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Adalet Bakanlığı verilerine göre 2009-2016 arasında,
2 bin 300 hasta tutsak katledildi!

Faşizmin Hapishaneleri Ölüm Kusuyor!
Faşizmin Yargısının Her Aşaması
Adaletsizliktir!

Tutuklama,
tedbir olmaktan çıkıp
cezalandırmaya,
pişman ettirmeye dönmüştür!

Hasta tutsakları
faşizmin insafına bırakmayacağız!
Özgürlüğü ve adaleti
mücadelemizle kazanacağız!

AKP FAŞİZMİ ÇIKMAZDADIR!

FAŞİZM SUÇ ÜRETİYOR!

- Türkiye hapishaneleri
doluluk bakımından
dünyada 11,
Avrupa’da 1. sırada
yer almaktadır.
- 264 bin 31
tutuklu ve hükümlü var!
- 2 bin 982 çocuk
hapishanelerde!
- Hapishanelerin
doluluk oranı yüzde 121!
132 hapishanenin
yapımı sürüyor.
35’i ise proje aşamasında.

- Hasta tutuklu ve
hükümlü sayısı
323’ü ağır
toplam 905 kişidir!
- 2007-2016
tarihleri arasında
tutuklu ve hükümlüler
işkenceler ve
keyfi uygulamalardan dolayı
19 bin 368 şikayet
başvurusu yaparak
sesini duyurmaya
çalıştı.

Faşizmin hapishanelerine hiçbir zaman teslim olmadık!
Büyük direnişten aldığımız güçle hapishanelerde
“Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş”imizle
faşizme teslim olmadık, olmayacağız!

FAŞİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ!

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ÜLKEMİZDEKİ BAYRAKTARI
50 YILLIK KESİNTİSİZ SAVAŞIN SÜRDÜRÜCÜSÜ
DEV-GENÇ’İ SELAMLIYORUZ!
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- İdil Kültür Merkezi Basılmayacak,
- Ödüllü Listeler Kaldırılacak,
- Tutsak Yorumcular Özgür Olacak,
- Grup Yorum Emekçilerine
Açılan Davalar Düşürülecek,
- Grup YORUM, Halklarımızı Yeniden
BAĞIMSIZ TÜRKİYE Sloganıyla
Kızıl Bayraklar Altında Birleştirecek!
www.yuruyus-info.org
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BU İNANÇ ve COŞKUYLA
145 GÜNDÜR AÇLIĞIYLA DİRENEN
HALKIN SANATÇILARI ONURUMUZDUR!
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Polis-Savcı-Mit İşbirliğiyle
Oluşturulan Savcı
Dosyasında, Gerçek
Açığa Çıkmasın, Adil
Yargılama Yapılamasın
Diye Başta Halkın Hukuk
Bürosu Avukatları Olmak
Üzere 110 Avukata
Kısıtlama Kararı Verildi!
Mustafa Koçak, Açlık
Grevinin 90. Gününde
Direnişini Ölüm Orucuna
Çevirdi

10 Basından... OHAL
Komisyonu, Yüksel
Direnişçisi Mehmet
Dersulu’nun İşe İade
Talebini Reddetti
12 HHB: 20. Yılında
Ulucanlar Katliamını
Unutmadık
Unutturmayacağız!
13 Grup Yorum Halktır
14

Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı Savaşla
Uyuşturucuya Karşı
Savaş Birlikte Sürüyor

15 Anadolu İhtilalimiz
Direnişlerle Büyüyor 4
18 KEC: AKP Faşizminin
Korumasındaki KESK,
Eğitim-Sen Hatay
Şubesi’ne Kayyım Atadı!
23 Tarihimizden
Öğreniyoruz:
Okmeydanı’nda Faşist
Saldırılara Karşı Tavrımız
ve Direnişlerimiz
24 Bu Mahalle Bizim:
Sevcan Yavuz, Sorulacak
Hesabımızdır
26 Savaş ve Savaşçı:
İlgimizle Savaşı
Büyüteceğiz

Pazar Haline
Getirmesine İzin
Vermeyeceğiz!
30 Adalet İstiyoruz:
Nurhan Yılmaz İçin
Adalet İstiyoruz
31 Sorun-Çözüm:
Bireycilik
32 Direnişler Meclisi: HM
İşçilerin Greve
Gitmesinden Korkarak
TİS İmzaladı
34 Röportaj: Anvers
Konsolosluğu önünde
saldırıya uğrayan Grup
Yorum Gönülleri
36 Avrupa’da Yürüyüş

27 Yaşadıklarımızdan:
Mücadele Bedel Ödemeyi
Göze Almaktır

38 Avrupa’daki Biz

28 Liseliyiz Biz:
Ortaokulları, Liseleri
Okullarımızı AKP’nin

41 Yitirdiklerimiz

DUYURU

Özgür Tutsaklarımızın İhtiyacı
Olan Kitapları Gönderelim
Özgür Tutsaklarımız bizlerin onuru ve namusudur. Tutsaklarımızı sahiplenmek boynumuzun borcudur.
Hapishanelerde işkencelere, tecrite, sansüre karşı direnen,
vatanını bağımsızlığı için mücadele etmiş, halkının yoksulluğuna
son vermek için mücadele etmiş devrimciler onurumuzdur.
Tutsaklarımızın ihtiyaçları olan kitapları elimizden gelen
imkânlar ile karşılayalım, tutsaklarımızı sahiplenelim.
 1902 Doğumlular – Ernst Glaeser
 Wedding Barikatları – Klaus Neukrantz
 Fesat – Paul Nigon
 Guetamala’da Hafta Tatili – M. Angel Asi
 At Sineği – Ethel L. Voynreh
 Ölüler Genç Kalır – Anna Seghens
 Uyandırılmışş Toprak – Mihail Şolohov
 Hitler’in Çocukları – Andre Postent
 Yarım Kalmış Bir Şarkı
 Kanlı Bahar
 Albino Kıyı – Anton Çehov























39 Haberler

Estetize Edilmiş Şiddet
Gölgeler Ordusu
Sokak Savaşı
Şehir Gerillası
Gerilla Kimdir? Nedir?
Nazi İmparatorluğu 1-2-3
Borçlu Olduklarımız – Aziz Nesin
Yaşatmak İçin Öldüler
Fırtına Çocukları – Thomas Kserskov
Direnişçi – Suho Beşere
Rus Avcı Pilotu Aleksey Meresiev
Kalbimi Vatanıma Gömün
Selam Yaşam Ateşi
Sosyalist Toplumda Yaratıcı Yarışma
Yenilgiden Zafere
Mavi Defter
Biz Özgürlük İstiyoruz
Seçme Eserler – Mao
Seçme Eserler – Stalin
Seçme Eserler – Lenin
Leninizmin İlkeleri – Stalin

İletişim için telefon: 05550 401 246
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POLİS-SAVCI-MİT İŞBİRLİĞİYLE OLUŞTURULAN
SAVCI DOSYASINDA, GERÇEK AÇIĞA ÇIKMASIN,
ADİL YARGILAMA YAPILAMASIN DİYE
BAŞTA HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI
OLMAK ÜZERE 110 AVUKATA
KISITLAMA KARARI VERİLDİ!
BU KARAR, BİR İLKTİR!
BU KARAR, HALKIN AVUKATLARININ
ADALET SAVAŞININ ETKİSİNİ İSPATLAMIŞTIR!
BU KARAR, HHB’NİN ONUR MADALYASIDIR!
Savcı Dosyasında
Tek Bir İtirafçı Beyanıyla,
Yalan İfadelerle Dosya
Oluşturuldu!
3. Kişiler Üzerine
İfade Vermesi İçin
Mustafa Koçak’a
Ağır İşkenceler Yapıldı!
Mustafa Koçak, Açlık Grevine
Başladığı Günden Bu Yana
96 Gündür Tecrit, Sansür Ve
Zorla Müdahale Tehdidi Altında!
Tüm Bu Saldırılara Rağmen
Mustafa’yı Teslim Alamadılar!
Faşizmin Kurumsallaştırmaya
Çalıştığı İtirafçılık,
Anadolu Halklarının Gözünde
Meşrulaştırılamamış,
Ayten Öztürk ve Mustafa’nın
Direnişiyle Bir Kez Daha
Çökmüştür!
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ustafa Koçak, açlık
grevi direnişinin 90.
günü olan 30 Eylül
2019’da, eylemini ölüm orucuna
çevirdi. Bugün açlığa yatırdığı
bedeni ile adalet talebinde 96.
günde.
Mustafa Koçak’ı 2 sene önce
işkence ile itirafçılaştıramadılar.
Ve şimdi de 96 gündür devam
eden tecrit, sansür, zorla müdahale tehditlerine rağmen direnişinden vazgeçiremiyorlar.
Mustafa Koçak’ın açlık grevi direnişini ölüm orucuna çevirmesi ile bir kez daha anlaşılmış olacaktır ki
direnmeyi seçenler karşısında “ölüm” bir silah
olamayacaktır.
Adaletsizlikler var oldukça direnenler de var
olacaktır!
Mustafa’nın direnişini kırmak için her türlü yola
başvuran siyasi iktidar, bir kez daha hezimete uğramıştır.
Mustafa Koçak’ın direnişi; faşizmin zulmüne,
halka yaşattıkları adaletsizliğe, komplo ile zor ile
yaratılan yargılamalara, itirafçılık politikalarına
galip gelmiştir.
MUSTAFA KOÇAK’I
AVUKATSIZ BIRAKMAK İÇİN,
BİR SORUŞTURMA DOSYASINDA
İLK DEFA, 110 AVUKAT KISITLANDI!
Mustafa Koçak 2 sene önce gözaltına alındığında, İstanbul Siyasi Şubenin işkenceci polisleri tarafından ağır işkenceler gördü. İşkenceyi önlemeye
çalışan Halkın Hukuk Bürosu avukatları ile birlikte
110 avukat, bu soruşturma dosyasından kısıtlandı.
İlk defa bir soruşturma dosyasından, 110 avukat aynı anda kısıtlandı.
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Faşizm, Bu Saldırıları ile Ne Amaçladı?
Mustafa Koçak’ı savunmasız/avukatsız
bırakmak, devletin itirafçılaştırma politikaları doğrultusunda rahatça işkence yapabilmek, işkence ile
zorla kendi üzerine ve 3. kişiler üzerine yalan
beyan almak. Ve bu vesile ile;
Avrupa’nın en büyük adliyesinde devletin
savcısını cezalandırılmasına engel olamayan, olaydan sonra incelenen onlarca MOBESE kaydına
rağmen eylemci Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’un nasıl, nereden, hangi yoldan geldiğini dahi tespit edemeyen, silahların adliyeye
nasıl ve kim tarafından sokulduğunu bulamayan oligarşinin güçsüzlüğünü ve acizliğini saklamak,
halkın örgütlü gücü karşısında yaşadıkları
hazımsızlıkla; beceriksizce intikam almak,
Çözemedikleri ve hiçbir zaman çözemeyecekleri “savcı” dosyasını, seçtikleri sanıklar üzerinden kapatmak, “bulduk” “güçlüyüz” demagojileri
ile yönetememe krizini aşmak, halk üzerinde
sahip olmadıkları güç ve politikaları varmış gibi
göstermek bu yolla geleneksel otoritesini sürdürmek, yerle yeksan olan prestijini(!) tekrardan edinmek,
devlet eli ile katledilen, öldüğünde 15 yaşında
ve 16 kilo olan Umudun Çocuğu Berkin Elvan için
ülkenin dört bir yanında adalet istenirken, Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un; Berkin davasının
savcısını cezalandırma eyleminin “Biz de sizi
seviyoruz” nidalarıyla dalga dalga büyümesi, halkın burjuvazinin mahkemelerine savcılarına
değil halkın adaletine güvenmesinin ve devrimcilere olan inancın büyümesinin önüne geçmek,
terör demagojileri ile devrimcilere yapılan
zulmü, verilen ağır cezaları, hukuksuz yargılamaları, baskıyı yalan ve yaratılan komplo dosyalarla
“yasallaştırma” çabalarıdır.

SAVCI DOSYASINDA 110 AVUKATIN
KISITLANMASI; HALK İÇİN YAPILAN,
HALKIN AVUKATLIĞINDAN
KORKUNUN DA SONUCUDUR!
Savunma hakkı, adaletin esaslı unsurudur.
Savunma hakkı, yasal düzenlemelerde avukat ile
somutlanmıştır.
Avukatlık mesleği, tarih boyunca saldırılar altında kalmış, kimi zaman ortadan kaldırılmış; ama her
daim hak ve özgürlük mücadelesinde; mesleğin
onurunu, tarihsel sorumluluğunu halktan, ezilenlerin sınıfsal çıkarlarından yana kullananlarla yeniden
ayağa kalkmış ve gelişmiştir.
Halkın avukatlığı, tarihte adaletin sağlanması
için yol gösterici olmuştur. Halkın avukatları, yol
açan ve avukatlığı mahkeme salonları dışına çıkartan, halktan öğrenen/halka öğreten ve burjuvazinin
yaratmaya çalıştığı statü duvarlarını yıkarak halka
yürüyenlerdir. Bu nedenle dünyadaki örnekleri ile
halkın avukatları dünyada ve ülkemizde faşist iktidarlar tarafından her daim saldırı odağı haline gelmişlerdir.
Halkın avukatlarının yıktığı statü duvarları; egemenler tarafından savunma hakkı, adil yargılanma
hakkı ihlalleri ile ve yapılan normatif düzenlemelerle her seferinde daha kalın ve daha yüksek örülmek istenmektedir. Avukat ile müvekkil arasına
kalın bir çizgi çizmeye çalışmaktadır.
Savunmaya getirilen her kısıtlama, halkın
hak arama özgürlüğüne de getirilmiştir, halkın
hak mücadelesine ket vurmaya yöneliktir.
Dosyalarda soruşturma aşamasında verilen
gizlilik kararları, 3 avukat sınırlaması, avukatın
duruşma salonundan rahatlıkla atılmasının,
avukatsız karar verilmesinin yolunun açılması,
siyasi iktidarların savunmasız bir yargı oluşturmak için halka saldırısıdır.
Faşizm, yasa devletidir. Her konuda çıkardığı
yasa-yönetmelik-Kanun Hükmünde Kararnamelerle; sömürü düzenini meşrulaştırmayı ve hal-

DİRENİŞİNİ ÖLÜM ORUCU’NA ÇEVİRDİ. ADALET İSTİYORUZ!
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Oligarşinin elinde; ekonomik kaynakları, üretim
araçları, imtiyaz sahibi gazeteleri, polisi-jandarması-gardiyanı-özel güvenliği, boy boy reklamını yaptıkları teknolojileri var. Çok mu güçlü gözüküyorlar?
Değiller, tüm bunlara rağmen ellerinden gelen
yalnızca komplo dosya kurma, itirafçılara sığınma çaresizliğidir.
kın baskı, sömürü ve yozlaştırma politikalarına
karşı isyanını engellemeyi amaçlar.
Bu nedenle AKP faşizmi, Mustafa Koçak’ın
ve devamı dosyalarda yalnızca Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarını değil bu pratikle avukatlık
yaptıklarını tespit edebildikleri avukatları da
kısıtlamışlardır.
DEVRİMCİLERİN İDEOLOJİSİ KARŞISINDA
BURJUVA İDEOLOJİSİ ACİZ,
ZAYIF VE ÇARESİZDİR!
DİRENEN SAVAŞAN İRADE,
HALKIN İRADESİDİR.
BU SAVAŞTAN DA GALİP ÇIKTIK!
Mustafa Koçak’a işkence yaparak dize getireceklerini, avukatsız bırakarak teslim alabileceklerini
zannettiler, başarılı olamadılar. Mustafa’da Anadolu
halklarının, dünyadaki sosyalizm mücadelesinin
mirasından aldığı güçle, tarihsel haklılığı ile dikildi
karşılarına. “Politikasız değiliz çaresiz değiliz”
dedi. Oligarşinin elinden bir kez daha aldı “ölüm”
silahını...
Savcı cezalandırma eyleminin halk nezdinde
yarattığı duyguyu, “halkın adaletine” olan inancı
yok etmeye çalıştılar. Her gün ülkenin dört bir
yanından yükselen adaletsizlik çığlıkları karşısında,
Berkin’in katili hala tutuklanmamışken, faşizmin yargısına güven yüzde 20’lere inmişken ve
yine yeniden çarpık hukuk düzenlerinin altında
kaldılar.
Ama “halkın adaleti” dimdik ayakta! Gücünü
halktan alan halk için dağıtan bir adalet anlayışı
yenilmez, yalnızlaşmaz!
Adalet savaşçıları Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol gibi cüretli olsunlar diye, geleceğimiz
olan çocuklarımıza onların isimlerini veriyor
halkımız. Halkın kurtuluş umudunu büyütmeye
devam ediyoruz. Halkı devrimcilerden, devrimcileri halktan koparamayacaklar.
Mustafa Koçak’a öç-intikam duygusu ile
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi;
ama adalet de yerin 7 kat altına gömüldü.
Adaleti sağlayabildiler mi? Burjuva hukukuna
dahi uymadan hukuk güvenliğini yok ettiler.
Ellerindeki yargıyı kendi çıkarları doğrultusunda
kullanarak halkın bilincinde ve vicdanında açılan
yaraları büyüttüler. Halkın katıksız güveneceği
tek güç devrimcilerdir, devrimci ideolojidir.
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Sonuç Olarak;
1- Gece gündüz çalıştılar, sayfalarca ifade hazırladılar, entrika, tehdit, taciz, şantaj, işkence ile
yalancılar yarattılar. Hapishane kapısında nöbet
tuttular.
Savcı Can Tuncay, suç örgütü çete lideri gibi
çalıştı. Hukuk kurallarını yerle yeksan ettiler ama
yine başaramadılar. Örgütlü ve onurlu bir halk karşısında güçsüz zayıf ve çaresiz kaldılar.
2- 110 avukata kısıtlama; halkın avukatlarının
cüretinden duydukları korku, bu cüretin yarattığı
etkiden korku nedeniyle verilmiştir.
Halkımız, halkımızın Mustafa gibi evlatları,
sahipsiz-çaresiz kalmayacak. Değil 110, 110 bin
avukat da kısıtlansa, halkın avukatlığını bitiremeyecekler. Çünkü halktan, tarihten beslenen bir
gelenek bitirilemez!
3- Faşizm ideolojisi, halkı adaletsizliğe mahkum
etmek için çalışır. Devrimciler karşısında canını
dişine taksa da en fazla yapacağı, 3 kişiyi onursuzlaştırıp ruhlarını satın almaktır o kadar.
Oysa biz milyonlarız. Milyonlarca halkın, bedel
ödemek pahasına savaşan yüzlerce evladı var.
Mustafa Koçak gibi, onuruna sahip çıkan yiğitleri
var. Ölüm orucu ilanı ile faşizm karşısında savaşan
direnen ve direnişe önderlik eden ideolojimiz galip
gelmiştir!
4- Mustafa Koçak’ın direnişi artık yalnız kendisi
için değildir. Haksızlığa adaletsizliğe uğramış halkımız, milyonlar içindir. Açlığa işsizliğe terk edilmiş
emekçiler içindir.
Komplo dosyalarla yargılanan yüzlerce devrimci
içindir. Halkın avukatları, halkın mühendis mimarları, halkın sanatçıları içindir.
Yalan ifadelerle tutuklanan sürgün hapishanelerde çocuklarına ayda bir dokunabilmek için kilometrelerce yol giden analar içindir. Babaları anneleri
hapishanede, “erken büyüyen” çocuklarımız içindir.
Mustafa Koçak’ın direnişi bizim direnişimizdir!
YAŞASIN ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZ!
ADALET HALKIN ELLERİ İLE GELECEKTİR!
MUSTAFA KOÇAK KAZANACAK,
BİZ KAZANACAĞIZ!
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30 Eylül 2019 günü, ÇHD İzmir Şubesi’nde Ailesi ve Avukatlarının Katılımıyla
Mustafa Koçak’ın Ölüm Orucu’na Başladığı İlan Edildi.
Mustafa Koçak’ın, Neden Ölüm Orucu Direnişi Yaptığını Anlattığı Mektup:
BASINA, AYDINLARA, SANATÇILARA,
TÜM DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNE
ve HALKIMIZA
“Günümüzde insan olmanın
Çok ağır bedeli vardır
Ya parçası olacaksın alçaklığın
ya parçalarlar seni
Oysa insan olmak
çoğalabilmektir başkalarıyla
insansın, birinin canı yanıyorken
senin de canın acıyorsa…”
Ataol Behramoğlu

B

ugün Açlık Grevimin 90 günü! Peki
Neden Açlık Grevine Başladım?

23 Eylül 2017 tarihinde İstanbul-Mecidiyeköy’de
yürürken gözaltına alındım. Gözaltına alınma nedenim ise -artık söylediği yalanlarla, herkesin tanıdığı ve bildiği- Berk Ercan isimli itirafçının hakkımda uydurduğu yalanlar ve iftiralardı.
12 gün boyunca gözaltına alındım. Gözlerimin
bağlanmasından, kafamda teneke çalınmasına kadar, hamile ablama, kız kardeşlerime tecavüz edileceği tehdidine varıncaya dek işkenceye maruz
kaldım. Avukatlarımla görüşmemem için tam 110
avukata kısıtlama kararı getirdiler!
Yapılan bu işkencelerin sebebi Berk Ercan gibi,
siyasi polisin önüme koyduğu iftiralar içeren ifadeleri imzalamayı kabul etmemiş olmamdı. Şairin de
dediği gibi ‘... Ya parçası olacaksın alçaklığın/ ya
da parçalarlar seni...’ Kendimi kurtarmak adına
alçaklığın, iftiracılığın bir parçası olmayı reddettim.
Ve ‘Savcı Mehmet Selim Kiraz’ davası olarak
bilinen davaya iftiracı Berk Ercan’ın ‘Eylemde kullanılan silahı kendisinin temin ettiğini bana 2015
yılı sonlarında köftecide köfte yerken söylemişti.’
demesiyle eklendim.
Hakkımdaki tek iddia budur! Başka hiçbir bilgi,
belge, delil ve kanıt yoktur.
Bu mektubumda mahkemede yaşananları tek
tek anlatmayacağım. Hakkımda uydurulmuş bu
kadar saçma ve inandırıcılığı olmayan bir iddia

üzerinden hüküm kuran mahkemenin yaşadığı zorluğu ve içine düştüğü durumu da anlatmayacağım.
Bütün dünyanın şahit olduğu bir olayda, o gün o
odada bulunan 3 kişiyi de, onları kimin katlettiğini
de herkes gördü ve biliyor.
Ve yine herkes biliyor ve bilsin ki; bu davanın
gerçek sanıkları bizler değiliz! İktidar kendi ‘prestijini’ kurtarmak, intikam ve öç almak için bu davayı
bizim üzerimize yıkmaya çalışıyor.
Winston Churcill ‘Gerçek bazen yalanla örtülmeye ihtiyaç duyar’ demişti. Mahkemedeki savcı,
yargıç, hakim demeye bin şahit kişiler, gerçeklerin
ortaya çıkması yönünde herhangi bir çaba göstermek yerine tam tersini yaparak, gerçeklerin üstünü
kapatma çabasına girişip, ihtiyaç duydukları yalana sarıldılar.
11 Temmuz’da da hakkımda ağırlaştırılmış
müebbet ve 42 yılı geçen cezalar verildi.
Yargılandığımız davayı gazeteler manşetlerden
verdiler. TV kanalları adliyeden canlı yayın yaptılar.
Bir kampanya olduğu çok açıktı, yapılan yargılama
değil adeta açık bir siyasi faaliyetti. Yargıladık,
hesap sorduk demek için siyasi polisin iş aletine
dönüşmüş birinin dedikodularıyla tiyatro kurdular.
Ve söz konusu halk olunca; devrimci-demokrat,
sosyalistler ve aydınlar olunca adalet dükkanlarından bol keseden cezalar dağıtıyorlar!
Evet böyle dağıtıyorlar ama öyle uygulamak
kolay değil diyoruz! Soma’dan Ermenek’e, Aladağ’dan Çorlu’ya, Mecidiyeköy’deki Torunlar
Center’a ve daha birçok örnekle uzayıp gidecek
kadar milyonlarca halkımız ‘Adalete Açız’ diye haykırıyor...

