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Hukuk Bürosunda Gizli Bölmenin Ne 1-i Var Diye Dü-ünenler
Önce unu Sormal;d;r:
Bir Devlet, Neden 1tirafç; 1ftirac;lar, “Gizli Tan;klar”dan Medet Umar?
Neden Komplolar Kurar, 1-birlikçi Yaratmakla Övünür,
Avukatlar;, Sanatç;lar;, Devrimcileri Gizlilikte Ya-amaya Zorlar?
Bir Hukuk Bürosu 2 Y;lda 4 Kez Neden Bas;l;r?
Bir Hukuk Bürosu’nda Böyle mi “Arama” Yap;l;r?
1-te O Gizli Bölme,
Fa-izmin Teröründen Korunmak 1çin Var!
Hukukun Zerresinin Olmad;; Yerde
G1ZLENMEK HAKTIR, MERUDUR!

HALKIMIZ; FA ZME ASLA TESLM OLMADIK,
SZ DE TESLM OLMAYIN!

Gerçe7i HalkAmAza NotalarA, Flütü, Sesi, Bilgisiyle Anlatan Ali AracA,
Grup Yorum Üyesi Oldu7u =çin
Terör Listelerine AlAnAp Ba;Ana Ödül Konuldu!
Gizlilikte Üretmeye, HalkAn SanatAnA Yapmaya Devam Etti!

FA*ZME TESL*M OLMAYAN
HALKIN SANATÇILARI ONURUMUZDUR!

YÜRÜYÜ, HALKIN SES=D=R!
Fa;izme Kar;A;
HalkAn HakkAnA Savunan HalkAn AvukatlarAnAn,
Umudun arkAlarAnA Yapan Grup Yorum’un,

14 Haziran Günü Dergi Büromuzun Bask=n=nda
Gözalt=na Al=nan Ali Arac=,
*yice Zay=flam= Bedeni ile
Kar=lar=nda Duruyordu.
Çok Sakindi ve
Gözalt=na Al=nd==nda da Gizlendiinde de
T=pk= Grup Yorum’un Sahnedeki Hali Gibiydi!
www.yuruyus-info.org
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Sahibi ve Sorumlu Yaz=ileri
Müdürü: Elif ERSOY
Adres: Bozkurt Mah. Baysungur
Sok. Muratolu Çar=s= 14 D
ili - *STANBUL

yuruyus.biz@gmail.com

Ofset Haz=rl=k: Ozan Yay=nc=l=k
Adres: Zübeyde Han=m Mah. Fevzi
Çakmak Cad. 1297. Sokak No: 1
Daire: 1 Sultangazi / *STANBUL
Tel: (0-212) 536 93 45
ISSN: 1305-7944

Halk =çin Üreten Mühendis-MimarlarAnAn,
Her Ko;ulda Direnen Özgür TutsaklarAn,
=hraçlara Kar;A Direnen Kamu Emekçilerinin, =;i,
Ekme7i, Onuru =çin Direnen =;çilerin,
Ba7AmsAzlAk =steyen Vatansever Gençli7in,
Yoksul GecekondulularAn, =;sizlerin, Ö7rencilerin,
Emeklilerin, Köylülerin
www.yuruyus-info.org
Susturulamayan
Sesi Olmaya Devam Edece7iz!

çindekiler
4 Halk8n Hukuk Bürosuna
son 2 y8lda 4. polis
bask8n8. Bu hukuksuzlu+a keyfili+e boyun
e+memek için çelik
kap8lar8m8z da gizli
s8+8naklar8m8z da olacak

nin adaletsizli+ine kar/8
adaleti savunuyoruz!
Adaletsiz düzeni adaletimizle y8kaca+8z! 8.
Bölüm

28 Bizden... Bizden ...
29 Sava/ ve sava/ç8
31 Sorun-Çözüm

21 Mahalleler: Ekme+imiz
için, Onurumuz için,
Adalet için sava/8yoruz

32 Korkuyor soysuz Süleyman, t8pk8 abileri gibi

9 Halk Cephesinden ESP’ye
10 HHB: Son 2 Y8lda 4.
Bask8n. Biz Kararl8y8z
Halk8n
Avukatl8+8n8
Yapmaya

22

Halk8n Sanatç8lar8na
Özgürlük

24

Emperyalizm Stalin'e
sald8r8yor,
çünkü
Stalin'i unutam8yor

12 Adalet istiyoruz

36 Avrupa'da Yürüyü/
26

14 Grup Yorum: 34 Y8ll8k
Gelenek,
Kesintisiz
Üretim ve Direni/
15 Haberler
17 Fa/izmin hukuksuzlu+una kar/8 hukuku, düze-

34 Emperyalizm ve fa/izmle
uzla/mak, bar8/ umut
etmek, anla/mak Kürt
halk8n8n kurtu/ulunu
sa+lamaz

DH: AKP ta/eronu
kald8rmak
yerine
k o / u l l a r 8 n 8
a+8rla/t8rmaktad8r

27 DH: Türk-/'ten DSK'e
Amerikan sendikac8l8+8,
i/çi s8n8f8 ve emekçilere
teslim alamayacak

37 Avrupa'da Biz
38 Erdal Göko+lu'nun Karar
Duru/mas8
39 Yitirdiklerimiz
42 Ö+retmenimiz

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

HALKIN HUKUK BÜROSU’NA
SON 2 YILDA 4. POL/S BASKINI!
FA/ZM; B/NLERCE KORUMAYLA, ZIRHLI ARAÇLARLA,
EN SON TEKNOLOJ/LERLE KORUNURKEN
HALKIN AVUKATLARI FA/ZM/N KEYF/L/ /NE
BOYUN MU E ECEKT/?
ADALETS/ZL/ E KARI
HALKIN HAKKINI SAVUNDUKLARI /Ç/N VER/LEN
159 YIL HAP/S CEZASINA TESL/M M/ OLACAKLARDI?
TAB// K/ HAYIR; B/N KERE HAYIR!
BU HUKUKSUZLU A, KEYF/L/ E BOYUN E MEMEK /Ç/N
ÇEL/K KAPILARIMIZ DA, G/ZL/ BÖLMELER/M/Z,
SI INAKLARIMIZ DA OLACAK!
NE YAPARSANIZ YAPIN,
30 YILLIK GELENE / B/T/REMEYECEKS/N/Z!
NE YAPARSANIZ YAPIN,
HALKIN AVUKATLARINI TESL/M ALAMAYACAKSINIZ!
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0 Haziran günü sabaha karGR bir kez daha
faGist AKP’nin katil, iGkenceci polisleri dayandRlar HalkRn Hukuk Bürosu (HHB) kapR-

sRna.

Devlet terörü; helikopterleri, kesici aletleri, duvarlarRn
ötesini gören cihazlarR, kanlR postallarRyla dayandR.
KRrdRlar, yRktRlar, parçaladRlar HalkRn Hukuk Bürosu’nu.

Hele, gözaltRna alRnanlardan biri, halkRn gizlilikteki
avukatlarRndan biri olunca bulunmaz bir fRrsat yakaladR8RnR sandRlar, YANILDILAR!
Terör listelerine aldRklarR, komplolarla aranRr duruma
düGürdükleri bir devrimcinin hukuk bürosunda bulunmasRyla terör demagojilerini güçlendireceklerini
sandRlar, YANILDILAR!

Av. Ebru Timtik, AyGegül Ça8atay, Görkem A8dede,
Nadide Özdemir, müvekkilleri Kamile KayRr ve aranRr
duruma düGürülen halkRn avukatR Oya Aslan’Rn kardeGi
Özhan%Aslan’R, sRrf o gün orada bulundu8u için gözaltRna aldRlar.

Devrimciler halk çocuklarRdRr. HalkRmRz her koGulda
avukatlarRnR, sanatçRlarRnR, devrimcileri ba8rRna bastR,
sahiplendi, sahipleniyor…

Yetmedi, büroda bulunan herkesi iGkencelerle
gözaltRna aldRlar, saatlerce ters kelepçeli Gekilde
beklettiler.

HALK NÇNN YA'AYIP ÖLENLERNN YÖNTEMLERN
HALK KADAR ENGNN, ZENGNNDNR

Haneye tecavüz suçu iGleyen, devrimci kurumlarda
her türlü terörü estiren iGkenceci faGist polis, halkRn
avukatlarRnR suçlu dahasR ‘terörist’ ilan etmeye kalktR.
Devrimcilere yapRlan her baskRnda oldu8u gibi, ilk
andan itibaren sarRldRlar terör demagojisine.
NasRlsa devrimcilere ne yapRlsa haktRr; halkRn
avukatlarRna, sanatçRlarRna, mimar-mühendislerine,
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Dev-Gençliler’e, YürüyüG dergisi bürosuna ne yapRlsa
normal karGRlanRr sandRlar, YANILDILAR!

FA'NZMNN YÖNTEMN HEP AYNI; BASKIN, TALAN, KATLNAM, N'KENCE!
BNZ YENN YÖNTEMLERLE YA'AMAYA VE SAVA'MAYA DEVAM EDECENZ!
ZULMÜN KÖHNEMN' DÜZENN GNBN KÖHNEMN'
BNN YILLIK SALDIRISINI DA YERLE BNR ETMEYE
DEVAM EDECENZ!

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!
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14 Haziran günü, dergi büromuz basRldR ve faGizmin
“terör” listesine aldR8R Grup Yorum üyelerinden Ali
AracQ, gözaltRna alRnRp, dergimizin 3 emekçisi Ümit
Çimen, YQlmaz Viraner ve Merve Kurt ile birlikte
tutuklandR.
Ali AracR; yaptR8R bestelerle, çaldR8R vurmalRlarla,
flütüyle, kavalRyla, eme8iyle Grup Yorum’un 34 yRllRk
tarihinin emekçilerindendi. BaGRna ödül konulunca,
faGizme teslim olmayRp gizlilikte yürüttü çalRGmalarRnR.
Emperyalizmin ve oligarGinin bunca saldRrR, yasaklama, tutuklama ve terör listelerine ra8men 34
yRldRr aralRksRz üreten ve halkla bütünleGen baGka bir
müzik grubu yoktur.
Türkiye’de MESAM’a kayRtlR 87 müzik grubu içinde;
bütün üyeleri tutuklanan, üzerlerindeki baskR ve yasaklar kalksRn diye açlRk grevi yapmak zorunda bRrakRlan baGka bir müzik grubu yoktur!
Dergimizin basRmRnR ve da8RtRmRnR engellemek
için her türlü yasadRGRlR8a baGvuran devlete karGR,
yeri geldi yazRlarRmRzR tek tek ulaGtRrdRk. HalkRmRzRn
sorunlarRnRn devrimci çözümlerini, politikalarRmRzR
PDF haliyle taGRdRk ev ev sokak sokak.
Yeri gelir yeraltQnda, sQ,Qnaklarda, damlarQnda,
halkQmQzQn evlerinde de basmak zorunda kalsak,
yine de umudun sesini ta8Qyacak bir yol buluruz.
ÇalQ8anlarQmQza i8kence de yapsanQz, tutuklayQp
onlarca yQl tecritte de tutsanQz; biz gerçe,in susturulamayacak devrimci sesi olmaya devam edece,iz.
Devrimcilik; düGman politikalarRna karGR politika
üretmek, düGman politikalarRnR boGa çRkarmaktRr.
Devrimcilik; vatanRnRn ba8RmsRzlR8RnR, halkRnRn özgürlü8ünü her Geyden çok istemektir.
Devrimcilik; dünya halklarRnRn baG dümanR emperyalizme karGR cepheden tavRr almaktRr. Onunla
uzla8mak de,il, halklarQn eme,inin ve aklQnQn
ürününü çalan, insanQ insan tarafQndan sömüren
bu köhne düzeni ortadan kaldQrmak için sava8maktQr.
Devrimcilik; emperyalizmin iGbirlikçisi oligarGiye,
faGizmin baskRsRna, terörüne, katliam ve iGkencelerine
son vermek için mücadeleyi büyütmektir.
Her koGulda devrimcilik yapmaya, hayatR ve halka
sRnRf düGmanlarRnR göstermeye ve mücadeleyi örgütlemeye devam edece8iz.
Devrimciler, bu halkRn çocuklarRdRr. HalkRn bilgeli8ini,
tarihini, deneyimlerini, yaratRcRlRklarRnR ba8rRmRzda
taGRrRz. YaratRcRlRk, kayna8RnR eskiden alRr. Tarih ve
sQnQf bilincimize, örgüt bilincimizi katan devrim-

cileriz. Bu yüzden sonu
gelmez yaratRcRlR8RmRz ile
cüretimiz birleGti8inde sRnRr
nedir tanRmayRz. Bizi uzlaGmaya ve teslimiyete zorlayan iç ve dRG düGmanlarRmRzRn karGRsRna dikilme
cüretimiz, tarihsel ve siyasal haklQlQ,QmQzdan gelir.

HHBBask n-12.09.2017
Bu yüzden faGizmin zulmüne, haksRz mahkeme kararlarRna, SEGBS’ine,
“gizli” ve açRk tanRk denilen iftirafcR itirafçRlarRna, komplolarRna asla teslim olmadRk, olmayaca8Rz!
HALKIN AVUKATLARI;
HALK ÇOCUKLARINI CÜPPELN CELLATLARIN
NNSAFINA BIRAKMADII NÇNN,
MAHKEMELERNN ADALETSNZLNNNDE, TECRNT
HÜCRELERNNDE SAHNPSNZ BIRAKMADII NÇNN,
TEHDNTLERE, N'KENCEYE, TUTUKLAMAYA
RAMEN; SEGBNS’E, NTNRAFÇILARA, N'BNRLNKÇNLERE DAYANAN SNYASN KARARLARA KAR'I
MÜCADELE ETTNKLERN NÇNN,
ADALET MÜCADELESNNDE, FA'NZMNN YASALARINI DENL TARNHSEL ve SNYASAL HAKLILII
ESAS ALDII NÇNN,
HEDEF ALINDIKLARINDA YARGILANAN DENL
YARGILAYAN OLDUKLARI NÇNN
30 YILDIR FA'NZMNN HEDEFNNDE ve HALKIN
ADALET MÜCADELESNNNN TAM ODAINDADIR!
30 yRldRr bitirilmek bir yana, süren ve büyüyen bir
gelenektir halkRn avukatlR8R. Bugüne kadar sayRsRz
kez avukatlarR gözaltRna alRnmRG, iGkence görmüG,
tutuklanmRG hatta katledilmiGtir.
Avukat Fuat Erdo,an’Qn katledilmesinin ardQndan gelenek sürmü8, müvekkilleri için 293
gün ölüm orucu yapan Behiç A8çQ, halkQn adaletini
can pahasQna savunarak büyümü8tür.
Mahkemelerde çeteciler tarafRndan tehdit edilmiG,
polislerin saldRrRsRna u8ramRG, burjuva basRnda afiGe
edilmiG; ama asla teslim alRnamRGtRr.
Müvekkillerine iGkence yapRlmasRnR engelleyebilmek
için iGkence görmüG, haksRz tutuklamalarRn önüne
geçme mücadelesinde tutsak edilmiGlerdir.
Müvekkillerinin katillerinin bulunmasR için, cenaze
hakkR için, mezar hakkR için direnmiG, tutsak düGmüGlerdir.
YalnRzca Anadolu halklarRnRn de8il, emperyalizme
karGR mücadele eden tüm dünya halklarRnRn savunmanlR8RnR üstlenmiGlerdir.

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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AKP faGizminin Suriye’deki katliam suçlarRna karGR
UluslararasR Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya
hazRrlanRrken “büyük terör operasyonu” denilerek
2013’te ve 2017’de yapRlan polis baskRnlarRnda HHB
çalRGanlarRnRn tamamR ya tutuklanmRG ya da gizlilikte
çalRGmak zorunda bRrakRlmRGlardRr. Tüm bu kuGatmaya
ve terör demagojisine ra8men, her koGulda iGlerini
sürdürmeyi baGarmRGlardRr.
Dünya üzerinde ba8ka bir örne,i olmayan
halkQn avukatlQ,Q, gerek ülke içinde gerekse yurt
dQ8Qnda avukatlar demokratik kitle örgütleri tarafQndan sahiplenilmi8tir.
HHB, onlarca kez terörize edilmiG, yalan ve demagojilerle halktan ve avukatlardan tecrit edilmeye
çalRGRlmRG; ancak ülkemiz tarihinin gördü8ü en geniG
birliktelikleri, en geniG eylem ve etkinlikleri örgütlemiGtir.
Emperyalizm ve fa8izm; böyle bir avukatlQk
gelene,ini yok etmek için saldQrmaktadQr.
Halk için avukatlQk yapQlmasQn; halklar yalnQz
ve çaresiz kalsQn, umutsuzla8Qp boyun e,sin diye
saldQrmaktadQr!
30 yQldQr aralQksQz büyütülürek sürdürülen mücadele, bu politikanQn bo8a çQkarQldQ,QnQn kanQtQdQr.
HALKIN HUKUK BÜROSU; YOL AÇMAYA, YOL
YAPMAYA, ADALET MÜCADELESNNNN NASIL VERNLMESN GEREKTNNNN BEDELLER PAHASINA
ÖRETMEYE DEVAM EDNYOR
HALKLARI, ADALET MÜCADELESNNDE BNRLE'TNRNYOR
EMPERYALNZMNN SÖMÜRÜSÜ ve N'BNRLNKÇNLNNN ME'RULA'TIRILMASININ, FA'NZMNN “YASAL” ZULMÜNÜN DNZGNNSNZ SALDIRISININ
ÖNÜNDEKN ENGEL, HALKIN HUKUK BÜROSU
GELENENDNR!
18 AVUKATA VERNLEN 159 YILLIK HAPNS CEZASININ NEDENN BUDUR!
12 Eylül 2017’de, yani OHAL ile Anadolu halklarR
arasRna barikat olan Yüksel DireniGçileri Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nRn duruGmalarRndan 2
gün önce HalkRn Hukuk Bürosu basRldR.
AKP, yöneteme krizinin büyümesiyle saldRrganlaGRyor, bütün engellemelere ra8men büyüyen ve halklaGan Yüksel DireniGi’nde yeni bir Haziran AyaklanmasR
kabuslarR görüyordu.
Bu nedenle çiGleri BakanR Süleyman Soylu, avukatlarR do8rudan hedef aldR. Nuriye ve Semih ile ilgili
çRkarttRklarR broGürde avukatlarR da hedef gösterdi.
Daha önce “7 çelik kapR, kozmik oda” yalanlarRnRn
üzerine, yeniden “yasadRGR toplantR” demagojisine
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sarRldR AKP. HalkRn avukatlarR, gayri meGru ve faGizmin
yasalarRna göre bakRldR8Rnda bile usulsüz polis baskRnlarRnda, faGizme “buyur” demediler.
Suçlu de8il haklRydRlar; kapRyR açmadRlar kar maskelilere, faGizme teslim olmadRlar ve direndiler. Halka; siz de korkmayQn, siz de direnin dediler direni8leriyle.
Gte yok edilmek istenen devrimci avukatlRk tam
da buydu. Halka meGruluk aGRlayan, örnek olan ve
moral veren ve hiçbir baskR karGRsRnda Rslah olmayan
halkRn avukatlarR yok edilmeliydi.
AKP fa8izmi, HHB’yi öylesine hedefe oturtmu8tu
ki; avukatlar gözaltQnda iken Soysuz Süleyman
Nstanbul Emniyet Müdürlü,ü’ne gelerek soru8turmayQ kendisi takip etti, i8kencelerin talimatQnQ
bizzat verdi.
Halka karGR suçlarR büyüdükçe korkusu artRyor,
korkusu arttRkça tahammülsüzleGiyordu. “Gizli TanRk”
yalanRna sarRlmRG ve direniGi bo8mak için halkRn avukatlarRnR da komploya dahil etti. 18 avukatQ tutukladQ.
lk mahkemeye 1 yRl sonra çRkarRldRlar. 1 yRl
boyunca hukuksuzca tutsak edilen halkRn avukatlarR,
faGizmi her duruGmada yeniden yargRladRlar.
Emperyalizmin; devrimcileri tecrit edip yalnRzlaGtRrma, terörize ederek imha etme politikasR, HHB
nezdinde bir kez daha boGa çRkarRldR.
Yurt içi ve dRGRndaki sahiplenme ve faGizmin yargRsRnRn ve komplosunun açR8a çRkarRlmasR sonucunda
17 tutsak avukatQn tamamQ hakkQnda TAHLNYE
KARARI verildi. Ancak AKP fa8izminin baskQsQyla,
sadece saatler sonra AYNI MAHKEME HEYETNNNN
KARARIYLA YENNDEN TUTUKLAMA istendi.
KararRn altRndaki imzalar Rslak de8il, dijitaldi. Mahkeme heyetinin bilgisi dRGRnda imzalarRnRn kullanRldR8R
iddiasR konuGulurken, heyetin tamamR sürüldü.
KararRn ardRndan 6 avukat tutuklanRrken, gizlilik
hakkRnR kullanan avukatlardan BarkRn Timtik, daha
sonra yapRlan polis baskRnlarRndan tutuklandR. Hapishanede yaptQklarQ açlQk grevi sürecinde rahatsQzlanan halkQn avukatQ BarkQn, kanser riski bulunmasQna ra,men, te8his ve tedavi hakkQ elinden alQnmakta, hekim
seçme hakkQ yok sayQlmakta ve hala tahliye
edilmemektedir.
Ancak, bütün bu süreç boyunca gizlilik hakkQ dosta dü8mana haykQrQldQ; fa8izmin adaletsizli,ine teslim olmamanQn, gizlilik hakkQnQ kul-
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lanmanQn me8rulu,u anlatQldQ.
37. ACM%hakimi AkRn Gürlek adlR cüppeli cellat;
saldRrRda pervasRz, halkRn avukatlarR karGRsRnda bir
o kadar çaresiz ve korkaktR. Avukatlar hakkRnda
toplamda 159 yRl hapis cezasRna imza attR.
Bütün bu süreç boyunca; 110 ülkeden 2 milyondan fazla avukat; halkQn avukatlarQnQn adil
yargQlanma ve savunma hakkQnQn yok sayQldQ,QnQ
söyleyerek özgürlük istedi. Yani dünyada resmi
olarak tanQnan 193 ülkenin; yarQsQndan fazlasQ,
usulsüz yargQlamaya kar8Q halkQn avukatlarQnQn
yanQnda tavQr aldQ.
Türkiye’de 79 baro bulunmaktadQr. 39 baro,
yani 103 bin 300 avukatQn yarQsQ, açQktan fa8izmin
hukukunu tanQmadQ,QnQ söyledi. DÜNYA ÜZERNNDE BU KADAR GENN' SAHNPLENNLEN, BU
BNRLNN SALAMAYI BA'ARABNLEN BA'KA
BNR HUKUK BÜROSU YOKTUR!
20 HAZNRAN’DA HHB BNR KEZ DAHA BASILDI!
SON 2 YILDAKN 4. BASKINDI BU.
HALKIN 4 AVUKATI, 1 MÜVEKKNLN ve BÜRONUN SEKRETERN TUTUKLANDI!
KOMPLOLARINIZI, GNZLN TANIKLARINIZI, KÖHNEMN' DÜZENNNNZN BA'INIZA ÇALACAIZ!
HER KO'ULDA ADALET MÜCADELESNNN SÜRDÜREN HALKIN AVUKATLARI ONURUMUZDUR!
20 Haziran’da baskRnda gözaltRna alRnanlar, yine
hiçbir yaptRrRma uymadR. AçlRk grevinde olmalarRna
ra8men su ve Geker verilmedi. 4 gün daha ek gözaltR
süresi istendi ve iGkence devam etti.
Avukatlardan zorla tükürük örne8i alRndR. Bunu
yapmayR gerektirecek bir durum yokken, tecavüzcülere
yapmalarR gerekirken yapmadRklarR DNA testini,
sanki suçlularmRG gibi avukatlara yaptRlar.
Sonuç olarak; gözaltQna alQnan avukatlardan
Ebru Timtik, Ay8egül Ça,atay, Görkem A,dede,
Nadide Özdemir tutuklandQ.
UyguladRklarR terörün üstünü örtmek ve HHB%
üzerindeki demagojilerini güçlendirmek için yine bir
“Türkiye sorumlusu” yalanR buldular.
“DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu da HHBiçindeki gizli bölmede” gözaltRna alRnRnca kendilerini
inandRrRcR kRlacaklarRnR, sahiplenmenin önüne geçeceklerini sandRlar.
HHB; müvekkillerini on yQllardQr fa8izmin komplolorQna kar8Q korumu8, yalancQ-gizli tanQk yalanlarQnQ ortaya çQkartarak defalarca kez polis
fezlekesi üzerine yazQlan dosyalarQ çökertmi8,
fa8izmin mahkeme kararlarQnQ bozdurtmu8tur.

SayQsQz kez
müvekkillerini
tecrit hücrelerinden çekip
almQ8, beraat
kararlarQ çQkartQrmQ8, devleti
katliam ve i8kence davalarQnda mahkum
ettirmi8lerdir.
N8te bu ba8arQlarQdQr; onlarQ Türkiye’deki di,er
103 bin avukattan ayQran.
N8te bu ba8arQlarQ nedeniyle Tayyip “bunlar
i+ini bilen avukatlar” diyerek aklQnca hedef göstermeye çalQ8mQ8tQr. HHB%ise yaptRklarR açRklamalarda;%evet i8ini iyi yapan avukatlarQz; çünkü biz
halkQn avukatlarQyQz diyerek cevap vermiGtir.
FaGizmin yaptR8R bu son intikam operasyonunda,
tutuklanan yalnRzca onlar avukatlar de8il;%ömrünü
faGizme karGR mücadeleye adamRG bir ölüm orucu
gazisi olan ve yine “terör” listelerine konularak aranRr
duruma düGürülen Kamile KayRr da tutuklandR.
Yeniden soruyoruz:%Bu kaçRncR Türkiye sorumlusu
yalanR? Yine örgüte “a,Qr darbe” vurdu8unuzu, çökertti8inizi de söyleyin hadi!
Ne yaparsanRz yapRn, halkR devrimcilerin bitti8ine
inandRramayacaksRnRz. HalkRmRz çok iyi bilir ki;
DHKP-C açQklamadQ,Q sürece, asla yöneticilerinin
kim oldu,unu bilemezsiniz, bilemeyeceksiniz!
Tutuklanan 6. kiGi ise, haksRz yere yRllarca tutsak
edilmiG, HalkRn Hukuk Bürosu sekreteri Gülser SarRgül’dür. Büroyu terk etmemenin, emekçisi olmanRn
bedeli ödetilmek isteniyor. TutuklanmasRnRn baGka
bir açRklamasR yoktur.
DEVLET TERÖRÜNE KAR'I GNZLNLNK,
SUÇ DENL HAKTIR!
ME'RU HAKKINI KULLANAN
DEVRNMCNLER TERÖRNST NLAN EDNLEMEZ!
Bir hukuk bürosunda neden “gizli bölme” olur?
Daha do8rusu, avukatlar kendi bürolarRnda neden
gizlenmek zorunda kalRr?%CevabR, onlara baGka yol
bRrakmayan faGizmde aranmalRdRr.
HalkRn avukatlarR, onlarca davada, “gizli” ve açRk
tanRk denilen iftiracR itirafçRlara dayandRrRlarak “duydu8um kadarRyla”, “belki”, “hatRrlamRyorum” demeleri
üzerine onlarca yRl hapis cezalarR verilmesine karGR
çRktRlar.
Devletin; iGkence, tehdit, vaat, baskR vb yöntemlerle
kendi elleriyle itirafçR yarattRklarRnR söylediler.

