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Yeni Sömürgecilik; Sömürgeciliğin En Tehlikeli ve Hilekar Olanıdır.
Çünkü Halkları; Sahte Bağımsızlık ve Sahte Demokrasi ile
Yerli İşbirlikçileri, Kukla İktidarlar, Kukla Ordular,
‘Yardım’ ya da ‘İttifak’ Şeklinde Dolaylı ve Sinsice Sömürür.
AID’de “uzman” Richard Podol 1970’lerde,
Beyaz Saray’a şu raporu sunar:
“Amerikan değerlerini benimsemiş
Türk yöneticisi yetiştirme işi başarıya ulaşmıştır.
On yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de
faaliyette bulunan Amerikan yardım programı,
şimdi meyvelerini vermeye başlamıştır.
Önemli mevkilerde, Amerikan eğitimi görmüş
bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da
bir iktisadi devlet teşebbüsü
hemen hemen kalmamıştır.”

Osman Kavala Gibilerin “Solcu-Aydın” Diye Sunulması;
Yeni-Sömürgeciliği Derinleştirmek, Halkın Mücadelesini Boğmak,
Solu Uzlaştırmak, Devrimcileri Tecrit Ederek Yalnızlaştırmak,
Terörize Ederek İmha Etmek İçindir!
F-16 uçaklarının modernizasyonunu yapan,
F-35’in Türkiyeli ortaklarından biri olarak uçağa parça üreten,
banka, tütün deposu, yayınevi, restaurant sahibi; proje, mimarlık,
inşaat, otomobil, enerji, iletişim, HES, madencilik, danışma, turizm,
gayrimenkul ve daha birçok alanda şirketleri olan Osman Kavala;
“insan hakları savunucusu, solcu, demokrat, dost” olamaz!
EMPERYALİZMİN; YENİ-SÖMÜRGECİLİK POLİTİKALARINA,
BEYİNLERİ TESLİM ALMA SALDIRISINA,
İDEOLOJİK BOMBARDIMANINA KARŞI ASLA TESLİM OLMAYACAK,

DÜNYAYI BİR KEZ DE ANADOLU’DAN SARSACAĞIZ!

OSMAN KAVALA, 1987’DE MiKES ŞİRKETİNİ KURDU!
TAM ADI MİKRODALGA ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. A.Ş.
OLAN ŞİRKET, F-16 SAVAŞ UÇAKLARININ MODERNİZASYONUNU YAPTI.
BİR AMERİKAN PROJESİ OLAN F-35 MÜŞTEREK SAVAŞ UÇAĞININ
TÜRKİYE’DEKİ MÜŞTEREKLERİNDEN OLDU, PARÇALARINI ÜRETTİ.
2015’TE MİKES, ASELSAN İLE BİRLEŞTİ.
MEHMET OSMAN KAVALA;
ROBOSKİ’DE 34 KÜRT KÖYLÜSÜNÜN KATLEDİLMESİNİN,
ÜLKEDE VE SINIRÖTESİ ASKERİ HAREKATLARDA
KATLEDİLEN GERİLLALARIN VE HALKLARIMIZIN KATİLLERİNDENDİR!
BÜTÜN SOLUN “AKP’NİN ZULMÜNE UĞRAMIŞ MAZLUM” GİBİ
GÖSTERİP SAHİPLENDİĞİ,
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN “KÜRT HAKLARININ SAVUNUCUSU”
DİYEREK DOST EDİNDİĞİ KAVALA,
KURDUĞU İKİ NOKTA BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. ile RESMİYETTE
“COĞRAFİ ANALİZ SİSTEMLERİ, VERİ TOPLAMA VE SAHA ARAŞTIRMALARI,
HARİTA ALTLIKLARI, TÜRKİYE ADRES STANDARDİZASYONU,
BASILI HARİTALAR ve NAVİGASYON” YAPIYOR.

YANİ VATANIMIZIN HER YANINDA ÖZELLİKLE DE KÜRDİSTAN’DA;
EMPERYALİZM ADINA YERALTI-YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİMİZİN
BİLGİSİNİ,
COĞRAFİK, SOSYOLOJİK DURUMUNU ve KOORDİNATLARINI
ÇIKARARAK EMPERYALİZME İSTİHBARAT SUNUYOR. VATANIMIZI
PEŞKEŞ ÇEKİYOR!
VATANIMIZIN SATILAN HER BİR KARIŞININ, KATLEDİLEN HALKIMIZIN,
TALAN EDİLEN DOĞAMIZIN, YAĞMALANAN TOPRAKLARIMIZIN,
ROBOSKİ’NİN HESABINI
YALNIZCA CEPHELİLER SORUYOR!
EMPERYALİZMİN SOLU SOLLA VURMASINA, İDEOLOJİK SIZMALARINA,
UZLAŞMA-TASFİYE-TESLİMİYET POLİTİKALARINA KARŞI
TEK BARİKAT CEPHE’DİR!
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Emperyalizmin yeni sömürgecilik
politikalarına, beyinleri teslim
alma saldırısına, ideolojik
bombardımanına karşı asla
teslim olmayacak, dünyayı bir
kez de Anadolu’dan
sarsacağız!

GRUP YORUM
AÇLIK GREVİNDE!
11 Osman Kavala ile ilgili basında
çıkan haberlerden...
13 Süleyman Soylu’nun DHKP-C
korkusunun itirafı
15 İki DHKC savaşçısının, bir
kalem ve bir jiletle TBMM’de
rehin alma eylemi yapması,
faşizmin aklını almıştır. İspatı,
soysuz Süleyman’ın
ağzından dökülen cümlelerdir
18 Halkın avukatı Selçuk
Kozağaçlı’ya Avrupa’daki
Lawyers for Lawyers
tarafından “Hukukun
Üstünlüğü” ödülü verildi
19 Kamu Emekçileri Cephesi:
Kamu emekçileri; katillerle
yan yana gelemez!

olan emperyalizm ve oligarşi,
kaybedecek olan halklardır! 2. Bölüm

20 Devrimci İşçi Hareketi: Arzu
Çerkezoğlu, devrimcilere
karşı linç örgütlediğini
unutturamayacak!
22 Seçim sandıklarında değil, Halk
Meclisleri’nde birleşelim!
24 Yedikleri yoksul eti, içtikleri
kanımızdır! Halktan çaldıklarını
kursaklarında bırakacağız!
25 Direnişler Meclisi: Halkın tek
umudu direniştir!
26 Avrupa Direnişler Meclisi’nden
açıklama: Aynı anda 5 ülkede
eylemdeyiz!
28 Yaşadıklarımızdan
Öğrendiklerimiz: Avrupa’da
da mucize kitle çalışmasında,
sihir çatkapıda!
29 Yozlaşmanın Barikatı
Değerlerimiz: Tüm ezilen
halkların hesabını sormak
için cüretli olmalıyız!
30 Savaş ve Savaşçı: Hain,
düşmandan da fazla ölümü
hak eden yaratıktır!
31 Adalet İstiyoruz

34 F-35’lerin satışından kazanacak

36 Faşizmin hukuksuzluğuna karşı
hukuku, düzenin adaletsizliğine
karşı adaleti savunuyoruz!
Adaletsiz düzeni adaletimizle
yıkacağız! 5. Bölüm

39 Röportaj:

Duran Kıvanç: “Tedavi
etmek için değil, sakat bırakmak
için ellerinden geleni yaptılar”
Haberler

41
42 Avrupa’da Yürüyüş
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46 Öğretmenimiz

HALKIN AVUKATLARI
ÖZEL BÖLÜMÜ

50 Halkın avukatı Didem Baydar Ünsal
ile röportaj

52 Avukatlık mesleği politik bir meslektir.
54

Egemenler tarih boyunca
avukatlardan korkmuşlardır
30 yıl oldu; devrimci avukatlar
mesleki birikimlerini, zamanlarını
ve enerjilerini halkın haklarını
korumak için kullanıyorlar!

Grup Yorum Yeni Besteler ile Üretmeye Devam Ediyor
Listelerinize Bestelerimizle Cevap Veriyoruz!
rup Yorum düzenin yoz sanatına karşı
halkın sanatıyla üretmeye devam ediyor.
Halkın ustaları, halk için türkü söylemişlerdir.
Günümüzde çete, mafyaya özendirici dizilerde
halk ozanlarımızın türküleri kullanılarak halk kültürünün için boşaltılmaktadır.
Grup Yorum 34 yıldır düzene karşıdan cephe
alarak halkın kültürünü en güzel şekilde yaşatmaktadır, yaşatmaya devam ediyor.
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1- “Yalnız Değiliz” Türküsünü Dinlemek ve İndirmek İçin Aşağıdaki Link Adresine Bağlanınız:
http://halkinsesi-tv.web.tv/video/grup-yorumyeni-besteler-ile-uretmeye-devam-ediyor-yalnizdegiliz__pq6erf1h0sc

2- “Zalım Zalım” Türküsünü Dinlemek ve İndirmek İçin Aşağıdaki Link Adresine Bağlanınız:
http://halkinsesi-tv.web.tv/video/grup-yorumdanyeni-beste-zalim-zalim__lis3t5x9say
3- “Hancı Sarhoş” Türküsünü Dinlemek ve
İndirmek İçin Aşağıdaki Link Adresine Bağlanınız:
http://halkinsesi-tv.web.tv/video/grup-yorumdanyeni-beste-hanci-sarhos__7lzgxy8xixi
4- “Sıla” Türküsünü Dinlemek ve İndirmek İçin
Aşağıdaki Link Adresine Bağlanınız:
http://halkinsesi-tv.web.tv/video/grup-yorumdanyeni-beste-sila__evp633m1slj

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

EMPERYALİZMİN; YENİ-SÖMÜRGECİLİK POLİTİKALARINA,
BEYİNLERİ TESLİM ALMA SALDIRISINA,
İDEOLOJİK BOMBARDIMANINA KARŞI
ASLA TESLİM OLMAYACAK,
DÜNYAYI BİR KEZ DE ANADOLU’DAN SARSACAĞIZ!
Reformizm, Burjuva İdeolojisidir!
Reformizmin; Dost ile Düşmanın, Doğru ile Yanlışın,
İlericilik ile Gericiliğin Karıştırılmasına ve
Osman Kavalaların “Sol” Adına Meşrulaştırılmasına Karşı
Barikat Olmaya Devam Edeceğiz!
mperyalizm, tüm dünya halklarının katilidir.
Kapitalizm can çekişe çekişe ölürken, can
havliyle de saldırmaya, yakıp yıkmaya devam
etmektedir. İki emperyalist paylaşım savaşının ardından,
dünyanın üçte birini (1/3) kaybettikten sonra, emperyalizm yeni bir sömürgeleştirme süreci başlatmıştır.
Bu süreç, yeni-sömürgecilik olarak adlandırılır.

E

Yeni-Sömürgecilik, Emperyalizmin
İçsel Bir Olgu Haline Gelmesidir
Klasik sömürgecilik emperyalizm açısından hem
çok pahalı olduğundan büyük kayıplara yol açmış
hem de emperyalizmin istediğinin tam aksi sonuçlar
yaratmıştır. Yani ekonomik olarak krizi artmış, işgallerin sonucunda halkların kurtuluş savaşları
başlamış ve kurulan sosyalist ve halkçı iktidarlar
emperyalizmin sömürü ağının tamamen dışına
çıkmıştır.
Bu nedenle artık yeni bir sürece girilmesi zorunluluğu
doğmuştur. Bu politikanın esası daha az masrafla,
daha geniş pazar yani sömürü imkanı sağlayan, daha
sistemli ve ulusal savaşlara yol açmadan sömürüyü
katmerlemektir. Ve bunu yaparken artık tanka, topa,
işgallere başvurmasına gerek kalmayacaktır.
Tezgahladığı darbelerle, cuntalarla, yarattığı işbirlikçi
oligarşilerle, saksıda yetiştirdiği işbirlikçi tekelci burjuvalarla yapacaktır sömürüyü ve katliamları. İşte bu
nedenle yeni-sömürgecilik çok daha hilekar ve
tehlikelidir.
Yeni sömürgecilik, “Emperyalist tekellerin açgözlü
sömürü politikalarına cevap verecek şekilde sömürge
ülkelerde meta pazarının genişletilmesi, ‘yukarıdan
aşağıya kapitalizmin’ bu ülkelerde hakim üretim biçimi
olmasındandır.” (Mahir Çayan)
Emperyalizmin 3. Bunalım döneminde başlattığı
yeni-sömürgecilik, ülkemize 1945’ten itibaren girmiş
ve artık emperyalizm içsel bir olgu haline gelmiştir.
Yani, görünüşte bağımsız bir meclis, hükümet,
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ordu, yargı… vardır; ancak bunlar emperyalizme
göbekten bağımlı olduğumuzu, faşizmle yönetildiğimizi gizlemek içindir. Çıkardıkları bütün yasalar,
anlaşmalar, yönetmelikler emperyalizmin çıkarlarını
korur yani halka karşıdır. Yeni-sömürgecilik, emperyalizmin devrim korkusuna önlemidir.
Ülkemizin her karışının, emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin pazarı haline dönüştürülmesidir. Yeni-sömürgecilik oligarşik diktatörlüktür, işbirlikçi oligarşi tarafından halkımızın sömürülmesidir. Yardımlar” adı
altında ülkelerin borçlandırılarak emperyalizme bağımlı
hale getirilmesidir. Ormanlarımızın, akarsularımızın,
denizlerimizin yağmalanmasıdır. Ağır sanayi yatırımlarının engellenmesi ve onun yerine emperyalist tekellerin ihtiyacına göre montaj sanayinin geliştirilmesidir.
“Yeni-sömürgecilik; yeni biçim ve metodlar altında
sömürge yönetimini sürdürmek ve halk kitlesinin devrimci hareketini bastırmak için, bir yanda yabancı
emperyalistler öte yanda da mahalli komprador burjuvazi ve toprak ağaları sınıfı arasındaki suç ortaklığı
ve uzlaşmanın bir sonucudur.
Yeni-sömürgecilik daha hilekar ve daha tehlikelidir.
Saldırgan tabiatını gizlemek, köleleştirilmiş uluslara
yabancı yöneticiler arasındaki çelişkileri örtbas ederek,
halkın uyanıklığını ve devrimci mücadele verme isteğini
felce uğratmak için, mümkün olan her yola başvurur.”
(Giap-Halk Savaşının Askeri Sanatı, Syf. 247-248)

Yeni-Sömürgecilikle Amaç, Beyinleri
Teslim Almak ve Devrimleri
Umut Olmaktan Çıkarmaktır!
Bu politikayı, en inandırıcı şekilde “sol”cularla
hayata geçirebilirlerdi. Soldan devşirdikleriyle, solu
solla vuracaklardı.
Emperyalizmin ideolojik saldırılarının, devşirilen
yeni ideologlarından Antonio Negri ve Francis Fukuyama tüm dünyada solu etkisi altına alıyordu. Onlar;

FAŞİZMİN BASKI VE YASAKLARINA KARŞI
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tarihin sonunun geldiğini, kapitalizmin nihai zaferini ilan
ettiğini, diğer taraftan da kapitalizmin değiştiğini ve eski
saldırgan kapitalizmin yerini daha “insancıl” bir kapitalizmin
alacağını ilan ediyorlardı.
ABD emperyalizmi, beyinleri teslim almak ve devrimleri umut
olmaktan çıkarmak için; devrimcilerin halkçı politikalarını bile
hayata geçirdiler.
Örneğin Latin Amerika’da toprak reformu yaptılar, sağlık
ocakları açtılar, yol yapımından okuma-yazma öğretmeye kadar
birçok politikayı hayata geçirdiler. Solculuk yapılacaksa onların
çizdiği çerçevede, bir politika hayata geçirilecekse onların denetiminde olmalıydı.
Köylünün toprak talebini bile karşılarlar, “sol”u bile desteklerlerdi;
yeter ki iktidar iddiası taşımasın, risk barındırmasın.
Çünkü emperyalist tekellerden Rockerfeller’in dediği gibi;
ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleri KESİNLİKLE komünizme
evrilecektir. Amaç bunun önüne geçmektir.

Sivil Toplumculuk
Sınıf Mücadelesinin Tasfiyesidir.
Solu Fiziki Olarak Ezmek ve
İdeolojik Olarak Umutsuzlaştırmaktır.
Emperyalizmle Barışılmaz, Uzlaşılmaz;
Onunla Ancak Savaşılır!
ABD 1960’lara kadar yeni-sömürgelerdeki devrim mücadelelerini bastırmak için, Latin Amerika ülkelerinde “Big Stick”
(Kalın Sopa) politikasını devreye soktu. 1961’de Küba’da
Domuzlar Körfezi yenilgisinden sonra “Kalın Sopa” politikasının
yeni-sömürgelerdeki devrim mücadelelerini önlemede yeterli
olmadığını gördükten sonra yeni stratejiler geliştirmeye yöneldi.
Bunlardan birisi de “İlerleme İçin İttifak Politikası”ydı.
“ ‘İlerleme İçin İttifak’ programlarıyla yoksulların en yoksullarına,
biraz yardım edilecekti. Ki devrimcilerin çağrısına, kulak verip
devrimcileşmesinler. “Yukarıdan devrim” ile “aşağıdan devrimin”
önüne set çekilecekti. Bu politikanın yürürlükte olduğu üç yıl
içinde ABD, yeni-sömürgelerine son 16 yılda akıttığı kredilerin
üç katı daha fazla para akıttı. Sadakaya alıştırdıkları halkların
devrimci ruhunu doğmadan öldürmeyi amaçlıyorlardı.” (Devrimci
Olmak Parti-Cephe’li Olmaktır-Cilt 1, Sf 110)
Fidel Castro’nun da sınıfsal ve tarihsel bir gerçek olarak
ifade ettiği gibi “Devrim için savaşmayana sosyalist denmez”.
Bu; devrimci olmanın, solcu olmanın, demokrat olmanın evrensel
ölçüsüdür.
Dayı’nın ifadesiyle; emperyalizme emperyalizm, faşizme
faşizm diyemeyen bir solculuk anlayışı yerleştirilmeye çalışıldı.
Reformizm; burjuva ideolojisidir, gıdasını burjuvaziden alır. Sol
adına “her türlü şiddete karşı olmak, her koşulda barışı savunmak” gibi sınıf gerçeğini yok sayan ve emperyalizmle uzlaşmaya ve teslimiyete götüren ucube düşünceler savunulmaya
başlandı.
Örneğin Sovyetler Birliği’nde Stalin’in ölümünden sonra
SBKP’nin yönetimine Kruşçev revizyonizminin hakim olmasının
ardından SBKP’nin 20. Kongresinde alınan kararlar şunlardır:
1- Emperyalistlerle; “barış içinde bir arada yaşamak”

EMPERYALİST EKONOMİNİN
ASKERİLEŞMESİ
“2. Paylaşım Savaşı boyunca emperyalist
tekeller, silah satışından elde ettikleri korkunç
kârlarla krizlerini bir nebze hafiflettiler. Ancak
savaştan sonra pazar alanlarının gerek içte
gerekse dünya ölçeğinde daha da daralması,
sanayi üretiminin azalması, kapitalizmin genel
bunalımını daha da derinleştirdi. Başını
ABD’nin çektiği emperyalistler, çözümü yoğun bir silahlanma yarışında buldular.

Emperyalist Ekonominin Askerileşmesinin Nedenleri:
Emperyalist ülkeler 1. ve 2. Paylaşım Savaşları’ndan önce de silah üretiyorlardı ancak
o zaman kendilerini korumak ve rakip ülkelere
üstünlük sağlamak için üretiyorlardı. Rakip
emperyalist ülkelere silah satamazlardı. Sömürgeleri zaten kendi askerleri koruyordu.
Dolayısıyla silah sanayi sınırlı bir pazar ve
üretim alanıydı.
Emperyalizmin 3. Bunalım Dönemi’nde
bu durum değişti. Bu değişiklikleri sıralarsak:
1- 2. Paylaşım Savaşı sonrasında pazarlarının üçte birini kaybeden emperyalistlere
yeni pazarlar gerekiyordu.
2- Bilimsel-teknolojik gelişmeler, nükleer
silahlar başta olmak üzere çok daha etkili
imha silahlarını üretme olanağı sağladı.
3- Emperyalistler arası savaş koşullarının
ortadan kalkması ve zorunlu entegrasyon,
silah ihracı yapabilmelerine olanak sağladı.
4- Sosyalist Blok karşısında askeri olarak
üstünlük sağlamak isteği.
5- Sömürgecilik ilişkilerindeki değişiklik
eski sömürge ya da yarı-sömürge olan ülkelerin
şimdi sözde “bağımsız” ama ekonomik, siyasi,
askeri olarak bağımlı ülkelerin ortaya çıkması
ve bu ülkelerin ordularının emperyalizme
bağımlı olarak silahlandırılması büyük bir
silah pazarını yarattı.
Yeni sömürgelere silah satışı, emperyalist
ülkeler için Birincisi; ellerindeki, stoktaki eskimiş, hurda silahlarını tüketmek. İkincisi;
askeri olarak kendilerine bağımlı ve kendi çıkarlarını koruyacak işbirlikçi bir ordu yaratmak. Üçüncüsü; sattığı silahların bakımı, tamiri, modernizasyonu için yedek parçasını
satmak ve kendine bağımlı hale getirmenin
olanağını yaratmaktır.” (Yeni Sömürgecilik
ve Türkiye, Syf. 10-12)

GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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2- Emperyalistlerle “barış içinde yarış”
3- Sosyalizme “barışçıl geçiş”
ABD emperyalizminin 1975’te, Vietnam’da aldığı
ağır yenilginin ardından; sivil toplumculuk daha da
önem kazanmıştı. Sol kesinlikle düzeniçine çekilmeli,
etkisizleştirilmeli, emperyalizmle uzlaşan dahası hizmetine giren bir duruma getirilmeliydi. Savaş artık
yalnızca askeri işgallerle değil; Marcuslar, Fukuyamalar,
Negriler aracılığıyla beyinlerin teslim alınmasıyla sürdü.
Emperyalizm gerçeği görmezden geliniyor, sınıflar
savaşı yok sayılıyordu. Savaş; bir sınıfın öbür sınıfa
iradesini kabul ettirmesidir. Emperyalizm halklara her
geçen gün daha çok bağımlılık dayatıyordu; ancak
sol adına vahşi kapitalizmle bir arada yaşanabileceğini,
barışılabileceği savunan “akıllı solculuk” devredeydi.
Oysa emperyalizm; yeni-sömürgeciliğin ekonomik,
askeri, siyasi kurumlarını oluşturdu. Dünya zenginliklerinin yağmalanması ve halkların teslim alınması
daha merkezi hale geliyordu.
IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığıyla yenisömürgelere verdiği kredilerle ülkeleri ekonomik olarak
kendilerine bağımlı kıldı. Ekonomik bağımlılık kaçınılmaz
olarak siyasi ve askeri bağımlılığı da getirdi. Yeni-sömürgelerin sözde bağımsız orduları emperyalistlerin
çıkarlarını koruyan ve kendi halkına karşı savaşan iç
savaş orduları haline dönüştürüldü.
Ülkemizde ise 1960’lardan itibaren devrimci mücadele boy veriyor, 1972’de Mahir Çayanlar devrimin
manifestosunu yazıyor, Cepheliler silahlarına daha
çok sarılıyorlardı.
Sosyalist ülkelerde geriye dönüşler yaşanır, bayraklardan orak çekiçler kaldırılırken, bizde mücadele
büyüyordu. 1980’de yapılan Amerikancı faşist cuntaya
karşı anti-emperyalist ve anti-faşist eylemler yapılıyor,
başta önderliği olmak üzere hapishanelerde Devrimci
Sol tutsakları Ölüm Orucu ile cevap veriyordu.
SSCB’de revizyonizm devrimi tasfiye ederken,
1990’larda Devrimci Sol savaşçılarının “Bayrağımız
Ülkemizin Her Yanında Dalgalanacak” şiarı savaş
çağrısına dönüşüyordu.
2000’lerden itibaren beyinlerin teslim alınması ve
ardından ideolojik önderliğini emperyalizmin yaptığı
uzlaşma-tasfiye-teslimiyet süreciyle birlikte gerek
Marksist-Leninist örgütleri gerekse milliyetçi temelde
silahlı mücadele veren örgütleri teslimiyete zorladı.
Cepheliler ise devrimciliği yeniden tanımladı.
Ya düşünce değişikliği ya ölüm saldırısına 122
kez ölerek cevap verdi. “Öleceğiz; ama asla teslim
olmayacağız” dedi.
Yalnızca Emperyalizme ve Faşizme Karşı Değil,
Burjuvazinin Soldaki Uzantısı Reformizme ve
Oportünizme Karşı da Mücadele Keskinleşti!
Osman Kavala’dan Destek Alan Birgün,
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Osman Kavala’ya Ödül Veren İHD,
Süleyman Soylu’dan Talimat Alarak Devrimci
Üyelerine Saldıran, Temel Karamollaoğlu ve Meral
Akşener’i Mitinge Davet Eden KESK Yönetimi
İdeolojik Gıdasını Emperyalizmden Almakta, Faşizme Hizmet Etmektedir!
HDP, ÖDP, EMEP, CHP, HALKEVLERİ’nden oluşan
KESK yönetimi; Yüksel Direnişçileri’ni sendikadan işkence yaparak atmış, linç etmeye kalkmış, sendikalardan ihraç etmek için AKP gibi sosyal medya paylaşımlarını takip ederek soruşturma açmıştır.
Devrimcilere düşman KESK yönetimi; 10 Ekim Gar
Katliamı’nın yıldönümünde AKP’nin kamu başdenetçisi
Şeref Malkoç’u sendika binasında ağırlamıştır. Güvencesizliğe Son mitingine, Sivas Katliamı’nın azmettiricilerinden Temel Karamollaoğlu ve faşist Meral
Akşener’i makamına giderek davet ediyorlar.
Hapishanelerdeki tutsak evlatlarını cunta koşullarında sahiplenen TAYAD’ın kuruluş aşamasında, İnsan
Hakları Derneği (İHD) adı altında bir araya geldi reformistler. TAYAD’lılar faşizmin ağır baskılarına rağmen
direnişi büyütür, halka umut ve öncü olurken; onlar
düzenin “tehlikesiz-tatlı” sularında yüzüyordu.
TAYAD’lı Aileler; “önce evlatlarımızı sonra düşüncelerini sahiplendik” diyerek mücadeleyi büyütürken;
onlar kongrelerine ABD emperyalizminin Ankara Büyükelçisi Abromowitz’i etkinliğe çağırıyordu.
“Özgür tutsakların aileleri TAYAD’ı kurup, dernekler
yasasına göre faaliyete geçerken; diğer sol bir araya
gelerek İHD’yi (İnsan Hakları Derneği) kurdu. İHD,10
Aralık 1989’da Ankara’da yapılan “Kültürel Haklar
Haftası” açılışına Morton Isaac Abramowitz’i davet
etti.
1991 yılına kadar ABD’nin Ankara Büyükelçiliği
yapan Morton I. Abramowitz dünyaca bilinen bir istihbarat ajanıdır. Daha önce Vietnam ve Latin Amerika
ülkelerinde “görev” yapmış, 1 Şubat 1985 ve 19
Mayıs 1989 tarihleri arasında Ronald Reagan başkanlığı
döneminde ABD Haberalma Araştırma
Dairesi direktörlüğünü üstlenmiş tescilli
bir katildir.” (EOK Yürüyüş-Sayı 103, Syf.
6)
Etkinliğine böyle kan emici katili
çağıran, emperyalizmin fonlarından
beslenen İHD, sivil
toplumculuğu ‘solculuk ve demokratlık’ diye halka sunmaya çalışıyor.
İHD İstanbul Şu-
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besi, “İnsan Haklarına Saygı ve Hukuka Dönüş”
teması ile 9 Mayıs günü yapılan törenle “Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri” Şebnem
Korur Fincancı, tutuklu Ayşe Düzkan ve Osman Kavala’ya verildi.
Emperyalizmin projeleriyle-fonlarıyla, emperyalizmin
icazetinde ne kayıplar için mücadele yürütülebilir ne
de halkın mücadelesi ilerletilebilir. Aksine; reformist
sendikaların, İHD’nin misyonu halkın devrimci dinamiklerini düzeniçine çekmektir. İşte bu yüzden
İHD, Osman Kavala gibi bir burjuvayı halkın gözünde meşrulaştırmak için ödül veriyor.
Birgün Gazetesi’nin gizli ortağı olarak anılan Osman
Kavala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Birgün Yayıncılık A.Ş. ile 2006-2007 yılında
bir borç ilişkimiz oldu. Bununla ilgili geri ödemeler
yapıldı, hesaplar kapandı.”
Borcu, Osman Kavala tarafından kapatılan Birgün
Gazetesi, elbette devrimci mücadeleye düşmanca
bir tavır takınacaktı. Halkın sanatçısı Grup Yorum
için bile “Hapishane şarkıcıları” diyebilmiştir.
Başlarına ödüller konulan, tüm üyeleri tutuklanan, TOMA’lar ve polis ablukası altında konserler
veren, Terör listelerine bestelerle karşılık veren
Grup Yorum dimdik ayakta, halkın içinde halkın
sanatını yapmaya devam etmektedir.

MEHMET OSMAN KAVALA KİMDİR?
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Osman Kavala,
ailesi, Kavala Holding, Kavala Group, Kavala Plaza,
mal varlığı, şirketleri ve yurtdışındaki bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Hakkında
bilgi olan şirketlerde ise, doğrudan Osman Kavala’nın
adı geçmemektedir. Buna rağmen bilinenler bile, Kavala’nın nasıl bir emperyalizm beslemesi olduğunu
anlamaya yeter.
Şirketleri ve emperyalizmle işbirliğinden ziyade
“sivil toplumcu-solcu” yanlarının öne çıkarılması da
tesadüf değildir. Aksine emperyalizm ve oligarşinin
devrimcileri tecrit edip yalnızlaştırma, terörize ederek
imha etmede kullandığı araçlardan biridir.
Solculuk yapılacaksa, halkçı olunacaksa Kavala
gibi olunacaktır. Devrimci hareket hariç, bütün solu
bu çizgiye çekmeyi başardığı da bir gerçektir. Oligarşi
içi it dalaşında, AKP’nin Osman Kavala’yı tasfiye
etmek istemesi üzerine, dışımızdaki bütün sol
Osman Kavala’yı sahiplenmiştir.
Paris doğumlu Kavala, Türkiye’de bizzat Amerikan
emperyalizminin kurdurduğu ideolojik, sosyolojik,
politik ve kültürel olarak şekillendirmeyi amaçlayan
okullardan biri olan Robert Koleji mezunudur.
İngiltere’de Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1982 yılında Kavala
Grubu şirketlerinin yönetimini devraldı.