DİRENİŞİNİ ÖLÜM ORUCU’NA ÇEVİRDİ. ADALET İSTİYORUZ!

7

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Tarih sahnesinde asırlar öncesinden beri bir
avuç zalim ve onların zulmü ile karşı karşıya gelen
bir halk var... İnsanlık tarihinin her döneminde bu
zalimlerin isimleri değişmiş olsa da halklara uyguladıkları zulüm değişmemiştir.
Bu tarih; egemenlerin adaletsizlik, baskı, katliam ve sömürüsüne karşı; başkaldırı ve direniş
tarihidir.
Bu tarih; Spartaküsler’den ‘Dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan’ diyen Pir Sultanlar’a, ‘Yarin
yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep
beraber’ diyerek asılan Bedreddinler’e, ‘Bizim de
günümüz gelecek’ diyen Bobby Sandsler’e…
Ve daha bir çok, geçmişten günümüze dek zalimin zulmüne, zorbalığına ve adaletsizliğine karşı
direnme hakkını kullanıp; zafer kazananların, yenilenlerin, düştüklerinde bile tekrar yeniden ve yeniden atağa kalkanların, her koşulda ve şartta; bedel
ödeyerek mücadele edenlerin tarihidir. ..
Direnmek, hayatın en onurlu damarıdır. Hayatın
en onurlu yanıdır. Adaletsizlik altında direnme geleneği dünden mirastır bizlere...
Ben de yaşadığım adaletsizlikler altında direnme hakkımı kullanarak 3 Temmuz 2019 tarihinde;
‘Adalet’ talebiyle süresiz ve dönüşümsüz açlık
grevine başladım.
BU ÜLKEDE ADALET YOK!
MİLYONLARCA İNSAN ADALETSİZLĞİN
ULAŞTIĞI EN ÜST NOKTAYI YAŞIYOR!
Ve yine diyoruz ki; bizi adaletsizliğe mahkum
etmelerine seyirci kalmak zorunda değiliz!
‘Gerçekten insan olan herkes, başkasına atılan
tokadın acısını kendi yanağında duymalıdır.’ diyerek özetlemiş Che... Ben de bu sözün pusulasıyla yola çıkarak sadece kendi yaşadığım adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve kanunsuzluklar için değil;
Adalete Açız, diye haykıran milyonların içinden milyonda biri olarak, tüm adaletsizlik yaşayan ve adaletin peşinden ayrılmayanlar için de yatırdım bedenimi açlığa...
Adalet çığlığım Avrupa’nın en büyük adalet
sarayında boğulmak istendi. Çünkü sarayları adalete dair tüm sesleri yutmak, yok etmek üzerine
inşa edilmişti.
Bize hukuksuzca bu cezaları vererek aslında
tüm halka gözdağı veriyorlar. Yaşanan tüm bu adaletsizliklerin ve saldırıların önüne açlığa yatırdığım
bedenimi bir set görevi görmesi için koydum.
90. gündür açlığa yatırdığım bedenimle adalet
diye haykırmaya devam ediyorum... Haykırışta
bulunan sadece ben değilim; dışarıda annem,
babam ve kız kardeşlerim sesimi duyurmam
için Kurban Bayramı’nın 1. gününden beri, 1
haftalık dönüşümlü destek açlık grevleri yapıyorlar...
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Sadece ailem de değil; arkadaşlarım da, avukatlarım da açlığıma ortak olarak ve her yolu deneyerek anlatmaya çalışıyorlar bu hukuksuzluğu,
adaletsizliği...
Her kesimden insanın bu yakarışını, öfkesini
duymamak mümkün değil. Ancak adaletsizliğin
uygulayıcıları kulak tıkıyorlar bu duruma.
En açık kulakların işitemediği fısıltıları değil, en
sağır kulakların bile duyacağı tek ve büyük bir çığlık yaratmak için; açlığa yatırdığım bedenimi Ölüm
Orucu yatağına yatırmaya karar verdim.
Sadece kendim için yapmadığım, tüm adaletsizlik yaşayan ve adaletin peşinden ayrılmayanlar için
de yaptığım süresiz-dönüşümsüz Açlık Grevi Direnişimi 30.09.2019 tarihinden itibaren yani Açlık
Grevimin 90. Gününde Ölüm Orucu yatağına yatırmaya karar verdim.
“... Biz saraylarda sesi olmayanlar, özel arazilerde yabancı olanlar, her zaman ölü olanlar, tarihin
mülksüzleri, geleceksizler, taze öfkenin sahipleri,
sahici kadın ve erkekler... En küçükler... En onurlular... En sonuncular... En iyiler...” * Yaşadığım haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği anlatmanın
var mıdır daha ötesi?
Adalet mahkeme salonlarına gömülmüş durumdadır. Ve her mahkeme savcılar, hakimler
üzerine bir kürek toprak daha atmaktadır. En
büyük küreklerden biri bizim duruşmamızda
atıldı.
Şimdi ben, kürek kürek attıkları toprağın
altındaki adaleti gün yüzüne çıkartmak için;
ömrümün baharında olan hayatımı öne sürerek
‘ölüm orucu’na yatıyorum.
Mücadelem adalete yapılan saldırıya karşıdır.
Adaletin ölümüne karşıdır! Adalet ki, bin yıllardır uğruna nice yiğitler can vermiştir.
Ve ben de ölüm pahasına bile olsa adaleti savunacağım! Adaletsizliğin karşısında da ölümüne
duracağım.
‘Ben sabahlara güneş olmaya gidiyorum. Kimse
karanlığa uyanmasın diye’ **
Bu uzun ama onurlu yola çıktığımda asla durmak için değil, hep bir adım daha ileriye gitmek için
yola düştüm. Ve o yolda en büyük adımlardan birini
ucunda ölüm olan bu eyleme başlayarak atıyorum.
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Atmış olduğum bu adım haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten ve insanca bir yaşamdan yana
olmak isteyen herkese bir çağrıdır!
Bugün bir şeyleri kaybetmek korkusuyla feda
ettiklerimiz gelecekte en kahredici pişmanlıklarımız
olabilir. İnsanım diyen hiç kimse başı önde, onurunu ve doğrularını savunamamış olarak ölmek istemez.
Bu bir direniş çağrısıdır! Etrafımızı adaletsizlikle
saran korku duvarlarının koskocaman karanlıklarına bizi hapsetmek isteyenlere karşı, tek bir alev
topu gibi parlayarak en kör karanlıkları aydınlatmanın, kağıttan yapılmış korku duvarlarını parçalamanın bugün tam sırasıdır!
Bu bir direniş çağrısıdır!
Karanlığı alt etmek, aydınlığın ateşini yakmak için, en sağır kulakların “Duy!” diyeceği,
en kör gözlerin “Gör!” diyeceği o tek ve büyük
çığlığı yaratmak için sesini sesime kat ki gürül
gürül haykıralım!
ÖLÜM ORUCU TALEPLERİM:
- Soruşturma-kovuşturma aşamasında tehdit, şantaj psikolojik işkence altında gerçek dışı
beyanlarda bulunduğunu dosyaya dilekçe ile
bildiren Cavit Yılmaz isimli “tanık” beyanları
hükme gerekçe yapılamaz. Cavit Yılmaz tekrar
istinabe yolu ile dinlensin!
Uyuşturucuyla Savaş TV'den Broşür;

"Uyuşturucu Kullanan
Birisini Nasıl Tanırız?"
Broşürü Çıktı!
Uyuşturucuyu ve bağımlılığını tanıyalım
evlatlarımızı kurtaralım. Uyuşturucuya
karşı Uyuşturucuyla Savaş Komitelerinde
Örgütlenelim!
"Uyuşturucu Kullanan Birisini Nasıl Tanırız?" broşürünü
okumak ve indirmek için aşağıdaki linke bağlanınız;
https://drive.google.com/file/d/1CPFaoYgbRurl-9CdUNWyb9HWQwFsj6XJ/view

Basın Adası Haber Sitesi Yayında
Günümüzde medya ve televizyonlar iktidarların propaganda araçları haline gelmiştir.
Halkın dilinden, halkın gözünden bakarak doğruların
haberlerini yapan Basın Adası internet sitesi açılmıştır.
Sitemizin paylaşımlarını yaparak yaygınlaştıralım.
Basın Adası internet sitesini aşağıdaki link adresinden
takip edelim, haberleri yaygınlaştıralım;

www.basinadasi.org

- Hakkımda hukuksuzca verilen bu hüküm
kaldırılsın. Yeniden ADİL YARGILAMA YAPILSIN!
- Hukuksuz, kanunsuz tutukluluğuma son
verilsin. TAHLİYEMİ İSTİYORUM!
- BANA ve BU HALKA YAŞATILAN ADALETSİZLİKLER SON BULSUN, ADALET İSTİYORUM!
Zafere ulaşıncaya dek yürüyeceğimiz bu hakikat ve adalet yolculuğunda benimle beraber yürüyen ve yürüyecek olan herkese, halkımıza
umut ve kavga solu selamlarımı gönderiyor,
başarılar diliyorum...
Mutlaka Kazanacağız! Ve Che yine haklıdır bu
macerada. Hakikatin bedeli hoş gelir, sefa gelir...
YAŞASIN ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZ!
ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!
*Subcomandante Marcos
**İlhan Berk
Sizi Çok Seviyoruz...
Umutla Kalın! Mustafa KOÇAK

Saldırılar, Tutuklamalar
Faşizmin Acizliğidir…
Mücadelemize Devam Edeceğiz!
İstanbul Çayan Mahallesi’nde, 25 Eylül sabaha karşı
Güzeltepe bölgesinde polis tarafından yapılan operasyonda
Sercan, Uğur, Mert Halisdemir ve Abdullah Papur isimli
Halk Cepheliler gözaltına alındı. Gözaltı işleminin
ardından Halk Cepheliler yine bilindik polis komplolarıyla
tutuklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan
Çayan Halk Cephesi kısaca şu sözlere yer verdi;
“Onlar, halkın kanını emerek varlığını sürdüren soysuz
AKP iktidarının tetikçileri, işkencecileridir. Binbir güzelliklerle bezenmiş mahallemize, devrimcilerin, halkın
yoksul emekçi ellerinin binbir emekle kurduğu mahallemize
terör estirerek girdiler. O kanlı elleriyle, korku içinde
onlarca tenekenin zırhının arkasına sığınarak, uzun
namlulu silahlarını halktan insanların üzerine doğrultarak
girdiler.
Şimdi o pis ayaklarıyla bastıkları tüm izleri ülkemizin
her karış toprağından silmek için atıyor mahallemizin
gençlerinin yürekleri. Halkın öfkesinin altında ezilecek
işkenceci katil sürüleri. Keyfi, komplolara dayanarak
yapılan baskınlara derhal son verilmelidir! Komplocu
siyasi şube polisleri halka karşı komplolar kurmaktan, işkence yapmaktan ve her türlü halk düşmanlığından vazgeçmelidir. Siyasi şube polislerine uyarımızdır: Halk düşmanlığından vazgeçin! Komplolar kurmaktan vazgeçin!”
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OHAL KOMİSYONU,
YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ MEHMET DERSULU’NUN
BA
İŞE İADE TALEBİNİ REDDETTİ!
GEREKÇE: İHRAÇ EDİLMESİNDEN 2 YIL SONRA AÇILAN DAVA!
KHK’LER TÜM SONUÇLARIYLA
ORTADAN KALDIRILMALIDIR!
BİR ALDATMACADAN İBARET OLAN OHAL KOMİSYONU
DERHAL LAĞVEDİLMELİDİR!
25 Eylül 2019’da Cumhuriyet gazetesinde
yayınlanan, Zehra Özdilek’in haberidir.

O

HAL KOMİSYONUNDAN KOMİK
GEREKÇE

Komisyon,
Mahkemenin
Karar
Vermediği Dosyayı Gerekçe Gösterdi!
Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile
2017’de ihraç edilen ve işine geri
dönebilmek için
yaklaşık 3 yıldır
Ankara
Yüksel
Caddesi’nde
“İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapan 14 yıllık
öğretmen Mehmet Dersulu ile ilgili, OHAL Komisyonu kararını
verdi.
Dersulu’nun işe dönüş talebinin reddedildiği kararda gerekçe
olarak, işten atılmasından yaklaşık iki yıl sonra açılan bir dava
gösterildi.
OHAL Komisyonu kararında, Dersulu’nun
“terör örgütüne üye olma” suçunu işlediği
iddiasıyla hakkında dava açılmış olduğu belirtilerek, “Dava dosyasında yer alan bilgi, belge
ve inceleme bölümünde belirtilen tespitler söz
konusu örgütle irtibatını ortaya koymaktadır”
denildi.
“Yaptıkları adaletsizlik o kadar büyük ki
bu adaletsizliği bir türlü gizleyemedikleri
için de OHAL Komisyonu kurulup KHK ile
işten atılanlara adres olarak gösterildi”
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diyen Dersulu, “Sizi işten atanlar ile işe geri
dönüp dönmeyeceğinize karar verecek
olanlar aynı zihniyetin temsilcileri.
Gerekçe gösterdikleri dava işten atılmamdan yaklaşık iki yıl sonra açılan bir
dava ve dava süreci devam ediyor.
Davanın içeriği ise Yüksel Caddesi’nde
yapılan işimi geri istiyorum eylemlerinden
ibaret. OHAL Komisyonu işten atılmamdan
iki yıl sonra işimizi geri istiyorum eylemlerine katıldığım için açılan ve hâlâ
devam eden bir dosyayı gerekçe
göstererek reddetmiş” ifadelerini kullandı.
‘MIZRAK ÇUVALA SIĞMYOR’
Dersulu şöyle devam etti:
“Ülkemizde her şey talimatlarla
yapıldığı için,
O H A L
Komisyonu da
kendisini mahkemeden daha
üstün görmüş
olacak ki devam etmekte
olan bir davayı
gerekçe gösterebiliyor. İşten atılmamızın asıl sebebini
söylemeseler de biz nedenini iyi biliyoruz.
Çalışırken de yaptıkları adaletsizliklere
sessiz kalmadığımız için OHAL’i bahane
ederek işten atmışlardı. Bu gerçeği gerekçe
olarak gösteremeyecekleri için de iki yıl
sonra açılan bir davadan medet umuyorlar;
ama mızrak çuvala sığmıyor.
İşimize dönene kadar KHK’ler ile OHAL
Komisyonu’nun hukuksuzluğunu teşhir
etmeye devam edeceğiz.”
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FAŞİZM, ULUCANLAR KATLİAMI’NI MEŞRULAŞTIRMAK,
YENİ KATLİAMLARA ZEMİN HAZIRLAMAK İÇİN
BASINI DEVREYE SOKUYOR!

“SAHTE ORUÇ KANLI İFTAR”, “BURASI FİLİSTİN DEĞİL İSTANBUL”
MANŞETLERİNİ UNUTMADIĞIMIZ GİBİ
BURJUVAZİNİN BU KANLI MANŞETİNİ DE UNUTTURMAYACAĞIZ!
Can Dündar, Ulucanlar Hapishanesi’nde 26 Eylül 1999’da yapılan katliamın yıldönümünde;
katliamın ardından Hürriyet Gazetesi’nde manşetten verilen fotoğraf hakkındaki gerçeği bir kez
daha hatırlattı:
Sözkonusu fotoğraf; katliamdan 5 dakika önce değil 5 yıl önce,
Ulucanlar’da değil başka bir hapishanede çekilmişti!
İşte 10 devrimcinin katledilmesinden ardından yapılan o haber:

DİRENİŞİNİ ÖLÜM ORUCU’NA ÇEVİRDİ. ADALET İSTİYORUZ!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

20. YILINDA ULUCANLAR KATLİAMINI UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ!

2

6 Eylül 1999. Yer
Ankara Ulucanlar
Hapishanesi. Ankara’da bundan 20 yıl önce MGK
kararıyla ülkemizin en büyük
hapishane katliamlarından biri
gerçekleşti.
MİT, siyasi şube polisleri,
jandarma görevlilerinden oluşan katliam birlikleri hapishaneye “Teslim Olun!” diyerek girdiler. Sınırları belli olan bir devletin kontrolündeki hapishanede, istenilen fiziki teslimiyet
değil beyinlerin, düşüncelerin teslim alınmasıydı. Bu yüzden
devrimciler bu sözleri
“asla teslim olmayız!”
diyerek cevapladılar.

Biz bugün bir kısmı tutsak
olan halkın avukatları olarak
Ulucanlar Katliamının bire bir
tanığıyız. Katliamdan sonra
müvekkillerimizin otopsilerine
girdik. Cenazelerini gözlerimizle gördük. Artık tüm görüntüler
teşhir oldu.
Siz de bakın, Ulucanlar
Hapishanesi hamamında kalaslarla başına vurarak cenazesini
tanınmaz hale getirdikleri İsmet
Kavaklıoğlu’nun fotoğraflarına
bakın!

Nihayetinde devlet
katliam için gelmişti.
Hazırlıklıydılar. İçeri giren katliam birliklerinin
ellerinde devrimci tutsakların
fotoğrafları
vardı.
Yani “imha” edecekleri insanları önceden
kararlaştırmışlardı. Tüfeklerle
kurşunlayarak, sopalarla, hızarla, işkencelerle kendi güvenlikleri altındaki 10 insanı katlettiler. Adalet anlayışları böyle idi.
Ulucanlar katliamı da gösterdi ki bu devletin yargısı yoktur,
bağlı olduğu şey faşizmin hukukudur. Utanmadan “kendi
kendilerini vurdular”, “kaza
olmuştur”, “Örgüt içi infaz
yapmışlardtr”, “Bilmiyoruz”
gibi saçmalıklar anlattılar. 5
yaşındaki çocukları bile yalanlarına inandıramadılar.
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Katledilen 10 devrimcinin
fotoğraflarına bakın, gerçeği
göreceksiniz!
Ulucanlar
Katliamından
sonra, katliamın üzerini örtmek
için bir dava açtılar. Amaç devrimci tutsakların haklılığını ve
meşruluğunu
gölgelemekti.
Katliamı meşrulaştırmaktı. İddianameyi düzenleyen savcı
şöyle yazmış, katliamı şu sözlerle savunmuştu:
“Yasadan
kaynaklanan
yetkiyi kullandılar.”

Doğrudur, hepsi devletin
kendilerine verdiği yetkiyi kullanmış, devletin ilgili makamlarının talimatlarını yerine getirmişlerdir. Savcının bahsettiği
“Katletme Yetkisi” devletin
niteliğini ortaya koymuştur.
Bu davalara ve tüm çabalarına rağmen Ulucanlar Katliamını
açık açık savunamadılar, meşrulaştıramadılar. Bu yüzden
unutturmaya çalıştılar.
Halkın Avukatları olarak
büyük insanlığın tarihinde yerini
alan bu kanlı katliamı
ve katledilen Habip
GÜL, Ahmet SAVRAN,
Aziz DÖNMEZ, Ümit
ALTINTAŞ,
Mahir
EMSALSİZ, Halil TÜRKER, Önder GENÇASLAN, Zafer KIRBIYIK,
Abuzer ÇAT ve İsmet
KAVAKLIĞLU’nu asla
unutmadık, unutturmadık. Açılan davaların
sonuna kadar takipçisi
olduk. Katillerin peşini
bırakmadık.
Bugün
bizler de hapishanedeyiz. Aynı
kararlılıkla ifade ediyoruz:
“Ölürüz; ama teslim olmayız” diyenlerin anısı ve onuruyla Ulucanlar Katliamını asla
unutturmayacağız. Adaletin yerine gelmesi için mücadelemize
devam edeceğiz.
Ulucanlar Katliamının unutulmasına asla izin vermeyeceğiz!

Halkın Hukuk Bürosu
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Tankların önünden bir dağ düşse toprağa
Çoğalır toprakta bahara gülen yürek
Dağlarda sokakta fabrikada tarlada
Halkız biz yeniden doğarız ölümlerde...

DİRENİŞİNİ ÖLÜM ORUCU’NA ÇEVİRDİ. ADALET İSTİYORUZ!

13

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

EMPERYALİZME ve OLİGARŞİYE KARŞI SAVAŞLA
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ BİRLİKTE SÜRÜYOR!
- UYUŞTURUCU İLE AKLIMIZI,
KUMAR İLE EMEĞİMİZİ,
FUHUŞ İLE BEDENİMİZİ
ÇALMALARINA İZİN VERMEYELİM!
ÖRGÜTLENELİM SAVAŞALIM
KAZANALIM!
- BU MAHALLE BİZİM
KAHROLSUN FAŞİZM!
BU MAHALLE BİZİM
KAHROLSUN EMPERYALİZM!

- BU MAHALLE BİZİM
BU SAVAŞ HEPİMİZİN
UYUŞUTRUCUYA SON
KAHROLSUN FAŞİZM!
- BU MAHALLE BİZİM
KAVGA HEPİMİZİN
KOMİTELERDE BİRLEŞELİM!

- LİSELİLER ÖN SAFTA
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞTA!

- BURASI GAZİ
UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!

- LİSELİLER YOZLAŞMAYACAK,
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞACAK!

- BU MAHALLE BİZİM
BU KAVGA HEPİMİZİN
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞTA
BİRLEŞELİM!

- HALK CEPHESİ ÖN SAFTA
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞTA!
- HALK CEPHELİLER
YOZLAŞMAYACAK, UYUŞTURUCUYA
KARŞI SAVAŞACAK!
- UYUŞTURUCU GENÇLİĞİN İMHASIDIR!
İMHA OLMA, DEV-GENÇ’E KATIL!
- YOZLAŞMAYA KARŞI SAVAŞA ATIL!
HALK CEPHESİ’NE KATIL!
- HALKIMIZ SAFLARA
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞA!
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- BU MAHALLE BİZİM
UYUŞTURUCUYA KARŞI BİRLEŞELİM!

- UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞTA
GENÇLİK GÜCÜMÜZ KOMİTE
ÖRGÜTÜMÜZ!
- UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞTA
HALK GÜCÜMÜZ KOMİTE
ÖRGÜTÜMÜZ!
- VATAN BİZİM HALK BİZİM
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ HEPİMİZİN!
- VATAN BİZİM HALK BİZİM
UYUŞTURUCUYA İZİN VERMEYELİM!

- GENÇLİK SAFLARA
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞA!

- VATAN BİZİM YOZLAŞMA SİZİN
BU MAHALLEDE
UYUŞTURUCUYA YOK İZİN!

- MAHALLE SAFLARA
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞA!

- DEV-GENÇLİYİZ,
UYUŞTURUCUYA KARŞI EN ÖNDEYİZ!

- BU MAHALLE BİZİM
UYUŞTURUCUYU YENELİM!

- ÇETELER ZEHİRLER,
KOMİTELER TEMİZLER!

MUSTAFA KOÇAK, ADALETE AÇLIĞININ 90. GÜNÜNDE

Sayı: 139

6 Ekim 2019

“SEN BAKMA HAVANIN DURGUNLUĞUNA
DERYA DEDİĞİN UYUR UYUR UYANIR”

Şeyh Bedreddin

4
ANADOLU İHTİLALİMİZ DİRENİŞLERLE BÜYÜYOR

Direnmek Ve Zaferler Kazanmak
Parti-Cephe Geleneğidir!
Her Koşulda Direnme ve Kazanma
Geleneğini Yaratan Devrimci İdeolojidir.
Parti-Cephe Tarihi, Marksist-Leninist
İdeolojinin Yenilmezliğini Tüm Dünyaya
Anadolu Topraklarından
Göstermeye Devam Ediyor!