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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Ayten Öztürk’e 6 ay boyunca MT’in Ankara’daki
çiftili8inde yapRlan fiziki, psikolojik ve cinsel iGkenceleri
teGhir ettiler. Ayten Öztürk’ün vücudunda iGkenceyle
açRlan 898 yaranRn sorumlulardan hesap sorulmasR
için giriGimler baGlattRlar.

terör örgütlerinde görüyoruz. Ve bütün bu terör
örgütleri yap@lanmalar@ içerisinde, s@k@+t@klar@
anda ta+@y@c@l@'@ avukatlar gerçekle+tiriyor. Avukatlara yap@lan operasyonlarla birlikte, biraz
önce söyledi'im ba'larla, terör örgütü iyi bir
darbe ald@.”

BNR ÜLKENNN NÇN'LERN BAKANI, NTNRAFÇI
YARATMAKLA ÖVÜNÜYOR!

SavcR Selim Kiraz davasRnda “baskR ve tehditle
“itirafçR” yapRlan Cavit YRlmaz, Erk Acarer’in programRna
çRkarak yaGadR8R süreci anlattR.

“DHKP-C’NNN NÇNNDE NTNRAFÇI BULABNLMEK
ÇOK ZORDUR” DNYOR.
N'KENCE, TEHDNT ve TÜRLÜ MENFAATLER
KAR'ILII N'BNRLNKÇN YARATMAK FA'NST DEVLETNN DEVRNMCNLER KAR'ISINDAKN ACNZLNNDNR!
Soysuz Süleyman, DHKC’nin TBMM%eyleminin
ardRndan, 16 MayRs’ta televizyonda canlR yayRna
çRktR. lgili ilgisiz her soruda sözü DHKP-C’ye getirerek
cevapladR.
Korkusundan titrerken, güçlü görünmek için üst
perdeden yalanlar sRraladR. “Bitirdik-çökerttik” dedi
yine. Kendisini “baGarRlR” göstermek, yaptRklarR operasyonlarRn “büyüklü8ünü” ispatlamak için DHKPC’ye övgüler bile dizdi.
KonuGmasRnda Yüksel DireniGi, Grup Yorum ve
HHB’ye özel olarak vurgular yaparak Göyle konuGtu:
“DHKP-C Türkiye'de 2016 sonu itibariyle, Kas@m Aral@kta ba+layan, hakikaten bizim güvenlik
güçlerimizin, emniyetimizin, istihbarat@m@z@n çok
üstün çal@+mas@yla 2016 sonu, 2017, 2018 ve
2019. Hatta dün ve bugün de olmak üzere 247
nitelikli operasyon yap@ld@.
DHKP-C kendi tarihi içerisinde ciddi darbeler
ald@. Burada nas@l darbeler ald@? Bir DHKP-C'nin
kendi içinde itirafç@ bulabilmek çok zordur. Ve
DHKP-C içerisinde çok nitelikli yani finansal
olarak da DHKP-C'yi besleyen, uluslararas@ anlamda DHKP-C'yi besleyen, içeride insan kayna'@
olarak DHKP-C'yi besleyen çok ciddi nitelikli
bilgiler elde ettik.
Ve bunun ötesinde, DHKP-C'nin bütün örgütsel
yönetimi bizim istihbarat@m@z taraf@ndan çözüldü.
Yani Türkiye komitesi, d@+ komite, stanbul komitesi, marmara komitesi, Anadolu Komitesi,
bütün bu komitelerin tamam@, memur yap@lanmalar@, avukat yap@lanmalar@...

FaGist AKP, önce demokratik eylemleri veya internetten yaptR8R yorumlarR bahane ederek gözaltRna
alRyor, iGkence yapRyor, tutukluyor.
Hapishanede “avukat görü8ü” denilerek MNT
ve Can Tuncay isimli savcQnQn da yer aldQ,Q bir
ekiple defalarca kez görü8meye götürülüyor.
Sevdiklerine zarar vermekle, Ankara’daki MNT
çiftli,inde aylarca i8kence yapmakla tehdit edip
zorla ifade alQyorlar.
“Bilmedi'ini, tan@mad@'@n@ söyledi'i ki+iler
için, sen imzala biz bo+luklar@ tamamlar@z” diyor
devletin savcRsR.
AlRnan bu ifadelerle onlarca devrimciye yüzlerce
yRl hapis cezalarR verdirmekle övünüyor AKP’nin
Soysuz Süleyman’Q. “Ba8arQ” dedi,i komplodur,
i8kenceyle zorla ifade aldQrmadQr.
HalkRn avukatlarR, faGizmin mahkemelerini, savcRlarRnR, ifade alma ve yargRlama usullerini çok iyi
bildiklerinden teslim olmayR reddettiler.
Soruyoruz;%böyle bir yargRlama, böyle bir adalet
olur mu?
Böyle bir adaletsizli8e “teslim” olunur mu?
Elbette halkRn avukatlarR da teslim olmayRp gizlilikte
çalRGmayR tercih ettiler.
Tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik mahkemedeki ifadesinde Göyle özetledi:
“Oras@ benim bürom oras@ benim evim oraya
ister gizli bölme yapar@m istersem havuz yapar@m
tabi ki kimse benden bu hukuksuz yarg@ karar@na
uyup teslim olmam@ beklemesin.”
FaGizm tarafRndan “terör” listesine alRnan müvekkili
Kamile KayRr için ise GunlarR söyledi:
“Dünyan@n hiçbir yerinde avukat@n müvekkilini

En önemli darbelerden bir tanesi de avukat
yap@lanmas@ üzerinden vuruldu. Avukat yap@lanmas@ malesef hukukun üstünlü'ü oldu'u ülkelerde terör örgütlerinin beslenmesi için bir köprü
olarak kullan@lmaktad@r. Bu tehlikeli bir meseledir.
Bunun ne kadar tehlikeli oldu'unu, biz bütün
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teslim etme zorunlulu'u yoktur.
Türkiye sorumlusu diye hakk@nda
“hüküm” veren
savc@ iddialar@na
cevap almak için
ne müvekkilimi
ne de beni dinlemedi bile bu kararlara uymam@z beklenemez.
Hakk@mda zaten 37 ACM’ce verilen hukuksuz
bir karar söz konusu; ancak yarg@ kendi kararlar@na
uymadan buradan mükerrer bir soru+turma ç@kartm@+ bulunmaktad@r.”
FaGizm, bu meGruluk karGRsRnda tahammülsüzlü8ünü göstermekte gecikmedi. Ebru Timtik, sorgu
hakimli,inde yeni soru8turmadan aynQ delillerle
ifadesi alQndQktan sonra 37. A,Qr Ceza Mahkemesi’nce yine aynQ delillerle tutuklandQ.
HakkQndaki soru8turma dosyasQndan da ayrQca
tutuklama kararQ verildi.

HalkRn avukatlarRnRn meGrulu8u, zerrece piGmanlRk
göstermeyen ve yargRlayan tavrR ve sahiplenilmesini
de hazmedemedi.
Hemen oracRkta, sorgu hakimli8i önünde çRkan
tartRGmada siyasi polis, avukatlara "S@ra size de
geliyor bekleyin" diye tehditler savurdu.
Ancak halkRn avukatlR8R tehditlerle yRldRrRlamaz,
gözaltR ve tutuklamalarla teslim alRnamaz!
Tutsak avukatlarQn yerini hemen yenileri alQr;
çünkü halkQn avukatlQ,Q geçmi8ten gelece,e uzanan bir gelenektir.
30 YQllQk Gelenek, Fa8izmin KomplolarQ, N8kenceleri, TutuklamalarQ ile Bitirilemeyecek!
HalkQn AvukatlarQna Özgürlük!
KomplolarQnQzQ, NtirafçQlarQnQzQ Fa8ist Düzeninizle
Birlikte Tarihin Çöplü,üne Gömece,iz!
HalkQn AvukatlarQnQ, Tecrit Hücrelerinden Çekip
Alacak, Adaletsizli,e Asla Teslim Olmayacak,
Ba,QmsQzlQk ve Demokrasi Sava8QmQzQ Büyütece,iz!

Halk Cephesi’nden ESP’ye Açklama:
Frsatçlk
Gözleri Kör Ediyor
Saflarna aibelileri,
Hainleri Dolduruyorlar
Tamer Çilingir ismi Cephe için
Baibeli bir kiBili.i ifade eder. aibeli
ve suçludur.
ESP için aynI kiBi ne ifade ediyor;
ETHA’da yazI yazdIrdIklarI bir kiBi.
Tamer Çilingir, ESP’nin “Topal Osman
ve Pontus’lu Rumlar” konularIndaki
“uzmanI” olmuB.
ESP, Tamer Çilingir’in baBka uzmanlIk alanlarInI araBtIrmIyor.
“Kimdir bu Tamer Çilingir?” diye
sormuyor.
“Neden Cephe saflarInda de.il bu
adam?” diye sormuyor.
TIpkI geçmiBte, Ölüm Orucu direniBini bIrakan hainlere Kürt Milliyetçileri ve oportünist solun sahip çIkmasI
gibi.
TIpki geçmiBte, darbeci ihanet çetesine sahip çIktIklarI, onlarI önce
örgüt haline getirmeye çalIBtIklarI,
sonra içlerindeki hainleri kendi saflarIna
katmaya çalIBtIklarI gibi.
Peki Kimdir Tamer Çilingir?
Fuat Perk, Ayten Korkulu, Meral
AkpInar isimli 3 DHKP-C’li devrim-

cinin, 9 ubat 1996 tarihinde (stanbul
Bahçelievler’de oligarBinin katil polisleri tarafIndan katledilmesinin ve
kimi yoldaBlarImIzIn da yIllarca tutsaklIk yaBamalarInIn do.rudan sorumlusudur.
Ve Baibeli bir kiBidir.
Tamer Çilingir aibelidir.
Tamer Çilingir bugün halen devrimci hareket tarafIndan cezalandIrIlmamIB ve yaBIyorsa, bu devrimci hareketin adalet anlayIBInIn hassaslI.I
nedeniyledir. Tamer Çilingir kendisini
akladI.I için de.ildir.
Tamer Çilingir, kendi durumunu
açIklayamamaktadIr. Fakat, Baibeli durumuna iliBkin do.rudan polis iBbirlikçili.i ve polisle çalIBtI.I mantIki
yorumlarla açIk olarak kanaat getirilebildi.i halde, somut olarak kanItlanamadI.I için Tamer Çilingir ölümle
cezalandIrIlmamIBtIr. Fakat, Tamer Çilingir’e güvenilmedi.i, Baibeli kabul
edildi.i için de devrimci hareket saflarInda görev verilmemiB, örgütsel iliBkiler içine sokulmamIBtIr. Hapishane
sürecinde, düBmanIn kullanImIna gönderilmemek için komün iliBkisi olarak,
devrimci hareketin komününde kalmasIna izin verilmiBtir.
imdi bu kiBi nasIl olur da sormadan

araBtIrIlmadan kendisine devrimci diyen
bir örgütlenmenin kurumunda yazar
haline getirilir? NasIl olur da sol saflara
sokulur?
Herhalde, ESP’nin Baibeli kiBileri
saflarIna kabul etmekte bir sIkIntIsI
yoktur.
Ancak, faBizme karBI savaBmayanlarIn, faBizmin zulmüne maruz kalmayanlarIn böyle kaygIlarI olmaz.
Ancak, halka karBI yapIlan zulmün
acIsInI hissetmeyenlerin faBizmin Baibeli
kiBiliklerini iBledikleri suçlara ra.men
saflarIna kabul etmekte, onlara sol bir
kimlik kazandIrmakta bir sakInca görmez.
ESP devrimci sorumlulukla hatta
sIradan duyarlIlIkla ilgisi olmayan bu
tavrIndan vazgeçmeli, saflarIna aldIklarI
kiBileri önce araBtIrmalI, soruBturmalI,
Baibeli kiBileri devrimci saflara da
kendi saflarIna da sokmamakta ilkeli
hareket etmelidir.
Devrimci saflarIn Tamer Çilingir
gibi Baibeli kiBilere ihtiyacI yoktur.
NOT: HALA NEDEN A(BE OLDU UNU Ö RENMEK (STERSE
ESP B(LG( VEREB(L(R(Z
Halk Cephesi
23 Haziran
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SON 2 YILDA 4. BASKIN!
BZ KARARLIYIZ HALKIN AVUKATLIINI YAPMAYA!
KARARLIYIZ ADALET MÜCADELESN BÜYÜTMEYE!
KARARLIYIZ HER TÜRLÜ SALDIRILARA KARI
ONURLA DRENMEYE!
KARARLIYIZ 30 YILLIK MÜCADELE GELENEMZE
YEN GELENEKLER KATARAK ZULMÜ YENMEYE!

Halk n
Hukuk
Bürosu

Halk!n Hukuk Bürosu’nun, polis
bask!n!na ilikin yay!nlad!! 23
Haziran tarihli aç!klamas!n!
okurlar!m!zla payla!yoruz.

B

üromuz son iki yFlda
dördüncü kez basFldF.
Son olarak 20 Haziran
sabahFnFn kör vaktinde yine yüzlerce polisle geldiler büromuza, kapFlarFmFzF kFrdFlar.
Büromuz detektörlerle, köpeklerle, elektronik cihazlarla
5. kez arandF.

TutukladFlar, hapishanelerde
direndik, mücadele ettik.
YargFlandFk, mahkeme kürsülerinde asFl biz yargFladFk.
Müvekkillerimizi açlF-FmFzla
savunduk, açlFk grevleri yaptFk,
yeri geldi ölüm orucu direni7çisi
olduk onlarla birlikte.
Büromuz avukatF Fuat Er-

Dört avukat arkada7FmFz;
Ebru Timtik, Görkem A-dede,
Ay7egül Ça-atay ve Nadide
Özdemir, büromuzun emekçisi Gülser SarFgül, müvekkilimiz Kamile KayFr ve avukat
arkada7FmFzFn karde7i Özhan
Aslan gözaltFna alFndF. GözaltFna alFnanlara savcFnFn
gözleri önünde ters kelepçe
ve kaba dayak ile i7kence
yapFldF, hakaretler edildi.
Bu baskFn ve talanlara kar7F
30 yFl boyunca verdi-imiz tek
cevabFmFz oldu: KararlF ve cüretli
olarak mücadele etmeye devam
etmek.
Cüretimizin nedeni, tarihsel
ve siyasal haklFlF-FmFzdFr!
Bu nedenle 30 yFl boyunca
her ko7ul ve 7art altFnda mücadelemizden vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyece-iz.
Ne yaparlarsa yapsFnlar adalet mücadelesini yükseltmek için
bir yol-yöntem bulduk yine bulaca-Fz.
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do-an’F katlettiler, daha büyük
bir sorumlulukla daha bir büyük
bir kararlFlFkla mücadele etmeye
devam ettik.
YFllara varan hapis cezalarF
verdiler, bir adFm geri adFm atmadFk.
Bir gecede geri alFnan tahliye
kararF sonrasF çFkarFlan “tutuklamaya yönelik yakalama kararFyla”
aranFr duruma dü7tü arkada7larFmFz. Yeni yeni yöntemlerle mücadele etmeye devam ettiler.
Büromuz avukatF Ebru Timtik
de aranFr durumdaydF bu neden-

le. AranFr durumda oldu-u süreçte
kendisine son kez söz hakkF tanFnmadan, avukatlarF dahi duru7ma salonunda de-ilken hakkFnda her türlü usul ve hukuk
kuralF ihlal edilerek 13.5 yFl hapis
cezasF verildi.
Buna kar7Fn Ebru Timtik, halkFn avukatlF-FnF yapmaya devam
etmekte kararlFydF ve son baskFnda büromuzda gözaltFna
alFndF.
Evet baskFn anFnda gizlendi arkada7FmFz. Gizlenmek,
adaletsiz bir düzene teslim
olmamak onun en do-al hakkFydF. Me7ru olmayan ve adaletsiz bir düzende haklF ve
me7ru olan arkada7FmFzFn
yaptF-FdFr. Me7ru olmayan
büromuzun sabah kar7F basFlFp saatlerce didik didik aranmasFdFr. Me7ru olmayan; haklF
ve me7ru nedenlerle gizlenen
arkada7FmFzFn do-rudan adli
makamlara çFkarFlmasF gerekirken i7kence edilerek gözaltFna alFnmasF ve günlerdir gözaltFnda sistematik i7kence altFnda
tutulmasFdFr.
Gizlilik bir direnme biçimidir.
Gizlenmek, ya7anan hukuksuzlu-a ve adaletsizli-e kar7F yapFlmasF gerekendir.
Gizlilik hakkFnF kullanmak ve
bu düzene kar7F mücadele etmek
herkes için me7rudur. Me7ru olmayan bu düzenin ta kendisidir.
Direnenlerin mücadelesinin bir
yanF gizlilikle iç içedir. Fa7izm
“gizli” olmayF suç gibi göstermeye
çalF7sa da gizlilik suç de-il, haktFr.
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Gizlilik; hem kendi güvenli-imiz, hem mücadeleyi sürdürebilmemiz için bir zorunluluktur.
Mevcut sistemde ve iktidarda
hiç kimsenin hukuki güvencesi
kalmamF7tFr.
Bunun kar7FsFnda hukuki güvenli-i kalmayan, adaletsizli-e
u-ramF7 herkes direnmek ve
kendi güvenli-ini sa-lamak ve
adalet talebini yükseltmek için
mücadele etmek zorundadFr.
Gizlilik, sadece bir saklanma
eyleminden ibaret de-ildir. Gizlilik
zulme ve adaletsizli-e kar7F direnmek ve teslim olmamaktFr.
HalkFn avukatlarF zulme ve
adaletsizli-e ve onun kayna-F
olan emperyalizme ve fa7izme
kar7F direnirler ve asla teslim olmazlar.
Öyle bir tablo ki; fa7izmin mahkemeleri halkFn
avukatlarFnF mesleklerini
yaptFklarF için tutuklayacak.
1 yFl sonra mahkemeye
çFkaracak. lk duru7ma sonunda mahkeme kürsüsünde halkFn avukatlF-FnF
savunanlar serbest bFrakFlacak. AynF mahkeme
tarafFndan iktidarFn baskFlarF sonrasFnda 8 saat
sonra tekrar tutuklama kararF verilecek. Yeni bir
mahkeme heyeti 3 gün sonra
atanacak. Yeni atanan mahkeme
2 duru7ma sonunda toplam 159
yFl hapis cezasF verecek. Bu cezalar katillere bile verilmezken
halkFn avukatlarFna verilecek.
Bunun kar7FsFnda yapFlacak olan
nedir? Tabii ki me7ru olan gizlilik
içinde direnmeye, mücadele etmeye devam etmektir. YapFlan
tam da budur. Gizlilik içinde mücadeleye, yani bütün çFkarFlan
engellere kar7Fn halkFn avukatlF-FnF yapmaya devam etmektir.
Avukat arkada7FmFzFn yanFnda gizlenme-direnme hakkFnF kullanan müvekkilimiz Kamile KayFr
da gözaltFna alFnmF7tFr. Müvek-

kilimizin gözaltFna alFnmasF, yine
her baskFnda ve katliamda oldu-u
gibi yine “üst düzey sorumlu,
Türkiye sorumlusu yakalandF”
diye duyuruldu.
Müvekkilimiz Kamile KayFr
30 yFldFr devrimcilik yaptF-Fndan
dolayF hakkFnda çe7itli soru7turma
ve kovu7turmalar açFlmF7 ve bu
nedenle hakkFnda arama kararF
bulunmaktaydF. Hedef olmasFnFn
nedeni ise devrimcilikten vazgeçmeden yFllardFr mücadeleye
devam etmesidir. Müvekkilimiz
fa7izm tarafFndan daha önce de
tutuklanmF7 yFllarca hapiste tutulmu7tur. Kamile KayFr ya7amFnFn her evresinde direnmeyi seçmi7tir, bu nedenle de 96 ölüm
orucu gazisidir. Her tahliyesinden
sonra tekrar tutuklamak için hak-

kFnda komplolar kurulmaya çalF7FlmF7tFr. Son komplo ise yalancF
iftiracFlar tarafFndan verilen yalan
beyanlardFr.
Bildikleri tek 7ey yalanlarla
terör demagojisi yapmak, komplo
kurmaktFr. Fa7izmin en temel yönetme aracF yalan ve demagojidir.
Psikolojik sava7Fn temelidir bunlar.
Avukat arkada7FmFz Ebru
Timtik kendi bürosunda ve kendi
ikametgahFnda mesle-ini yapmak
isterken gözaltFna alFnFrken o
gece büroda kalan herkes “aranan ki7iyi saklamaktan, örgüte
yardFm ve yataklFktan” gözaltFna
alFnmF7tFr. 3 avukat meslekta7FmFz

ertesi gün olan duru7malanna
hazFrlanFrken büromuz basFlmF7
olup fa7izm bu durumu fFrsat bilmi7, halkF avukatsFz bFrakmak
için avukat arkada7larFmFzF gözaltFna almF7tFr.
Büro emekçimiz Gülser SarFgül ve misafirimiz Özhan Aslan
yalnFzca o gece orada bulunduklarF için gözaltFna alFnmF7lardFr.
Fa7izm misafirlerimize, emekçimize dahi saldFrmaktan geri durmuyor çünkü büromuzun hala
i7liyor olmasFna tahammülü yok.
HalkFn avukatlF-FnF bütün o baskFn
ve saldFrFlarFna ra-men sürdürebiliyor olmamFza katlanamFyor.
Bu yüzden de HalkFn Hukuk Bürosu’nu, çalF7an emekçisini, avukatFnF, misafirini gözaltFna alarak
terör demagojisi yapFyor, büromuzu, meslekta7larFmFzF
kriminalize etmeye çalF7Fyor. Fakat dostlarFmFz, meslekta7larFmFz,
duyarlF-demokrat kesimler ve hatta tüm halkFmFz
bizim kim oldu-umuzu,
ne yaptF-FmFzF çok iyi
biliyor. Bu nedenle de
bizi yalnFz bFrakmFyor
sahip çFkFyorlar büromuza, meslekta7larFmFza, davalarFmFza her
baskFnda.
Ne yaparsanFz yapFn bizi yok
edemeyeceksiniz. Çünkü biz halkFn içinden gelen halkFn avukatlarFyFz.
Ne yaparsanFz yapFn bazen
açFktan, bazen gizliden ama mutlaka halkFn avukatlF-FnF yapaca-Fz. Çünkü biz mücadele konusunda kararlFyFz.
Ne yaparsanFz yapFn adalet
için mücadele etmeye devam
edece-iz. Çünkü haklF ve me7ru
olan biziz, haklF olanlar hep kazanFr. Biz HaklFyFz Biz Kazanaca-Fz!
HALKIN HUKUK BÜROSU
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YALNIZCA ANADOLU HALKLARI ÇN DEL
TÜM DÜNYA HALKLARI ÇN ADALET STYORUZ!
Matematikte 72 bin ö?renci sOfOr çekti.
- YabancO dil testinde ise 100 bin 175 ö?rencinin
do?ru cevabO yok.
E?itim sistemini emperyalistlerin denetiminde
halkO aptalla5tOrmak için kullanan bu düzenin e?itim
sistemine kar5O ADALET ASTAYORUZ!
Aptal olan biz de?iliz. Düzen, e?itim sistemini
halkO bilgisiz ve geri bOrakmak için kullanOyor.
Hiçbir bilgi ö?renilemeyecek kadar zor de?ildir,
onu ö?retmek istemeyen bir düzende ya5Oyoruz sadece. SOfOr çekmek zorunda bOrakOlan gençlerimiz
için ADALET ASTAYORUZ!
* Meksika’dan Amerika’ya kaçak yollardan geçmeye çalO5an El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez
ve 23 aylOk kOzO Valeria birlikte sulara gömüldüler.
Rio Bravo nehrinde önce kOzOnO kar5Oya geçiren
baba, kOzOnO bOraktOktan sonra e5ini almak için geri
dönerken, küçük kOzOnOn korkup kendisini suya
atmasO sonucu onu kurtarmak için geri döndü.
Fakat kOzOnO kurtaramadO, ikisi birlikte nehirde
bo?ularak can verdiler. AynO ti5örtün içinde birlikte
omuz omuza can verdiler. Daha kaç insan can
verecek göç yollarOnda? Emperyalist Amerika’nOn
azgOn sömürüsü sonucu yoksulla5an dünya halklarO,
daha kaç kez hakkOnO almak isterken kaçak durumuna
dü5üp, canOnO verecek?
Kafa kafamOzOn ekme?ini yiyen emperyalistlerin
düzenine kar5O ADALET ASTAYORUZ! OSCAR
VE VALERAA AÇAN ADALET ASTAYORUZ!
* Milli E?itim BakanlO?O (MEB), Liselere Geçi5
SOnavO (LGS) sonuçlarOnO de?erlendirme raporu yayOnladO. Bir milyonun üzerinde ö?rencinin katOldO?O
sOnavOn bazO sonuçlarO 5öyle:

* 18 Haziran’da Trabzon’un AraklO ilçesinde
sa?anak sonrasO meydana gelen selde hayatOnO kaybedenlerin sayOsO 8’e yükseldi. 2 ki5i de hala kayOp.
SELLERDE, DEPREMLERDE BU KADAR
KOLAY ÖLMEMAZE NEDEN OLAN BU DÜZENE KAR I ADALET ASTAYORUZ!
* Edirne’de, vatanlarOnO terk etmek zorunda bOrakOlan, ekmek kavgasO u?runda Yunanistan’a geçmeye çalO5an 40 göçmeni ta5Oyan minibüs jandarmadan kaçmak isterken duvara çarptO. 10 ki5i
hayatOnO kaybetti. AsOl katil, onlarO vatanlarOndan
kopartan, i5siz, aç, yoksul bOrakan bu düzendir.
TÜM DÜNYA HALKLARININ ÖZGÜR VE
BAIMSIZ VATANLARINDA YA AMASINI ASTAYORUZ! ASAMLERA BALE BALANMEYEN 10
GÖÇMEN AÇAN ADALET ASTAYORUZ!

- 1338 ö?renci Türkçe testinde tek bir do?ru
cevap veremedi.
- 13 bin 700 ö?renci, AnkOlap Tarihi ve Atatürkçülük sorularOna do?ru cevap veremedi.
- 4 bin 837 ö?renci Fen testinde tek bir soruya
do?ru cevap veremedi.
- Matematik testinde hiçbir do?ru cevabO bulunmayanlarOn sayOsO, sorularOn tamamOna cevap verenlerin 15 katO.
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34 YILLIK GELENEK,
KESNTSZ ÜRETM veDREN
AKP fa3izmi 14 Haziran tarihinde gene büyük bir
gümbürtüyle operasyon haberini duyurdu.
Dergi büromuzu basmB3, “terör örgütünü” çökertti,i
yalanlarBnB, a,zBnBn salyalarBnB akBtarak yayByordu.
Devletin borazanB burjuva basBn çB,lBk çB,lB,aydB.
Çünkü gözaltBna alBnanlar Ümit Çimen, Y>lmaz Viraner, Merve Kurt’un yan>s>ra;AKP fa,izminin keyfiyetiyle “terör listesine” al>nan, 300 bin TL ödül ile
aranan Grup Yorum emekçisi Ali Arac> da vard>.
Burjuva basBn her zamanki gibi yalan yaygaralarByla
kusmaya devam etti: “terör operasyonu”, “terör örgütüne
büyük darbe”.
Oysa gerçekte ola,an olmayan, veya 3a3BrtBcB hiçbir
3ey yoktu.
Oligar3i elbette devrimcilerin kararlBlB,BnB, yaratBlBcB,BnB
kavrayamaz, onun çok uza,Bnda.
Ancak ortada anla3Blmayacak bir 3ey de yok.
Devlet Ali AracB’nBn ba3Bna ödül koydu, terör listesine
alBndB diye, Yorum içinde çalB3maya devam etmeyecek
miydi?
Neden etmesin? Devlet terör estirerek onun açBktan
faaliyet yürütmesini imkansBz kBlBnca gizlilik hakkBnB kullandB.
Neden kullanmasBndB?
BaskB, sömürü, adaletsizlik bitmi3 miydi? Fa3izm ortadan kalkmB3 mBydB?
Emperyalizm ülkemizden defolup gitmi3, vatanBmBz
ba,BmsBz halkBmBz özgür müydü?
HalkBn sa,lBk, beslenme, e,itim, barBnma, haklarB teminat altBna alBnmB3 mBydB?
Güvencesiz i3 yasalarB iptal mi edilmi3ti? Hukuksuzluk,
adaletsizlik sona ermi3 miydi?
HayBr; emperyalizm ve fa3izmin halklara zulmü sürüyordu.
O halde Ali AracB ve di,er Grup Yorum elemanlarB
için sanatlarByla fa3izme kar3B mücadele etmekten vazgeçmeleri için bir neden yok.