Amerikancı faşist cuntanın, solun üzerinden silindir
gibi geçmesinin ardından, yine “sol” bir model yaratma
adına, 1983 yılında Murat Belge ile birlikte İletişim
Yayınları’nı kurdu.
Ekolojik haklar ve çevreci kimliğiyle öne çıkarılan
Osman Kavala; Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret Hidro
Elektrik Santrali’ni işleten Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.’yi
1985 yılında Şevket Demirel ile beraber kurdu.
2002 yılında kurduğu ve başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür’ün resmi sitesinde “1999 depremi ardından
önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif
iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına
yönelen Osman Kavala, Türkiye’de 1990’lardan itibaren
gelişmeye başlayan sivil toplum hareketliliğinin önemli
aktörlerinden biri oldu.
Pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda
ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki
çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak,
Türkiye’de kültür ve sanatın üretimini, izlenmesini,
paylaşımını çoğaltmak, yerel inisiyatifleri desteklemek,
kültürel çeşitliliği ve hakları vurgulamak, bölgelerarası
ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla
sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil
toplumdan kişilerle birlikte Anadolu Kültür’ü kurdu.
Anadolu Kültür gerçekleştirdiği projelerle toplumsal
barış kültürünün yerleşmesini hedefledi.” diye tanıtılıyor
Osman Kavala.
Yani ülkemizde banka sermayesi ile sanayi
sermayesinin iç içe geçmesinin ve ekonominin
askerileştirilmesinin tipik örneklerinden olan
Kavala Holding’in sahibi; birden bire ‘aktif iş hayatını bırakıp’ milyon dolarlık yatırımlarından vazgeçip kendini çocuklara, sanata, kültüre, azınlıklara... adamış!
Oysa 2013 yılında İmralı ile AKP’nin görüşme sürecinde adını solda duyuran Kavala; dahil edilen 3 kişiden biri seçilecek kadar önemlidir. Siyasi ve ideolojik
önderliğini ABD emperyalizminin yaptığı uzlaşma-tasfiye-teslimiyet süreci açısından gerek Kürt
milliyetçileri gerekse de oligarşi açısından özenle
seçilen 3 kişiden biridir.
Kürt milliyetçi hareket Dolmabahçe mutabakatı
ile meşgulken, Cephe savaşçıları Dolmabahçe’ye
hesap sormaya giriyorlardı. Bu nedenle düşman
onlarla müzakere ediyor, Cepheliler’i yok edilmesi
gerekenler olanlar görüyordu.
“Kürt dostu” diye nitelenen Kavala’ya bir ödül de
Kürt milliyetçi hareketinden gelmişti. 16 Mayıs 2015’te
Arjen Ari ödül töreninde, Fırat Anlı tarafından Osman Kavala’ya Kürt edebiyatına destek verdiği
gerekçesiyle Onur Ödülü verildi.
Evet yanlış okumadınız, 2005-2006’da süren YÖGEH’in Dev-Genç’lilere saldırılarında pay sahibi olan
Fırat Anlı. Kürt milliyetçi hareket, “Diyarbakır’da size

GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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siyaset yaptırmayacağız.
Derneğinizi kapatıp gideceksiniz. Son insanınız kalana
kadar sizinle
savaşacağız.”
deyip işkence
Osman Kavala‐Fırat Anlı
yaparken; Fırat
Anlı kendi imzasıyla Amed Gençlik Derneği’nin kapısının altından
tehdit mektubu attırıyordu.
Kürt halkının katilleriyle barışıp; devrimcilere savaş
açan, işkence yapan, faşizme “bakın sizin saldırdığınız
devrimcilere biz de saldırıyoruz” mesajı veren aynı
Fırat Anlı, Osman Kavala’ya onur ödülü verdi.
Cezayir Restaurant adlı mekanın sahibi olan Osman Kavala; AB ve ABD’nin desteklediği projeler dahilinde yapılan etkinlik ve panellere ev sahipliği yapıyor.
Ayrıca HDP de, seçimler öncesi aday tanıtım toplantıları ve aydınlar için yapılan imza kampanyalarının
duyuruları için halkın içinde değil de Kavala’nın restaurantında yapmayı tercih ediyor.
Bu tercih; düzenle çelişkisinin olmadığını kanıtlama,
işbirlikçilerine şirin gözükme, denetime açık olduğunu
ispatlama, düzenle aynı paralelde olduğunu gösterme
çabasının sonucudur.
Osman Kavala; Anadolu Kültür Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nın yanı sıra George Soros’un başkanı ve
destekçisi olduğu Açık Toplum Enstitüleri Vakfı, TESEV,
TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel
Kültür Vakfı, Mezopatamya Vakfı, Helsinki Yurttaşlar
Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Barış Vakfı,
Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK), Hakikat
Hafıza Merkezi, Açık Radyo, Diyarbakır Sanat Merkezi, Kars Sanat Merkezi, Kürdîlit (Türkiye’de Kürtçe Edebiyat ve Yayıncılık Ağı) projesi gibi daha birçok sivil
toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi
veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.
Ancak icraatları, yalnızca sivil toplumculukla zehir
saçmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda kurduğu
onlarca şirketle emperyalizme istihbarat sağlamakta, savaş uçakları için parçalar üreterek hem
halkların emperyalizm tarafından katledilmesinde
suç ortaklığı yapmakta hem de milyon dolarlar
kazanmaktadır.
Osman Kavala’nın kurucusu veya yöneticisi olduğu
şirketlerden bazıları:
Çatı Pazarlama A.Ş., Zeytintepe Madencilik Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Plato Danışmanlık Ticaret A.Ş., Birleşik
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İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş., Menka Ticaret ve Sanayi
A.Ş., Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi,
Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi).
Onlarca şirketi arasında ayrıca vurgulanması gereken, LORAL ve MİKES.
F-16 ve F-35 uçaklarının parçalarını üretip, modernizasyonunu yaparak, emperyalizm ve faşizmin
bizi daha “modern” katledebilsinler diye canhıraş
çalışmasıdır.
“Aileden zengin Kavala, babası ölünce Kavala Şirketler Grubu’nun başına geçer. Holdingin başına geçtikten sonra yaptığı ilk işlerden birisi de TSK’nın F16’larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalelerini
alması olur.
Kavala, LORAL firmasının ürettiği bir sistemin F16’larda kullanılacağını öğrenince 150 milyon dolar
sermayeyle bu firmayla ortak olup MİKES şirketini
kurar. Aralık 1988’de 345 milyon dolarlık F-16 modernizasyonunun 160 uçaklık ilk paket ihalesi sonuçlanır
ve ihaleyi MİKES kazanır.” (19.10.2017, Sabah)
“2004 yılından bu yana F-35 Programı’nı destekleyen MİKES, British Aerospace Engineering (BAE)
ve Northrop Grumman için F-35 uçak bileşenleri ve
asambleleri sağlıyor.” (www.kokpit.aero)
Osman Kavala, bu ihaleleri alabilmek için ise
araya Korkut Eken gibi “hatırlı dostları” sokmak
durumunda kalmıştır. İmdadına yetişen bu “tanıdık”
faşizmin tetikçisi, mafya bozuntusu Sedat Peker’dir.
Mahkeme ifadesinde, bu komisyonculuğunun karşılığında 75 bin dolar aldığını itiraf etmiştir.
Demokrasi Mücadelesi, Bağımsızlık Mücadelesidir. Emperyalizme Karşı Savaşıp Bağımsızlık
Kaldırılmadan Demokrasi Tesis Edilemez!
“İnsan Hakları Savunucusu-Demokrat” Denilen
Emperyalizmin Beslemesi, Ajanı Osman Kavala’nın
Sol Saflarda Meşrulaşmasına İzin Vermeyeceğiz!
Dostunu-Düşmanını Karıştıran, Düzeni Meşrulaştıran “Sol”, Sol Değildir!
Osman Kavala, 18 Ekim 2017’de gözaltına alınıp
tutuklandı. Burjuva medyada “Kızıl Soros” diye anılan
Kavala hakkındaki suçlamaların başında Haziran
Ayaklanması geliyordu.
Osman Kavala’nın; “hükümeti ortadan kaldırmaya
ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir
ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin
(FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C, MLKP) aktif olarak
katıldığı ve destek verdikleri kamuoyunda “Gezi
olayları” olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve
organizatörü olduğu” iddia edildi.
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Joe Biden görüşmesi
AKP, Kavala’ya operasyon yaparken “Gezici, FETÖ’cü ve Sorosçu” diyordu iddianamede. Yani 15 Temmuz darbe girişimini, Kavala’nın emperyalizm adına
faaliyetlerini ve halkın ayaklanmasını aynılaştırarak
mahkum ediyordu. Yani bir taşla üç kuş vurmuş oluyordu.
Osman Kavala bir solcu değil, burjuvadır.
Ne emperyalizm ne de faşist düzenle bir çelişkisi
olamaz. Bu nedenle 79 ilde Anadolu halklarının faşizmin adaletsizliğine karşı ayaklanmasının Osman
Kavala ile bir ilgisi yoktur!
Aksine Kavala gibiler, halkın düzene karşı ayaklanmasını tehlike olarak görür ve işte tam da bu
nedenle Sivil toplumculuğun öncüsüdürler.
Kavala’yı ayaklanma destekçisi olaran niteleyen
yalnızca AKP değildi. İdeolojik gıdasını burjuvaziden
alan reformist sol ve Kürt milliyetçilerinde, bütün kavramlar alt-üst olmuş, dost-düşman yer değiştirmiştir.
Cepheliler, emperyalizme ve faşizme karşı her koşulda savaşı sürdürürken, saldırı yalnızca düşmandan
gelmiyordu. “Hiçbir şey uğrunda ölmeye değmez,
yaşam kutsaldır” diyen sol, direniş saflarını terk
ediyorlardı. Dahası tarihin en uzun ölüm orucu direnişi
olan Büyük Direniş’e sansür uyguluyor, düşmanlaşıyorlardı.
Emperyalizmin işgallerine “demokratikleştirme hamlesi, diktatörlerden kurtarma” diyecek; ABD’nin 25
üs kurduğu Rojava’ya “Devrim” diyecek kadar pusulalarını şaşırmış, halkın cephesinden uzaklaşmış,
emperyalizmin güdümüne girmişlerdir.
2016 yılında, Ortadoğu halklarının katledilmesinde rol sahibi Joe Biden, ABD Başkan yardımcısı
sıfatıyla İstanbul’a gelerek, o dönem tutuklu olan
Can Dündar’ın ailesi ve milletvekilleriyle görüştü.
Bu görüşmelere katılanların tamamı ABD’li yetkililer
tarafından seçildi, toplantı basına kapalı yapıldı
ve Biden sonuçları Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’na bilgi verileceği açıklandı. Yani AKP,
daha öncesinden görüşmeler hakkında bilgilendirilmemişti.
ABD’nin seçtiği bu isimler kimlerdi?
HDP’den Leyla Zana, Ayhan Bilgen ve Altan Tan,
AKP’den Galip Ensarioğlu ve Orhan Miroğlu, CHP’den
Fikri Sağlar ile Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Gazetecilerden ise Kadri Gürsel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda
Karan ile Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anadolu Kültür
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve Dağ Medya’dan Funda Dağ seçilmişti.
Ayrıca Biden; Hrant Dink’in eşi Rakel ve kızı Delal,
Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ile de baş başa görüştü.
Yani Türkiye halklarının vicdanına seslenmek, emperyalistliklerinin üstünü örtmek için “terörden zarar
gören acılı aileler”i seçmişti. Kendisine böyle meşruluk
sağlıyordu ABD.

Joe Biden ve ABD nezdinde bunca önemli bir yeri
olan Kavala; aynı zamanda HDK içindeki en “etkin”
isimlerden biri olarak gösteriliyordu.
Tam da emperyalizmin solu solla vurmak istediği
ve halkın memnuniyetsizliğinin ve isyanının devrimci
özünü, sivil toplumcu, düzeniçi bir çizgide tutma misyonunu üstlenmiştir.
Emperyalizm, halka BANKA SAHİBİ BİR SOLCU
örneği yaratmak istemiştir. Bu nedenle Kavala Nobel
Barış Ödülü’ne aday gösterilmektedir. Reformizm ve
Kürt milliyetçileri de; savaş uçakları üretip, Kürt
halkının, gerillaların, Roboski katliamının sorumluları
Osman Kavala’dan bir solcu yaratmaya çalışmaktadır.
Kısacası Kavala;
1- Kürt halkının mücadelesini savunuyordur; ama
Roboski Katliamının yapıldığı F-16’ların modernizasyonunu yapıp, halkları daha “modern” katletmenin
araçlarını yapmaktadır.
F-16 ihalesini alabilmek için, kapitalizmin tetikçisi,
mafya bozuntusu SEDAT PEKER’den yardım dilenen
Osman Kavala solcu olamaz!
2- TEMA vakfı üyesidir; ama aynı zamanda HES’ler
yaparak doğamızı yok eden Kavala, solcu olamaz!
3- İnsan hakları savucusudur; ama aynı zamanda
milyonlar kazanmak için F-16 ve F-35’lere parçalar
üretmektedir.
4- CIA’nın 800 sanat dergisi çıkarması gibi; İletişim
yayınlarını kurmuştur. Birgün gazetesine sponsor olmuştur.
5- Şirketlerinin referansları arasında NATO, McDonald’s, Burger King, Petrol Ofisi yer alan Kavala;
solcu olamaz! Emperyalizmin desteklemiş olduğu bir
“solculuk” mümkün değildir!
6- Haritalama, navigasyon ve araştırma şirketleri
aracılığıyla bir yandan vatanımızı peşkeş çekmekte,
bir yandan da istihbarat sağlamaktadır. Özellikle Kürdistan’da yeraltı-yerüstü zenginliklerimizin yağmalanmasına ve halklarımızın katledilmesine zemin yaratan
Kavala solcu olamaz!

Biz Hala Kendi Marksist-Leninist
Sandalyemizde Oturmaya

GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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Devam Ediyoruz!
Emperyalizme Karşı Bağımsızlık,
Faşizme Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı Sosyalizm
Mücadelesi Vermeye Devam Edeceğiz!
Bu ülkede, yarım yüzyıldır emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadele eden Cepheliler var. Esen
hiçbir yelden etkilenmeyen, sağa-sola savrulmayan
bir Cephe ideolojisi var.
Ancak ideolojik netliğini, ideolojik kararlılığını,
ideolojik bağımsızlığını hiç yitirmeyen Cepheliler
yapabilir devrimi.
Ancak Cepheliler savunabilir demokrasiyi, öncülük
edebilir halkın iktidarına. Ve katledilen halk çocuklarının
hesabını ancak Cepheliler sorabilir.
Sonuç Olarak;
1- Kavala’ya ödül verip, Rojava’da yaşananlar
devrim değildir dediği için Grup Yorum’un sahnesinin
basılmasını, enstrümanlarının kırılmasını onaylayanlar,
Kürt halkının kurtuluşunu savunamazlar.
2- Roboski Katliamının yapıldığı F-16 uçaklarını
yapan, Kürdistan başta olmak üzere Anadolu’dan
emperyalizme istihbarat sağlayan Kavala’yı Kürt halkının gözünde meşrulaştırmaya çalışanlar Kürt halkının
hesabını soramazlar!

3- Osman Kavala gibilerine ödül verip, emperyalizmin fonlarıyla beslenip, katil Abramowitz’i etkinliklerine
davet eden, Halkın Avukatı Behiç Aşçı’yı ihbar eden
İHD devrimci-solcu değildir!
4- Osman Kavala’nın finanse ettiği, Grup Yorum’un
başarısını “Hapishane şarkıcıları” diyerek küçümsemeye
kalkan ve hapishanede bir tek tutsağı bile olmayan
Birgün gazetesi, devrimci değildir!
5- Vatanımızın satılan her bir karışının, katledilen
halkımızın, talan edilen doğamızın, yağmalanan
topraklarımızın yağmalanmasına asla göz yummayacağız!
Kürt milliyetçi hareket; Osman Kavala gibi katilleri savunurken, faşizmden barış-uzlaşı dilenirken;
iki DHKC savaşçısı Roboski katliamının ve Berkin’in
hesabını sormak için girdi burjuvazinin ahırına.
Halkını ve vatanını sevmek, katledilen halkların
acısını yüreğinde duymak, hesap sormak için
yanıp tutuşmak, halkın adaletini bir kalem ve
jiletle uygulamak ancak Cepheliler’e özgüdür.
Emperyalizmin solu solla vurmasına, ideolojik
sızmalarına, uzlaşma-tasfiye-teslimiyet politikalarına
asla teslim olmayacağız!
Tek başımıza da kalsak, halkımızı umutsuzluğa
sürüklemelerine, kurtuluş umudunu bitirmelerine
asla izin vermeyeceğiz!

Kavala’nın, İki Nokta Bilişim Merkezi Şirketinin Referansları
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Osman Kavala ile İlgili Basında Çıkan Haberlerden...

sman Kavala hakkında;
tamamı açık kaynaklarda yer alan bilgileri derlemeye başladığımızda karşımıza
ilginç bir profil çıktı:
MİKES, Sedat Peker, HDK, Tarih
Vakfı, akademi, sinema, enerji, hidroelektrik santraller, haritalama,
George Soros, Anadolu Kültür, Türkiye’nin en etkili yayınevlerinden
İletişim Yayınları, HDP...
Osman Kavala’nın yeterince tanınmasının neden önemli olduğunu
onun Halkların Demokratik Partisi
(HDP) ile olan ilişkisine bakarak
anlayabiliriz. HDP’nin kuruluş sürecinde çatı örgütü olarak kurulan
Halkların Demokratik Kongresi’nin
(HDK) 15 Ekim 2011 tarihindeki
kuruluş kongresine katılması ve
Öcalan ile Demirtaş’a ‘Açılım Süreci’
sırasında gönderdiği mesajlar çokça
konuşuldu.
F-16’ların modernizasyonuyla
anılan bir iş adamıyken nasıl PKKHDP ve benzeri oluşumlara sözünü
dinleten bir isim haline geldi? Bu
yazıda bu sorunun cevabını aradık.
Büyükada’da tutuklanan Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri
nedeniyle kopartılan fırtınaya bakmak yeterli olacaktır. Ya da Macaristan ve Avrupa Birliği arasındaki
gerilimin Macaristan’ın Soros Üniversitesini kapatmasıyla başlaması
da buna başka bir örnek.
İş adamlarının sanat, siyaset,
sivil toplum ve akademiye ilgisi ve
desteği şüphesiz Osman Kavala’ya
mahsus bir durum değil. Söz gelimi
Kavala’nın sürekli benzetildiği (Osman Kavala, Kızıl Soros olarak biliniyor) George Soros böyle bir kişilik. Fakat Soros’tan bile bahsederken ne kadar servetinin olduğunu az çok biliyoruz.

O

Tam adıyla Mehmet Osman Kavala, 1957 yılında Paris’te doğdu.
İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdi.
Manchester Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun oldu. Babası
Mehmet Kavala’nın 1982 yılında

vefat etmesinin ardından Kavala
Grubunda yönetici olarak çalışmaya
başladı. Türk-Polonya İş Konseyi,
Türk-Yunan İş Konseyi, Center for
Democracy in Southeast Europe
(Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi
Merkezi) gibi çeşitli kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Mehmet Osman
Kavala’nın internette yer alan biyografisi çoğunlukla bu kadar.

Osman Kavala’nın
Sermaye ve Yatırımları:
İki Nokta Bilişim Teknoloji
A.Ş.
Osman Kavala denilince akla
pek gelmeyen bu şirketi birinci sıraya koymamızın nedeni şirketin
faaliyet alanı. Şirketin internet sitesinde verilen bilgilere göre 1985
yılında coğrafi sistemler alanında
hizmet vermek amacıyla kurulmuş
ve otuz yıldır kamu ve özel sektörde
yüzlerce kuruluşa hizmet vermiş.
2008 yılında Türkiye’nin köklü yatırım şirketlerinden Kavala Grubu’na
dâhil olmuş.
Şirketin faaliyet alanları “coğrafi
analiz sistemleri, veri toplama ve
saha araştırmaları, harita altlıkları,
navigasyon, Türkiye adres standardizasyonu ve basılı haritalar”
olarak tanımlanmış.
2012 yılına kadarki referansları
arasında NATO, Petrol Ofisi,
Deva, Pfizer, Roche, Mercedes
Benz, TTNET, İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi, Sivas İl Kültür
Müdürlüğü, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gibi yüzlerce
önemli kurum ve kuruluş yer alıyor.
İki Nokta Bilişim Hizmetleri Şirketinin “Projelerimizden” bölümünde
yer alan bazı bilgileri verelim:
Akaryakıt sektöründe yapılan
saha çalışmasında tüm Türkiye’de
15 günde 11.000 adet akaryakıt
istasyonunun lokasyon ve koordinat bilgisi toplandı.

Medya, perakende, otomotiv,
ilaç ve dağıtım gibi sektörlerde
yüzlerce kuruluşun noktaları “geocode” (coğrafi kod) edilerek, binlerce adres noktası coğrafi kodlama ile yazılı metinlerden dijital
haritalar üzerine aktarıldı.
Perakende, dağıtım, lojistik, taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere,
birçok firmaya rota optimizasyonu
sağlandı. Referansları hayli zengin
olan firmanın bu zamana kadar
basında hiç yer almaması son
derece ilginç.
Kavala Grubu’na 2008 yılında
dâhil olan İki Nokta Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin İstanbul Ticaret
Odası Sicil Numarası 650099.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri: Recep Zeki Türkkan, Ali Çebi,
Dilruba Dikişçioğlu ve Şenel Durmuşkaya. Osman Kavala, şirketin
eski yönetim kurulu üyesi olarak
görünüyor. Recep Zeki Türkkan’ın
Osman Kavala’nın birçok şirketinde
ortak olduğunu ve 1991 yılında
Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan habere göre Kavala Grubu’nun
bir üyesi olduğunu söylemekte fayda var.
Şenel Durmuşkaya’nın da Osman Kavala’nın kapanan Birleşik
Yatırım Bankası’nın son genel
müdürü olduğunu hatırlatalım.
Bugünün dünyasında dizi filmlerin senaryolarının bile hacklenip
paylaşıldığı, devletlerin siber saldırılara karşı koymak için orduları
bünyesinde komutanlıklar kurduğu
bir vasatta yaşıyoruz.
Karşımızda ecza depoları, tüketim ürünleri dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, belediyeler,
kültür müdürlükleri, hava yolu
şirketleri, emniyet teşkilatı ve
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hatta NATO gibi hayati öneme
haiz kurum ve kuruluşların adres,
dağıtım, coğrafi kod gibi hassas
bilgilerini 2012 yılına kadar hazırladığını söyleyen bir şirket
var.
İletişim Yayınları’na Sahip Olmak Gizlenilecek Bir Şey Mi?
Osman Kavala Türkiye’nin en
büyük yayınevlerinden biri olan İletişim Yayınları’nın Murat Belge ile
birlikte kuruculuğunu yapmıştır.
1983 yılında kurulan yayınevinin
internet sitesine göre projenin fikir
babası Murat Belge’ydi. İletişim
Yayınları başından itibaren “kooperatif” bir girişim olarak yol almıştı
ve bir “sahibi” yoktu.
2 Şubat 2010 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yer alan bir haberse
bambaşka bir şey söylüyordu: İletişim Yayınları’nın kurucusu Osman Kavala’ydı. İletişim Yayınları
ya da Osman Kavala’nın bu habere
gönderdikleri herhangi bir tekzibe
rastlamadık.
Milliyet’in haberinde Osman Kavala’nın Tarih Vakfı’nın sponsoru
olduğunu ve eski tekstilci Timur
Özdemir ile ortak şirket kurarak
Cihangir’deki tarihi binaları “yaşama
katacağını” öğreniyorduk.
Osman Kavala’nın İletişim Yayınları’nın kurucusu olduğunu gösteren başka bir kaynak da internette
yayın yapan “Ermeni Kültürü” isimli
web sitesinin haberine göre Türkiye’de Ermeni soykırımını anlatan
kitapları basan yayınevleri tanıtılırken “Osman Kavala ve Murat
Belge’nin kurucusu olduğu İletişim
Yayınları’ndan” bahsediliyor.
Yaklaşık 1178 kitabı yayında
olan Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden bünyesinde ‘Birikim’
gibi bir dergiyi de barındıran İletişim
Yayınları’nın sahibi ya da ortağı
olmak Osman Kavala için gizlenilecek bir durum olmaması gerekiyor.

MİKES (Mikrodalga Elektronik Sistemler San. Ve Tic. A.Ş.)
Osman Kavala’nın aile şirketlerinden biri olan MİKES F-16’ların
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modernizasyonu ihalesini aldı. Projenin sürekli aksaması sonrasında
ASELSAN tarafından devir alınarak
millileştirildi.
Osman Kavala, F-16’ların modernizasyonu ihalesinde, ihaleye
katılan yabancı şirketleri kaçırmak için Sedat Peker’den yardım
istemesiyle gündeme geldi.
Sedat Peker’e göre tek ilişkisi
de bu değil: “Kavala Şirketler
Grubu’nun patronu Osman Kavala beni arayarak Bedrettin Dalan’ın ortağı müteahhit Yavuz
Yayla’dan bir arsa satışından
kaynaklanan 25 milyon dolarlık
alacağının olduğunu ve benim
devreye girmemi istedi. Ben de
bu işi hallederek 1,5 milyon dolar
komisyon aldım.’’

Cezayir Restaurant
Osman Kavala’nın en ünlü ticari
işletmesi. Ününü yemeklerindeki
lezzetten ziyade Türkiye’de Ermeni
Soykırımı’nı savunan, PKK’ya destek olan veya AB ülkeleri tarafından
himaye edilen toplantılara ev sahipliği yapmasıyla elde etti. Kısa
bir arşiv taramasıyla yapılan birkaç
etkinlikten örnekler:
1- 7 Haziran seçimleri sonrası
barajı geçen HDP’nin “seçim zaferi”
kutlaması Cezayir Lokantası’nda
gerçekleşti.
2- Özgür Gündem yöneticilerinden Aslı Erdoğan’ın tutuklanması
sonrası 149 yazarın ortak destek
açıklamasının okunması.
3- Cezaevinden firar edip Yunanistan’a sığınan Sevan Nişanyan’ın hapisten izin alıp katıldığı,
HDP milletvekilleri ve AB üyesi ülkelerin diplomatlarının da katıldığı
doğum günü partisi.
4- DurDe tarafından düzenlenen
‘Holokost ve Türkiye: Geçmişten
Günümüze Antisemitizm’ başlıklı
panel.
5- HDP’nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde İstanbul adaylarını
tanıtma toplantıları.
6- Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Soykırımı paneli.
Aksu Enerji Ve Ticaret A.Ş.

Ekolojik haklar konusunda hassasiyetiyle bilinen Osman Kavala’nın Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret
Hidro Elektrik Santrali’ni işleten
Aksu Enerji’yi 1985 yılında Şevket
Demirel ile beraber kuran otuz kurucu ortaktan biri olduğunu söylesek
ne dersiniz?
Peki kuruluştaki payının %5,5
olduğunu ve şirketin 2012 yılında
değişen sözleşmesine kadar yönetim kurulu üyesi olduğunu söylesek?

Aras Yayıncılık İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
“Ermeni edebiyatına ve kültürüne açılan pencere” olarak tanımlanan yayınevinin ortakları, ünlü
edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan,
Yetvart Tomasyan, Payline Tomasyan, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın uzunca bir süre kurumsal iletişim danışmanı olan Anna Turay
Turhan, gazeteci Rober Koptaş ve
Osman Kavala.
Aras Yayıncılık’ın kurucuları arasında Hrant Dink de yer almış. İlginçtir ki Osman Kavala’nın Aras
Yayınları’na ortak olması, Kavala’yı
çok seven medya kuruluşlarında
bile haber olmamış.
DEPO
Osman Kavala’nın 1989 yılında
İTO tarafından hazırlanan, “Başarılı
Vergi Mükellefleri” listesinde bronz
madalya kategorisinde yer aldığıyla
başlayalım.
Yaprak Tütün ve İhracatçıları
kategorisinde faaliyet gösteren Osman Kavala 204.342.969 TL vergi
ödemiş. Osman Kavala’nın ismini
en çok vergi ödeyenler listesinde
son kez burada görüyoruz.
Osman Kavala’nın imzasının
olduğu diğer şirketler
- Çatı Pazarlama A.Ş.
- Zeytintepe Madencilik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
- Plato Danışmanlık Ticaret A.Ş.
- Birleşik İnşaat ve Dış Ticaret
A.Ş.
- Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş.
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SÜLEYMAN SOYLU’NUN
DHKP-C KORKUSUNUN İTİRAFI
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Mayıs 2019 tarihinde TGRT’de “Süleyman Soylu ile
Gündem Özel” programına katıldı. DHKP-C’nin TBMM’ye yönelik 14 Mayıs’ta düzenlediği
eylemin ardından yapılan programda Soysuz Süleyman, DHKP-C’den korkusunu itiraf etti...

İ

“DHKP-C’NİN
KENDİ İÇERİSİNDE
İTİRAFÇI BULABİLMEK
ÇOK ZORDUR.”

“DHKP-C gibi
terör örgütlerinin önemli özellikleri var.
Mesela daha ziyade, bürokrasiye yönelik, daha ziyade,
yargıya yönelik, emniyete yönelik, daha ziyade geçmişte
kendilerine kan kusturmuş devletin görevlilerine yönelik
ve devletle birlikte olmuş iş camiasına yönelik -bunların
hepsinin örnekleri var, ben söyledikçe sizler
canlandırıyorsunuz herhaldehep saldırıları söz konusu olmuş.”

“...KATI BİR
ÖRGÜTTÜR DHKP-C...
TALİMATLARINDAN
KOLAY KOLAY
VAZGEÇMEZ.”
GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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Soysuz Süleyman’ın, DHKP-C’den korkusu yeni değil. DHKP-C’nin Meclise ve İçişleri
Bakanlığı’na eylem yapacağı düşüncesi onun içini kemirip bitirmiş aslında. Bunu düşünmüş ve
Meclisle İçişleri Bakanlığı’nın karşı karşıya olması onun aklını başından almış. Ankara’nın
göbeğinde kendilerini güvende hissetmiyor halk düşmanları; çünkü halka karşı işledikleri suçları
çok iyi biliyorlar. Soylu’nun, DHKP-C’nin “kendilerine kan kusturmuş devlet görevlilerini”
cezalandırdığını söylemesi kendi sonunu da bildiğini gösteriyor.

“DHKP-C’DE ÖRGÜT TALİMAT
VERMEDİKÇE KONUŞMAZLAR.
BU ÇOK BELİRGİN BİR ÖRGÜT ÖZELLİĞİDİR.
EĞER SORUŞTURMALARINDAN BİR ŞEY ÇIKARSA,
ALLAH MUHAFAZA SAVCI SELİM KİRAZ BENZERİ
BİR ŞEY YAPABİLİRLERDİ.
AMA İÇERİ GİRMESİ KOLAY BİR İŞ DEĞİL
SÖYLEYEYİM. BAZEN ALLAH ADAMIN AKLINA
BİR ŞEYLER GETİRİR.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’YLA
MECLİS KARŞI KARŞIYA.”

“Bazen Allah adamın
aklına bir şeyler getirir.
İçişleri Bakanlığı’yla Meclis karşı karşıya.
Benim Meclis güvenliğiyle ilgili her zaman bir temel
problemim oldu... Ben ÜRKÜYORUM
Meclisten. Çünkü TBMM, karşımızda duruyor. Bir
İçişleri Bakanı’na şunu sorarlar. Ben bunu bütün
grup başkan vekilleriyle yaptığım, amirlerle yaptığım
toplantıda da söyledim. Kardeşim sen karşındaki
Meclisi koruyamıyorsun, tüm Türkiye’yle ilgili
nasıl bir güvenlik oluşturacaksın?”

“BAŞKA BİR
TEHLİKE
DAHA VAR.
O TEHLİKE DE ŞU:
CUMHURBAŞKANI DA
MECLİSE GELMEYE BAŞLADI.
GRUP
TOPLANTILARINA...”
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İKİ DHKC SAVAŞÇISININ, BİR KALEM ve BİR JİLETLE
TBMM’DE REHİN ALMA EYLEMİ YAPMASI, FAŞİZMİN AKLINI ALMIŞTIR.
İSPATI, SOYSUZ SÜLEYMAN’IN AĞZINDAN DÖKÜLEN CÜMLELERDİR!
6 Mayıs 2019’da TGRT’de,
Fuat Uğur ve Cem Küçük
ile yapılan program canlı
yayınlandı. Oligarşinin güçsüzlüğünü
ve devrimci hareketten korkusunu
bir kez daha somutlaması açısından
Süleyman Soylu’nun konuşmalarını
yayınlıyoruz.
Yine “bitirdik, çökerttik, darbe
vurduk” diyerek, demokratik kurumlara, halkın avukatlarına, halkın sanatçılarına ve devrimci memurlara
komplolar kurarak, itirafçılar yaratarak
tutukladıklarını da itiraf ediyor.

1

SORU: İki gündür üzerinde çok
durduk. DHKP-C’nin TBMM’de Ankara’daki sansasyonel eylem hazırlığı ile ilgili bir parça bilgiye ihtiyacımız var. Üzerlerinde düzenek
var, meclise girmeye çalışıyorlar.
Ardından da polis görevini yapıyor.
Tam olarak orada ne oldu? Niyetleri
neydi?
SÜLEYMAN SOYLU: Şöyle,
öncelikle bu meseleyle ilgili bir
gündem değerlendirmesi yaparken,
bir DHKP-C’ye bakmak gerekir.
DHKP-C Türkiye’de 2016 sonu
itibariyle, Kasım-Aralık’ta başlayan,
hakikaten bizim güvenlik güçlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın çok üstün çalışmasıyla 2016
sonu, 2017, 2018 ve 2019. Hatta
dün ve bugün de olmak üzere 247
nitelikli operasyon yapıldı.
DHKP-C kendi tarihi içerisinde
ciddi darbeler aldı. Burada nasıl
darbeler aldı? Bir DHKP-C’nin
kendi içinde itirafçı bulabilmek
çok zordur. Ve DHKP-C içerisinde
çok nitelikli yani finansal olarak
da uluslararası anlamda DHKPC’yi besleyen, içeride insan kaynağı olarak DHKP-C’yi besleyen
çok ciddi nitelikli bilgiler elde
ettik.
Ve bunun ötesinde, DHKP-C’nin

bütün örgütsel yönetimi bizim istihbaratımız tarafından çözüldü.
Yani Türkiye komitesi, dış komite,
İstanbul komitesi, Marmara komitesi, Anadolu komitesi, bütün bu
komitelerin tamamı, memur yapılanmaları, avukat yapılanmaları...
En önemli darbelerden bir tanesi
de avukat yapılanması üzerinden
vuruldu. Avukat yapılanması malesef hukukun üstünlüğü olduğu
ülkelerde terör örgütlerinin beslenmesi için bir köprü olarak kullanılmaktadır.
Bu tehlikeli bir meseledir. Bunun
ne kadar tehlikeli olduğunu, biz
bütün terör örgütlerinde görüyoruz.
Ve bütün bu terör örgütleri yapılanmaları içerisinde, sıkıştıkları
anda taşıyıcılığı avukatlar gerçekleştiriyor. Avukatlara yapılan operasyonlarla birlikte, biraz önce söylediğim bağlarla, terör örgütü iyi
bir darbe aldı.
Bir önemli darbe de şuradan
aldı. DHKP-C gibi, aslında farklı
bir şekilde değerlendirmem lazım
ama, DHKP-C örgütlerin önemli
özellikleri var. Mesela daha ziyade, bürokrasiye yönelik, daha
ziyade, yargıya yönelik, emniyete
yönelik, daha ziyade geçmişte
kendilerine kan kusturmuş devletin görevlilerine yönelik ve devletle birlikte olmuş iş camiasına
yönelik.
Bunların hepsinin örnekleri

var, ben söyledikçe sizler canlandırıyorsunuz herhalde, hep
saldırıları söz konusu olmuş.
Ama bir beslendikleri yer var kırsal. Kırsaldan da beslendikleri
bağı var.
Tabi DHKP-C legal alanları kullanan bir yapılanma. Nasıl bir yapılanma, memur yapılanması, siyasilerle çok ilişkiler içerisinde. Belediyelerle ilişki içerisinde. Ben
bunu özellikle CHP’lilere de ifade
ettim. İstanbul’da 5 belediyeye konmuşlardı. Bizim uyarımız sonucunda, bir vesileyle biraz oradan ayrıldılar.
(Ekrandaki altyazı: SOYLU;
DHKP-C İLE BÜYÜK MÜCADELE
YÜRÜTÜLÜYOR)
Emniyet istihbaratımız, buraya
MİT’i de koymak gerekiyor. Birlikte
çok iyi organizasyonlar ve operasyonlar yapıldı. Birlikte yürüdü bilgiler,
bütün geçmişe ait takipler, değerlendirmeler ortak şekilde gerçekleştirildi. Ama şu var örneğin,
İdilden Grup Yorum’a kadar bütün bu legal alanlar içerisine
kendilerini koyabilecek bir anlayış birlikteliği gerçekleştiriyorlar.
Şimdi buradan TBMM’deki hadiseye gelebiliriz. Yani bu iki türlü
yorumlanabilir: Bir, oradaki kişinin
Mahmut Tanal’la bir bağlantısı var.
Olabilir, milletvekilidir, bir yerlerde
rastlamıştır.

GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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SORU: Tanımadığım isimler
bunlar demiş.
SOYSUZ: Yok, çocuğun telefonundan Mahmut Tanal’ın telefonu
aranmış daha önce. Birkaç defa
aranmış... Legal yapılanmalar üzerinden bunları gerçekleştirmeye
çalışıyorlar sürekli.
(Ekrandan geçen altyazı:
TBMM’DEKİ TERÖRİST, TANAL
İLE BAĞLANTILI)
Nuriye Gülmen meselesinde olduğu gibi, Semih Özakça meselesinde olduğu gibi. Yani katı bir örgüttür DHKP-C. Açlık grevi yapan
akademisyenleri kastediyorum. Talimatlarından kolay kolay vazgeçmez.
Esas biz onlara ilk darbeyi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
meselesinde vurduk. DHKP-C tarihinde ilk kez açlık grevi yapanların
geri döndüğü, açlık grevi yapanların
vazgeçtiği, burada ciddi bir şekilde
yıkıma uğradılar.
Burada şunu söylemek gerekebilir. Bu eylem iki türlü yorumlanabilir. Arkadaşlar sorgularını yapıyorlar. Şunu söyleyeyim, DHKP-C’de örgüt talimat
vermedikçe konuşmazlar. Bu çok
belirgin bir örgüt özelliğidir. Eğer
soruşturmalarından bir şey çıkarsa, Allah muhafaza Savcı Selim Kiraz benzeri bir şey yapabilirlerdi.
Ama içeri girmesi kolay bir
iş değil söyleyeyim. Bazen Allah
adamın aklına bir şeyler getirir.
İçişleri Bakanlığı’yla Meclis karşı
karşıya. Benim Meclis güvenliğiyle ilgili her zaman bir temel
problemim oldu. Meclis özerk
bir yapı olarak değerlendirilir.
Allah razı olsun, İsmail Kahraman’a çok teşekkür etmek lazım.
Biz Meclisle ilgili çok geniş
kapsamlı bir güvenlik çalışması
hazırladık.
Ben ürküyorum Meclisten.
Çünkü TBMM, karşımızda duruyor. Bir İçişleri Bakanı’na şunu
sorarlar. Ben bunu bütün grup
başkan vekilleriyle yaptığım,
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amirlerle yaptığım toplantıda da
söyledim. Kardeşim sen karşındaki Meclisi koruyamıyorsun,
tüm Türkiye’yle ilgili nasıl bir
güvenlik oluşturacaksın.
SORU: Böyle bir propaganda
yapmayı düşünüyor mu DHKP-C?
SOYSUZ: Yok. Başarılı olsaydı
yapardı.
Ama burada zannediyorum İsmail Abi döneminde oturduk üç
defa geniş toplantı yaptık. Biz Meclis’e güvenlik önerimizi sunduk.
Kapıdan, etraf, çevre duvarları
dahil olmak üzere. Neler yapılması
lazım. Şöyle bir avantajımız da
var.
Biz sınırlarımızla ilgili de genel
tedbir alan bir Bakanlığız, İçişleri
Bakanlığı. Sınırlarda asıl koruyan
biz değiliz, koruyan TSK’dır. Ama
sınırlardaki tüm tedbirleri alan, duvarlardan başlayıp tüm tedbirleri
alan ve orada genel hem AB müktesebatı da öyle görür.
Bütün bunların içinde, Meclisin
dışından içeri birisinin gelmesini
de düşünmek durumundayım. İçeride bir milletvekiline yapılacak saldırıyı düşünmek zorundayım. İçeriye girecek kişileri de düşünmek
zorundayım. Aynı zamanda demokrasinin en önemli meclisi olan
meclisin de bu karakterinin ortadan
kalkmamasını düşünmek zorundayım.
Tabii meclisteki milletvekillerimizin ve meclis yönetiminin
de kendine ait özerkliğini de korumak durumundasınız. Böyle
bir yapıyı hep birlikte meczetmek
lazım. İyi çalışıldı. Tek tek maddeler ortaya konuldu. Girişinden
bütün odalarına kadar.
Başka bir tehlike daha var. Cumhurbaşkanı da Meclise gelmeye
başladı Grup toplantılarına. Bu da
ayrı bir... Bununla ilgili yukarıdan
aşağıya... Tekrar buradan İsmail
Abi’ye teşekkür ediyorum, sonra
Binali Bey ve şimdi de Mustafa Bey
aynı şekilde devam ettirdi.
Burada genel bütün tedbirleri
aldırdık. Yani ciddi tedbirler aldık.

Ve o tedbirler çerçevesinde burada
arkadaşlar, iki kişi geliyor. İlk önce
birisi girmek istiyor. Fakat onu yasaklı diye sokmuyorlar. Daha sonra
onun GBT’sine de bakıyorlar. Derinlemesine bakıyorlar. Neyin nesidir
diye.
Ötekisi gidiyor, aranması da yok,
üzerinde bir şey de yok. Neticede
görüşmelerini yapıp tekrar geri
dönüyor. Bir-bir buçuk saat daha
dışarıda o kişiyle birlikte oluyorlar. Tekrar geliyorlar, tekrar
girmek isteyince, burada arbede
kopuyor. İlgili o düzenek görülüyor bomba süsü verilmiş.
Yani muhtemeldir ki bir eylem
planlayabilirler. Bu eylemi planladıkları zaman da bu bomba
diye sunabilirler. Tabii, bu terör
örgütleri bu tür eylemlerle zaman
kazanmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın dikkati, gayreti sayesinde...
SORU: Tam bu noktada, Mahmut Tanal’a geri dönmek istiyorum.
CHP İstanbul Milletvekili. Mahmut
Bey dün basın toplantısı düzenledi
Mecliste. Kameraların önünde “Aslında hedef bendim” dedi. Az önce
çok önemli bir bilgiyi bize aktardınız.
Zanlının telefonundan birkaç milletvekilinin arandığını, birisinin de
Mahmut Tanal olduğunu. Mahmut
Tanal hedefti algılamanız var mı?
Mahmut Tanal’ın üzerinde şöyle
bir bulutları dağıtalım.
SOYSUZ: Tabi bu bir güvenlik
meselesi. Ne kimseyi odaklamak
doğru olur. Ne de bir artı çıkarmak
doğru olur. Ben bunu söyleyemiyorken, Mahmut Tanal’ın bunu söylemesi boş bir kelamdır. Esas hedef
bendim diye bir değerlendirme yapması boş bir kelamdır. Yani buna
saf bir şekilde bakarsan işte bir
milletvekili herkesle görüşebilir. İki
başka türlü bakarsan, bunlar kullanılmaya müsait adam ararlar.
Açığı olan adam ararlar. Görüşme
açığı olan adam ararlar. Buna ait
de kendilerine hedef gözetirler.
Orada bu işle ilgilenen insanlar
var. O yapının içinde, DHKP-C
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ile irtibatlı olanlar var. Son zamanlarda azaldığını söyleyebilirim. Özellikle bizim kamuoyunda
deklere etmemizle, afişe etmemizle, bak yapmayın, etmeyin.
Millet Meclisi’nde söyledim. Bu
önemli bir şey, bu var.
Ama hedef bendim dediğiniz,
denildiği zaman, bu ne DHKPC’nin eylem biçmine benzer. Ne
de böyle bir hedefi bizim de bizim anlayabildiğimiz, çözebildiğimiz bir durum söz konusu.
Bence çok, sadece popülizm

oluşturmak üzere değerlendirilmiş.
Biraz da şuna üzüldüm. Biz onlarca eylem önlüyoruz. Kimsenin
haberi olmuyor. Yok şu nasıl verildi,
polisin eksiği aksaklığı var, ihmali
var. Polis yaptığı işten de ihmal
durumuna düşüyor, yapamadığı
işten de ihmal durumuna düşüyor.
İstanbul’da yüz bin oy gelecek
kullanacak. Oradan da ihmal durumuna düşüyor. Öbür tarafta İstanbul’un İl Başkanı CHP’nin dönüyor
işte, biz onları takip ediyoruz, siz merak etmeyin. Ben bunu hakikaten

anlamakta zorlanıyorum. Türkiye’nin
güvenlik kuvvetlerine bu şaşı bakış.
Teşekkür edeceğine...
Bakın benim bir güvenlik açığım olabilir. Bir takım insanlarla
konuşabilirim. Herkesin de şeyine bakmam beklenmez. Beklenmemelidir. Teşekkür etmesi
gerekirken, Allah razı olsun demesi gerekirken. Ki Meclis’in atmosferini biliyoruz. Meseleyi bu
tarafa saptırmayı, ben biraz ucuzculuk olarak yaklaşıyorum.

Cephe Milisleri Halkın Adaleti’nin Temsilcileridir, Umudun Savaşçılarıdır…

Mahalle şahanları Cephe Milisleri’nin geçtiğimiz
hafta içinde İstanbul’un bazı semtlerinde yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz kısaca şu şekilde;
Çayan:
Cephe Milisleri 20 Mayıs’ta mahallenin birçok
yerinde polis işbirlikçisi, şerefsiz Berk Ercan, Ceyhun
Bay ve Özgün Yiğit Taş’ı kuşlamalarla teşhir etti. Yapılan kuşlama kağıtlarının üzerinde; “İşbirlikçilik Yapmak Şerefsizliktir! İşbirlikçi Vatan Hainleri Halkın
Adaletinden Kaçamayacak! Yaşasın Halkın Adaleti!”
sloganları yazılıydı. Çalışmanın ardından kısa bir
açıklama yapan milisler kısaca şu sözlere yer verdi;
“Belki birkaç bin TL tutarında bir ikramiye, belki
3-5 ay tutarında bir tutsaklık bedelinden sıyrılmak
için halkını, vatanını, insanlarını, şereflerini ve namuslarını satan, yoldaşlarımızın üzerine yalan yanlış
ifadeler vererek yüz yılları bulan cezalar almalarına
sebep olan bu haysiyetsiz şerefsizleri her yerde,
her alanda teşhir edecek, er ya da geç ele geçirip
halkın adaletiyle cezalandıracağız! Dost da düşman
da çok iyi bilir ki; kişilerin bir gözü, Cephe’nin bin
gözü vardır. Halkımıza ve yoldaşlarımıza sözümüz
olsun, hiç ummadıkları anda, en rahat hissettikleri
zamanda bu şerefsizleri bulacak ve hak ettikleri
şekilde cezalandıracağız!

Gazi-Sekizevler:
Liseli Dev-Genç Milisleri 21 Mayıs’ta mahalledeki
caddeye silahlarla inerek, üzerinde; “İşkence Yapmaktan Vazgeçin! Gazi Karakolu, Vatan Emniyet
Hedefimizsiniz!” yazılı bomba süslü pankartla caddeyi
trafiğe kapattı. Milisler yaptığı açıklamada ilk olarak
16 Mayıs’ta Okmeydanı İdil Kültür Merkezi’nde alınanlara işkence ve taciz yapıldığını belirterek kısaca
şu açıklamayı yaptı;
“Yaptığınız işkencelerin, yaptığınız tacizlerin hesabı
sorulmaz mı sandınız, katlettiğiniz onca halk çocuklarının kanı yerde kalır mı sandınız, öyle düşünüyorsanız yanıldınız. Ahırınıza nasıl girdiysek, çok
korunaklı Çağlayan Adliyesi’ne nasıl girdiysek ve
halkın adaletini nasıl uyguladıysak, hesap sorduysak
gene öyle geleceğiz!”
Gülsuyu Cephe Milisleri:
22 Mayıs’ta mahallenin birçok yerine umudun
sloganlarıyla halkın matbaası duvarlara yazılama
yaptı. Çalışmada birçok yere; “Saraylarınızı Başınıza
Yıkacağız! Yaşasın Halkın Adaleti! Umudun Adı
DHKP-C!” sloganları işlendi.

GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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HALKIN AVUKATI SELÇUK KOZAĞAÇLI’YA
AVRUPA’DAKİ LAWYERS for LAWYERS TARAFINDAN
“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” ÖDÜLÜ VERİLDİ

vukatlar İçin Avukatlar (Lawyers For Lawyers)
ödülü, halkın tutsak avukatlarından, Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı
Selçuk Kozağaçlı’ya verildi.

A

Ödül, Lawyers for Lawyers (L4L) adlı organizasyon
tarafından hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını
tanıtmak için çalışan ve çalışmaları nedeniyle tehdit
altında olan bir avukata veriliyor.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Genel Başkanı
Selçuk Kozağaçlı; “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
‘Lawyers For Lawyers’ ödülünü Selçuk Kozağaçlı
adına, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkez
Yöneticisi avukat Şerife Ceren Uysal aldı.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleştirilen
ödül törenine bir konuşma yapan Uysal şunları söyledi:
“Selçuk, her şeyden önce, kendinizi adayarak
yaptığınız iş için teşekkür ediyor. Anlıyoruz ki biz
avukatlar için hala ümidi var.
Şunu bilmenizi istiyor ki bu ödülü yalnızca
kendisi için kabul etmiyor. Diğer hapishanelerde
olan meslektaşlarımızın da adının duyurulmasını

Amsterdam, Ödül Töreni 2019
istiyor.
Barkın Timtik'i hatırlamanızı istiyor, 18 yıl hapis
cezası verildi. 2 hafta sonra ameliyat olacak ve
hapishane şartlarını tahmin edebilirsiniz.
Bu ödülü; Barkın, Behiç, Aytaç, Aycan, Engin,
Can ve hapishanedeki diğer meslektaşlarımız ve
diğer insan hakları savunucuları adına kabul ediyor.
Ve şunu bilmenizi istiyor ki; bu ödülü aynı zamanda ÇHD adına, ÖHD adına, Mezopotamya Hukukçular Derneği, tüm direnen hukuk büroları
adına. Ve nihayetinde Tahir Elçi'yi hatırlamanızı
istiyor ve bu ödülü Tahir Elçi adına da kabul ediyor.
Tüm baskılara rağmen yine de savaşmaya devam ediyorlar.
Ben çok iyi biliyorum ki Selçuk burada olsaydı,
konuşmasını kesinlikle şu cümleyle bitirirdi; çünkü
o bunu çok seviyor. Mektuplarını hep bu cümleyle
bitiriyor:
“Biz haklıyız ve biz kazanacağız!”

Selçuk Kozağaçlı, hapishaneden
babasının cenazesine getirildiği ringde

18

FAŞİZMİN BASKI VE YASAKLARINA KARŞI

Sayı: 121

2 Haziran 2019

KAMU EMEKÇİLERİ;
KATİLLERLE
YAN YANA GELEMEZ!
KESK MYK;
SİVAS KATLİAMI’NIN AZMETTİRİCİLERİNDEN
TEMEL KARAMOLLAOĞLU ve FAŞİST MERAL AKŞENER’İ
EYLEME ÇAĞIRMASINI MEŞRULAŞTIRAMAZ!
ESK, “Güvencesizliğe
Son” kampanyası dahilinde Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi
Parti Başkanı Meral Akşener’i “ziyaret ederek” basın açıklamasına
davet etmiş. Pes! Çürümüşlüğün
geldiği noktaya da bakın!
KESK Eş Genel Başkanları
Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, MYK Üyeleri Elif Çuhadar,
İlhan Yiğit, Yusuf Şenol ve Gülistan Atasoy, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt’tan
oluşan bir heyetle halkların katilleriyle el sıkışmaya, onları kamu
emekçileriyle yan yana olmaya
davet etmeye gitmişler.
Hiç utanmadınız mı, Sivas azmettiricisi katil Temel Karamollaoğlu, çete yardakçısı, katil Meral
Akşener’i ziyaret edip boy boy re-

K

sim çektirmekten?
Kamu emekçileriyle biraraya
gelmelerini isterken hiç yüzünüz
kızarmadı mı?
Siz ki, kendi üyesi ile yüz yüze
gelmeye kaçınan, devrimcileri, direnenleri sendikadan tasfiye etmeye çalışanlar; komünizm karşıtlığıyla övünen Temel Karamollaoğlu’nu mu kendinize yakın gördünüz?
Elif Çuhadar, 324 gün açlık
grevi yapan Nuriye Gülmen’e;
“Sen kimsin ki ben seninle konuşayım” diyordu. Mehmet Bozgeyik
ve diğerleri; sizler eli kanlı faşist
parti liderleriyle konuşacak ortak
hangi noktada buluştunuz?
Direniş olmasın diye her şeyi
yaptınız. Üyeleriniz mücadele edelim dediğinde; “Kitle gelmez” diye
bahaneler buldunuz. ‘Güvence-

sizliğe son’ vermek için medet umduklarınıza da bakın!
Kamu emekçilerini faşizmle
yan yana getimek mi planınız?
Sizin hedefiniz ne? Kime hizmet
ediyorsunuz? Faşizmden ne
umuyorsunuz?
Kendi üyesini sendikasından
döve döve atan anlayışların düşeceği bataklığın sonu yok demek
ki. Üyeye düşman faşizme dost
sendika yöneticileri, çektirdiğiniz
fotoğraflara iyice baktık.
Çürümüşlüğünüzün, faşizmle
uzlaşma sevdanızın belgesi bu
fotoğraflar; kamu emekçilerinin
bilincine kazındı, kamu emekçileri sizi yıllar yılı yaptıklarınızla
hatırlayacak, emin olun!
KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ
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LİNÇ ÖRGÜTLEYENLER,
RİYAKARCA LİNCE KARŞI KINAMA YAYINLIYORLAR!
ARZU ÇERKEZOĞLU, DEVRİMCİLERE KARŞI
LİNÇ ÖRGÜTLEDİĞİNİ UNUTTURAMAYACAK!
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 21 Nisan 2019 günü
Ankara Çubuk ilçesinde örgütlenen
linç girişimi arkasından DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu twitter
hesabından şu açıklamayı yaptı:
“CHP Genel Başkanı Sayın
Kemal Kılıçdaoğlu’nu hedef alan
alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu
saldırıyı gerçekleştirenler olduğu
kadar, planlayanlar, izleyenler ve
ülkeyi kin ve nefretin egemenliğine mahkum etmeye çalışanlar
hesap vermelidir.”
Aynı gün hem DİSK’in hem de
kendi twitter hesaplarından; “CHP
Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı protesto etmek için saat 12’de başta
İstanbul’da Şişhane Meydanı, Ankara ve İzmir olmak üzere, bütün
kentlerimizde CHP tarafından düzenlenen basın açıklamalarına
destek veriyoruz.” dediler.
Açıklamalardan sonra Arzu Çerkezoğlu ve beraberinde bir heyet,
Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti merkezinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, üzüntülerini
dile getirmişler.

C

Adının Başında Devrimci Yazan Bir Sendikanın Tarihine Linç
Örgütlemek Gibi Kara Lekeyi De
Süren Arzu Çerkezoğlu’dur. Devrimcilerin Kanını Akıttığınız Linç
Tarihini Unutmanıza, Unutturmanıza İzin Vermeyeceğiz!
Arzu Çerkezoğlu linçleri kınamışken 13 Temmuz 2015 gününe
geri dönmesini, sendika tarafından
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işinden atılan Oya Baydak ve yanında bulunan kişilere yapılanları
hatırlamak gerekir.
Oya Baydak, uzun yıllar sonra
ekmeği, emeği elinden çalınan bir
işçi. İşinden atılan her işçinin yapması gerekeni yapmış ve işinden
atıldığı yerin önünde direnmeye
başlamıştır.
Kendisini işten atan yer, işçilerin
hakkını savunması gereken bir
sendika. Oya Baydak, işini geri
alabilmek için DİSK önünde çadır
kurmak ve direnişe geçmek zorunda
kalmıştır.
Gece-gündüz direniş alanında
kalan Oya Baydak, akşam saatlerinde acil ihtiyaçları için sendikanın
mutfak ve tuvaletini kullanıyordu.
Bundan rahatsız olan sendika,
bir akşam Oya Baydak sendikaya
girmesin diye apar topar yangından
mal kaçırırcasına sendikanın kapısını kapattılar. Sendika kapısı,
“kadın sorunu” gibi konularda
hassas (!) olduğu söylenen Arzu
Çerkezoğlu tarafından verilen talimatla kapatılmıştı.
Hakkı için direnen işçiye Arzu
Çerkezoğlu şöyle cevap veriyordu:
“Çadırını topla ve eylemi sonlandır!”
Kan pahasına bedeller ödenerek
kurulan, her sürecinde devrimcilerin,
emekçilerin alın teri ve kanı olan
ve kendisinin de üyesi olduğu aidatını ödediği sendikası bir işçiye
kapısını mı kapatmıştı? DİH öncülüğünde direnen Oya Baydak bunu
kabul etmedi.

Tarihini, kimliğini, değerlerini
unutan sendikaya karşı Oya Baydak
“Sendika sizin değil işçiye aittir”
diyerek sendikanın kapılarını kilitlediler. İşçiler, sendikanın kapısını
patron sendikacılarına kapattılar.
Kani Beko ve Arzu Çerkezoğlu
öncülüğündeki DİSK yöneticileri
bunu gerekçe gösterip tüm illere
çağrılar yaptılar.
O güne kadar onca saldırı, hak
ihlali yaşanmasına rağmen bir eylem bile örgütleyemeyen DİSK yönetimi, tarihe geçecek bir çağrı
gerçekleştirdi. Anadolu’dan otobüslerle işçi taşıdı İstanbul’a.
Değişik illerden gelen yaklaşık
300 kişi toplanıp DİSK binasına
doğru yürüdüler. DİSK önünde
eylem yapan Oya Baydak ve devrimci işçilere Allah Allah nidalarıyla saldırdılar.
Bu saldırıda, orada bulunan
devrimcilerden bir kişinin burnu kırıldı, başka bir kişinin çene kemiğinde ve kafatasında kırıklar mey-
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dana geldi.
Direnen işçilerin avukatlığını yapan avukatların üstü başı yırtıldı.
Gözlükleri kırıldı. Kulakları çizildi.
Orada bulunan kadın erkek herkese
ağza alınmayacak küfürler sarf edildi.
Kani Beko, Remzi Çalışkan ve
Arzu Çerkezoğlu’nun farklı kentlerden İstanbul’a taşıdığı insanlar
kimdir diye yapılan araştırmada
sosyal medya paylaşımlarını arasında; “Sopa atmaktan çay içmeye vakit bulamadık” gibi paylaşımların yapıldığı, eyleme katılanların işçi olmadığı, bir kişinin Kick
Boks yapan 3 hilalli bayrağın önünde poz veren biri olduğu anlaşıldı.
Linç, ilk olarak Amerikan iç
savaşından sonra ırkçı Ku Klux
Klan gruplarının siyahlara uyguladığı şiddeti tanımlamak için
kullanılmıştır.
Linç her zaman siyasi iktidar

tarafından hedef aldığı kişilere karşı
örgütlenmiş, tehdit ve korkutma
aracı olarak kullanılmıştır. Faşizmin
sık kullandığı yöntemlerden bir tanesidir ve gayri meşruluğun göstergesidir.
Faşizmin linçleri örgütlemesi,
kendi sınıfsal karakterine uygundur.
Faşizmi bu yönüyle tanıyor, biliyoruz.
Ancak adında “Devrimci” yazan
bir sendikanın linç örgütlemesi DİSK
tarihi içinde değer yaratan, emek
veren, kan ve can pahasına direnen
emekçilere ve işçilere ihanettir.
Direnen bir işçinin talebini
karşılamak yerine devrimcilerin
kanını dökmenin tercih edilmesi
yöntemi faşizme aittir. Faşizm
bunu güçsüzlüğünden, halk korkusundan, yönetememe krizinden ötürü yapar.
Arzu Çerkezoğlu, direnen bir
işçiye ve devrimcilere yönelik linç
örgütlerken hangi hesapları yaptınız? Kime mesaj veriyor, kimden

korkuyordunuz? Açıklamalısınız!
İşçi sınıfına yönelik, DİSK tarihine yönelik bir sorumluluk duyuyorsanız, öncelikle örgütlediğiniz
lincin hesabını vermelisiniz!

Hasta Tutsak Musa Aykanat’ın
Evine Ziyarete Gidildi
Halk Meclisi
üyeleri olarak; hasta tutsak Musa Aykanat’ın evine 4.
ziyareti gerçekleştirildi. 19 Mayıs’ta
gerçekleştirilen ev
ziyaretinde Güler ana hastanede
refakatçı olduğu için Halk Meclisi
üyelerini tutsağın babası ve kızı
karşıladı. Ziyaret süresi içinde geçmiş olsun dilekleriyle birlikte son
durum hakkında bilgi alışverişleri
yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin sonunda aile vasıtasıyla Musa
Dede’ye tüm Okmeydanı halkı adına
selam, saygılar iletildi.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ’NİN,
LİNÇ EDİLEN OYA BAYDAK HAKKINDAKİ AÇIKLAMASINDAN
“… Şubemiz adına iki yöneticimiz 13 Temmuz 2015 günü,
sabah saat 09.10’da DİSK binası önünde hazır olmuşlar,
bina önünde eylemini sürdüren
Oya Baydak ile görüşmüş ve
taleplerini dinlemişlerdir.
Yapılan görüşmede Oya Baydak,
sendikanın basın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını beyan ederek sendika tarafından verilen resmi
fesih bildirimini tarafımıza göstermiştir. Söz konusu
bildirimde, iş sözleşmesinin, herhangi bir somut
fesih sebebinden bahsedilmeden tazminatlı olarak
feshedildiğinin yazılı olduğu görülmüştür.
Bu sırada, Şişli Meydanı’nda toplanan DİSK ve
Genel-İş yöneticileri ile üye işçiler yürüyüşe geçmişler
ve sloganlarla DİSK binası önüne gelmişlerdir. Bizler,
olası bir karşı karşıya gelme ve gerginliğin önüne
geçmek amacıyla yaklaşan kitlenin yanına gittiğimizde,
önce görüşecek kimse bulunamamış, daha sonra
kitlenin Oya Baydak ve yanındaki işçilerle burun
buruna gelecek kadar yaklaştıkları bir anda, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko’nun gelmesi üzerine
kendisi ile görüşme sağlanmıştır.
Kani Beko ile görüştüğümüz sırada ve henüz ilk
cümleler kurulduğunda, Genel-İş Sendikası’nın bazı

yöneticilerinin doğrudan saldırı emri verdikleri ve
işçileri yönlendirerek Oya Baydak’ın çadırını ve pankartlarını söktükleri, çadırın kaldırılarak ve DİSK
kapısı kırılarak içeri girildiği görülmüştür. Bu sırada,
yine Genel-İş Sendikası’nın bazı yöneticilerinin doğrudan yönlendirmesi ile Oya Baydak ve yanındakilere
saldırıldığı ve fiziki şiddet uygulandığı görülmüştür.
…..Bu bekleyiş sırasında bina önüne inen Kani
Beko ve diğer sendika yöneticileri ile Oya Baydak
ve destekçileri arasında tartışmalar yaşanmış ve
sonrasında tekrar saldırıya geçen kimi sendikacılar,
uzun süre Oya Baydak ve yanındakileri darp etmiş,
linç görüntüleri yaşanmıştır. Bu son saldırı uzun
süre devam etmiş, avukatlar ve DİH’li işçiler yerlerde
tekmelenmiş ve yumruklanmış, ağır şekilde yaralanan
ve hastaneye kaldırılanlar olmuştur.
Söz konusu saldırılar sırasında, olayı yatıştırmaya
çalışan şube yöneticilerimiz Av. Gökmen Yeşil ve
Av. Diren Yeşil ile Oya Baydak’ın avukatları olan
derneğimiz üyesi Av. Özgür Yılmaz, Av. Aytaç Ünsal,
Av. Süleyman Gökten ve Av. Tarkan Özdemir ağır
şekilde darp edilmiş ve yaralanmışlardır.”
(Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi, 14/07/2015)
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HALKIN YEREL YÖNETİMLERİ HALK MECLİSLERİDİR!
NE AKP, NE CHP HALKIN PARTİSİ DEĞİLDİR!

SEÇİM SANDIKLARINDA DEĞİL,
HALK MECLİSLERİ’NDE BİRLEŞELİM!
KP’nin bir yerel seçimi bile kaybetmeye
tahammülü yok. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi AKP’nin büyük rant ambarıdır.
İstanbul’u kaybetmeyi göze alamayan AKP faşizmi;
YSK’yı (Yüksek Seçim Kurulu) devreye sokarak
seçimleri iptal ettirdi.
Oligarşinin krizi o derece boyutlanmıştır ki en
hayati demokrasi oyunlarından olan seçimleri hayata
geçirememektedir. Oligarşinin yönetim biçimi, sürekli
faşizmdir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmemek
için, her aşamasını kendisinin belirlediği, seçtiği
seçimin hileli olduğunu söyleyip iptal ettirdi. Oligarşik
devletin temel organları dahi, usulünce işlemez durumdadır.
Oligarşik düzende seçimler; iktidar partisinin
kitleler nezdinde yıpranan yüzünün makyajlarla
düzeltilip, kitlelerin yeniden düzen içine çekilmesini
sağlayan en önemli aracıdır.
Bugün AKP’nin yüzü artık makyaj tutmayacak
şekilde yıpranmıştır. AKP iktidarıyla geleceğini güvende
hissetmeyen burjuvazinin önemli bir kesimi yönetememe krizini aşmak için CHP’den, AKP’nin alternatifini
yaratmaya çalışıyorlar.
AKP ise geçmiş seçim dönemlerinde olduğu gibi
halka sahte vaatlerde bile bulunamıyor; ancak iktidarda
kalabilmek için gözünü karartmış saldırıyor. Çünkü
iktidarları boyunca o kadar büyük suçlar işlediler
ki bir yerel seçimde bile iktidarı kaybettiklerinde
sonlarının felaket olacağını görüyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise AKP adayı Binali Yıldırım’ın karşısına CHP
adayı Ekrem İmamoğlu çıkartıldı. Çünkü oligarşinin
krizini yumuşatması için yeni “liderlere” ihtiyacı var.
Yerel seçimlerin parlatılan yıldızı CHP’li Ekrem
İmamoğlu oldu. CHP-İYİ PARTİ-HDP ittifakı ve reformist
partiler hep birlikte CHP’nin adayının kazanması için
çalıştı.
Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında kriz ortamından yararlanarak halkın sorunlarını ve taleplerini
dile getirdi. İşsizlik, yoksulluk, hak-hukuk-adalet talepleri
mitinglerinde gündem oldu.
Birlik ve beraberlikten dem vurdu. AKP iktidarının
adaletsizliğinden, zulmünden, yolsuzluğundan, hırsızlığından, yalanından, dolanından kurtulmak isteyen
bir umutla CHP adayına oyunu verdi.
Seçimlerin iptali üzerine halk AKP faşizmine olan
tepkisini sokaklara çıkarak gösterdi. İstanbul seçimlerinin iptali ile sembolize olan halk kitlelerinin
tepkisi; asıl olarak düzenin adaletsizliğine ve AKP
faşizminedir.

A
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AKP’sinden CHP’sine tüm düzen partilerinin en
büyük korkusu ise halkın önlenemeyecek öfkesi
ve ayaklanmasıdır. Bu konuda üslubu, tarzı ne
olursa olsun tüm düzen partileri düzenlerinin bekası için hareket ederler. CHP birçok kez halkın sokağa
taşan tepkisini, tekrar evlere doğru yönlendirmiş, halkı
kandırmıştır.
İstanbul seçimlerinin iptali sonrası da böyle olmuştur.
“Her şey çok güzel olacak” sloganı CHP’nin imdadına
yetişti denebilir. Bu slogan ile halkın öfkesini frenlemeye
çalışan CHP, yine AKP faşizminin keyfiliğini sineye
çekti.
Yine tüm düzen partileri gibi seçimi çareymiş
gibi gösterdi ve yine halka sağduyu ve itidal
çağrısı yaptı. Yani CHP, düzenin has partisi olduğu
gerçeğini unutmamıştı.
CHP, kuruluşundan bugüne adında “Halkçı parti”
sıfatını taşımasının dışında halkla hiçbir bağı olmamıştır.
Bir partinin veya kişinin; emperyalizme tavır almadan
“halkçı” olabilmesi mümkün değildir. Bir iktidar emperyalizme bağımlılığa son verirse, halk iktidarıdır.
Her şeyden önce halkın çıkarlarıyla emperyalistlerin
ve tekellerin çıkarları bir değildir. CHP bu konuda
tam bir sahtekardır. Emperyalizmin sömürüsüne
tek bir şey söylemeden halkçı yönetimden bahsedilemez.

Düzenin “Sol” Diye AKP Faşizmine
“Alternatif” Diye Sundukları, Halk İçin
Alternatif Olamaz.
CHP de Halk Düşmanı Bir Partidir!
“Her şey çok güzel olacak” deniyor. Kimeneye göre güzel? CHP için güzel olan, halk için
güzel değildir, olamaz!
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Halkımız; CHP’ye oy vermezsek AKP kazanacak
diye CHP desteklenemez. Düzen partilerinin hepsi
de aynıdır. Hangi parti iktidara gelirse gelsin açlık
ve yoksulluk sürecektir. Çünkü emperyalizmin
sömürüsü sürmektedir.
Açlığımızın, yoksulluğumuzun nedeni emperyalist
ve işbirlikçi tekellerin sömürüsüdür. CHP ikisine de
karşı değildir. CHP halkın değil, tekellerin partisidir.
CHP politikalarının özeti; sol görünüp faşist politikaları uygulamak olmuştur. Oligarşi, sağ iktidarlar
aracılığıyla yapamayacağı birçok politikasını sol
görünümlü CHP, SHP, DSP gibi partiler aracılığıyla
yapmıştır.
Bu konuda kısaca örneklerle CHP tarihine bakacak
olursak bu gerçekle yüzleşiriz.
Birkaç örnek verecek olursak:
16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı: İstanbul Üniversitesi
önünde 7 devrimci öğrenci kontrgerilla tarafından
üzerlerine bomba atılarak katledildi. Katiller on yıllar
boyunca bizzat Ecevit tarafından korundu. Katliamı
protesto eden 1 milyon emekçi, başbakan Ecevit
tarafından işten atılmakla tehdit edildi.
24 Aralık 1978 Maraş Katliamı: Ecevit iktidardaydı;
devletin polis ve askerinin gözleri önünde bir hafta
boyunca süren katliam saldırısı sonucunda 111 kişi
katledildi.
SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu dönemde SHP’li, İnsan Hakları’ndan sorumlu Bakan Mehmet
Kahraman’ın nezaretinde 5 devrimci kuşatıldıkları
evde katledildi.
SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu dönem
boyunca tam 500 civarında devrimci gözaltında
kaybedildi.
2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı: Sivas’ta SHP’nin
koalisyon hükümetine ortak olduğu dönem 35 aydın
yakılarak katledildi.
12 Mart 1995 Gazi Katliamı: Gazi mahallesinde,
devletin kolluk güçleri tarafından 18 kişi katledildi.
26 Eylül 1999 Ulucanlar Katliamı: Ecevit’in
Başbakan olduğu dönemde 10 devrimci tutsak, ağır
işkence ve hızarlarla boğazları kesilerek, Ulucanlar
Hapishanesi’nde katledildi.
19-22 Aralık 2000 Katliamı: 20 hapishaneye birden
yapılan katliam operasyonunda, başbakan Bülent
Ecevit’ti. 28 devrimci tutsak hapishanelerde katledildi,
diri diri yakıldı. CHP de bu katliama sessiz kalarak
ortak oldu.
122 devrimci tecrite karşı sürdürülen Büyük Direniş’te
katledildi. CHP, bu katliamların yapılmasında doğrudan
veya dolaylı olarak sorumludur.
Birçok belediyede işçiler işten atıldı. Direnen işçilere
saldırılar düzenlendi. İki kez açlık grevi yaparak işini
geri alan Mahir Kılıç’ı, CHP yine açlığa mahkum etti.