TÜRKİYE DEVRİMİNİN MANİFESTOSU:
KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR
KIZILDERE DİRENİŞİ

K

ızıldere direnişi tek
başına bir direniş
değildir. Kızıldere devrim mücadelesinin Anadolu topraklarına bir daha sökülüp atılamamasının adıdır. Ve oradan
başlayan gelenek onlarca tarihi
direniş yaratarak büyüdü.
Teslim olmak yok bu yolda.
Dağda, şehirde, fabrikada, meydanlarda yarattığımız her direnişimizin mayasında Kızıldere
var. Bugün emperyalizme ve
faşizme karşı dünyada M-L
savunan, M-L’ye uygun hareket
eden tek hareket olmamızın
kaynağıdır Kızıldere.
Bugün kendisine sol diyenlerin bir kısmı “Rojova Devrimi”
aldatmacasıyla Türkiye halklarını faşizmle baş başa bırakıp
kaçarken bir kısmı ise AKP faşizminin koltuk değnekliğini yapıp
Yüksel Direnişçileri’ne tıpkı faşist polisler gibi saldırıyor.
Dünyada her devrim hareketinin bir manifestosu vardır. Bu
manifesto bazen yazı ile olur
bazen de ülkemizde olduğu
üzere Kızıldere’de yaşanılan gibi
kanla yazılır.

Ülkemizde bugün OHAL kanunları geçerli. Tüm yasal haklar
rafa kaldırılmış durumda. En
küçük bir hak arama eylemine
bile yüzlerce polis vahşi biçimde
saldırıyor. AKP faşizmi hiçbir
hak, yasa tanımıyor. Yani düşman düşmanlığını yapıyor. Bu
onlar için olağandır. Olağan
olmayan ise bugün kendisine sol
diyenlerin devrim ve Cephe düşmanlığıdır. Yüksel direnişçilerinin eşyalarını kapı önüne atan
(atılanların içinde devrimci dayanışmanın bedelini canlarıyla
ödeyen Mahirlerin resimleri de
vardır) faşist AKP’nin faşist
bakanlarıyla görüşüp Yüksel
direnişçilerini linç eden, hatta
“gözaltına alınıp 15 dakikada
bırakıyorsunuz”
diyebilecek
kadar devrimcilere düşmanlaşmış bir sol var. Ve bu sol dönüp
Kızıldereye bir daha bakmalıdır.
Kızıldere; Yalnız devrimin
yolunun değil, devrimci dayanışmanın da manifestosudur. Mahir başta olmak üzere, THKPC’nin birçok yöneticisi, savaşçısı
o dönem aranır durumdaydı.
Ama aynı günlerde, THKO önderleri Hüseyin İnan, Deniz Gez-

miş ve Yusuf Aslan’ın idamı gündemdeydi.
Denizler’in idamını, oligarşinin devrimci harekete ve devrimin prestijine karşı bir saldırı
olarak gören Mahir’ler, içinde
bulundukları tüm güçlüklere ve
olumsuzluklara rağmen, idamları engellemek için bir eylem
kararı alırlar ve NATO’nun Ünye
Radar Üssü’ndeki üç İngiliz teknisyen bu amaçla kaçırılır...
Mahir’leri Kızıldere’ye götüren
de işte bu eylemdir.
“Aynı örgütten değiliz” diye
düşünmediler.
“Bize ne, ne halleri varsa
görsünler” demediler.
Kendilerine eylem önerisi

DİRENİŞİNİ ÖLÜM ORUCU’NA ÇEVİRDİ. ADALET İSTİYORUZ!
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getiren THKO savaşçılarına “bizi
cepte keklik mi sandınız” cevabı
vermediler. Onlar devrimciydiler.
“Devrim yolu engebelidir,
dolambaçlıdır, sarptır. Kurtuluş
Bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirlerine iletmesi ile
oligarşinin burcuna dikilecektir.
Her engelde düşen gerillaların
gövdesi bir devrim fırtınası yaratır. Her düşen gerillanın kanı
devrim yolunu kızıllaştırır, aydınlatır. Düşenler geride kalmazlar.
Onlar emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri
olarak yaşarlar. Düşenler devrim için, devrim yolunda vuruşarak düştüler. Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler. Onlar kurtuluşa kadar
savaş şiarını, devrim yoluna
kanları ile yazdılar.
Yolumuz bu yolda düşenlerin yoludur.
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ”
(Mahir Çayan)
Gün doğdu hep uyandık,
Siperlere dayandık,
Bağımsızlık uğruna da
Al kanlara boyandık...
1960’ların ikinci yarısıydı.
Yürüyordu Dev-Gençliler. Bu
marşla çınlıyordu meydanlar. Bu
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marş söyleniyordu
toprak işgal eden
köylülerin dilinde.
Boykotlarda bu marş
vardı.
Dev-Gençlilerin,
yürekleriyle dev gibi
gençlerin 1920’lerden sonra yeniden
Anadolu topraklarında yükselttiği bağımsızlık bayrağı bu marşla dalgalanıyordu nazlı nazlı.
Türkü’yle, Kürdü’yle, Lazı,
Çerkez’iyle Anadolu halklarının,
yedi düvelin işgaline son vererek
ulusal kurtuluş savaşını muzaffer biçimde tamamlamasının
üzerinden çok zaman geçmişti.
Köprülerin altından çok sular
akmıştı.
Yine gelmişlerdi. Bu kez askerleri, topları, tankları, bayraklarıyla değil, Marshall-Truman
“yardımları”yla gelmişlerdi. İkili
anlaşmaları, askeri ve ekonomik
paktlarıyla; NATO, İMF, DÜNYA
BANKASI, OECD’leriyle gelmişlerdi...
Uçak gemileriyle; 6. Filoları,
US Nimetzleri, Saratogalarıile,
Coca Colaları, McDonaldsları,
Hollywood’larıyla gelmişlerdi...
Bu bir “işgal”dir dedi DevGenç’in önderleri. Yürüdü DevGençliler:
İşçi köylü hep hazırız
Faşist düzene karşı
Halk savaşı veriyoruz
Emperyalizme karşı
Gelmeye devam ediyordu
emperyalistler;
Caterpillar,
Phillips Moris, Ford, Mobil,
General Dynamics, General
Elektric’leriyle geliyorlardı...
Adana’da, Sinop’ta, Eskişehir’de, Malatya’da, Batman’da,
Balıkesir’de, İncirlik’te üsleriyle

yerleşiyorlardı kovuldukları Anadolu’ya.
Emperyalizme karşı yeniden
kurtuluş savaşı vermek kaçınılmazdı. Kurtuluş savaşı, artık
1920’lerin başlarındaki gibi,
sadece ulusal değil, sınıfsal kurtuluşu da hedeﬂeyecekti.
Bu anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim demekti.
Yolumuz devrim yolu
Gelin gardaşlar gelin
diye devam ediyordu marşın
sözleri...
Ülkemizdeler işte yine. Dünden daha çok, dünden daha pervasız, dünden daha işgalci...
Cotarellileriyle, Wolfovitzleriyle
geldiler... Yankee dolu gemileriyle yanaştılar limanlarımıza.
Havaalanlarımızı, limanlarımızı
işgal ettiler tezkereli ve tezkeresiz...
Katletmeye, katliamlarına
suç ortağı yapmaya geldiler.
Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi çalmak, soymak için geldiler... Yoksullaştırmaya, doğmamışçocuğumuzu borçlandırmaya geldiler... Kültürümüzü, benliğimizi yok etmeye geldiler.
Fuhuşu, sefaleti getirdiler...
Geldiler; bize ait ne varsa
çalmaya, yok etmeye, değersizleştirmeye...
Geldiler eroinleri, kokainleri,
bonzaileri ile… Halkımızı yediden yetmişe uyuşturucu batağına saplamak için. Yozlaştırmak,
bencilleştirmek, bireycileştirmek, kendine, halkına ve vatanına yabancılaştırmak için geldiler…
Onlar böyle geldikleri için biz
de bugün haykırmaya devam
ediyoruz.
Yurdumuza Yanki dolmuş
Vurun gardaşlar vurun!
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12 Mart paşaları bir “muhtıra” vererek yönetime el koymuşlardı. Nihat Erim başbakanlığındaki hükümet devrimciler ve
aydınlar başta olmak üzere, tüm
halk üzerinde bir “balyoz harekatı” yürütüyordu. Bu adı bizzat
kendileri koymuşlardı. Bu yüzden Erim’in adı tarihe de “balyozcu Erim” olarak geçecekti.
Kitleler halinde gözaltılar,
tutuklamalar birbirini izliyordu.
Askeri cemseler, durmadan o
semtten başka semte operasyon
timlerini taşıyordu. İşte o günlerden birinde, Karadeniz’in bir
köyü kuşatıldı. Telsizler çalıştı,
G e n e l k u r m a y ,
Başbakanlık, ordu komutanlıkları harekete geçti.
Neydi onları bu kadar
heyecanlandıran? Köyde
kuşatılan evde bir elin
parmakları kadar devrimci vardı. Onları bu kadar
önemli kılan neydi?
Köyün
adı
Kızıldere’ydi. Tokat’ın
Niksar ilçesine bağlı kendi halinde bir köydü. O gün, o evdeki
devrimcilerin kanıyla kızıllaşacaktı köyün toprakları. Adının
Kızıldere olması, bir rastlantıydı
belki, ama tarihsel bir rastlantı
olduğuna kuşku yok. Çünkü bu
ülkede artık Kızıldere bir köyün
adı olmanın çok ötesinde şeyler
anlatan bir anlam kazanacaktı.
Dökülen kanı, kanlarla kızıllaşan
bir yolu, bir manifestoyu anlatacaktı.
30 MART 1972 KIZILDERE
O gün o saatte o kerpiç evin
çatısında hiç kimse on Adalı’dan
daha güçlü, daha özgür ve
kavga türkülerini daha içten ve
güzel okumamıştır. Bütün Anadolu’nun gözü kulağı, kalbi o
gün Kızıldere’de atmıştır.

Kuşatılmışlardı
Mahirler.
Milyonlarca yoksul Anadolu halkının kurtuluş umuduydular.
Onların sesi, onların kalbi Anadolu halklarının özgürlüğü için
çarpıyordu.
Kuşatıldılar.
Bekliyorlardı düşmanı korkusuzca.
Megafondaki ses ölü sesiydi.
Çünkü o ideolojik olarak ölmüş
olan kapitalizmin sesiydi.
“Teslim olun!”
Beklenin cevabı verdi Mahir;
“Biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik!”

Marşları, türküleriyle karşıladılar düşmanı. Koyu bir duman
yükseldi kerpiç evin bacasından.
Üzerlerinde kimlik, para ne
varsa yaktılar.
Onlar bu topraklarda Bedreddinlerin, Efelerin, Türkmen
ayaklanmalarının, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının destanlarını kendilerine örnek alıp gelmişlerdi. Yetimin hakkının çalınmaması, güzel Anadolu’muzun emperyalistlerin kanlı botlarıyla kirlenmemesi için o gün Kızıldere’deydiler.
Çatışma başladı. Yüzlerce,
binlerce kurşun yağdı kerpiç
evin üzerine.
Mahir haykırdı, “Erleri geri
çekin rütbeliler gelsin”
On kişiydiler. Sarıldılar son
kez birbirlerine. Aynı siperde

aynı hedefe çevirdiler namlularını. Göğüslerine yasladıkları dipçik halkın umuduydu.
Mahir düştü önce, sonra
Cihan, Ömer…
Namlular sustuğunda kan
renginde akıyordu artık Kızıldere. Adalıların kanını taşıyordu
büyük nehirlere, denizlere, okyanuslara…
Mahirleri o gün,
Kızıldere’ye, o küçük iki
katlı kerpiç eve getiren
şey Türkiye halklarının
bağımsızlık ve kurtuluş
özlemiydi.
“Kızıldere adın ahire
kalsın/Mahir yoldaş şanın
tarihe kalsın” diye başlar
bir marş. Ve onların adı
bir daha silinmemecesine yazıldı
tarihe kanla…
O gün köyün evlerinden
birinde, ellerindeki üç İngiliz
rehineyle birlikte on bir THKP-C
ve THKO savaşçısı bulunuyordu.
Oligarşi, aylardır peşindeydi
onların. O dönemlerde oluşturulmuş bulunan kontrgerillaya
bağlı infaz timleri, hemen
Kızıldere’ye intikal ettirildiler.
Operasyon, on devrimcinin
katledilmesiyle sona erdi.
Ordu, hükümet, burjuva
medya, Kızıldere’yi “son” olarak
ilan etti. Devrimci mücadele,
devrimci örgüt, yokedilmişti!
Oysa yanılıyorlardı. Son dedikleri bir başlangıçtı. Denilebilirdi ki, her şey yeni başlıyordu...
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AKP FAŞİZMİNİN KORUMASINDAKİ KESK,
EĞİTİM SEN HATAY ŞUBESİ’NE KAYYIM ATADI!
Devrimci Kamu Emekçileri Kayyımı Teşhir Edince,
Etekleri Tutuşan Eğitim Sen Genel Merkezi,
Yalanlarla Dolu Bir Açıklama Yayınladı.
İşte O Açıklama ve Gerçekler!

E

ğitim Sen Genel Merkezi 21 Eylül 2019
günü, disiplin soruşturması yürüttüğü üyeleri ve yöneticileri hakkında vermiş olduğu
kararın ardından yürütülen tartışmalara dair basına ve kamuoyuna bir açıklama yayımladı. Açıklamayı başlıklar halinde inceleyelim:
“Eğitim Sen Merkez Disiplin
Kurulu, kendisine yapılan başvuru sonrasında, 19 Eğitim
Sen üyesi ile ilgili 24 Ocak
2019 tarihinde başlatmış olduğu disiplin soruşturmasını 31
Ağustos 2019 tarihinde sonuçlandırmıştır. Soruşturma sonucunda 12 üye ile ilgili “ilk
genel kurulda üyelikten ihraç
edilmesi talebiyle üyeliğin
askıya alınması”; 4 üye ile ilgili
“üyeliğin 6 ay süre ile geçici
askıya alınması”; 3 üye ile ilgili
de “kınama” cezalarının verilmesine Eğitim Sen Merkez
Disiplin Kurulu tarafından oy
birliği ile karar verilmiştir.
19 Eğitim Sen üyesine verilen cezalar, Eğitim Sen Disiplin
Kurulları Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre tesis edilmiştir.
Cezaların ve ceza tekliflerinin tebliğ edilmeye başlanması ve duyulmasının ardından
ise akıl sınırlarını zorlayan,
anlaşılması mümkün olmayan
ithamlar ve iddialar ile kamuoyunu yanıltılmayı hedefleyen
yapılandırılmış bir algı operasyonu sahnelenmeye başlanmıştır.
Yapılan saldırılar sadece
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sendikamız Eğitim Sen’le
sınırlı kalmamış, aynı zamanda
konfederasyonumuz KESK ve
bağlı diğer sendikaları da
hedef alarak, kamu emekçileri
mücadelesinin toplam da
zaafa uğramasını hedeflemiştir.”
Öncelikle basınla paylaşılan
bu bilgilendirme yazısında sendikanın disiplin soruşturmasının
konusuna dair herhangi bir açıklamayı görememekteyiz.
Yani ne oldu da üyeler hakkında soruşturma yürütüldü?
Konudan haberdar olmayan birisi bu yazıyı okuduğunda sendikanın üyelerinin sendikaya dair
kötü bir şey yaptığını o yüzden
bu cezaları aldıklarını, aldıkları
cezayı da doğru bulmadıkları için
onu karalamaya çalıştığını rahatlıkla düşünebilir.
Peki Eğitim Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu, 24 Ocak’ta
bu soruşturmaları niye başlattı?
Basın ve kamuoyu bilgilendirilirken bu unutuldu mu yoksa atlandı mı?
AKP’nin
çok
sevdiği
KESK’teki tasfiyeci reformistlerin
de benimsediği ve yazılarında,
söylemlerinde sıkça başvurduğu
meşhur “algı operasyonu” sakın
tam da bu olmasın!
Eğitim Sen Genel Merkezi’nin, böyle açıklamalarla manipüle etmeye çalıştığı, kamu
emekçilerinden ve halktan gizlemeye çalıştığı, gerçeğin ta kendisidir!
Biz gerçeklerle konuşacağız.
AKP faşizminin icazetinde ve
korumasındaki KESK (Kamu

Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)’in zihinlerde yarattığı
‘algı’, ispat edilmiş, herkesçe
kabul görmüş bir kavram olan
direnişin kendisidir.
24 Ocak 2019’da başlatılan
disiplin soruşturması, 15 Ekim
2018’den beri KESK Genel
Merkezi içinde direnen üyelere
karşı sendika yöneticilerinin
yaptığı sistematik saldırıların
sonucunda oldu.
Çünkü 22 Ekim’de binlerce
kişi, paylaşılan videolarda sendika yöneticilerinden oluşan 50-60
kişilik bir grubun, 324 gün açlık
grevi yapmış, OHAL’i ve KHK’ları
tüm dünyaya duyurmuş, halkın
her kesimini “İşimizi Geri
İstiyoruz” talebi etrafında birleştirmiş Yüksel Direnişçisi Nuriye
Gülmen’i yerlerde sürüklemesini
ve sendikadan dışarıya atmasını
izledi.
KHK’lara karşı 3 yıldır her
bedeli göze alarak direnenlerin
tekmelerle, yerlerde sürüklenerek defalarca dışarıya atılmasını izledi.
Sonrasında bunu yapanlar,
halka teşhir edildi. Üyelerine şiddet uygulayan yöneticilerden kitlelerin hesap sorması istendi.
Bu süreçte KESK Genel
Merkezi haftalarca kapalı kaldı.
Direnen ihraç üyeler sendikadan içeriye alınmadı.
Hatta KESK Genel Merkezi
önünde bu saldırıları yapan, talimatı veren, tüm bunlara destek
verenler “KESK Onurumuzdur”
şeklinde basına açıklama yaptı.
Yaşananlar karşısında AKP
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10 Ekim 2018 Şeref Malkoç KESK GM ziyareti

de boş durmadı. 10 Aralık
2018’de Yüksel direnişçilerine ve
destekçilerine bir operasyon düzenledi. Yüksel direnişçileri gözaltındayken, Süleyman Soylu 16
Aralık günü mecliste “DHKP-C
KESK’e çökmeye çalıştı, yine
biz müdahale ettik.” dedi.
KESK
MYK,
Süleyman
Soylu’ ya ne cevap verdi? Biz
basınla paylaştığı bu yazı kadar
bile bir açıklama duymadık.
Peki Soylu’nun açıklamaları
yenilir yutulur şeyler miydi?
Israrla KESK yöneticilerinin
buna cevap vermesini istedik.
Kulakları sağır, dilleri lal oldu.
Sonuçta İçişleri Bakanının
yaptığı bu açıklamaya hiçbir
cevap vermedi, üyelerinin 8
gün gözaltında tutulmalarına
ve kriminalize edilmelerine
dair tek bir açıklama yapmadı.
Ama bu cezalardan sonra yapılan tartışmalara vakit kaybetmeksizin karşılık verdiler.
Cezalara verilen tepkilerin
kamu emekçilerinin mücadelesini
toplamda zarara uğratıldığını
iddia etmişler! Ya sizin emekçi
halkımıza ve kamu emekçilerine verdiğiniz zarar?
15 Temmuz’dan sonra 140
bine yakın kamu emekçisinin
ihracıyla aileleriyle birlikte 1,5
milyon insan açlığa terk edilmiştir. Bunun 5000’e yakını
KESK üyesidir.
Ülke KHK’larla yönetilmiş,
OHAL’le sokağa çıkmak imkansız hale getilirilmiştir. Faşizmin
azgınca saldırdığı bu süreçte
KESK yöneticileri, saldırıyı
bertaraf etmek için mücadeleyi
değil, kendilerini korumayı tercih etmiştir.

22 Ekim 2018 KESK Yönetimi KEC’lilere saldırdı

KESK MYK, KESK’i Kuruluş
Amacından Saptırmıştır!
KESK MYK, Tüm Üyelerine
ve Halkımıza Hesap Vermelidir!
KESK yönetimi kişilerden ibaret değildir. KESK, sadece kamu
emekçilerinin ekonomik, özlük
haklarını korumak için kurulmuş
bir sendika da değildir. KESK, kamu emekçilerinin sınıf örgütüdür. Politik bir örgütlenmedir.
KEC’lilere ve Yüksel Direnişçileri’ne saldırı kararları veren kişiler değil; yönetimde
bulunan HDP, ÖDP, EMEP,
Halkevleri ve CHP’dir.
OHAL’e ve KHK’lara karşı
tek bir direniş örgütlememek,
var olan direnişlerden polis
saldırısına karşı bedel ödemekten kaçtığı için imzasını
çekmek,
11 ay boyunca “KESK, tüm
ihraçlara sahip çıkmalıdır.”
sloganıyla içinde yapılan oturma eylemini zorla bitirmek için
direnişçilerin eşyalarını ve
devrim önderlerinin fotoğraflarını çöp poşetlerine doldurup
dışarı atmak,
bu eylemi yapan Kamu
Emekçileri Cephesi hakkında
“işgalciler, bir grup, bir anlayış
vb.” açıklamalar yapmak,
direnenlere, üyelerine karşı
şiddet uygulamak, linç etmeye
kalkmak,
Devlet Denetleme Kurulu’nun denetimine girmeyi yani
Cumhurbaşkanlığına bağlanmayı kabul etmek,
Devlet Denetleme Kurulu
üyesi AKP’li Şeref Malkoç’u
103 canımızın katledildiği 10
Ekim günü Genel Merkez binasında ağırlamak,

Süleyman Soylu’ya cevap vermemek, Temel Karamollaoğlu ve Meral
Akşener’ i ziyaret etmek elbette faşizmle
işbirliği suçunu işlemektir!