Çünkü Grup Yorum halktBr!
Grup Yorum Üyeleri 44 Gündür #dil Kültür Merkezi’nde Dönü,ümlü Açl>k Grevinde!
imdi Halk>n Tutsak Sanatç>lar>ndan #brahim Gökçek, Bar>, Yüksel, Helin Bölek ve Bahar Kurt Süresiz
Açl>k Grevine Ba,lad>!
Grup Yorum Anadolu halklarBnBn sesidir.
Grup Yorum, ezilen tüm dünya halklarBnBn sesidir.
Bu sesin kBsBlmasBna izin verilemezdi.
Grup Yorum’un bir milyon seyirciyle yaptB,B konserden
korktu, konserlerini engellemek istedi.
Bu engellemelere kar3B kah kamyon kasalarBnda,
kah internet konserleriyle cevap verildi.
Fa3izm sanatçBlarB terör listesine alBr, para ödülü
koyar, tutuklama kararB çBkartBrsa, halkBn sanatçBlarBda
gizlenerek icra eder sanatBnB.
Kar3BlarBna çBkartBlan engellere asla boyun e,mez
ve e,memi3tir, e,meyecektir!
En son yapBldB,B gibi Avrupa’da ve stanbul’da 1
hafta içinde 2 konser düzenlendi.
Peru’dan, Hong Kong’a kadar her yerde konser düzenlendi. Bu hafta sonunda Londra’da konserleri var.
imdi dünyanBn dört bir yanBnda Grup Yorum’un açlBk
grevi talepleri yankBlanByor:
- Konser yasaklarBna son verilsin
- Listeler kaldBrBlsBn
-Grup Yorum üyeleri serbest bBrakBlsBn
-HakkBmBzda açBlan davalar dü3ürülsün
Taleplerine destek vermek için, Ankara’daki dilcan
Kültür Merkezi’nde destek açlBk grevi yapBldB.
DünyanBn dört bir yanBnda Grup Yorum’a özgürlük
talebi yükseliyor.
Direnmek haktBr ve direnmekten asla vazgeçilmeyecektir.
Grup Yorum yok edilemez, susturulamaz!
Çünkü Grup Yorum halktBr ve haklBdBr!

Bütün devrimciler gibi Ali Arac> da kararl> ve
yarat>c> davrand>, gizlilik hakk>n> kulland>!
Fa3izm Grup Yorum’u yok etmek istiyor.
Neden? Çünkü Grup Yorum gerçekleri söylüyor,
zülme, sömürüye, fa3izme kar3B halkB örgütlenmeye ve
mücadeleye ça,BrByor.
Grup Yorum’un verdi,i Ba>ms>z Türkiye konserlerine
bir milyondan fazla insan katBlByor.
Grup Yorum, siyasi gerçekleri ve kurtulu3un yolunu
3arkB yapBp milyonlara ezberletiyor.
Grup Yorum’a operasyonlar yapBlBr, bütün üyeleri tutukluyken bile sahiplenme ve yeni üretimler devam etti.
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HABER ÖZETLER ... HABER ÖZETLER ... HABER ÖZETLER ... HABER ÖZETLER ... HABER ÖZETLER ...
Halk@n Hukuk Bürosuna
Yönelik Operasyon
20 Haziran gecesi Halk^n Hukuk
Bürosu’na yönelik operasyon yap^ld^.
Bask^nda avukatlardan AyRegül
ÇaHatay, Nadide Özdemir, Görkem
AHdede ve Ebru Timtik, HHBsekreteri
Gülser Sar^gül, HHB müvekkili Kamile
Kay^r ve bir avukat^n kardeRi olan Özhan
Aslan gözalt^na al^nm^Rt^r.
Halk^n Hukuk Bürosu iki sene içerisinde 4. kez bas^ld^. Halk^n avukatlar^na
159 y^l ceza verildi. Halk^n avukatlar^n^
gözalt^larla, tutuklamalarla, cezalarla y^ld^ramad^lar. Halk^n Hukuk Bürosu 30
y^ll^k bir gelenektir, bu geleneHi yok
edemezsiniz. Halk^n avukatlar^n^ adalet
mücadelesinden vazgeçiremezsiniz!
25 Haziran'da 'mahkemeye' ç^kart^lan
Halk^n Avukatlar^ ve müvekkili Kamile
Kay^r komplolarla tutukland^.
Halk^n Hukuk Bürosu’na yap^lan
bask^n ile ilgili yap^lan yaz^l^ aç^klamalardan derlediklerimiz Ru Rekildedir;
Halk@n Hukuk Bürosu:
“Çirkinler, Korkalar, Yar^ns^zlar!
Gece saat 03:45’de yine kap^m^za
dayand^lar halka, halk^n avukatlar^na
düRman olanlar. Emniyetinden, bakan^na;
çürümüR yarg^s^ndan ta en tepedekine
RaRk^nlar
B4T4REM4YORLAR!
Büromuzu kurduHumuz 1989 y^l^ndan
bu yana defalarca denediler; gözalt^,
iRkence, infaz, tutuklama ak^llar^na ne
gelirse yapt^lar. 2013 y^l^nda “büyük
operasyon”, 12 Eylül 2017 al sana bir
“büyük operasyon” daha…
Ya sonra?
Ülkede yapt^klar^ her kötülüHün maHdurunun yan^nda bizi gördüler. Yoksullar^,
direnenleri, devrimcileri yani halk^ avukats^z, savunmay^ tutsak edemediler ya
da bugün bir kez daha geldiler. Avukat
arkadaRlar^m^z, Ebru Timtik, Nadide
Özdemir, AyRegül ÇaHatay, Görkem
AHdede, büromuz emekçisi Gülser
Sar^gül, avukat arkadaR^m^z Oya Aslan’^n
kardeRi Özhan Aslan ve müvekkilimiz
Kamile Kay^r gözalt^na al^nd^.
Büromuzun her yerini daH^t^p, k^r^p döktüler... Halk^n avukatl^H^ bir gelenektir.
Ekonomik, siyasal kriz içinde tepinen
AKP iktidar^ bu geleneHi yok edemez.
Öncekiler de çok denediler baRaramad^lar,
faRizmin Rimdiki temsilcileri de asla
baRaramayacak. Bask^nlar, gözalt^lar,
iRkenceler, tutuklamalar bizi bitiremez.
ArkadaR^m^z Ebru Riirleri çok sever
ve çok da güzel okur. Hasan Hüseyin’in
dizeleri ile hem gözalt^nda olan arka-

daRlar^m^za hem de halk^m^za, dostlar^m^za, meslektaRlar^m^za seslenelim;
“Bu törenler bu cay+rt+
Bu ipekler bu alt+nlar bu yald+z
Bu ko um saltanat+
Yalan yalan hepsi yalan
Korkudur bayraklar+
Korkudur urubular gibi
dönen tepelerinde
Onlar için her ey bitti
Her ey bitti onlar için
De#il mi ki k+rd+lar bu fidanlar+
De#il mi ki a#latt+lar bu analar+
Onlar için bitti her ey”
TAYAD:
“Halk^n Hukuk Bürosu’na yap^lan
bask^n devrimci avukatl^Ha yap^lm^R bir
sald^r^d^r!... Onlar evlatlar^m^z^n Rubelerde, hapishanelerde, d^Rar^da hakk^n^
savunan avukat müvekkil iliRkisinin yoldaRl^k iliRkisine döndüHü bir geleneHin
devamc^s^d^rlar! HHB avukatlar^ ve büroda gözalt^na al^nanlar dünyan^n en onurlu
iRini yapmaktad^rlar! Devrimci avukatl^k
halklar^n umudu halk düRmanlar^n^n korkusudur!”
Dev-Genç:
2 sene içerisinde 4.defa Halk^n Hukuk
Bürosuna bask^n düzenleyen AKP faRizmi
hukuksuzluklar^n^ halk^n avukatl^H^n^
yapmaktan vazgeçmeyen avukatlar karR^s^nda sergilemekten de geri durmad^.
4çeride bulunan herkesi gözalt^na alarak
kendilerince devrimci avukatl^k pratiHine
sekte vurdular…
Halk^n Hukuk Bürosunun devrimci
avukatl^k pratiHi ortadad^r. Halk^n Hukuk
Bürosu Avukatlar^ halk^n adalete aç olduHu her yerde halk^n avukatl^H^n^ üstlenmiRlerdir. Soma’dan, Berkin Elvan davas^ndan, Dilek DoHan’dan ve daha nicelerinden tan^yoruz onlar^...”
stanbul Çayan Halk Cephesi:
“Gerçekleri çarp^tarak, yalanlar üreterek hiçbir yere varamazs^n^z. Her gözalt^na al^nan devrimci hakk^nda ortal^H^
terörize etmek için yalanlar üretiyorsunuz.
3-5 müfteri’nin ifadeleri ile insanlar^n
baRlar^na para ödülü koyup, renk renk
listelere eklemek Rerefsizliktir, acizliktir.
Korkunuzun somut halidir. Bu seferki
operasyonda da iRkencenin bahanesi
örgütün ”Türkiye komitesi sorumlusu”
oldu. Gerçek olan Halk^n Avukatlar^ndan
korkunuzdur çünkü Halk^n Avukatlar^
nerede bir katliam varsa nerede bir adaletsizlik varsa orada oldular, Soma’da,
Ermenek’te Havaliman^ iRçilerinin dire-

niRinin yan^nda seslerine ses oldular
omuz omuza vererek adalet mücadelesini
sürdürdüler...”
stanbul Okmeydan@ Halk Meclisi:
“Süleyman Soylu ve emrindeki emniyet teRkilat^ halk^n huzuru ve refah^ için
deHil, 301 madencinin katili Can Gürkan
gibilerinin önünü düzlemek için karar
al^r ve uygular!
Terör Bask^n^ DeHil, Terörist Bask^n!
Bu bask^n^n amac^ her zaman olduHu
gibi Soylu ve çetesi taraf^ndan terör
demagojisi ile sapt^r^lmaktad^r. Asl^nda
ortaya b^rak^lacak bir örnek bile konunun
terör boyutunu çürütecek, terörün kaynaH^n^n devlet mekanizmas^n^ ta kendisi
olduHunu doHrulayacakt^r. Nitekim 301
madencinin katili Soma Kömür
4Rletmeleri A’nin patronu Can Gürkan’^n
doHru iRleyen burjuva hukukunda bile
aH^rlaRt^r^lm^R müebbet almas^ gerekirken
AKP’nin güdümlü yarg^s^ taraf^ndan
serbest b^rak^lm^Rt^r. Ancak 301 madencinin avukatlar^ peR peRe bask^nlarla
gözalt^na al^nmakta, tutuklanarak on y^llara varan hapis cezalar^na çarpt^r^lmaktad^r.”
Halk@n Avukatlar@’na Yap@lan
Sald@r@ya Sessiz Kalmayaca!@z!
FaRizmi Her KoRulda TeRhir Etmeye
Devam EdeceHiz!
stanbul Alibeyköy: Halk Cepheliler
19 Haziran’da, Halk^n Hukuk Bürosu’na
yap^lan bask^n^ yaz^lamalarla teRhir etti.
Cengiz Topel bölgesinde birçok yere;
“Halk^n Avukatlar^ Yaln^z DeHildir!
Halk^n Avukatlar^ Onurumuzdur! Bask^lar
Bizi Y^ld^ramaz! Kahrolsun FaRizm
YaRas^n Mücadelemiz!” sloganlar^ halk^n
matbaas^ duvarlara nakRedildi.
Ankara Mamak: Mamak Halk
Meclisi çal^Ranlar^, 23 Haziran’da Misket
Mahallesi’nde YaRl^lar Park^ çevresine
üzerinde;
“Halk^n
Avukatlar^
Onurumuzdur! Mamak Halk Meclisi”
imzal^ ozalitlerden asarak HHB’ye yap^lan bask^n^ ve iRkenceyi teRhir etti.
Halk@n Avukat@ Didem Baydar
Ünsal Direni2ine Devam Ediyor
Halk^n Avukat^ Av. Didem Baydar
Ünsal, her hafta 4stanbul ÇaHlayan
Adliyesi önünde düzenlediHi "Adalet
Nöbeti"ni 20 Haziran'da da avukat aileleri
ve dostlar^yla birlikte tuttu. Av. Ünsal'^n
direniR an^nda yapt^H^ aç^klamada; "Adalet
istemeye devam ediyoruz! Evlatlar+m+z-
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e lerimiz serbest kalana kadar adalet
demeye devam edece#iz… Halk+n
Avukatlar+'na yap+lan sald+r+lar son bulsun! Adalet Nöbetinde Ça#layan Adliyesi
önünde aileler olarak hep birlikteyiz…
"dedi.

Mahmut Konuk Direni2inin 122.
Haftas@nda
4hraç edilen SaHl^k Emekçisi Mahmut
Konuk, direniRinin 122. haftas^ 24
Haziran'da kendisine desteHe gelen Eser
Budak’la birlikte gözalt^na al^nd^.

TEFA-A de öHlen 12.00’dan AkRam
5.00 saatleri aras^nda Direnmeye Devam
Ediyorum, Yemek ve Servis giriR ç^k^Rlar^na göre saatleri ayarlad^m, Tek KiRilik
DireniRlerimizi Büyültelim!" söyleyerek
bütün herkesi direniRe davet etti.

Her eyin Çok Güzel Oldu!u Gün;
Halk@n Ekme!e ve Adalete Doydu!u
Gündür…
Halk^n Mimar^ Alev ahin
Düzce’deki direniRini sürdürüyor. Mimar
Alev ahin’in direniR günlüklerinden
derlediklerimiz;
19 Haziran 866. Gün: Valisi, emniyeti,
belediyesi, zab^tas^ bir olmuR yasaklarla,
cezalarla, bask^yla, gözalt^yla üzerime
geliyorsa yani bütün oklar üstüme yaH^yorsa vars^n yaHs^n... 4Rimi istiyorum,
alacaH^m...
20 Haziran 867. Gün: Ad^m^ ihraç
listelerine yazd^rarak ekmeHimi elimden
alanlar^n, eylem yasaH^ kararlar^ ald^rarak
ekmek kavgam^ engellemeye çal^Ranlar^n
makamlarda oturduHu Düzce AKP önünde olacaH^m.
24 Haziran 871. Gün: EkmeHimiz
bizim olmadan, adalet yerini bulmadan,
haks^zl^klar sona ermeden, halka karR^
iRlenen suçlar yarg^lan^p cezaland^r^lmadan, hukuksuzluk sona ermeden vazgeçmeyeceHiz. Her Reyin çok güzel olduHu gün halk^n ekmeHe ve adalete doyduHu
gündür.
25 Haziran – 872. Gün: Geliyorlar
karanl^k kalabal^klar^yla, sar^yorlar etraf^m^. Sesimi duyulmaz beni görünmez
k^lmak için alm^Rlar talimat^, üstüme
çullan^p al^yorlar sokaktan.

Emekçilere Yap@lan Sald@r@lara Son
Verilsin!
4hraç Maliye Emekçisi Cemal
Y^ld^r^m, haks^z yere at^ld^H^ iRini geri
istediHi için direniRe baRlam^Rt^. Bunun
üzerine yapt^H^ eylemlerden kaynakl^
kendisine kesilen para cezalar^na tepki
olarak 25 Haziran'da Ankara Sakarya
Caddesi'nde 5 günlük açl^k grevi ve
oturma eylemine baRlad^H^n^ duyurdu.
Cemal Y^ld^r^m eylemi s^ras^nda
AKP'nin faRist polisleri taraf^ndan gözalt^na al^nd^.

Diren Kazova Yeni Ürünlerini
Duyurdu
Halk^m^zla birlikte Halk^m^z için
üretiyoruz. Diren Kazova yeni ürünlerimiz, erkek ve kad^n tiRörtlerimiz haz^r.
Her teksil emekçisini bir Diren
Kazova’l^ olmaya çaH^r^yoruz.
SÖMÜRÜ ÇARKINI B4RL4KTE
KIRACA IZ!

Selvi Polat ve Nursel Tanr@verdi'nin
Direni2ine Destek Olal@m
Her hafta Bak^rköy Özgürlük
Meydan^nda iRlerini geri almak için direnen Nursel ve Selvi öHretmen 24
Haziran'da 117. haftalar^nda alanlardayd^.
Nursel ve Selvi ÖHretmen gözalt^na al^n^p, savc^l^ktan serbest b^rak^ld^lar.
Kamu Emekçileri Cephesi
Dergisinin 10. Say@s@ Ç@kt@
"KESK’E Hakim Olan UzlaRmac^
Ve Teslimiyetçi Anlay^Rlar;
4Ri, EkmeHi 4çin Direnen Devrimci
Kamu Emekçilerini Sendikalar^ndan
Tasfiye Edemez!"
KEC Dergisi 10. Say^s^n^n PDF’sini
okumak ve indirmek için link:
https://drive.google.com/file/d/1XYz
U C B O b y d P e xClM_0PWaRrFcoxEltN/view
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Mahir K@l@ç’@n Taleplerini
Duyurmak çin Pullama Çal@2mas@
Yap@ld@
4zmir BüyükRehir Belediyesi’nden
at^ld^H^ iRine dönmek için CHP 4stanbul
4l binas^ önünde direniRte olan Mahir
K^l^ç’^n talebini duyurmak için pullama
çal^Rmas^ yap^ld^. 18-19 Haziran tarihlerinde Kad^köy, KuruçeRme ve Esenyurt’ta yaklaR^k 100 pul yap^Rt^r^ld^.
Direni2ler Meclisinden Mahir
K@l@ç’a Destek Videosu
Mahir K^l^ç iRi, ekmeHi ve onuru
için CHP önünde 3.kez direniRte. CHP
4stanbul 4l BaRkan^ Canan Kaftanc^oHlu
Mahir K^l^ç’a iRine geri dönme sözü
vermesine raHmen bugüne kadar hala
bir ad^m at^lm^R deHil. DireniRler Meclisi
Mahir K^l^ç’a destek videolar^ çekip
Canan Kaftanc^oHlu’na sözünü tutma
çaHr^s^ yapt^lar.
Türkan Albayrak Direnmeye
Devam Ediyor
“DireniRin 292. günü direnmeye
devam ediyorum iRimi onurumu geri
istiyorum. DireniRimde beni yaln^z b^rakmayan Avukat^m Nadide Özdemir 2
gündür gözalt^nda Avukat^m^ ve halk^n
hukuk bürosu Avukatlar^n^ serbest b^rak^n.”
Direni2lerimizi
Direni2ler
Meclisi'yle Büyütelim!
Haks^z yere iRinden at^lan iRçi Hasan
Güney 4stanbul'da TEFA önünde direniRe baRlad^. DireniRinin 5'inci gününde
aç^klama yapan iRçi Hasan Güney;
"DireniRe Destek için gelecek Emekçi
Dostlar^n Gebze TAYSAD’ta bulunan

Dev-Gençlilerden Film Gösterimi
Sakarya Dev-Genç’liler geçtiHimiz
hafta, 2006 yap^m^ “Sar^ya Boya” filminin gösterimini yapt^. Film gösteriminin ard^ndan yap^lan deHerlendirmelerde, deHiRime, dönüRüme ayna tutan
bir film olduHu belirtildi; “Herkes deHiRebilir, herkes dönüRebilir”i filmde örnekleriyle gösteriyor.
Dev-Genç’liler AKP Fa2izminin
Bask@nlar@n@ Te2hir Ediyor!
Dev-Genç’liler 25 Haziran’da 4stanbul
BoHaziçi Üniversitesi’nde, faRizmin bask^nlar^n^, talanlar^n^, iRkence ve gözalt^lar^n^ üniversite tahtalar^nda teRhir etti.
Son olarak Halk^n Hukuk Bürosu’na
yap^lan bask^n^ anlatan 15 adet slogan
derslik tahtalara nakRedildi.
Dev-Genç'liler Halk@n Sesi Yürüyü2
Dergisini Halka Ula2t@rmaya Devam
Ediyor
Gazi: Dev-Genç’liler 19 Haziran’da
YürüyüR Dergisi'nin 123. say^s^n^n içindekiler bölümü ve Meclis eylemini anlatan BaRyaz^n^n fotokopisini çekerek kap^
kap^ halka daH^tt^.
Bir önceki hafta yap^lan çal^Rmadan
sonra sivil polisler gezilen evleri dolaRarak
‘bu yaz^lamalar^ kim yapt^’ ‘buralara
kim geldi, ne daH^t^yorlar ne söylediler’
diyerek halk^ rahats^z etmeye ve korkutmaya çal^Rm^Rlard^r. Gençlikte her
koRulda dergiyi ulaRt^rmaya devam edeceklerini söylediler. Yap^lan daH^t^mda
70 dergi halka ulaRt^r^ld^.
Kad@köy: Dev-Genç’liler, defalarca
kez bas^lan, talan edilen, duvarlar^ y^k^lan,
emekçileri gözalt^na al^nan YürüyüR
Dergisi'ni halka ulaRt^rarak sahip ç^k^yor.
Bu kapsamda 23 Haziran'da ve sonraki
günlerde 75 adet dergi yaz^s^ Kad^köy’de
daH^t^ld^.

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!

Sayı: 125

30 Haziran 2019

Bölüm 8

HUKUKSUZLUUN, 7 KENCEN7N YEN7 B7Ç7M7:
ÖNCE TAHL7YE ET, HAP7SHANE KAPISINDA YEN7DEN TUTUKLA!
Yeniden tutuklama fa,izmin devrimcileri teslim almak,
sindirmek için kullan%d% yeni bir i,kence yöntemidir.
Ba,aramayacak! Çünkü hakl% ve me,ru olan biziz!

F

aCizmde hiçbir hakkSn güvencesi olmadS?SnS söylüyoruz. Yeniden tutuklama bunun en yeni ve en somut
örne?idir. Mahkemenin verdi5i
tahliye hakkGnGzGn bile güvencesi
yoktur.
#öyle bir düCünün; tutsaksSnSz
ve özgürlü?ün, yarSm kalan iClerinizi
tamamlamanSn hayalini kuruyorsunuz. Aylarca hakim yüzü görmüyor, yaCadS?SnSz adaletsizli?i
anlatamSyorsunuz.
Aylar süren bekleyiCten sonra
nihayet mahkemeye çSkSp derdinizi
anlatSyorsunuz. Belki ilk duruCmada
tahliye oluyorsunuz. Belki tutuklulu?unuzun devamSna karar veriliyor. Belli ki, mahkemeyi suçsuzlu?unuza veya tutuklanmanSzS
gerektirecek bir durum olmadS?Sna
henüz ikna edememiCsiniz.
Ama ikinci, üçüncü veya bilmem
kaçSncS duruCmada nihayet mahkemeyi ikna ediyorsunuz veya
mahkeme tutuklu kaldS?SnSz süreyi
yeterli görüp “bu kadar ceza yeter,
artk burnu sürtülmütür” diyerek
tahliyenize karar veriyor.
Aylar, belki de ySllar süren tutukluluk iCkencesinden kurtul du?unuza seviniyor, artSk “özgür”
oldu?unuzu düCünüyorsunuz bir
an. Özlemlerinize, sevdiklerinize
kavuCacak olmanSn heyecanSyla
kSpSr kSpSrsSnSz.
Çünkü biraz sonra o so?uk

mahkeme duvarlarSndan çSkSp tel
örgülerle çevrili kafesinize de?il
özgürlü?e uçacaksSnSz… Ama sevinmekte acele etmeyin, bunun
için henüz erken… Çünkü henüz
özgür de?ilsiniz!
Neden mi?
Devam edelim… Mahkeme bitiyor, so?uk hücrenize son kez dönüyor, özgürlü?e uçmanSn hazSrlSklarSnS yapSyorsunuz. ECyalarSnSzS
topluyor, dostlarSnSzla vedalaCSyor,
çantanSzS, poCetinizi alSp çSkSyorsunuz.
Hapishanenin uzun, karanlSk
koridorlarSnS nasSl adSmladS?SnSzSn,
so?uk hücrenizi nasSl geride bSraktS?SnSzSn bile farkSnda de?ilsiniz.
KapSya geliyorsunuz. ArtSk özgürlü?e birkaç adSm var. Birkaç adSm
sonra ailenizle, sevdiklerinizle, yoldaClarSnSzla buluCmanSn hayalini
kuruyorsunuz. Sevinciniz gittikçe
artSyor... Tam son adSmSnSzS atacakken bir el sizi tutuyor. “Gidemezsiniz. Tutuklusunuz!” diyor
so?uk mekanik bir ses...
Önce anlam veremiyorsunuz
buna. #aCkSn CaCkSn bakSyorsunuz
so?uk sesin sahibi gardiyanSn
so?uk yüzüne. Ne oldu?unu anlamaya çalSCSyorsunuz. “Savc itiraz etmi, üst mahkeme yeniden
tutuklama karar vermi.” diye
devam ediyor so?uk ses. nanmak
istemiyorsunuz buna. “ aka ya-

p,yorsunuz herhalde. Ama hiç ho
bir aka deil” demek geliyor içinizden.
Ama gardiyanSn so?uk yüzü
buna mani oluyor. Kelimelerinizle
birlikte sevinciniz de kursa?SnSzda
kalSyor. KafanSzdaki plan programlar bir anda yarSda kesiliyor. Az
önceki kSpSr kSpSr halinizden eser
kalmSyor. Gerisin geri, az önce
ayaklarSnSz havada çSktS?SnSz so?uk
hücrenize dönüyorsunuz…
DüCünmesi bile kötü bu kSsa
hikaye; faCizmin hukukunun, daha
do?ru ifadeyle hukuksuzlu?unun
yarattS?S bir Türkiye gerçe?ini anlatSyor. Fa<izm, bütün çGplaklG5Gyla
kendini gösteriyor bu hikayede.
AcG ama gerçek… Hukuksuz
ama gerçek…
Öyle ya iddialar, deliller, savunmalar ortaya konulmuC; mahkeme sizi yargSlamSC, hakkSnSzdaki
iddialarS, delilleri de?erlendirmiC.
Belki onlarca klasör dosyayS tek
tek inceleyip de?erlendirip tahliyenize karar vermiC.
Ama ne hakkGnGzdaki suçlamalarla ne dosyayla ne delillerle
ilgisi olmayan ba<ka bir mahkeme, dosyayG bile görmeden,
yeniden tutuklanmanGza karar
veriyor… Hukuk bunun neresinde? Adalet bunun neresinde?

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

tanGnmG<tG. SavcGya hiçbir itiraz
hakkG tanGnmamG<tG.
Ancak pratikte böyle de5ildi.
Özellikle 15 Temmuz darbe giriCiminden sonra savcSlar mahkemelerin verdi?i tahliye kararlarSna
itiraz etmeye baCladSlar. Bu itirazlarGn da büyük ço5unlu5u
üst mahkemeler tarafGndan tereddütsüz kabul edilerek yeniden tutuklama kararlarG verilmeye ba<landG.
Bu uygulama açGkça hukuka
aykGrGydG, yasada yeri yoktu.
Ama iki yGla yakGn bir süre fiili
olarak uygulandG, yasa çi5nendi,
hukuk ayaklar altGna alGndG.