Mahir Kılıç ise yeniden direnişe başladı.
Taşeronu kaldıracağına söz veren CHP, belediyelerde taşeronları devreye soktu.
Ne İstanbul’u almaları, ne de hükümet olmaları
ile faşizmde değişen bir şey olmaz, olmamıştır.
Emperyalizmle bağımlılıkta, sömürüde, baskıda
halk için değişen hiçbir şey olmamıştır, olmayacaktır.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN
NE CHP NE AKP;
HALK MECLİSLERİMİZİ KURALIM,
HALK MECLİSLERİ’NDE BİRLEŞELİM!
Burada görev biz devrimcilerindir. Halkın düzene
olan öfkesini örgütlemeliyiz. Faşizm karşısında halk
çaresiz değildir. Halk oligarşinin seçim oyununa gelmemelidir.
Ha CHP ha AKP, hepsi kendi düzenleri ve tekellerin
çıkarları için çalışacaktır. İstanbul Belediyeciliği demek
RANT demektir. İHALELER, YOLSUZLUKLAR demektir. Onların bekası milyon dolarlarıdır.
Kolunda 250 bin TL’lik saat taşıyan müteahhit
İmamoğlu halkın yoksulluğunu, açlığını, işsizliğini
anlayabilir mi? Halk için bedel ödeyebilir mi?
Elbette Hayır. Olmadığını halka anlatabilmeliyiz.
Asıl olarak görevimiz halkın AKP’ye öfkesini büyütmek, oligarşinin krizini derinleştirmektir. Gelişen tepkilerde, yürüyüşlerde AKP binalarına, belediyelerine,
valiliğe, karakola halkı yönlendirmektir. Sloganlarımızda,
katil-hırsız devletten hesap sormaktır.
HALKIMIZI; KENDİ YÖNETİM ORGANLARI OLAN
HALK MECLİSLERİ’Nİ KURMAYA, HALK MECLİSLERİ’NDE BİRLEŞMEYE ÇAĞIRMALIYIZ.
SEÇİM ÇARE DEĞİL DEVRİM!

Adana’da Pullama Çalışması Yapıldı
Adana’da 23 Mayıs'ta
Grup Yorum üzerindeki
baskıları teşhir etmek için
pullama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada 50
adet pul, çarşı merkeze
yapıştırıldı.
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Faşizm, Kayyumlarla da Halkımızı Soyup Soğana Çevirdi!

YEDİKLERİ YOKSUL ETİ, İÇTİKLERİ KANIMIZDIR!
HALKTAN ÇALDIKLARINI KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ!
“Ey Muaviye, köşkler saraylar
yaptırdın! Eğer bunları kendi paran
ile yaptırdıysan israftır. Halkın malı
ile yaptırdıysan küfürdür!” Ebu Zer
aşizm; sömürü ve soygun
düzenidir. Tüm baskılar, yasaklar, işkenceler, katliamlar
sömürü ve soygun düzeni içindir.
“Beyler, efendiler” zevk ve sefa içinde,
saltanatlarını sürdürsün diyedir.
Faşizm yolsuzluktur, rüşvettir,
adam kayırmadır, yani kısacası
her türlü yozlaşmadır.
AKP’nin kayyum atadığı belediyelerdeki durum, bu belediyelerin
harcamaları açığa çıkmaya devam
ediyor. Basında çıkan fotoğraflarda
makam odalarından banyolara kadar şatafat, şaşaa, lüks içinde bir
yaşam vardı.
Diyarbakır Belediyesi’ni yaklaşık
2.5 yıldır yöneten kayyumun makam odasını saray gibi döşettiği
ortaya çıktı. Belediyedeki tadilatın
maliyetinin tam 2 milyon 127 bin
725 lira olduğu açıklandı.
Görülen fotoğraflarda varaklı bir
masa ve lüks koltuklu odanın arkasında, bir dinlenme bölümü yer
alıyor. Burada bir de her tarafı
mermer kaplı banyo var. Kral dairesini andıran makam odası görüntülerini sosyal medyada paylaşan yeni Başkan Adnan Selçuk
Mızraklı ise “Bu odalar talan ve israfın en iyi göstergesi” dedi.
Makam odasının arka bölümüne
banyo duş ve küvet yaptıran Atilla’nın kullandığı banyoda, tütsü
çubukları da bulunuyor.
Bu tablo sadece Diyarbakır belediyesi ile sınırlı değil. Diğer belediyelerdeki durum aynı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesine Eylül
2016’da kayyum olarak atanan Abdullah Çiftçi’nin de kendisine özel
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makam odası ve ‘kral banyosu’
yaptırdığı ortaya çıktı.
Banyodaki lavabo ve tezgah ile
musluklar, duş kenarlığı, ayna çerçevesi, peçetelik, çöp kovası, tuvalet
fırçası ve banyo boruları altın renginde.
Altın renginde döşenen banyo
ve tuvaletin faturası ise 324 bin
129 lira tutuyor.
Balık baştan kokar der halkımız.
Cumhurbaşkanından belediye başkanlarına, AKP iktidarının çürümüşlüğüdür bu tablo. Cumhurbaşkanının sarayları, uçakları, yatları,
altın kaplı banyosu, lavabosu...
Türkiye 125 bin makam aracıyla dünya rekorunu elinde bulunduruyor.
Yalnızca Tayyip Erdoğan’a
tahsis edilmiş 16 uçak var. Sadece bir uçuşunun maliyeti 1 milyon lira. Uçaklar hiç kullanılmasa
bile yıllık bakımı masrafı ise 38
milyon lira.
Bu parayı halkımızın ödediği
vergilerden alıyorlar. Yani halktan
çalıyorlar. Böyle lüks içinde, şatafatlı
bir yaşamı olunca adamlarının da
aynı şaşaa içinde yaşamı oluyor.
Bu ülkede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış Turgut Özal;
“Benim memurum işini bilir” demişti. Bu, faşist devletin anlayışıdır!
Ve onlara göre “Devletin malı
deniz, yemeyen domuz”dur.
AKP’nin belediye başkanları, bürokratları, adamları da tıpkı Özal
gibi ‘işini biliyorlar’. İşleri çalıp çırpmak! İşleri yolsuzluk, soygundur!
Aynı Diyarbakır belediyesinde
kayyum döneminde 1 ton 600 kilo
fıstıklı kadayıf yendiğini, 92 bin
TL’ye kahve fincanı alındığını da
öğrendik.
Kısacası soygunun, yolsuzluğun
haddi hesabı yoktur. Bu değirmenin
suyu halktan çaldıklarıdır.
Yedikleri insan eti, içtikleri kandır
bunların.
Halkımız; bir lokma ekmeğe
muhtaç, çoluğuna çocuğuna ekmek
götürebilmek, karınlarını doyura-

bilmek için canını dişine takıyor.
Beyler, paşalar ise zevk ve sefa
içinde bir yaşam sürüyor.
Neyle? Halktan çaldıklarıyla,
halkın alın teriyle, halkın kanıyla...
Bizim çocuklarımız akşam yatağa karnı aç giriyor, çocuklarını
doyuramayan anne intihar ediyor.
Oğluna bir okul pantolonu alamayan
baba intihar ediyor. İş bulamadıkları
için aç kalanlar kendini yakıyor.
Yoksul halkımızın ocağına ateş
düşmüş. Her ay 100’den fazla işçi
işyerlerinde katlediliyor. Bu faşist
düzen madenlerde, inşaatlarda, her
işyerinde dökülen alın teriyle, katledilen canlarımızın kanıyla besleniyor. Gel gör ki, yine de doymak
bilmiyor.
Faşizm doymak nedir bilmez,
oburdur. Aksırıncaya, tıksırıncaya
kadar yerler de yine de doymazlar. Sömürü düzeni sürdükçe sonu
gelmiyor, gelmeyecek. Çünkü bu
oburluk; kan emici, vahşi kapitalist düzenin doğasında vardır.
Bu düzene son vermedikçe,
gayrı yeter çektiğimiz demedikçe
sonu gelmeyecektir. Bu düzenin
sonunu getirecek olan ezilen, sömürülen yoksul halklardır. Ancak
örgütlenerek, bu düzeni yıkarak
yapacağız. Bunun tek yolu vardır:
DEVRİM!
Bu çürümüş, yozlaşmış düzeni
yıkacağız. Alın terimizin, kanımızın
hesabını soracağız. Yoksul halktan
çalınan her kuruşun, doğmamış
bebelerimizin rızkını, yiyip doymayan o kursaklarında bırakacağız!
Yoksulluğa ancak yoksullar,
açlığa ancak açlar son verecek!
“Kıyamet dedikleri
ha koptu ha kopacak
Yoksuldan, halktan yana
bir dünya kurulacak”
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Halkın Tek Umudu Direniştir!

yüp DAL, Antep Belediyesi seçimden önce verdiği iş sözünü tutmayınca
kendini belediye bahçesinde yaktı.
Eyüp’ü bunu yapmaya iten neden, kendini çaresiz hissetmesidir.
İşsizlik, geçim sıkıntısı, pahalılık
karşısında 6 yıldır iş arayan Eyüp
bir çözüm bulamayınca kendi canına kıydı.
Eyüp ilk değil. Urfa’da, Adana’da,
Balıkesir’de, Kayseri’de halktan in-
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BÜYÜK İNSANLIK
Büyük insanlık
gemide güverte yolcusu
trende üçüncü mevki
şosede yayan
büyük insanlık
Büyük insanlık
sekizinde işe gider
yirmisinde evlenir
kırkında ölür
büyük insanlık
Ekmek büyük insanlıktan
başka herkese yeter
pirinç de öyle
şeker de öyle
kumaş da öyle
kitap da öyle
büyük insanlıktan başka
herkese yeter
Büyük insanlığın
toprağında gölge yok
sokağında fener
penceresinde cam
ama umudu var
büyük insanlığın
umutsuz yaşanmıyor

sanlar işsizlik nedeniyle kendilerini
yaktılar.
Ataması yapılmayan öğretmenlerden, basına yansıdığı kadarıyla,
36 kişi intihar etti. Kanun Hükmünde Kararnameler ile (KHK)
işinden atılan 60 kişi canına kıydı;
daha doğru bir ifade ile bu insanların
her biri devlet tarafından katledildi.
Konya’da Ayaz bebek donarak
öldü, Adana’da Emine Akçay çocukları ısınsın diye saç kurutma
makinesini açıp intihar etti, İsmail
Devrim çocuğuna okul pantolonu
alamadığı için intihar etti.
Üstelik bunlar Maliye Bakanı
Berat Albayrak’ın art arda ekonomi
hep iyiye gidecek açıklamalarını
yaptığı bir dönemde oldu.
Halkımız yalnızca açlıktan, işsizlikle yaratılan çaresizlikle katledilmiyor. İş bulunca da, iş cinayetlerinde ölmek artık sıradan bir olay
haline geldi. 2019’un ilk beş ayında
532 işçi iş cinayetlerinde katledildi.
Halka sunulan iki seçenek var;
ya boğaz tokluğuna ölümün kıyısında çalışırsın ya da seni yoksulluktan kendini öldürecek duruma
getiririz.
Halkı çaresizliğe, açlığa mahkum
eden bu düzenin içinde umut etmek
güç bir iştir.
Umudu var edenler, bu düzene
direnenlerdir. Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi’nde direnişe başladığında bir ziyaretçinin; “İntihar etmeyi
düşünüyordum, bu direniş bana
umut oldu.’’ dediğini anlatıyordu.
1 Mayıs’ta Nazife Onay ve Mehmet Dersulu KHK’lar yüzünden intihar edenleri haykırdı, Taksim Meydanı’nda.
Direnmenin gücü, bu düzenin
halklara biçtiği kefeni kabul etmemekten gelir. Direnmek; umudu var etmek demektir.
Direnişçiler yaşama becerisine
sahiptir. Türkan Albayrak eşinin
hastalığına karşı da direnerek, direnişini büyütüyor.
Nursel-Selvi Hocalar tutukla-

malar karşısında
direnişi bırakmıyor. Direnişler
Meclisi’nde direnişçiler her dertlerini ortaklaştırıp
çare buluyor.
Çaresizliğin,
umutsuzluğun
karşısına dayanışmayla çıkıyorlar. Çaresiz
değiliz, derdimizin dermanı ellerimizdedir.
Direnişler Meclisi olarak bu
köhne düzenin bize sunduğu seçeneklerden başka bir seçenek
daha olduğunu, direnmenin
mümkün ve zorunlu olduğunu
söylüyoruz.

301 Gündür Direnen Kezban Ana
Onurumuzdur
Direnişimizin
301. günündeyiz. İlk sloganı
attık. 300. gün
programı çalışmaları var. Grup
Yorum program
için prova yapıyor.
Program saat 17.00’da, Gazi Şehitleri Cemevi Başkanı Göksel Fidan’ın konuşması ile başladı. Cemevi’mize yapılan baskında, polisin
salona işemesini ve duvara yazı yazılmasını basın açıklamasıyla teşhir
eden, Başkan Zeynep Yıldırım’ın,
sindirme amacıyla tutuklandığını anlatan kısa bir konuşma yaptı ve sözü
Kezban anaya bıraktı.
Kezban ana; “Kızımın ve haksız
yere tutuklanan herkesin özgürlüğü
için 301 gündür oturuyorum. Kızım
serbest bırakılıncaya kadar da oturacağım. Kızımla, damadımla ve bütün
çocuklarımla gurur duyuyorum” dedi.
Daha sonra PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, Çorlu’dan Mustafa
Can, diğer şube başkan ve yöneticileri
duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.
Program, Grup Yorum’un verdiği
dinletiden sonra verilen yemekle
sonlandırıldı.
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Avrupa Direnişler Meclisi’nden Açıklama:

Aynı Anda 5 Ülkede Eylemdeyiz!
Emeğimizle Varız, Oturum Hakkımızı İstiyoruz!
vrupa’da her geçen gün ekonomik, sosyal,
siyasal alanda saldırılar artmakta. Irkçılık
ve yozlaşma ise birçok Avrupa devletinin
elinde en başta biz Türkiyeliler olmak üzere diğer
tüm halklara karşı silah olarak kullanılmaktadır.
Irkçılığın bir devlet politikası olduğu, parlamentolarda
temsil edildiği, devletlerin haber alma teşkilatlarında,
polis teşkilatlarında, çalışma dairelerinde, okullarda
ve birçok kurumda örgütlü olduğu artık ayan beyan
ortadadır.
Bizler günlük hayatlarımızda bile ırkçı politikalar
ile sürekli karşılaşırken bu politikalardan güç alan
ırkçı katiller sokaklarda göçmen avına çıkacak kadar
pervasızlaşmışlardır.
Yozlaşma ise daha sinsi bir politika olarak hayatlarımıza sokulmakta, uyuşturucuya ulaşmak neredeyse
okul çağındaki çocuklarımız için bile sorun olmamakta,
kumar salonları yetmiyormuş gibi kumar makineleri
en küçük dükkanlara bile girmekte, fuhuş ise bir
geçim kapısı gibi sunularak normalleştirilmektedir.
Avrupalı devletler uyuşturucudan, kumardan, fuhuştan ciddi paralar elde ederken bu bataklığa
saplanan birçok insanımız ciddi maddi ve manevi sorunlar yaşamakta, yuvalar yıkılmakta, köklerimizden,
değerlerimizden, vatan ve halkımıza yabancılaşır
hale getiriliyoruz.
Bizler ise sömürgeci politikalar sonucunda ülkelerini
terk etmek ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşamak
zorunda bırakılan ilticacılarız.
Yukarıda saydığımız bu politikalara teslim olmadığımız gibi, karşısında mücadele etmekten geri durmadığımız için bugün cezalandırılıyoruz.
Oturum, kazanılmış bir haktır! Ve hiçbir hak
bir diğer özgürlüğün, bir hakkın kullanılmaması
için tehdit aracı olarak kullanılamaz!
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Düşüncelerimizle yaşadığımız için cezalandırılıyoruz.
- Oturum haklarımız yasa dışı bir şekilde gasp
ediliyor.
- 30 km sınırlandırılmasıyla hiçbir cezamız yokken yaşadığımız yerler bir hapishaneye çevriliyor.
- Yasa dışı bir şekilde cezaevine çevriliyor yaşadığımız yerler.
- Seyahat etmek özgürlüğümüz gasp ediliyor.
Yani kazandığımız haklarımız bize yönelik bir
tehdit aracına dönüştürülüyor.
Bize yönelik suç bulamayan Avrupa emperyalistleri;
en demokratik, insani haklarımızı kullanmayı suç gibi
gösteriyor.
1 Mayıs’a katılmak, türkü gecesine katılmak örneğin
işlediğimiz “BÜYÜK” suçlar.
Bizi terörize edip tecrit etmeye, yalnızlaştırmaya
ve nihayetinde imha etmeye çalışıyor Avrupa emperyalizmi.
Almanya’daki NSU davasını ve tek tek katledilen,
diri diri yakılan insanlarımızı unutmadık... Unutmayacağız da...
Haklarımız için direnmeye devam edeceğiz.
Düşüncelerimiz için direnmeye devam edeceğiz.
Faşizme ve emperyalizme karşı olmak suç değil,
en temel görevdir.
İstedikleri cezaları versinler, bize baş eğdiremeyecekler.
Tehdit, şantaj, hak gaspları, gözaltılar, tutuklamalar
ne yaparlarsa yapsınlar kazandığımız haklardan vazgeçmeyeceğiz.
En temel hakkımızı; oturum hakkımızı, sosyal tüm
haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

FAŞİZMİN BASKI VE YASAKLARINA KARŞI

Avrupa’da direnişçiler olarak daha örgütlü ve
kolektif hareket etmek, tecrübelerimizi birbirimizle
paylaşmak, ortak sorunlarımıza ortak çözümler
bulabilmek ve en önemlisi de direnişlerimizi büyüterek hem en doğal haklarımızı geri alabilmek
hem de benzer durumlarda olan başka insanlarımıza umut olabilmek için Avrupa Direnişler Meclisi’mizi kurduk.
Meclisimiz ile daha güçlü ve daha umutluyuz ki
Avrupa Direnişler Meclisi’nden Almanya-Schwetzingen’deki
Cemaat Ocak haklarını bu direnişle tekrar kazandı.
Bu direniş; oturum haklarımızı nasıl gasp ettiklerini
gösterirken, ancak direnilerek haklarımızı geri alabileceğimizi de gösterdi.
Direndik ve kazandık.
Buradan da Avrupa Direnişler Meclisi olarak oturum
hakkı gasp edilen halkımızı direnişe katılmaya,
haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Tüm Avrupa’da yaşayan tüm halkları direnişi desteklemeye çağırıyoruz.
Çadırlarımızı-direniş mevziilerimizi ziyaret ederek, telefonlarımızla bizi arayarak, yetkili yerlere
açacağınız protesto telefonlarıyla desteğinizi bekliyoruz.
Adaletsizliği kabul etmeyeceğiz! Emeğimizle varız,
haklarımızı istiyoruz!
Oturum hakkımızı geri istiyoruz! Yaşadığımız
yerlerin cezaevine çevrilmesine izin vermeyeceğiz!
Oturum Hakkımızın Tehdit Aracı Olarak Kullanılmasına Son Verilsin.
İmza Dayatmasını Tanımıyoruz. 30 Km Sınırlamasını
Tanımıyoruz.
Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir.
Faşizme ve Emperyalizme karşı olmak suç değil,
görevdir.

Düşüncelerimizle varız, Haklarımızı istiyoruz!
Biz aşağıda imzası olan direnişçiler olarak Avrupa
Direnişler Meclisi’ni selamlıyoruz!
Almanya; Düsseldorf, Hamburg ve Mannheim’da...
Fransa, İngiltere, Belçika ve Avusturya’daki direnişçiler olarak.
27 Mayıs Pazartesi günü; saat 13.00’da... bulunduğumuz her ülkede, aynı anda Avrupa Direnişler
Meclisi’ni selamlayacağız.
Birlikten güç doğar!
Gücümüzü gösterelim!
Gücümüz birliğimizdir.
Gücümüz örgütlülüğümüzdür!
Avrupa Direnişler Meclisi olarak; tüm hakları gasp
edilenlerin, adalet arayanları meclisimiz çatısı altında
birleşmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz.
* Almanya Düsseldorf Çadırı’ndan: İlker Şahin,
Deniz Yıldız, Haydar Demiray, Hasan Hüseyin Köse,
Mesut Demirel 01783408516
* Almanya Hamburg Çadırı’ndan: Musa Aşoğlu’na
Özgürlük Komitesi 01744549193
* İngiltere Direniş
00447471243012

Çadırı:

Çağrı

Güler

* Belçika’dan: Cahit Zorel 0032484822401
* Avusturya’dan: Hatime Azak 00436766847715
* Fransa’dan: Veli Yatı ve Zehra Kurtay
0033753199767
Avrupa Direnişler Meclisi
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AVRUPA’DA DA
MUCİZE KİTLE ÇALIŞMASINDA, SİHİR ÇATKAPIDA!
rup Yorum’un 14
Nisan’da
Belçika Antwerpen
konserinde salonda
850 kişi vardı.
Peki kapıda satılan bilet sayısı kaçtı

G

dersiniz?
28. Yazıyla, yirmisekiz.
Yani onda bir bile, yirmide bir bile değil.
Sonuç şudur: Konsere, bire bir gittiğimiz kitle gelmiştir.
Bu, Düsseldorf’taki, Oberhausen’deki büyük konserlerde de böyle oldu.
12.500 kişinin katıldığı konserde, kapıda satılan
bilet sayısı 470 kadardı.
14.500 kişinin katıldığı konserde kapıda satılan
bilet sayısı 600 idi.
Bizim etkinliklerimizde oranlar genel olarak böyledir.
Dolayısıyla, ne kadar afiş asarsanız asın, ne kadar
ilan, reklam verirseniz verin;
sonucu belirleyecek olan bire bir çalışmadır.
Afişler, bildiriler, pullamalar, reklamlar, bunlar bir
havanın oluşması açısından çok önemlidir; ama bu
havanın katılıma dönüşmesini sağlayacak olan
bire bir çalışmadır.
Doğrudan kitleye ulaşmamızdır.
GİTTİĞİMİZ KİTLE GELİR.
Rakamların gösterdiği budur.
***
Genel kitle çalışmamızda olsun, dergi satışında
olsun, konser vb. etkinliklerimizde olsun, en temel
eksiklerimizden biri de çatkapı çalışmasıdır.
Bu konserde de bu eksikliğimiz oldu.
Ancak yine de yaptığımız kadarının sonuçları çarpıcıydı.
Antwerpen’de tanımadığımız, bilmediğimiz 21 yere
çatkapı girildi.
Sonuç?
Hiçbirinden boş çıkılmadı.
Tanımıyorduk, tepkilerini kestiremiyorduk, girdik,
anlattık ve işte sonuç.
Kimisi adalet isteğimize katıldığı için bilet aldı.
Kimisi genel olarak sol olduğumuz için aldı.
Kimisi, aslında bize pek katılmıyordu; ama “buraya
kadar gelmişsiniz” diyerek emeğimize, çabamıza
saygı göstererek katkı sundu.
***
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Bir işyerinin önünde durduk; dükkanın ismi, içerideki
resimler vb. dinci vb. olabilirdi; iki kişi çatkapı yapıyordu.
Bir arkadaş girmeyelim dedi ilk önce. Sonra girelim
diye karar verdiler ve girdiler.
Böyle böyle konserimiz var diye anlatıldı. Biraz
sohbet ortamı oluştu. Sohbet nerelisinize geldi. Onlar
sordu, birimiz “Elazığlıyım” dedik. Sonra biz sorduk.
Cevaben onlar da Elazığlıyız dediler. Adet olduğu
üzere soruldu. “Neresindensiniz?”
Kürdemlik köyünden diye cevap verdi esnaf arkadaş.
Çatkapı yapan iki arkadaştan biri diğerinin kulağına
eğilip, “Bizim Dayı’nın köyü” dedi.
Ama bu sözü esnaf da duymuştu.
- “Senin dayın bizim köylü mü?” diye sordu.
Bizim arkadaş biraz şaşırarak; “Bu Dayı başka dayı”
dedi.
Esnaf’ın cevabı ise şöyle oldu: “Ha, sen Dursun
Karataş’ı diyorsun, o bizim köylüdür.”
Sonuçta acaba girmesek mi diye kapı önünde durakladıkları esnaf, bir bilet aldı, ayrıca arkadaşları başka
bir işyerine yönlendirdi, orada da beş bilet aldılar.

Hissemize Düşen:
Bütün kapıları çalalım.
Belki kapı açılmaz... En kötü ihtimal, açılır
yüzümüze kapatılır.
Ama bilelim ki; tüm dinamikler, tüm güzellikler, tüm çelişkiler, yozlaşmanın dibindeliler,
devrime sosyalizme sempati duyan ama devrimin,
sosyalizmin ulaşamadığı insanlar, tüm öfkeli yürekler, isyana hazır beyinler, kısacası, devrimin
ordusu, kitlesi, o kapıların arkasındadır.
Kapıları çalmadan onlara ulaşamayız.

Ankara Dev-Genç'ten Politik Gezi
Ankara Dev-Genç’liler 26 Mayıs’ta 19-22 Aralık
katliamının provasının yapıldığı Ulucanlar Hapishanesi’ne politik gezi düzenledi. Gezi sonrasında
Ulucanlar’da yaşanan işkenceler ve Ulucanlar
Katliamı’na ilişkin yazılar okundu. Okunan yazılarda
devletin devrimci tutsakları düşüncelerinden vazgeçirmek için Ulucanlar’da hamamlarda işkencelerden geçirip katlettiği, işkenceler sonucunda
cesetlerini tanınmaz hale getirdiği, ailelerinin
teşhis dahi edemediği, 17 yaşında daha ömrünün
baharında devrimci olduğu, bağımsız Türkiye istediği için idam edilen Erdal Eren’i katledenin
faşist ve katil devlet olduğu anlatıldı.
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Tüm Ezilen Halkların Hesabını Sormak İçin
Cüretli Olmalıyız
Yalnız İktidar İddiasına Sahip Olanlar Cüretli Olabilir
Tarihimiz Cüretli Karar ve Eylemlerin Tarihidir!
sosyalizmi, kurtuluşu, özgürlüğü
getirecektir halklarımıza!
Halk ve vatan sevgisiyle; bize
yaşatılan adaletsizliklerin hesabını
sormaktır. Bunun için onurlu ve
şanlı kavgamızın nihai zaferi için
cüretli olmalıyız.

Kurallarımız:

İLKE-KURAL-GELENEK
Tanım:
üretin TDK sözlüğünde
karşılığı: “Yüreklilik, ataklık, cesaret, ataklık etmek, yürekli davranmak” olarak
geçiyor. Biz devrimciler için ise cüretli olmak, “Sadece Cepheliler
yapabilir, biz yapabiliriz” diyebilmektir. Yüreklilikle düşmandan
hesap sormaktır.
Kavgada en öne atılıp, boşlukları
doldurmaktır. Haklılığımıza, meşruluğumuza güvenerek; halkın yaşadıklarının, vatanımızın parsel
parsel satılmasının, şehitlerimizin
hesabını sormaktır. İktidarı alacağına sonsuz derecede inanmaktır.
Halka güvendir, kendine güvendir.
Adaletsizliğe karşı “Halkın adaleti”
olmaktır!

C

İlkelerimiz:
Bu kavga sınıf kavgasıdır, birbirine düşman iki sınıf vardır. Ve
bu savaşta biri yok olacak. Düşmanımızla olan bu kavgada açlığa,
yoksulluğa, sömürü ve katliamlar
yaratan bu düzene son verip yerine,
Devrimci Halk İktidarı’nı kurmak
için cüretli olmalıyız. Haklı olan,
meşru olan bizleriz. Onun için de
sonuna kadar cüretli olması gereken de bizler olacağız!
Kavgada cüretli olmalıyız. Cüret
atılganlıktır, militanlıktır, tarihsel ve
sınıfsal haklılığımızın pratik kanıtıdır.
Ki, kavgada cüretli olanlar kazanır.
Cüret; bağımsızlığı, demokrasiyi,

Cüret, kişisel bir özellik değil
ideolojiktir. Politik olarak cüret,
her şart altında koşullara teslim
olmamak ve düşman saldırısının
boyutu ne olursa olsun teslimiyete
düşmemektir. Tüm bedelleri göze
alıp halkın adaleti ve direniş geleneğinin bir halkası olmak için öne
atılmaktır.
Tek başına kalmayı göze alarak
doğruları savunmak ve hayata geçirmektir. Tarihi direnenler yazar.
Bu tarihin yaratılmasının gücü siyasi
cürettir, boyun eğmemektir.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
yozlaştırma saldırısı başta olmak
üzere tüm saldırıları; halka olduğu
gibi aynı zamanda bizim siyasi düşüncemize, ideolojimizedir. Cüret,
bu saldırılar karşısında aldığımız
tavırda, politika ve taktiklerimizi
hayata geçirmekteki ısrarımızda
kendini gösterir. Düşman cephesini
zayıflatmak, halkın cephesini büyütüp bu düzenin yıkılmasını sağlamak için cüretli olmak zorundayız.

Yozlaşma:
İktidar iddiası olmayanlar, hiçbir
bedeli göze alamazlar. Cüretli olamazlar. Ancak iktidar iddiası taşıyanlar tüm bedelleri göze alarak
direnebilir.
Emperyalistlere ve işbirlikçilerine
karşı yürüttüğümüz kavgada cüretli
olmak zorundayız. Eğer cüretli olmazsak, kaybeden, yok olan taraf
biz oluruz.
Biz her koşulda iktidar iddiamızdan milim sapmadığımız için
cüretliyiz. Cüretimizi Marksist-Le-

ninist ideolojisinden, bu doğrultuda
şekillenen stratejimizden ve hedefimizden alıyoruz.
Tarihsel ve siyasal haklılığımızdan alıyoruz.
Kızıldere’den 1984-1996-20002007 ölüm oruçlarına, 7 yıl süren
direniş ve bugünlere kadar, girdiği
tüm direnişlerde cüretle, emin adımlarla yürüyen, ilkler yaratan, öncülük
eden tarihimizi bilmemizden alıyoruz. Bu yüzdendir ki, Cephe’nin
ve Cepheli’nin adı hep cüretle ve
yaratıcılıkla anılır.

Gelenek:
Cüretli olmak, sorumluluk üstlenmektir. Cüretli olmak tek başımıza kalsak da omuzlarımıza milyonlarca insanın hesabını sormayı,
yaşatılan adaletsizlikler için halkın
adaleti olmayı, teslim olmama geleneğine bir halka daha eklemeyi
yükler.
Ezilen milyonlarca halkın, yoldaşlarımızın yanımızda olduğunu,
bize baktığını ve “Hesap Sorma”
sorumluluğunu yükler. Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan, Onur, Leyla, Mahir
ve 11’ler olmamızın görevlerini yükler. Adaleti, umudu, halkı temsil ettiğimizi, en önemlisi de yeni insanı
temsil ettiğimizin sorumluluğunu
yükler.
Ezilen dünya ve Türkiye halklarının umudu, Marksist-Leninist ideolojinin savunucuları olarak, tüm emperyalist saldırıların karşısına tarihsel
haklılığımızla, sınıf bilincimizle, cüretimizle çıktık, çıkacağız.
Emperyalizme, işbirlikçi oligarşiye karşı savaşı her geçen gün
daha da büyütecek, halkı savaştırıp,
savaşı halklaştırma sorumluluğuyla
hareket edeceğiz.
Düşman saldırıları karşısında
sonuna kadar direnmeye, emperyalizmin ve oligarşinin psikolojik,
ideolojik saldırısının karşısında,
emin adımlarla devrime, sosyalizme
yürümeye devam edeceğiz.

GRUP YORUM 16 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!

29

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

LİZME VE
A
Y
R
E
P
M
E
KARŞI
FAŞİZME

e
v
Ş
A
V
A
S
S AVA Ş Ç I

ain, ihanet edendir. Emanete hıyanet eden.
İyiliğe karşı kötülük edendir sözlükteki
tanımı.
Hain; halkına, vatanına, yoldaşlarına ihanet eden-

H

dir.
Hain; halkının, yoldaşlarının sevgisine, kendisine
verdiği değere, emeğe ihanet edendir.
Tüm hainler kişiliksizdir. Hainler yalnızdır. Kimseyi
sevemezler, kimseye güvenemezler.
Onları seven kimse de olmaz. Hainlerin kişiliği sevilmez. En yakınları bile hainlere güvenmez, sevemez!
Dünyanın neresinde olursa olsun tüm ezilen halklar;
halkına, davasına, yoldaşlarına, sevdiğine ihanet edeni
lanetlemiştir. Dünyanın en alçak, aşağılık yaratığıdır.
Hiçbir yerde duramaz. Kimse ona güvenmez, güvenemez. Çünkü hain, her an herkesi arkasından vurabilir. Hainler arkadan vurur. Kimsenin suratına
bakacak yüzleri yoktur. Sümüklü bir böcek, sümüklü
bir mendildir hainler.
Haklı ve meşru bir savaş veriyoruz. Bu savaşta
tereddüte yer yoktur. Çünkü tereddütle ihanet arasında
kalın bir çizgi, ip yoktur. Emperyalizme, oligarşiye, faşizme karşı sürdürdüğümüz ve her geçen gün büyüttüğümüz savaş ve savaşçılık da bir oyun değildir.
Oyun oynanmıyor.
Savaşın yasaları, kuralları var. Hainler de yürüttüğümüz bu savaşın düşman cephesinde yer alan
aşağılık yaratıklardır.
Berk Ercan, Ceyhun Bay, Özgün Yiğit Taş gibiler
düşman karşısında direnmemiş, vatanlarına, halklarına
yoldaşlarına sırtlarını dönmüş, arkadan hançerlemişlerdir.
Mahir Mete Kul, Berk Ercan haininin verdiği ve imzaladığı ifade ile 10 ay tutsak kaldı. Tahliye oldu, Yunanistan’a annesinin yanına gitmek isterken Meriç’te
boğularak öldü. Mahir Mete’nin ölümünden Berk
Ercan da sorumludur. Düşmana verdikleri ifade ve
yürüttükleri işbirliği sonucunda 300’den fazla
insan gözaltına alındı, çoğu tutuklandı.
Bu aşağılık tipler yaşamayı hak etmiyor. Bunlarda,
bu kişiliğini, onurunu satmışlarda onurun zerresi
yoktur. İnsanlık adına bir değerleri beyinlerinde yoktur.
“Hain düşmandan da fazla ölümü hak eden yaratıktır
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Hain, Düşmandan da Fazla
Ölümü Hak Eden Yaratıktır!
ne güzel söylemişler ite it ölümü, hainliğin cezası
ölümdür. Hainlik insanın kendisi dair her türlü değerin
üstüne tükürmesidir.
Kişiliğini, onurunu, namusunu satandır. Onurunu
satan adam ölmeyi hak etmiştir. Hem de en aşağılık
biçimde...”
300’den fazla insanın özgürlüğünü elinden alan
Berk Ercan gibi hainler içindir bu şarkı. Dilden dile
söylenip ezberlenmiştir. Dersim halkına ihanet eden
Rayber’i kim hatırlıyor şimdi? Sadece ve sadece hainlere örnek için anılıyorlar.
Hainler yediği ekmeğe, yemek kabına tükürenlerdir.
Düşmanın ekmeğini yiyorlar. Düşmanın ekmeğini yiyenlere haramdır insana ait olan her şey.

