coşkuyla
Kutlandı
İsviçre’nin Zürich Kanton’unda
gerçekleşen 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Halk Cephesi, Dev-Genç ve
Umudun Çocukları pankartları ardında yürüyen Cepheliler yürüyüşte
sık sık “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş, Öndere Selam Savaşa
Devam, Devrimci Avukatlar Onurumuzdur, Yaşasın 1 Mayıs, Önder
Yoldaş Dursun Karataş” sloganlarını
attılar.
Hollanda’da 1 Mayıs Coşkuyla
Kutlandı
Hollanda’nın Rotterdam kentinde
bu yıl yine Hollanda solu ve Türkiyeli
örgütlerin katıldığı 1 Mayıs mitingi
coşkuyla kutlandı. Avrupa’nın her
yerinde 1 Mayıs resmi tatil olarak
kutlanırken Hollanda resmi tatil olarak
ilan etmiyor. Halk Cepheliler, bu
talebi sloganlarla haykırdı.
Londra’da 1 Mayıs
Halk Cephesi’nin organize ettiği
yürüyüş, Wood Green kütüphanesi
önünde saat 1’de halaylarla başladı.
İngilizce ve Türkçe pankartlar ve kızıl
bayraklarla, davul zurna eşliğinde
yürüyüş boyunca İngilizce, Türkçe
ve Kürtçe sloganlar atıldı. 120 kişinin
katıldığı yürüyüş, 1 Mayıs şehitleri
özelinde, dünya devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşuyla bitirildi.
Avusturya Viyana’da Enternasyonalist 1 Mayıs
Türkiyeli devrimci demokratik kurumların dışında, Filistinli, Venezuelalı,
Kübalı, Brezilyalı, Filipinli, İranlı ve
Afganlı sosyalistler emperyalist po-
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litikalara karşı halkların direnişini savundular.
Anti-emperyalist Cephe adına taşınan küçük pankartta emperyalist
müdahaleler, savaş ve sömürü protesto edilerek, bağımsızlık, sosyalizm
ve demokrasi savunuldu.
Avusturya Viyana’da 1 Mayıs
Yürüyüşü
Avusturya Viyana’da Halk Cepheliler, sabah saat 10.00 dan itibaren
Viyana Opera Binası önünde toplanmaya başladılar. Türkçe ve Almanca pankartların yanı sıra Mehmet
Akif Dalcı’nın pankartının da olduğu
kortej yürüyüşe başladı. Kızıl bayraklarımızla, kızıl fularlarımızla, sloganlarımızla yürüyüş güzergahını
180 kişiden oluşan Halk Cephesi
kortejinin coşkusu doldurdu.
Avusturya Innsbruck’ta 1 Mayıs
Yürüyüşü
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde
1 Mayıs, bugünü tarihine yakışır şekilde geçirenlerin, Taksim’e girmek
isteyenlerin coşkusu ile kutlandı.
Halk Cepheliler saat 11.00’da Landhausplatz’da toplandı. 35 kişilik Halk
Cephesi kitlesinin coşkusu tüm alanı
doldurdu.
Avusturya’nın Linz Şehrinde
Alternatif Devrimci 1 Mayıs Yürüyüşü Yapıldı
Bu sene de alternatif devrimci 1
Mayıs korteji, sabah Sosyal Demokrat
Parti (SPÖ) ve bileşenlerinin katıldığı
alternatif yürüyüşte Halk Cephesi
de 1 Mayıs pankartı ve kızıl bayraklarıyla yerini aldı. Halk Cepheliler;
Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Almanca;
“Yaşasın 1 Mayıs” yazan pankart
taşıdılar. Halk Cephesi’nin 10 kişi ile
katıldığı yürüyüşte yaklaşık 250 kişi
vardı.
Belçika’da 1 Mayıs Coşkuyla
Kutlandı
Belçika’da 2019 1 Mayıs kitlesel
katılımların olduğu yürüyüş ve alan-
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larda gösterilerle karşılandı.
Brüksel’de birçok sol grubun,
komünist, feminist, antifa ve anarşistlerin yoğun katılım sağladığı eyleme en kitlesel katılımı Sarı Yelekliler
yaptı. Halk Cephesi’nin de katıldığı
yürüyüşe bu sene katılan toplam
kitle sayısı geçen seneyi ikiye katladı
ve 800’e ulaştı.
Liege’de de FGTB sendika binasının önünde yapılan miting ile
başlandı. Belçika Halk Cephesi’nin
bildirisi alanda dağıtıldı.
Halk Cephesi’nin korteji coşkusu
ve susmayan sloganları ile yine göz
doldurdu. Yapılan yürüyüşte “Umudun
Adının” selamlandığı ve adalet isteyen
sloganlar hiç susmadı. Yürüyüşün
bitiminde tüm 1 Mayıs şehitleri için
yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun
ardından stantlara geçildi.
Fransa Halk Cephesi 1 Mayıs
Açıklaması: 1 Mayıs’ta Paris Halkının Öfkesi Engellenemedi
Bu sene 1 Mayıs, onca engellemelere rağmen halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplanma yeri olan
Montparnasse’da sabah 8’den itibaren toplanılmaya başlandı.
Cepheliler de alana gelip yerleşmeye başladı. Stantlar kurulmaya
devam ederken Sarı Yelekliler’in yürümeye başlamasıyla 1 Mayıs yürüyüşü de başlamış oldu. Yürüyüşe
sonraki bir saatte başlayacak olan
sendikalar da bu yürüyüşe dahil olmak zorunda kaldı.
Sarı Yeleklilerle sendikalar arasında çelişki olduğu ve birlikte hareket
etmedikleri için 1 Mayıs’ta da ayrı
saatlerde yürüyeceklerdi. Ama Sarı
Yelekliler’in yürüyüşe başlamasıyla
tüm kitle bir araya geldi ve yürüyüş
ortaklaştı. Polisin kitleye gaz atması
ve çatışmaların başlaması da bir
oldu.
Yürüyen kitle içine atılan gaz
bombaları nedeniyle panik ve arbede
yaşanılsa da yürüyüş devam etti.
Halk Cepheliler’in çoğunun alana
girememesi, yollardan geri çevrilmesine rağmen alanda pankart ve
sloganlarla yüründü.