#imdi, onlarca özgür tutsa?Sn
yaCadS?S bu olayS, hukuki ve siyasi
boyutuyla yeniden ele alalSm. YukarSda anlattS?SmSz Cey, son dönem
sSkça karCSlaCtS?SmSz hukuksuz
bir uygulama, fa<izmin yeni bir
i<kence biçimi.
Uygulama pratikte Cöyle karCSmSza çSkSyor:
Mahkeme duruCma sonunda
veya dosya üzerinden yaptS?S tutukluluk incelemesinde tutuklamanGn gereksiz oldu5una kanaat
getirerek tutuklu sanS?Sn tahliyesine karar veriyor. Mahkemenin
verdi?i bu tahliye kararSna savcS
bir üst mahkemeye itiraz ediyor.
Bir üst mahkeme de savcGnGn
itirazGnG kabul ederek yeniden
tutuklama veya tutuklanmak üzere yakalama kararG veriyor.
Burada öncelikle Cunu ifade etmek gerekiyor. Tahliye kararSnS veren mahkeme A?Sr Ceza Mahkemesi oldu?unda itirazSn yapSldS?S
“üst mahkeme” tahliye kararS veren
mahkemeden derece olarak de5il
yalnGzca numara olarak üst mahkeme durumunda.
Mesela 1. A?Sr Ceza Mahkemesinin tahliye kararSna itirazSn
yapSldS?S mahkeme 2. A?Sr Ceza
Mahkemesi oluyor. Bu ne anlama
geliyor? Tahliye kararG veren
mahkeme ile yeniden tutuklama
kararG veren mahkeme arasGnda
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hiçbir fark yok, aralarGnda bir
alt-üst ili<kisi yok. Sadece numaralarS farklS.
UygulamanGn Hukuksuzlu5u
Nereden Geliyor,
Neden Hukuka AykGrG?
Bu konuda öncelikle uygulamanSn faCizmin kendi yasalarSna
uygun olup olmadS?Sna bakalSm.
Ceza davalarSnSn hang\ usüllere
göre yürütülece?\n\ düzenleyen
Ceza Muhakemes\ Kanunu’nda
(CMK), kovuCturma aCamasSnda
yan\ dava açSldSktan sonra
mahkemen\n verd\?\ kararlardan
sadece tutuklulu?un devamSna
\l\Ck\n karara \t\raz düzenlenm\Ct\.
DuruCmada veya tutukluluk incelemesi sonucu verilen tahl\ye
kararlarSna savcSlarSn \t\raz hakkS
yoktu. Yan\ savcS tahl\ye kararSna
\t\raz edem\yordu.
CMK’nSn “üpheli veya sanG5Gn salGverilme istemleri” baClSklS
104/2 maddesinin düzenlemesi
Cöyleydi; “ üpheli veya san,,n
tutukluluk halinin devam,na veya
sal,verilmesine hakim veya mahkemece karar verilir. Red karar,na
itiraz edilebilir”.
Burada itiraz hakkG, tahliye
talebinin reddi kararGna kar<G
<üpheli veya sanGk ile avukatGna

Sonuç, yazSmSzSn baCSnda anlattS?SmSz olaydakine benzer yüzlerce olaySn tekrar etmesidir. Mahkemelerin tahliye etti5i yüzlerce
ki<i, daha hapishane kapGsGndan
çGkamadan, savcGnGn itirazG üzerine yeniden tutuklanarak hapishaneye konuldu. Yüzlerce
ki<i ise tahliye olduktan saatler
veya günler sonra tekrar gözaltGna alGnarak tutuklandG.
Bu hukuksuz uygulama, OHAL
devam ederken, 20.11.2017 tarihli
ve 696 saySlS KHK ile “yasaya
uygun” hale getirildi. 696 saySlS
KHK’nin 93. maddesiyle CMK’nSn
“#üpheli veya sanS?Sn salSverilme
istemleri” baClSklS 104/2 fSkrasSnda
yer alan “Ret kararSna” ibaresi “Bu
kararlara” Ceklinde de?iCtirildi. Sonra da yasaya eklendi ve ortaya
böyle bir garabet çSktS.
Bu, malumun ilanS, mevcut durumun tesciliydi. AynS zamanda
daha önce mahkemelerin tahliye
etti5i ki<ilerin itirazla yeniden
tutuklanmasGnGn yasaya aykGrG,
hukuksuz bir uygulama ol du5unun da itirafGydG.
Mahkemelerin Verdi5i Yeniden Tutuklama KararlarG Gayrime<rudur!
Evet, uygulama o zaman için
yasaya aykSrSydS, Cu anda yasaya
uygun. ‘Peki, hukuka uygun mu?’
derseniz; tabii ki haySr!

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!
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Uygulama hukuka aykSrS ve
gayrimeCrudur; çünkü verilen kararlar hukuki de5il siyasidir. Kararlar, muhataplarGna göre de5i<mektedir.
Bir örnekle açSklayalSm; itirazla
tutuklama yasal hale gelmeden
kSsa bir süre önce, Ankara 2. A?Sr
Ceza Mahkemesi, DiyarbakSr’da
5 Haziran 2015’te HDP mitinginin
bombalanmasS davasSnda yargSlanan Burhan Gök’ün tahliyesine
karar verdi.
Bu karara müdahil avukatlarSn
yaptS?S itiraz mahkeme tarafSndan
"san,,n tahliyesine ilikin karara
itiraz hususu yasada düzenlenmedii için tahliye karar,na itiraz
edilemeyecei" gerekçesiyle reddedildi.
Oysa aynS süreçte tutuklu bulunan onlarca devrimci, onlarca
Halk Cepheli önce tahliye edildi,
daha sonra savcSnSn yaptS?S itirazla
tutuklandS. Yani söz konusu olan
devrimciler olunca yasada olup
olmadS?Sna bakmaksSzSn tutuklama
kararS veren mahkemeler, I#ID’li
katiller söz konusu oldu?unda yasayS hatSrlaySveriyor, yasada yok
diyerek I#ID’lilere “özgürlük” hediye
ediyorlardS.
Uygulama “Yasal” Hale Geldikten Sonra, HalkGn AvukatlarG
HakkGnda Verilen Yeniden Tutuklama KararG Hukuksuzdur,
Gayrime<rudur!
HalkSn avukatlarSnSn 17’sinin
tutuklu yargSlandS?S stanbul 37.
A?Sr Ceza Mahkemesi’ndeki davada, 14 Eylül’de görülen duruCmada mahkeme 17 tutsak avukatGn tamamGnGn tahliyesine karar
verdi. Mahkemenin tahliye etti5i
avukatlar, keyfi <ekilde saatlerce
serbest bGrakGlmayGp hapishanede tutuldular.

içinde, tahliye kararG veren hakimlere tekrar tutuklama kararG
verilmesi için baskG yapGldG5G,
hakimlerin buna direndi5i, bunun üzerine pazarlGklar yapGldG5G,
tehdit edilen hakimlerin bu tehditlere boyun e5erek, savcGnGn
itirazGnG kabul ederek 12 avukat
hakkGnda yeniden tutuklama kararG verdi5i açG5a çGktG. Yani
karar, talimatla verilmi< siyasi
bir karardG.
Nereden mi biliyoruz bunun
böyle oldu?unu? Çünkü tahliye
kararS veren mahkeme heyeti ile
tutuklama kararS veren mahkeme
heyeti aynSydS. Saatler önce tahliye
etti?i avukatlarS baskSyla üstelik
aynS gerekçelerle yeniden tutuklamak kararS veren mahkeme heyeti, AKP’nin hSCmSndan yine de
kendini kurtaramadS. Heyet üyeleri
verdikleri tahliye kararS nedeniyle
3 gün sonra baCka daha alt dereceli
mahkemelere sürgün edildi.
unun altGnG bir kez daha çizelim; uygulama, ister yasaya
uygun ister aykGrG olsun, hukuka
aykGrGdGr, gayrG me<rudur.
#öyle ki; bir mahkeme önündeki
dosyayS günler, haftalar hatta aylarca inceliyor, delilleri de?erlendiriyor, bunlarSn bir kSsmS duruCmada tartSCSlSyor. TanSklar dinleniyor,
savunmalar alSnSyor. YazSCmalar
yapSlSyor…
Yani mahkeme heyeti davayS,
dosyayS, A’dan Z’ye biliyor. (En
azSndan öyle olmasS gerekir) Bu
dosya, halkSn avukatlarSnSn davasSnda oldu?u gibi 50-60 klasörlük
hatta daha kapsamlS bir dosya da
olabiliyor.
Mahkeme, yargSlamanSn belli
bir aCamasSnda tutuklu sanS?S veya
sanSklarS, “dosya kapsam,, san,k

savunmalar,, dinlenilen tan,k beyanlar,, mevcut delil durumu, üzerine at,l, suçun yasa maddesindeki
cezas,n,n alt ve üst sSnSrlarS, tutuklu
kaldS?S süre” vb. gerekçelerle tahliye ediyor.
SavcS bu kararS be?enmeyip
üst mahkemeye itiraz ediyor. Üst
mahkeme, hiç ilgisinin olmadG5G
50-60 klasörlük hatta daha kapsamlG olan bu dosyayG birkaç
saat hatta daha az bir sürede
inceleyip (!) yeniden tutuklama
kararG veriyor.
Tutuklama kararSnSn gerekçesi
de genellikle mahkemenin tahliye
gerekçesiyle aynS oluyor: “…dosya
kapsam,, san,k savunmalar,, dinlenilen tan,k beyanlar,, mevcut
delil durumu, üzerine at,l, suçun
yasa maddesindeki cezas,n,n alt
ve üst s,n,rlar,, tutuklu kald,, süre”
vb.
Böyle bir kararGn hukuka uygun oldu5unu, adaletli oldu5unu
kim iddia edebilir? Elbette hiç
kimse!
UygulamanSn hukuka aykSrS ve
gayrimeCru olmasSnSn bir nedeni
de “kiCi özgürlü?ü ve güvenli?i
hakkS”nS, “hukuk güvenli?i”ni ortadan kaldSrmasSdSr. Uygulamayla
artSk iki aCamalS bir tahliye sistemi
açS?a çSkmSC oluyor.
Bundan sonra mahkemenin
tahliye kararG vermesi yetmeyecek, savcGnGn da tahliyenize karar
vermesi gerekecek. Evet, tam
anlamSyla durum budur.
Normal koCullarda savcS soruCturma aCamasSnSn amiridir. Her
Ceye o karar verir. KovuCturma
yani dava aCamasSnda ise savcS
de?il hakim veya mahkeme amirdir,

Bu durumun nedeni kSsa süre
sonra anlaCSldS. AKP, avukatlarGn
tahliyesini hazmedememi< ve
yeniden tutuklanmalarG için talimat vermi<ti. TalimatS alan savcS
karara itiraz etmiC; ancak mahkeme
heyeti bu itirazS kabul etmeye yanaCmamSCtS. Aradan geçen bu süre
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her Ceye onlar karar verir. Ama bu
uygulamayla artSk hakim ya da
mahkeme amir olmaktan çSkarSlmSCtSr. Her <ey savcGlarGn inisiyatifine bGrakGlmG<tGr.
Tutuklama, YalnGzca Bir Tedbirdir. Fakat Devrimciler Sözkonusu Oldu5unda, Tutuklama CezalandGrmaya Dönü<türülüyor!
Burada bir noktaya daha dikkat
çekmek istiyoruz. Hukukta, tutuklamanSn bir tedbir oldu?u kabul
edilir. Buna göre “tutuklama, üpheli
veya san,,n kaçmas,n,, delilleri
karartmas,n, engellemeye ve yarg,laman,n amac,na ulamas,n,
salamaya yönelik bir tedbirdir.”
YargSlamayS yapan mahkeme
veya hakim, bir tedbir olan tutuklamanSn yargSlama için artSk gereksiz oldu?una karar veriyor ama
savcSnSn itirazS üzerine yargSlamayla
ilgisi olmayan baCka bir mahkeme
tam tersi yönde karar veriyor. Yani
baCka biri çSkSp diyor ki, “hayGr
sen bilmiyorsun, aslGnda tutuklama gerekli, hatta zorunlu!”.
Bu durumda yargSlamayS yapan
hakimin tutuklamayS gereksiz görmesinin bir önemi kalmSyor. Tabii
ki burada tutuklamanSn “gerekli
hatta zorunlu” oldu?unu söyleyen
ne savcS ne de onun itirazSnS karara
ba?layan mahkemedir. Bu kararlarGn talimatla verildi5i, talimatGn
siyasi iktidardan geldi5i de bilinen bir gerçektir.
Yeniden gözaltS ve tutuklamanSn
ikinci biçimi ise baCka bir dava
veya soruCturma bahane edilerek
hapishane kapGsGndan yeniden
gözaltGna alma ve tutuklama Ceklinde karCSmSza çSkSyor. Son iki
yGllGk süreçte tutuklanGp tahliye
edilen onlarca Halk Cepheli bu
<ekilde tutuklandG.
BunlarS büyük ço?unlu?u da
Berk ERCAN isimli iftiracS itirafçSnSn
beyanlarS bahane edilerek hapishane kapSsSndan gözaltSna alSnSp
tutuklandS.
Örne?in KHK’larla ihraç edilen,
Yüksel DireniCçilerinden ö?retmen
Nazife Onay, ev hapsi kararSna
uymaySnca tutuklanmSC, 19 Ekim’de
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görülen duruCmasSnda da tahliye
edilmiCti. Ancak hapishane çSkSCSnda siyasi Cube polislerince tekrar
gözaltSna alSndS. 12 gün daha siyasi
Cubenin iCkencehanelerinde tutulduktan sonra itirafçS Berk Ercan’Sn
ifadeleriyle hazSrlanan 110 ki<ilik
liste kapsamGnda yeniden tutuklandG.
Tahliye olduktan sonra Gebze
Hapishanesi önünde yeniden gözaltSna alSnan Grup Yorum üyesi
Dilan Ekin de yine Berk Ercan’Sn
iftiralarS nedeniyle günlerce gözaltSnta tutulup yeniden tutuklandS.
Grup Yorum üyesi Bergün Varan da tahliyesinden sonra hapishane kapSsSnda aynS sebeple gözaltSna alSnSp tekrar tutuklandS ve
18 aylSk tutuklulu?un ardSndan beraat etti.
Yine Grup Yorum üyelerinden
Sultan Gökçek ve Helin Bölek
de hapishane kapSsSndan yeniden
gözaltSna alSnSp tutuklama kararS
verilenler arasSndadSr.
BaCka bir örnek: 2007 ySlSnda
dil Kültür Merkezi’ne yapSlan baskSnda gözaltSna alSnan ve ‘Berk
Ercan’ isimli iftiracSnSn ifadeleri nedeniyle tutuklanan Grup Yorum
üyesi FGrat KGl hakkSnda, 27 #ubat
2018 tarihinde yapSlan duruCmada
tahliye kararS verildi. Ancak hakkSnda baCka bir dosyadan yakalama kararS oldu?u gerekçesiyle tahliye edilmedi.
Söz konusu yakalama kararG
ise tahliyesinden 8 ay önce verilmi<, soru<turma a<amasGndaki
bir dosya ile ilgiliydi. FSrat’Sn tahliyesi ile ilgili hapishane idaresiyle
savcSlSk arasSnda yapSlan yazSCmada Cöyle deniliyordu:
“Dosyas,nda yakalama karar,
olduu anla,lmakla, tutuklunun
olas, bir tahliye ilemleri s,ras,nda,
yakalama karar,na istinaden aksakl,a ve gecikmelerin önüne geçilmesi amac,yla, yakalama karar,
ile ilgili ilemlerin yap,lmas, hususunda gerei bilgilerinize arz olunur”
Peki, neyi beklediler 8 ay boyunca? Elbette FSrat’Sn tahliyesini.
“Tahliye olsun ki hapishane çGkG<Gnda tekrar gözaltGna alGp si-

yasi <ubenin i<kencehanelerine
götürelim tekrar” diye dü<ünerek
hareket ettiler.
Yani FSrat KSl tutsakken hakkSnda soruCturma baClatSlmSC ve
yakalama kararS verilmiCti. Oysa
FSrat hapishanedeydi, bu süre içerisinde ifadesi alSnabilir, tutuklanmasS gerekiyorsa tutuklanabilirdi.
Bu yapSlmayarak 8 ay beklendi.
Burada bir noktanSn daha altSnS
çizelim: “Hakk,nda baka bir soruturma var” denilerek verilen yeniden tutuklama kararlarS açSk Cekilde hukuka aykSrSdSr. Çünkü hakkSnda zaten devam eden bir dava
veya soruCturma olan, bu nedenle
tutuklu olan bir kiCi ile ilgili tutuklanmasSndan önceki aynS sürece
iliCkin aynS içerikte, aynS iddia ile
yeni bir dava açSlamaz.
Çünkü hukuka göre, tutuklama,
hatta yakalama ile suç kesintiye
u5rar. ArtSk yakalama veya tutuklanma öncesine iliCkin bir dava
açSlamaz. AçSlSrsa da mükerrer
(tekrar, birden fazla) dava olur.
Hukukta ise “MÜKERRER
DAVA YASAI” vardSr. Bu nedenle
açSlan bu davalarSn birleCtirilmesi
gerekli ve zorunludur.
DolaySsSyla ileride zaten birleCtirilmesi zorunlu olan bir dava nedeniyle tutuklama, ki<iyi aynG suçtan ikinci kez yargGlama ve tutuklama anlamSna gelir. Bu nedenle
de hukuka açSkça aykSrSdSr. Ancak
bunlar faCizmin hakim ve savcSlarSnSn nazarSnda hiçbir anlam taCSmaz. Zira onlar için hukukun de?il
AKP’nin çSkarlarS, istekleri esastSr.
Sonuç olarak; ister itirazla olsun ister baCka bir soruCturma bahanesiyle olsun yeniden tutuklama
uygulamasS açSkça hukuka aykSrSdSr.
FaCizmin yeni bir hukuksuzlu?u;
devrimcileri teslim almak, sindirmek
için kullanSd?S yeni bir iCkence yöntemidir. Ama baCaramayacak!
Çünkü haklG ve me<ru olan
biziz. Fa<izm bu uygulamalarGyla
kendi gayrGme<rulu5unu büyütmekten, fa<izme kar<G mücadele
nedenlerimizi ço5altmaktan ba<ka bir sonuç elde edemeyecektir.
Biz kazanaca5Gz!
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mahalleler
Ekmeimiz için
Onurumuz için
Adalet için
Sava yoruz

Y

MAHALLELERDE
GENÇLERMZ DÜZENN
SAHTE KABADAYILARINI
DEL DEVRMCLER
ÖRNEK ALMALI

a/ad9!9m9z düzen halk9m9za, özellikle de gençli!e gelecek sunmuyor.
Binali Y9ld9r9m’9n çocuklar9 gibi
on yedi /irketin, yirmi sekiz geminin, süper yatlar9n sahibi olma
imkan9ndan yoksunlar. Ya da
Tayyip’in çocuklar9 gibi kimse
onlar9 Amerikalarda okutmuyor.

sürüklemek istiyorlar. stiyorlar
ki gençler kendilerini her /eyden
mahrum b9rakan adaletsizliklerin
hesab9n9 sormas9n, kendi açt9klar9
yoldan yürüsün ve hayat9n9 böylesine anlams9zca ya/as9n. Ama
böyle olmayacak! Çünkü halk9m9z9n gerçek kahramanlar9 var,
Cepheliler var…

Abdullah Gül’ün o!lu gibi on
alt9 ya/9nda milyonluk /irket sahibi
de olam9yorlar.

Halk9m9z9n gerçek kahramanlar9 devrimcilerdir, Cephelilerdir.
Emperyalizme ve fa/izme kar/9
mücadele eden, bu u!urda her
türlü bedeli ödeyenlerdir.

Yoksul halk çocuklar9n9n pay9na sunulan okulu bitirip atanamamak, i/siz kalmak, kar9n toklu!una çal9/mak. Düzen bir yandan
halka ve gençli!e açl9k-yoksulluk
ve k9t kanaat bir ya/am sunarken
rahat ya/am9n9 yolu olarak yozla/may9 gösteriyor.
Çeteleri, mafyalar9 masumla/t9r9p onlar9 örnek olarak sunuyor. /te Çukur dizisi. Nedir bu
dizinin içeri!i; bir mahallelinin
her /eyine ko/turan “iyi” mafya
babalar9. Onlar adaletli, hakl9dan
yana, kötülere kar/9 ama kendileri
ç9karlar9 için her /eyi yaparken
hep iyi…
/te düzen gençlere onlar9
örnek olarak sunuyor. Gerçek
ya/amda hiçbir kar/9l9!9 olmayan
bu ya/am9 gençlere böyle olun
diyerek sunuyor. AKP fa/izmi kendinden yana olan, kendisine biat
eden yirmi iki mafya babas9n9
soka!a sald9, onlar9n her türlü
kirli i/leri görmeleri için icazet
verdi. Peker denilen asalak gibiler
bugün rahatça at ko/turuyorlar.
AKP’nin elinin alt9ndaki ma/a olarak sokaklara sal9nd9lar ve dizileriyle, böyle adi mafyac9larla gençlerimizi yozla/man9n bata!9na

Dizilerin kahramanlar da
sahte Peker gibi asalaklarda
kullan l ma alardr. Bu nedenle
genlerimiz onlar9n sahte kabaday9lar9n9 de!il mahallerde can9n9
di/ine tak9p, günün yirmi dört
saatini halk9n sorunlar9n9 çözmek
için geçiren devrimcileri örnek
almal9. Bunun için ne yapaca!9z?
- Çetelerin, mafyalar9n düzenin
ma/as9 oldu!unu, bu yap9lar9n
içine girenlerin yozla/arak tükendi!ini, bunlar9n asla örnek al9namayacak olduklar9n9 anlatmal9y9z.
- Onurlu, erdemli bir hayat9n
ancak emperyalizme, oligar/iye
ve fa/izme kar/9 özgür bir vatan
ve halk için mücadele etmekle
ya/anaca!9n9 kavratmal9y9z.
- Kolay para kazanmak, rahat
ya/amak için ba/ka insanlar9n
can9n9 yakman9n insanda ki/ilik
erezyonuna neden oldu!unu göstermeliyiz.
- Çetelere, mafyalara kar/9
mücadele komiteleri kurmal9 ve
bu mücadeleye herkesi katabilmeyiz.

- Gerçek delikanl9l9!9n mahallesine, halk9na sahip ç9kmak oldu!unu, bunu da ancak devrimcilerin yapabilece!ini ö!retmeliyiz.
-Düzenin çeteleri i/ine geldi!i
kadar kulland9!9n9 i/i bitince de
sümüklü mendil gibi bir kenara
att9!9n9 göstermeliyiz.
-Hayatta gerçek kar/9l9!9 olan
/ey devrimciliktir. Devrimcilik
karar9 alan ki/i önce kendisini
sonra çevresini de!i/tirir. Adaletsizliklere, haks9zl9klara kar/9 duyars9z kalmaz. Halk9n sorununu kendi
sorunu olarak görür. H9rs9zlara,
tacizcilere, tefecilere kar/9 halk9n
yan9nda saf tutar, halk9 korur ve
gözetir. /te gerçek delikanl9l9k
budur. Ve gençlerimiz bu nedenle
ya/am9m9zla örnek olu/turmal9y9z.
nsanlar9n sorunlar9n9 dinleyen,
bilgi birikimiyle sorunlar kar/9s9nda bocalayan de!il çözüm üreten olarak mahallelerimizde parmakla örnek gösterilenler olmal9y9z. Unutmamal9y9z ki halk9m9z
iyi bir gözlemcidir. Bizi izler, de!erlendirir ve ona göre de!er biçer.
Vaktini gereksiz i/lere harcayan,
halka tepeden bakan, onlar9 dinlemeyen, ukalal9k edip sürekli ak9l
vermeye çal9/anlar9 da bilir, görür
kendisine gerçek de!eri vereni
de görür, anlar.
Sonuç olarak; mahallerde
gençlerimiz, halk9m9z mafya
bozuntular9n9 de!il Cephelileri
örnek almal9. Her Cepheli ya/am9yla halka örnek olmad9r.
Halk9m9z özledi!i, görmek istedi!i,
her sorununu rahatça payla/t9!9
ki/iler olarak Cephelileri görmeli,
mafyalara, çetelere kar/9 Cepheli
olarak mücadele etmelidir.
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EMPERYALZM STALN’E SALDIRIYOR,
ÇÜNKÜ STALN’ UNUTAMIYOR

E

mperyalizmin Stalin’e yeni ahlaks)z bir
sald)r)s), “Stalin’le seks” oyunu.

da daha büyüyor. Stalin’in kiEili=inde de somutlanan
devrim ve sosyalizmdir. Stalin sosyalizmin en büyük
de=erlerinden biridir.

Sputnik’in 06.06.2019 tarihli haberine göre, Rus
bir oyun Eirketi, SSCB lideri Joseph Stalin’in yer
aldR=R yeni bir oyunu piyasaya sürmeye hazRrlanRyor.
Oyunun ismi ‘Stalin’le Seks’.

Emperyalistler, faEistler halklarRn de=erlerine
yaEanan tarihsel gerçekler üzerinden saldRramazlar.
Gerçekler üzerinden ideolojik mücadele yürütemezler.