İşte o yüzden sadece üyelerinize karşı değil tüm halka hesap
vereceksiniz. KESK yöneticilerine dair yürütülen teşhirin politik
muhtevası budur! Akıl almaz
iddialar dediğiniz şey ideolojik
mücadeledir. İki sendikal çizginin
çarpışmasıdır. Ve, evet reformizmle oportünizmle yürütülen,
bir sendikada ete kemiğe bürünmüş amansız mücadeledir.
Yazının ikinci başlığı disiplin
kuruluna dair. Şöyle deniyor:
“Eğitim Sen merkez Disiplin
Kurulu son dönem yaşanan
tartışmaların odağına oturtulmaya çalışılmaktadır. Ancak
hatırlatmak isteriz ki Merkez
Disiplin Kurulu sendikamızın
en üst karar organı olan Eğitim
Sen Merkez Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
Son dönemde çokça altı
çizilen üye iradesinin onayı ile
göreve gelmekte ve tamamen
bağımsız bir organ olarak görevini yerine getirmektedir. Tüm
şubelerden gelen genel merkez delegelerinin oyları ile
seçilen ve genel kurul tarafından yetkilendirilen bir organı
bu şekilde zan altında bırakmak kabul edilebilir bir durum
değildir.”
Eğitim Sen veya KESK’e bağlı
başka bir sendikanın seçimlerinin
nasıl yapıldığını ve organlarının
nasıl belirlendiğini hepimiz biliyoruz.
Yönetimi, yukarıda adını saydığımız siyasi anlayışlar oluşturmaktadır. Disiplin ve Denetleme
Kurulları da bu anlayışlardan oluşan grupların içerisinden belirlenir.
Yani seçimi kazanmış ittifa-
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kın dışından kimse disiplin
veya denetleme kuruluna giremez.
Kaldı ki, KEC’lilerin, kararların
altına imza atan kişilerle işi yok.
O kişilerin zaten bir sendikal
anlayışları var. Bizim tartıştığımız
o sendikal anlayışların kendisidir.
“Zan altında bırakmak”
denilerek demogoji yapılıyor.
Nasıl bu ülkede yargı iktidardan bağımsız değilse Eğitim
Sen’de de disiplin kurulu,
yönetimde bulunan anlayışlardan bağımsız değildir.
Eğitim Sen Genel Merkezi,
ibretlik açıklamasının 3. bölümünde ise şöyle diyor:
“SUÇ VE CEZA…
Tartışmanın başka bir boyutu da neyin cezalandırıldığıdır:
iddia edildiği gibi üyelerin
demokratik muhalefet etmesi
mi yoksa sendikanın hedef
haline getirilerek zafiyet oluşması mı?
Öncelikle belirtmek gerekir
ki, örgütlerin kendilerini kimi
saldırılara karşı korumak amacıyla mekanizmalar geliştirmesi en doğal olanıdır.
Disiplin ve Denetleme kurulları sendikanın içeriden ve
dışarıdan yıpratılması, güçsüz
duruma düşürülmesine karşı
oluşturulan organlardır. Saldırılara, çürümeye, her türden
olumsuzluğa karşı sendikayı
korumakla görevlidirler.
Bu görevi de üzerinde uzlaşılan, mutabakatla oluşturulan
tüzük ve ilgili yönetmeliklerle
yaparlar. Tüzüğün ve yönetmeliğin, her hangi bir üye veya bir
grup üye tarafından, artık bağlayıcı ve geçerli olmadığı düşünülüyorsa veya o şekilde davranılmaya başlanmışsa artık
bir mutabakat veya uzlaşıdan
söz etmek mümkün değildir.
Bu bağlamda bakıldığında
aslında cezalandırılan demokratik muhalefet hakkının kullanımı değil, bizzat artık sendikaya karşı geliştirilen ve kabul
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edilmesi mümkün olmayan fiillerdir.
Disiplin
Kurulları
Yönetmeliğinin 4. Maddesi
muhalefet
etme
hakkını
güvenç altına almaktadır:
Madde 4- EĞİTİM SEN’de
üye ve yöneticilerin eleştiri
hakları sendikal demokrasinin
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu
hak sendika üyeleri arasında
ve sendikal toplantı ve alanlarda kullanıldığı sürece disiplinsizlik olarak nitelendirilemez.
Yıllar içerisinde ve üstelik
de ağır bedeller ödenerek oluşmuş köklü bir geleneğin sürdürücüsü olan Eğitim Sen’in
farklı görüşlere, muhalefete
tahammülsüz olduğunu bırakın iddia etmeyi, bir anlığına
düşünmek bile anlaşılabilir ve
kabul edilebilir değildir.
Yönetmelikte de ifade edildiği gibi, sendikal alanla sınırlı
olan muhalefet her dönemde
olmuş ve olmaya da devam
edecektir. O alan bize ait olan,
kurallarını, sınırlarını ve işleyişini bizim belirlediğimiz alandır.
Ancak “demokratik muhalefet hakkını kullanıyorum” adı
altında sendika ile ilgili her türden mesnetsiz, geçersiz, kimi
zaman iftira boyutlarına ulaşmış
kara
propagandanın
muhalefet hakkı olarak kabul
edilemeyeceğini bilmek gerekir. Yapılan bir hakkın kullanımı değil sendikaya karşı faaliyettir.
Sendikanın güçsüzleşmesi
ve kamuoyunda itibarının
zedelenmesinin hedeflendiği
açık olan bu faaliyetlere karşı
sendikanın kendi organlarını
kullanarak, sendikayı korumaya çalışması yapılması gereken en doğal ve doğru davranıştı.”
Görüldüğü gibi burada cezaların niye verildiği anlatılmış.
Mesela ‘saldırılar ve çürümeye
karşı sendikayı korumuşlar!’
Oysaki kendilerinin de bildiği gibi
direnmeyen çürür!

Direnmeme kararı alarak
kendileri çürümüş, AKP’nin
saldırılarına karşı tek bir cevap
vermeyerek sendikal suçu
kendileri işlemiştir.
Tüzük ve yönetmelikten bahsediyorlar. Mesela verdikleri
cezaların, sahte dediğimiz hani
şu kabul ettikleri ve içine bir
güzel sığarak bürokratikleştikleri, 4688 sayılı sendikalar
yasasında bile karşılığı olmadığını hiç araştırmışlar mı?
Böyle bir cezayı veremeyeceklerini biliyorlar mı?
Son derece üstenci bir dille
kaleme aldıkları bu bölümde
uzlaşı ve mutabakattan bahsedilemez derken “sendikanın sahibiyiz” dediklerinin farkındayız.
Bunun ilk ihraçlar başladığında
Adalet Bakanının KESK’li ihraçlar için “AKP’yi sevmiyorlardı.
AKP’nin politikalarına karşılardı. İdari tasarrufta bulunduk.”
söyleminden bir farkı olmadığı
apaçık ortada!
Cezalandırılan şeyin muhalefet etmek değil yapılan fiiller olduğunu söyleyip, onu da “hukuki
olsun” diye bir maddeyle bağlamışlar. Sendika içinde muhalefet
sendika içinde olur! Yani kol kırılsın yen içinde kalsın! Pratik
aynadır. Aynanın yansımaları
nasıl her yerden görülüyorsa
yaptığınız ya da yapmadığınız
her şeyi insanlar görecektir.
Nuriye ve Semih’e sahip çıkmadığınızı tüm dünya biliyor.
Direnme kararı almadığınız
için ceza verdiğiniz üyelerinizi
bırakın, herkes sizi yerden yere
vuruyor. Yani kırık kolu içine
sokacağınız bir yen kalmamış.
Üyelerinize ve tüm bunları takip
eden halka karşı yüzünüz yok!
KEC’liler sizin izin verdiğiniz
kadar konuşacak, sizin yaptığınız
gibi faşizmin icazetine sığınacak,
teslimiyetçiliğiniz
karşısında
susacak mı sandınız?
Herkesin gözü önünde yaşananları, sizin izin verdiğiniz yerlerde konuşacaklarını mı sandınız?
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Oysaki anayasanın 34.maddesi bile bunu açıkça tarif ediyor.
Burjuvazinin yasaları bile bu
hakkı korumuş. Yani diyor ki
Eğitim Sen; benim belirlediğim
sınırlar içinde muhalefet et!
Siz, polisin icazet sınırlarının içerisinde eylem yapmaya,
AKP’nin istediği ölçülerde ve
biçimlerde sendikacılık yapmaya alışkın, düzeniçi olabilirsiniz. Ama biz değiliz!
Devrimci sendikal anlayışın
tarihinde böyle bir şey yoktur.
KESK ve bağlı sendikaların
yönetimlerinde olduğumuz süreç
içerisinde de kamu emekçilerinden, halkımızdan hiçbir şeyi gizlemedik. Şerh düştüğümüz kararları basına duyurduk, halkla paylaştık. Çünkü devrimciler halktan
hiçbir şeyi gizlemezler!
Sendikayı itibarsızlaştıran şey
yönetime karşı yapılan muhalefet
değil sendikanın üyelerine sahip
çıkmaması, faşizmin saldırılarına
ve baskılarına karşı hiçbir şey
yapmadığı gibi yapanlara karşı
da bu şekilde davranmasıdır.
Sendika yöneticileri bu tutumlarıyla başta şehitlerimize, yarattığımız değerlere ve mücadelemize ihanet etmişlerdir.
Baştan sona demagoji ve suç
bastırmak için yazıldığı belli olan
açıklamanın son bölümünde
Hatay’daki kayyım konusunda
şöyle deniyor:
“İHRAÇLAR VE KAYYIM….
Sendikanın üyeleri sendika
işleyişini, ilkelerini ve amaçlarını bilirler ve buna uygun davranırlar. Ortak yaşam için ortak
ilkeler ve işleyişin olması
doğal bir zorunluluktur. Ancak
son dönemde yaşanan tartışmalar ve özellikle “Hatay
Şubeye kayyım atandı” söylemini kullananlar bu işleyiş ve
ilkelerden bihaber olmalı ki,
kamuoyunu doğru olmayan
pek çok bilgi ile meşgul etmektedirler.
Öncelikle belirtmek gerekir

ki yapılan işlem, Hatay Şube
üyesi dokuz kişi ile beraber
toplam 12 üyenin üyeliğinin
askıya alınmasıdır, ihraç değil.
Herhangi bir eğitim veya bilim
emekçisinin üyeliğe kabul edilmesi yetkisi Merkez Yürütme
Kurulunda, ancak üyelikten
çıkarma yetkisi Merkez Disiplin
Kurulunun teklifi ile Merkez
Genel Kuruluna aittir. Doğal
olarak bir sonraki genel kurul
bu kişilerin üyelikten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.
Üyelikten ihraç istemiyle
üyeliği askıya alınan şube
yürütme kurulu üyelerinin,
ortaklaşarak oluşturduğumuz
tüzük gereği üyelik haklarını
kullanmaları mümkün değildir.
Şube yürütme kurulu üyeliği
de üyenin seçme, seçilme
hakkı bağlamında kullandığı
haklardan biridir. Hatay Şube
Yürütme Kurulu üyelerinin,
üyeliklerinin askıya alınmasından dolayı oluşan bu durumda
şubenin yürütme kuruluna
görevlendirmede yine tüzüğümüz göre olağan genel kurulda
seçilmiş olan yedek yürütme
kurulu üyelerinden yapılmaktadır. Bu durumun “kayyım
atandı” şeklinde kamuoyuna
sunulması da bilinçli bir karalama ve algı oluşturma çabasının parçasıdır.
Genel kurulda yedek şube
yürütme kurulu olarak seçilen
ve Eğitim Sen üyesi olan arkadaşların baskı altına alınmaya
çalışılması, bu tartışmanın
“onur-onursuzluk” düzleminde
sürdürülme çabası ve yine bu
tartışmanın da sendikal zemin
ve organlarda değil de kamuoyuna açık platformlarda yapılması aynı tarz ve yaklaşımın
sürdüğünü bizlere göstermektedir.
Oysa tüzüğümüzün 42. maddesi açık şekilde şube yürütme
kurulu yedek üyelerinin de asil
üyelerle beraber şube genel
kurulunda seçilmesini düzenlemiştir. Bu düzenleme ile şube

yürütme kurulu yedek üyeleri
de tüzel kişiliğin parçası haline
gelmektedir. Bundan dolayı da,
Hatay
Şube
Yürütme
Kurulunda boşalan üyeliklere
yedek şube yürütme kurulu
üyelerinin gelmesi tüzüğe bağlı
işleyişimizin doğal ve olması
gereken biçimidir.
Bu bağlamda yedek şube
yürütme kurulu üyelerinin,
şube yürütme kurulu üyeliklerine görevlendirilmesin kayyım
olarak nitelendirilmesini şiddetle reddediyoruz.
Sendikanın organlarında
her tartışmayı sürdürme olasılığı varken, bunu kullanmamak, hatta iki yılı aşkın süredir
Hatay Şube Yürütme Kurulunun Genel Meclis toplantılarına katılmayarak görüşlerini
Eğitim Sen’le paylaşmamaları
ne yapmaya çalıştıkları ile ilgili
ciddi fikir vermektedir.
İki yıldır sendikaya hiçbir
öneri getirmeyen, üye ve temsilcilerinin görüşlerini alma
ihtiyacı hissetmeyen, sendikanın organlarında devam eden
tartışmalara katılmayanların
politik olarak farklı oldukları
için tasfiye edildiklerini iddia
etmeleri inandırıcı değil, dahası gülünçtür.
Sonuç olarak, içerisinden
geçtiğimiz bu dönemde tarihsel sorumluluklarının farkında
olan bir sınıf örgütü olarak
Eğitim Sen, yaşamda karşılığı
olmayan, sanal ve bir yerlerde
yapılandırılan
tartışmaların
parçası olmayacaktır.
İlkeleri ve işleyişi belli olan
sendikamız, bu güne kadar iç
işleyişini nasıl düzenlediyse
bundan sonra da aynı şekilde
devam edecek ve hiçbir örgütsel zafiyete ne Hatay’da ne de
başka bir şubede müsaade
etmeyecektir.”
Bu bölüm bütünüyle Hatay
Eğitim Sen Şube’ye ayrılmış.
Hatay Eğitim Sen şubeye kayyum atanmasını, halkımıza teşhir
etmemizden rahatsız olmuşlar.
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Nihayetinde
kendileri
AKP’nin kayyumlarına karşı!
Ama o kadar benzeşmiş durumdalar ki AKP ne yaparsa
öğreniverip uyguluyorlar.
Mesela AKP bunu nasıl yapmıştı? Diyarbakır, Van, Mardin
belediyelerinin
başkanlarını
görevden aldı. Yerine kendi valilerini atadı. Bunu da “ teröre yardım ediyorlar” adı altında yaptı.
Hatay Eğitim Sen’in yöneticilerinin üyeliklerinin askıya alınması
da “sendikayı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” şeklinde yapıldı.
Görüldüğü gibi birbirinden hiç
farkı yok! Bir dolu laf kalabalığı
yapılarak gerçek gizlenmek
istenmiştir. Yapılan şeyin adı bellidir. Hatay Eğitim Sen Şubeye
kayyum atanmıştır.
Hatay Eğitim Sen’e kayyum
atanmasının nedenleri bellidir.
Bu noktada Hatay Eğitim Sen’in
son üç yılda neler yaptığına bakmak yeterlidir.
1 Eylül’le birlikte başlayan
açığa almalar sürecinde Hatay
Şube’nin 1000 üyesi açığa alınmıştı. Açığa almalara yönelik
başlattıkları direniş sonucunda 1000 üyenin tamamı geri
döndü.
Eğitim Sen’in yöneticileri toplantılarda geri dönüşleri CHP’li
milletvekillerinin çabalarına bile
indirgemişlerdi. Kendi şubesinin
direnişiyle elde ettiği zaferi bile
görmezden gelen bir aymazlık
içerisinde davrandılar.
Hatay Şube, direnenlere
sahip çıktı. OHAL ve KHK’lara
karşı tavrını net koydu. Direnenlerin yanında yer aldı. Her
daim aktif bir şube oldu. Yapılan
etkinliklerde nitelik ve nicelik olarak olarak hep en önde oldu.
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Hatay Şube’nin yöneticilerinin görevden alınması politiktir. Genel Merkez’deki anlayışlara, teslimiyetçiliğe karşı tavır
almaları; ihraç edilmeye çalışılmalarının asıl nedenidir.sının
nedeni budur. Asıl bunun aksini iddia etmek apolitik bir söylem olur.
AKP’nin yaptığı seçim stratejisine benzer bir yol deneyip
2020’de yapılacak genel kurul
öncesi yönetimde bulunan ittifakların alamadıkları tek şubeye el koymalarıdır bütün olan
biten. Kendisinin olmayan ya da
kendisine tabi olmayan her grubu
tasfiye eden klasik bir “sol”
çocukluk hastalığıdır. Yani yapılan şey öyle üyeler çok konuştu,
disiplinsiz davrandı ben de ceza
verdimden ötedir.
Bu bölümde yazılan ifadelerin
en net olanı ve kendini en iyi şekilde ifade edeni ortak yaşam için
ortak ilkeler ibareleri olsa gerek!
Barış içinde bir arada yaşam ifadelerinin bir başka biçimi bu söylemde gizli. Uzunca
bir zamandır bu ifadeyi kullandıklarını biliriz. Onların demokrasi anlayışıdır bu.
Mesela “barış içinde bir arada
yaşamak” için çağrı yaptıkları
faşizmdir. Lenin ne güzel tarif
etmiştir bunu: “Kapitalizm ve
sosyalizm yan yana var oldukça barış içinde yaşayamazlar.
Ya biri ya öteki zafer kazanacak.” Bizim demokrasi anlayışımız da budur!
Sürekli Tüzük Ve Yönetmeliğe Vurgu Yapan, İlkelerden
Bahseden Eğitim Sen, Tüzükte
Yazan Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık Faşizme Karşı Demokrasiyi Savunur Maddesinin Neresinde?
Sendikalarda kamu emekçilerini bir araya getiren antiemperyalist anti faşist olmaktır. Ortak ilke budur! Kurallar
değişebilir; ama ilkeler değişmez. Eğitim Sen’in yönetimindeki anlayışlar bunu çoktan

unutmuş olmalılar. Tüm yazı
boyunca adeta Rousseau’nun
Toplum Sözleşmesindeki gibi
bir sözleşmeden bahsedip durmuşlar. İdeolojiden sapmanın
getirdiği sonuç budur!
Sonuç kısmında belirttikleri
sınıf örgütü ifadesine denilecek
tek bir söz bulamıyoruz. Son 3
yıldır iş güvencesinin tamamen
ortadan kaldırılması anlamına
gelen, yüz binlerce insanın ihraç
edilmesiyle varlık yokluk mücadelesi verilen bir ortamda kılını
kıpırdatmayarak sınıf örgütü
olduğunu iddia etmek tam bir
aymazlıktır!
Direnmemekle faşizme güç
verdiniz hepsi bu! Yaptıklarınız
sosyalistlere, devrimcilere, ilericilere, yurtseverlere, demokratlara, tüm bir halka yazmadı, AKP faşizmine yazdı. Devrimci sendikacılık yapanların, direnenlerin yaşamda karşılığı var.
Direnenlere sahip çıkan bu
halkın yaşamda karşılığı var.
Söylemeye çalıştığınız şeyi açıktan söyleme cesaretine sahip
olun! Başka yerlerde yapılandırılan ne demek? Bu, AKP’nin her
sıkıştığında başvurduğu lobi safsatasına benziyor.
Sonuç olarak örgütsel zafiyete
düşmediğini göstermek adına
verdikleri cezalar ve kayyum
uygulaması bu anlayışların içinden geçtiğimiz bu süreçte politik
olarak nasıl sınıfta kaldıklarını
gözler önüne sermektedir.
Üyeler ve tüm halk nezdinde
teşhir olmuşlar, şiddet uygulamışlar ama bunun karşısında
şiddet uyguladıklarına, bu tutumu eleştirenlere karşı cezalar vermişlerdir. Yönetememe
krizinin içine düşmüşlerdir.
Sendikayı top yekûn nasıl
zaafiyete uğrattıkları ortada!
Tabanı hiçe sayan, kendini sendikanın tek sahibi olarak gören bu
anlayışlara karşı mücadelemiz
devam edecek. Son sözü bir
öndere bırakalım: “Reformizme
karşı mücadele faşizme karşı
mücadeledir.”(Dimitrov)
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Okmeydanı’nda Faşist Saldırılara Karşı
Tavrımız ve Direnişlerimiz

O

kmeydanı mahallesi
kurulduğu günden
buyana faşist devletin en korktuğu mahallelerimizden birisi olmuştur.
Korkmakta da haklıdırlar;
çünkü Okmeydanı örgütlü bir
mahalledir yani Cephe’dir. Ve
tam da bu nedenleridir ki yedi
gün yirmi dört saat, mahallenin
girişinde polis otobüsleri, çeşit
çeşit zırhlı araçlarla bu korkularını gösterirler.
Dünden bugüne Okmeydanı’nı yozlaştırmak için ellerinden
geleni artlarına koymamışlardır.
Ancak yaptıkları her saldırı
Cephelilerin barikatları ve halkın
direnişi ile karşılanmıştır.
17-19 Haziran 1995
İhbarcı Hasan Levent'in
DHKC tarafından cezalandırılmasından sonra Okmeydanı sivil
faşistler ve polisin hedeﬁ oldu.
Düşman
Okmeydanı'nda
Alevi-Sünni çatışması yaratmak
istiyordu.
17 Haziran'da 2000 polis
Okmeydanı'nı kuşatmaya alarak
halka azgınca saldırdı.

2

DHKC'liler hemen barikatlar
kurarak saldırıyı püskürtmeye
çalıştılar. Ancak barikatların
yetersiz kalması nedeniyle çatışa çatışa mahalle aralarına çekildiler. Polisin bu ilk saldırısında
200 kişi gözaltına alındı.
Polis yoldan geçen, düğüne
gelmiş olan, bakkala giden,
hatta üzerinde gecelikle çöp
atmaya giden, kısacası yolda
gördüğü 200 kişiyi gözaltına aldı.
Onlara göre Okmeydanı halkı
düşmandı.
Ve bu düşmanlığın neticesinde gözaltına aldıkları bu 200 kişiyi Vatan işkencehanesine götürüp çok ağır işkence yaparlar.
Bir çocuğunun kolu, bacağı
kırılır. Ardından çıkarıldıkları
mahkemede bu 200 kişi tutuklanırken bu kez direniş tutuklanan 200 kişinin serbest bırakılması için yapılır.
Devrimci Halk Güçleri bu saldırıya karşılık ertesi gün
Okmeydanı Cemevi önünden
Haşim İşcan Parkına kadar bir
yürüyüş yaptılar, Hüseyin Aksoy
Parkı'nda ise HADEP'lilerle birlikte basın açıklaması yapıldı.

Yine aynı gün Cem
ve Kültürevi açılışında saldırı protesto edilirken açılıştan sonra evlatları gözaltına alınan aileler dernekten ayrılmayarak evlatlarının
serbest bırakılmasını istediler.
19 Haziran'da
aileler ve Devrimci Halk Güçleri
bir
açıklama
yaparak
Okmeydanı Halk Komitesi'nin
aldığı karar doğrultusunda
Haşim İşcan Parkı'na doğru
yürüyüşe geçtiler. Burada gözaltıların serbest bırakılması için
oturma eylemi yapan kitlenin
sayısı gittikçe arttı. Akşam saatlerinde polis saldırı hazırlıklarına
başlarken kadınlar ve çocuklar
parktan uzaklaştırıldılar.
DHKC'liler polisin saldırısını
taş ve molotoﬂarla karşıladı.
Polis Cepheli'lere yanaşamadı.
DHKC'liler herhangi bir gözaltı
veya kayıp vermeksizin dağıldı.
Polis hıncını çevredeki halktan
alarak insanları rastgele gözaltına aldı.
Okmeydanı'ndaki bu direnişin duyulmasıyla İngiltere,
Almanya, Avusturya, Hollanda'daki Devrimci Halk Güçleri
direnişi desteklemek amacıyla
çeşitli eylemler yaptılar.
Tarihimizden aldığımız güçle,
düşmanın bütün saldırı ve provokasyonlarını, halkımıla kenetleneceğiz.
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Armutlu’da 7 Yaşındayken Panzerle
Ezilerek Katledilen Sevcan Yavuz,
Sorulacak Hesabımızdır!

O

ligarşinin kâbusudur
gecekondular, yoksul mahalleler. Etiler’deki gökdelenlerinden baktıklarında gördükleri Armutlu’nun gecekondularından gelip
gırtlaklarına dayanacak olanların
öfkesidir.
Bu nedenle Armutlu’dan bir
an evvel kurtulmak istiyorlar. Bu
işin bir yanını rant oluşturuyorsa
asıl olan diğer yanını ise halktan
duydukları korku oluşturuyor.
Çünkü suçlular. Halka karşı işledikleri suçların hesabını veremezler. Bu nedenle o halkı yok
etmek, öfkesini çıkaramaz hale
getirmek istiyorlar.
Dünden bugüne Armutlu
halkını sindirmek için yapmadıkları kalmadı. Dün nasıl Sevcan’ı
katlettilerse, bugün de Dilek
Doğan, İbrahim Devrim Top,
Yılmaz Öztürk’ü aynı nedenden
dolayı katlettiler.
Ancak ne polis ordularıyla
yaptıkları baskınlar, ne de katliamlar Armutlu halkını teslim
almaya yetmedi.
Dünden bugüne evlatları
polis tarafından katledilen Armutlu halkı direnmeye devam
ediyor.
Sevcan Yavuz
Küçükarmutlu’da Katledildi
Halkın direnişini ve örgütlenmesini dağıtmak için İstanbul
Küçükarmutlu’ya işgal güçleri
gibi yerleşen, çocukların okulunu karakola dönüştüren polis
işgalinde,
okul
bahçesine
“konumlanan” bir panzer tarafından ezilerek katledildi.