HARAMLA MİDESİNİ DOLDURANLARI
TOPRAKLARIMIZDAN SİLECEĞİZ!
Düşman hainleri, ajanları, itirafçıları bir yere kadar
kullanır. Kullanma tarihleri bitince de fırlatır atar. Hain
her şeyini satmıştır. Kendini satan her şeyi satar.
Bu namussuzlara kim güvenebilir? İçlerinde nasıl
bir sevgi olur? Yediği tasa, tabağa tükürende ne
vardır? Ne kadar soru yazarsak yazalım hepsinin
cevabı aynıdır. Halkını, vatanını, yoldaşlarını, örgütünü
satan her şeyini satar. Hiçbir kuralları, hukukları
yoktur. Değerin kalıntısı yoktur yaşamlarında.
Biz onları rahat bırakmayız. Yoldaşlarımızın özgürlüğünü aldılar. Yoldaşlarımız bu aşağılık yaratıklar
yüzünden katledildiler. (Bahattin Anık, Sebahattin
Yavuz şehitlerimiz hainlerin verdiği bilgilerle, yer göstermeleri sonucu katledildiler.)
Bu hainlere kinimizi kusmalıyız. Hainler hiçbir
yerde rahat nefes alamamalılar. Çünkü halkın adaleti
olan bizler halkın şahanları bu aşağılık tiplere rahat
nefes aldırmamalıyız. Yapamıyorum diye bir şey lügatımızda yoktur!
Her aracı faşizmin teşhirine ve halkın mücadelesini
büyütmeye yönlendirmeliyiz.
Ayakkabı boyasıyla duvarlara bu hainlerin isimleri
yazılabilir. Kahvelerde, halkın olduğu yerlerde resimleri
yapıştırılabilir. Cephe’nin, hainlerin gölgesi gibi olduğunu
anlatalım.
Polis gözaltına aldığı devrimcilere, gençliğe, ailelerimize işbirliği dayatıyor. İhbarcılık dayatılıyor. Halkta
işbirlikçiliğin, hainliğin, dönekliğin, ihbarcılığın meşrulaştırılması çabaları var. Ama biz bu meşrulaştırma
çabalarının karşısındayız.
Halkın şahanları düşmanın bu saldırısını boşa çıkartacaktır. Ellerimizde afişimiz, bildirimiz, fırçalarımızla
halkın duvarları bizi bekliyor. Kapı kapı ihanetin ne
olduğunu ve karşılıksız kalmayacağını anlatmalıyız.
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TENEKE KUTUDA İZİ ÇIKAN ADALET
sman Beyazkaya demokratik eylemlere katıldığı için polisin yakından
tanıdığı bir kişiydi. İfade hürriyetini kullandığı için defalarca gözaltına
alınmış, işkence görmüş ve tutuklanmıştı.

O

Polis DHKC milislerinin Okmeydanı’nda gerçekleştirdiği bir silahlı eylemin
faillerini bulamıyordu. Bu da güçlü devlet imajına ters düşecekti. Nasıl olur da İstanbul’un göbeğinde gerçekleşen bir eylem engellenemez, failleri yakalanamazdı?
Hemen Okmeydanı’ndaki demokratik kurumlara sık sık girip çıkan kişiler gözden
geçirildi ve inandırıcı bir isim arandı.
Osman Beyazkaya’nın kalan hayatını hapishanede geçirmesine karar veren
mahkeme olayı temsil edecek bir delil aramadı. Polis memurları avukatların
olmadığı bir şekilde dinlendi. Buna rağmen eylem sırasında Osman Beyazkaya’yı
gören bir kimse olmadığı görüldü. Polislerden biri ise, “görev yerime doğru
giderken arkamda gördüğüm kişidir” şeklinde ifade verdi. Ne kadar zorlasalar
inandırıcı olamıyorlardı.
Sonunda uysa da olur uymasa da diyerek yeni bir delil eklediler. Olayın gerçekleştirildiği yerin yakınlarında bir bankta Redbull kutusu bulunduğunu, bu
kutuda da Osman Beyazkaya’nın parmak izi olduğunu söylediler.
Olayı temsil edebilecek kamera kayıtları getirilmedi. Onun yerine ilgisiz kayıtlar
getirildi. Bu kayıtlarda değil Osman Beyazkaya’yı hiç kimseyi teşhis edecek
elverişli görüntü bulunmuyordu. Yine de “Burada Osman Beyazkaya” var demekte
ısrar ettiler. Avukatların; “O zaman bilirkişiye gönder” talebine rağmen görüntüleri
bilirkişiye bile göndermeden hakimler kalemlerini kırdılar ve hükmü verdiler.
Osman Beyazkaya’yı mahkum eden bir teneke kutuda izi çıkan yargının
adaletini kabul etmiyoruz. Biz gerçek adalet istiyoruz.
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FERHAT, ADİL, SONER, ESAT,
ROJİN, NURULLAH VE LEVENT’İN

KATİLİ DEVLETTİR!
runda kalan çocuklarımızın ahı kalmayacak, hepsinin hesabını soracağız!

* Mersin’in Erdemli ilçesinde 12 yaşındaki Suriyeli
Muhammed, üzeri kirli olduğu gerekçesiyle minibüste
koltuğa oturtulmadı. Muhammed H., “Adam bana
‘işaret ettiğim yere otur’ dedi. Neden dedim. ‘Elbisen
kirli’ dedi. Bir şey olmaz dedim, parasını verdim
dedim; ama adam ısrar etti, illa yere oturmamı istedi.
Ben de oturdum. O zaman da uykum geldi, yattım”
dedi.
Suriye halkını vatanından göç etmek zorunda
kalan emperyalistlerin düzeni, ikinci bir darbeyi de aç
ve yoksul bırakarak vuruyor. Muhammed yaşadıklarını
şöyle anlatıyor: “Nerede iş bulsam orada çalışıyorum.
Belirli bir yerde çalışmıyorum. Ekmeğimi arıyorum,
nerede iş bulsam gidiyorum. Biz 4 kardeşiz. Ben en
büyükleriyim. 6 yıldır buradayım. Babam hasta,
ameliyat oldu. Kendisi asansör ustası. Düştü, yaralandı,
ameliyat oldu. 1 senedir çalışmıyor. Okula gidiyordum,
2 sene okudum ama 1 yıldır gidemiyorum.”
Muhammed’i vatanından kopartan, onu aşağılayan
bu düzenin sahiplerine karşı MUHAMMED İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
Muhammed parasını verdiği minibüste koltuğa
oturtulmazken, Tayyip’in 16 uçağı var. Ve üstelik
sadece bir uçuşunun maliyeti 1 lilyon lira. Uçakların
yıllık bakımı masrafı bile 38 milyon lira. Bu parayı
halkımızın ödediği vergilerden alıyorlar. Yani halktan
çalıyorlar. Ayrıca ek bilgi: Türkiye 125 bin makam
aracıyla dünya rekorunu elinde bulunduruyor.
SONUÇ OLARAK; Katledilen, aşağılanan, horlanan,
vatansız ve aç bırakılan, babalarının yerini almak zo32

Ankara

*Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatıldı, hastanede
çalışan 400 işçi işten atıldı.
400 işçi ve ailesi için ADALET İSTİYORUZ. Çalışma
hakkımızı gasp eden düzene karşı ADALET İSTİYORUZ!
*

Tuzla’da bulunan Kuzey Star Tersanesi’nde
Sparta isimli gemide 25 Mayıs’ta yeni boya yapılmış
tanka girdikten sonra zehirlenen iki işçiden biri yaşamını
yitirdi, diğer işçi hastanede tedavi altına alındı. Can
pazarında canımızı satılığa çıkaran, canımızı alan bu
düzene karşı ADALET İSTİYORUZ!

* Maraş’a bağlı Pazarcık ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak tarlada sarımsak toplayan
14 yaşındaki Ferhat Aslan, ayaklarını yıkamak
isterken kanala düşerek
boğuldu. Okula gitmesi
gerekirken sarımsak topMaraş
layarak ailesine katkıda
bulunmak zorunda bırakılan ve çocuklarımızın can
güvenliğini gözetmeyen bu düzene karşı mücadeleye
çağırıyoruz. BİR DAHA GÖZLERİNİ AÇAMAYACAK
OLAN FERHAT ASLAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
* Bursa Merkez Osmangazi ilçesi, Panayır mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi’nde bir otelin dış cephe
temizliğini yapan 2 işçinin bindiği sepetli vinç, güvenlik
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Bursa

Urfa
ayakları olması gerektiği gibi açılmadığı için devrildi.
Adil Demir (52) ile Soner Oğuz (42) isimli 2 işçi, 50
metre yüksekten düşerek öldü. İşçilerin can güvenliklerini almayan, kar uğruna güvenlik önlemlerinin
bir kenara atılmasına izin veren bu düzen KATİLDİR.
Adil Demir, Soner Oğuz ve aileleri için ADALET İSTİYORUZ!
Devletin bu katliamlara engel olması gerekirken
TBMM, “İŞ CİNAYETLERİ KOMİSYONU” kurulmasını
reddetti.
AKP ve MHP milletvekilleri, komisyon kurulması
önerisini alay ederek karşıladılar. “İnşattan, traktörden
düşmüş adamla biz mi uğraşacağız” diyerek, katilliklerini
onaylamış oldular.

* R. T. Erdoğan, bir cami açılışı sırasında iki üniversite mezunu bir kadının kendisine, “İş bulamıyoruz
efendim iş yok! Ben iki üniversite mezunuyum, işim
yok şu anda.” diye seslenmesine Erdoğan, “Kocan
çalışıyormuş bak gördün mü?” cevabını verdi. Kadınları aşağılayan, işsizliğimizle dalga geçen Erdoğan’a
karşı ADALET İSTİYORUZ!
* Konya Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi’nde
elektrik dağıtım şirketine ait kamyonetin elektrik hattı
direğine çarpıp, şarampole savrulması sonucu 19
yaşındaki işçi Muhammet Esat Güneş hayatını kaybetti.
ESAT GÜNEŞ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

* Ümraniye’deki Esenkent Mahallesi’nde bulunan
geri dönüşüm merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye
plastik atarken dengesini kaybedip makinenin

Konya

içine düştü.
Diğer işçiler tarafından hastaneye kaldırılan Nurullah,
hayatını kaybetti.
NURULLAH’IN KATİLİ BU DÜZENDİR. NURULLAH
KARAKUŞ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

* Urfa Valisi Abdullah Erin, Suruç’ta tarım işçilerinin
bulunduğu aracın taranması üzerine yaralanan 6
işçiyi ziyaret etti. Vali Erin; “Hayati tehlikeye neden
olmayacak şekilde ateş açıldığını” belirtti.
DEMEK Kİ TALİMATI ABDULLAH ERİN VERDİ!
ERİN DE HALKA HESAP VERECEK!
* Trabzon’un Ortahisar ilçesi Ayasofya Mahallesi’nde
kanalizasyon temizlik çalışmasında görevli özel firma
çalışanı Levent Şanlımeral, kanalizasyona düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri Şanlımeral’e ulaşamadı. LEVENT ŞANLIMERAL İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

* B.G isimli bir mülteci, iki hafta önce Zara mağazasından iki pantolon çaldığı gerekçesiyle gözaltına
alındı. B.G.’ye, mahkeme 4 yıl 8 ay hapis cezası
verdi. HIRSIZLARIN DÜZENİNDE ASIL HESAP VERMESİ GEREKENLER BAŞ HIRSIZLARDIR!
* Silivri TEM Otoyolu’nda 26 Mayıs günü bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlaması sonucu
çıkan yangında solunum yetmezliği yüzünden küvezdeki
3 aylık ‘Rojin’ isimli bebek yanarak yaşamını yitirdi.
Rojin’in annesi Necmiye Singer, olay anını şöyle
anlattı: “Bir an bir şey oldu, alev geldi arkadan.
Sağlık görevlileri dışarıdaydı, ben de dışarı attım
kendimi. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar. Bebeğimin yanında 3 kişi vardı ama o an yoklardı.”
Ölüm her yerde kol
geziyor. Ambulansta bile ölebiliyorsun. 3 aylıkken bile
ölebiliyorsun. Rojin’in hesabını da
biz soracağız. Rojin ve anne babası
için ADALET İSTİYORUZ!
Silivri
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F‐35’LERİN SATIŞINDAN KAZANACAK OLAN
EMPERYALİZM VE OLİGARŞİ,
KAYBEDECEK OLAN HALKLARDIR!
2. Bölüm
BOR’U; HAMMADDE HALİYLE
TONUNU 200 DOLARA İHRAÇ EDİP
İŞLENMİŞ HALİYLE TONUNU 400 BİN DOLARA İTHAL EDİYORUZ!

ARADAKİ DEVASA FARK; BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE
KIZILDERE’DEN BU YANA TÜM ŞEHİTLERİMİZDİR!
HALKLARIMIZIN GÖZYAŞI, KANI ve CANIDIR!
F-16 Uçaklarının Modernizasyonunu Yapan ve MİKES’i Kuran Osman Kavala
Roboski’de, Ülkede ve Sınır Ötesi Harekatlarda Halkımızın Katledilmesinin Sorumlularındandır!
Gerçekten Barışı Savunmak, Sömürü Sisteminin Son Bulması ve
Bağımsız, Demokratik ve Sosyalist Bir Ülke Kurma Mücadelesi Vermektir!
eçen hafta başlattığımız yazı dizimizin ilk
bölümünde; işbirlikçi oligarşinin ne demek
olduğundan, ekonominin askerileştirilmesinin ülkemizdeki örneklerinden bahsettik.
İşbirlikçi tekellerin bir yandan halkların mücadelesinin
önünü kesmek, iktidarını koruyabilmek için halka
devlet terörünü sürekli uyguladığını; diğer yandan
ise milyon dolarlarla ifade edilen karlar elde edebilmek
için askeri alandaki şirketlere yöneldiklerini, İHA,
SİHA, termal kamera, dürbün, zırhlı araç, F-35 parçaları
ve daha birçok savaş malzemeleri ürettiklerini anlattık.
F-35 projesinin ortaklarından ASELSAN’ın askeri
amaçla ürettiği kara ve hava araçlarıyla, polis ve
askerin halkımızı nasıl katlettiğini ve çocuklardan
yaşlılara, sanattan spora kadar değişik alanlarda
yaptığı işlerle nasıl halkların gözünü boyadığını anlattık.
Bu hafta, F-35’lere, ABD emperyalizmiyle bağımlılık
ilişkileri ve ülkemizdeki ortaklarından MİKES ile
devam edelim.

G

Açılımı “Askeri Elektronik Sanayi”dir. Resmiyette ise
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir
kuruluşudur ASELSAN.
2015’te MİKES’in %93 hisseyi alan ASELSAN
yani devlet, MİKES’i kendi bünyesine kattı.
Uçaklardaki komünikasyon, navigasyon ve tespit
sisteminde aviyonik arayüz kontrol modülünü ASELSAN bünyesinde yapıyor. MİKES, aynı zamanda HAVELSAN’ın 0,010 oranında ortağı. Elde edilen gelirlerin
milyon dolarlar olduğu düşünüldüğünde, bu hatırı
sayılır bir gelire tekabül eder.
İşte, Kavala Holding ve adları gizlenen onlarca
şirketi ve ortaklıklarına rağmen, emperyalizm Osman
Kavala’yı “sol”a, bir barışsever olarak kabullendirmiştir.
Oysa Kavala, ürettiği ve sattığı sistem ve uçakların
nasıl sonuçlar yarattığını, halklara nasıl kan kusturduğunu gayet iyi bilmekte ve zaten emperyalizmin
icazetinde ve faşizmden güç alarak yapmıştır ne
yaptıysa.

Kısa adı MİKES olan Mikrodalga Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. adlı şirketin İngilizce adı ise
Microwave Electronic Systems. Şirket 1987 yılında
kuruldu, uzmanlık alanı olarak savunma sanayi ve
uzay olarak tanımlanıyor. Elektronik savunma sistemleri, yazılım, donanım yapıyor.
F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu yapan
Kavala; daha sonra F-35’lerin parçalarını ve kullanılacak sistemlerini yapmaya başladı.
ASELSAN, 2002 yılında MİKES’in %72 hissesini
satın aldı. Biraz daha ayrıntılandıracak olursak; ASELSAN; 1975 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından
kurulmuş olan devlet teşebbüslü bir anonim şirkettir.

34

Roboski Katliamı’nda katledilen insanlarımız

FAŞİZMİN BASKI VE YASAKLARINA KARŞI

Sayı: 121

2 Haziran 2019

F-16’larla ülkemizde yapılan en büyük katliam
olan Roboski’de 17’si çocuk ve 24’ü aynı aileden 34
köylü katledilmiştir. Buna rağmen, başta Kürt milliyetçi
hareket ve reformist sol, bu konuyu hiç açıklamamış,
aksine gizlemiştir.
Kürt sorununu, devletle diyalog yoluyla çözmek
gibi umutlara kapılmıştır. Kürt kültürüne yaptığı katkılardan ötürü ödüller verilmiştir.
Ancak gerçek, Roboski’de oğlunu gömdükten 5
gün sonra çocuklarından kalan parçaları toplayan
annelerdir. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın
“Allah aşkına; tazminatsa tazminat” diyerek, ailelere
kan parası teklif ederek bir de aşağılamıştır. Oysa
halkımız para değil adalet beklemektedir.
Osman Kavala’nın 1985’te kurduğu İki Nokta
Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile veri toplama ve saha
araştırmaları, dijital ve basılı haritalar, güncel POI’ler,
harita altlıkları, internet tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) uygulamaları, Coğrafi Analiz Sistemleri, 360°
panoramik sanal turlar başta olmak üzere geniş bir
yelpazede kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet
vermektedir.
Elbette bu kurumların başında NATO gelmektedir
ki, şirketin referansları arasında NATO, Petrol Ofisi,
McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Adam’s Pizza,
Coca Cola, Mercedes Benz, Ford, Renault, Tofaş,
Carrefour SA, BİM, Migros ve daha onlarca kurum
ve şirket bulunmaktadır.
Dünyanın en büyük ve en kanlı terör örgütü
NATO’yu referans almak, sınıfsal olarak nerede durulduğunu da göstermektedir.
Kavala da, diğer F-35 ortakları gibi; emperyalizm
adına sömürü ve katliamların devam etmesini istemektedir.
Halkların yaşadığı acılar, Amerikan beslemesi
bir burjuva olarak Osman Kavala’nın zerrece umurunda değildir. O, emperyalizmin kendisine biçtiği
rolü oynamakla meşguldür.
Emperyalizmin “içsel bir olgu” haline gelmesi
sorunu salt kurumsal bir sorun olmanın ötesinde tam
da buralarda somutlanmaktadır.
1950’lerde bu amaçlarla ülkemize gelen ve ABD
yardım heyeti AID’de “uzman” olan, başta DPT olmak
üzere belli başlı devlet kurumlarında incelemeler
yapan Richard Podol 1970’lerde Beyaz Saray’a şu
raporu sunuyordu:
“Amerikan değerlerini benimsemiş Türk yöneticisi
yetiştirme işi başarıya ulaşmıştır. On yıldan fazla bir
zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan
yardım programı, şimdi meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da
bir iktisadi devlet teşebbüsü hemen hemen kalmamıştır.

Halen bulundukları kuruluşlarda harici kuvvet niteliği
taşımakta olan bu kimselerin kısa zamanda müdürlük
ya da müşavirlik mevkilerine geçmeleri beklenir. AID
bütün çabalarını bu gruba yöneltmelidir. (...) Buradan
özellikle orta kademe yöneticilerin üzerinde durmak
gerekir. Amaç bunlara yeni davranışlar kazandırmaktadır. Bu grubun yakın gelecekte yüksek sorumluluk
mevkilerine gelecekleri düşünülürse, bütün gayretlerim
bu krizler üzerinde toplanması mantık açısından doğrudur.”
Ülkemizdeki işbirlikçi tekellerin, Amerikan tarzı solculuğu, sanatı, kültürü, ahlakı, yaşayışı, kısacası
burjuva ideolojisi hakim kılınmaya çalışılmaktadır.
Devrimcileri, “sol” görünümlü reformistlerle, döneklerle,
sivil toplum örgütleriyle kuşatıp ideolojik teslimiyeti
dayatmıştır.
“Ne de olsa artık emperyalizm demokratikleşmiştir,
solculuk makul olarak yapılmalıdır” der Kavala gibiler.
Makul olmak, akla uygun olanı yapmaktır. Dünyanın
en makul insanları devrimcilerdir. Çünkü bizim aklımız
Diyalektik Materyalizmdir. Akıl, sınıflar var oldukça
sömürünün de hep olacağını, sömürü oldukça da
ayaklanma ve devrimlerin olacağını söylüyor.
Biz makul olanı yapmaya, sömürü düzenini ortadan
kaldırmak için savaşmaya; halkı örgütlemeye, savaştırmaya, halka yapılanların hesabını emperyalizm
ve işbirlikçilerinden sormaya devam edeceğiz!

“1998’deki polis ifadesinde Peker, Kavala’yla
yaptığı ‘işleri’ şöyle anlatıyor: “Kavala Şirketler Grubu’nun patronu Osman Kavala beni arayarak Bedrettin
Dalan’ın ortağı müteahhit Yavuz Yayla’dan bir arsa
satışından kaynaklanan 25 milyon dolarlık alacağının
olduğunu ve benim devreye girmemi istedi. Ben de
bu işi hallederek 1,5 milyon dolar komisyon aldım.”
Peker, Kavala’yla yakın iş arkadaşlığını ertesi yıl
Duygu Asena’ya verdiği röportajda şöyle anlatıyor:
“Asena: … F-16 uçak ihalesinde yabancıları kaçırttım, Osman Kavala’nın alacağını tahsil ettim,
Mehmet Ali Yılmaz’ın alacağı için araya girdim demişsiniz, doğru mu bunlar?
Sedat Peker: Kavala Holding de sevdiğim insanlar.
Osman Kavala son zamanlarda ekonomik darlığa
düşmüş bir insan, benim Fikret Aydın diye bir akrabamın yakınıdır kendisi, ben o vesileyle tanıdım,
kendisiyle yakınlığımız var. F-16 savaş uçakları konusunda yabancıları kaçırttım demedim, sadece bana
bir ricada bulunulmuştu. Orada çalışan mühendisler
kendi finanslarını bulmuşlar, sahibi Kavala’yı tanıyorsun rica eder misin dediler, sadece onların bir
araya gelmelerini sağlamıştım. Benim yaptığımı
bütün işadamları yapıyor.”
(Sabah, 19.10.2017)
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Bölüm 5

GÖLGE OYUNU DEĞİL FAŞİZMİN YARGILAMA HİLESİ: SEGBİS
FAŞİZMİN HUKUK TANIMAYAN YARGIÇLARI HUKUKSUZLUKLARIYLA
YÜZLEŞMEMEK İÇİN SEGBİS’İN ARKASINA SAKLANIYOR.
AMA HİÇBİR ŞEY ONLARI KURTARAMAYACAK!

HUKUKSUZLUKLARINI, ADALETSİZLİKLERİNİ YÜZLERİNE VURACAK,
ER YA DA GEÇ BU ADALETSİZLİKLERİN HESABINI SORACAĞIZ!
EGBİS (Ses ve Görüntü
Bilişim Sistemi), yargılamalarda bir süredir kullanılıyor. Sistemin mantığı şu; bir
davada yargılanan (sanık) veya
tanık, gizli tanık, müşteki gibi duruşma salonunda bulunması, hakim
huzurunda dinlenmesi gereken kişiler duruşma salonuna bizzat getirilmezler.
Bu kişiler kamera, mikrofon ve
ekran yardımıyla duruşmaya bağlanır, sesi ve görüntüsü mahkeme
salonunda bulunan bir ekrana aktarılır. Böylece duruşmaya katıldığı
iddia edilir veya öyle olduğu varsayılır. Gerçek böyle midir? Yazımızın devamında da ayrıntılı olarak
anlatacağımız gibi elbette öyle değildir.

S

SEGBİS uygulamasının geçmişi
çok değil 2012 yılına dayansa da
son birkaç yıldır SEGBİS ile ifade
vermeye zorlanan insan sayısının
çoğaldığını görüyoruz. Hatta mahkemeler artık ara kararlarında uyarıyor, hatta tehdit ediyorlar; “SEGBİS
ile ifade vermeyi reddetmesi halinde
savunmasını yapmış sayılacağına…”
Hatta daha da ileri giderek bu
tehditlere rağmen SEGBİS’le ifade
vermeyi reddedenlerin “zorla” SEGBİS’e çıkarılması için talimat veriyorlar. Buradaki “zor”un ne anlama
geldiği de açık: İŞKENCE.
Bunun son örneğini geçtiğimiz
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günlerde Grup Yorum üyesi Emel
Yeşilırmak yaşadı. Emel Yeşilırmak,
tutuklu yargılandığı davada SEGBİS
ile ifade vermeyi reddedince mahkeme başkanının emri ile gardiyanlar tarafından zorla SEGBİS
odasına getirilmiş, sonra da elini,
kolunu, başını tutarak kameraya
bakmaya ve konuşmaya zorlanmıştır. Amaç elbette savunma yapması değildir, sadece bir formalitenin yerine getirilmesini de aşmıştır
durum.
Artık mahkeme başkanının hedefi kendi iradesini karşı tarafa kabul ettirmek olmuştur. Yani bir irade
savaşı vardır artık ortada. Mahkeme
başkanı orada bağımsızlığını kaybetmiş ve iktidarın iradesini temsil
eder hale gelmiştir. Öyle ki, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu halde ve OHAL
döneminin simgesi olduğunu bile
bile, bu dönemde çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararnameyi şahit
gösterebilmiştir.

ALLANIP PULLANAN
SEGBİS OYUNU VE
GERÇEKLER
SEGBİS sistemi öyle allanıp
pullandı ki, insanlar nasıl bir bela
olabileceğini bile düşünmeye fırsat
bulamadan sevindiler. Tıpkı F Tipi
Hapishaneler açıldığında “beş yıldızlı otel”, “dubleks villa” diye pazarladıkları gibi SEGBİS’i de teknolojinin nimetleri diye pazarladılar.
Teknolojinin ilerlemesinin sanıklara

sunduğu bir nimet gibi gösterildi
SEGBİS. İddia şuydu; duruşmaya
bizzat katılma zorunluluğu ortadan
kalkacağı için zamandan ve paradan tasarruf edilecek, tutuklu sanıklar veya tanıklar ta mahkemeye
kadar zahmet etmeyecek, yorulmayacaktı.
Elbette hiçbir tutuklu metal bir
kutu şeklindeki rahatsız ringlere
binerek yollara düşmek istemez.
Fakat hayatı ve geleceği üzerinde
olumsuz etkisi olabileceğini bilse
bu zahmete katlanmaz mı insan?
Elbette katlanır, katlanmalıdır.
Ceza yargılamasında evrensel
ve eski bir ilke olarak “yüzyüzelik”
gerçekten maddi gerçeğe ulaşmaya
çalışan ve adil yargılama yapmak
isteyen bir mahkeme açısından
çok önemlidir. Böyle bir yargıcın
kendisi sanığı görmek, tanımak isteyecektir. Hatta gözlemlemek isteyecek ve her celse hazır bulunmasını karar altına alacaktır.
Ya sanığın ne söyleyeceğinin
ya da iddia makamı ile, tanıklar ile
ya da müştekiler ile neler tartışacağının bir önemi yoksa yani karar
baştan belli ise ne olur? İşte o zaman sanığı dinlemeye gerek olmaz.
Ne gerek var işte canım, her sanık
aynı şeyi söyler zaten mazeretine
sarılır. Savunma hakkı verdim mi
verdim, daha ne istiyorsunuz benden diye düşünür.
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Oysa sanıklar adil yargılanma
talebinden vazgeçemezler. Israr
etmek ve haklarını savunmak zorundadırlar.
Ne hakkı mı? Adil yargılanma
hakkı, savunma hakkı, eşit silahlara
sahip olma hakkı…
Eşit silahlara sahip olma hakkı;
savunma tarafını sanığın ve onu
temsil eden avukatın iddia tarafı
olan savcının gördüğünü görebilmesi, duyduğunu duyabilmesi, bildiğini bilebilmesi anlamına gelir.
Yani savcı hangi konumdaysa, elinde hangi imkanlar varsa aynı imkanlara sanığın ve avukatının da
sahip olması gerektiğini anlatır.
Buna göre sanıktan veya avukatından, sanki bir yabancının hayatı ile ilgili karar veriliyormuş gibi
uzaktan yargılamaya katılması istenemez. Bir TV programına telefondan bağlanan konuk gibi savunma vermesi istenen kişi belki
de hayatının kalan kısmını hapiste
geçirecektir.
Belki tutuklu olduğu sürede bir
hastalığa yakalanacak ve tedavi
olamayacaktır. Bu sürede en sevdiklerini kaybedecek ya da okulundan atılacak, işini ya da eşini
kaybedecektir. Yani hiçbir tutukluluk
yalnızca dört duvar arasına kapatılma değildir. Ağır kayıplara yol
açar. Bunun için de hakkaniyete
uygun davranmak zorunludur.
Sanık, bir TV konuğu gibi görüşü
sorulduktan sonra çekilemez. Yargılamanın baş aktörü olarak orada,
tam da mahkeme salonunun ortasına oturtulmalıdır. Herkes onu görebilmeli ve sanık da yargılamaya
katılan herkesi görebilmelidir. Tanığın ne şekilde salona sokulduğunu, cevap verirken etki altında
kalıp kalmadığını, seyircilerin arasında tanığı etki altına alabilecek
birinin var olup olmadığını bilmelidir.
Yüz yüzelik ilkesi gereğince sanık olarak mahkemeye götürülmek
istediğimizi söylediğimizde SEG-

BİS’in de yüz yüzeliği sağladığını
söyleyen hâkimler oluyor. Onlar
savunmanın nasıl bir ihtiyaç olduğunu bilmiyor ve savunmanın hâkimlerin kararı üzerinde etkisi olabileceğine inanmıyorlar demektir.
Bu kesindir.
Önemli bir konuda karar alacağımız zaman muhattabımıza döner
ve “bunu yüzüme söyle” deriz. Bir
kişinin yüzümüze baktığında yalan
söyleme ihtimalinin düşük olduğuna
veya doğru söyleyip söylemediğini
anlayabileceğimize inanırız. Doğrudur da… Yalan söyleyen insanın
hal ve hareketlerinden anlarız hemen.
Bakışıyla, bakışlarını kaçırmasıyla, mimikleriyle, yüz ifadesiyle,
yüzünün kızarmasıyla ve daha pek
çok şeyiyle kendini ele verir yalan
söyleyen. Hayat tecrübesi bunu
göstermektedir. Bir hâkim kendisinden uzakta bulunan kişiyi yalnızca dosyaların arasından bir isim
olarak görür.
Oysa karşısına getirilmiş kişi
bir insandır. Fiziksel olarak bize
yaklaştıkça biz onun soluk alıp
verdiğini görürüz. Bir insan olduğunu, acı çektiğini, özlediğini, hasret
çektiğini, heyecanlandığını ve inandığını görürüz. İşte o zaman mahkeme üyelerinin başka baskılardan
kurtulma olasılığı artar.
Eğer SEGBİS ile yüz yüzeliğin
sağlandığını düşünen birileri varsa
onlara tatil için izni almalarına gerek
olmadığını söyleyebiliriz. Her akşam
evdeki cep telefonundan dünyanın
dört bir yanını gezilebileceğini, üstelik cep telefonu faturasının uçak
biletinden daha avantajlı olduğunu
ekleyebiliriz. Bakalım müstakbel
yolcularımızı ikna edebilecek miyiz
bu sanal tatile? Tabii ki, ikna olmayacaktır.
Sanığı SEGBİS’le dinlediğinde,
karşısında oturtarak dinliyormuş
gibi olduğunu düşünen, arada hiçbir
fark olmadığını söyleyen bir hakime
torununu cep telefonundan “görüntülü arama” ile de sevebileceğini
söylediğimizde, hakimin bu fikre

sıcak bakmayacağı da açıktır. Öyleyse SEGBİS’e olan bu sıcak bakışın masum olmadığı da açıktır.
Bu konuda Yargıtay’ın verdiği
bir karar hem eğitici hem de mahkemeleri bağlayıcı bir karardır. Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin
2015/1932 numaralı kararı emsal
niteliğindedir.
Kararda şöyle deniyor;
“Sanık hakkında duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:
1- Ceza yargılamasının temel
ilkelerinden biri “doğrudan doğruyalık-vasıtasızlıktır.” Bu nedenle
CMK 193/1. maddesinde “sanık
olmaksızın yargılama olmaz” genel
kuralına yer verildikten sonra istisnalar gösterilmiştir. Sanığın kabulüne bağlı olarak alt sınırı 5 yıl
ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar hariç olarak istinabe
yoluyla sorguya çekilebilecektir.
Görüntülü ve sesli iletişim tekniği
kullanılarak sorgu yapma imkanı
CMK 196/4. madde hükmüne göre
mümkün kılınmıştır.
Somut olaydaki hukuki sorun
sanık ve müdafisinin görüntülü ve
sesli iletişim tekniğini kullanarak
savunma yapmak istemediğini ısrarla beyan ederek duruşmada hazır bulunmak istekleri karşısında,
bu sistemle savunma alınması durumunda, savunma hakkının kısıtlanarak adil yargılama ilkesinin
ihlal edilip edilmediği noktasında
toplanmaktadır.
Duruşmada hazır bulunmak isteyen sanığın, duruşmada hazır
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bulundurulması sadece ödev değil
aynı zamanda bir haktır. (Yargıtay
Ceza Genel Kurulu, 10.06.2008,
9-148/169 sayılı kararı)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1. maddesine göre;
Cezai bir suç ile itham edilen
herkesin, kendini savunma, iddia
tanıklarını sorguya çekme veya
çektirme, duruşmada kullanılan dili
anlamadığı veya konuşamadığı
takdirde bir tercüman yardımından
para ödenmeksizin yararlanması
haklarını güvence altına almıştır.
Duruşmada hazır bulunmaksızın
bu hakları nasıl kullanabileceğinin
anlaşılması zordur.” (Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, Colozza İtalya’ya Karşı Davası, 12 Şubat 1985)
Adil bir ceza yargılaması sürecinin oluşumunda sanığın mahkeme nezdinde hazır bulunmasının
büyük önemi bulunmaktadır. Bunun
sebebi hem adil yargılama hakkının
mevcudiyeti hem de beyanların
doğruluğunun anlaşılması ve mağdur ile tanıkların beyanlarıyla karşılaştırılmasıdır.” (Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, Sedoviç İtalya’ya Karşı Davası)

1-) Genel kural sanığın duruşmada hazır bulundurulmasıdır. Bu
hak ciddi nedenlere dayalı olarak
mahkeme kararı ile sınırlandırılabilir.
2-) İlk ve son savunmanın yapıldığı, esasa ilişkin delillerin toplandığı oturumlara sanığın SEGBİS
yolu ile katılması açık kabulüne
dayalı olmalıdır.
3-) Sesli ve görüntülü yöntemle
savunma alınması halinde sanık
müdafiisinin talebi durumunda sanığın yanında bulunma olanağının
sağlanması; koşulları gerçekleştiğinde savunma hakkının kısıtlanmadığı kabul edilebilecektir.