Sald)r)yorlar; Çünkü Stalin’i Unutam)yorlar.
Stalin, Emperyalizmin Kabusu Olmaya Devam
Ediyor!
3ngiliz emperyalizminin temsilcisi Winston Churchill
ne diyordu Stalin için; “Rusya’y sabanla teslim
alrken, nükleer silahlaryla teslim etti. Böylelerini
ne tarih, ne de halklar unutur...”
Evet Stalin’i ne tarih unutuyor, ne halklar unutuyor,
aynR zamanda ne de emperyalistler unutabiliyor.
Unutamazlar, çünkü Stalin, Lenin’le birlikte
tarihteki ilk sosyalist devrimin önderidir. Emperyalizmin
ilk yenilgisinin mimarlarRndandRr.
Unutamazlar, çünkü Hitler faEizmiyle tüm dünyaya
boyun e=dirmeye çalRERrken, sosyalist Sovyetler
Birli=i’nde tarihsel bir yenilgi aldRlar. PazarlarRnRn
1/6’sRnR daha kaybettiler. Do=u Avrupa’da kurulan
sosyalist iktadarlarda belirleyici rol Stalin’in önderli=iydi.
Unutamazlar, çünkü Stalin, teorik katkRlarRyla
sosyalizmin ustalarRndan, emperyalizmin mezar kazRcRlarRnRn teorik, pratik önderlerindendir.
Neden Stalin’le seks isimli bir oyun program)
ç)kar)l)r?
Birincisi, Stalin’i halklarRn gözünde yRpratmayR
amaçlRyorlar. Bugüne kadar oldu=u gibi, bu saldRrRnRn
da tek hedefi Stalin’in yRpratRlmasR de=ildir, Stalin
özelinde saldRrRlan sosyalizm alternatifidir.
3kincisi, halkR yozlaEtRrmak içindir. Halk, kendi
de=erlerine yabancRlaEmalR, ona saldRrmalR, kendi
kendini yok etmelidir.
Emperyalizm, ancak halklarR yozlaEtRrarak, kendine
ve kendi de=erlerine yabancRlaEtRrarak, burjuva ideolojisini, de=erlerini halklarRn beynine yerleEtirebilir.
Halk, kendi de=erlerine hem de en ahlaksRz biçimleri
kullanarak saldRrmalRdRr ki, aya=a kalkmak ve emperyalizmin karERsRna dikilebilmek için üzerinde yükselebilece=i bir zemin kalmasRn.
Emperyalizm, dünyanRn emperyalist tekelleri
halen özellikle Marksist-Leninist devrim önderlerinin
kiEiliklerinde somutlanan halk kurtuluE savaElarRndan,
devrimlerden, sosyalizmden korkuyorlar.
Krizleri derinleEtikçe, sistemleri çRkmaza girdikçe,
yani devrimlerin koEullarR olgunlaEtRkça bu korkularR
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Çünkü, onlar da biliyorlar ki, tarihsel olarak haksRzdRrlar, devrimci ideoloji karERsRnda güçsüzdürler.
Sosyalizmin de=erleri karERsRnda güçsüzdürler. O
nedenle, ahlaksRzca yöntemler kullanarak saldRrRrlar.
Ya Stalin üzerine yalanlar söylerler. Stalin’i,
Hitler’le eEitlemeye çalREarak, halklarRn Hitler nezdinde
faEizme öfkesini, tepkisini kullanRrlar. Ki, Stalin, emperyalizmin dünya halklarRnRn baERna saldR=R Hitler
faEizmini yenen KRzRlordu’nun baEkomutanRdRr. Durum
bu kadar netken, Stalin’le Hitler’i eEitlemeye çalREmak
için emperyalizm gibi yalancR olmak, ahlaksRz olmak
gerekir.
Ya da bu sözde “oyun programR”nda oldu=u
gibi, en sapRk ahlaksRzlRklarR kullanarak saldRrRrlar.
Rusya Komünist Partisi milletvekili Olga
Alimova’nRn da belirtti=i gibi, “Herhalde hayatlarRnda
her Eeyi denemiE olmalRlar ki akRllarRna böyle yöntemler
gelsin… O kadar i=renç ki...” “MANTIA O DENL3
AYKIRI K3 OYUNU K3M DÜ ÜNDÜYSE DOKTORA
GÖRÜNMES3 GEREK3YOR”
Sergilenen tavRr psikolojik sorun düzeyinde bir
ahlaksRzlRk örne=idir. Fakat, bu ahlaksRzlR=R sergilemelerinin nedeni, temel olarak psikolojik sorunlu
olmalarR de=il, sosyalizme ve onun de=erlerine duyduklarR büyük sRnRf kini, aynR zamanda halklardan
duyduklarR büyük devrim korkusudur.
KorkularR ve sRnRf kinleri bu sapRk saldRrRyR ortaya
çRkarRyor.
Stalin’in isminden bile neden bu kadar çok korkuyorlar?
Çünkü, Stalin demek emperyalizme karER zafer
demektir, emperyalizmin yenilgisi demektir.
Stalin demek, devrim demektir. Emperyalizm,
özellikle Avrupa solu içinde karER-devrimcili=i “antiStalinizm” çerçevesinde örgütledi. Çünkü, Stalin’i
reddetmek, devrimin temel ö=retilerini, ML’nin temel
ö=retilerini reddetmek demekti. Bunun baERnda da
zor yoluyla devrim ve proletarya diktatörlü=ü geliyordu.
Yani, zor yoluyla devrimi reddetmek devrim için
savaER, yani halkRn iktidarR için savaER reddetmekti.
Proletarya diktatörlü=ünü reddetmek ise burjuvaziye
karER halkRn iktidarRnR korumayR reddetmek, iktidarR
burjuvaziye teslim etmeyi savunmaktR.
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“Anti-Stalinizm” çerçevesinde dünya halklarRnRn
bilincinden devrim silinmek istendi.
BaEarRlabildi mi?
Avrupa solculu=u içinde devrim düEmanlR=RnR
geliEtirmeyi baEardRklarRnR söylemek gerekir. Fakat,
halklarRn bilincinde devrimi silmeyi baEaramadRklarR
açRktRr.
E=er baEarabilmiE olsalardR, devrim korkularRnR
bitirebilmiE olsalardR, Stalin’i halklarRn gözünde küçültebilmiE olsalardR, bugün halen bu saldRrRlarR sapRklRk
boyutunda örgütleme gere=i duymazlardR.
Stalin savaERyla, ideolojik, politik, askeri önderli=iyle
bugün halen halklarRn emperyalizme, faEizme karER
savaERnda önderlik etmeye devam ediyor.
Bunu Rusya halkR ile yapRlan anket de gösteriyor:
“Rusya’da bu yRl içerisinde yapRlan bir kamuoyu
yoklamasRnRn sonuçlarRna göre, araEtRrmaya katRlanlarRn
yüzde 70’i Stalin’in ülke tarihinde olumlu bir rol oynadR=RnR düEündüklerini söyledi.”
Emperyalizm Stalin’i Hedef AlRyor; Çünkü,
Emperyalizm, HalklarRn ÖzgürleEen 3radelerinden,
KararlRlRk Ve 3nançlarRndan Korkuyor.
Emperyalizm Stalin’i hedef alRyor; çünkü Stalin
emperyalizmin temsilcilerinin önünde el pençe duran

Grup Yorum
Açl  yla Sanatn Ya  atacak!
Özgür Tutsak Grup Yorum Üyesi
Bahar Kurt ve Helin Bölek Süresiz
Açl>k Grevine Ba3lad>lar
Grup Yorum üyesi Ali Arac> 18
Haziran’da tutukland>. Tutuklu bulunan
Yorum üyeleri Helin Bölek ve Bahar
Kurt ise ayn> gün Süresiz Açl>k Grevi’ne
ba3lad>. Bize ba3ka çare b>rakm>yorlar!
Ba3lar>m>za ödül koyuyorlar, kurumumuzu bas>yorlar, i3kence görüyoruz,
tutuklan>yoruz, konserlerimiz yasaklan>yor.
Tüm bask>lara kar3> tek çare direnmek, tek çare dimdik ayakta durup
fa3izme kar3> mücadele etmek! Açl>k
grevi direni3imizle taleplerimizi kabul
ettirece iz! Bask>y> bu 3ekilde geri
püskürtece iz!”

Ecevitler gibi emperyalizmin iEbirlikçisi uEak bir lider
de=ildir. Recep Tayyip Erdo=an’lar gibi, emperyalizmin
kuklasR, emperyalizmin iEgal ve sömürgecilik politikalarRnda kullanRlan bir lider de=ildir.
Stalin halklarRn önderidir. Emperyalizmin temsilcilerini karERsRnda hazRrolda bekleten, emperyalizmin
dünyayR ele geçirme, iEgal politikalarRnR boEa çRkaran
devrim önderlerindendir.
Emperyalizm Stalin’i hedef alRyor; çünkü, emperyalist zorbalar ne zaman Stalin adRnR duysalar hala
tir tir titremeye devam ediyorlar. Stalin her dönem
emperyalistlerin korkulu rüyasR olmuEtur.
Öyle ki yeri geldi=inde emperyalist güçlerin temsilcileri Stalin karERsRnda esas duruEta beklemiElerdir.
3kinci paylaERm savaER sonrasR savaEtan galip çRkan
ülkelerin devlet baEkanlarR Yalta konferansRna katRlRrlar.
SSCB’nin Karadeniz kRyRsRndaki Yalta Eehrinde
yapRlan toplantRda, Stalin dRERndaki devlet baEkanlarR
yerlerini almRE, Stalin’i beklemektedirler. Nihayet Stalin
de gelir. O geldi=inde neler oldu=unu W. Churchill’in
anRlarRndan aktarRyoruz:
“... O içeri girince hepimiz nedense asker gibi
aya=a kalktRk. 3Ein ilginç yönü ise hepimiz de “hazRr
ol” duruEunda kaldRk. 3Ete Stalin öyle bir liderdi. En
zor en sRkRntRlR durumlarda bile temkinlili=ini korur ve
so=ukkanlR davranRrdR. (...) Hatta bizlere emperyalistler
ismi taktR...”

Grup Yorum Açlk
Grevinin 40’nc Günlerini
Geride Brakt…
Fa3izmin yasalar>n> dün tan>mad>k,
bugün de tan>m>yoruz. Tutuklasan>z
da, para ödülleri koysan>z da, konserlerimizi yasaklasan>z da bizi teslim
alamayacaks>n>z! ark>lar>m>z her yerde
korkulu rüyan>z olmaya devam edecek!
Tutuklama kararlar>n>z>n hiçbir hükmü yoktur. Bask> varsa direni3 de
vard>r. Sesimizle direniriz, açl> >m>zla
direniriz ama unutmay>z. Yapt> >n>z
onca adaletsizli i bu halk unutmaz.
Tarihe sizin adaletsizlikleriniz, bizim
onurlu direni3imiz yaz>lacak!...
Grup Yorum’un açl>k grevini yapt> >
dil Kültür Merkezi’nde sevenleri d>3>n-

Eyüp Belediyesi 10 Ya ndaki
Onur Ba lan’ Katletti!
Çayan Halk Cephesi Çayan Mahallesi'nde yaayan Onur
Ba"lan')n elektrik ak)m)na kap)l)p katledilmesiyle ilgili 21 Haziran'da
bir aç)klama yay)nlad). Aç)klamada: "Onur Ba"lan Çayan
Mahallesinde oturan bir ailenin çocu"udur. Katledildi"i yer
Hüseyin Aksoy Park)d)r. 20 Haziran’da parkta bulunan ayd)nlatma

da tutuklu Yorum üyesi Helin Bölek’in
annesi,
Tutsak
Dayan>3ma
nisiyatifi’nden heyet de ziyaret etti.
Bunun yans>ra Devrimci 3çi
Hareketi’nin öncülü ünde üretim yapan
Kazova tekstil atölyesi emekçileri de
2 günlük destek açl>k greviyle Yorum’un
yan>nda yer ald>.
Ayr>ca, Ankara dilcan Kültür
Merkezi emekçileri, Grup Yorum’la
dayan>3ma amac>yla 23 Haziran’da bir
günlük destek açl>k grevi yapt>. Yap>lan
aç>klamada ise k>saca 3u sözlere yer
verildi;
“Tüm yasaklar>n>za ra men Grup
Yorum susmad> susmayacak! Grup
Yorum’u hapishanelere koydunuz, ba3lar>na ödül koydunuz yine de iradelerini
teslim alamad>n>z! Grup Yorum’un
talepleri derhal kabul edilsin.”

dire"inden kaçak elektri"in çarpmas) sonucu ölmütür. O dire"in
yan)nda daha önce bir köpe"in öldü"ü biliniyor, köpek öldükten
sonra belediyeye haber veriliyor ama belediye gelip dire"i
incelemek yerine sadece beyaz masay) getirip köpe"in ölüsünü
al)p gidiyor yani en kolay olan) seçiyor kendini zahmete sokmuyor
böylece katliama zemin haz)rlam) oluyorlar... 'Talihsiz ölüm,
kaza' diyerek kurtulamazs)n)z, Onur’un katliam)n) gizleyemezsiniz.
Halk)n da adaleti var, halk)n da yasalar) var." denildi.

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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AKP, TAŞERONU KALDIRMAK YERİNE
KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMAKTADIR!

"

Sa,lCk BakanlC,C’na göre
=arkC söylemek, makyaj
yapmak i=ten atClma gerekçesi Sa,lCk BakanlC,C’nCn ta=eron
i=çilere ili=kin hazCrladC,C cezai
yaptCrCm çizelgesinde, “$=veren
aile üyesine sata=mak”, “arkC
söylemek”, “Hiyerar=iye uymamak”, “Tedavi edilmeyen hastalC,a tutulmak”, “Makyaj yapmak”
ihtar, yevmiye kesintisi ve i=ten
atma gerekçesi olarak sayCldC.
$=veren aile üyesine sata=an
atClacak: $=veren ve amirlerle
uyum ba=lC,C altCnda; amirlerle
kavga eden, i=veren aile üyelerinden birine sata=an personel direkt
ihraç edilecek. “A,Crba=lClC,a
uymayan” davranC=larda bulunan,
amirler tarafCndan verilen görevlere itiraz eden personelin önce
yevmiyesi kesilecek tekrarlanCrsa
ihraç edilecek.
arkC söyleyen önce ihtar
sonra ihraç: $=yerinde =arkC söyleyen personelin de önce ihtar ile
uyarClmasC durumun tekrarlanmasC halinde i=ten atClmaya kadar
varmasC dikkat çekti.
Hiyerar=iye uymayana önce
yevmiye kesintisi sonra ihraç: Üst
makamlara bir konunun iletilmesinde hiyerar=ik sCraya uymayan
personelin yevmiyesi kesilecek,
tekrarlanCrsa ihraç edilecek.
KapC dC=Cnda i=yerine girip çCkmak ihtardan ihraca: ÇalC=ma
saatlerinde kitap, dergi, gazete
okumak, görev ba=Cnda sigara
içmek, giri= çCkC=lara ayrClan kapClar dC=Cndaki yerlerden i=yerine
girip çCkmak, ihtardan yevmiye
kesintisine tekrarlanCrsa ihraca
varan gerekçeler olarak yer aldC.
GözaltCna alCnmak direkt i=ten atClma gerekçesi olarak verildi.
Makyaj yapana önce ihtar
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sonra ihraç: KClCk kCyafet ba=lC,C
altCnda “dikkat çekecek =ekilde
makyajlC olarak görev yapmak”
önce ihtar, sonra yevmiye kesintisi sonra ihraç gerekçesi sayCldC."
Bu haber Cunhuriyet gazetesinin 02.06.2019 tarihli sayRsRnda
yayRnlandR.
AKP iktidarR taFeronu kaldRrRyoruz diyerek yasal bir düzenleme
yaptR. Bunu da büyük bir aldatmaca ile iFçilere müjde olarak verdi.
Fakat da; fare do;urdu ve AKP'nin
ikiyüzlülü;ü ile taFeron kaldRrRlRyormuF! havasRnda yasal düzenleme
yapRldR. YapRlan düzenleme ile
taFeron sistemine dokunulmazken
yer yer a;RrlaFtRrRlmRFtRr.
AKP iktidarR di;er tüm iktidarlar
gibi taFeron sisteminin yaratanR ve
devamcRsRdRr. Sermayenin iktidarR
olan bu iktidarlar taFeron sistemini
kaldRramazlar tam tersine sermayenin ihtiyaçlarR ve istekleri do;rultusunda sistemin tamamRnR
taFerona çevirme ve iFçilerin haklarRnR gasp ederek, tek tek ellerinden alarak sömürüyü daha da
a;RrlaFtRrma gayretindedirler.
AKP iktidarR döneminde taFeronlaFtRrma çalRFmalarR en Fiddetli
Fekilde uygulanarak taFeronlaFtRrma 2 hatta 3 katR seviyesine çRkmRFtRr. iFçilerin büyük bir ço;unlu;u taFerona dönüFtürülmüFtür.
Tüm bunlar sermayenin dizginsiz
sömürü talepleri ile AKP tarafRndan hayata geçirildi.
Yasaya aykRrR olarak, hile ile ve
yasa dolanarak sa;lRk bakanlR;R
bünyesinde hemen hemen tüm
iFçiler taFeronlaFtRrRlmRFtRr.
TaFeron demek; güvencesizlik
demektir,
TaFeron demek; daha fazla
baskR demektir,

TaFeron demek; esnek çalRFma demektir,
TaFeron demek; daha az ücrete daha fazla çalRFmak demektir.
TaFeron demek; kanunsuzluk
demektir.
TaFeron sisteminde iFçi haklarRnRn, iF güvencesinin, iF yasasRnRn
bir
hükmü
yoktur.
Sa;lRk
BakanlR;R'nRn cezai yaptRrRm çizelgesi de bunu göstermektedir.
Sa;lRk BakanlR;R yani devlet iFçiler
üzerinde baskR kurmak için bir
sopa olarak cezai yaptRrRm çizelgesi hazRrlamRFtRr ki bu iF yasasRna
tamamen aykRrRdRr. Yani devlet
kendi yapmRF oldu;u yasaya bile
uymayarak ona aykRrR olarak bir
düzenleme ile iFçileri robotlaFtRrmaya, seslerini çRkaramaz, haklarRnR arayamaz hale getirmek istiyor.
4Fverenler, sermaye o kadar
pervasRz hale gelmiFtir ki "FarkR
söylemek, makyaj yapmak" iFten
çRkarma gerekçesi haline getirilmiFtir. 4Fçilerin bedeller ödeyerek
kazandRklarR ve yasal hale getirdikleri haklarR yok sayRlarak, budanarak yok edilmek istenmektedir.
Yasa da olmayan sebeplerle iFçilerin haklarR gasp edilmekte, iFlerine son verilmektedir.
Bedeller ödeyerek kazandR;RmRz hakklarRmRzR yine bedeller
ödeyerek koruyabiliriz. 4Fverenlere karFR tek gücümüz örgütlülü;ümüzdür. Bir araya gelerek,
örgütlenerek haklarRmRzR koruyabiliriz. Sermaye örgütsüzlü;ümüzden yararlanarak haklarRmRzR
gasp ediyor, kazanRlmRF haklarRmRzR yok ediyor.
Gücümüz birli;imizden, gücümüz meclislerden gelmektedir.
Hak gasplarRna karFR, taFeronlaFtRrmaya karFR iFçi meclislerinde
örgütlenip mücadele edelim.

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!
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TÜRK- ’ ten D SK’e AMER KAN SEND KACILII, Ç
SINIFINI VE EMEKÇ LERĈ TESL M ALAMAYACAK!

T

ÜRK-4 kuruluFundan bugüne kadar hep AmerikancRlR;R bilenen tanRnan
bir konfederasyondu.
En son YRldRrRm Koç’ un köFe
yazRlarR ile birlikte TÜRK-4’ nin bu
durumu bir kez gündeme geldi..
YRldRrRm Koç’ un yazdRklarRnR
okudu;umuzda TÜRK-4’in Amerikan emperyalizmi ile içli dRFlR iliFkisinin ayrRntRlarRna vakRf oluyoruz.
TÜRK-4’ li sendikacRlarRn Amerika’ya gidiF geliFlerini, nasRl e;itildiklerini okuyoruz. Sonra nasRl Amerikan hayranR sendikacRlar olarak
ülkeye döndüklerini hiç utanmadan
arlanmadan sendikacalRk yaptRklarRnR ibretle okuyoruz.
YRldRrRm Koç’un 18 Haziran tarihli
köFe yazRsRnRn baFlR;R “Türk-$=, emperyalistlerle dans: 1970’li yCllar”
ba=lCklC yazasCnCn giri=inde “Türkiye
sendikacClCk hareketi tarihinde kara
sayfalardan biri, Türk-$= emperyalist
ABD’ in AAFLI adlC örgütüyle olan
ili=ikisidir. AAFLI (Asya Amerikan
Hür ÇalC=ma Enstitüsü) emperyalist
Amerikan devletinin, Amerikan i=verenlerinin ve Amerikan sendikalar
federasyonunu (AFL-CIO) birlikte
kurdu,u ve büyük ölçüde devlet
ve i=verenler tarafCndan finanse
edilen ve amerika tarafCndan finanse
edilen ve amerika istihbarat örgütü
(CIA) etkili bir biçimde kullandC,C
bir örgüttür...”
Bu iliFki Türk-iF ile AmerikanRn
iliFkisi Amerika’nRn Vietnama saldRrdR;R Vietnam halkRnR katletti;i bir
döneme 25 MayRs 1971 tarihe denk
geliyor. Türk-4F Genel Sektereteri
Halil Tunç ile AAFLI yöneticisi Morris
Paladino arasRnda imzalan bir belge
ile resmiyet kazanRyor..
Yani Türk-4F’ in Amerikan hayranlR;R, Amerika sevgisi belgeli, ka-

yRtlR olarak tarihe geçmiFken,
D4SK’in bu konuda tavrRnRn Türk4F’ten farklR olmadR;RnR, D4SK’in de
Türk-4F’ten geri kalRr bir yanRnRn olmadR;RnR anlRyoruz.
D4SK’ in de beF kurucu üyesinden üçünün BasRn-iF Genel BaFkanR
4brahim Güzelce’ in 6 hafta Amerikada kaldR;RnR ve 1966 KasRm’ Rn
da ülkeye döndü;ünü, Lastik-4F
Genel BaFkanR RRza Kaus’ un 13
hafta Amerika da kaldR;RnR ve 1963
Oca;Rn da Türkiye ye döndü;ünü,
Türk Metal-4F gelen Genel BaFkanR
Mehmet Alpdündar Amerikada 13
hafta kaldR;RnR ve 1962 Ekim’i de
Türkiye ye döndü;ünü ö;reniyoruz.
BunlarR yapan D4SK 1967 yRlRnda
“Türk-iF milli bir kuruluF olmaktan
çRkmRFtRr” diye açRklama yapRyor
ve hepimizin bildi;i gibi D4SK’in
Türk-iF’ den ayrRlRFRnR Türk-4F’in
AmerikancR yanlarRndan kaynaklandR;RnR açRklayarak siyasi arenaya
çRkmRFtR.
Ama görüyoruz ki;
Türk-iF Amerika ile ne kadar içli
dRFlR ise aynR Fey D4SK için de geçerli.
HalkRmRzRn deyimi ile al birini
vur ötekine D4SK’ in bu tavrR yani
AmerikancR olup da de;ilmiF gibi
yapmasR Türk-4F AmerikancR derken
kendisini sRnRf ve kitle sendikacRlR;R
yaptR;RnR açRklamasR yani ikiyüzlülü;ü, riyakarlR;R D4SK’ in bugün ki
ve politikalarRna RFRk tutuyor.
D<SK Neden Devrimcilere,
Devrimci Sendikaclara Düman?
D4SK neden iFçilerin emekçilerin
yanRnda de;il de patronlarRn yanRnda?
D4SK neden gasp edilen iFçi
halkalarR savunmadR;RnR tek bir di-

reniFini baFRndan sonuna sahiplenmedi;ini D4SK’ in geçmiFine bakarak anlamak mümkündür.
D4SK de Türkiye gibi emperyalizme göbe;inden ba;RmlRdRr.
D4SK de Türkiye gibi emperyalizmin patronlarRn onayRnR almadan
tek bir adRm atamaz.
Çünkü D4SK’ in ba;RmsRz bir
iradesi yoktur.
D4SK yöneticileri emperyalizmin
politikalarRn teslim olmuF, onlarR el
iFareti ile oturup kalkan bir konfederasyondur.
D4SK Genel BaFkanR da, D4SK
yöneticileri de gRrtlaklarRnR kadar
bu pisli;in içine batmRFlardRr.
Onlardan iFçilerin emekçilerin
lehine yararRna bir adRm atmalarRnR
bekleyemeliyiz.
Neden direniFleri desteklemiyorlar, neden direnmiyorlar, neden
greve çRkan iFçilerin yanRnda olmuyorlar?
Neden 1 MayRs’R Taksim’de kutlamRyorlar sorularRnRn ve buna benzer pek çok sorunu cevabR D4SK’in
geçmiFinde saklRdRr.
D4SK’in AmerikancRlR;RndadRr.
D4SK’ in bu AmerikancR, iFbirlikçi
yanRnR iFçilere emekçilere anlatmalRyRz. 4Fçileri emekçilere kandRrmasRna, boF umutlar vermesine
izin vermemeliyiz.
Direnlerimizden aldR;mRz güçle
D4SK yöneticilerinin gerçek yüzlerini
iFçilere anlatmalRyRz,
4Fçileri DireniFler Meclisi’nde örgütlemeliyiz.
D<RENEN B<Z<Z, KAZANAN
DA B<Z OLACA IZ!
KAHROLSUN AMER<KAN
SEND<KACILI I
YA"ASIN D<REN<" MECL<SLER<!

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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B ZDEN... B ZDEN... B ZDEN... B ZDEN... B ZDEN...
B ZDEN...B ZDEN...B ZDEN...B ZDEN...B ZDEN...

Adalet çin Ankara’ya Yürüyenler Anlatyor...

A

dalet yürüyü;ümüz
ilk ba;ladG1Gnda
kendimizi öncü kuvvet gibi hissediyorduk ekibimizle kendimizi, heyecanlGydGk. Nelerle kar;Glaca1GmGzG
az çok tahmin ediyorduk ve
göze almG;tGk.
BasGn açGklamasG yapmak
istedi1imiz Kartal meydanGnGn
dört bir tarafGna sivil polisler
konu;lanmG;tG. Bizim her
hareketimizi izliyorlardG gergin ve etrafa korku salmaya
çalG;an bakG;larla. Biz onlardan daha rahattGk. Çünkü
haklG ve me;ru olanlardGk.
AçGklamayG yaptG1GmGz
meydan hemen polis karakolunun kar;GsGndaydG. Onca
polis ve kar;GmGzda polis
karakolu onlarca polis otosu,
akrep, tomanGn kar;GsGnda
dimdik durabilmek cüretini
göstermek mutluluk vericiydi.
Çok güçlü hissediyorduk;
çünkü haklGydGk ve sessizli1i
bozuyorduk bu mutluluk veriyordu ve inandG1GmGz ;eyler
u1runa mücadele etmek...
Dikkatler seçimlere yönelmi;ken biz yine dikkatleri
ba;ka yöne çekmeyi ba;arGyorduk.
Oraya gözaltGna alGna ca1GmGzG bile bile gidiyorduk
haklGlG1GmGzG haykGrmak için...
BasGn açGklamamGz onlarca
(elliye yakGn) polisin kar;GsGnda yapGldG.
Biz açGklamaya ba;lamadan önce polisler gelerek
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yürüyü;e izin vermeyeceklerini söylemi;lerdi.
Buna ra1men yürüyü;e
geçmekte Gsrar etttik sonra
derhal etrafGmGz yüze yakGn
polis tarafGndan sarGldG ve
geçi;imize izin verilmedi.
Burada yürüttü1ümüz tartG;maya, GsrarGmGza daha fazla
dayanamayGp gözaltG i;lemi
yapmaya ba;ladGlar. Bizi yerlerde sürüklediler, tekmelediler, bo1azGmGza yapG;tGlar,
saçGmGzG çektiler, kafamGza
vurdular, yüzümüze tokat attGlar, ters kelepçelediler ve
bütün bunlardan utanaca1GmGzG dü;ündüler ama asGl
utanmasG gereken onlardG...
Biz neyi neden savun du1umzu çok iyi biliyor sözümüzü de yaptG1GmGzG da savunabiliyorduk...
Onlarsa savunamGyor biz
i;kencecisiniz dedikçe i;kence sloganlarG attGkça kuduruyorlardG. Bizimse onlarGn
ahlaksGz ve pervasGzca a1GzlarGndan salyalarG akarak saldGrmalarG neticesinde öfkemiz
kinimiz kabarGyor birikiyordu.
Bu öfke ve kinle meydan okuyorduk dü;mana yakaladG1GmGz her fGrsatta.
Bize ne yapacaklarGnG ;a;GrGp bir kaç kez ters kelepçelerimizi açGp sonra tekrar takmak zorunda kaldGlar. Bütün
bunlar olurken her seferinde
i;kenceci yüzlerini ortaya
koydular biz de direngenli1imizi.
AhlaksGzca sözler ettiler

aldGrG; etmedik. Dü;manlGklarGnG gizlemediler sürekli
bizimle u1ra;tGlar. Biz de onlarGn halk dü;manlGklarGnG,
i;kenceciliklerini ajitasyonlarla dile getirdik, gözaltG aracGnda ve bir yerlere getirilip
götürülürken...
Bizi nezarete atamadGlar
bo; bir ifade odasGna benzeyen yere hep birlikte koydular
hep birlikte. Ters kelepçelerimizi de yo1un bir direni;le
çGkarmalarGnG sa1ladGk. OnlarGn psikolojisi bozuldu ama
biz sapasa1lamdGk. Küfürbaz
i;kenceci ve a;a1GlGk komplekslilerdi ve bunu yüzlerine
vurmaktan çekinmedik.
Bir ara içeriye polislerden
biri avukatGmGza gelerek “Ezgi
Hanm sizsiniz de il mi Ezgi
hanm, Yavuz müdürümün
selamlar var size. Bir eye
ihtiyac varsa söylesin hemen
göndereyim” dedi telefon
elinde video çekerek ve gülerek lakayt bir ;ekilde.
Biz de bunun twitter sapG1G
Yavuz oldu1unu anladGk ve
e1er cesareti varsa kar;GmGza
gelmesi gerekti1ini söyledik.
SapGklGklarGnG anlatarak onu
rezil ettik ve sonra kaçGp gitmek zorunda kaldGlar.
AçGktan sözle tacizde bulunuyorlardG bunu orada bulunan tüm polislerin duyaca1G
;ekilde anlattGk rezilliklerini
acizliklerini ve böylesi numaralarla u1ra;tGklarGnG ama bize
i;lemeyece1ini anlattGk.
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B ZDEN... B ZDEN... B ZDEN... B ZDEN... B ZDEN...
B ZDEN...B ZDEN...B ZDEN...B ZDEN...B ZDEN...
Bunun dG;Gnda Ezgi’ye özel
olarak kadGn polisler çok saldGrdG çünkü ezgi susmuyor
sürekli onlara hukuksuzluklarGnG i;kenceciliklerini yüzlerine vuruyordu.
Avukat Ezgi ÇakGr’a tokat
attGlar ilk sonra ba;Gnda bir
;i;lik olu;tu muhttemelen
tokat attGklarGnda bir yere
çarptG. BunlarGn hepsi onun
için de bizim için de onur
ni;anesiydi. CanGmGz acGdG bu
do1ru; ama yüre1imizdeki
acGyG dindiren bizi
dinamikle;tiren bir
gözaltGydG yine.
Ailelerimiz, kendileri de ya;larGna
ra1men çok enerjik ve direngen idiler. Her a;amada
ortak tavGr sergiledik her birimiz
direngen ve güçlüydük. ZamanGn
nasGl geçti1ini
anlamadGk.
Nihayetinde bGrakGldGk ve
bGrakGldG1GmGzda TayadlG ailelerimiz yoktu demek ki araba
ile di1er yürüyü;çülere deste1e gitmi;lerdi. Mutlulukla
ayrGldGk oradan...
Ankara’da Adalet BakanlG1G
önünde sonlandGraca1GmGz
Adalet yürüyü;ümüzün ilk
günü böyle geçmi;ti.
***
ANKARA YÜRÜYÜÜ
HAKKINDA:
a) Ankara yürüyü;ü ku;atma altGnda direni; politika-

mGzGn bir yansGmasGydG.
Her ko;ulda susmamak,
halkGn taleplerini yükseltmek
ve politika üretmek gelene1imiz. Fa;izmin ba;ta Halk
Cepheliler’e yönelik saldGrG
ve ku;atmasG da böyle kGrGlacak.
Yüksel Direni;i, tek tek
direni;lerimiz, eylemlerimiz,
kampanyalarGmGz MarksistLeninist çizgimizin ve ideolojik tespitlerimizin sonucudur. Bu yanGyla oportünizmin,