24

“Panzer Ezdi Yüreğini”
17 Kasım 1992
Yoksullara kan ve ölümden,
gözyaşından başka bir şey vermiyorlar. Küçükarmutlu’yu işgal
ettiklerinde “Huzuru sağlamak”
için geldiklerini söylüyorlardı.
Önce “yıkım yok” dediler.
Sonra hizmet yasakları, yıkım
kararları çıkardılar. Gece yarısı
baskınlarıyla, gözaltı operasyonlarıyla ilan edilmemiş bir
sıkıyönetim uyguladılar.
Ayak direyeni, önlerinde
eğilmeyeni “terörist” ilan ettiler. Çocukların payına düşen,
okullarının karakol haline getirilmesi oldu. Ve sonunda 6 yaşında
küçücük bir kız çocuğunun kanını akıttılar, ona kendi okulunu
mezar ettiler. Daha 5 harf bile
öğrenemeyen Sevcan’a ‘ölüm’ü
öğrettiler.
Küçükarmutlu
Hacı
Mehmet
Şalgamcıoğlu
İlköğretim Okulu birinci sınıf
öğrencisi Sevcan Yavuz; okul
bahçesinde oyun oynarken,
manevra yapan bir polis panzeri
tarafından ezilerek katledildi.
Küçükarmutlu’daki okulları
karakol olarak kullanan polis,
Sevcan’ı katlettikleri gün okulu
gece yarısı apar topar terk etti.
Olaydan sonra saat 12.00’ye
kadar okula hapsedilen çocuklar
dışarı çıkınca Sevcan’ın ezildiği
yeri çiçeklerle donatarak saatlerce buradan ayrılmadılar. Olayı
öğrenip gelen Küçükarmutlu halkıyla birlikte okul bahçesinde
katliamı protesto eden sloganlar
attılar.

Öğleden sonra okula gelen
işkenceci bir polis şeﬁnin talimatıyla polis halka ve çocuklara saldırdı. Aynı akşam mahallede
toplanan veliler, “Polis çekilene
kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz” diyorlardı.
18 Kasım günü “olayı unutun, dersinizi yapın” diyen okul
müdürü de halkın hışmına uğradı. Bir anne, müdür Kamil
Pulat’ın yakasına yapışarak:
“En büyük katil sensin.
Burası okul, sen polisi burada
nasıl barındırırsın. Unutun ne
demek?. Biz çocuklarımızı okula
mı, mezara mı gönderiyoruz?”
diyordu.
Sevcan’ı katletmekle yetinmeyen polis ailesini de tehdit
edip, evlerini abluka altına alarak cenazenin Küçükarmutlu’da
toprağa verilmesini engelledi.
Sevcan’ın cenazesi Zonguldak’a
götürüldü.
İstanbul Özgür-Der yaptığı
açıklamada katliamı protesto
ederek “Dün Ankara’daki infazları gerçekleştiren polislerini
ödüllendiren siyasi iktidar,
bugün Küçükarmutlu’da panzeri kullanan polise ne ödül verecek?” diye sordu.
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7 Yaşındaki Sevcan Yavuz,
Özgürlük Türküsü grubu tarafından yapılan bir şarkıyla ölümsüzleştirildi:
Armutlu’nun karakolmuş
okulları
Bahçesinde bir panzer yatarmış,
Panzerin gölgesinde büyürmüş çocuklar
Panzer çocuğun topunu çalmış,
Çocuk koşmuş topunu almaya
Panzer yürümüş, çocuk 7 yaşında kalmış.
Yapraktaki şiir benim
Okuldaki bahçe benim
Direnişte doğdum da ben
Adım ondan Eylem ben
Armutlu’da doğdum da ben
7 yaşında dillerim
7 yaşında düşlerim
Panzer ezdi yüreğimi
Donup kalan gözler benim
Dağ benim deniz benim
Ördüğümüz kondu benim
Yıkımlarda doğdum da ben
Adım ondan Umut benim
Armutlu’da doğdum da ben
Adım ondan Umut benim
7 yaşında dillerim
7 yaşında düşlerim
Panzer ezdi yüreğimi
Donup kalan gözler benim
Boğazdaki martı benim
Karıncanın yükü benim
Paylaşmayı öğrendim de
Adım ondan Sevcan benim

TAYAD’lı Aileler’in
Adalet Kahvaltıları Bölge
Bölge Devam Ediyor
İstanbul TAYAD’lı Aileler tarafından her hafta düzenli olarak
yapılan Adalet Kahvaltıları, Adalet
kampanyası dahilinde programlanmaktadır.
Geçtiğimiz hafta 29 Eylül’de
Okmeydanı’nda bir araya gelen
TAYAD’lılar kahvaltı programının
ardından, Mustafa Koçak’ın ve
Grup Yorum’un direnişleri hakkında bilgi alış-verişi yaptı.
Program sonuna doğru, direnişçilerin sesi olmak ve herkese
direnişi anlatmak için karar alınarak program sonlandırıldı.

Adaletsizliği Teşhir Edeceğiz,
Adaleti Savunmaya
Devam Edeceğiz!
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde
29 Eylül’de, Adalet kampanyası dahiline imza masası açan TAYAD’lı
Cemile Temizkalp akşam üstü
AKP’nin katil polisleri tarafından
işkence ile gözaltına alındı.
Tek bir TAYAD’lı sadece adalet
istediği için başına bir TOMA, Akrep
isimli zırhlı polis tenekeleri, çevik
kuvvet polisleri yığıldı.
Bu durum üzerine Temizkalp Grup
Yorum türkü ve marşlarını cihazdan
açarak taciz ve gözdağına karşı durdu.
Çalışmayı devam ettirmekte ısrar
eden TAYAD’lı Cemile Temizkalp,
kampanya çalışmasını tahammül
etmeyen AKP’nin
kiralık polisi tarafından işkenceyle
gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Temizkalp,
yapılan işlemlerin
ardından serbest
bırakıldı.
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SAVAŞ ve
SAVAŞÇI
İLGİMİZLE
SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ!

S

avaşçı, emperyalizme ve faşizme karşı
savaşın, düşmanın her şeyine; politikalarına, taktiklerine, yol ve yöntemlerine
kısaca hayata ve kavgaya ilgili olmalıdır.
Halkın, düşmanın, soluk aldığımız, gördüğümüz, hissettiğimiz, bildiğimiz ya da bilemediğimiz
her şeyi anlamaya, tanımaya çalışmalıyız. Legalillegal her alanda bizi büyütecek, geliştirecek,
savaşı bizim lehimize çevirecek, düşmanın psikolojik üstünlük araçlarını alt edecek her şeye ilgi
duymalıyız.
Yani savaşımızla ilgili olacak her şeye ilgi duymalıyız. Mücadelemizi geliştirecek, örgütlülüğümüzü, savaşımızı büyütecek her şeye ilgi duymalıyız.
Kelime anlamıyla ilgi, "iki nesne arasındaki
bağ, alaka"dır.
İlgi, avucumuzun içi gibi bilmektir.
Neye ilgi duyacağız?
Örneğin elimizde istihbarat olmadan, hedefin
ayrıntılı bir araştırmasını yapmadan eyleme geçebilir miyiz? Sokağı, mahalleyi, bölgeyi tanımadan,
esnafı bilmeden bir şey yapabilir miyiz?
Hayır eyleme geçemez bir şey yapamayız.
Yaşadığımız yeri avuçumuzun içi gibi bilmezsek
eylem yapamayız. Örgütlenemeyiz, düşmandan
hesap soramayız!
Ülkemizde ve dünyada her an haksızlıklar
yaşanıyor. Yaşanan bu haksızlıklara ilgi duymazsak, araştırmaz, haksızlığın bitmesi, son bullması
için bir şeyler yapmazsak olmaz.
Cepheli savaşçı; soluk aldığı her an, gözlerinin
gördüğü, duyduğu, olmasını istediği, topraklarımızda ve dünyamızda düşmanla ilgili, savaşla ilgili olan her şeye merak salar, bilgi sahibi olur, araştırır, inceler, damıtır, akla uygun olanı yapılabilir
hale getirir.
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Bunu eğitimle; duygularımızı, düşüncelerimizi
bağımsızlık, demokrasi, özgürlük savaşımıza
ayarlayarak olur. Özü itibariyle bilgi ile, devrimcileşme, örgütlü hareket etmeyle olur.
Çin devriminin önderlerinden Mao bu konuda
daha geniş bir çercevede şunu diyor:
"Savaşın okyanusunda yüzerken, oldukları
yerde çırpınmamalı, ölçülü kulaçlarla karşı kıyıya
varmalıdırlar. Strateji ve taktikler, savaşı yönetme
yasaları olarak, savaş okyanusunda yüzme sanatını meydana getirir."
İşte bunları yapabilmek için ilgimizi neye vermeliyiz? Savaşçı neyle ilgilenecek, sokağa çıktığında ne yapacak? İlgisiz, duyarsız, tavırsız olamayız.
Neyi nerden alacağımızı, isteyip, bulacağımızı
bilmeliyiz.
Sokağı, mahalleyi, köyü, esnafı, halkı, düşmanın geliş-gidiş saatlerini, pencereyi hangi saatte
açtığı, kaç dakika açık kaldığı, arabanın hangi
saatte, hangi sokaklardan beldelerden geçip durduğu, hedeflerimizin evlerini, evlerine geliş-gidişlerini- nerede yemek yiyip içtiğini, evlerin kaç katlı
olup giriş ve çıkışlarını bilmeliyiz.
Bunlar uzatılabilir. Aynı zamanda halkımızı ve
yoldaşlarımızı da tanımalı ve sevmeliyiz. Nerede
ne yapacağını, neye ihtiyacı olduğunu, motivasyon kaynaklarını, güçlü ve zayıf yanlarına ilgili
olmak; doğru yerde doğru zamanda doğru politikayı uygulamayı getirecektir.
Düşmanı tanımalıyız. Kendimizi tanımalıyız.
Halk her yerdedir. Düşman her yerdedir.
İlgisiz kalamayız. İlgisiz olamayız. İlgisiz olursak savaşımızın gelişimine engel koyarız.
Savaşımızın araçlarını çoğaltamayız. Düşmanın ekmeğine yağ sürmüş oluruz.
Her şey açık ve nettir, bilmediğimiz bir işi,
konuyu, görevi öğrenmek için yapmak gerekir. Bir
faaliyetin, bir işin yapılması, bir alanın bir bölgenin
örgütlenmesi, silahlı bir eylemi organize etmektir.
Yolun çok başında, deneyimsiz de olabiliriz.
Ama kadro eğitimi ve daha başka faaliyetler hakkında hiç bilgimiz tecrübemiz yoksa bile yapmamız gereken, kavrayabildiğimiz oranda başlamak,
işin içine girmektir.
Bir kez yola girildi miydi, Dayı’nın dediği gibi
“yol yürümeyi öğretir”. Yaptıkça, savaştıkça, ideolojik, kültürel, politik, askeri her konuda bilgi ve
deneyimlerimiz artacaktır.
Öğrendiğimiz her şeyi devrime sevk ettikçe
halkın savaşı büyüyecektir.
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Mücadele Bedel Ödemeyi
Göze Almaktır!

D

evrimcilik.
İnsan,
üreterek
insan olduğundan
bu yana başına
neler gelmedi ki; o günden bugüne
kadar zaman oldu kendi emeği elinden alındı
uzun yıllar köle olarak aşağılandı, horlandı aç olarak yatağa girdi. Bir gün değil, beş gün değil
aylarca, yıllarca aç kaldı ancak kendi hakkı için
sömürgecilerden hakkını almak için onlarla savaştı. Hakkı için hem yendi hem de yenildi. Onların
mücadeleleri bize miras kaldı bu mirası büyütüp
egemenleri yendik. Şimdi bayrak bizim elimizde
hiç yere düşürmedik. Vura öle, öle vura bayrağı
zafere kadar biz taşıyoruz, taşıyacağız.
Şehitlerimize, halkımıza söz verdik mutlaka zaferi
armağan edeceğiz. Bunun için savaşıyoruz. İşte
şimdi anlatacağım anım da bu deryayı oluşturan
damlaların içerisinde küçücük bir damladır.
Emperyalizmin yeni-sömürgesi olan ülkemizde işçinin ve emekçilerin dayanışma ve mücadele
günü olan 1 Mayıs. Her 1 Mayıs yaklaştığında işçi
sendikaları, federasyonu ve konfederasyonu 1
Mayısı, 1 Mayıs alanında kutlamak için izin başvurusu yaparlar. Çoğu zaman 1 Mayıs ve 1 Mayıs
alanı işçilere emekçilere yasaklanır uydurma
gerekçelerle. İşte bu yasaklı 1 Mayıs gününde
benim de içinde olduğum sendika alanlara çıkmaya karar verdiğinde, çoğu işçi sendikaları ve şubeleri ise alanlara çıkmayıp işyerinde ve sendika
binalarında kutlama kararı aldılar. Birinci olarak
gücümüz bölünmüştü ve onlar diyorlardı ki biz
sizin kararınıza uyduk, alanlara çıkmayacağız. Bu
alınan kararla polise, biz sizin sözünüzü tuttuk
ama onlar tutmuyor, bizden artık günah gitti, siz
devletsiniz ne yaparsanız yapın bu sizin işinizdir,
diyorlardı. Yani kısaca onlara saldırsanız da, gözaltına alsanız da, hatta işkencede yapsanız biz
karışmıyoruz diyorlardı.
1 Mayıs günü sendikanın aldığı karara göre
hazırlandık meydana doğru yürümeye başladık.
Yalınız yürümeden önce güvenlik önlemimizi aldık
yani kitlenin etrafında zincir oluşturduk öyle yürüyüşe başladık. İşçilerin aileleri de onların yanındaydı kitle kalabalıktı ve kortejde çocuklar da
vardı. Ailelerinin yanında polis ise fazla yaklaşmadan her iki taraftan yürüyordu. Kitleyle beraber biz
hem yürüyor, hem de sloganlarımızı atıyorduk,
böylece 1 Mayıs alanına vardık. Yine güvenliği
elden bırakmadan kutlamalarımıza başladık. İlk

olarak saygı duruşuyla başladık. Konuşmalar ve
sonunda herkesin katıldığı halaylar ve türküler,
marşlarla bitirdik. Bir saate yakın alanda kalmıştık. Sonra tekrar geldiğimiz gibi kitleyle beraber
sloganlarımızla yürüyerek sendikanın önüne geldik ve oradan dağılmaya başlandı. O arada polis
de bizi izliyordu. En son biz de oradan ayrıldık
arkadaşla beraber sonra gideceğimiz yerin otobüsüne bindik. Otobüs hareket etti, büyük yola çıkıp
yoluna devam etti.
Gideceğimiz yere yakın polisler otobüsü durdurdu otobüsün kapısını açıp içeri girdiklerinde
doğru bize gelip kimliklerimizi istedi. Daha sonra
"Siz ikiniz bizimle geleceksiniz!" diyerek bizi kolumuzdan tutup çekiştirmeye başladılar. Biz de
direndik nedenini sorduğumuzda siz daha iyi bilirsiniz diyerek inmemizi istediler. Biz de inmeyince
yolcuların gözleri önünde bizleri zorla sürükleyerek indirip, arabaya bindirip karakola getirdiler.
Hava sıcaktı bizi geniş bir odaya koydular sonra
da kapıyı açık bırakıp gittiler bir saat bekledik, o
arada arkadaş da etrafa bakınıyordu. Bir süre
sonra sen burada bekle ben geliyorum diyerek
çıktı. Aradan yarım saat geçtikten sonra, döndüğünde bana sus işareti yaparak elindeki alyansı
bana vererek ben gidiyorum, gitmem gerek diyerek benim bakışlarım arasında kapıdan çıktıktan
sonra koşarak karşı yola geçip gözden kaybolmuştu. Karakoldaki polisler kendi şoklarını yenene kadar arkadaş çoktan uzaklaşmıştı. Sonra
bana gelip "sen onu tanıyor musun?" diye sorduklarında bana beni hiç tanımadığını söylersin
demişti. Polisler sorunca da ben tanımıyorum,
burada gördüm dedim. Onlar da fazla soru sormadılar zaten beni de arabaya bindirip şehir merkezine götürdüler bir gün sora mahkemeye çıktım
beni serbest bıraktılar.

Hissemize Düşen;
– Devrimci sorumlulukla uzlaşmadan karar
vermektir. Karar vermeye talip olmaktır.
– Risk almaktır.
– Cephe'li sahiplenendir! Tıpkı Niyazi Aydın
gibi! "Ben varsam Devrimci Sol vardır" diyebilen
ve bu bilinçle hareketi büyütendir. Niyazi Aydın,
bu sahiplenme ile "BEN"i yok etmiş, "BİZ"i yaratmıştır. Emekle, sabırla ve tüm kararlılığıyla hareketin eksiklerini tamamlamış, yanlışın yerine doğruyu koymuştur.
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Liseliyiz Biz

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

Uyuşturucu; Gençliği Düşünmeden, Üretmeden Yoksun Bırakıp,
Emperyalizmin Beyinlerini Teslim Alarak
Gençliği Yönettiği Güçlü Bir Silahtır!

O

kullar açıldı öğrencilerin
ve temel sorunlarından
olan “okul kayıt işlemleri, okul idarelerinin okula yardım
adı altında istedikleri paralar, kırtasiye ihtiyaçları, yeni eğitim yılına
alışmak” bunlar gibi bir çok sorun
yaşanırken artık uyuşturucunun
yaygınlaştırılmasıyla birlikte ailelerin
de en büyük korkusu çocuklarının
uyuşturucu kullanması.
Uyuşturucuyu devlet eliyle ülkemizde yaygınlaştırılıyor. Her gün
televizyonlarda sınırda yüzlerce
binlerce polisimiz askerimiz var
diyerek gövde gösterisi yapan AKP
iktidarı
ülkemiz
üzerinden
Avrupa’ya yayılan, ya da
Avrupa’dan kaçak bir şekilde ülkemize getirilen uyuşturucuya karşı
hiçbir şey yapmıyor.
Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı
yollara karşı hiçbir önlem almıyor.
Afganistan dünyadaki uyuşturucu
üretiminin % 90’ını gerçekleştirirken, Türkiye de coğrafi olarak bu
uyuşturucunun Avrupa’ya geçişinde
önemli bir yer tutuyor.
AKP faşimzi uyuşturucuyla
savaşmaz, savaşamaz. Çünkü
2017’de Türkiye’de yakalanan
uyuşturucu maddenin % 10’nun
maddi karşılığı 827 milyar liraya
denk düşüyor.
AKP uyuşturucudan para kazanıyor, uyuşturucuyu bu yüzden
kendi eliyle yaygınlaştırıyor. Yakalanan uyuşturucu maddellerden
elde edilen paralar devletin kasasına gayri safi milli hasıla olarak
geçiyor.
Uyuşturucu bilimsel olarak kişide fiziksel ve psikolojik bir çok
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Biz Liseli
Dev-Gençliler’iz
Çürümenin içinde büyümek istemiyoruz.

u Uyuşturucu ba tak lığında büyümek istemiyoruz.
u Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

u Büyüdüğümüzde işsizlik bataklığında boğul mak istemiyoruz
u Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz.

u Demokratik bir lise
için, özgür, bağımsız bir
ülke istiyoruz.
u Bunun için, bu yaşta,

BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

Bu kavgada
biz de varız
Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yüreklerimiz büyük ama erken olgunlaşıyoruz biz bu ülke,
bu düzen erken büyümek
zorunda bırakıyor bizi.

u İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

sağlık sorunu yaratırken en temelde kişinin düşünme, sorgulama
ve üretme yetisini elinden alıyor.
AKP tam olarak bunu yapmak istiyor.
Düşünmeyen üretmeyen sormayan sorgulamayan bir gençlik
AKP için “ideal” bir gençliktir.
Bugün ülkemizde esrar meşrululaştırılıyor. Esrar yaygınlaştırılmaya çalışırken gerekçesi de
bonzai kadar “zararlı” olmadığıdır.
Hayır esrar da diğer bütün uyuşturucu maddeler kadar zararlıdır.
Çünkü gençlik böyle bağımlı
olma yoluna giriyor. “Esrar bonzai
kadar zararlı değil, esrar eroin
kadar zararlı değil” sözleri esrar
uyuşturucu maddesine bağımlılığın
ilk ve en kolay, “saf” görünen adımıdır. Uyuşturucu maddelerin fiyatı
devlet eliyle düşürülüyor, ucuzlaştılıyor.
Esrarın 3-4 gramı 5 liraya satılırken kullanan gençlik arasında
bir “fişek” için yeterli oluyor. Yani
bir seferlik içim için yalnızca 5
lira!
Her gün okula giden bir liseli
kolaylıkla okul harçlığını 2 gün
biriktirerek esrar alabilir.
Bonzai madde ilk çıktığında 3
gramı 100 liraya satılırken artık
daha kolay ve ucuz elde edebilmek
için içerisine “fare zehri, çamaşır
suyu, sinek ilacı, yavşan otu” gibi
birçok zararlı madde koyuyorlar.
Bonzainin bugünki fiyatı ise
2 liradır!
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Liseliyiz Biz
Uyuşturucu
Bilinçli Bir Devlet Politikasıdır!
Okullarımızın önündeki çeteler, mahallelerimizde
uyuşturucu satan ve satıcılarına göz yuman polisler,
uyuşturucu ile gençliğin hedef alınması, emperyalizmin işbirlikçisi AKP iktidarının bilinçli bir yozlaştırma
politikasıdır.
Gençlik öğrenmeye açık, meraklı, soran ve
sogulayandır. AKP için soran sorgulayan bir gençlik
iktidarı için tehlikedir.
Ülkemizde insanlar işsizlikten, yoksulluktan kendini yakıyor, çocuklar açlıktan ölüyor, sokak ortasında
zırhlı araçlarla katlediliyor, onlar kendilerine saraylar
köşkler yaptırırken liselerde soba dahi yanmıyor.
Eğitimdeki eşitsizlik, paralı eğitim, okul idarelerinin
öğrenciler üzerindeki baskısı, dayağı, disiplin
cezaları uygulaması ile pasif yaşanan sorunlar

karşısndna etkisiz, tepkisiz bir gençlik yaratmak
istiyorular.
AKP uyuşturucu ile gençliği uyutmaya çalışırken,
biz Liseli Dev-Gençliler uyuşturucuya karşı savaşıyoruz!
Liseliler;
UYUŞTURUCUNUN ESİRİ OLMAMAK İÇİN,
GENÇLİĞİMİZİ GELECEĞİMİZİ NE AKP FAŞİZMİNE NE DE UYUŞTURUCU ZEHİRİNE TESLİM
ETMEMEK İÇİN,
HAYATIN HER ALANINDAKİ SÖZ VE KARAR
HAKKIMIZ İÇİN,
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞTA LİSELİ
DEV-GENÇ UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENELİM, SAVAŞALIM VE
KAZANALIM!

Dev-Gençliler, Uyuşturucuya Karşı Kampanyayı ve Adalet İstiyoruz Kampanyasını
Bir Arada Yürütüyor!
Boğaziçi Üniversitesi:
Dev-Genç’liler geçtiğimiz hafta üniversitenin birçok
yerinde kitle çalışması yaptı. Okul açılış haftasında yapılan
çalışmalarda genel olarak bildiriler, yazılamalar ve kaşe
çalışmaları yapıldı. Bildiri dağıtımında, 1993 Eylül ayında
polis tarafından Mimar Sinan Üniversitesi’nde pencereden
atılarak katledilen Seher Şahin ile ilgili tanıtım ve DevGenç’te örgütlenmeye çağrı yapan bildirilerden 450 adet
dağıtıldı.
Adalet kampanyası dahilinde ise üniversitenin birçok
yerine “Adalet İstiyoruz!” sloganları ve sloganlarının yansıra,
Ölüm Orucu eyleminde olan Mustafa Koçak ve Süresiz
Açlık Grevinde olan Grup Yorum elemanları için toplamda
30 adet yapılarak öğrencilere kampanya ve Ölüm Orucu
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Uyuşturucuya karşı verilen ve hızla büyütülen kampanya
ile ilgili de birçok yere üzerinde uyuşturucuya karşı sloganın
yazılı olduğu pullamalardan birçok yere asıldı. Kampanya
ve örgütlenmeye çağrı amaçlı yapılan yazılamalar üniversitenin birçok yerinde ve dersliklerde öğrencilerin görebileceği
yerlere yapıldı.
İstanbul Üniversitesi:
Dev-Genç’liler 24 Eylül’de, okul açılış haftası kapsamında
Seher Şahin tanıtım ve örgütlenmeye çağrı yapan bildirilerden
okul içinde 100 adet dağıttı. Ayrıca kampanya çalışmaları
dahilinde üniversitenin farklı yerlerine; “Uyuşturucuya
Karşı Dev-Genç’e Katıl!” sloganının yazılı olduğu kaşelerden
basıldı. Son olarak, üniversite semalarında, üzerinde;
“Uyuşturucuya Karşı Savaşımıza Katılın! Uyuşturucu
Gençliğin Örgütlü Zehirlenmesidir! Dev-Genç” imzalı sloganların yazılı olduğu kuşlamalardan yapıldı.