Sözleşme ile garantiye alınan
hakkın kullanılmasından vazgeçilmesi, bunun açıkça söylenmesi ile
mümkün olabilir.

Tüm bu açıklamalar karşısında;
esas hakkında son savunmasını
duruşmada hazır bulunarak yapmak
istediğini beyan eden sanığın duruşmada hazır bulundurulmayıp
SEGBİS sistemi aracılığıyla yargılaması yapılarak mahkumiyetine
karar verilmesi suretiyle savunma
hakkının kısıtlanması,(…) Kanuna
aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanık
müdafiinin temyiz dilekçeleri ile duruşmalı inceleme sırasında ileri
sürdüğü temyiz itirazları bu itibarla
yerinde görülmüş olduğundan, sair
yönleri incelenmeyen kısmen resen
de temyize tabi hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA
(…) karar verildi.

CMK’nın genel ilkeleri ve 196.
maddedeki düzenleme, Dairemizce
benimsenen
Y.C.G.K.’nın
10.06.2008 tarih ve 9-148-169
sayılı kararı ile Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin İçtihadları göz önünde bulundurulduğunda; duruşmada

Sonuç olarak; SEGBİS ile ifade
dayatmasının mantıklı hiçbir izahı
olmadığı gibi hukuka da açıkça
aykırıdır. Savunma hakkını ortadan
kaldıran, adil yargılanma hakkını
yok eden bir uygulamadır. Bu durum Anayasa Mahkemesi kararla-

Adaletin gerçekten adil bir şekilde sağlanmasının demokratik bir
toplumda tuttuğu yer göz önünde
bulundurularak savunma hakkının
kısıtlanmasına yönelik her bir tedbirin ciddi şekilde gerekli olmasına
işaret edilmiştir. Daha az kısıtlayıcı
bir tedbirin bulunması halinde o
uygulanmalıdır.” (Van Mechelen ve
diğerleri davası)

38

hazır bulunma hakkı adil yargılama
kapsamında değerlendirilmekte
olup, bu hakkın sınırlanması ancak
ciddi şekilde gerekli olması halinde
istisna olarak uygulanmalıdır.
A.İ.H.M.’nin Marcello Viola V. İtalya
kararı temyiz duruşmasına ilişkindir.
Bu nedenlerle kovuşturma aşamasında;

rıyla, Yargıtay ve AİHM içtihatlarıyla
da defalarca kez ortaya konulmuştur. Buna rağmen SEGBİS dayatmasının devam etmesinin tek açıklaması vardır.
Faşizmin mahkemelerinde, özellikle devrimcilerin cezalandırılması
söz konusu olduğunda hukukun
ne dediği değil iktidarın ne dediği
önemlidir. Faşizmin güncel çıkarları
neyi gerektiriyorsa onu yaparlar.
SEGBİS de yargılama oyununun
parçası olarak faşizmin çıkarlarına
uygun olandır. Bu nedenle SEGBİS
uygulamasını kabul etmiyoruz. Bu
nedenle faşizmin kendi hukukuna
uyması için mücadele ediyoruz.
Etmeye de devam edeceğiz.

Grup Yorum’un Açlık Grevinin
11. Günü Dayanışmayla Geçti
Umudun türkülerini seslendiren
Grup Yorum, 27 Mayıs’ta açlık grevinin
11’inci gününü geride bıraktı. Açlık
grevine destek amaçlı Kamu Emekçileri Cephesi de katıldı. Aynı zamanda, 11. gün programı dahilinde
akşam saatlerinde türkü-şiir etkinliği
yapıldı.

Okmeydanı Halk Meclisi
İdil Kültür Merkezi’ne
Dayanışma Ziyareti Yaptı
Okmeydanı Halk Meclisi son iki
senede faşizm tarafından 9. kez baskına ve gözaltı saldırısına uğrayan
İdil Kültür Merkezi’ne bir dayanışma
ziyareti yaptı. 20 Mayıs’ta yapılan ziyarette faşizme karşı dayanışmanın
önemi vurgulanırken bilhassa işkence
ile gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan üyelere geçmiş olsun
dilekleri iletildi. Öte yandan Grup Yorum’un haksız davalara, tutuklamalara,
konser yasaklarına ve listelere karşı
başlattığı açlık grevinin 4. günü olması
nedeniyle kısa bir konuşma yapılarak
ziyaret sonlandırıldı.

FAŞİZMİN BASKI VE YASAKLARINA KARŞI

Röportaj
Bolu F Tipi Hapishanesi’nden Tahliye Olan Duran Kıvanç:

“Hastaneyi adeta bir işkencehaneye çevirmişler.
Tedavi etmek değil sakat bırakmak için ellerinden geleni yaptılar!”
Yürüyüş: Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Hem
hukuksuz bir tutsaklık süreci geçirdiniz hem de
bu tutsaklık sürecinde birçok sağlık sorunu yaşadınız. Öncelikle hapishane sürecinde yaşadığınız
bu sağlık sorunundan kısaca bahseder misiniz?
Duran Kıvanç: Merhaba. Teşekkür ederim.
Evet tutsaklık sürecinde olağan dışı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Öncelikle Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
tutulurken Mart 2018’de karnımdan bir ameliyat geçirmiştim. Bu ameliyat henüz iyileşmeden sol kasığımda
şiddetli ağrılar oluştu.
Öyle ki karnımdan olduğum ameliyatın sancısından
daha kuvvetliydi. Sıkıntılı bir revir-hastane sürecinden
sonra sol kasığımda fıtık olduğu söylendi ve ameliyat
önerildi. Ağrıların şiddetinden kaynaklı ameliyatı kabul
ettim ve Haziran ayında ameliyat için hastaneye
yatışım yapıldı. Ameliyata alındım ve uyandığımda
sol kasıktan değil hiçbir rahatsızlığımın olmadığı
sağ kasıktan ameliyat edildiğimi fark ettim. Yani
sol kasığında fıtık var diye ameliyata yatırdılar
ancak sağ kasıktan ameliyat ettiler!
Özürleri de kabahatlerinden büyüktü tabii… Konu
basına yansıyınca Mengele kılıklı doktor artığı hakkımda
“Kendisi DHKP-C’li çıkar amaçlı böyle bir şey yapıyor” diye açıklamalarda bulundu!
Yürüyüş: Hapishanenin tedavi koşulları hakkında
kısaca bilgi verebilir misiniz? Hasta tutsaklar için
etkili bir tedavi imkanı var mıydı? Hangi sorunlarla
karşılaştınız?
Duran K: Tabii ki hapishanenin tedavi koşulları
kötüydü. İlk karın ameliyatımın dikişleri alındıktan
hemen sonra sol kasıktaki ağrılar nedeniyle hapishanenin revire çıkmak için dilekçe verdim.
Tam hatırlamıyorum ama sanırım dilekçemden 3
hafta sonra revire çıkarttılar. Bu sorun hemen her
hapishanede var! Dilekçeleriniz haftalık, aylık olduktan
sonra karşılık görüyor… Tamamen bilinçli bir durum.
Amaçları tutsakları tedavi etmek değil. Revire geç
çıkartarak sağlık sorununun daha da ilerlemesi!
Oysaki dilekçenin verildiği gün revire çıkartılmamız
gerekir ve bunun olmaması için hiçbir engel yok.
Butona basıp sorduğumuzda aldığımız cevap “doktor
yok” ya da “revirde sıra var”. Bunun böyle olmadığını
biliyoruz tabi…
Tek iyi noktası hastane sevklerin 1 hafta içinde
gerçekleştirilmesi. Tabi bunu da tekli ring aracıyla
baltalıyorlar.
Zor bela revire çıkmışsınız, hastaneye sevkiniz

yapılmış tam hastaneye gidecekken
fare deliğine atar
gibi içerisinde hareket edemeyeceğiniz, nefes almanın
bile zor olduğu küçücük bir ring kafesine sokuyorlar! İşkencenin farklı bir
boyutu… Bunu kabul etmediğinizde
hastaneye götürülmüyorsunuz ve tekrar kendinizi hücrenizde buluyorsunuz.
Yani devlet bize sağlık hakkı tanıyor ama bu hakkı
kullandırmamak için her türlü Ali Cengiz oyununu oynuyor! Ne de olsa Osmanlı’da oyun çok…
Yürüyüş: Hastalığınızın tedavi süreci nasıl geçti,
neler yaşadığınızı ayrıntılandırır mısınız?
Duran K: Sıkıntılı bir revir, hastaneye sevk süreci
geçirdikten sonra nihayet bir genel cerrah “doktor”una
ulaştım! Elle sol kasığımı muayene edip ultrason ve
idrar testine gönderdi. Ondan sonra doktorun yüzünü
hiç görmedim. Sol kasığıma ultrasonla bakılıp idrar
alındıktan sonra hastanenin nezaretine ve oradan da
hapishaneye geri getirildim.
Sonuçlar tarafıma aktarılmadı. Aynı hafta içinde
gardiyan mazgalı açıp doktorun sol kasıktan ameliyat
önerdiğini söyledi. Ameliyatı istiyorsan da istemiyorsan
da yarın sabah dilekçe ver dedi… Dilekçe verdim
ancak ameliyat öncesinde doktorla bir hasta-doktor
görüşmesi yapmak istediğimi, bu şekilde bir ameliyatın
sağlıksız olacağını, bana ameliyat hakkında bilgi vermesi gerektiğini yazdım.
Dilekçede yazdıklarım kaale bile alınmadan doktor
yatış tarihi vermiş. Ağrılarımın şiddetinden dolayı
verilen tarihte ameliyata gittim. Yatışımın yapıldığı
gün Mengele kılıklı doktor Eren Dağ yattığım odaya
gelerek sol kasığımı bir kez daha kontrol etti ve yarın
sabah erkenden ameliyata alınacağımı söyledi.
Ameliyat hakkında soru sorduğumda cevap vermeden
odadan çıkıp gitti.
Ertesi sabah ameliyathaneye alındım. Narkozla
uyutulmadan önce doktor yardımcısı hemşirenin şaka
gibi sorusu geldi. “Fıtık sol kasıkta mı sağ kasıkta
mı” dedi. Sol kasıkta olduğunu söyledim ve bu
duruma yanımda bulunan refakatçi asker de şahit
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Röportaj
oldu. Uyutuldum ve uyandığımda ameliyatın sağ
kasığıma yapıldığını fark ettim.
Hemen doktoru çağırttım. Yanlış yerden ameliyat
ettiğini söyledim. Cevabı “Ama sen hemşireye sağ
kasıkta demişsin” oldu. Hemşirenin sorusuna “SOL”
diye cevap verdiğimi yanımdaki refakatçi asker de
doğruladı. Kaldı ki hemşireye sağ demiş olsam bile
bütün teşhiş ve tetkikleri sen yaptın nereden ameliyat
edeceğini bilmiyor musun? Ben hemşireye böbrek de
desem böbrekten mi ameliyat edecektin? Bu nasıl bir
hekimlik anlayışıdır? Hangi hekimlik etiğine uyuyor?
Sonrasında Mengele kılıklı Eren Dağ “OLSUN
HAFTAYA GEL SOLDAN DA AMELİYAT EDERİZ”
diye pişkince bir cevap verdi. Hasta odasına götürüldüm. Narkozun ve ameliyat yorgunluğunu bir nebze
atabilmek için uyumuştum. Uyandığımda kolumun
davul gibi şiştiğini gördüm. Koluma takılan serum
damarıma değil de deri altına takılmış, böylece
koca bir serum derimin altına akarak kolumu davul
gibi şişirmiş. Kolumu öyle görünce yapılan yanlış
ameliyatı bile unuttum neredeyse! Butona bastım
ve hemşire ağzından salyalar akıtarak geldi.
Neden böyle olduğunu sorduğumda defalarca bağırdı! “Burası hastane olur böyle şeyler”, “Panik
yapma” , “Canınız ne kadar da tatlı” gibi böğürmeler
içine girdi… Hastaneyi adeta bir işkencehaneye çevirmişler. Tedavi etmek değil sakat bırakmak için ellerinden geleni yaptılar!
Yürüyüş: Devletin tecrit ve hasta tutsaklar politikasının bir parçası yani yaşadıklarınız.
Duran K: Evet, bu yaşadıklarımın hiçbirisi yanlış
değil hepsi gayet bilinçli olarak yapıldı! Rahatsızlığım
sadece ve sadece sol kasığım içindi ve muayeneteşhiş bütün işlemler sol kasığıma göre yapıldı. Ultrasonda sağ kasığıma bile bakılmadı. Hemşirenin
bana “sol mu sağ mı” diye sorması, doktorun yanlış
ameliyat sonrası hazır cevapları, serumun damarıma
değil deri altıma enjekte edilerek kolumun 1 hafta
süren şişliği…
Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Tesadüf olmadığı
gibi herhangi bir ihmalin de sonucu değil. Doktorla
hasta-doktor ilişkisi kuramadık ki. Bana öncesinden
ameliyatla ilgili tek bir açıklama yapmadı. Sol kasığımda
fıtık olduğunu ve ameliyat önerildiğini gardiyandan öğrendim ben! Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzda Bolu Valiliği “doktorum haklıdır yargılatmam”
dedi. Doktora soruşturma açılmasına izin vermedi!
Ortada bir yanlışlık yok yani. Onlar tarihsel olarak
görevlerini yaptılar. Amaçları tedavi etmek değil
sakat bırakmaktı. Bunun için canhıraş çalıştılar.
Ayrıca bu olaydan birkaç ay sonra aynı hastanede
aynı doktora çıktım gene. Gene sol kasığımı muayene
etti, gene ultrasona gönderdi. Bu sefer sonuçları yüzüme söylemek zorundaydı ve bana “Sol kasığından
ameliyat olmana gerek yok, bu ufak bir şey, ameliyatlık
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bir durum yok” dedi.
Madem ameliyatlık bir durum yoktu, neden ameliyat
önerdin? Neden ameliyat önerdiğin yerden değil de
alakası bile olmayan yerden ameliyat ettin? Tahliye
olduktan sonra sol kasığımdan ultrasona girdim ve
gerçekten de sol kasığımda fıtık olmadığı söylendi…
Tüm bunlar yanlışlık veya ihmallerin sonucu değil.
Devrimcileri sakat bırakmak için bilinçli olarak
yapılan işkencelerdir.
Yürüyüş: Bu tür sorunlar hapishanelerde sıkça
yaşanıyor mektuplarınızdan takip edebildiğimiz
kadarıyla. Gardiyan-jandarmanın tavrına bir de
hastane personelinin işkencesi-hakareti ekleniyor
öyle mi? Yani tedavi hakkını onlar da engelliyor
hasta tutsakların, öyle mi?
Duran K: Evet. Devrimci tutsakların olduğu bütün
hapishanelerde bu durumlar öyle ya da böyle bir
şekilde yaşanıyor. Kesinlikle tesadüf değil. Bunun sebebi öncelikle doktorları ve diğer sağlık personellerini
bize karşı kara propagandayla dolduruyorlar. Biz
onların gözünde tedavi edilecek değil sakat bırakılarak
öldürülecek kişileriz.
Bunu cuntacı Kenan Evren’in; “Asmayacaktık da
besleyecek miydik” sözünden çok iyi biliyoruz.
Halkını ve vatanını seviyorsan, halk için vatan
için mücadele ediyorsan; halk düşmanlarının sınıfsal olarak düşmanlığıyla karşılaşıyorsun. Her
şey tamamen bundan ibaret.
Yürüyüş: Röportaj için teşekkür ederiz. Tekrar
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Çocuklarımıza Masallar: Yıldızlar Parkı
Kandıra F Tipi özgür
tutsakların emeğinin
ürünü olarak çıkan Yıldızlar Parkı – Çocuklara Masallar, büyük
küçük herkesin beğeniyle okuyabileceği bir
kitap. Büyükleri düşündürürken, küçüklere okumayı sevdirecek bir ürün olacaktır
ama asıl olarak çocuklarımız için, onların yarınları
için bugünden yapılabileceklerin olduğunu gösterecek
masallar. Çocuklar öğrenirken, büyükler sorumluluklarını hatırlayacak, çünkü: “Tüm büyüklerin ortak
özelliği, bir zamanlar çocuk olmasıdır. Ama zamanı
gelince yetişkin olmak tüm çocukların ortak özelliği
değildir.” (kitabın önsözünden)
Kitabın PDF’sini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;
Link: http://halkinsesitv1.org/KitapCalisma/YildizlarParki_CocuklaraMasallar.pdf
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İşi ve Onuru İçin Direnen Mahir Kılıç
CHP İstanbul İl Binası Önünde Oturma Eyleminde
ki yıldır sokakta işi için direnen Mahir Kılıç açlığa,
soğuğa, sıcağa, CHP’ye, AKP’ye, onun işkenceci
polisine karşı iş ve onur mücadelesi veriyor. Mahir Kılıç’ın
direnişi; umudunu düzen partilerine bağlayanlara bir
kez daha gerçek kurtuluşun nerede olduğunu gösteriyor.
İşte Mahir’in direnişinden kısaca satır başları… 2017
yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron şirketi
olan İz Enerji Şirketi’nden atılan Mahir Kılıç 2018 Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde “İşimi
Geri İstiyorum” talebiyle eyleme başladı.
184 günlük açlık grevi direnişinden sonra Karşıyaka
Belediyesi’nde işe başlamak üzere yapılan protokol
imzalandı. Aradan 120 gün geçmesine rağmen Mahir
Kılıç’a iş başı yaptırılmadı. Gerekçe olarak da İçişleri
Bakanlığı’ndan onay beklendiği söyleniyordu. Daha
sonra bunun yalan olduğu, böyle bir başvurunun dahi
olmadığı CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür Özel,
Aykut Erdoğdu’nun bakanlığı aramasıyla ortaya çıktı.
Yani 24 Haziran seçimlerini kurtarmak için Mahir’e
yalan söylemişlerdi. Ama direniş her şeyden daha
güçlüdür. İşi ve onuru için direnen bir emekçinin
haklılığı seçim oyunlarına alet edilemeyecek kadar
haklı ve güçlü bir taleptir.
Mahir Kılıç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar-DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş SarıİHD İzmir Şubesi-İmeceDe-TİHV İzmir Temsilciliği
arasında düzenlenen protokol yerine getirilmeyerek
tüm işçi ve emekçilere yalan söyleyen CHP seçim
sürecinde işçi ve emekçi dostu söylemlerini de sık
sık kullanmıştır.
Bundan sonraki süreçte Ankara CHP Genel Merkez
önünde ikinci direnişine başlayan Mahir Kılıç 35 gün
oturma eylemi, 67 gün açlık grevi direnişiyle bir kez
daha dikildi ekmeğini elinden alanların karşısına.
2018 Kasım ayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu devam eden direniş sürecinde devreye
girerek danışmanları ve avukatları aracılığıyla Mahir
Kılıç’ın avukatlarıyla görüşerek sorunu çözeceğini, bu
işin siyasi olarak sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.
Yapılan görüşmede üç madde üzerinde anlaşıldı.
Buna göre;
1- tüm alacaklar nakden ödenecek,
2- yerel seçime kadar Çiğli Belediyesi’ne iş girişi
yapılacak,
3- yerel seçimden sonra Aziz Kocaoğlu dışında
bir başkası seçilirse İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde
2 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla İzelman Şirketi’nde işe
başlatılacak.
Taleplerinin kabul edilmesinden sonra direnişine
ve açlık grevine son veren Mahir Kılıç yaptığı açıklamada; “Bu zafer benim değil büyük ailemizin zaferidir.
Bir yüreğine aşk düşenin, bir de üzerine kızıl önlüğü
giyenin kaybetme şansı yoktur” diyordu.
Anlaşmanın ilk maddesi yerine getirildi ve tüm
alacaklar nakden ödendi, seçime kadar maaş ve sigortası yatırılacak seçimden hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlatılacaktı. Fakat 8

İ

Mart 2019 tarihinde
hiçbir bilgi verilmeden
iş çıkışı yapıldı, ardından 9 Mart
2019 tarihinde aynı yerde iş
girişi yapıldı ama sigortası ve
maaşı yatırılmadı.
8 Mayıs 2019 tarihinde Canan Kaftancıoğlu ile bir görüşme
yapıldı. Canan Kaftancıoğlu böyle bir söz vermediğini söyleyerek Mahir’in işe alınması
ile ilgili verdiği sözü inkâr etti. Kendisine danışmanının onun adına
konuştuğunu bunu kendisinin
de kabul ettiği söylenerek direnmekten başka bir yol
bırakmadığını söyleyerek görüşme bitirildi.
Mahir Kılıç, 14 Mayıs 2019 günü İzmir Büyükşehir
Belediyesi önünde yaptığı açıklamada; “ben çocuğumun
ekmeği, sütü için direniyorum. Verilen sözler yerine
getirilsin. Maaşımın yatırılmasını ve iş başı yaptırılmayı
talep ediyorum. Verilen sözler tutulmazsa bundan
sonraki direnişimi İstanbul CHP İl Binası önüne taşıyacağım” diyordu.
Mahir Kılıç 21 Mayıs 2019 tarihinden beri CHP
İstanbul İl Binası önünde “İşimi Geri İstiyorum” talebiyle
direnişte. Çocuklarının geleceği için direnen bir emekçinin
ekmek kavgası tüm oy hesaplarının seçim çıkarlarının
üstündedir. Faşizmin hüküm sürdüğü bir ülkede seçimler
sadece bir demokrasi aldatmacasıdır. CHP işçi ve emekçinin dostu gibi görünürken her şey güzel olacak sloganlarıyla halkın umutlarını sömürürken kapısının önünde
direnen bir emekçiyi gözaltına aldırıyor, işkence görmesine
neden oluyor. İşçi ve emekçilerin haklarını almak için,
adalet için direnmekten başka yolu yoktur.
Ne CHP ne de başka bir burjuva partisi bize hakkımızı veremez. Mahir Kılıç da yapması gerekeni yapıyor, kimseden icazet beklemeden çocuklarının ekmek
parası için direniyor. Bir işçinin ekmeği ve onuru üzerinden kimse seçim hesapları yapmasın. Mahir Kılıç
söz verildiği gibi İzmir’deki işine dönmeden bu direniş
bitmeyecektir. Canan Kaftancıoğlu meseleye sırtını
dönmekten, direnişi karalamaktan vazgeçmeli, bir an
önce verdiği sözün takipçisi olmalıdır.
Devrimci İşçi Hareketi
24 Mayıs 2019

Mahir Kılıç İstanbul CHP İl Binası Önünde
Gözaltına Alındı
İşi, ekmeği, onuru için CHP İl Binası önünde direnişe başlayan Mahir
Kılıç, 27 Mayıs’ta CHP yönetimi tarafından gözaltına aldırıldı. Kılıç’ın
gözaltına alınmasının ardından yazılı
açıklama yayınlayan DİH kısaca şu
sözlere yer verdi; “İşini istemek suç
değildir, Canan Kaftancıoğlu ve CHP yönetimi; işçi düşmanı yalancılardır! Direne Direne Kazanacağız!”
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Avrupa’da
 İSVİÇRE
İsviçre’nin Zürich Kanton’unda Halk Cephelilerin kurduğu
Halk Bahçesi’nde fide ve tohum
ekimi yapıldı
Kahvaltının ardından çalışmaya
koyulan Halk Cepheliler toprağı
belleyerek ekim alanlarının tamamını hazır hale getirdikten sonra
bahçeye soğan, maydanoz, marul,
patates, domates, biber, salatalık
ve fasulye ekimi yaptı.

 BELÇİKA
“8. Irkçılığa Karşı Grup Yorum
Konserinde Olacağız”
1 Haziran Cumartesi günü, Belçika Halk Cephesi; 8.si yapılan Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Grup
Yorum Konseri’nde yerini alacak.
Belçika’dan konsere katılmak
isteyen tüm Grup Yorum sevenler
ücretsiz otobüsümüz ile gelebilir.

 ALMANYA
- Mannheim Halk Meclisi Girişimi’nin çalışmalarına aylar öncesinde
başladığı ve artık her sene geleneksel olarak yaptığı halk pikniği
bu sene de büyük bir coşku ile 19
Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.
Oluşturulan kolektivizm sayesinde
hazırlıkları birkaç gün öncesinde
başlayan halk pikniği 19 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da ilk misafirlerin gelmesi ile başladı.
- Grup Yorum Gönüllüleri olarak
25 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen
Dersim Festivali’nde stant açtık. Yaklaşık 4 saat boyunca katılımcı olduğumuz festivalde 700’den fazla konser bildirisi dağıttık ve alanın birçok
yerinde afişlerimizi astık. 1 Haziran’da
yapacağımız konsere çok yoğun ilgi
vardı. Anadolu Federasyonu Üyelerine Verilen Cezalar Kaldırılsın! Baskılara Son Verilsin!
- Anadolu Federasyonu üye ve
yöneticilerine, 2019 yılının şubat ayında başlayan Federasyon davası yapılan 5. duruşmadan sonra 12 Mart
2019’da biten davada Federasyon
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yöneticileri bir kişi beraat
ederken 3 kişi 20 ile 16
ay cezalar aldılar. Verilen
cezaları kabul etmiyoruz
diyerek, Yüksek Eyalet
Mahkemesi önünde eylem yapmaya
devam ediyoruz Anadolu Federasyonu olarak.
28 Mayıs günü Anadolu Federasyon yöneticileri; sabah saat 10.00
ile 13.00 arası Almanca “Anadolu
Federasyonu Üzerindeki Baskılara
Son” pankartı açarak, bugün hava
koşullarından dolayı 1 saat eylem
yapılarak, pankart açıldı ve bildiriler
dağıtıldı.
Adaletsizliğe sessiz kalmayacağımızı anlatmaya devam edeceğiz.
Burjuva demokrasisinin iki yüzlülüğünü teşhir etmeye, haklarımızı
savunmaya devam edeceğiz.
Her hafta salı günü, saat: 10.00
ile 13.00 arası Viyana Yüksek Eyalet Mahkemesi önündeyiz. Adres:
Schmerlingplatz 11,1010 Wien
ADALET İSTİYORUZ!
DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİL, GÖREVDİR
Avusturya Anadolu Federasyonu
Almanya Mannheim Rheinau
ve Neckerau’da Afiş Çalışması
Yapıldı
Konser çalışmalarımız gecenin
ilerleyen saatlerinde bile devam ediyor. Mannheim Rheinau ve Neckerau’da afiş çalışması yaptık. Heidelberg’te ise bir kahveyi ziyaret
ederek konser çağrısı yapıp bilet
verdik. Tüm çabamız; 1 Haziran’da
türkülerimizi binlerce yürek ile ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı haykırabilmek için.
- Grup Yorum Olarak Almanya
Miltenberg Alevi Derneği’ndeydik.
Grup Yorum olarak Almanya Miltenberg Alevi Derneği’nde, tüm dinleyicilerimize; 1 Haziran’da yapılacak olan 8. Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Tek Ses Tek Yürek konseri
için çağrı yapıldı. 250 civarında
katılımı olan etkinlikte konserimizin
önemini ve içeriğini anlattık.
Konser Çalışmalarımız Karlsruhe’de de Devam Ediyor
Karlsruhe ve Durlach’ta ailelerimizi ve esnafları ziyaret ettik.

Şehrin birçok yerini konser afişlerimiz ile donatıp bilet verdik.
Grup Yorum Gönüllüleri Bensheim Cem Evindeydi
Grup Yorum olarak Almanya
Bensheim Alevi Derneği’nde, tüm
dinleyicilerimize; 1 Haziran’da yapılacak olan 8. Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek
konserine çağrı yapıldı. 40 civarında
katılımı olan etkinlikte konserimizin
önemini ve içeriğini anlattık.
Grup Yorum Gönüllüleri
Frankfurt’taydı
26 Mayıs tarihinde, 8. Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek
konseri tanıtımı Frankfurt Cemevi’nde
gerçekleşti. 100 civarında katılımı
olan söyleşimizde konserimizin içeriğini
ve hedefini anlattık. Irkçılığa ve yozlaşmaya karşı mücadele etmenin tek
yolu birleşmektir.
Almanya Mannheim’da Halk
Pikniği Gerçekleştirildi
Mannheim Halk Meclisi Girişimi’nin çalışmalarına aylar öncesinde
başladığı ve artık her sene geleneksel olarak yaptığı halk pikniği
bu sene de büyük bir coşku ile 19
Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.
Oluşturulan kolektivizm sayesinde
hazırlıkları birkaç gün öncesinde
başlayan halk pikniği 19 Mayıs Pazar günü, saat 13.00’da ilk misafirlerin gelmesi ile başladı. Son hazırlıkların tamamlanması ile de saat
14.30’da bir hoş geldin konuşması
ile pikniğe katılanlar selamlandı.
Selamlamanın ardından ise Halk
Meclislerini ve faaliyet alanlarını
anlatan bir açıklama, genç bir arkadaşımız tarafından okundu. Bir
yandan ailelerimiz yemeklerini alıp
sohbetlerini yaparken diğer taraftan
çocuklarımızın şen kahkahaları ortalığı kaplamaktaydı.
Yemeklerin yenilmesinin ardından ise piknik programı dahilinde
yarışmalar yapıldı.

 YUNANİSTAN
Devrimci Tutsak Memet Doğan
Serbest Bırakıldı
Memet Doğan, halkının kurtuluşu,
vatanının bağımsızlığı için mücadele
eden bir devrimci olduğu için, 28
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Kasım 2017 tarihinde 8 yoldaşıyla birlikte Yunanistan devleti tarafından, evlere yapılan
polis operasyonunda işkenceyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
18 ay tutuklu kaldı. 18 ay
sonra, 15 Mayıs 2019 tarihinde
9 Devrimci Tutsak hakkında
tahliye kararı verildi. Ancak
Memet Doğan, verilen tahliye
kararına rağmen keyfi olarak
Yabancılar Şubesi denilen
polis merkezinde tutuldu. Yunanistan polisi Memet Doğan’ı
keyfi olarak tutmakla kalmayıp,
aynı zamanda keyfi olarak da
sınır dışı etmek istedi.
Polisin bu keyfiliğine karşı
Memet Doğan, derhal serbest
bırakılmak talebiyle, 21 Mayıs
2019 Salı günü açlık grevine
başladı.
Yunanistan Halk Cepheliler
de yoldaşlarını sahiplenerek
Memet Doğan’ın serbest bırakılması talebiyle bir kampanya başlattılar.
Bu kampanya çerçevesinde Memet Doğan’ın derhal
serbest bırakılması talebiyle
SYRIZA parti binası ve Kamu
Düzeni Bakanlığı önünde eylemler yapıldı. Merkezi meydanlarda bildiri dağıtımı yapıldı.
Ve bunun sonucunda Yunanistan devleti Memet Doğan’ı
serbest bırakmak zorunda kaldı.