1 Mayıs, Fransa’nın Strasbourg
şehrinde de kutlandı. Strasbourg
şehrinde Halk Cepheliler 1 Mayıs
yürüyüşü için saat 10.00’dan itibaren
kortejini oluşturdu. Görkemli kızıl
bayraklarıyla, en önde Fransızca ve
Türkçe “Halk Cephesi” yazılı pankartın arkasında düzenli kortejle yürüdü.
İsveç Halk Cephesi: Göteborg
Şehrinde Emekçiler 1 Mayıs’ı Coşkuyla Kutladı
Sabahın erken saatlerinde Järntorget (Demir Meydanı) de, Halk
Cepheliler de pankart ve sloganlarıyla
yer aldı. Mitinge yaklaşık olarak 1500
kişi katıldı.
Yunanistan: Atina’da 1 Mayıs
Kutlandı!
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
1 Mayıs kutlandı. Halk Cepheliler
kızıl bayraklarıyla, pankartlarıyla yaklaşık 40 kişilik yürüyüş korteji ile 1
Mayıs yürüyüşünde yer aldı.
Yunanistan: Selanik’te 1 Mayıs
İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlandı!
1 Mayıs günü, Selanik’te bulunan
Halk Cepheliler de aynı saatlerde
Kamara Meydanında pankartları ve
bildirileri ile yer aldılar.
Yunanistan Özgür Tutsaklarından 1 Mayıs Kutlaması
Yunanistan Özgür Tutsakları, 1
Mayıs 2019 Çarşamba günü, 1 Mayıs
etkinliği düzenledi. Kutlama, saat
15.30’da, 1 Mayıs şehitlerimiz için
yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Saygı duruşunun ardından
1 Mayıs’a ilişkin bir açıklama okundu
ve 1 Mayıs kurgusu izlendi. Son
olarak, hep birlikte marşlar ve türküler
söylendi, şiirler okundu, halaylar çekildi, 1 Mayıs şehitlerimiz için helva
dağıtıldı.

Strasbourg’ta 1 Mayıs’ta Halk
Cepheliler Alandaydı

HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