Ankara yürüyü;ü de öyle.
Bugün yazmaktan, dü;ünce
belirtmekten korkanlara; analarGmGzGn babalarGmGzGn inacGnGn, cüretinin yol göstericili1idir aynG zamanda.
Galatasaray Lisesi önünde
yasaklanan
“Cumartesi
Anneleri” denilen kayGp yakGnlarG nezdinde reformist çizgi
aileleri kendi sokaklarGna hapsetti. Direnip Gsrar edemedi.
bu uzla;madGr. !ddiasGzlGktGr.
TAYA D ’ l G
ailelerimiz ise
A D A L E T
TA L E B ! N !
tam
da
muhatabGnGn
kapGsGnGn
önünde toplanGp pankart
açmG;lar
Adalet talebimizi haykGrmG;lar, saldGrGlar kar;GsGnda direnmi;lerdir.

reformizmin uzla;macG teslimiyetçi politika ve tarzGnGn
kar;GsGnda her ko;ulda radikal
kitle mücadelemizin bir örne1idir TAYAD’Gn Ankara
Yürüyü;ü.
Kimi süreçlerde kitlesellik
önemli de1ildir. Önemli olan
tek ki;i bile olsa direnmek,
sava;maktGr. !ster silahlG olarak isterse demokratik mücadele biçimleri ile.
!;te yedisinden yetmi;ine
bu anlayG;G ve çizgiyi benimseten ve hayata geçiren partimizin çizgisidir politikalarGdGr, devrim iddiasGdGr.

b) Ankara yürüyü;ünü
öncelikle ba;araca1GmGza
inanmakla ba;ladGk.
Ba;arGrGz nasGl? Eylem planGmGz nasGl olmalG? Buna
yo1unla;tGk. Genç yolda;larGmGzGn co;kusu,heyecanG ile
bizlerin tecrübesi birle;ti ve
ortaya sonuç alGcG bir çalG;ma
çGktG.
Ba;armak sonuç almak ise
özellikle çalG;ma içinde olan
insanlarGmGzGn güvenini peki;tirdi, inancGnG güçlendirdi.
Moral ve motivasyonunu yükseltti.
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SAVA ve
SAVAÇI
Sava ç
Soukkanl ve Cüretlidir!

H

alk kurtuluG savaGçTlarTnTn temel özelliklerindendir SO!UKKANLI ve CÜRETL5
olmasaydT, Ça?layan Adliye SarayT’nda
Berkin için, katledilen halk çocuklarT için adalet istenebilir miydi? Adaletsizli?in hesabT sorulabilir miydi?
5çiGleri BakanlT?T’nTn tam karGTsTnda olan TBMM'ye
(Türkiye Büyük Millet Meclisi) B5R J5LET, B5R KURUN KALEM ve B5R DE CÜRETLER5YLE G5R5P
oligarGinin aklTnT yerinden oynatalabilirler miydi?
HayTr!
Ama savaGçTlar, son derece rahat ve meGru bir
Gekilde, herkesin geçti?i kapTdan geçtiler. Berkin'in,
Roboski katliamTnTn hesabTnT sormak için burjuvazinin
ahTrTna girdiler ve oligarGinin aklTnT aldTlar. 1996
yTlTnda da 25. kata çTkTp tekellerin aklTnT baGTndan
almTGlardT. Bunu yaptTran cüretle birleGen so?ukkanlTlTktTr.
Soukkanllk Nedir?
So?ukkanlTlTk olaylara geliGmelere sakin, temkinli
yaklaGmaktTr. Her koGulda yapTlmasT gerekenleri
yapmaktTr. KoGullara teslim olmamaktTr. Beklenmedik
durumlarda hTzlT ve do?ru karar verebilmektir.
5nsiyatifli olabilmektir.
Bizler emperyalizme karGT tam ba?TmsTzlTk kavgasT
veriyoruz. Sömürücülerin sömürü düzenlerini yok
etmek için ba?TmsTzlTk, demokrasi, sosyalizm savaGT
veriyoruz. KarGTmTzdaki düGmanTn bir çok teknolojik
üstünlü?ü olabilir ki olacaktTr da.
Halk düGmanT ordusu, emniyeti, kontrgerillasT,
paralT güçleri olabilir. Bu askeri güçleri karGTsTnda
Cephe savaGçTlarT onlarTn akTllarTnT baGlarTndan bir
jilet, bir kalemle almTGlardTr. Çünkü haklT ve meGru
olan biziz. BaGtan aGa?T silahlanmTG empeeryalist
ordularTn karGTsTna haklTlTk ve meGruluk silahTyla
çTkmTGlardTr.
Onlar sömürü düzenlerini koruyor.
Biz sömürü düzenleri baGlarTna yTkaca?Tz diyoruz.
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KatliamlarTnTn, ahlaksTzlTklarTnTn, aç,sefil, yoksul bTrakmalarTnTn hesabTnT soraca?Tz.
YozlaGtTrmalarTnTn, gelece?imizi bataklT?a süreklemelerinin hesabTnT soraca?Tz. 5Gkencelerinin
hesabTnT soraca?Tz.
Geçen hafta dergi büromuzu bastTlar. YoldaGlarTmTzT, YürüyüG çalTGanlarTnT gözaltTna alTp, iGkence
yaptTlar. Hukuksuzca tutukladTlar.
Tüm bu yaGananlar ne bizi yapmamTz gerekenlerden alTkoyar ne de pani
SAVAIRKEN SO!UKKANLI OLACA!IZ
So?ukkanlT olmak düGmanT tanTmaktTr. Kendimizi
tanTmaktTr. Bilmektir. DüGmanTmTz kim, yöntemleri
nedir? Ne yapTyorlar bilmektir.
DüGmanlarTmn so?ukkanlTlT?T yoktur. AkTllarT
yoktur. Cüretleri yoktur. AkTllarT sadece ve sadece
kendilerini koruma önlemlerinde çalTGTyor. Ama bu
da teknik bir çalTGmadTr, teknik bir konudur. TBMM
eyleminden sonra yeni güvenlik önlemleri aldTlar.
Yeni kameralar taktTlar. Yüz tanTma sistemleri
kurdular. DüGmanTn "üstünlü?ü" bu kadardTr. Ne
yaparlarsa yapsTnlar uçan kuGlarda yapsalar, her
adTm baGT kamerada taksalar halkTn öfkesiyle,
Cephe savaGçTlarTnTn cüretiyle karGTlaGacaklar.
SAVAIMIZDA ÖNEML5 VE BEL5RLEY5C5 OLAN
CÜRET, SO!UKKANLILIKTIR
So?ukkanlTlTk ve cüretimiz düGman karGTsTnda
bizleri hTzlT yapacaktTr. Biz halkTz. Do?al olanT yapTyoruz. Do?al olmamTz düGman karGTsTnda panik olmamaktTr. Gizli olmaktTr. Gizlilik yapaca?TmTz iGin
gizlili?idir. TBMM'nin Dikmen kapTsTndan Cephe savaGçTlarT içeriye girmiGtir. OligarGinin aklTnT baGTndan
almTGtTr. En iyi silah kullandT?T sTr olmayan M5T'ci
Hibam Abas'T Devrimci Sol savaGcTlarT arabasTnTn
camT açTkken vurup cezalandTrmTGtTr. Elimizdeki
silahlarT bize kullandTrtacak olan cüretimizdir, so?ukkanlTlT?TmTzdTr.
Bunu Y5T5R5RSEK SAVAAMAYIZ!
Cüretimiz ve so?ukkanlTlT?TmTz içiçe geçmek zorundadTr. Olmayacak bir Gey yok. Yeter ki cüret
edelim, bu cüretin ifadesi olan so?ukkanlTlT?TmTzT
koruyalTm. Çünkü panik,hata
"So?ukkanlT, kararlT, hiçbir Gey karGTsTnda yTlmayan, sa?lam iradeli, gerilemek nedir bilmeyen
biri olmalTdTr bizim önderimiz.” (FIRTINA ÇOCUKLARI)
Biz de halkTn savaGTnTn yol açTcTlarTyTz. Panik
yapmadan, en sakin, en dingin, so?ukkanlT, en sa?lTklT, bir çok olasTlT?T hesaba katarak düGünerek
planTmTzT yapTp, program çTkartTp, hayata geçirece?iz.
DÜMANIN AKLINI DAHA ÇOK ALACA!IZ!
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SORUN: Al nan Karar Uygulayamamak

S

orun: Karar almak
yeterli mi? Karar
alOyoruz. Bir soruna do?ru bir çözüm de buluyoruz; ama bunlar tek ba;Ona
yetmez.
O do?ru politika ve kararlarO hayata geçirebiliyor
muyuz?
“Do?ru bir çizgi hazOrlandOktan sonra,” diyor Stalin,
“problemin do?ru bir çözümü
bulunduktan sonra, ba;arO
- i;in nasOl örgütlendi?ine;
- parti çizgisinin uygulanmasO için mücadelenin örgütlenmesine;
- personelin do?ru seçimine;
- öncü organlarOn kararlarOnOn yerine nasOl getirildi?inin denetlenmesine;
ba?lOdOr. Aksi takdirde, Partinin do?ru çizgisi ve do?ru
çözümler ciddi olarak önyargOlO olmalarO tehlikesi içindedirler.
DahasO, do?ru bir çizgi
hazOrlandOktan sonra, örgütsel
çalO;ma siyasi çizginin kaderi,
ba;arOsO ya da ba;arOsOzlO?O
dahil her ;eye karar verir.
Partinin genel çizgisi üzerine iyi kararlarOn ve deklârasyonlarOn sadece bir ba;langOç oldu?u, sadece bir kazanma iste?ini gösterdi?i,
ama zaferle e;de?er olmadO?O

üzerine Stalin’in paha biçilmez
tavsiyelerini unutmamalOyOz.”

çözümü için mantar üretimi
yapma kararO aldOk.

(Bulgaristan !;çi Partisi
Kongre Raporu, s. 76)

Biz nasOl yapOlaca?OnO anlatacak, pratikte gösterece?iz;ama asOl olarak halkOn kendisi
yapmalO, politika üretmeyi ve
yönetmeyi bugünden ö?retmeliyiz.

Çözüm: Zafer için, karar
yetmez. Sonucu örgütsel çalO;ma belirler. Örgütlü çalO;ma;-bir siyasi ve ideolojik
program i;idir. O-program dahilinde emek verip, kararda
Osrar etmek gerekir.
Bulgaristan !;çi Partisi
Kongre raporunda anlatOlan,
bizim de pek çok kez prati?imizde ya;adO?OmOz durumdur.
Komitelerimiz toplantO yapar, karar alOr; ama hayata
geçirmekte sonuç almakta
ba;arOlO olamayOz. Bir komitenin örgütsel çalO;malarOnO,
i;leyi;ini oturtmasO için sadece karar almasO yeterli de?ildir.
NasOl örgütlenece?i, o
i;in kimlerle nasOl yapOlaca?OnO
belirlemek ve düzenli denetlemek gerekir. Yoksa sadece
masa ba;Onda alOnmO;; ama
hayata geçiremedi?imiz güzel
fikirler olarak kalacaktOr.
Önemli olan kararlarO pratikte hayata geçirmenin ko;ullarOnO, yol-yöntem ve araçlarOnO yaratmaktOr.
Örne?in; komitemizde
yoksul halkOn açlOk sorunun

Çünkü devrim kitlelerin
eseridir;-kadrolarOn de?il.
Bizim i;imiz;-kendi deneylerimizden ve dünya halklarOnOn deneyimlerinden süzüp
ideolojimizle harmanlayarak
çOkardO?OmOz ilke-kural ve gelenekleri hayata uygulanabilir
hale getirmektir.
Diyelim ki mantar üretimi
için ara;tOrdOk, yapOlacak yeri
ayarladOk; ama haftalardOr hayata geçiremedik.
Ne yapaca?Oz?
En ba;a dönece?iz.
Bir i; olmuyorsa;-ya yöntemimiz yanlO;tOr, ya bilgimiz
eksiktir.
De?i;tirerek yeniden prati?e girece?iz. Yani sadece
karar almak yetmiyor. Bir irade ve bu kararO hayata geçirmekte Osrar olmalO.
NasOl yapaca?OnOn ve
programOnO çOkarmalOyOz. Ve
denetimini yapmalOyOz. Tüm
bularO yaparken OsrarlO ve kararlO olmalOyOz.
ProgramOmOzO yaptOktan
sonra cüretle i;e atOlmalOyOz.

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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Korkuyor Soysuz Süleyman, T?pk? Abileri Gibi
Her Halk Dü7man? Korkuyla Ya7amaya Mahkumdur
Çünkü 7ledikleri Suçlar? ve Hesab?n?n Nas?l Sorulaca,?n? Bilirler!

K

Süleyman Soylu, bu korkusunu
son zamanlarda (özellikle TBMM
eyleminin ardJndan), Soysuz Süleyman kendi söylemleriyle açJkça
belli etmektedir.
14 MayJs’ta iki Cephe sava?çJsJ
düzenin ahJrJ TBMM’ye girerek bir
jiletli kalemle rehine eylemi yapmJ?
ve eylem anJnda bir polisi yaralamJ?lardJ. Bunun üzerine DHKC 472
No’lu açJklamasJnda ?unlarJ demi?ti;
“Cephe Meclise Böyle Girer ,te.
Beyninize Girdik, Akl8n8z8 Ald8k!
Amac8m8z Buydu Bunu Yapt8k”
YapJlan eylem bir uyarJ ve Cephe’lilerin nerelere ula?abilece4inin
göstergesiydi. Cephe, bir halk hareketi olarak, halk sava?J veren ve
bu u4urda her türlü bedeli ödeyen
devrimci bir örgütlenmedir. Hedefleri, dostlarJ, dü?manlarJ, yapacaklarJ, yapmayacaklarJ tüzü4ünde belirlenmi? ve ilan edilmi?tir.
Bunu bilen halk dü?manlarJ, her
zaman Cephe’ye özel bir dü?manlJk
gütmü?tür.

sebebi, bizi emperyalizme göbekten
ba4layan oligar?i, yani i?birlikçi iktidarlardJr.
Meclisinden ordusuna, yargJsJndan e4itimine, polisinden tarikatlarJna... bütün kurum kurulu?larJ
emperyalistlerin hizmetindedir. Süleyman Soylu da bunun bir parçasJ
olarak Cephe’yi bitirmeye and içmi?tir. Ba?ka türlü efendilerine rü?tünü ispat edemeyece4ini dü?ünen
bir soysuzdur.
Oligar?inin bütün kurum ve temsilcilerinin en önemli ortak yanJ
hepsinin birer halk dü?manJ olmasJ
ve hepsinin de aynJ korkuyu ya?amaktadJr.
HalkJn adaleti, korkudan tir tir
titretmektedir. Halk sava?çJlarJnJn
kendilerini en güvenli hissettikleri
yerde ve anda vurmalarJndan korkmaktadJrlar. Her an onlarla kar?Jla?acaklarJnJn tedirginli4ini ya?amaktalar.
Soysuz Süleyman 15 KasJm
2017’de, 2018 yJlJ bütçe görü?melerinde TBMM’de yaptJ4J bir açJklamada bunu açJkça itiraf etmi?ti.
“Üç kere k8z8m8n etraf8ndan
DHKP-C’li teröristler al8nd8. Ama
neyimi kaybedersem kaybedeyim,
bu örgüt tarihinin en ac8 tecrübelerini
ya,ayacak. Ben evden ç8karken,
her sabah ya o'lumun ya da k8z8m8n
öldürülüce'ini dü,ünerek ve kendimi buna al8,t8rarak ç8k8yorum.
Bunu çok net söylüyorum.”
Soysuz en iyi bildi4i i?i, açJktan
yalan söyleyerek demagoji yapmaktadJr. Bir yandan devlet terörüne
bir kJlJf bulmaya çalJ?makta;ama
esas olarak da DHKP-C’den korkusunu gizlemek için tehditler savurmakta;ama yine de korkusunu
gizleyememektedir.

Halk Dü7manlar?n?n Korkusu
Olaca,?z, Halk Dü7manlar?ndan
Hesap Soraca,?z!
HalkJmJz adalete aç ve bu adaletsizlik son bulana kadar sava?aca4Jz. Adaletsizli4in, sömürünün

Soysuz Süleyman Bir Halk
Dü7man?d?r!
4 Haziran’da bayram ziyaretleri
yapan Soysuz, memleketi Trabzon’a
ziyaret düzenledi. Bu ziyareti esnasJnda havaalanJnJn VIP giri?i bö-

orku; bir tehlike sezildi4i
anda ki?inin veya toplulu4un duydu4u büyük
kaygJdJr. Ve bu genel olarak halk
dü?manlarJnJn ya?adJ4J bir histir.
Bu durum, “öretilmi korku”
veya “gerçekçi korku”dur. Bu
korkular do4al korkularJn dJ?Jnda
(a?JrJ ses, yüksekten dü?me korkusu... gibi) ki?inin kapJldJ4J kaygJlardJr.
Tabi bunu genel olarak oligar?inin sözlerinde ve hareketlerinde
belli etmemeye çalJ?Jrlar, hatta söylemlerinde “Bize Allah’8n izniyle bir
,ey olmaz, Allah’tan ba,ka kimseden korkmam.” gibi cümleler de
kurabilirler.

i

32

lümünde CHP stanbul Büyük?ehir
Belediye ba?kan adayJnJ bekleyen
insanlardan biri kendisine “Ak,ll,
ol Soylu!” diye tepki göstermi?ti.
Bunun üzerine yaptJ4J açJklamada ise halktan korkusunu da bir
kez daha belirtmi? oldu. AçJklamasJnda; “Trabzon’a gittim. Uçaktan
indim. Hiç böyle bir ,ey de hesap
ediyor de'ilim.
Dediler ki bir yar8m saat sonra
Ekrem mamo'lu gelecek onu kar,8lamaya gelenler VIP’de bekliyorlar.
Ben her zaman ,ehrime giriyorum.
Kendime ait de bir özgüvenim
var. Bana kar, sevgi ve itibar da
çok yüksektir. Ben ç8karken birden
ad8m8m8 att8m ‘Her ,ey çok güzel
olacak’ diye ba'8rmaya ba,lad8lar.
Can,m s,k,lmad, deil. Siyasetin kendine ait bir edebi var.
Sizin burada hakk8n8z olmamas8na
ra'men sizi oraya alm8,lar, o mamo'lu’nun oradan geçmeye hakk8
olmamas8na ra'men nezaket göstermi,ler. Ben geçerken adam8n
birisi bana ‘Ak,ll, ol Soylu’ dedi.
Ak8ll8 ol, bizim oralarda tehdittir.
Mafyavari üsluptur. Onun bir cümle
sonras8 Ak,ll, ol Soylu, akl,n, al,r,z
demektir.
Döndüm ben de ona bir kelime
söyledim. Ama bakt8m ki burada
bir tezgah var biz de bu tezgaha
dü,meyelim. Sonra seçim sonuna
kadar dü,tü'ümüz tezgah8n maliyetini Binali Abi’ye ödettirmeyelim.
Adamla ilgili ara,t8rma yapt8k. Adam8n da kim oldu'u ortaya ç8kt8.
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Türkiye de bir iki gün sonra o
adam8n kim oldu'unu çok net bir
,ekilde anlar. Nas8l kirli i,lerin sahibi
oldu'unu, onu oraya onlar8n nas8l
gönderdi'ini, nas8l orada bir tezgah
içerisinde olduklar8n8 Türkiye bir
iki gün içerisinde anlar” sözlerini
söylemi?ti.
Bu olayJn ardJndan, burjuva basJndan Yeni afak yaptJ4J bir haberle “Ak?ll? ol Soylu!” diyen ki7inin DHKP-C, THKP-C ve DEVYOL ile ba,lant?s?n? tespit etmi7ti!
Tabi bu yalan bir gün geçmeden
sözün sahibi Mehmet Ali Sivaz adlJ
ki?i tarafJndan yalanlandJ. En ufak
bir tepki gösteren dahi halk dü?manlarJ için “terörist, vatan haini...”
gibi söylemlerle hedef gösterilmektedir. Çünkü onlar halka dü?manlar,
halktan korkuyorlar, bu korkularJnJ
terör demagojisiyle örtmeye çalJ?Jyorlar.
Devrimcileri tecrit edip yalnJzla?tJrma, terörize ederek imha etme
politikasJnJ sürdürüyorlar. Bu nedenle torba usulüyle davalar açJyor,
cezalar veriyorlar. AKP’ye muhalif
herkes, düzenin hizmetindeki savcJnJn DEA , FETÖ, DHKP-C, PKK,
MKP, MLKP ve daha bilimum “örgüte üye olmaktan, üye olmad8'8
halde faaliyetlerini yürütmek” ten
hapis cezasJ alabilirsiniz. Bu mant?k
ve hukuk d?7? kararlar, bir yarg?laman?n sonunda de,il, iktidar?n
talimatlar?yla verilmektedir.
Soysuz, halktan korkusunu, dizginsiz popülizmi ile perdelemeye
çalJ?masJnJmemlekinde özgüveni
olan Soysuz artJk kendini güvende

hissetmiyor, ki etmiyordu da zaten.
Çünkü ki?inin geli?i kendini belli
eder.
Gerçek ?u ki;AKP’nin ne kendisine ne de en yakJn korumalarJnJza en ufak bir güveniniz yok.
Tabi bunun ötesi hiç aklJnJzdan çJkaramadJ4JnJz 2013 Haziran AyaklanmasJ var. Nereye gitseniz aklJnJzdan çJkaramJyorsunuz.
AynJ düzenin adamJ olan Ekrem
mamo4lu’nun seçimi almasJnJ dahi
“Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar...” söylemleriyle vurguluyor.
Birincisi; Haziran AyaklanmasJ
me?ru bir halk ayaklanmasJdJr. Halk
en do4al haklarJnJ talep etti. Lakin
kar?JlJ4Jnda haftalarca saldJrJya u4radJ ve do4al olarak halk kendi
adaletini sa4layacaktJ. Sokak sokak,
barikat barikat çatJ?mak ve hakkJnJ
bu yolla almaktJ.
kincisi; Ekrem mamo4lu sizinle
aynJ saftadJr. AynJ düzenin sürdürücüsüdür. Yani halka çözüm olarak
sunulamaz!
Fa7ist AKP’nin alternatifi, ba7ka bir düzen partisi olamaz! Yani
“kötünün iyisi”ne mahkum de,iliz. Ehven-i 7er de 7er’dir.
Korku halk dü?manlarJnJn pe?ini
bJrakmayacak. Ne yapsalar, nereye
gitseler bu korkuyu ya?ayacaklar.
Trabzon ziyareti için “kendime
özgüvenim var” diyor. Demek ki
güvenmedi4i, kendini emniyette
hissetmedi4i bir yan var. Özgüvenli
oldu4unu söyleme ihtiyacJ hissetmesi, korkusunu gizlemek içindir.
“AkJllJ Ol” sözünün devamJnJn

Okmeydan Halk Meclisi:
Hasta Tutsaklar Serbest B2rak2ls2n!
OkmeydanE Halk Meclisi üyeleri 20 Haziran'da
hasta tutsak Musa Aykanat için ozalit çalE>masE yaparak
son süreci ile ilgili halkE bilgilendirdi. Piyalepa>a ve
Mahmut evket Pa>a mahallelerinin çe>itli yerlerine
toplam 15 ozalit yapE>tErEldE. ÇalE>ma yakla>Ek 2 saat
sürdü.

Düzen Partilerinin Yalan Rüzgâr2na
Kap2lmayal2m, Halk Meclislerinde
Örgütlenelim
OkmeydanE Halk Meclisi üyeleri 17 Haziran'da
Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde Saadet Partisi'nin
propagandasEnE içeren yakla>Ek 100 sticker söktü.

“AklJnJ AlJrJz” demek oldu4unu biliyor.
Bunu Cephe sava7ç?lar? eylemiyle göstermi7ti. Soysuz kendi
evi, arabas?, yolu, ofisi, memleketi, hiçbir yerde rahat de,ildir,
rahat olamayaca,?n? kendisi de
bilmektedir.
Halk dü7manlar?n?n gidecek
kap?s?, kaçacak yeri yoktur. ‘Özgüvenim var’ yalanlarJyla kendini
de halkJ da kandJrmaya çalJ?Jyor.
Çünkü halkJn oldu4u hiçbir yer size
güvenli de4ildir. HalkJn oldu4u yerler
sizin aklJnJzJ alJr.
Bir tek cümleden bile böyle korkan Soysuz, TBMM ve çi?leri BakanlJ4J’na yönelik eylem beklentisinde oldu4unu, bunun daha önce
aklJna gelmi? oldu4unu da itiraf
etti. Suçunu biliyor Soysuz. Dü?manJnJn, yani devrimcilerin gücünü
de biliyor. Güç elbette silahJn ötesinde silahJ yönlendiren ideojinin
gücüdür.
?te o Cephe’nin ideolojisidir.
SilahlarJ her daim düzene, halk
dü?manlarJna dönük olacak. Halk
dü?manlarJnJn kaçacak yeri yok.
BurasJ Anadolu, nereye giderlerse gitsinler kar?JlarJnda kinle hesap soran halk çocuklarJnJ görecekler.
Bütün halkJ tutsak edemezler,
katledemezler. Elbet bizim de günümüz gelecek. Ki bunu çok iyi
bilmekteler.
Kendilerini en güvende hissettikleri yerde kar?JlarJnda Cephe sava?çJlarJnJ bulacaklar. Halk dü?manlarJnJn bu korkularJnJ büyütmeye devam edece4iz!