Kadıköy:
Dev-Genç’liler 30 Eylül’de umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada derginin başyazı ve içindekiler bölümü fotokopi çıktısı alınarak halka ulaştırıldı ve
süreç içinde yaşananlar ile ilgili halkla sohbet edildi.
Çalışmada toplam 70 dergi çıktısı halka ulaştıran DevGenç’liler çalışma ile ilgili yaptıkları açıklamada; “Dergimiz,
halka umut olmanın, yol göstermenin yansıra, gençliğin
elinde tutup halka gidebileceği önemli bir araçtır. Bu aracı
canımız pahasına savunmalıyız!” sözlerine yer verdi.
Sarıyer:
Dev-Genç’liler 25 Eylül’de Sarıyer ve Beyazıt’ta 50’inci
yıl çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmada bölgenin birçok
yerinde halkın matbaası duvarlara “50. Yılında Dev-Genç’e
Katıl!” sloganı duvarlara işlenirken, Dev-Genç’in 50’inci
yılı selamlandı.
Şişli:
Dev-Genç’liler, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde işi,
emeği için direnen Mahir Kılıç’a her hafta destek ziyaretinde
bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 23 Eylül’de Kılıç’ı ziyaret
eden Dev-Genç’liler, direnişe ve açlık grevine dair bilgi
alırken, işçi Mahir Kılıç’ı her hafta ziyaret etmeye devam
edeceklerinin sözünü vererek programlarını sonlandırdılar.
ANKARA:
Dev-Genç’liler 27 Eylül’de, açlık grevinin 90’ıncı
gününde Ölüm Orucu’na başlayan Mustafa Koçak ve yine
tutuklu bulunan ve Süresiz Açlık Grevi eylemi yapan Grup
Yorum elemanlarına destek amacıyla kart yazdı. Mustafa
Koçak adil yargılanma talebiyle bedenini ölüme yatırdı ve
“Adalet!” diye haykırmakta. Grup Yorum da sanatını sürdürebilmek için açlık grevini sürdürüyor.
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NURHAN YILMAZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

urhan YILMAZ, 2018 yılının Şubat ayından bu yana tutuklu.
Tutuklanmasının nedeni hakkında iftiracıların verdiği ifadeler. Bu ifadeler yüzünden Nurhan Yılmaz önce renkli listelere konuldu, 1 milyon lira
para ödülüyle arandı.
Bütün bunların yapılmasının nedeni, Nurhan Yılmaz hakkında verilen ifadelerde
Amed Özgürlükler Derneği'nde bulunduğunun söylenmesiydi.
Amed Özgürlükler Derneği demokratik, yasal bir dernekmiş kimin umrunda?
İftiracılar 2015'te Mersin'de yaz kampına katıldığını söylemiş, bu kamp basılmış
ve orada bulunanlar hakkkında zaten bir dava açılmış kimin umrunda?
Nurhan Yılmaz hakkında bu ifadeler dolayısıyla bir dava daha açıldı. Bu davadan
tahliye oldu, tahliye olduğu gün savcılık tahliyesine itiraz etti.
Aynı gece kaldığı ev basılarak gözaltına alındı ve tekrar tutuklandı.
Sonra davası, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşti.
İktidarın maşası Akın Gürlek'in başkanlık ettiği bu mahkemenin dinlediği gizli
tanık; “Nurhan Yılmaz'ı tanımam.” demesine rağmen Berk Ercan'ın beyanlarına
dayanarak Nurhan Yılmaz'ı tahliye etmedi. Nurhan Yılmaz serbest bırakılmalıdır!

30

MUSTAFA KOÇAK, ADALETE AÇLIĞININ 90. GÜNÜNDE

Sayı: 139

6 Ekim 2019

SORUN: BİREYCİLİK

S

orun bireycilik

– Bireycilik ve kolektivizm birbirine zıt iki ideolojinin düşünce
ve çalışma tarzına yansımasıdır.
Bunlardan biri kapitalizmi diğeri
sosyalizmi yansıtır.
Kapitalizm bencillik ve bireyciliğin insanın doğasında olduğunu
idda eder. Oysa bireycilik insanın değil sömürünün doğasında vardır.
Kapitalizm insanı bencil hesapların esiri yapıyor. Herkes
sadece kendi olanak ve imkanlarını genişletsin, kendi maddiyatını
düşünüp bunun için her şeyi yapsın istiyor. Kendi işini, kendi evini,
kendi çocuklarının eğitimini, iyi
beslenmeyi, iyi giyinmeyi, tatil
yapmayı, yaşlanınca güvenceli
bir hayatı ve daha pek çok şeyi.
Bireyler bunun gibi gerekli olan
ihtiyaçları karşılayabilmek için
çabalar dururlar. Yeri gelir başkasının sırtına basıp amaçlarına
ulaşmaya çalışırlar. İşte kapitalizmin beyinlerde yarattığı tahribat
budur, bireyciliktir.
Bireyci başına buyruk davranan bir insanın çalışmaları sınırlıdır ve o alanda yapılan çalışmalar
verimsizleşerek bir kısırdöngü
haline dönüşür.
İsterse tek başına her hafta
1000 tane dergi dağıtsın, 1000 tane afiş, pankart assın, sadece örgütlülüğün pratik işlerini yapıp günü kurtarmış olur. Bu durum devrimciliği geliştirmez, büyütmez.
Kolektif bir çalışmayı hayata
geçirmeyip bireyci bir çalışma
yürüttüğünden orada örgütlülük
de büyümez.
Çözüm: Kolektivizm
– Özel mülkiyet, bütün kötülüklerin anasıdır. “Benim çıkarım,

benim uykum, benim malım,
benim arabam, benim bilgisayarım, benim yatağım, benim
işim, benim görevim, benim
alanım, benim birimim, benim
düşüncem...”
Bu ‘ben’ düşmanın kendisidir. İşte kapitalizmin beyinlerde
yarattığı tahribat budur, bireyciliktir. Oysa sosyalizm, zenginliklerin ve olanakların herkesçe paylaşılmasını sağlar.
Kimsenin işsiz kalmadığı, beslenme, barınma sorunu yaşamadığı, çocukların eğitiminden devletin sorumlu olduğu, yaşlıların
ortada bırakılmadığı, dinlenme ve
kültürel etkinliklerden faydalanma
imkânının herkese sağlandığı,
paylaşım üzerine kurulu bir
düzendir.
Sosyalist ideoloji bireyciliği
değil kolektif rasyonel bir işbölümünü esas alır. Bu yüzden
kolektivizm bizim de düşünce
ve çalışma biçimimizin temelini
oluşturur.
İlk başta severek yaptığı ve
kendini öne çıkarabildiği işleri
kuracağımız komiteler ile birlikte
yapmalıyız. Bunu yaparken eksik
kalan yanlar başta olmak üzere,
komiteleşerek o işi yapmanın
örgütlülüğümüze neler kattığını
göstererek durumu eğitim
çalışmasına çevirebilmeliyiz.
Kolektivizmi işletirken eskide
ayak direyen, yeni çalışma ve
yaşam tarzı yerine eskiyi dayatanlarla da karşılaşırız.
Bireyciliği “tek başına çalışınca daha çabuk bitiyor, verimli
oluyorum”, “ben böyle daha rahatım, daha sorunsuz oluyor”
vb gerekçelerle meşrulaştırmaya
çalışanlar olduğu gibi, küsme
alınganlık, iş yapmama vb şekilde
tepki gösterenler de olabilir.
Biz ise onun bireyciliği ve başı-

na buyrukluğu meşrulaştırma ve
bir çalışma yöntemi olarak bireyciliği kabullendirmeye çalışması
karşısında asla geri adım atmadan kolektivizmde ısrar etmeliyiz.
Komiteleri ve kolektif çalışmanın ne olduğunu hem ısrar
ve sabırla anlatırken, hem de
pratikte emek harcayarak gösterebilmeliyiz. Gerçek verimliliğin ve sürekliliğin ancak kolektivizmde olduğuna inandırmalıyız.
Bireyci, bencil, çıkarcı davranmanın, emek harcamaktan kaçmanın, yaşanan olumsuzlukları
kendi dışında görüp, olumluluklardan kendine pay çıkararak
bunu öne çıkarmanın ve yapılan
çalışmalarda başına buyruk davranmanın örgütlü mücadeleyi
nasıl sabote ettiğini yaşanan pratikle gösterebilmeliyiz.
Afiş asmayı tek başına ve hızlı
yapıyordur ama bizimle yeni
tanışmış arkadaşlarla birlikte
oluşturulacak komite ile yapıp bildiklerini öğreterek yeni insanlar,
kadrolar yetiştirmesinin zorunluluğunu göstererek birlikte iş yapmayı öğretmeliyiz. Sadece afiş
asmak için değil tüm çalışmalar
için de geçerlidir bu durum.
Bireyin tek başına devrim için
bir güç olamayacağını, asıl gücün
komite tarzı çalışmakta, örgütlülükte olduğunu göstermeliyiz.
Bizzat pratikte göstererek ikna
etmeliyiz. Bize her şeye kadir
Hollywood kahramanı “Süpermen”ler değil, iktidarı sel olup
yıkacak halktan oluşmuş ordular
gerekli. Çünkü en aşılmaz barikat, halkın örgütüdür.
Bunun için bireysel değil
komite ile birlikte çalışmalıyız.
Aynı bir halk atasözünde olduğu gibi “Bir elin nesi var iki elin
sesi var.”
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H&M; İŞÇİLERİN GREVE GİTMESİNDEN
KORKARAK TİS İMZALADI

2

3 Eylül’de H&M’de,
2022’ye kadar geçerli
olacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Bu süreç
nasıl ilerledi, sendikaların talepleri, patronların tavırları ne oldu?
“H&M mağaza ve genel müdürlük bünyesinde çalışan işçilerin
sendikal örgütlenme ve çalışma
koşullarının düzenlenmesi amacıyla 2018 yılında başlattıkları
Koop-İş Sendikası’ndaki örgütlenme süreci, 2019 Mart ayında
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
yapma yetkisinin alınmasıyla
devam etti. İşçiler, sendika ve
H&M arasında yapılan toplu iş
sözleşme görüşmelerinde taleplerin, işveren tarafından finansal
tablo ve mağaza kapatma gibi
bahaneler öne sürülerek reddedildiğini bildirdi.” (Sol Haber)
İşçilerin taleplerinden bazıları
şöyleydi:
• Mağaza çalışanları ile genel
müdürlük çalışanları arasındaki
izin uygulaması farklılığının ortadan kaldırılması
• Mağaza çalışanları ile genel
müdürlük çalışanları arasındaki
yemek ücreti farklılığının ortadan
kaldırılması
• Maaşların düzenli ve belirlenmiş tarihte gecikmeden ödenmesi
• Part-time çalışanların çalışma koşullarının
düzenlenmesi
• Yılda 2 maaş
ikramiye verilmesi
Yukarıda yazan her şey çok
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temel haklar hatta ilk
iki madde
işçiler
arasındaki adaletsizliğin son bulması için
talepleri. Ama burjuvazinin insan kayırmaması için bile direniş gerekiyor. Temel talepler olmasına rağmen H&M, işçilerin bu taleplerini
yalan bahanelerle reddetmiş
hatta en çok iş yaptığı mağazalarında işe alımlarını hızlandırmış.
Grev kararı alınmadan önce talepler konuşulmuş, 36 madde
üzerinde uzlaşmaya varılmış ancak en önemli maddelerde -zamlar- anlaşma sağlanamamış.
İşçilerin %20’lik zam talebine
karşılık H&M %2’lik zam teklifinde
bulunmuştu. 2018 enflasyonu
yüzde 20,30 olarak hesaplanmıştı. Yani %20 zam oranı işçilerin alım gücünü arttırmaz sadece ve sadece sabit tutar. %2’lik
zam teklifi ise H&M’in 2018 yılında kazandığı 316 milyon dolar
paranın yanında devede kulak
bile değildir. %2 Asgari ücret üzerinden hesaplayınca aylık 40 liraya denk düşüyor. Masaya oturan
bu insanlar ahlaksızdır, H&M patronları utanmaz ahlaksızlardır.
Bununla birlikte korkaktırlar,
işçilerden, işçilerin direnişinden
korkarlar ve bu yüzden de %20’lik
(asgari ücret alanlar için) ve
%17’lik (asgari ücretin üstünde
alanlar için) zammı daha sonradan kabul etmek zorunda kaldılar.
2020 ve 2021 yılları için de
şimdiden %8 ve %9 zam yapma
kararı almışlar. Mecburen %20’yi
kabul ettiler ama geleceğe de
şimdiden ‘yatırım’ yapıyorlar. Bu
yatırımlarınız hiçbir işe yaramaz,
işçiler eninde sonunda doğru bir
örgütlülükle birlikte bir greve gidecektir.
Burjuvazi ve proletaryanın
çıkarları hiçbir zaman uyuşamaz.
Bu çıkar çatışmasının proletarya
lehine çözülmesi ise doğru bir
örgütlülükle mümkün olabilir.
İşçiler 21 Eylül’de grev kararının tüm H&M mağazalarında ası-

lacağını ve 4 Ekim’de de greve
başlayacaklarını bildirerek birbirine şu mesajı iletmişler:
“Arkadaşlar herkese merhaba. Beklenen an gelmiş bulunuyor. Sosyal diyalog yolları
tıkanmış, tüm iyi niyetli çabalarımız karşılıksız kalmış, işveren
müzakere yollarına kulağını
tıkadığını, haksız ve emek
sömürüsü halini almış olan
çalışma koşullarında ısrarcı
olduğunu göstermiştir.”
20 Eylül’de yani daha grev
kararı asılmadan anlaşma sağlandı ve Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası
Genel Başkanı Eyüp Alemdar ile
H&M Türkiye Müdürü Müge
Arpacıoğlu’nun katılımıyla imza
töreni yapıldı. Koop-İş, Türk-İş
bünyesindeki bir sendika. Türk-İş
konfedarasyonu yakın zamanda
genel başkanı Ergün Atalay sayesinde ismini sıkça haberlerde
duyururdu.
Türk-İş genel başkanı Ergün
Atalay mikrofonun açık kalmasından kaynaklı, işçi düşmanlığını
kendi ağzıyla itiraf etmişti.
İşçilerin grev kararına rağmen
hükümetin 200 bin kamu emekçisini ilgilendiren çok düşük zam
teklifine imzayı atıp “Uzasa işi
karıştıracağız. En azından kapattım böyle.” diyen bir grev kırıcı işçi düşmanı.
Bu sendika işçilerin değil patronların sendikasıdır, AKP soytarısıdır. Bu sendikacı işbirlikçiler deri
koltuklara, lüks araçlara alışkındır;
işçiler ise onlara bunların hiçbirini
sağlayamaz. Onlar AKP’nin, burjuvazinin yardakçılarıdır, işçilerle
birlikte olmak ise AKP ve patronlar
ile karşı karşıya gelmek demektir,
bunu göze alamazlar.
Zaten konuşmalarından, tavırlarından, grevleri başlamadan
bitirme çabalarından da anla-
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şılıyor
her
şey.
TİS
imzalanırken
Koop-iş başk a n ı n ı n
ağzında adalet, hak, işçiler yoktur. Bu patron sendikacısı
için önemli olan H&M mağazasının daha çok kazanması, kârına
kâr katmasıdır. Kendi ağzıyla da

söylemiştir bunu TİS imzalarken.
Hatta TİS imzalandıktan sonra
Müge Arpacıoğlu, Eyüp Alemdar’a
“verimliliği birlikte sağlayacağız
Eyüp Bey” diyerek kahkaha
atmıştır. Böyle bir sendikacılık;
ancak patron sendikacılığıdır.
Halkımız, işçiler; düzen sendikacıları, reformistler asla hak
ettiklerinizi söküp alamazlar çünkü
bunu istemezler. Onlar direnişin

Türkiye Faşizmle Yönetiliyor!
Faşizm, emekçilerin yarım dakika
bile kendilerini ifade etmelerine izin
vermiyor, gözaltına alıyor, işkence yapıyor
Yüksel Direnişi süren saldırılara, gözaltılara, hukuksuz para cezalarına, işkenceye ve tehditlere rağmen günde iki
eylemle devam ediyor. Direnen emekçiler
sorunlarını anlatabilmek için gündem
pankartlarıyla alana çıkıp açıklama yapmak istiyor, lakin yarım dakika içinde
henüz polisin kurallarında mevcut bulunan
uyarı-dağılma anonsu başlamadan-bitmeden saldırı yapılıyor, işlerini isteyen
ihraç emekçiler insanlık dışı muamelelerle
gözaltına alınıyor.
Yüksel Direnişçileri, direnişlerini gün
gün birkaç cümleyle de olsa halka duyurmak için kaleme alıyor.
Durdurulamayan Yüksel Direnişin
günlüklerinden:
“Bu ülkede yumruk atıp kemik kırmak
yasak değil. Hatta bomba patlatıp insanları
katletmek de yasak değil. Peki ne yasak
biliyor musunuz? Fikrini ifade etmek,
basın açıklaması yapmak!”
“İşkence yapmak suç değil de işkenceyi ifşa etmek mi suç?...”
“KHK’lar hukuksuz ve dayanaksızdır.
Bunu üç yıldır söylüyoruz. KHK’lar iptal
edilsin, OHAL Komisyonu kapatılsın!”
“Halkın her kesiminin adaletsizliğe
uğradığı bir ülkede yaşıyoruz. Kamu
emekçileri adalet için direniyor. İşçiler
adalet için direniyor. Halkın Avukatları
adalet için direniyor. Grup Yorum adalet
için direniyor,”
”Bir gecede 140 bin kamu emekçisini
işinden ekmeğinden eden AKP yetkilileri
yargılanmalıdır. KHK’lar iptal edilmelidir.
OHAL Komisyonu kapatılmalıdır. İşimizi
geri istiyoruz!”
“Sibel ve Ertuğrul’un neden hala tutuklu olduğunu sorduğumuzda verecek
bir cevapları yok. Dosyaları bomboş
fakat aylardır tutsaklar!”
“KHK’larınız öldürmeye devam edi-

yor. Erva bebeğin babasını
tutsak ettiniz. Annesi görüş yolunda öldü!
Erva bebeği anasız ve babasız bırakan
sizsiniz!”
Direniş Faşizmin Korkusudur…
İhraç Sağlık Emekçisi Mahmut Konuk,
geçtiğimiz hafta direnişinin 947’inci gününü geride bıraktı. Konuk’un eylemi,
henüz basın açıklamasına ve direniş önlüğünü giymeden tek kelime ve uyarı
yapılmadan polis tarafından engellendi.
Mahmut Konuk, direnişi Çankaya İlçe
Sağlık Müdürlüğü önünde yapmaktadır.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ise 3 yılda, 3
kere adres değiştirdi. Yeni direniş alanında
sesini duyurmak isteyen Konuk’a yapılan
gözaltı ve saldırı ile ilgili yapılan açıklamada; “Devlet gücünün içinden hukuku
alırsanız geriye çete kalır…” vurgusu
yapıldı.
Halkın Avukatları İçin Adalet
Mücadelemizi Bırakmayacağız
İstanbul Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Didem Baydar Ünsal her
perşembe İstanbul Çağlayan Adliyesi
önündeki Adalet Nöbeti’ne 26 Eylül’de
devam etti. Av. Ünsal, nöbet sırasında
yaptığı açıklamada; “Adalet nöbetimizin
40. haftasında, Ulucanlar Katliamı’nın
20. yıldönümünde, hapishaneler katliamının avukatları olan çalışma arkadaşlarımız için özgürlük istiyoruz.” dedi.
İşini Geri İstediği İçin
Açlık Grevinin 45’inci Gününde
İşçi Mahir Kılıç işi, onuru, ekmeği
için günün 24 saati CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde direniyor. İşçi Kılıç, 6
Ekim’de oturma eyleminin 139’uncu gününü geride bırakırken, işine geri dönmek
için yaptığı açlık grevinin 45’inci gününe
ulaşmış oluyor.
CHP yönetimi ve Canan Kaftancıoğlu,
Mahir Kılıç’a verdikleri sözü tutsunlar!
Mahir Kılıç’a işini geri versinler.

önemini, zorunluluğunu değil patronların refahını düşünürler.
Örgütlenmeden burjuvaziye karşı
zafer kazanamayız, haklarımızı
alamayız ama patron sendikacılarıyla, reformistlerle birlikte tamamen burjuvazinin işine yarayan
adımlar atarız.
Halkımız, direnişler meclisinde
örgütlenelim. Direnelim, kazanalım.
İşimiz, Onurumuz İçin
Her Mevsim Direneceğiz
Halkın Mimarı Alev Şahin, işine geri
dönmek için direnişine devam ediyor.
Mimar Alev Şahin’in direniş günlüklerinden:
25 Eylül – 964. Gün: Direniş alanımın
arkasındaki çay bahçeleri belediye marifetiyle yıkıldı. Yıkımın ardından kaldırımlar yıkanınca alana yerleşmek için
beklemek durumunda kaldım. Halkımızın
yardımıyla alandayım. Merak etmeyiniz.
26 Eylül – 965. Gün: Halkımızın
bilgisine; sendikamızı temizlerken ayağımın üstüne ağır bir metal düştü. Sanırım
sağ ayağımın iki parmağında kırık var.
Kırık da olsa saat 13.00’da AKP önündeyim ve direnişim de devam edecek.
Ancak dörde kadar ağrısına dayanamayabilirim. Üzerine demir döküm kalorifer
peteği düşen parmaklarımda kırık yokmuş.
Koparcasına ağrım normalmiş. Üstüne
basma, kalbinin üst hizasında tut önerilerini yapamayacağımı söyledim. Alçıya
alayım, sargı saralım dese de hareketimi
kısıtlar diye reddettim. Kırık yoksa ağrıya
dayanırım.
28 Eylül – TMMOB Direnişi 73.
Haftasında: “TMMOB Alev Şahin ve
İhraç Edilmiş Üyelerine Sahip Çıkmalıdır!” talebiyle Alev Şahin’in yapmış olduğu oturma eylemini 73’üncü haftada.
Eylemi, Alev Şahin rahatsız olduğu için
Yüksel Direnişçileri Acun Karadağ ve
Mehmet Dersulu yaptı.
30 Eylül – 969. Gün: Ayağım daha
iyice dostlar. Koltuk değneğim de olsa
geleceğim alanıma demiştim. Aksayarak
da olsa yürüyerek direniş alanıma gelmiş
olmanın mutluluğuyla selamlıyorum sizleri. Direniş iyileştiriyor.
Bakanlığın ihraç edildiğimden haberi
yok! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnsan
Kaynakları’ndan 5 Eylül’de gelen mesajla
sadece çalışan kamu emekçilerine tanımlanan evrak ve bilgi sistemindeki kişisel hesabımın şifresini güncellememi
istiyor.
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Röportaj
Belçika’da Anwers Konsolosluğu Önünde Grup Yorum İçin
Eylem Yaparken Saldırıya Uğrayan Yorum Gönüllüleri:
“Grup Yorum halktır ve onlara karşı yapılan her saldırı halka karşı
yapılan saldırıdır, buna boyun eğmemeliyiz.”
Eylem E. ve Eda-Deniz H.’ye, yaptıkları eylemi
ve saldırıyı sorduk.

Y

ürüyüş: Merhaba. Neden Anwers
Türk konsolosluğu önündeydiniz?