27 Mayıs’ta, Saat
13.00’da
Avrupa Direnişler Meclisi Olarak;
Aynı Anda 5 Ülkede Eylem Yaptık!
Avrupalı devletler uyuşturucudan, kumardan, fuhuştan ciddi paralar elde ederken
bu bataklığa saplanan birçok
insanımız ciddi maddi ve
manevi sorunlar yaşamakta,
yuvalar yıkılmakta, köklerimizden, değerlerimizden, vatanımıza ve halkımıza yabancılaşır hale getiriliyoruz.
Oturum bir haktır. Ve hiçbir hak bir diğer özgürlüğün,

bir hakkın kullanılmaması
için tehdit aracı olarak kullanılamaz.
Düşüncelerimizle yaşadığımız için bugün cezalandırılıyoruz.
- Oturum haklarımız yasa
dışı bir şekilde gas pediliyor.
- 30 km sınırlandırılmasıyla hiçbir cezamız yokken
yaşadığımız yerler bir hapishaneye çevriliyor.
Bize yönelik suç bulamayan Avrupa emperyalistleri;
en demokratik, insani haklarımızı kullanmayı suç gibi
gösteriyor. 1 Mayıs’a katılmak, türkü gecesine katılmak
örneğin işlediğimiz “BÜYÜK”
suçlar.
Bizi terörize edip tecrit
etmeye, yalnızlaştırmaya ve
nihayetinde imha etmeye çalışıyor.
Avrupa’da direnen direnişçiler olarak daha örgütlü
ve kolektif hareket etmek,
tecrübelerimizi birbirimiz ile
paylaşmak, ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulabilmek ve en önemlisi de direnişlerimizi büyüterek hem
en doğal haklarımızı geri
alabilmek hem de benzer
durumlarda olan başka insanlarımıza umut olabilmek
için Avrupa Direnişler Meclisi’mizi kurduk.
Meclisimiz ile daha güçlü
ve daha umutluyuz ki Avrupa
Direnişler Meclisi’nden Almanya-Schwetzingen’deki
Cemaat Ocak haklarını bu
direnişle tekrar kazandı.
Bu direniş; oturum haklarımızı nasıl gasp ettiklerini
gösterirken, ancak direnerek
haklarımızı geri alabileceğimizi de gösterdi.
Direndik ve kazandık.
Oturum Hakkımızın Tehdit
Aracı Olarak Kullanılmasına
Son Verilsin.
İmza Dayatmasını Tanımıyoruz. 30 Km Sınırlamasını Tanımıyoruz.

Halkın Mimarı Alev Şahin Düzce Direnişine
Devam Ediyor
Mimar Alev Şahin’in direniş günlüklerinden derlediklerimiz şu şekilde;
22 Mayıs – 841. Gün:
Ekmek mücadeleme yönelen yasaklar ve gözaltılara karşı dayanışma ziyaretleri sürüyor. Dün Cemal
Yıldırım bugün ise Yüksel
Direnişçisi Nazan Bozkurt
benimle olacak. Biz komşusu açken tok yatanlardan
ya da dilsiz şeytanlardan olmadık. Zulme uğrayanın
yanında olduk.
23 Mayıs – 842. Gün:
Üçüncü 15 günlük eylem yasağı devam ediyor.
Dün Nazan ve bana yapılan işkenceleri, edilen küfürleri, tehditleri ayrıca sizlerle paylaşacağım.
Bugün 13.00’da Acun Öğretmen ile birlikte Düzce
AKP İl Binası önünde olacak, adaletsizliklerini kapılarından haykıracağız! Alev Şahin İşi, Onuru, Ekmeği İçin Direnmeye Devam Ediyor!
27 Mayıs – 843. Gün:
İtirazlar tamam, sıra direnişte. Onlar yasaklayacak
biz hakkımızı savunacağız. Onlar gözaltına alacak
biz direneceğiz. Onlar para cezası kesecek biz
itiraz edeceğiz. Onlar boğazımızı sıkacak, parmağımız
çatlayacak, biz yılmayacağız. Ekmeğimizden vazgeçmeyeceğiz.
15 Nisan’dan bu yana her gözaltına aldıklarında
beni saatlerce hastanede keyfi bir biçimde özgürlüğümden yoksun bırakanlar bugün tüm gözaltı işlemlerini bir saat olmadan bitirdi. Ben diyorum; “Biz
Kazanacağız” dostlar.
28 Mayıs – 844. Gün:
Üçüncü 15 günlük eylem yasağının 6. gözaltısından çıktım. Saatlerce süren işlem bugün de bir
saat sürdü. Hastane kapısında önlüğümü üzerimden
zorla alırlarken parmağımı çatlattılar sanıyordum,
film çektirdim bugün. Meğer kırmışlar. Ne güzel
parmağımı kır, üstüne para cezası yaz!
İşsizlik, yoksulluk kıskacına alınmış insanlarımız
birer birer kendini yakarken ben o yangının içinde
kalıyorum. Çocuklara ahlaksızca uzanan ellere
karşı atılan çığlıkları ben duyuyorum. Çorlu’da tren
rayları, Soma’da göçük altında kalan benim de canım.
Halkın Mimarı Alev Şahin’in TMMOB Binasındaki 56. Hafta Eylem Mesajı:
56 haftadır daha ne diyeyim bilemiyorum. Emekten
ve halktan yana tavır aldığı için işten atılan, direnişte
842 günü geride bırakan ve her alana çıktığında
gözaltına alınan üyesine, tutsak 4 devrimci üyesine
ve ihraç üyelerine sahip çıkmalıdır @TMMOB1954
yönetimi.
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“Böyle bir ülkede herkesin mücadele etmesi gerektiğini,
bunlardan birinin de ben olmam gerektiğini düşündüğüm
ve bundan sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacağım
için, mücadele etmem gerekliliğine inandığım için örgütlü
mücadelenin içine girdim.” Metin Keskin

10 Haziran - 16 Haziran
M. Ali Karasoy

Abdullah Meral

Haydar Başbağ

Fatih Öktülmüş

Hasan Telci

Abdullah MERAL, Haydar BAŞBAĞ,
Fatih ÖKTÜLMÜŞ, Hasan TELCİ:
1984 Nisan ayı başında oligarşinin hapishaneler
politikasını bozmak, baskılarını geriletmek ve içeride
dışarıda Türkiye halklarına direnme çağrısı yapmak
için gündeme getirilen Ölüm Orucu eyleminde şehit
düştüler.
Abdullah Meral; 1952 Balıkesir, Manyas İlçesi,
Kalebayır Köyü doğumludur. 1975’lerden itibaren
devrimci mücadeleye katıldı. Dev-Genç içinde aktif
görevler aldı. Kadıköy ve çevresinde anti-faşist mücadeleye önderlik etti. Tutsak düştüğünde işkencelere
göğüs gererek örnek tavır aldı. Tutsaklık koşullarında
direnişin en ön saflarında oldu. 14 Haziran 1984’te
şehit düştü.
Haydar Başbağ; 1956 Dersim doğumludur. Çocukluğu Elazığ’ın yoksul mahallelerinde geçti. Alevi
kökenli olduğundan, oligarşinin böl-parçala-yönet
politikasından daha genç yaşlarda nasibini almaya
başladı. Lise yıllarında birçok kez faşist saldırılara
uğradı. Ama o, Alevi olduğu için değil, emekçi bir
ailenin evladı olduğu, baskı ve sömürüye karşı
olduğu için, hiçbir ayrım gözetmeden emekçi halkın
birliğinden yana oldu ve onların kurtuluşu için mücadele etti. 12 Eylül cuntası koşullarında daha
büyük görevler, sorumluluklar üstlendi. 1982 yılında
tutuklandı ve işkencelerde örnek bir tavır sergiledi.
17 Haziran 1984’te şehit düştü.
Hasan Telci; 1957 Bursa, Mudanya ilçesi doğumlu.
Mudanya’da sırt hamallığı yapan bir emekçiydi.
1977 yılından itibaren, Mudanya ve Bursa’da
devrimci hareket saflarında örgütlü olarak mücadele
etti. Anti-faşist mücadelede kararlılığıyla öne çıktı.
1980’de tutuklandıktan sonra kaldığı hapishanelerde
direnişçi tavrıyla örnek oldu. 24 Haziran 1984’te
şehit düştü.
Fatih Öktülmüş; TİKB Merkez Komite üyesi ve
önderlerindendi. 1968’lerden beri sınıf mücadelesinin
içindeydi. 12 Mart koşullarında tutsak düştü. 1973’te
tahliye olduktan sonra mücadelesine devam etti.
Defalarca karşılaştığı işkence tezgâhlarında düşmanı
hep mağlup etmesini bildi.

Mehmet Ali KARASOY:
1958 doğumludur. Malatya’da anti-faşist mücadelenin ön saflarındaydı. Polis tarafından 15
Haziran 1980’de işkencede katledildi. O sır vermek yerine, canını vermeyi yeğledi. Ciddi, çalışkan, örgütleyici niteliğiyle mücadele içerisinde
önemli sorumluluklar almıştı.

Erdal DALGIÇ:
26 Kasım 1966 Çorum doğumlu olan Erdal Dalgıç
46 yaşında bir işçiydi. Alevi inancından yoksul bir
ailenin çocuğuydu. 1998 yılında örgütümüzle ilişkiye
geçene kadar olan yaşamında kuyumculuk çırağından
buzdolabı tamiratına, bakkallıktan hayvancılığa, çivitel fabrikasında çalışmaktan ekmek fabrikasına, şeker
Erdal Dalgıç
fabrikasına, benzinlikte çalışmaktan şoförlüğe kadar
pek çok işte çalıştı. 12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer
İstinye Polis Karakolu’na Engin Çeber’in işkencecilerini cezalandırmak için yapılan eylemde çatışarak şehit düştü.

İnanç ÖZKESKİN:
AKP’nin katil polisleri 13 Haziran 2017 tarihinde gece
yarısı, İstanbul Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak’ta
bir eve baskın düzenledi. Yıllardır ailesiyle birlikte aynı
evde yaşayan İnanç Özkeskin, Özel Harekât polislerince
katledildi. Yakın mesafeden üç kurşunla, ikisi göğsünden,
biri şah damarından, vurdular 53 yaşındaki İnanç Özİnanç Özkeskin
keskin’i, 80 yaşındaki annesi ve 91 yaşındaki alzheimer
hastası babası ile birlikte 37 yıldır yaşadıkları evlerinde. İnanç Özkeskin,
1996 Ölüm Orucu’nda şehit düşen İlginç Özkeskin’in kardeşi, bir TAYAD
çalışanıydı.
Alp ASLAN,
Dursun ÇAKIR,
Songül ERKUŞ:
Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propaganda
Birliği’ne bağlı üç savaşçı,
Songül Erkuş 15 Haziran 1998’de DerAlp Aslan
Dursun Çakır
sim Hozat Ardıç Köyü çıkışında oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada teslim
olmama geleneğine bir halka daha ekleyerek, uzun süren
çatışmadan sonra ölümsüzleştiler.
Alp Aslan; 1969 Muş doğumludur. Ankara’da Dev-Genç içinde
mücadeleye katıldı. Ankara ve İstanbul’da mahalli alanda görevler
üstlendikten sonra, Ekim 1997’de gerillaya katıldı.
Dursun Çakır; 1970 Malatya Doğanşehir doğumludur. 1989’da
İstanbul’da Dev-Genç’lilerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında
görevler üstlendi. 1995’te SPB’lere, 1997’de Malatya dağlarında
gerillaya katıldı.
Songül Erkuş; 1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak Köyü doğumludur. 14-15 yaşlarında devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten
Kürecik Lisesi sorumluluğuna kadar çeşitli görevler üstlendi. 1997
Ağustos’unda gerillaya katıldı.

Veli GÜNEŞ:
1956 Dersim doğumludur. 1977-78’de Devrimci
Sol’a duyduğu sempatiyle başladı mücadelesi. Adli
bir olaydan 1974-1983 arası hapiste yattı. 1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı. Devrimci yaşamında,
Zeytinburnu Halkevi yöneticiliğinden Malatya Dağları’nda
gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi.
Veli Güneş
16 Haziran 2001 tarihinde, Büyük Direniş’te sürdürdüğü ölüm orucunun 240. gününde şehit düştü.
Kemal
CAMEKAN:
11 Haziran
1980ʼde faşist
bir odağı dağıtmak için eylem
Kemal Camekan hazırlığı sırasında, muhtarın ihbarı sonucu jandarma
tarafından katledildi. İstanbul
Eyüp-Yıldıztabyaʼda, faşist
teröre karşı mücadele ekipleri
içinde yer alıyordu.

Düzgün
AKSAKAL:
1964 Dersim,
Pülümür doğumludur. 1988’de harekete sempati duyDüzgün Aksakal maya başladı. 1989
yılında yurtdışına
çıktı. 1991’den itibaren aktif bir
şekilde mücadelede yerini aldı.
15 Haziran 1993’te Paris’te, faşist
mafyacı iki kişi tarafından katledildi.

Anıları Mirasımız
Yoldaşlarının Anlatımından HASAN TELCİ:
1971 devrimci mücadelesine duyduğu sempati ile 1974
yılında Mudanya Lisesi öğrencileri arasında kendiliğinden
gelişen genel devrimci mücadelenin içinde yer almasıyla
başladı devrimci yaşamı. Çok genç yaşına rağmen, coşkusu
ve kararlılığıyla sivrildi, öğrendiklerini Mudanya-iskele hamalları arasında yaşamaya başladı.
Mudanya’da etkinliği ve yerleşik gücü olmayan faşist
çetelerin ‘79’da dışardan getirdiği katiller sürüsüyle halka
gözdağı verme, yıldırma çabaları karşısında, M-L perspektifle
en aktif tavrı aldı ve örgütledi. Faşistlerle ve resmi destekçileriyle girilen sokak çatışmalarında birçok kez yaralandı.

TAYAD: Gözaltına Almakla Adalet Talebimizden
Vazgeçiremeyeceksiniz
İstanbul’dan
Ankara’ya yürüyen ve Adalet
Bakanlığı
önünde açıklama yapmak isteyen TAYAD’lı
Aileler 23 Mayıs’ta gözaltına
alındı.
“Adalet İstiyoruz” sloganıyla, İstanbul’dan Ankara’ya
yürüyen TAYAD üyesi aileler Adalet Bakanlığı önünde
açıklama yapmak istediler. TAYAD üyelerinin açıklama
yapmasına izin vermeyen polis, TAYAD üyelerini ve
desteğe gelenleri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Ayşe Arapgirli, Taylan Sungur, Merve
Demirel, Deniz Aydın, Sinan Yanbal, Feridun Osmanağaoğlu,

İpek YÜCEL,
Metin KESKİN:
Tokat Reşadiye İlçesi
Küngür (Yuvacık) Köyü
kırsalında oligarşinin askeri güçleriyle DHKC Karadeniz Bölge KomutanMetin Keskin
İpek Yücel
lığı’na bağlı gerilla birliği
arasında, 14 Haziran 2003’te çıkan çatışmada şehit
düştüler.
İpek Yücel, 1965 doğumluydu. Tokat, Almus Çamdalı Köyü’nde geçen 25 yıllık yaşamının ardından
1990’da Armutlu’ya geldi. Armutlu onun devrimci
doğum yeri oldu. Direnişler içinde devrimcileşti.
“İlkokulu bitirdikten sonra 90’a kadar hiçbir şey okuyup
yazmayan İpek, 93’te Armutlu Komitesi’ndeydi. 1994’te
gerillaya katıldı. Sivas ve Tokat yöresinde savaştı.
Metin Keskin, 1969 doğumludur, aslen Sivaslıdır.
Devrimci hareketle örgütlü ilişkisi 1998’de başladı.
Nurtepe’de faaliyetlere katıldı. Devrimci hareketle
ilişki kurduğunda 30’una yakındı yaşı. Bir delikanlının coşkusuyla atıldı kavgaya. Kısa bir
tutsaklık sonrası 1998’de gerillaya katıldı.

Faşist çetelerin püskürtülmesi ve MHP’nin kapısına kilit
asılmasında en büyük pay O’na aitti. Ama bu çatışmalar
içinde deşifre oldu ve aranır duruma düştü. Bunun üzerine,
1979 sonlarında Bursa mahalli birim çalışmalarında görevlendirildi. Çalışma yürüttüğü Kemerçeşme, Yeşilova,
Gaziler ve diğer mahalli bölgelerde de, emekçi halk O’nu
bağrına basmakta gecikmedi. Hasan onlardan biriydi. Onların duygularını, onların diliyle konuşmayı çok iyi biliyordu.
Gittiği her mahallede emekçilerle kolayca kaynaşıyor, kararlılığı, atılganlığı, alçakgönüllülüğü, fedakarlığı ve coşkusu
ile onları etkisi altına alıyordu. Küçük büyük demeden en
ileri eylemlerden en sıradan günlük işlere kadar her işin
üstesinden gelmesini biliyordu. Çalıştığı bölgelerde, emekçi
halkın örgütlenmesi, faşist odakların dağıtılması ve faşist
terör ve demagojinin etkisizleştirilmesinde gösterdiği başarılarla anti-faşist kesimde büyük saygı uyandırmıştı.
Hasan Kocaman, Nazan Bozkurt, Hanife Elmadağ, Serhat
Parlak, Naime Kara, Cemile Temizkalp, Yıldız Turan,
Bülent Özgül aynı gün yapılan işlemlerin ardından serbest
bırakıldı.

Adalet Talebimizi Haykırmaya Devam Ediyoruz
“Gazi Cem Evi’nde
TAYAD’lı Ailelerin oturma eylemi Adalet Yürüyüşü sonrası devam
ediyor. 24 Mayıs’ta direniş eyleminin 143.
günümüzde adalet istemeye devam ediliyor.
TAYAD’lı Aileler bu konuyla ilgili yaptıkları
açıklamada: “Her gün 14.00-16.00 arası Gazi Cemevi’ndeyiz!
Herkesi Adalet Nöbetimize destek vermeye bekliyoruz!”
dedi.

Ö ğretmenimiz
Sorun yöntemdedir.
Doğru yöntemlerle hareket ettiğimizde;
zayıflıklarımızı üstünlüğe,
pasifliklerimizi inisiyatife dönüştürebiliriz.
Zayıflıklarımızı yenmek için doğru yöntem ara.
Nasıl?
Tarihimizi,
Şehitlerimizi,
Deneylerimizi
İncele.
Hap gibi bir yöntem bulamazsın belki
ama en azından
ilk sen olmadığını, senden öncekilerin
bir yol bulduğunu
KESİNLİKLE göreceksin.
- Acılarımız gücümüzdür.
Devrimci eğitim, bize bilgiyi
güç olarak kullanmayı öğretir.
Öğretilen her bilgi pratikte sınanır.
Bize geri döner ve kalıcılaşır.
Pratikte yaşanan hatalardan dersler çıkarırsak
bu bize güç verir.
Zorluklar karşısında direncimizi arttırır.
Bilgiyi güce dönüştürmeliyiz.
Acılarımız bize hüzün değil güç vermelidir!

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org
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Sayı: 121
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Halkın Avukatları Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

30 YIL OLDU;
30 YILDIR HALKIN AVUKATLARI;
ELLERİNİ, BİLİNCİNİ, SESİNİ,
MESLEKİ BİRİKİMLERİNİ,
TÜM HÜNERLERİNİ HALKIN HAKLARINI
SAVUNMAYA ve KORUMAYA VERİYORLAR!
AVUKAT FUAT ERDOĞAN’IN ÖĞRENCİLERİ,
MESLEKTAŞLARI, YOLDAŞLARI;
ÖĞRENDİKLERİYLE GELENEĞİ
BÜYÜTÜYORLAR!

HALKIN AVUKATLARI,
HALKLA AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR!
NE TUTSAKLIK KOŞULLARI, NE
GİZLİLİK; HALKI EMPERYALİZME ve
FAŞİZME KARŞI SAVUNMAMIZI
ENGELLEYEMEZ!

“PARA, KARİYER, ŞAN, ŞÖHRET” DEĞİL;
HALKI ADALETE DOYURMAK İÇİN AVUKATLIK YAPIYORUZ!
TÜM AVUKATLARA ÇAĞRIMIZDIR:
HALKIN HAKKINI ve MESLEĞİN ONURUNU SAVUNUN!
CÜPPESİNDE İLİK ARAYAN YARDAKÇILARDAN DEĞİL,
HALKIN AVUKATI OLUN!

30 YIL OLDU; DEVRİMCİ AVUKATLAR MESLEKİ BİRİKİMLERİNİ,
ZAMANLARINI VE ENERJİLERİNİ HALKIN HAKLARINI
KORUMAK İÇİN KULLANIYORLAR!
DEVRİMCİ AVUKATLAR NEZDİNDE AVUKATLARA,
AVUKATLIK MESLEĞİNE SALDIRILAR ve NEDENLERİ
DEVRİMCİ AVUKATLARA SALDIRILAR ve NEDENLERİ
evrimci avukatlar iktidarın saldırılarına uğruyor. Eğer ülkemiz faşizmle yönetiliyorsa
ve devrimci avukatlar hak mücadelesinin
etkili birer unsuru ise tarihsel sorumluluğunun gereği
olarak bu saldırıları göğüslemek zorunda kalacaktır.

D

Bugünün İçişleri Bakanı’nın ağzından “bitirdik, ağır
darbeler vurduk” diyerek anlatıyorlar bu saldırıları ve
bunlar askeri terimler değil. Sadece bir yargılamadan
söz ediyorlar aslında. Yalnızca son 5 yıl içinde Devrimci
avukatlara ve özelde Halkın Hukuk Bürosu’na yönelen
saldırıları hatırlatmakta fayda vardır.
Bugün Silivri zindanında tutsak olan Av. Selçuk
Kozağaçlı 2013 yılında Suriye’ye gitmiş, (SANA)
Suriye devlet televizyonunda Suriye halkının avukatlığını
yapacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından, 18 Ocak 2013 tarihinde Türkiye’de Çağdaş
Hukukçular Derneği’nin İstanbul’daki şubesine ve İstanbul ve Ankara’da bulunan Halkın Hukuk Bürolarına
bir polis operasyonu gerçekleşti. Tamamı dernek üyesi
12 kişi gözaltına alındı. O dönem ülke politikasında
hayati bir yer tutan Suriye meselesi bugün hala AKP
hükümeti için hayatidir. Tutuklu avukatlar tahliye olduktan sonra da Suriye’de AKP hükümeti eliyle yürütülen emperyalist politikalara karşı çıkmaya ve sorumlularını hesap vermeye çağırmaya devam etmiştir.
Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu
avukatları MİT tırları ile ilgili meseleyi de araştırmaya
çalışmış, bu sebeple ÇHD Genel Başkan yardımcısı
Avukat Münip Ermiş hakkında dava açılmıştır.
Olaydan 14 ay sonra delillerin uydurulmuş olduğu ve
yargıda FETÖ isimli siyasi bir yapılanmanın örgütlü
olarak hareket ettiği, muhaliflere yönelik operasyonlar
gerçekleştirmek için sahte evraklar düzenledikleri açığa
çıkmış, böylece tüm avukatlar tahliye edilmişlerdir. Ancak
dava sonuçlandırılmamış ve bir tehdit aracı olarak tutulmaya devam etmiş ve halen sonuçlanmamıştır.
Tahliyelerinin ardından üç yıl geçmedi ki aralarında
daha önce yargılanmış olan pek çok avukat ile birlikte
15 avukatın evine ve bürolarına tekrar operasyon yapıldı. Operasyon yapıldığında OHAL ilan edilmiş,
temel haklar ve özgürlükler askıya alınmıştı.
Gözaltına alınan avukatlar 2013 yılındakine benzer
suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı. 2013 yılında
devam eden dosyanın evrakları delil olarak dosyaya
eklenmişti. Suçlama konusu iddialar ise gizli tanık ve
iftiracıların beyanlarından ibaretti.

12 Eylül 2017 tarihinde yapılan operasyonun temel sebebi,
yine iktidarın Fetullahçı
örgütle mücadele adı
altında yürüttüğü kamu
istihdamı politikası ve
kendi kadrolaşma çabalarıydı. Bilindiği gibi, hukuksuz
bir şekilde ihraç edilen 150 binin üzerindeki kamu görevlilerinin sesi olan ve yaptıkları oturma eylemi, açlık
grevi gibi eylemleriyle tüm dünyaya yaşanan hukuksuzluğu duyuran akademisyen Nuriye ve öğretmen
Semih’in müdafiliğini de bu davadan sanık olan avukatlar yapıyordu. Gerek ulusal ve uluslararası başvuruları gerekse hükümet nezdindeki başvuruları takip
ediyor, tutuklandıklarında onların sesi oluyorlardı.
Bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatları doğrudan hedef aldı. Nuriye ve Semih ile ilgili
çıkarttıkları broşürde avukatları suçlayıcı ifadeler kullandı. Nuriye ve Semih’in duruşmasına iki gün kala
bu avukatların bürolarını bastırdı. Avukatları o kadar
önemsiyordu ki onlar gözaltında iken İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne gelerek soruşturmayı bizzat kendisi
takip etti.
Bu operasyon sonrasında halen tutuklu olan avukatlardan Selçuk Kozağaçlı uzun süre ağır tecrit koşullarında tutulmuştur. Tutuklu olan avukatlardan Barkın
Timtik faşizmin zindanlarında hastalanmış, vücudunda
her geçen gün büyüyen miyomun alınmasını ve sağlığına kavuşmayı beklemektedir.
Tutuklu olan avukatlar tutuklandıkları andan bu yana
hapishanelerde çok çeşitli hak ihlalleri ve kısıtlamalarla
karşı karşıya kalmaktadırlar. Avukat Engin Gökoğlu,
bulunduğu Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde saldırıya
uğramış, kolu kırılmıştır. Bu konudaki şikayeti sürüncemede bırakılırken kendisi hakkında dava açılmıştır.
Daha önce de Gezi ayaklanmasının yıl dönümünde, o
dönem polis kurşunuyla vurulan Ethem Sarısülük’ün
katledildiği yerde anma gerçekleştirmek isteyenlerin
yanında bulunan Engin Gökoğlu olası gözaltı ve işkence
ihtimalinde gözaltı takibi yapmak ve işkenceyi önlemek
için orada bulunurken, kendisinin avukat olduğunu söylediği ve işkenceye müdahale ettiği sırada işkenceyle
gözaltına alınmış, kolu kırılmıştı ve yine onun yaptığı
şikayet sürüncemede bırakılırken kendisi hakkında
dava açılmıştı ve bu dava da hala sürmektedir.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının altısı halen ve
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yaklaşık iki yıldır Türkiye’nin
farklı hapishanelerinde tutuklu bulunmaktadır. Haklarında iki yıldan on sekiz
yıla değişen ağır cezalar
verilmiştir. Bu cezalarla meslektaşlarına gözdağı verilmek istenmektedir. “Böyle
avukatlık yaparsanız sizin de sonunuz tecrit, sürgün,
tutsaklık…” denilmek istenmektedir.
Bunu pekiştirmek için avukatları etkisizleştirme
politikalarını o kadar açıktan yürütmektedirler ki bunu
görmemek için kör olmak gerekir. Öyle ki yalnızca
Halkın Hukuk Bürosu’nun stajyeri olduğu için cezalandırılmak istenen, hakkında yalancı bir iftiracının
uydurduğu yalanlarla tutuklu bulunan stajyer avukat
Naim Feyzullah Eminoğlu’nun dosyasındaki diğer
tüm sanıklar tahliye edilmiş, yalnızca Naim bırakılmamaktadır. Naim’in biat etmesi, HALKIN HUKUK
BÜROSU stajyerliğinden vazgeçmesi, pişman olduğunu
söylemesi beklenmektedir.
Yine Halkın Hukuk Bürosu’nun stajyeri olduğu için
benzer şekilde yalancı bir iftiracının uydurduğu yalanlarla bir yıla yakın tutuklu bulunan ve mesleğine
henüz başlama fırsatı dahi bulamayan Buket Yılmaz
hakkında da “jet yargılama” yapılmış, hakkında 7 yıl
3 ay hapis cezası verilmiştir. Ancak tutuklama tehdidi
halen sürmekte, Buket’in devrimci avukatlık hayalinden
bir an önce vazgeçmesi beklenmektedir. Şöyle ki hapishanede olduğu döneme ilişkin bir soruşturma
açılmış, Buket tahliye olduktan sonra bu soruşturmadan
haberdar olmuş avukat arkadaşıyla birlikte bu dosyaya
ifade vermek üzere savcılığa başvurmuştur. Davet
üzerine gittiği savcılık tarafından derhal tutuklamaya
sevk edilmiş, meslektaş dayanışması sayesinde bu
kez tutuklanmaktan kurtulabilmiştir.
Bir başka örnek de Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Şükriye Erden’in kızı Merve’dir. Bundan tam
altı yıl önce yaşanan Gezi Parkı ayaklanmasıyla ilgili
olarak Merve gözaltına alınmış, tutuklanmış, daha
sonrasında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol
kararı verilerek serbest bırakılmıştır. Merve yaklaşık
bir yıl süreyle tutuklu kalmıştır şimdi de neredeyse üç
aydır ev hapsinde tutulmaktadır. Merve genç bir üniversite öğrencisidir. Konutu terk etmeme, adli kontrol
kararı onun için tutukluluktan daha ağır bir tedbirdir.
Bu durum onun sosyal-kültürel ve manevi varlığını
geliştirmesinin önündeki en önemli engel haline gelmiştir. Bu kararla Merve arkadaşlarından, ailesinden,
akrabalarından tecrit edilmiştir. Açıktır ki Merve,
devrimci bir avukat olan annesiyle gurur duyduğu,
ona hapishanede, dışarıda kardeşine ve annesinin
bürosuna sahip çıktığı için cezalandırılmaktadır. Annesinin yargılandığı ve ceza aldığı mahkemece yargılanmaya çalışılmaktadır Merve ve yine “jet bir yargılama” yapılmış, yapılan üç duruşmanın ardından
Merve’nin de annesi gibi cezalandırılması talebiyle
savcılık tarafından mütalaa verilmiştir.
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Avukat Barzan DEMİRHAN, gözaltı takibi yaptığı
sırada müvekkilinin gözünün kanlar içinde olduğunu
görüp bunun nedenini araştırdığında ilgili kolluk personelinin müvekkiline işkence yaptığını öğrenmiştir.
Bununla ilgili tartıştığı kolluk personeli avukata iftira
atmak suretiyle kendisi hakkında basit tehdit suçlamasıyla dava açılmasını sağlamıştır. Bu da avukatların
işkenceyle mücadele etmesinden duyulan rahatsızlığın
yansımasıdır.
Buna bir örnek de Avukat Yaprak Türkmen’in gözaltındaki müvekkiline uygulanan ters kelepçe işkencesini
fotoğraflamak ve teşhir etmek istemesi üzerine
hakkında açılan soruşturma ve davadır. Sonrasında
beraat etmiş olsa da Yaprak Türkmen bu dava ile
dize getirilmeye çalışılmıştır.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları haksız yere tutuklu
bulundukları ve soruşturmanın başından beri her türlü
usulsüzlük ve hukuksuzlukla karşılaştıkları davada, adil
yargılanma talebiyle açlık grevi eylemi başlatmışlardır.
Açlıklarının 30. gününde onlara selam yollamak için
dilek feneri uçurmak isteyen avukat arkadaşları gözaltına
alınıp çeşitli karakollara dağıtılmış, sonrasında haklarında
şüpheli izlenimi yaratacak şekilde adli kontrol tedbiri
uygulanarak serbest bırakılmışlardır.
Yine avukat arkadaşlarının haksız tutuklularının
son bulması talebiyle, aldıkları cezaları kabul etmeyen
avukat Didem Baydar Ünsal, kendi işyeri olan adliye
önünde bir karşı duruş sergilemekte, adalet nöbeti
tutmaktadır. Özgürlük ve adalet talebi ilk haftalar gözaltı
ve işkence ile bastırılmak istenmiş, hakkında propaganda yaptığı iddiasıyla soruşturmalar açılmış, üç ayrı
dosyadan imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolleri
verilerek önü kesilmeye çalışılmıştır. Şimdilerde gözaltına alınmıyorsa da hala tutuklama ve yargılanma
tehdidi devam etmektedir.
Avukatlar hakkında mesleki faaliyetlerinden ötürü
hiç durmadan davalar açılmaktadır. Uzunca bir süredir
biriktirilen, elde bekletilen soruşturmalar ortaya çıkarılıp
ÇHD’li ve Halkın Hukuk Bürosu’nda çalışan avukatlara
ardı ardına dava açılmaktadır. Amaç onları ıslah etmekten öte, tasfiye etmektir. Zira onların ıslah olmayacağını düşünen iktidar neredeyse tüm üyelerini
gözaltına almakta, tutuklamakta, haklarında davalar
açıp on yıllara varan cezalar vermektedir.
Yalnızca gözaltı, tutuklama ve yargılamalarla değil,
dosyadan yasaklama, 24 saat avukat görüş kısıtlamaları, dosyalarda verilen gizlilik kararları, adliyelerde
savcılıkların kısıtlı alan haline getirilmesi... Hepsi avukatların mesleklerini
yapmasını zorlaştıran, onları etkisizleştirmeye çalışan uygulamalardır ve
nihayetinde bunlar da saldırıdır. Zira
bu şekilde avukatlık yapmak giderek
zorlaşmakta, müvekkillere avukatlık
yardımı sunulamamaktadır. Açılan
gizli soruşturmaları göremeyen, evrak
inceleyemeyen, savcı ile görüşeme-
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yen, avukat görüşü yapamayan bir
avukat görevini nasıl yapacaktır. Bu
tamamıyla avukatların, avukatlığın tasfiyesine yönelik bir iştir.
Avukatlara ve savunma mesleğine
yapılan bu saldırıların tamamının sebebi
siyasidir. Gözaltına alınan, evleri ve
büroları basılan avukatların tümü politik
davaları takip eden, devletin ekonomik
ve siyasi politikalarına karşı davalar
açan, polisin şiddetine karşı kampanyalar örgütleyen, çocukları öldürülen
ailelerin yanında olan, okuldan atılan
öğrencilerin yanında yer alan avukatlardır.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları
mesleği etik ilke ve kurallarına uygun
şekilde, hak ve özgürlükleri genişletme
ve koruma iddiasıyla yapan avukatlardır.
Sadece avukatlık yaparak, aydın sorumlulukları gereği, AKP iktidarının ekonomik, askeri, siyasi, sosyal politikalarına
karşı da mücadele etmektedirler. Halka
haklarını anlatmakta, hukuka aykırılıkları
teşhir etmekte, saldırı ve tehditler karşısında geri adım atmamaktadırlar. Bu
nedenle tutuklandılar ve şimdi ağır cezalarla cezalandırılmaya çalışılmaktadırlar. Bu ve benzeri saldırılar savunmayı
sindirmeye, ehlileştirmeye, tasfiyeye
yönelik hamlelerdir. Bu hamlelerle halkın
avukatsız, savunmasız bırakılması
amaçlanmaktadır.
Halk savunmasız kalamaz. Çünkü
halkın avukatları halkın evlatlarıdır. Bugüne kadar nasıl ki diplomalarını halkın
hizmetine sunan avukatlar var olduysa,
bundan sonra da olacaktır. Çünkü
halkın avukatlarının kaynağı halkın
kendisidir.
Bu saldırılara en büyük cevabı da
bu yüzden halk verecektir. Devrimci avukatların bir bildirisinde yaptıkları çağrıyı
yineleyerek bitirelim yazımızı;
DEVRİMCİ AVUKATLIK GELENEĞİ
DEVAM ETTİKÇE HALK AVUKATSIZ,
SAVUNMASIZ KALMAYACAK!
BU YÜZDEN SEVGİLİ GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ,
BİRİKİMLERİNİZİ HALKIN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN KULLANIN;
DEVRİMCİ AVUKAT OLUN!
DEĞERLİ HALKIMIZ,
ÇOCUKLARINIZI DEVRİMCİLERİN
AVUKATLIĞINI YAPSINLAR DİYE
OKUTUN!