Arakl?’da 7 K%7%n%n Kat%l% AKP kt%dar?d?r
Devrimci >çi Hareketi Trabzon'un AraklE lçesinde ya>anan sel felaketiyle ilgili 21 Haziran'da bir açEklama yayEnladE. AçEklamada:
Trabzon’un AraklE ilçesinde ya>anan sel felaketinde 7 ki>i hayatEnE
kaybetti, sele kapElan 3 ki>inin cenazesine ula>ElamEyor, 8 köy sular
altEnda kaldE. HalkEn sa1lE1EnE ve güvenli1ini dü>ünmeden kar hErsEyla
yapElan HES’in patlamasE sonucu mahalleri su bastE. TarEm ve Orman
BakanE Bekir Pakdemirli “bu i> AllahEn i>i” açEklamasE yaptE. Önlem
almasE gerekirken tekellerin karE için Karadeniz’ de HES yapElmasEna
izin veren, do1anEn dengesini bozan AKP iktidarEdEr. Sel felaketinden
sonra aldEklarE önlem adeta halkla dalga geçercesine ‘Bu bölgeyi terk
edin. Daha yükseklere gidin’ >eklinde açEklamalar yapmak olmu>tur...
Ya1mur bir do1a olayEdEr ama ya1mura ve sele kar>E önlem almayan
iktidarlar yüzünden bir do1a olayE katliama dönü>mü>tür. AKP iktidarE
rant için do1ayE talan ederek selin olu>masEna sebep olmu>tur.
AraklE’daki selin sorumlusu talancE, rantçE AKP iktidarEdEr." denildi.

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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Emperyalizm ve Fa&izmle Uzla&mak, Bar#& Umut Etmek, Anla&mak
Kürt Halk#n#n Kurtulu&unu Sa"lamaz!
Çözüm;Küçük Burjuva Milliyetçili"inde De"il
Halklar#n Mücadelesindedir!
Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak ktidar!

H

DP Milletvekili Leyla Güven, 7 KasNm
2018’de Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin
kaldNrNlmasN talebiyle açlNk grevine baDla-

mNDtN.
25 Ocak’ta tahliye olan Güven, açlNk grevini dNDarNda da devam ettirdi. Eylem yeni katNlNmcNlarNn
ve açlNk grevini ölüm orucuna çevirdi8i açNklanan 15
kiDiyle daha da büyümüDtü.
Leyla Güven, eyleminin tecrit kaldNrNlana kadar
ve yargN hukuksuz kararlarNna son verene kadar
sürdürece8ini ve gerekirse ölüm orucu eylemine
dönüDtürece8ini belirtti.
Abdullah Öcalan, 8 yNldNr avukatlarNyla görüDtürülmüyordu. 27 Temmuz 2011 tarihinden bugüne
avukatlarNn yaptN8N 810 baDvuru çeDitli gerekçelerle
reddedilmiDti. AKPfaDizmi, açlNk grevinin ilerlemesi
nedeniyle 2 MayNs 2019’da avukat görüDüne izin
verdi.
AsrNn Hukuk Bürosu avukatlarN, bu görüDmeyi 4
gün sonra, yani 6 MayNs’ta Hill Otel’de yaptNklarN
toplantNda açNkladNlar. Avukatlar tarafNndan, Abdullah
Öcalan, Hamili YNldNrNm, Ömer Hayri Konar, Veysi
AktaD imzasNyla yazNlan metin okundu:
“Cezaevleri içindeki ve d))ndaki arkadalar)n
direnilerine sayg) duymakla birlikte, sal)klar)n)
tehlikeye atacak ve ölümle sonuçland)racak konumlara ta)racak noktaya ta)mamalar)n) önemle
belirtmek isteriz. Bizim için onlar)n akli, fiziki ve
ruhi sal)klar) her eyin üstündedir.
Ayr#ca en anlaml# yakla#m#n zihinsel ve ruhi duruun gelitirilmesiyle balant#l# olduuna inan#yoruz.
Bizim için onurlu bir bar# ve demokratik siyaset çözümü esast#r.”
Aç4klaman4n her cümlesi, çarp4kl4klar içermektedir. Öncelikle;hiçbir direni. bedel ödemeyi
göze almadan sürdürülemez. Bedel ödemeden
hiçbir hak kazan4lamaz!
“Onurlu bir bar4.” da böyle gelmez. Halklar
için bar4. demek;burjuvazinin mülksüzle.tirilmesi,
özel mülkiyete son verilmesi, insan4n insan taraf4ndan sömürülmesine son verilmesiyle yani
emperyalizme kar.4 sava.4n kazan4lmas4yla mümkün olur. Öncelikle bunun alt4n4 çizmek gerekir.
Bu açNklamanNn yapNldN8N sürece kadar açlNk grevi,
ülkede ve yurt dNDNnda verilen destekle belli bir
kesime ulaDtN. Kendini feda eden direniDçiler oldu.
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Kürt halkN tarih boyunca sömürülmüD, ulusal
baskN ve aDa8Nlanmaya u8ramND, ba8NmsNzlN8NnN gerçekleDtirememiD bir ulus olarak Cumhuriyet ile birlikte
inkar, ilhak, imha ve asimilasyon süreci yaDamNDtNr.
FaDizm tarafNndan sürekli halde sömürü ve katliamNna
u8rayan Kürt halkN, faDizme duydu8u kinle meDru
mücadelesini sürdürmüDtür.
Büyük katliama u8ramasNna, ödedi8i büyük bedellere ra8men boyun e8meyen yoksul Kürt halkN;
tarih boyunca yaDadN8N baskN ve katliamNn sonucu
olarak devlete kinlidir, ödetilen bedellerin hesabNnN
sormak ister.
Ancak;Kürt milliyetçi hareketin politikalarN, Kürt
halkNnNn direnme dinamiklerini yok etme, törpüleme,
düzenle uzlaDtNrma amacN gütmektedir.
Açl4k Grevi, Öcalan’4n Aç4klamas4yla
Sonland4r4ld4
Bayramda görüD izni verilen kardeDi Mehmet
Öcalan ile mesaj gönderen Abdullah Öcalan Döyle
dedi: “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana
çok büyük zarar verdi. Bu doru deil. Siyaset
açl)k grevleri üzerinden bir yere kadar yap)l)r
sonuna kadar yap)lmaz.”
O halde, bunca insanNn neden öldü8ünü açNklamak
zorundadNr Öcalan. Ölümlerin yaDandN8N bir eylemde,
Öcalan’Nn kendisinin, tutuklandN8N 1999 yNlNndan bu
yana tecrit, avukat ve aile görüDlerinin engellenmesi
veya baDka hiçbir gerekçeyle direnmemiDtir. Aksine,
her seferinde direni.i gereksiz gibi gösteren,
deersizle.tiren aç4klamalar yapm4.t4r.
Üstelik bu de8ersizleDtirme yalnNzca PKK tutsaklarN,
Dehitleri veya eylemlerini de8il bütün olarak direniDleri
ve solu halklarNn gözünde de de8ersizleDtirmeye,
halk nezdinde inandNrNcNlN8NnN yitirmesine yol açmaktadNr.
12 Haziran’da kaleme aldN8N mesajda diyor ki
Öcalan; “ çine girmi olduunuz açl)k grevi ve
ölüm orucu sürecini benim önerim üzerine sonuçland)rman)z); oldukça tarihi önemi ve anlam)
olan bir tutum ve kendi ba)na yüksek bir deer
olarak görüyor ve teekkür ediyorum.”
Belirtti8imiz gibi, PKK’lNlarNn önderlerini sahiplenmesi ve tecritin kaldNrNlmasN için açlNk grevi yapmalarN elbette olmasN gerekendir. Tecrit iDkencedir
ve tecrite karDN direnilmelidir.

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!
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Tecrite kar.4 mücadeleye ili.kin bu topraklarda
ne yap4lm4.sa, hangi bedeller ödenmi.se Cepheliler taraf4ndan yap4lm4.t4r.
7 yNl aralNksNz süren Büyük DireniD’te 122 Dehit
veren, bugün de Sürekli FaDizme KarDN Sürekli
DireniD ile taarruza geçen, özgür tutsaklardNr.
O güne dek bilinen doan4n ve bilimin s4n4rlar4n4
alt eden, 589 gün boyunca hücre hücre direnip
.ehit dü.en, siyasi tutsakl44 ve devrimcilii yeniden tan4mlayan Cepheliler’dir.
DireniD ve bedelleri bizden daha iyi kimse anlayamaz. Tecrite karDN mücadele meDrudur ve kim yaparsa destekleriz. Ancak direniD, bir pazarlNk malzemesi
yapNlNrsa buna müsaade edemeyiz, etmeyiz.
Tekrar belirtmek isteriz ki;mesele Leyla Güven’in .ahs4n4n veya tek tek ki.ilerin tutumu
deil, sözkonusu uzla.mac4 çizgidir. Yanl4. olan
direnmek deil, direnmemektir!
Burada sorulmasN gereken; ne oldu da direniDin
bitirildi8idir. Yani açlNk grevini “sonuçlandNrma”dan
sonra hapishanelerde de8iDen bir Dey oldu mu?
Bilindi8i üzere, faDizmin tecrit politikasNnda açlNk
grevi öncesi de sonrasN da tecrit politikasNnda bir
de8iDiklik olmamNDtNr.
Evet, açlNk grevi, ölüm orucu ve feda eylemleri
büyük de8erler taDNr ki her halk hareketinde bu tür
eylemler tarihte en önemli eylemler diye geçer. Bu
eylemler aynN zamanda büyük irade, sabNr, bedel
gerektirir ve amaç zafere yürümektir.
Öcalan mesajNnNn devamNnda diyor ki; “Özellikle
süreci en derinden yaayan yoldalar#n h#zla bedenen,
zihnen ve ruhen kendilerine özen ve bak#m göstermesini diliyorum...”
Açl4k grevi ve bedende yaratt44 sonuçlar bir
“hastal4k” deildir. Açl4k grevi direni.i; bedenen,
zihnen ve ruhen özensiz ve bak4ms4z insanlar4n
yapt44 bir i. deildir. Ya da insanN bedenen, zihnen
ve ruhen yNpratmaz, bakNma muhtaç hale getirmez!
DireniD, hastalNklN insanlarNn iDi de de8ildir.
Tam aksine;yüzlerce gün direniDlerde, son anlarNna
kadar ölüm orucu Dehitlerimizin nasNl diri bir zihne,
berrak bir akla ve sa8lam bir iradeye sahip oldu8una
defalarca tanNk olmuDtur dünya halklarN.
Ki açlNk grevleri ve ölüm oruçlarN, düDmanNn
çaresiz kaldN8N, saldNrN politikalarNnNn püskürtüldü8ü
ve geri adNm atmak zorunda kaldN8N bir eylem biçimidir.
Ancak ne yazNk ki Leyla Güven’in baDlattN8N açlNk
grevi, neden baDlayNp neden bitti8i belli olmayan
açlNk grevlerinden biri olarak tarihe geçti. Üstelik
Öcalan’Nn ibretlik açNklamalarN ile.
MesajNn son bölümünde ise Du satNrlar yer alNyor:
“ahsi inisiyatif dorultusunda gelien bu tavr)n
devlet odakl) tav)r ve taviz olarak deerlendiril-

memesini özenle belirtirim. Ama umudum ve
sezgilerime dayanarak pozitif sonuç douraca)na
dair inanc)m) koruyorum.”
AçlNk grevi direniDi sonuç getirmeden sonlandNrNldN.
Yani düDmandan herhangi bir kazanNm elde edilmedi.
Eylemin amacN tecritin kaldNrNlmasN ve yargNnNn hukuksuz kararlarNnNn sona erdirilmesi. Böyle bir mesajla
Dunu anlayabiliriz, Öcalan düDmandan ‘olumlu’ bir
sonuç bekliyor.
unu belirtmekte fayda var; direnmeden hiçbir
Dey elde edilemez. Emperyalizm ve oligarDi, hiçbir
zaman Kürt halkNna baskN yapmaktan, tecrit altNnda
tutmaktan, katletmekten vazgeçmeyecektir. u an
gelinen nokta da bunu göstermektedir.
Hapishaneler ve açlNk grevine iliDkin bugünkü
tavNr, Kürt milliyetçi hareketin Ba8NmsNz Kürdistan’dan
emperyalizmin kara ordusu ve üs devleti olma
sürecine gelmesinden ba8NmsNz de8ildir. UzlaDma,
tasfiye, teslimiyet sürecinin do8al sonucudur bu.
FaDist devlet bu yolla katliamlarNnN geliDtirmeye
devam edecek, Kürt halkNnNn üzerindeki baskNyN gün
geçtikçe büyütecek.
Fakat bu düzen böyle sürmeyecek!
Her direniD, zaferle sonuçlanmayabilir;ancak tartNDmasNz olarak amaç kazanmaktNr, düDmana kendi
iradeni kabul ettirmektir. Bu yanNyla direniDin kendisi
bir meydan okuma ve siyasi kazanNmlarNn ilk adNmNdNr.
Devrimci sorumlulu8umuz gere8i; ne Kürt halkNnNn
kurtuluDunun ne de PKK açNsNndan kazanNmlarNn
tek taraflN ateDkeslerle, barND ça8rNlarNyla, temennilerle
veya direnenlere-devrimcilere saldNrarak gelmeyece8i
gerçe8ini hatNrlatNyoruz.
AçlNk grevleri ve ölüm oruçlarNnda bunca bedel
ödemiD, bunca Dehit vermiDken de8erlerimizin çi8nenmesine, direniDin gerçek anlamNndan uzaklaDtNrNlNp
emperyalizm ve faDizmle pazarlNk malzemesi yapNlmasNna izin vermeyece8imiz bir kez daha yineliyoruz.
YapNlmasN gereken; emperyalizme karDN ba8NmsNzlNk, faDizme karDN demokrasi, kapitalizme karDN
sosyalizm mücadelesi vermektir. Anadolu halklarNnNn
ortak mücadelesi, ortak örgütlenmesi, ortak iktidarNnN
kuraca8Nz. HalklarNn tek kurtuluDu devrimdedir.
Emperyalizmin “ya düDünce de8iDikli8i ya ölüm”
saldNrNsNna ölerek barikat olan, direniDin ve zaferin
ne oldu8unu tüm dünya halklarNna gösteren, Anadolu
topraklarNna, sarsNlmaz bir inançla kök salmamNzN
sa8layan 122 Dehidimizin anNsN önünde saygNyla e8iliyoruz.
(AlNntNlar ANF News sitesinin “Öcalan’Nn ölüm
orucu ve açlNk grevi direniDçilerine mesaj” baDlNklN
haberinden alNnmNDtNr.)
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Avrupa’da
 ALMANYA
Düsseldorf Direni Çad0r0
Oturum HaklarQnQzQ Geri 's0yoruz, Siz
KQrmQzQyQ Sevmesiniz Biz Severiz KQrmQzQ
DireniEin Sembolüdür.
Bizler o mahkemelerde sürekli yargQlanQyoruz her defasQnda haklQ ve meEru
haklarQmQzQ kullanmaktan vazgeçmeyece4imizi söylüyoruz.
Köln Keupstrasse’de
Irkçiliga Kars0 Bildiri Da"0ld0
Köln Keupstrasse’ de QrkçQlarQn bomba
patlatmasQnQn 10. YQldönümünde, Müslüman halka tehdit dolu ve Nazi sembollü
bir bildiri da4Q5lmQE5. Avrupa Halk
Meclisleri ve Köln Halk Meclisi GiriEimi
bu QrkçQ bildiriye karEQ aynQ yerde bir
bildiri dagQ.
Berlin Halk Cephesi ‘nden Aç0klama
Halkin avuka5 olmak bir anlamda
da halkQn sorunlarQna sahip çikmak,
haksQzlQ4a, adaletsizli4e karEQ halkQn yanQnda olmak0r. 'Ete bu korkutuyor AKP
faEizmini.
HalkQn AvukatlarQ Susmayacak, Susturulmayacak!
Payla kça Ço"alan Bu Sevda Bizim
Köln Halk Meclisi GiriEimi olarak 7
Temmuz Pazar günü, Köln Fühlinger
See’de gerçekleE0rece4imiz pikni4imize
tüm halkQmQzQ davet ediyoruz.
O gün davul-zurna, mangal ve çocuklara özel yapQlacak etkinliklerin dQEQnda
sanatçQ Haluk Tolga 'lhan da türkülerle
sesimize ses katacak.
 BELÇKA
Belçika Halk Cephesi
HalkQn avukatlarQnQ gözal5larla, tutuklamalarla, cezalarla yQldQramadQlar. Tüm
çabalarQnQz boEa. Sevinçleri boEunadQr,
Devrimci AvukatlQ4Q bi0remezsiniz.
Liege’de Uyu turucuya Kar 0 Panel
22 Haziran Cumartesi günü Belçika’nQn
Liege Eehrinde HFG uyuEturucu ile mücadele gönüllüleri bir panel düzenledi.
“BirleEmiE Milletler‘in son rakamlarQna
göre, dünyada 270 milyon kiEi uyuEturucu
kullanQyor. ...Dünyada her yQl uyuEturucudan dolayQ 200 bin kiEi ölüyor.”
Halk birleEirse yapamayaca4Q hiçbir
Eey yoktur.” diye bi0rilerek örgütlenme
ça4rQsQ yapQldQ.
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 YUNANSTAN
Yunanistan Halk Cepheliler
HalkQn Avuka5 BarkQn Tim0k serbest bQrakQlsQn kampanyasQ dahilinde
Yunanistan’Qn baEken0 olan A0na’nQn merkezi bölgelerine 24 ve 25 Haziran tarihlerinde “BarkQn Tim0k Serbest BQrakQlsQn”
talepli aEleme yap5lar.
'ki günde yaklaEQk bin adet aE asQldQ.
Yunanistan Halk Cephesi Aç0klama:
Halk0n Avukatlar0 Teslim Al0namaz!
20 Haziran tarihinde HalkQn Hukuk
Bürosuna yönelik yapQlan polis operasyonunda göz al5na alQnan avukatlar
tutuklandQ. Tutuklamalarla HalkQn AvukatlarQnQ bi0rebileceklerini sananlar yanQlQyorlar. HalkQn Hukuk Bürosu bir gelenek0r ve faEizmin baskQlarQna teslim
olmazlar...
HalkQn Hukuk Bürosuna yönelik yapQlan operasyonda iEkenceyle gözal5na
alQnan avukatlarQmQz ve yoldaElarQmQz
yalnQz de4ildir. Tutuklanan avukatlarQmQz
onurumuzdur.
 FRANSA
Fransa Halk Cephesi:
Halk0n Avukatlar0na Gücünüz Yetmez
Bu sQnavQn bir tek kazananQ oldu Eimdiye kadar; HalkQn AvukatlarQ. AvukatlQk
pra0kleriyle dünyada pek çok ilke imza
alar, gelenekler yaralar.
Paris Direni Günlü"ü
21 Haziran günü direniE günümüze
OFPRA önüne giderek baEladQk.
Günlük telefon görüEmelerimizi de
yap5k, Sevgili Türkan ablamQzQ ve Sevgili
Mahir KQlQç’Q aradQk. AramQzdaki mesafenin
bir önemi yok, önemli olan 'nsanlQk
Ailesinin birer ferdi olmak ve adalet için
direnmek. B'Z KAZANACA IZ.
Paris DireniEçileri olarak 22 Haziran'da
eylem günümüze Georges 'brahim
Abdallah’a özgürlük yürüyüEüne ka5larak
baEladQk. Georges 'brahim Abdallah
FransQz emperyalizmi tarandan 35 yQldQr
tutsak edilen Filis0nli bir devrimci.
YürüyüE sonrasQ Melun Place Saint
Jean alanQna geçip pankar5mQzQ aç5k,
alanda yerimizi aldQk dostlarQmQzla, sevdiklerimizle bu alanda bir arada olduk.
Eylem saa0miz dolunca, direniE dostlarQmQz tarandan hazQrlanan direniE söyleEimizi yap5k. Gelen dostlarQmQza direniEimizi anlak ve direniEimizi büyütecek
kararlar aldQk oldukça güzel ve verimli
bir toplan5ydQ.

Paris’te Halk Sofras0 Pikni"i
Halk sofrasQ pikni4i 23 Haziran Pazar
günü yapQldQ.
Bir yandan sofra hazQrlanQrken, bir
yandan da çeEitli oyunlar oynandQ. Grup
Yorum konulu bilgi yarQEmasQnda da
çekiEme söz konusuydu, kazanan ekibe
bir kitap arma4an edildi. Hediyeler verilen
bir çekiliE düzenlendi ve kitaplar en sevindiren hediyeler oldu. Yemekten sonra
sistemin yozlaEma poli0kasQ ve bunun
karEQsQnda bizim neler yapaca4QmQz üzerine
konuEma yapQldQ, sohbet edildi. AyrQca
Paris DireniEçileri Zehra Kurtay ve Veli
Ya5 da birer konuEma yapQp direniElerini
anlalar.
 AVUSTURYA
Avusturya Halk Cephesi:
Halk0n Avukatlar0 Onurumuzdur!
20 Haziran 2019 tarihinde HalkQn
Hukuk Bürosuna yönelik yapQlan polis
operasyonunda göz al5na alQnan avukatlar tutuklandQ... HalkQn avukatlarQnQ
gözal5larla, tutuklamalarla, cezalarla yQldQramadQlar, yQldQramayacaklar.
Gayri meEru mahkemelerde, yüzlerce
yQllQk “ceza”lar da ya4dQrsanQz; direnmenin
onuru yine halkQn avukatlarQnQndQr. Her
koEulda, faEizmin adaletsizli4ine teslim
olmadan devrimci avukatlQk yapmaya
devam eden, halk için adalet mücadelesi
veren avukatlarQmQz onurumuzdur!
 HOLLANDA
Halk Sofras0 Pikni"i
23 Haziran Pazar günü her sene oldu4u
gibi geleneksel Halk SofrasQ pikni4imizi
gerçekleE0rdik. HalkQmQz ile bir araya gelerek ülkemizdeki sorunlar konuEuldu.
Yunanistan’da tahliye edilen arkadaElarQmQzQn durumu soruldu. OnlarQ çok özlediklerini ve tekrar görüEmeyi ümit e klerini söylediler.
Piknikte futbol oynandQ, türküler söylendi ve sohbet edildi, 42 kiEinin ka5lQmQyla güzel bir gün geçirildi.
 SVÇRE
Basel'de Bildiri Da"0m0 Yap0ld0
HalkQn AvukatlarQna AKP FaEizmi tarandan verilen 159 yQllQk hapis cezasQna
karEQ Halk Cepheliler AKP FaEizmini teEhir
etmeye devam ediyor. 'sviçre’nin her
Eehrine her mahallesine ve soka4Qna
HalkQn AvukatlarQnQn sesini taEQmakta
olan Halk Cepheliler, 22 Haziran 2019
tarihinde 'sviçre’nin Basel Kanton’unda
1000 bildiri da4Q5mQ yap5.

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!
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AVRUPA’dakiB"Z

Adaletli Olmak

A

dalet anlay@4@m@z, bizi
biz yapan 4eylerden
biridir.

Bir olay@ de0erlendirirken,
içimizde bir sorunu çözerken veya
halk dü4manlar@n@ cezaland@r@rken
ald@0@m@z kararlardan, yap t@k lar@m@zdan kimse 4üphe etmez.
Bu güveni, y@llar içinde, binbir
emek, bedel ve özenle olu4 turmu4uzdur. Bu temiz tarihe lay@k
olmak için biz de ayn@ 4ekilde
ilkeli-kurall@ davranmal@y@z.
Kimseye adaletsizlik yapmamal@y@z. Her zaman i4ler yolunda
gitmeyebilir, hatalar yapabilir. Bu
durumlarda ne yapaca0@m@z, nas@l
davranaca0@m@z net olmal@d@r.
Örne0in kendimiz yapma d@0@m@z bir 4eyi ba4kas@ndan
istemeyece0iz.
Ele4tirimiz varsa bile, önce
yap@p sonra ele4tirece0iz;Rmutlaka
ailemizin bizden daha fazla bildi0i
bir 4ey vard@r güveni ile yakla4aca0@z.
Ele4tiri ald@0@m@zda, önce kar4@
taraf ne diyor diye dinleyece0iz.
Yap@lan her 4eyi ele4tiren ve
ba4kalar@n@ nerdeyse yerin dibine
sokanlardan olmayaca0@z. Bir
devrimci önce kendine bakmal@d@r.
Art@k bedel ödemeyenler ve
mücadelenin bir yerinden tut mayanlar, ‘ele4tiri’ ad@ alt@nda her

a0@zlar@na geleni söyleyemezler.
Önce prati0in içine girmelidirler.

kalm@4t@r. Yani “eski”mi4tir. Orada
da “bugün” belirleyicidir.

Böyleleri; kendi sesleri d@4@nda
ses duymayan, kendine hayran,
kendisi d@4@ndaki herkesi beceriksiz
gören,
be0enmeyen
kü çükburjuvalard@r.

Do0rudur, zaman@nda yapm@4s@n@zd@r, hapiste kalm@4, i4kence
görmü4 ve çok kitaplar okumu4sunuzdur. Bilginiz ve tecrübeniz
fazlad@r; ama mademki bunlar
eskimi4tir;Ro halde susmay@ bilmeli
ve sayg@l@ olmal@d@rlar ve yenilerin
önüne duvarlar örece0inize, duvara
bir tu0la da siz koyun, yeni kap@lar@
açanlar olun demeliyiz.

Onlar sütten ç@kma ak ka4@kt@r.
Hiçbir 4ey yapmaz;Rama kendilerini
her i4in uzman@ sayarlar.
Hay@r, B LMEKRYAPMAKTIR!
O yüzden herkese hak etti0i
kadar de0er verecek, lay@k olduklar@ yere oturtaca0@z.
Eskiler olmadan yeniler, yeniler
olmadan eskiler olmaz deriz.
Eskilerden mümkün oldu0unca
vazgeçmeyece0iz, bir yerlerde
tutmaya, ad@m att@rmaya çal@4aca0@z.
Ancak geli4mekte olan yenilerin
önünde, programlar@m@z@n önünde
engel olu4turdu0unda kesip atabilmeliyiz.
Ele4tiri;Rsevginin ve eme0in en
yo0unla4m@4 halidir. Sahiplendi0ini
ele4tirir, de0i4tirmek için emek
verirsin.
Emek vermeyenler, yaln@zca
‘ele4tirenler’ bilmelidir ki, bunun
ad@ ele4tiri de0ildir. Ele4tiri emekle
birle4ti0inde ele4tiri olur.
Kimi zaman da emek verenlerin
eme0i, çok y@llar öncesinde

Bugün ne yap@yorsun, ne kadar
yap@yorsun, ne kat@yorsun? Kriterimiz bunlar olmal@d@r.
Adaletli olmak;Rbütün bunlar@
gözetmeyi getirir. Kendisi bir 4ey
yapmayan ba4kas@ndan istiyorsa
adaletsizdir.
Ya da yapanla yapmayana ayn@
de0eri veriyorsak biz adaletsizlik
yap@yoruz demektir.
Biz de0i4ime inan@yoruz.
Herkesin de0i4ebilece0ine ve
herkesin yapabilece0i bir 4eyler
oldu0una inan@yoruz.
O nedenle eme0imizi esirgememeliyiz. Dünyan@n en onurlu
i4ini yap@yor, her 4eyi göze alarak
devrimcilik yap@yoruz.
Ödedi0imiz bedellere, ya ratt@0@m@z de0erlere sayg@s@zl@k
yapanlara, eme0imizi de0er sizle4tirmeye çal@4anlara izin
vermemeliyiz.

TAYAD’l Kezban Ana Direniine Devam Ediyor
22 Haziran: Direni6imizin 328. günündeyiz. Saat 13.00’de
sloganCmCzC attCk. Slogan atmaya hazCrlanCrken, akrep denilen
bir teneke, her zamanki tacizlerine devam etmeye ba6ladC. Biz
de slogan atmaya ba6layCnca, hCzla karakolun yolunu tuttu.
Slogandan hemen sonra, Gazi Cemevi’ndeki adalet direni6ini,
haftada iki gün Armutlu Cemevi’ne ta6Cma kararC alan
TAYAD’lClar geldi. ArdCndan da KadCköy’den Dev-Gençliler
ziyaretime geldiler. Son sloganCmCzC atCp günü sonlandCrdCk.