Eylem E: Biz Grup Yorum gönülleri olarak bu
eylemi Anwers Türk konsolosuğu önünde gerçekleşdirdik, çünkü Grup Yorum süresiz açlık grevinde olduğu ve Helin Bölek ve Bahar Kurt’un aynı
gün Türkiye’de Çağlayan Adliyesinde mahkemeleri olduğu için bu eylemi gerçekleştirdik. Çünkü
biz Grup Yorum’un şarkılarını yasaklamalarını
istemiyoruz ve baskılar kaldırılıp, talepleri kabul
edilsin istiyoruz!
Eda H: Biz ayın 13’ünden 15´ine kadar Fransa’da Hümanite festivaline katıldık, orada aynı zamanda Grup Yorum için çalışmalarımız oldu.
Fransa’dan döndükten sonra bu eylemi
Almanya’da gerçekleştirecekik. Fakat dönüşte
arabamız bozuldu ve Belçika’da yolda kaldık.
Bir sonraki gün Helin Bölek ve Bahar Kurt’un
mahkemesi olduğunu biliyorduk. Tam da bu yüzden bu eylemi gerçekleştirmek bizim için çok
önemliydi. Grup Yorum’un sesi olmalıydık, onların
yalnız olmadığını, Grup Yorum’un halk olduğunu
ve halkı susturamayacaklarını göstermek zorundaydık. Yolda kalmamız bahane olmamalıydı.
Eylemi, bulunduğumuz yerde, yani Anwers’te
gerçekleştirmeye karar verdik. Neden Türk konsolosluğu? Çünkü Grup Yorum üyeleri Türkiye faşizminden dolayı bugün tutsak, isimleri terör
listelerinde, konserleri AKP faşizmi tarafından
yasaklanıyor, kültür merkezleri basılıyor. O
yüzden Türkiye’yi temsil eden bir yer olmalıydı.
Konsolosluktan daha iyi bir yer olamazdı, ki eylem
esnasında da Türkiye faşizmini savundukları bize
saldırmalarından belli oldu.
Yürüyüş: Saldırıyı anlatır mısınız, nasıl
oldu, neden saldırdılar?
Eylem E: Her şey şöyle başladı: Biz Gençlik
olarak Fransa’da 3 günlüğe Hümanite festivaline
katıldık ve Almanya’ya geri dönerken araba ile bir
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arkadaşımızı Belçika’ya bırakıp yolumuza devam
etmek istiyorduk. Bırakıp dönerken Almanya
yolunda birden bire arabamız bozuldu ve otobanda kenara çektik. Oradan bir ailemize geçtik ve
aynı gün evde, eylemi Anwers Türk konsolosluğu
önünde eylem yapmaya karar verdik.
Akşamdan, ertesi gün eylemde kulanacağımız
dövizleri hazırladık. Biz aslında bu eylemi Almanya’da yapacaktık ama arabamız bozuldu diye Belçika’da yapmaya karar verdik. Biz eylemi önceden konuşmuş karar almıştık ve kararımızın
arkasında durmalıyız diye düşündük.
Araya engel girse de vazgeçmedik. Orada
hep birlikte militan bi karar alarak ertesi gün
Ben, Şilan, Eda ve Yunus abi (muhabirimiz)
Türk konsolosluğu önüne gittik.
Üçümüz oturduğumuz ve sloganlarımız attığımız anda faşistler konsolosluktan çıkıp, tuhaf
tuhaf bakıp, laf atmaya başladılar. “Türkiye’yi kötü
gösteriyorsunuz, siz bu saatte okulda olmak
zorunda değil misiniz, def olup gidin burdan, niye
burda yapıyorsunuz? Asıl faşist sizsiniz” gibi birşeyler dediler bize. Birisi gelip elimizden dövizlerimizi çekti. Biz de slogan atarak oturma eylemizi
sürdürdük.
Sonradan muhabirimize gidip saldırdılar. Biz
de arkadaşımıza yardım etmek için koştuk yanına
ve faşistleri arkadaşımızdan çekmeye çalıştık.
Buna rağmen telefonu alamadılar ve arkadaşımız
görüntümüzü alabildi. Sonradan oturma eylemimizi sürdürdük. Birkaç kez ajitasyon çekip sloganlarımızı atarak eylemimizi yarım saatte bitirdik. O
gün bizi asla susturamayacaklarını gösterdik ve
sözümüze sadık kaldık.
Eda H.: Bir nevi konsolosluk görevlileri saldırdı
bize. İçlerinden biri sivil idi. İlk üstümüze doğru gelen de o oldu zaten. Sonradan öğrendik ki konsolosun şoförüymüş kendisi.
Dövizlerimizi elimizden almaya çalıştılar,
bize hakaret ederek üstümüze yürüyerek bizi
korkutmaya ve susturmaya çalıştılar; ama
başaramadılar. Muhabirimize saldırmaya çalıştılar, üstüne yürüdüler, video çekmesine engel
olmaya çalıştılar. Yani aslında eylemimizi sonlandırmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar.
Biz susmadık ve 20 dakika eylem hakkımızı
sonuna kadar kullandık.
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Röportaj
Dediğim gibi eylem yalnızca 20 dakika sürdü,
ama bu 20 dakikaya bile tahamül edemediler.
Çünkü suçlarını biliyorlar. Bize Grup Yorum’u tanımadıklarını söylediler. Söylediklerimizin yalan
olduğunu ve Grup Yorum’un açlık grevinde olmadığını o gün öyle bir mahkemenin olmadığını idda
ettiler. Fakat neden o zaman bu kadar öfkelendiler? Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki söylediklerimiz doğru. Yaptıklarını ve suçlarını çok iyi biliyorlar o yüzden hakaret edip saldırıyorlar.
Üç genç kız bu suçları görüyor, kabul etmiyor
ve Grup Yorum’u sahipleniyor, kabullenemedikleri
buydu. Bir abla uzaktan bize “sizin okulda olmanız gerekmiyor mu,
daha başka işiniz yok
mu sizin” diye sordu.
- Hayır, bizim daha iyi,
daha önemli bir görevimiz
işimiz
yok,
olamaz.
İnsanlar ölüyor. Bir müzik
grubu olarak, hatta insan
olarak en temel haklarını
geri almak, türkülerini tekrar alanlarda binlerce yüzbinlerce insanlarla beraber söyleyebilmek için,
adalet ve özgürlük için
bedenlerini açlığa yatırmışlar. Grup Yorum halktır
diyoruz ya o zaman Grup Yorum’un talepleri bizim
de taleplerimizdir.
Ve halk gerçekten Grup Yorum’u sahipleniyor.
En somut örneği; aynı haftasonu Fransa’da bir
mahallede öneceden astığımız “Grup Yorum’a Özgürlük” pankartımızı düzeltmeye çalışırken, bir abi
arabayla geçerken, pankartı çıkartmaya çalıştığımızı düşünüp bize “ona sakin dokunmayın” dedi.
Bir yandan halkımız Grup Yorum’u bu kadar sahiplenirken, diğer yandan AKP faşizmi tarafından
aldatılmış ve bize saldıranlar var. Bunlar ya gerçekten bilmiyorlar, ya da suç ortaklığından öfkelenip saldırıyorlar.
Orada üç kız yerine üç erkek oturmuş olsaydı
lince uğrarlardı ve saldırılar sadece sözle veya
döviz çekmekle kalmazdı. Fakat bu cesareti nereden alıyorlar? Belçika devleti bugüne kadar hiç bir
faşist saldırıya karşı bir ceza vermemiş. Vermiş olsaydı bu kadar kendinden emin, kızı yaşındaki
gençlere bağırıp çağıramazlardı. O eylemi yapmak bizim hakkımızdı. Bize saldırma hakları
yoktu, özellikle konsolos görevlilerin. Ama beklemiyorlardı üç genç kızın gelip eylem yapacaklarını. Korktular bizden, saldırma sebebleri o.

Yürüyüş: Başka söylemek/eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Eylem E: Herkesi Grup Yorum’u sahiplenme
için çağrıyoruz!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ! GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
Eda H: Biz bu eylemi gerçekleştirirken Grup
Yorum’un sesi olacağız, onları yalnız bırakmayacağız dedik. Halkın sanatçıların bedenlerinin
gözümüzün
önünde erimesine, ölmelerine
izin vermeyeceğiz dedik. Çünkü
biz onların şarkılarıyla türküleriyle büyüdük.
Annelerimiz bizi
onların türküleriyle uyuttu. Bu
türküler,
bu
umut veren sözler yasaklanmamalı.
Grup Yorum,
nerede bir haksızlık adaletsizlik varsa hep orada
oldu. Ezilen halklar ve direnenler için bestelediler ve
söylediler. Onlar bize sahip çıktı ve bugün sahip
çıkma sırası bizde. Grup Yorum yasaklanmamalı.
İstedikleri talepler yapılamayacak talepler değildir.
Konser yasaklarının kaldırılmasını istiyorlar, biz de
istiyoruz; çünkü Grup Yorum’u alanlarda meydanlarda stadyumlarda görmeyi çok özledik.
Tutsak üyelerinin serbest bırakılmasını ve listelerin kaldırlmasını, haklarındaki davaların düşürülmesini istiyorlar, biz de istiyoruz; çünkü onların
işledikleri hiçbir suç yoktur. Onlar, kimseyi dolandırmadılar, soymadılar, sadece halka umut oldular. idil Kültür Merkezin artık basılmasını istemiyorlar, biz de istemiyoruz; çünkü o dilimizden düşmeyen şarkılar orada üretildi. O yüzden Grup
Yorum’un talepleri bizlerin de talepleridir.
Tüm halkımızı, tüm Grup Yorum dinleyenleri
Grup Yorum’u sahiplenmeye çağırıyoruz. Herkese
Grup Yorum’un 100 günü aşmış açlık grevi direnişinden bahsetmeliyiz. Bahar Kurt bugün sadece
35 kilo... Onların ölmesine izin vermemeliyiz.
Onları sahiplenmek, onların sesi olmak bizim
görevimizdir çünkü Grup Yorum halktır ve
onlara karşı yapılan her saldırı halka karşı
yapılan saldırıdır, buna boyun eğmemeliyiz.

DİRENİŞİNİ ÖLÜM ORUCU’NA ÇEVİRDİ. ADALET İSTİYORUZ!

35

Avrupa’da
µ A L M A N YA:
Köln Adalet Çadırı
Köln Mülheim’de her gün saat
11.00-18.00 arası adalet çadırı eylemi devam ediyor. 29 Eylül Pazar
günü çadırda türküler halaylar ve
sloganlarla coşkulu bir gün geçti.
Grup Yorum gönüllüleri ve yaklaşık
50 kişilik kitle Grup Yorum’a
özgürlük istedi. 300 imza toplandı.

***
Düsseldorf Direnişçileri:
Oturum Haklarımızı
İstiyoruz
Duesseldorf İçişleri Bakanlığı
önünde direniş 47. haftasında da
aynı irade ve kararlılıkla sürüyor.
Oturum hakları için direnişçiler
her perşembe günü Köln yabancılar
dairesi önünde eylemlerine de
devam ediyor. Pankart ve masa açarak, Almanca ve Türkçe bildiriler
dağıtıyorlar.

***
Bielefeld’de
“Halkın Avukatlarına
Özgürlük” Eylemi
Her hafta Cumartesi günleri bilgilendirme çadır eylemine 28
Eylül’de de devam edildi. Cumartesi 17.00-19.00 saatleri arasında her hafta Grup Yorum türküleri
ve marşları eşliğinde eylem sürüyor.

µ F R AN S A :
Dev-Gençlilere
Gücünüz Yetmez
Fransa Halk Cephesi Anvers’de
Dev-Gençlilerin Türkiye konsolosluğu önündeki eylemlerinde uğradıkları saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada “Bu halkın onuru Dev-Genç e gücünüz yetmez. Bu halk, bu halkın en baş
eğmez sesi olan Yorum’u sahiplenir... Avrupa Dev-Gençliler de üç
kişiyle Türkiye faşizminin temsilcisi

36

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

konsolosluk önüne gelerek
yoldaşlarını sahiplendiler...
saldırıya uğrayan üç DevGençli yoldaşımızı selamlıyoruz...” vurguları yapıldı.

***
Paris
Direnişçilerinden
Destek Açlık Grevi
Oturum hakları için Paris’te 30
Mart tarihinden bu yana eylemde
olan Paris direnişçileri 28 Eylül tarihinden itibaren Türkiye hapishanelerinde tutsak olan Mustafa Koçak
ve Grup Yorum üyeleri ile dayanışma amacıyla üç günlük açlık grevi
yaptılar ve duyarlılık çağrısında
bulundular.

***
Nancy’de Grup Yorum’a
Destek Açlık Grevi
Grup Yorum gönüllülerinden bir
kişi 28-30 Eylül günleri arasında üç
gün, bir kişi de bir günlük destek
açlık grevi yaptı. Ayrıca “Bütün
halkımıza sesleniyoruz, kör olan
gözlere, duymayan kulaklara, taşlanmış yüreklere sesleniyoruz. Grup
Yorum adalet için bedenlerini açlığa yatıralı yüzüncü gününü geride
bırakarak 136. gününde. Bir seste
sizler verin. Bir destekte sizler
verin...” çağrısında bulundular.

µ AV US T U R YA:
Özgürlük ve Adalet Eylemi
Her hafta salı günü olduğu gibi 1
Ekim günü de tutsak Halkın Avukatları ve Grup Yorum’a Özgürlük
talebiyle Viyana’nın Mariahilfer
caddesinde bilgilendirme eylemi
düzenlendi.

***
Avusturya Halk Cephesi:
Yaşasın Ölüm Orucu
Direnişimiz!
“... Adil yargılanma hakkı için 3
Temmuz da süresiz açlık grevine
başlayan Mustafa Koçak 30 Eylül
günü Süresiz açlık grevini Ölüm
Orucu direnişine dönüştürdü...

Mustafa Koçak’ın direniş çağrısı
çağrımızdır...”

***
Avusturya
Anadolu Federasyonu:
Adalet İstiyoruz!
Avusturya Anadolu Federasyonu
üye ve yöneticilerine verilen cezaların iptal edilmesi talebiyle başlattığımız Adalet İstiyoruz standımızı
her pazartesi olduğu gib 30 Eylül’de
de açtık. Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği adaletsiz, kanunsuz,
haksız kararın, gayri meşru ve keyfi
bir karar olduğunu bir kez daha teşhir ettik.

µ Y UN AN İ S TA N :
Selanik
Türkiye Konsolosluğu
Önünde Eylem
28 Eylül Cumartesi saat
12.00’de Selanik Türkiye Konsolosluğu önünde Grup Yorum ve
Mustafa Koçak’ın sürdürdükleri
açlık grevleriyle dayanışma ve AKP
faşizmini protesto eylemlerinin bir
yenisi yapıldı.
Megafonla “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz! Mustafa Koçak Serbest Bırakılsın! Mustafa Koçak
Yalnız Değildir! Baskılar Bizi Yıldıramaz! AKP Halka Hesap Verecek! Halkız Haklıyız Kazanacağız!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz! “ sloganları sürekli atıldı. Eyleme katılan Yunanlı dostlarımız, Yunanca sloganlarıyla kararlılığa kararlılık kattılar ve eylem
boyunca bildiri dağıttılar.

***
Atina Grup Yorum Konser
Çalışmaları
Yunanistan Halk Cepheliler 19
Ekim tarihinde Atina Politeknik
Üniversitesi’nde yapılacak olan
Grup Yorum konseri için Atina’nın
birçok yerine konsere çağrı afişleri
astılar. Yapılan çalışmada 750 afiş
asıldı.

***
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Açıklama:
Yunanistan Halk Cephesi
“Adalet İçin Bedenini Ölüme
Yatıran Mustafa Koçak Onurumuzdur!
Mustafa Koçak AKP iktidarı ve
onun mafyası olan savcı ve hakimlerinin, polislerinin işbirlikçileştirme politikasına karşı 12 gün boyunca direndi. Katiller Mustafa’ya
emniyet müdürlüğü dedikleri işkencehanelerinde 12 gün her türlü
işkenceyi yaptılar...
Adaletsizliklere teslim olmadık,
el etek öpüp kenara çekilmedik.
Direnişlerimiz ile ödememiz gerektiği yerde ödediğimiz bedeller ile
adaleti sağladık.
Mustafa ölmek istemiyor, öyle
olsaydı gün ve gün bedenini ölüme
yatırmazdı. Mustafa’nın talepleri
derhal kabul edilsin
● Mahkemeler siyasi hesaplaşma aracı değildir. Özel ihtisas mahkemeleri kaldırılsın!
● Muhbir toplum istemiyoruz.
İtirafçılık yasaları kaldırılsın!
● İşkence insanlık suçudur.
İstanbul siyasi şubedeki işkenceci
polisler tespit edilsin ve cezalandırılsın
● Soruşturma-kovuşturma aşamasında tehdit, şantaj, psikolojik

işkence adı altında gerçek dışı
beyanlarda bulunduğunu dosyaya
dilekçe ile biliden Cavit Yılmaz
isimli “tanık” beyanları hükme
gerekçe yapılamaz. Cavit Yılmaz
tekrar istinabe yolu ile dinlensin!
● Hakkımda hukuksuzca verilen
bu hüküm kaldırılsın. Yeniden adil
yargılama yapılsın!
● Bana ve bu halka yaşatılan
adaletsizlikler son bulsun!”

µ B E LÇ İ K A :
Cahit Zorel’in
direnişi devam ediyor
Cahit Zorel yabancılar dairesi
önünde sürdürdüğü direnişin
14.haftasını geride bıraktı. Her
hafta Perşembe ve Cuma günleri
12.00 ile 14.00 arasında yaptığı
eyleme, 14.haftada direnişe destek
ziyaretleri yapıldı.
Her eylem gününde sosyal
medya üzerinden yaptığı canlı
yayından direnişini anlattığı gibi
güncel konular ile de ilgili de konuşan Cahit Zorel bu haftaki canlı
yayınında; Mahir Kılıç’ın direnişine
selamlarını yolladı. Mahir Kılıç’ın
taleplerinin karşılanması için çağrıda bulundu. Ayrıca Yüksel direnişçilerini tek tek selamladı.

143 Gündür
Açlığımızla Direniyoruz!
Grup Yorum üyeleri 6 Ekim’de
Süresiz Açlık Grevi direnişlerinin
143’üncü gününü geride bırakıyor.
Talepleri;
* İdil Kültür Merkezi Basılmasın
* Haklarında açılan davalar düşürülsün
* Terör Listeleri Kaldırılsın Tutsak Üyeleri Serbest
Bırakılsın
* Konser Yasakları Kaldırılsın
Hapishanelerde tutsak bulunan ve süresiz açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri açlık grevine devam
ediyorlar. Özgür Tutsak Grup Yorum üyelerinin 6 Ekim
direniş günlükleri şu şekildedir;
Bahar Kurt; 117’inci gününde.
Barış Yüksel; 111’inci gününde.
İbrahim Gökçek; 110’uncu gününde.
Helin Bölek; 108’inci gününde.
Ali Aracı; 43’üncü gününde.

Cuma, 27 Eylül günü yaptığı
açıklamada ise direnişinin anlam ve
önemi üzerinde durdu. Fransızca ve
Türkçe yaptığı canlı yayında; “düşüncelerimden dolayı oturum hakkımı gasp ediyorlar. Bu kabul edilemez. Bunu Belçika’nın ilericilerinin, solcularının, demokratlarının
da kabul etmemesi gerekir” dedi ve
şunları ekledi; “bugüne kadar direnişime desteğin yeterli olduğunu
söyleyemem. Böylesi saldırıların
önüne geçmek için daha fazla dayanışma içerisinde olmalıyız”.
Cahit Zorel her Perşembe ve
Cuma günleri saat 12.00-14.00 saatleri arasında, şu adreste sürdürüyor
eylemini: Boulvard Pacheco 44,
1000 Bruxelles ziyaret ederek destekleyelim.

µ H O LL AN D A:
Grup Yorum Gönüllüleri
Destek Eyleminde
Rotterdam’da her hafta Grup
Yorum’a destek amacıyla gerçekleşen çadır eylemi, 28 Eylül Cumartesi günü hava şartlarının kötü
olmasına rağmen 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Grup Yorum’un Direnişini
Anadolu’da Duyuruyoruz
Ankara İdilcan Kültür Merkezi, 30 Eylül’de; Yüzüncü
Yıl, Dikmen Sinan, İlken, Seyranbağları ve Misket
caddelerinde Grup Yorum’un direnişini duyurmak için
kitle çalışması yaptı. Çalışmada, üzerinde; “Tutsak
Grup Yorum Üyeleri İbrahim Gökçek, Helin Bölek,
Bahar Kurt, Barış Yüksel, Ali Aracı Süresiz Açlık
Grevinde!” yazılı ozalitlerden birçok yere asıldı.

Halk Toplantılarıyla
Sorunlara Çözüm Buluyoruz
İstanbul Çayan Halk Meclisi 25 Eylül’de haftalık
meclis toplantısını yaptı. Toplantıda, mahallede
AKP’nin katil polislerinin yaptığı baskınlar, sürekli
tacizleri hakkında konuşuldu. Bunların yanısıra mahalle
sorunlarına da değinilerek, sorunlara karşı çözüme
kavuşulacak kararlar alındı ve hayata geçirilmesine
dair plan yapılarak toplantı tamamlandı.
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AVRUPA’dakiBİZ
AVRUPA’DA YAPACAĞIMIZ HER EYLEM, HER SAHİPLENME, HER DİRENİŞ,
AÇACAĞIMIZ HER ÇADIR ÜLKEMİZDEKİ VE AVRUPA’DAKİ MÜCADELEMİZE
NEFES ALDIRACAK SOLUK BORULARIDIR!
ENTERNASYONALİZMİ AVRUPA’DAKİ EYLEMLERİMİZLE BÜYÜTEBİLİRİZ!
ENTERNASYONALİZM, EMPERYALİZME KARŞI HALKLARIN BİRLİĞİNİ
BÜYÜTTÜĞÜMÜZ, SESİMİZİ DUYURABİLDİĞİMİZ ALANIMIZDIR!
AVRUPA’DA
EYLEM YAPMAK
NEDEN ÖNEMLİDİR!

A

vrupa’da eylem yapmayı,
yazılamayı, konsolosluk
önüne gitmeyi veya imza
toplamayı bile önemsiz görenler olabiliyor.
Burjuvazi de önce basit görerek
ve beyinlerimizdeki tembelliğimizi,
kanıksamamızı büyütüyor geliştiriyor. Sonrasında ise düşünce olarak
“Hep yapıyoruz bir şey olmuyor, 3
kişi gitsek ne olur? Aman canıım her
yerde aynı daha geçen hafta yapmadık mı?” vb denilebiliyor.
Buradaki mesele eylemin geliştirici, dönüştürücü muhtevasından
uzak olunması, apolitik bakılmasıdır.
Çünkü eylem yapmak haklılığımızı ve meşruluğumuzu dosta da
düşmana da haykırmanın en doğal
yoludur. Eylem yaparak haklarımızdan, taleplerimizden vazgeçmeyeceğimizi belirtiriz.
Çünkü eylem yapmak ülkemizdeki haksızlığa ve her türlü baskıya
karşı, faşizme karşı olduğumuzu
göstermemizin en meşru ve haklı
yoludur. Eylemlerimizde dile getirdiğimiz her slogan, elimizde tuttuğumuz her döviz, attığımız her
adım halk olarak hepbirlikte bir
olduğumuzu tek olduğumuzu
anlatır.
Kalabalık da eylem yapabiliriz,
iki kişilik, 3 kişilik eylemlerimiz de
olabilir. Burada mesele tek başına
kişi sayısına indirgenmemelidir.
Önemli olan neyi neden yaptığımızı
anlatabilmektir.
“Az kişiyle eylem olmaz” diye
düşünmek yerine daha fazla olabilmek için ben ne yapmalıyım?
‘Bugün bu eyleme katıldım, katılım
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azdı daha fazla kişiyi getirmek için
ne yapabilirim?’ diye sorulmaya
başlanırsa bir çok şeyi değiştirebiliriz. Değişimin birden olması beklenmemelidir. Biz emek verdikçe değişim kendisini gösterecektir.
Örneğin Avrupa’nın dört bir
yanında Direnişçiler Meclisi Avrupa’daki oturum hakkı için direniyor. Aslında bu direnişler direnişçiler
nezdinde onlara özel göründüğü gibi,
aynı zamanda tüm halkımızın haklarını korumak içindir. Çünkü orada
kazanılacak her hak ve talep yarın
öbürgün bizim başımıza da benzer
bir olay geldiğinde emsal karar olarak kullanılabilir. Bu durumda, bu
direnişlerin sadece o kişileri ilgilendirdiği söylenebilir mi?
Eylem yapmak bizi de geliştirir;
çünkü sonuç alana kadar yapılacağı
için mutlaka bir eylem diğerinden
farklı olur, birbirini izleyen geliştirici eylemler haline dönüşür. Örneğin
Musa Aşoğlu’na özgürlük komitesi
eylemleri; eylemlerimizde miting
yapmak, türkü dinletmek, türkü söylemek, yazılamalar yapmak gibi bir
çok şey vardır. Ve hepsi birden bire
gelişmemiş eylemler içerisinde
gelişmiştir.
Avrupa’da Güler Zere kampanyası eylemlerimizi de hatırlayabiliriz:
Önceleri basın açıklamaları şeklinde
ilerleyen eylemlerimiz zamanla kuşlamaların yapıldığı, afişlerin asıldığı, kurumlarla görüşülüp açıklamaların alındığı, işgal eylemlerinin
dahi düşünüldüğü eylemliklerin
olduğu bir kampanyaydı. Bu kampanya dahilinde bir çok yeni insanla
tanışıldı ve Güler Zere’nin özgürlüğünü kazanma mücadelesinin bir
parçası da Avrupa’da sürdürülen
kampanya oldu. Bu her kampanya
ve her eylem için geçerlidir.