AVUKATLIK MESLEĞİ POLİTİK BİR MESLEKTİR
EGEMENLER TARİH BOYUNCA
AVUKATLARDAN KORKMUŞLARDIR
vukatlık; Türk Dil Kurumu’nun tanımıyla,
“1. Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde
başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun
için yasanın gerektirdiği şartları
taşıyan kimse.
2. Mecaz anlamı, başkasını
savunan, onun adına konuşan
kimse.” olarak tarif edilmektedir.
Avukatlık kanununda ise “Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü
hukuki mesele ve anlaşmazlıkların
adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk
kurallarının tam olarak uygulanmasını; her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel
kişi, kurul ve kurumlar nezdinde
sağlamaktır.
“Avukat bu amaçla hukuki bilgi
ve tecrübelerini adalet hizmetine
ve kişilerin yararlanmasına tahsis
eder.” diye tanımlanmaktadır.
Bu tanımlar avukatlık mesleğini
genel olarak ifade etmektedir. Bu
genel tanımlar açısından bakılsa
bile avukatlık bir hak arama mesleğidir. Adaletin sağlanması için
mesleksel görevleri bulunmaktadır.
Hak ve adalet açısından avukatların yaptıkları mesleğin toplumsal saygınlığını belirlemektedir.
Avukatlar, adalet terazisinde zulmün tarafında ise avukatlık mesleğinin itibarı düşük, adalet terazisinde zulmün karşısında ise itibarı bir o kadar yüksektir.
Hak, adalet söylemi adaletsizliğin ortaya çıkmasıyla halkların
özlemi olmuştur. Adalet ve hak
talebi sınıflı toplumların ortaya
çıkmasıyla ezilenlerin mücadele
nedenleri olmuştur.
Avukatlık mesleği toplumsal
çelişkilerin (sınıfların) ortaya çıkmasıyla başlayan çatışmalarda
savunma eksikliğinin, savunma
gerekliliğinin sonucu olarak ortaya
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çıkmıştır.
Avukatlık mesleğinin gelişimi
sınıflar mücadelesinin gelişimiyle
paralel olmuştur.
İlk avukatlık köleci toplumda
Atina’da ortaya çıkmıştır. Köleci
toplumda sadece özgür insanların
haklarını savunmuştur avukatlar.
Kölelerin bu toplumda hiçbir hakkı
yoktur. Özgür insanlardan yöneten
kısmına karşı diğer kısmının haklarını savunmuşlardır.
Ortaçağ Avrupası’nda ceza
davalarında “savunma hakkı olmadığı” için avukatlık söz konusu
değildir. Bu dönemde davalar “işkence” ve “itiraf” ile sonuçlandırılmaktaydı.
13. yy. sonlarına doğru bugünkü anlamda avukatlık Fransa’da
ortaya çıkmıştır.
Feodal düzenin yıkılmasında
avukatların aktif katılımı olmuştur.
Devrim liderlerinin çoğunluğu
avukatlar arasından çıkmıştır.
Robespierre, Danton, Saint Just,
Desmoullins 1789 Fransız devriminin liderlerindendir.
Kapitalizme ve emperyalizme
karşı verilen mücadele liderleri
arasında da birçok avukat bulunmaktadır.
Proletaryanın tarihindeki ilk
güçlü siyasal eylemlerinden biri
olan Dresden Ayaklanması’na
demokrat bir avukat olarak bilinen
Samuel Erdmann Tzchimer önderlik etmiştir.
1871 Paris Komünü deneyiminde avukatlar da önemli roller
üstlenmiştir. Komün üyelerinden
üçü avukattır. Bunun yanında onlarca avukat Thiers gericiliğine
karşı barikat savaşlarına da katılmışlardır.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Emekçilerin binlerce yıllık hayalinin ete kemiğe büründüğü,
tarihin ilk sosyalist devletinin
yani emekçilerin iktidarının kurulduğu Büyük Ekim Devrimi’nde
de avukatların rolü tartışmasızdır.
Diğer her şey bir yana, devrimin
teorik ve pratik önderi Lenin’in
bir avukat olması dahi tek başına
avukatların Ekim Devrimi’nde
oynadıkları rolü göstermeye yeterlidir.
Tarihsel ve diyalektik materyalizmi kazandıran
Karl Marks; Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro,
Bulgaristan Devrimi’nin önderlerinden Vasil Petrov
Kolarov, 1918-19 Alman Devrimi’nin önderlerinden
Karl Liebknecht gibi devrimci önderler de avukat
veya hukuk eğitimi almış kişilerdi.
Avukatların sınıf savaşımındaki bu konumlarının
nedeni savunma tarafında olmaları, hak ve adalet
arayışının tarafı olanlarla doğrudan ilişkileri olmalarıdır.
Savunma tarafında olmasından kaynaklı avukatlık
mesleğinde mevcut düzendeki adaletsizliği dile getirmek zorunluğu doğmuştur. Adaletsizliği dile getiren
avukat bile yönetenleri hep rahatsız etmiştir.
Adaletsizliği dile getirmenin yetmediği durumlarda,
bunu değiştirmenin gerektiği süreçlerde düzenin karşısında mücadele gereği doğmuştur. Bu durumda
taraf olmuştur avukatlar. Ya düzenin yanında, ya düzene karşı mücadele edenler olarak. Düzenin karşısında yer alan avukatlar tarih boyunca unutulmamış,
mesleğin hak ve adalet için yapılmasını sağlamışlardır.
Avukatın savunma tarafında olması, avukatlığın
ilerici yanını beslemektedir. İktidardaki düzenler, savunma
tarafını sürekli kısıtlamak istemektedir. Savunma
hakkının genişletilmesi için mücadele etmek mevcut
düzenle çatışmayı doğuracaktır. Savunma tarafının
genişletilmesi, halkların kazanılmış haklarının genişletilmesi demektir. Bu durum avukatların mevcut iktidarların
hedefi olmasına ve baskı görmesine neden olmuştur.
Mevcut hukuk ve kanunların sınırları içinde kalmak ise; avukatlığın gerici yanını beslemektedir. Neticede hukuk ve kanun iktidarda olan sınıfın mevcut
düzenini korumak için kurulmuş bir yapıdır.
Savunma tarafında olan avukatlık mesleğinde,
mevcut sadece kanunları savunan bir avukat olmanın
bile ilerici bir yanı bulunmaktadır. Bugün yasalarda
yer alan kanunlardaki haklar mücadele sonucunda
halkların kazanımıdır. Bu kazanımlar iktidarlar tarafından geri alınmak istenmektedir. Bu hakkın geri
alınmasına karşı mücadele eden avukat doğal olarak
düzenle çatışacaktır. Bunu bile yapmazsa mesleğini
yapmamış olur.
Mesleğin doğasından gelen “aydın” olma potansiyeli
tarihsel süreç içinde avukatların azımsanmayacak
bir bölümünü “para karşılığında”, “teknik hukuki savunma yapan” veya “dava vekili olan” bir meslek
grubunun üyesi olmanın dışına çıkarmış ve “eşitlik,
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özgürlük, adalet” gibi ideallerle doğrudan sınıf mücadelesinin içinde rol almaya itmiştir.
Avukat, işte bu mücadelenin içinde yer aldığı,
mesleki bilgi ve deneyimini emekçi yığınların çıkarına
kullandığı ölçüde aydın olma niteliği kazanmıştır. Yoksa
mevcut düzeni savunan avukatlar da olmuştur.
Avukatlara iktidarların bakış açısını şu sözler anlatmaktadır. “Hükümete dil uzatan bir avukatın dilinin
kesilmesini isterim” (Fransa İmparatoru Napolyon)
“ Avukatlar olmasa, İtalya’yı çok daha rahat idare
ederdim.” (Mussolini)
Dünyanın her yerinde bütün faşist iktidarlar, bütün
despot yönetimler; halkın hak ve özgürlükleri için mücadele eden avukatlara düşmandır. Bazen, sadece
mesleğini yapmak bile iktidarın hedefi olmak için
yetmiştir.
Bundan kaynaklı avukatlar tutuklanmış, öldürülmüş,
katledilmiştir.
24 Ocak 1977 yılında İspanya’da Falanjistler
(kontrgerilla) tarafından gerçekleştirilen saldırıda Comisiones Obreras (CCOO) adlı sendikaya ve İspanyol
Komünist Partisi’ne üye 5 avukat katledilmiştir.
Ülkemizde Fuat Erdoğan, Faik Candan, Medet
Serhat ve Tahir Elçi polis tarafından katledilmiştir.
Çağımız emperyalizm çağıdır. Hukuk onlar için
sadece düzeni koruyan bir yapı değildir. Hukuk para
kazanılacak bir faaliyettir. Emperyalizm her şeyi
“piyasa koşulları” diyerek ticarileştirmek istemektedir.
Her alandan maddi kazanç elde etmek hedefidir. Avukatlık mesleğini de ticari bir faaliyet ve kendisine kar
kapısı yapmak için yasalar çıkarmaktadır. Büyük avukatlık şirketleri kurarak, hukuk sigortasını yaygınlaştırarak, işçi avukat sayısını artırarak, mahkeme masraflarını artırarak hukuku ticarileştirmektedir. Avukat,
onlar için düzeni koruyan bir araç olduğu kadar, bir
şirket çalışanıdır. “Patronu ne derse onu yapan” bir
elemandır. Avukatlık mesleği parası olanın ulaşabildiği
bir faaliyet olarak şirketleştirilmek ve tekelleştirilmek
için düzenlemeler yapılmaktadır.
Ticarileşen avukatlık sonucunda mesleğin toplumsal
yanı yok edilmek istenmektedir. Avukatlık mesleğinin
politik yanı yok edilmek istenmektedir. Meslek sadece
parasal bir faaliyet olarak yapılandırılmaktadır.
Avukatlık mesleğini “pazar ekonomisi” içinde tekellere ve yerli işbirlikçilerine kar aracı yapma mücadelesine karşı bugün avukatların diğer mesleklerle
ortak mücadele gereği doğmuştur. Bu yapılmadığı
sürece mesleğin maddi kazancının
daralmasından ve paranın tekellere
gitmesinden kaynaklı bağımlı avukatlık
her geçen gün artacaktır. Avukatlar
büyük şirketlerin, sigorta şirketlerinin
elemanı olmak dışında iş bulamayacaklardır.
Ülkemiz faşizmin hukuku uygulanan, sömürge tipi faşizmle yönetilen
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bir ülkedir. Faşizmin hukukunda; hukukun, kanunun, yönetmeliğin veya
hakkın hiçbir önemi yoktur. Sadece
yönetenlerin çıkarlarına göre hareket
edilmesi vardır. Hiçbir kazanılmış hak
mücadele edilmeden korunamaz. Hiçbir
hak mücadele edilmeden kazanılamaz.
Yazılı anayasa, kanun ve yönetmelikler bir anlam
ifade etmez. Yönetenler kendi kanunlarına bile uymaz.
Aynı mahkeme, aynı hakim bir gün önce verdiği
kararın tam tersini ertesi gün verir. Bugün suç olan,
yarın suç olmaz. Faşizm için kanun, nizam kavramı
önemli değildir. Adalet, kapılarının önlerinden bile
geçmez. Her şey faşizmin ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Ülkemizde avukatlık mesleğinin gereğini bile yapmak iktidarın hedefi olmak demektir. Avukat işkence
şikayetinde bulunduğunda, savunmasını yaptığında,
devlet görevlerini şikayet ettiğinde, müvekkiliyle gözaltında görüştüğünde... kısaca faşizmin işine gelmeyen
en ufak faaliyetinde bile hedef haline gelmektedir.
Ülkemizdeki mevcut durum avukatlık mesleği açısından devrimci avukatlık zorunluluğunu doğurmuştur.
Zulüm varsa buna karşı direnenler de olacaktır.
Avukatlık cephesinden zulme karşı direnmenin adı
devrimci avukatlıktır.
Devrimci avukatlık dışında faşizmin hukukuna
karşı mücadele etmek imkansızdır. Devrimci avukatlık
dışında faşizmin hukuku yıkılamaz.
Bu nedenle ülkemizde devrimci avukatlığın gelişimi
devrimci mücadelenin gelişimine paralel olmuştur.
Devrimci avukatlar, müvekkillerin savunmanlığını
sadece mahkeme kürsüsünde söz söylemek olarak
görmezler. Devrimci avukatlık; hakkı ve meşruluğu
savunmak, faşizmi ve zulmü teşhir etmektir. Adalet
arayışını mahkeme salonlarıyla sınırlamayarak,
hayatın aktığı her yerde olabilmektir. Gecekondu yıkımlarından hapishanelere, işçi direnişlerinden emniyet
nezarethanelerine, panellerden sempozyumlara,

direniş alanlarından TV programlarına kadar, hak talebinin olduğu her yerde taşınır bu kimlik.
Ezene karşı, ezilenin mücadelesinin içindedir devrimci avukat.
Devrimci avukatlık, ezen ve ezilen arasındaki
sınıf mücadelesinde ezilenlerden yana taraf olması,
mesleki bilgisi ve tecrübesini bu mücadelede halkın
yararına kullanması ama aynı zamanda bu mücadelenin bir parçası olması demektir.
Devrimci avukatlık örgütlülük demektir. Yoksulluğun
yarattığı sonuçlarla bireysel olarak mücadele etmek
veya yardımcı olmak değil, yoksullarla birlikte, yoksulluğu yaratan düzene, emperyalizme ve faşizme
karşı örgütlü olarak mücadele etmektir. Yoksulluğun
nedenlerini ortadan kaldırma mücadelesine yani
devrim mücadelesine katılmaktır.
Devrimci avukatlık Fuat Erdoğan, Behiç Aşçı gibi
statüleri parçalamaktır.
Bugün emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede
avukatlık cephesinde verilecek mücadele devrimci
avukatlıktır.
Devrimci avukatlık yapılarak,
- Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele edilir.
- Halkların tarihsel kazanımı olan hak ve özgürlükler
korunup, genişletilir.
- Düzenin yoz kültüründen korunulur.
- Avukatlığın sadece para kazanma aracı olmayıp,
toplumsal görevlerinin olması
sağlanır.
- Mesleğin itibarı ve saygınlığı korunur.
- Halkın adalet özlemi ve sömürü ortadan kaldırılabilinir.
Tüm bunların olması için;
devrimci avukatlık mücadelesine katılarak mücadeleyi büyütmek bir zorunluluktur.

HALKIN AVUKATI DİDEM BAYDAR ÜNSAL İLE RÖPORTAJ
Yürüyüş: Öncelikle kuruluşunuzun 30. yılını
kutlamış olalım. Biz de 30. yılında Halkın Hukuk
Bürosuna dergimizde özel bir yer ayırmak istedik.
Av. Didem Ünsal: Teşekkür ederiz.
Yürüyüş: Siyasi iktidar avukatları neden önemsiyor? Ya da gözünde biraz büyütüyor mu?
Av. Didem: Hayır bizce büyütmüyor. Avukatlar
halkın mücadelesinde etkili birer unsurdurlar. Halkın

Hukuk Bürosu’nun işlevi
sebebiyle uğradığı saldırılar bir yana mesleki olarak sadece avukat olmak
dahi iktidarın saldırısına
uğramayı gerektirebilir.
Çünkü bizim avukatlık yapmamız bile onları rahatsız
eder.
Bakın geçtiğimiz günlerde Sertuğ Sürenoğlu isminde bir avukat cumhur-
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başkanlığı korumalarının saldırısına uğradı. İstanbul’da
bir ana yolu sırf Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı iki
zengin ailenin çocuklarının düğünü için kapatmışlardı.
Oradan geçen belki binlerce insan vardı. Birçoğu da
yorgun argın işlerinden evine gitmeye çalışıyordu.
Herkes rahatsızdı ama kendi kendine mırıldanıyordu.
Mağdur olan, aşağılanan o kadar insanın içinden yalnızca bir kişi itiraz etti, soru sordu; bir avukat.
Bu tesadüf değildir. Çünkü Avukatlık mesleği bir
hak arama mesleğidir. Bu meslektaşımız bizim gibi
siyasi dava avukatlığı yapan biri de değil. Sadece
avukat olmanın getirdiği hak bilinci ile böyle davrandı.
Örneğin Avukat Aytaç Ünsal “Böyle Adalet Olmaz”
dediği için yargılanıyor. Avukatın görevi bu değil mi
halbuki?
Yürüyüş: Biz hak savunuculuğu yapıyoruz diyorsunuz metinlerinizde. Ne demek bu hak savunuculuğu?
Av. Didem: Bugün bizim mahkemelerde savunduğumuz “ADİL YARGILANMA HAKKI”dır. Adil yargılamanın olmadığı yerde burjuva anlamda hukuk devletinin varlığından dahi söz edilemez. Adil yargılanma
hakkının teminatı ise adalet mekanizmasının üç
kurucu unsurundan biri olan SAVUNMADIR.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de herkesin
savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmasını kendisini savunmak için seçeceği
bir avukatın yardımından yararlanmasının da adil yargılamanın zorunluluğu olduğunu anlatıyor.
Anayasanın 36. Maddesi de aynı şekilde savunma
hakkını güvence altına alıyor. Ve bunun güvence
altına alınması, demokratik toplumun ve hukuk devletinin temel bir gereği ve ilkesidir diyor.
Anayasada haklar yazılıdır ama hiçbir iktidar Anayasada yazılan bu hakları kendiliğinden vermek
istemez. Hatta halkımız haklarını öğrendikçe; “vay
be, bizim böyle bir hakkımız da varmış” diye şaşırıyor.
Çünkü kendiliğinden uygulandığını görmemiş.
Anayasa’da yazsa bile her türlü hakkın kazanılması
yalnız ve yalnız mücadele ile olur.
Siz savunma hakkını da, mülkiyet hakkınızı da,
özel yaşama saygı duyulması hakkınızı da ancak
talep ederseniz alırsınız. Çoğu zaman bu talep uzun
ve zorlu mücadeleler sonucu gerçekleşir. Özellikle
de yoksullar güçsüzler için bu böyledir.
Yürüyüş: Bütün avukatlar bunu yapmıyor mu?
Av. Didem: Maalesef hayır. Örneğin işten atıldıkları
işyerinin önünde oturma eylemi yapan işçilere “dava
açın neden eylem yapıyorsunuz” diyen avukatlar var.
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Oysa Anayasal hakkını kullanıyor o insanlar. Silahsız
ve saldırısız bir biçimde ifade haklarını kullanıyorlar.
Onların orada oturması yeni insanların işten çıkarılmasını engelliyor aslında. İçerideki diğer işçiler bilinçleniyor. Patron elbette bunu istemez ama bir
avukat neden işçileri durdurmaya çalışır ki? Dava da
açsın, eylem de yapsın. Yapsın ki patronlar öyle
kolay kolay işçiyi işten çıkaramasın. Yani kuşkusuz,
haklarımızın uygulanması, korunması, geliştirilmesi
ve güçlendirilmesinde sorumluluk sahibi, duyarlı,
cesur ve bağımsız avukatların varlığı çok önemlidir.
Yürüyüş: Siz yalnızca mahkeme salonlarına
hapsolmayan bir avukatlıktan bahsediyorsunuz.
O zaman yalnızca adliyelerde olsanız da yine saldırıya uğrar mısınız?
Av. Didem: Evet. Biz o kadar çok mahkeme salonundan atıldık ki, şimdi bir çırpıda size saymam imkansız. Sadece müvekkilimizin hakkını etkili bir şekilde
savunduk diye zorla atılıyoruz, üstüne bir de dava
açılıyor. Mesela tutuklandıktan sonra Avukat Şükriye
Erden ve Ebru Timtik”e bu yüzden dava açıldı. Şu
anda dava onların yokluğunda görülüyor.
Avukat, savunma makamını temsil eder; kişileri
ve hakları korur. Neye ve kime karşı koruduğunun
önemi şurada yatar, ekseriyetle devlete karşı kişileri
korumaktır görevi bir avukatın. Kişileri haksız veya
ölçüsüz bir cezadan, adil olmayan bir yargı sisteminden
korumaktır görevi avukatın. Kanuna göre avukatın
toplumsal görevi, yasa koyucunun denetlenmesi ve
kendi koyduğu yasalara uymasının sağlanması, öznel
görev ise kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması
ve her türlü sorunun hakkaniyete ve adalete uygun
çözülmesini sağlamaktır.
Yürüyüş: Siz adliyelerde de sadece kanunu
hatırlatmakla yetinmiyorsunuz ama...
Av. Didem: Evet. Bazen sadece kanunun emrinin
yerine getirilmesini sağlamak için ısrarlı taleplerde
bulunuyoruz. Buradan kastettiğim şu sadece dilekçe
yazarak sonuç alamazsınız her zaman. O zaman da
meslektaşlarımız ısrar ediyorlar. Örneğin dava dosyasında da bulunan bir olayı anlatayım size. Gözaltındaki müvekkil hakkındaki suçlamayı öğrenememiş.
Gizlilik kararının istisnası olan evraklar gösterilmemiş
ve bir soruşturma numarası bile verilmemiş olan bir
müvekkil var. Bu müvekkil gözaltında ve işkence görmüş. Numara almamış bir dosyaya itiraz edemezsiniz.
İşte o zaman arkadaşlarımız savcılığın kapısında
oturdular. Hem de birkaç defa yaptılar bunu. Bildiğim
kadarı ile Oya Aslan ve Özgür Yılmaz bundan dolayı
yargılanıyor. Onların fotoğraflarını çeken arkadaşlarımız
bile yargılanıyor.

FAŞİZMİN BASKI VE YASAKLARINA KARŞI

Sayı: 121

2 Haziran 2019

Yürüyüş:
Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının fotoğraflarında Onları
kolları alçıda ya
da yüzleri morarmış bir şekilde görüyoruz. İnsanların tepkileri nasıl oluyor?
Av. Didem: Size bir olay daha anlatayım. Sonra
bağlantısını kuracağım. Avukat arkadaşımız Günay
Dağ Maltepe Çocuk Hapishanesi’ne gidiyor.
Çocuk müvekkilinin işkence gördüğünü öğreniyor.
Bunun üzerine Müdür ile görüşmek istiyor. Müdür işkenceyi aklayan tarzda konuşunca Günay Engin
Çeber davasını hatırlatıyor. İşkencenin suç olduğunu
anlatmaya çalışıyor. İşte o zaman içeride çocuk müvekkilimize yaptıkları gibi Avukat Günay Dağ’a da yapıyorlar. Onu zorla dışarı atıyorlar. Bu arada da
epeyce acı çektiriyor, kafasını yere vuruyorlar.
Günay ilk iş olarak kendi bedenindeki darp izlerini
fotoğrafladı. Düşünebiliyor musunuz? Hızla bir hastaneye gitmeyi değil saldırıyı ispat etmeyi düşünüyor.
Saldırıya uğradığımızda biz o anda acı duymuyoruz.
Yalnızca uğradığımız haksız muameleden ötürü hırslanıyoruz.
Selçuk abi 2013’te tutuklanırken diyordu ki; yalnızca
öfkemiz artar, hırsımız artar, sinirleniriz. Gerçekten
de böyle. Avukat arkadaşlarımız bu olay sayesinde
Maltepe’deki işkenceyi teşhir etmişlerdi. Maltepe Hapishanesi’nin önünde; “Bu hapishanede işkence var”
gibi bir pankart ile eylem yaptılar. Adliyeye gidip orada
basın açıklaması yaptılar. Sonra suç duyuruları ve
kurumsal şikayetler yapıldı.
Yürüyüş: Evet Selçuk Bey’in de Soma’da kolu
kırılmıştı.
Av. Didem: Sadece Selçuk abinin değil, Betül ablanın da (Betül Kozağaçlı), Özgür abinin de (Özgür
Yılmaz), Engin’in de (Engin Gökoğlu), Şükriye ablanın
da (Şükriye Erden) kollarını, parmaklarını kırdılar.
Engin’in kolunu bir kez de Tekirdağ T Tipi’nde kırdılar.
Kolu hala tam olarak düzelmedi.
Yürüyüş: Aileleriniz, avukat arkadaşlarınız nasıl
tepki veriyor bu duruma?
Av. Didem: Ailelerimiz üzülüyor tabii ki. Ama
onların yüzlerini yere eğdirecek bir iş yapmadığımızın
farkındalar. Ve giderek ne kadar onurlu bir görevi
yerine getirdiğimizi de anlıyorlar.
Meslektaşlarımız bazen bize diyor ki; avukat kendini
sürükletmez. Ama direnirsen seni zorla götürüyorlar

ve doğal olarak sürükleniyorsun. Bazen bizim gözaltına
alınmamızın ya da işkence görmemizin avukatlık mesleğinin vakarına zarar verdiğini söyleyenler de oluyor.
Bunlar daha çok kıdemli avukatlar. Çoğunlukla iyi niyetliler.
Bazı avukatlar da diyor ki; siz çıtayı çok yükseltiyorsunuz. Müvekkiler bize diyecek ki bak o avukatlar
tuttuğunu nasıl koparıyor?
Sen beni savunurken neden onlar gibi canla başla
savunmuyorsun?
Yürüyüş: Size örgüt avukatı demelerinden rahatsızlık duyuyor musunuz?
Av. Didem: Şöyle söyleyeyim; bizler örgütlü avukatlarız. Ve örgütlü olmaktan ötürü de kendimizi güçlü
hissediyoruz.
Ama örgüt avukatı diye bir şey olmaz. Yasa dışı
kurulmuş ve yasaları ölçü almayan bir örgüt avukat
tutmaz. Bize DHKP-C’nin avukatları diyorlar. DHKPC bu düzeni zor yoluyla değiştireceğini söyleyen bir
örgüt. Kendini savunmak için avukat mı tutacak?
Fakat kişilerin avukatları olur. Kişiler yasal haklarını
savunmak için avukat tutarlar. Lenin’in kendisi de bir
hukukçudur ve haklarını dava yoluyla savunmuştur.
Bizim büromuz da Dursun Karataş’ın avukatlığını
yapmış. Bu tarihsel bir avukatlıktır. Ki bu durumu
Selçuk abi 2013’teki savunmasında anlatmıştı. Ya da
Sabancı dosyasında İsmail Akkol’un avukatlığını yaptı
büromuz. Yani bunlar sıradan bir avukat için bile çok
önemli tarihsel şeyler.
Yürüyüş: Yaşadığınız başka zorluklar var mı?
Av. Didem: Evet o kadar çok ki... Bir kere bize yapılan başvurular çok fazla ve bir kısmını karşılayamıyoruz. Avukatlarımızın sayısının artması lazım. Bu
yüzden genç meslektaşlarımızı Halkın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmaya çağırıyoruz.
Ve tabii ki maddi sorunlar yaşıyoruz. Bize başvuranlar bizim parasız çalıştığımızı söylüyorlar. Biz asla
mesleğimizi zenginleşme aracı olarak görmedik. Bir
ön şart olarak da öne sürmedik. Biz halkın avukatıyız
diye otobüsler bizden yol parası almasalar, devlet
bizden vergi almasa, noter, fotokopici maliye memuru
para istemese ve elektrik, su, doğalgaz, telefon bizim
için ücretsiz olsaydı belki bu dedikleri olabilirdi. Fakat
öyle değil. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Hem yaşamımızı
hem de mesleğimizi devam ettirmek için paraya ihtiyacımız var.
Yani biz vekalet ücreti alıyoruz. Ama herkesten
gücü ölçüsünde katkı istiyoruz. Bunu savunma katkı
payı olarak da düşünebiliriz.
Kimseye git kredi çek, evini sat, bize para getir
demiyoruz. Kimi insan on taksitte getiriyor vekalet
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ücretini kimi başka şekillerde ödeme yapıyor. Başka
ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bazı kişilerden tek kuruş ücret
talep etmiyoruz. Evladını işkencede, iş cinayetinde
kaybetmiş bir ana-babadan, bütün hakları gasp edilmiş
bir işçiden ücret talep edilir mi?
Yürüyüş: Peki devrimci avukat kimdir desek
kısaca nasıl tarif edersiniz?
Av. Didem: Devrimci avukat, içinde bulunduğu ve
ideolojisini benimsemediği burjuvazinin avukatlara
çizdiği sınırları kabul etmez, adalet mücadelesini adliyelere, mahkemelere, duruşma salonlarına, dosyalara
sıkıştırmaz, hayatın her alanında mücadele eder.
Grevlerde, açıklamalarda, yürüyüşlerde, söyleşilerde
hep onlar vardır. Halkı aydınlatır ve insan olmanın
getirdiği bilinci, hakkı olanı alma-hak arama bilincini
yerleştirir.
Devrimci avukatın değerleri halkın değerleridir. Giyim-kuşamları, oturup kalkmaları, yedikleri-içtikleri,
söylemleri-üslupları halkla birdir, ondan farklı değildir.
Emek ve mücadele onlar için de en yüce değerdir.
Bunun için dizginsiz bir sabırla, sınırsız bir özveriyle
çalışırlar. Sonuç almadan da asla vazgeçmezler. Bu
durum pek tabi siyasal iktidarı rahatsız eder.
Devrimci avukatlar; bilgi ve deneyimlerini kapitalistlere değil halkın yararına sunarlar.
Devrimci avukat vatanseverdir. Vatanı parsel
parsel satanların karşısına dikilir. HES’lere, nükleer
santrallere karşı mücadelede halkın yanında yer alır,
ormanların ve doğanın talan edilmesine, yeraltı ve
yerüstü kaynaklarının tüketilmesine karşı çıkar.
Devrimci avukat taraftır. Halkın tarafındadır.
İktidarın ve sermayedarların değil, halkın çıkarlarını
gözetir, korur.
Devrimci avukat aydındır. Halkın sorunlarına duyarlıdır, sorumluluk sahibidir. Çözümler alır ve bulur.
Devrimci avukat, bilenin bilmeyene göstermek sorumluluğu olduğunun bilincinde olan avukatlar baskı
ve saldırılara rağmen, rejimin-iktidarın değil, halkın
çıkarını korumuştur. Bunu yapabilmek için de önce
avukat olarak kendisine tanınmış olan hakları korumak
ve genişletmekle yükümlüdür.
Devrimci avukat hakikati ve adaleti arar. Adaletsizliğe işaret eder, onu teşhir eder ve onunla mücadele
eder. Bu yüzden de daima siyasi iktidarın hedefi olur,
gözaltına alınır, işkence görür, tutuklanır. Ama bu saldırılar devrimci avukatı güçlendirir.
Bayağı kısa oldu değilmi?
Yürüyüş: Peki bu yargılama oyunuyla ne amaçlandı?
Av. Didem: “Mücadeleci, adalet savunucusu avukatların dosyasında dahi istersek hukuku yerle yeksan

47

ederiz, tanımayız biz, faşizm ayakta” denildi. Oysa
devrimci avukatlar bu kısacık süren yargılama oyunu
boyunca faşizmin karşısında bir an olsun boyun
eğmedi, tereddüt etmedi, ezilmedi… Devrimci avukatlığın haklılığı ve meşruluğuyla faşizmi yargıladı.
Bu dava ile amaçlanan şey umutsuzluk, karamsarlık
yaymak, öldük bittik, domino taşları gibi yıkılıyoruz
dedirtmekti. Sarsılmaz bir kale olarak görünen Halkın
Hukuk Bürosu’nu yıkılıyor göstermekti. Ama halkın
tutsak avukatları da, onların dışarıdaki avukatları da
buna karşı direndi, direndi ve kazandı. Verilen kararlar
onların mücadele azminden bir şey eksiltmedi. Aksine
daha çok, daha çok mücadele edilecekti. Buna karar
vermişlerdi bu yargılamalar boyunca.
Yürüyüş: 30 yılınıza girdiniz büro olarak. Son
olarak ne söylemek istersiniz?
Av. Didem: Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına ve
onların nezdinde onları örnek alan, onlarla birlikte iş
yapan meslektaşlarına gözdağı verilmek istendi. Bir
nebze etkili olunduysa da çok uzun sürmedi. Hukuksuzluk, adaletsizlik öyle çok ayyuka çıktı ki, herkes
halkın avukatlarını sahiplendi. 39 ulusal baro, çok
sayıda uluslararası hukuk örgütü Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan haksızlığın karşısında durdu.
Yalnızca bu saldırıların boyutuna, ısrarına bakıldığında dahi devrimci avukatlığın avukatlar üzerindeki
etkisinden ne kadar da rahatsız olduklarını görmek
mümkündü. Öyle çok korkuyorlardı ki Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının devrimci avukatlar okulu olmasından… Fakat engelleyemediler tarihin hiçbir karesinde. 2013’te de engelleyemediler, 2017’de de…
Yıl 2013, Halkın Hukuk Bürosu’na operasyon
yapılıp neredeyse tüm büro avukatları gözaltına alınıp
tutuklandığında yalnızca İstanbul ve Ankara’da iki
büro vardı. Operasyon sonrası, büro avukatları tutuklanınca bürolara genç stajyerler ve avukatlar geldi,
onlara ve bürolarına sahip çıktı ve büro avukatları
sayısı azalmadı, artmış oldu.
1 yıllık tutsaklıktan sonra tahliye edilmelerinin ardından kısa bir süre sonra İzmir’de ve Diyarbakır’da
Halkın Hukuk Büroları açıldı. Kardeş bürolar kuruldu
ve Adalet Okulu Derneği kuruldu. Buralar hep yüzü
halka dönük devrimci avukat tohumlarını toprağa
serpti. Ve onlar Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı, filizlendi, bugün boy verdi ve çok kısa bir süre içerisinde
yeşermeden çiğnenen bu filizler de tutuklandı. Ama
yine bitirememişlerdi. Geride öğrenciler, stajyerler
vardı, genç avukatlar da … Onlar bürolara yine sahip
çıktı.
Şimdi bürolar onların tahmin ettiğinden daha kalabalık. Herkesin gözü bu büroların üzerinde, sarsılan
ama yıkılmayan kale, devrimci okul Halkın Hukuk
Bürosu genç devrimci avukatlar yetiştirmeye devam
ediyor. Gelenek devam ediyor, edecek…