Ankara Dev-Genç Duvar Gazetesi Çalmas Yapt
Ankara Dev-Genç’liler 20 Haziran’da ODTÜ’de ortak kullan8m alanlar8
ve bölüm binalar8 giri$lerine ö(rencilerin görebilece(i yerlere ve
ö(rencilerin yo(un olarak ya$ad8(8 100. Y8l mahallesine "Ülkemiz,
yeralt8 ve yerüstü kaynaklar8 bak8m8ndan zengin bir ülkedir:
-Dünya maden rezervlerinin %2,5’i; Dünya bor minerali rezervlerinin
%72’sinden fazlas8; Perlitin yar8s8ndan fazlas8 ülkemizdedir.
-Ancak maden alanlar8n8n %19’u tapular8yla birlikte yabanc8 $irketlere
sat8lm8$t8r..." içerikli haz8rlad8klar8 10 adet duvar gazetesini ast8lar.

TAYAD'llarn Adalet Mücadelesi Aralksz Sürüyor
"stanbul Gazi Mahallesi Cemevi'nde Adalet Nöbeti eylemi
yapan TAYAD'lC Aileler, eylemlerinin 170'li günlerini geride
bCraktC. HaftanCn Çar6amba ve Cuma günleri Küçükarmutlu
Cemevi'nde direni6te olan Kezban Ana'nCn yanCna eylemini
ta6Cyan TAYAD'lClar kCsa bir açCklama yaparak herkesi
direni6e ve destee davet etti. AçCklamada; "Herkesi Adalet
Nöbetimize ÇaCrCyoruz! Adalet "stendikçe Çoalan Bir Ses
Olsun! Adalete SusamC6lara Nefes Olsun!"

Dev-Genç'liler stanbul Beyazt Bölgesinde Duvar Gazetesi Ast
Dev-Genç’liler 18 Haziran'da "Gençlik Vatanseverdir" ba$l8kl8 duvar
gazetesini haz8rlay8p üniversite çevresine 2 adet ast8lar. Bu konuyla
ilgili yapt8klar8 aç8klamada: "Ülkemiz tar%m ve maden alanlar% aç%s%ndan
en zengin ülkelerdendir. Ama kendi topra%m%z% ileyemez durumday%z.
Çiftçiyi, köylüyü tamamen tasfiye edip ihracat üzerinden emperyalistleri
kazand%r%yor oligari. Gençlik vatan%n%n sat%lmas%na izin vermez,
topraklar%n%n yamalanmas%na izin vermez..." denildi.

FAŞİZME KARŞI GİZLİLİK HAKTIR, MEŞRUDUR!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Erdal Göko lu’nun Karar Duru mas Görüldü
27 Haziran
2019 tarihinde
Erdal Gö ko0 lu’nun karar duru4mas@ görüldü.
Duru4ma saat
09.15’te ba4lad@.
Hâkim karar@n@
aç@klad@: “terör
örgütüne üyelikten 5 y@l hapis
cezas@ karar@ veriyoruz” dedi.
Erdal Göko0lu: “Emperyalizm yenilecek direnen
halklar kazanacak” slogan@n@ att@.
Duru4maya gelen kitle de Erdal Göko0lu ile birlikte
slogan att@.
Hâkim karar@ aç@klad@ktan sonra nedenlerini sayd@.
DHKP-C’nin terör örgütü say@ld@0@n@, bugüne kadar
yap@lan silahl@ eylemleri sayd@. Avrupa’da Cephe
Gerisi faaliyetlerin yürütüldü0ünü söyledi. Bu örgüt
Türkiye’de fa4ist bir düzeni y@k@p kendisi ba4ka bir
diktatörlü0ü kurmay@ hedefledi0ini söyledi.
Erdal Göko0lu’nun 90’l@ y@llardan bugüne devrimcilik

yapt@0@n@, Avrupa’da da faaliyetlerine devam etti0ini
söylediler. Karar duru4mas@ saat 10.00’da sona erdi.
Hâkim karar@n@ bitirdikten sonra Erdal Göko0lu ve
seyirciler ya4as@n halk@n adaleti, vatan bizim halk
bizim kahrolsun emperyalizm sloganlar@n@ att@.
Karar duru4mas@na toplam 35 ki4i kat@ld@. Erdal
Göko0lu ile birlikte tutsakl@k ya4am@4 2 ki4i de onu
sahiplenmeye geldi.
Musa A4o0lu’na ve Erdal Göko0lu’na Özgürlük
Komitesi- Freiheitskomitee

Almanya Bremen’de
Erdal Göko&lu )çin Eylem Yapld!
“Bremen’de 15 Haziran günü, Enternasyonalizm
gruplarla beraber “tüm siyasi tutsaklara özgürlük”
konulu düzenlenen eylemde özgür tutsaklar@m@zdan
Erdal Göko0lu’nun, fa4izmin duvarlar@ndan bizlere
ula4t@rd@0@ mektubunu, cezaevindeki adresiyle beraber
bildiri 4eklinde Almanca olarak civarda toplanan
halka ula4t@rd@k. Yakla4@k iki saat boyunca süren
eylemde, Grup Yorum Türküleri’ de çal@nd@, halaylar
çekildi, Almanca ve Türkçe, “Tüm Siyasi Tutsaklara
Özgürlük, Erdal Göko0lu çin Özgürlük, Musa A4o0lu
çin Özgürlük” sloganlar@ at@ld@.

Cahit Zorel Direniinde Gelime
18 y1ld1r oturum hakk1 devrimci
dü(üncelerinden dolay1 verilmeyen
Cahit Zorel direni(inin 41.gününde
mahkeme karar1 ç1kt1.
Geçen sene 17 y1ld1r gasp edilen
hakk1n1 alabilmek için 70 gün süren
direni(i sonucunda mahkemenin kendisine oturum verilmemesinin hukuki
olmad1$1 yönünde karar vermi(ti.
Yabanc1lar dairesinin istihbarat dairesinin haz1rlad1$1 rapora dayand1rd1$1
karar1 mahkeme hukuki bulmam1(t1.
Bu karar1n üzerine direni(ini bitiren
Cahit Zorel bu sene Yabanc1lar dairesinin yeniden oturum hakk1n1 elinden almas1 üzerine tekrar direni(e
ba(lam1(t1.
25 Nisan’da ikamet etti$i ilin belediyesi önünden Yabanc1lar dairesine
kadar yani 130 km’lik yürüyü(ün
ard1ndan mahkeme önünde oturma
eylemine ba(lad1. Mahkeme karar1n1
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uygulamayan Yabanc1lar dairesi idi
ama karar1na uyulmayan mahkemenin de sorumlulu$u vard1. “Belçika
devleti hukuk devleti mi? Yoksa polis
devleti mi?” diye sordu mahkemeye.
Direni(inin 41.gününde mahkemenin ald1$1 olumlu karar üzerine
bunun bir zafer oldu$unu söyleyen
Cahit Zorel: “burada oturdu$um süre
boyunca Direni(ler Meclisi’nin direnenlerin tamam1n1n dedi$ini dedim:
Devrimcilik suç de$il görevdir.
Mahkeme siyasi karar da alabilirdi.
Yani istihbarat ve yabanc1lar dairesinin
Devrimcili$i suçmu( gibi gösterme
u$ra(lar1na teslim olabilir, hukuki
karar almayabilirdi. Ama mahkeme
hukuki davrand1. Bu da direni(in
gücünden dolay1d1r. Bu karar Belçika
devleti istihbarat1n1n ikinci kez rezil
olu(unun ifadesidir. Bu karar
Yabanc1lar dairesinin ikinci kez rezil

edili(idir. Bu anlam1yla da zaferdir.
Kutlu olsun” dedi.
Direni(inin mahkeme önündeki
k1sm1na son verdi$ini duyuran Cahit
Zorel bundan sonra direni(ini ne
(ekilde sürdürece$ini duyuraca$1n1
dile getirdi. “Geçen sene böylesi bir
karar ard ndan k rm z önlü ümü
ç kartm t m. Mahkeme karar na
uymayacaklar n düünmemitim.
Ama bu sefer direniimi oturum
hakk m yani kanunlarda çerçevesi
belirlenmi ekilde oturum hakk m
alana kadar devam edece im” dedi.

KURUMLARIMIZ MEVZİLERİMİZDİR!

“...Bask!n!n, ikencenin, sömürünün ve katliamlar!n sürdü ü bir ülkede tarafs!zl!k diye bir ey olamaz. Bu
düzende herkes öyle ya da böyle taraf olmak durumundad!r. Ben de sömürülen emekçi halk!m!n yan!nda ve
saflannday!m. Sömürüsüz, s!n!fs!z bir düzen kurmak
için mücadele ediyorum. Mücadele etti im için devrimciyim. Devrimcilikten, devrim için savamay! anl!yorum.”
Nihat ahin

8 Temmuz – 14 Temmuz
Metin Topal:
8 Temmuz 1989’da Samand-ra’da
fa*ist mafya taraf-ndan katledildi.

Metin Topal
Buluthan KANGALGL,
Fintöz DKME:
12 Temmuz 1991’de
Ustanbul’da gerçekle*tirilen
katliam
operasyonunun
devam-nda 14 Temmuz
Fintöz Dikme
Buluthan Kangalgil günü Ankara’da bulunduklar- üs polis taraf-ndan
ku*at-ld- ve çat-*arak *ehit dü*tüler. SDB üyesiydiler.
Sevgi ERDO&AN:
1956 doumluydu. Devrimcilie sempatisi Mahirlerle ba*lad- ve o günden itibaren 25 y-l-n-n her an-, mücadele içinde,
örgütlülük içinde geçen bir devrimci oldu.
Bu 25 y-lda, i*kencelerden, hapishanelerSevgi Erdoan den geçti, say-s-z görevler üstlendi. Son
üstlendii görev, Türkiye tarihinin en
büyük hapishaneler sald-r-s-nda, Birinci Ölüm Orucu
Ekibi direni*çisi olarak sald-r-n-n önünde barikat
olmakt-. 14 Temmuz 2001’de, 12 Temmuz’da katledilen e*i Ubrahim Erdoan’-n ölüm y-ldönümünden iki
gün sonra *ehit dü*tü.

Ali Koç:
12 Aubat 1971’de Zonguldak’ta dodu.
1989’da Ankara Üniveristesi Hukuk
Fakültesi’nde Dev-Genç saflar-na kat-ld-.
Zonguldak’ta maden ocaklar-nda çal-*t- ve
U*çi Hareketi gazetesi temsilcilii yapt-.
1995’te tutsak dü*tü. 19 Aral-k katliam-nAli Koç
Bart-n Hapishanesi’nde ya*ad-. Sincan F
Tipinde 8 Temmuz 2001’de, 2. Ölüm Orucu Ekibi direni*çisi olarak ölümsüzle*ti.

Hüseyin AKSOY:
14 Temmuz 1979’da Ustanbul’da
“Emperyalizme, Fa*izme, Pahal-l-a ve
U*sizlie Kar*- Mücadele” kampanyas-nda
bildiri da-t-rken jandarmalar taraf-ndan
vurularak katledildi.

Hüseyin Aksoy

-smail Akarçe'me

Rza Güne'er
Km l Sung:
“Emperyal8zm 8le komün8zm aras-ndak8
sava*, halklar-n özgürlüüne kadar sürecekt8r.”
15 N8san 1912’de Pyonyang’da dodu.
1931’de Komün8st Part8s8’ne kat-larak,
Japon 8*gal8ne kar*- Halk Ordusu’nu
Kim -l Sung
örgütled8. 1945’te sava*-n zefere
ula*mas-ndan sonra Komün8st Part8s8 Genel
Sekreterl88 ve Kore Demokrat8k Halk Cumhur8yet8’n8n
ba*bakanl-- görev8n8 üstlend8. Kore devr8m8n8n teor8k
ve prat8k önder8 olarak 8 Temmuz 1994’te ölümsüzle*t8.

Nurten Demir

smail AKARÇE@ME,
Nurten DEMR:
14
Temmuz
1992’de
Ustanbul Kas-mpa*a’da üslerinin ku* at-lmas- kar*-s-nda
çat-*arak *ehit dü*tüler. Ukisi
de SDB üyesiydiler.

R,za GÜNE@ER:
1965 Mara* doumludur. Ustanbul
Anadolu Yakas- emekçilerinin mücadelesinde yer ald-. 1992’de Halk-n Gücü gazetesinde çal-*maya ba*lad-. 14 Temmuz
1993’te Ustanbul Ukitelli Parseller’de darbeci
kontra çetesi taraf-ndan pusu kurularak katledildi.

Ali(er ve Zarife:
9 Temmuz 1937. Devletin
2 Ocak 1936’da yürürlüe
soktuu “Tünceli Kanunu” ile
ba*latt--, Dersim’i teslim alma sald-r-s-na ar*- ayaklanAli'er ve Zarife
man-n önderlerindendi. Ayaklanmaya kar*- devletin ba*latt-- sald-r-da on binlerce Dersimli katledilirken, ayaklanman-n
önderlerinden olan Ali*er ve kar-s- Zarife de hainler
taraf-ndan öldürüldüler.

1 2 Te m m u z

ehitleri

Niyazi Aydn

Ömer Co'kunrmak

Yücel im'ek

Zeynep Eda Berk

Cavit Özkaya

Hasan Eliuygun

-brahim Erdoan

-brahim -lçi

Bilal Karakaya, Cavit Özkaya, Hasan
Eliuygun, brahim Erdoan, brahim lçi,
Nazmi Türkcan, Niyazi Ayd,n, Ömer
Co(kun,rmak,Yücel @im(ek, Zeynep Eda
Berk:
Ustanbul’un Ni*anta*-, Balmumcu, Yeni
Bilal Karakaya Levent ve Dikilita* semtlerindeki üslerde bulunan 10 Devrimci Sol önder kadro ve sava*ç-s-,
oligar*inin ölüm mangalar- taraf-ndan ku*at-ld-lar. Oligar*i, Türkiye’yi ziyaret edecek olan
ABD Ba*kan- Bush’a, Devrimci Sol’a kar*kazan-lm-* bir zafer armaan etmek istiyordu.
Ku*at-lan üslerdeki Devrimci Solcular, heveslerini kursaklar-nda b-rakt- onlar-n. Kur*unlar-,
Nazmi Türkcan bombalar- mar*lar-yla, sloganlar-yla kar*-layan
Devrimci Sol’cular, öldüler yenilmediler. 12

Temmuz1991’de ölümsüzle*tiler.
Niyazi AYDIN: Devrimci Sol’un kurulu*unda önder kadrolardan biri olarak yer ald-. Katledildiinde Merkez Komite
üyesiydi. 1950 Dersim doumlu. ‘70’li y-llar-n ba*-nda kat-ld- mücadeleye. Ustanbul’da UYOKD yöneticilii yapt-. 12
Eylül’den hemen sonra, mücadelenin en zor ko*ullar-nda Devrimci Sol Merkez Komitesi’ndeydi. 1981 Kas-m’-nda tutsak dü*tü. U*kencedeki direni*çi tavr- örnekti.
1985’te tutsakl-- sona erdinde hareketi yeniden toparlayan, mücadeleyi ayaa kald-ranlardan biri olarak görevine devam etti. Devrime adanm-* 20 y-lda örnek ve önder oldu.
brahim ERDO&AN: 1950 Sivas doumlu. 1969’da THKP-C’nin i*çi kesimindeki bir sempatizan- olarak mücadeleye kat-ld-. 12 Mart sonras-nda y-lg-nlara, inkarc-lara kar*- ç-k-p THKP-C potansiyelini toparlamaya çal-*anlardan
biriydi. Devrimci Sol’un kurulu*uyla birlikte Devrimci U*çi Hareketi’nin yarat-lmas-nda görev ald-. 12 Eylül sonras-nda
tutsak dü*tü. 1984 Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde yer alarak 75 gün süren kahramanl--n yarat-c-lar-ndan biri
oldu. ‘90’da gerçekle*tirilen bir firar eyleminde özgürlüüne kavu*tuktan sonra K-r Gerillas- sorumluluuna atand-.
K-ra gitme haz-rl-klar- s-ras-nda 12 Temmuz’da *ehit dü*tü.
brahim LÇ: 1957 doumludur. 1974’den itibaren gençliin akademik-demokratik mücadelesinin ön saflar-nda
yer ald-. Temmuz ‘77’de Be*ikta*’ta bir fa*ist oda-n da-t-lmas- eyleminde tutsak dü*tü. Kald-- hapishanelerde hep
direni*in içinde yer ald-. Sürgünden sürgüne gönderildi. ‘84’te Ölüm Orucu direni*inin haz-rl-klar- sürerken gönüllülerden biriydi. Tutsakl-- sona erdiinde tereddütsüz mücadeleye ko*tu. Devrimci U*çi Hareketi sorumluluunu üstlendi. Bu görevini sürdürürken *ehit dü*tü.
Zeynep Eda BERK: 1964 doumluudur. Devrimci ya*am- örenci gençliin akademik –demokratik mücadelesi
içerisinde ba*lad-. UTÜ Un*aat Fakültesi’nde Dev-Genç’li olarak çal-*t-. Örenimini yar-da b-rakarak profesyonel devrimcilie ad-m-n- att-. Ard-ndan SDB komutanlar-n-n kulland-- bir askeri büronun kurumla*mas-nda görev ald-.
Yücel @M@EK: 1967 doumludur. 12 Eylül sonras- geli*en devrimci gençlik hareketi içerisinde yeti*ti. UTÜ gençliinin önderlerinden biri oldu. Okulu bitirdikten sonra Un*aat Mühendisleri Odas-’nda devrimci faaliyetlerini sürdürdü.
Son olarak örgüt kuryelii görevini üstlendi. Yücel’in en büyük istei Devrimci Sol’un silahl- sava*ç-s- olmakt-. Bu
özlemine kavu*mad- belki ama bir Devrimci Sol sava*ç-s- gibi *ehit dü*tü.
Ömer CO@KUNIRMAK: 1960 doumludur. 12 Eylül sonras- geli*en gençlik hareketi içinde yeti*en devrimcilerden biriydi. Okul sonras- mühendis odalar-nda devrimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989 yaz-nda yeralt- ya*am-na geçti.
Büro örgütlenmesi ve çe*itli teknik konular-n geli*tirilmesinde sorumluluk ald-.
Bilal KARAKAYA: 1962 doumludur. ’80 öncesinde anti-fa*ist mücadeleye kat-ld-. Cunta döneminde tutsak
dü*tü. 12 Eylül zindanlar-nda direndi. Tahliye olduunda yeri yine mücadele oldu. Bir devrim emekçisiydi. Y-llarca her
türlü sosyal ya*amdan uzak bir atölyede bombalarla yat-p kalkt-, onlar- haz-rlad-, ta*-d-. Aehit dü*ünceye kadar bir
Devrimci Sol’cu gibi ya*ad- ve öyle ölümsüzle*ti.
Cavit ÖZKAYA: 1958 doumludur. 1975’de üniversiteyi okuduu Ustanbul’da Dev-Genç saflar-nda örgütlü mücadeleye kat-ld-. Beyaz-t Dev-Genç örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Karadeniz Bölgesi’nde görevlendirildi. Cuntaya kar*- mücadelede yine Ustanbul’dayd-. ’83 ba*lar-nda tutsak dü*tü. ’84 Ölüm Orucu Direni*i’nde
ikinci ekipte görev ald-. ‘88’de tahliye olduktan sonra SDB’lerin yeniden olu*turulmas-nda büyük emei geçti. Askeri
Komite Üyesi olarak görevini sürdürdü.
Hasan ELUYGUN: 1962 doumlu. Devrimci mücadeleye lise y-llar-nda kat-ld-. ‘81’de tutsak dü*tü. 8 y-l sonra
d-*ar- ç-kt--nda yeri yine mücadele oldu. ‘88’de bir kamula*t-rma eyleminde yine tutsak dü*tü. 1990’da özgürlüüne
kavu*tuunda Akdeniz Bölge Komitesi’ne atand-. Daha sonra Askeri Komite üyesi ve bir komutan olarak mücadelesini sürdürdü.
Nazmi TÜRKCAN: 1964 doumludur. Liseli Dev-Genç içerisinde k-sa sürede geli*ti. 12 Eylül sonras-nda tutsak
dü*tüünde i*kencehanelerden zaferle ç-kmas-n- bildi. ‘83’te tutsakl-- sona erdiinde Ustanbul devrimci gençiliinin
örgütlenmesinde aktif görevler ald-. ‘88’de tekrar tutsak dü*tü. 1990’da tahliye olduktan sonra önce Ege Bölgesi’nde
sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri Komite Aday- ve ard-ndan komite üyesi oldu.
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YER: stanbul Dikilita, Balmumcu, Niantaı, Yeni Levent
TARH: 12 Temmuz 1991
12 Temmuz 1991 günü, 10 devrimci, iktidarın emrindeki terör güçlerince
tüm halkın gözü önünde güpegündüz katledildiler.
O gün polis telsizini dinleyenler, Saat: 19.30 sular-nda Ustanbul'daki tüm emniyet güçlerine ardarda yaan
talimatlar- i*ittiler. Polis *efleri, çevik kuvvetin, siyasi *ube elemanlar-n-n, çelik yelekli timlerin, panzerlerin, itfaiye
araçlar-n-n, Dikilita*, Balmumcu, Ni*anta*- ve Yeni Levent'te mevzilenmesini, bu mahallelere tüm giri* ve ç-k-*lar-n
tutulmas-n-, halk-n sokaklara ç-kmas-n-n engellenmesini, evlerinde olanlar-n pencerelere yakla*mas-na izin
verilmemesini istiyordu.
Binlerce polis, verilen emirle birlikte, bu dört mahalleye akt-. Halk *a*k-nd-, tedirgindi, korku içindeydi...
Ne oluyordu?.. Bunca polis ne için gelmi*ti? Mahalleyi niçin i*gal etmi*ti? Kendi deneyleri ve saduyular-yla,
devlet güçlerinin halk-n lehine bir *ey yapmayaca-n- sezebiliyor, polisin bir sald-r- haz-rl-- içinde olduunu görebiliyorlard-.
Unsanlar-n evlerine gitmesine, pencereden kafas-n- ç-karmas-na dahi izin verilmemesi, gizli kapakl- bir *eylerin
döndüünü, halk-n baz- *eyleri görmemesi istendiini ortaya koyuyordu. Her gün bas-nda ç-kan haberlerden,
birilerinin sokakta, evde sorgusuz sualsiz öldürüldüünü de biliyorlard-.
Çok geçmedi, silah ve bomba sesleriyle sars-ld-lar. Bu seslere e*lik eden devrimci sloganlar- ve mar*larduydular... Tahrip gücü yüksek bombalar pe*pe*e patl-yor, her yana barut ve yan-k kokusu yay-l-yordu. Tüm
mahalle halk- her silah sesinde, her bomba patlay-*-nda yeni bir insan-n katledildiini dü*ünüyor, merak içinde bekle*iyorlard-.
Ve nihayet ambulans sinyalleri i*itildi. Meraklar-n- yenemeyenler katledilen insanlar-n cesetlerini görebilmek için
pencerelerden d-*ar-ya bakt-lar; ve birer birer götürülen cesetlerle kar*-la*t-lar. Dikkatlerini çeken en önemli *ey,
girilen yerden sa ç-kar-lan hiç kimsenin olmamas-yd-.
Tekniin tüm olanaklar-yla donanm-* binlerce polis, panzerler e*liindeki çelik yelekli ölüm mangalar-, her
nas-lsa sa ve yaral- olarak kimseyi yakalayam-yor, herkesi ölü olarak ele geçiriyordu.
Bu bir katliamd-... 10 devrimcinin dört ayr- yerde, ayn- saatlerde, ayn- yöntemlerle bilinçli olarak katledilmesi eylemiydi.
Katliam-n ard-ndan polis telsizleri yeniden çal-*maya ba*lad-lar, ölüm mangalar-na sald-r- emri verenler art-k
onlar- kutlayabilirdi. Ve katiller "gözlerinden öpülerek" kutland-lar.
Her *ey planland-- gibi yap-lm-*, operasyon tamamlanm-*t-. Art-k halk evinden ç-kabilir, evine gidebilirdi.
Merakla korku içinde bekle*en insanlar, "operasyonun bittiini" duyuran anonsla y--nlar halinde sokaa
f-rlad-lar. Barut ve yan-k kokusu tüm mahalleye yay-lm-*t-. Ev ve i*yerleri bombalarla tahrip olmu* duvarlar kur*un
delikleriyle dolmu*tu. Sokaklarda mahalle halk-n-n "efendi insanlard-", "iyi insanlard-" dedikleri yolda*lar-m-z-n
henüz kurumam-* kanlar- vard-.
Ve halk tedirginlik içinde, korku ve endi*eyle birbirine soruyordu:
- "Neden? Suçu neydi bu insanlar-n?"
- "Bu nas-l i*tir, hiç kimse sa yakalanm-yor?"
Sorular sorular- izliyor, f-s-lt-yla her yana dalga dalga yay-l-yordu: Devletin katliam ve yok etme politikas-n- bilen
baz- kesimleri suskunluk içindeydiler; gerçei söylemeye cesaret edemediler.
Devletin "büyük" ve "yüce" olduuna inananlar, bir ev ya da i*yerinde 3-4 insan-, binlerce polisle, panzerlerle ve
özel timlerle çevirip bombalarla imha etmenin "büyüklük" ve "yücelik" olmad--n- gördüler... devrimciler, yurtseverler,
katliam-n her saniyesini belleklerine kaydettiler. Halk-n sessizliinden, tepkelerini yer yer dile getirmesinden, duyduu
öfkeden, oligar*inin tüm katletme gücüne ramen ne denli çaresiz olduunu da gördüler.
"Neden katledilmi*lerdi?", "Neden teslim olmam-*lard-?.." Bu sorular ayn- günün gecesi saat: 01.30'da TV haber
bülteninde katliama dair ilk aç-klama yay-nland--nda tüm Türkiye'de sorulur oldu.
TC tarihinde belki ilk defa, tüm halk-n gözleri önünde, güpegündüz, devletin ölüm mangalar-, operasyon
düzenledikleri üç i*yeri ve bir evde bulunan herkesi ölü olarak ele geçirmi*ti. Uktidar, kendi yasalar-n-, hukuk
kurallar-n- bir yana iterek bundan böyle adeta terörün tek geçerli "yasa" olaca-n- ilan etmi*ti...
10 Yolda*-m-z-n Ustanbul'da, iki yolda*-m-z-n Ankara'da katledilmesi, oligar*iye ve emperyalizme kar*sürdürdüümüz 20 küsur y-ll-k sava*ta, urad--m-z ilk katliam deildir. Biz K-z-ldere'de, idam sehpalar-nda, i*kencehanelerde, zindanlarda, sokaklarda evlerde, dalarda defalarca öldük. Ve istisnas-z her seferinde, tüm ileti*im
araçlar- kullan-larak "çökerttik", "yok ettik", "büyük darbe vurduk" propagandas- yap-larak halk kitlelerinin güvensizlie
dü*ürülmesi, umutlar-n-n tüketilmesi amaçland-. Ama ba*aramad-lar!
Her darbe sonras- mücadele eskiyi a*arak ilerledi.
Zulme ve i*kencelere direnen, cinayet ve katliamlara göüs geren devrimcilerin "Ba-ms-z Türkiye", "Kahrolsun
Fa*izm", "Ya*as-n Sosyalizm", "Ya*as-n Devrimci Sol" *iarlar- yay-lmaya devam etti. Bu *iarlar egemenleri vuran
bir kur*un oldu, katledilen devrimcilerin yerleri misliyle dolduruldu.

Ö retmenimiz

Görev:
Mücadeleyi younlatrmak,
faizmin programn bozmak,
kitlelerin dinamizmini
yitirmesini engelleyecek ve
örgütlü kitle hareketini yaratacak
taktikleri ve mücadele biçimlerini
hayata geçirmekti.