Yaptığımız her eylem ülkemizde
mücadelenin sesi olmaktadır. Her
eylemimizin ülkemizde büyük bir
coşkuyla izlendiğini unutmayalım.
Oradaki her insanımıza moral-motivasyon sağlıyoruz.
Yaptığımız her eylem faşizme
gücümüzün kararlılığımızın göstergesidir. 6 ay boyunca haber alamadık Ayten Öztürk için başlattığımız
eylem sonucunda işkenceci katil
kontgerilla Ayten Öztürk’ü sağ
bırakmak zorunda kaldı. Ayten
Öztürk yoldaşımızı yaptığımız
eylemlerimiz sayesinde geri aldık.
Avrupa’da yaptığımız her eylem
ile bulunduğumuz alandaki insanların, o ülkenin vatandaşlarının bizi
tanımasını kendi ülkesinin haksızlıklarının yanı sıra, ülkemizdeki baskı
ve haksızlıkların da duyulmasını
sağlar.
Eylem yapmak bizi hayata, vatana ve halka bağlayan en önemli bağlardan biridir. Bunun için eylemlerimize gereken önemi vermek tüm
halkımızın, devrimcilerimizin ve
gençlerimizin önemli görevi olmalıdır.
Bilmeliyiz ki, yapılan hiçbir şey
boşa gitmemektedir. Avrupa’dan
toplanan her imza, dağıtılan her bildiri, her destek telefonu zafere bir
adımdır.
Hapishane idaresini arayıp işkence altındaki tutsakları sormak veya
bir hasta tutsağımız için hapishaneye
sürekli faks çekmek vb eylemler
basit gibi görünse de büyük bir baskı
oluşturmaktadır.
Konsolosluk önlerinde yaptığımız
her eylemden Türkiye faşizmi anında haberdar olmaktadır. Bu nedenle
eylem-etkinliklerimizi süreklileştirelim, kazanılacak zaferlerde bizim
de emeğimiz olsun!

MUSTAFA KOÇAK, ADALETE AÇLIĞININ 90. GÜNÜNDE
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Dünyanın
Hiçbir Yerinde
Faşizmin
Saldırılarına
Geçit Vermedik,
Vermeyeceğiz!
Avrupa Dev-Genç’liler 17 Eylül’de, Grup Yorum’un
taleplerini dile getirmek amacıyla Belçika Anvers’te
bulunan Türkiye Konsolosluğu önünde oturma eylemi
yaptı. Dev-Genç’liler oturma eylemi sırasında faşist
konsolosluk çalışanları ve orada bulunan güruh tarafından
saldırıya uğradı. Konuyla ilgili 24 Eylül’de yazılı
açıklama yayınlayan Dev-Genç kısaca şu sözlere yer
verdi;
“Üç Dev-Genç’linin ellerindeki dövizleri alıp yırtmak
isteyen faşistler, Dev-Genç’lilerin direnişi karşısında
çaresiz kalmışlardır! Dünyanın neresinde olursak olalım,
faşistlerin saldırılarına geçit vermeyiz! Ülkemizde ve
dünyada, bulunduğumuz her yerde zulmün karşısına
dikileceğimizi, Grup Yorum’un açlık grevi direnişini
her yerde haykıracağımızı, hiçbir saldırının bunun önüne
geçemeyeceğini bir kez daha söylüyoruz!
Yeri geldi bir dövizle, yeri geldi aç bedenlerimizle
faşizme meydan okuyoruz!
Bizler Dev-Genç’liler olarak Avrupa’da saldırıya
uğrayan yoldaşlarımızın yanındayız! Arkadaşlarımıza
yapılan saldırıların sorumluları, faşist devletin konsolosluk
yetkilileri ve faşistlere müdahale etmeyen Belçika polisidir! Yapılan hiçbir saldırı, hiçbir suç cezasız kalmayacak!”
Dev-Genç, 24 Eylül 2019

Aşuremizi Halkımızla Paylaştık
Ankara:
Ankara İdilcan Kültür Merkezi, 29 Eylül’de Misket
Mahallesi Hayat Parkı’nda aşure programı düzenledi.
Mahalle halkından 300 kişinin katıldığı programın sonunda
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atılarak aşure
etkinliği sonlandırıldı.
İstanbul Çayan:
Çayan Halk Meclisi 29 Eylül’de, yozlaşmaya, düzenin
yozlaştırma politikasına karşı halkın değerlerini, halkın
kültürünü yaşatma noktasında çalışmalarına devam ederken,
her sene geleneksel olarak yapılan aşure programını da
halkın büyük katılımıyla düzenledi. Çayan Halk Çay
Bahçesi’nde yapılan aşure programında, Halk Meclisi
çalışanı tarafından yapılan konuşmada; “Bu etkinliği
burada yapmamızın bir anlamı var. Son birkaç ay içinde
burada bulunan çay bahçesini AKP’nin polisleri keyfi bir
şekilde yıktılar. Ağacının gölgesinde çay içtiğimiz, sohbetler
ettiğimiz, halkımızın kültürünü yaşattığımız çay bahçemizi

Geleneksel Güz
Şenliği’ni Gün
Gün Örgütledik
İstanbul Armutlu Halk
Cepheliler geçtiğimiz hafta
içerisinde, her yıl geleneksel
olarak yapılan Güz Şenliği
için mahallede çalışmalar yaptı. “Adalet İçin Gelin Canlar
Bir Olalım” sloganıyla yapılacak olan şenlik için mahallenin
birçok yerinde afişler asıldı, ayrıca üzerinde “İnancımıza
Yönelik Saldırılara Karşı Birleşelim Direnelim!” sloganın
yazılı olduğu pankartta mahallenin merkezi bir yerine
asılarak şenliğe çağrı yapıldı.

Umudun Sesini Halka Ulaştırıyoruz
İstanbul Çayan Halk Cepheliler 26 Eylül’de mahallede,
umudun sesi Yürüyüş dergisinin 138’icni sayısının fotokopi
çıktısını alarak dağıtımını yaptı. Çalışmada toplam 45 dergi
çıktısı halka ulaştırdılar. Ayrıca, 29 Eylül'de yapılan dergi
dağıtımında 50 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Yapılan Baskınlar, Tutuklamalar
Mücadelemizi Engelleyemez!
İstanbul’da 25 Eylül’de Çayan Mahallesi’nde yapılan
polis baskının ardından, Nurtepe bölgesinde birçok yere
baskınlara ve polis terörüne karşı yazılamalar yapıldı.
Baskınların ve estirilen polis terörünün teşhir edildiği
yazılamalardan mahallenin farklı yerlerine toplam 10 adet
yapıldı.

Umudun Gençliğinin 50’icni Yılını
Selamlıyoruz
İstanbul Armutlu Halk Cepheliler 27 Eylül’de mahallenin
birçok yerinde, “50. Yılında Selam Olsun Dev-Genç’e ve
Dev-Genç’i Yaratanlara! Halk Cephesi” sloganları halkın
matbaası duvarlara yazıldı.

yıktılar; çünkü
halka düşmanlar.
Çay bahçemizi
yıktıkları yetmiyormuş gibi, bir
de utanmadan
bahçenin eşyalarını hukuksuzca
çalarak gasp ettiler, hırsızlık yaptılar. AKP’nin polisleri hırsızdır!
Bundan sonra buraya masalar koyarak, sandalyeler
koyarak oturup çay demleyen insanlarımızı kameralara
çekerek, tenekeleriyle ışıklar tutarak taciz ettiler... AKP’nin
polisleri tacizcidir!
Biz bugün bu etkinliğimizi burada sizlerle yaparak
onlara devrimcilerin her zaman burada olduğunu ve
sonuna, sonuncumuza, sonsuza kadar burada olacağımızı
gösteriyoruz. Bizimle burada olduğunuz için teşekkür
ederiz.” dendi. Yaklaşık üç saat süren etkinliğe 300 kişi
katıldı.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Mustafa Koçak Adil Yargılanma Talebi İçin Ölüm Orucu’nda!

M

ustafa Koçak AKP iktidarının işbirlikçileştirme
dayatmasına karşı 12 gün boyunca gözaltında
kaldı direndi, halkın çocuklarının üzerine “ifade
ver” dediler; reddetti. Ağır işkenceler gördü. Mahkeme süreci
boyunca iftiracılar ile Mustafa Koçak’a suç atmaya çalıştılar,
tek bir delil bulamadılar. Ama Mustafa’dan intikam almak
için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler.
Mustafa insanların üzerine yalan ifade vermedi, onurunu
korudu. Şimdi ise açlık grevinin 90’ıncı gününde eylemini
Ölüm Orucu’na çevirerek faşizme karşı direnişini sürdürüyor.
Mustafa’nın direnişine omuz veren ailesi diyor ki;
“Mustafa’nın hayatı bir yalancının sözüyle karartıldı.
Bunu hangi vicdan kabul eder? Savunma yapmasına bile izin
vermediler O, adalet talebiyle her gün hapishanede erirken
biz susamayız O yüzden oğlumla birlikte ailesi olarak hepimiz
kefeni giydik öleceksek hep beraber öleceğiz.”
Mustafa Koçak’ın direnişi ve Ölüm Orucu eylemi ile ilgili
1 Ekim’de yapılan yazılı açıklamalardan derlediklerimiz:
Ankara Devrimci İşçi Hareketi: “Mustafa Koçak Şimdi
Bize Onurlu Yaşamayı Öğretiyor…
Ve direnişinin 90. gününde avukatı aracılığıyla yeni bir
açıklama yayınlayarak direnişini Ölüm Orucu’na çevirdiğini
belirtti. Mustafa diyor ki: “… Ve ben de ölüm pahasına bile
olsa adaleti savunacağım! Adaletsizliğin karşısında da ölümüne
duracağım… Bu bir direniş çağrısıdır!”
Şimdi yapmamız gereken Mustafa Koçak’ın çağrısına ses
vermektir. Onun adalet talebini kendi adalet talebimiz ile haykırmaktır... Yaşama karşı sorumluluğumuzdur. İlerde keşke
dememek için, adalet için Mustafa Koçak’ın sesi olmak zorundayız.”
Ankara Yüksel Direnişçileri: “Yüksel Direnişi’nin
1057’inci günü, 1 Ekim akşam açıklaması O’nun içindi…
Yalancı tanıklık yapsın diye Mustafa Koçak’a 12 gün
boyunca Emniyette işkence yaptılar. Eğer istedikleri ifadeyi
verirse emniyetten rahatça çıkıp gidebileceğini söylediler.
Mustafa, onurunu satmadı. Yalancı tanıklık yapmadı. Sonra
hamile kız kardeşine tecavüz etmekle tehdit ettiler. Arkadaşlarının
üzerine yalan ifade vermesini istediler. Mustafa, böylesi çirkin
bir pazarlıkta yer almadı. KHK’larla birlikte insanları birbirini
ihbar etmeye zorlayan, iş arkadaşlarını, komşularını ihbar
edenlere “ihraç edilmeme ödülü” veren, dostlukları, güveni
zedeleyen bu rezil sisteme karşı Mustafa, tepeden tırnağa
temiz kaldı. Tepeden tırnağa güven inşa etti yozlaşmanın karşısına...
İstese o emniyetten çıkıp giderdi o gün. Fakat O, yalancı
tanıklık yaparak kimsenin canını yakmadı, kimsenin ocağına
ateş düşürmedi. Onurlu olmanın, insan olmanın bedelini
ödüyor şimdi.
Bu ağır bedeli bir başına mı ödeyecek peki?
Kim kendine “insanım” diyorsa; O’nun adalet talebine ses
vermek zorundadır. Çünkü Mustafa, “kaybettiğimiz” insanlıktır!”
İstanbul Alibeyköy Halk Cephesi: “...Mustafa’nın sesi
açlığa yoksulluğa karşı bedenini tutuşturan, çocuğuna yiyecek
götüremediği için canına kıyan ve adalet çığlığı atan milyonların
sesidir. Mustafa Koçak’ın sesi Bizim sesimizdir. Bu Karanlığı
Tereddüt Etmeden Feda Ettiğimiz Bedenlerimizle Alt Edeceğiz!”
İstanbul Armutlu Halk Cephesi: “Mustafa Koçak 28
yaşında gencecik bir insan... sırf işbirlikçiliği kabul etmediği,
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insanlar hakkında yalan yanlış beyanlar vermediği için ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi… Mustafa direnmeyi
seçti… Mustafa’nın sesi biziz ve o sesin kısılmasına izin vermeyelim ve daha güçlü haykıralım.”
İstanbul Çayan Halk Cephesi: “Kendini kurtar” dediler
ona. “Arkadaşlarını sat. Halkını, vatanını sat” dediler. Mustafa’ya
işkence yaptılar... Bir tercih yaptı Mustafa Koçak. Onurlu,
namuslu bir yaşamı tercih etti… Mustafa üzerinden Anadolu
halklarına teslimiyeti dayatıyor AKP faşizmi.
Ve Mustafa bugün buna Ölüm Orucu direnişiyle cevap
veriyor! Mustafa Koçak nezdinde Anadolu halkları ölüm pahasına onursuzluğu kabul etmiyor... Mustafa Koçak’ın direnişi
Anadolu halklarının AKP Faşizmine direnişidir!”

Mustafa Koçak
Adaletsizliğe Karşı Verdiğimiz
Mücadelenin Sıra Neferidir!
Adalet kampanyası çalışmalarından derlediklerimizi paylaşıyoruz:
Ankara: TAYAD’lı Aileler 1 Ekim’de Balgat 100. Yıl
Çankaya Üniversitesi kavşağı, Dikmen İlken Caddesi, Seyran
Bağları, Şirintepe ve Mamak mahallelerinde Mustafa Koçak
için ozalit çalışması yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada;
“Mustafa adil yargılanmak için bedenini açlığa yatırmıştı...
Mustafa’ya ses verin Mustafa’ya can olun soluk olun. Onun o
gülen gözleri kaybolup gitmesin.” dendi.
İzmir: TAYAD’lı Aileler 27 Eylül’de Çiğli Belediye binası
önünde bir araya gelerek, Mustafa Koçak’ın anne ve babasının
katılımıyla; “Mustafa Koçak için adalet istiyoruz!” talebiyle
oturma eylemi yaptı ve direnişle ilgili bildiri dağıtımı yaptı.
Ayrıca, 28 Eylül’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi
önünde bir araya gelen TAYAD’lı Aileler basın açıklaması
yaptı. Açıklamada söz alan baba Koçak, “… Oğlum şu an
işlemediği bir suçtan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı sadece
bir iftiracının beyanları ile. Şimdi biz de Mustafa için, herkes
için adalet istiyoruz. Biz oğlumuzla gurur duyuyoruz, onur
duyuyoruz...” dedi.
Ayrıca, basın açıklamasına destek amacıyla katılan HDP
İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Urfa Milletvekili Ayşe
Sürücü’de söz aldılar.
İstanbul Armutlu: Halk Cepheliler 1 Ekim’de Mustafa
Koçak için mahallenin merkezi bir yerine, “Mustafa Koçak
Adalet İçin Ölüm Orucu’nda! Yaşasın Ölüm Orucu
Direnişimiz!”yazan pankart astı.
İstanbul Çayan: Çayan Halk Meclisi 30 Eylül’de, Grup
Yorum üyelerinin ve Mustafa Koçak’ın direnişine destek
olmak için toplu mektup yazma programı düzenledi. Mahallenin
gençlerinden yaşlılarına, esnaflara kadar birçok kişi çalışmaya
katılarak tutuklu bulunan Grup Yorum üyelerine ve adalet için
direnen Mustafa Koçak’a mektup yazdı.

TAYAD’lı Aileler Adalet Nöbetlerini Sürdürüyor!
TAYAD’lı Aileler’in Adalet Nöbeti, İstanbul Gazi Mahallesi
Cemevi’nde sürüyor. TAYAD’lılar Çarşamba ve Cuma günleri
İstanbul Küçükarmutlu Cemevi’nde ve diğer günlerde ise
Gazi Cemevi’nde Adalet Nöbetini sürdürüyor ve bütün halka
adalet mücadelesine katılım çağrısı yapıyor. Adalet Nöbeti’nin
ilk ve en önemli taleplerinden biri; iftiracıların ifadeleriyle
onlarca yıl ceza alan devrimcilerin adil yargılanması ve adaletin
sağlanması!
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“...ağlayamadım, gözyaşımızı içeriye kinimizi
dışarıya vurmalıyız"
Arslan Bilgin

14 Ekim – 20 Ekim

Arslan Bilgin

Arslan Bilgin:
15 Ekim 1996 Cuma günü Tokat'ın
Turhal ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında, devrimci hareket saflarında onurlu,
özgür bir vatan yaratma mücadelesi veren
Arslan Bilgin, annesi Sakine Bilgin, babası
Mustafa Bilgin gece gizlice evlerine giren
kontrgerilla tarafından hunharca katledildiler.

Hasan Balıkçı:
1961 Adana Seyhan Kayışlı Köyü
doğumlu olan Hasan, lise yıllarında mücadele ile tanıştı. 12 Eylül sonrasında gençliğin mücadelesinde yer aldı. 2000 Ölüm
Orucu direnişine, Adana DayanışmaDer’de çalışmalarıyla destek oldu. Yaşamı
Hasan Balıkçı
boyunca inandığı ilkelerden asla taviz vermemesi, Adanaʼda kaçak elektrik kullanan sanayi kuruluşlarının üzerine kararlı bir şekilde gidip cezalar yazdırması nedeniyle Urfaʼya sürgün edildi ve orada yine aynı
nedenle katledildi. 18 Ekim 2002’de, Urfa’da TEDAŞ’ta
mühendis olarak çalışırken, rüşvet çarkına engel olduğu
için vurularak katledildi.

Gazi Arıcı,
Selhan Top:
20 Ekim 2003’te Çorum’un
İskilip ilçesine bağlı Ferhatlı köyü
yakınlarında, devrimcilerle jandarma birlikleri arasında çıkan çatışmada şehit düştüler. 1980 Çorum
Selhan Top
Gazi Arıcı
Ferhatlı köyü doğumlu olan Gazi,
Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halkının mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla birliklerinde bir savaşçı
olarak, halkın adaletinin uygulanması idi. Şehit düştüğünde
grup komutanıydı. 1977 Çorum doğumlu olan Selhan, oto
elektrikçisiydi. Çorum’da mücadelenin her alanında yer aldı.
İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. Mücadelesini gerilla olarak
sürdürmek istedi. Şehit düştüğünde, memleketinin dağlarındaki birliklerde bir halk kurtuluş savaşçısı idi.
Yüksel Babacan:
Yüksel Babacan, 1963 Erzincan Refahiye
doğumlu. 1979'un Mayıs'ında yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz ay tutsak kaldı. Devrimci
Sol'la ilişki kurması da bu döneme rastlar.
Tahliye olduktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak düştü
ve
5 yıl ceza aldı. Metris, Davutpaşa, Selimiye
Yüksel Babacan
hapishanelerinde kaldı. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan sonra 1986'da yurtdışına çıktı, hareketi buldu. Bir
an önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sundu.
Yüksel ülkeye gitmek, mücadeleye savaşçı olarak katılmak için
bekliyordu. 20 Ekim 1994’de Fransa’da bir halk düşmanının
açtığı ateş sonucu katledildi.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Selhan Top’u anlatıyor:
Gidişi gibi, sessizce geldi aramıza. Yüreğinin bütünü kavgada,
yüreğinin en güzel yeri dağlardaydı. Yerel özelliklerini öylece koruyordu. Şivesiyle, olaylara tepkisiyle, ahlakıyla, halktı. Ve de sessizliğiyle. Sadece gerektiği zaman konuşurdu. Çalışmaları onun diliydi.
Yüklenirdi dergileri, kitapları saatlerce yürüyerek ulaştırırdı insanlara. Hiç tanımadığı insanlarla nasıl ilişki kuracaktı ki? “Tanımak için gitmeli, selam vermeli, kendimizi anlatmalı...” denildiğinde, o rahatlıkta
biri olduğu için sevinçle gülerdi. Halktandı, halkla ilişki kurmak diye
bir dert, bir sorun olabilir miydi?
Ölümsüzlüğe uğurladığımızın 40. gününde helva yapıp dağıttık.
Onu tanıyanlar sevgiyle andılar bir kez daha. Ve o sessizliğin arkasında, gittiği evlerde, dükkanlarda konuşkan, neşeli, rahat, insanların
sorunlarına duyarlı Selhan'ı onlar anlattılar.
Büyük şehri sevmedi. Sadelik, yalınlıktı onun doğasındaki.
Kozmopolit, keşmekeş, ikiyüzlülük, karmaşa onu rahatsız ederdi.
Gerekiyorsa öğrenecekti. Hiç tereddüt etmezdi. Sevemediği şeyleri
söyler, gerekiyorsa onunla da baş etmeyi öğrenmek için istekle,
azimle çalışırdı.
“Şoförlük bilen var mı?” diye sorulmuştu. Aylardır yanımızdaydı
ya, bilmiyorduk; sessizce “ben bilirim” dedi. Meğer en büyük araçları
kullanmaya yetkili belgesi varmış. Çocukluğunda başlamış araç kullanmaya.

Adaletli olmak onun için her şeyden önemliydi. Haksız bir suçlamaya maruz kaldığında öfkelenir, kıpkırmızı olurdu. Ama sessizce,
düşüncelerini toplar, konuşması gereken kişiye, en müsait zamanda
içini döker, haksızlığın önlenmesi için yapılması gerekeni emekle,
sabırla yapardı. Böyle öğrenmişti, böyle ilkeli, titiz olmayı.
Ve çalışkan olmayı. Durmazdı. “Boşluk” yoktu onun dünyasında. Sazını getirmişti memleketten. Çok seviyordu sazını. Kimse ders
vermemişti, kendi duyarlılığı ile öğrenmişti çalmayı. Daha iyi çalmak
için sabırsızdı. Hızlı çalardı. “Atlı kovalamıyor, yavaş çalsana” denildiğinde bir gülüverir, yavaş çalmaya başlardı. Az sonra yine hızlanmış
olurdu.
Devrimci titiz olmalı, olanaksızlıklar içinde kendine, çevresine
duyarlı, titiz olmalı. Evde, çalıştığı büroda, ortalık tertemiz ve düzenli
olurdu. Bu konuda dağınık olan arkadaşları yaptıklarıyla uyarırdı.
Çünkü en iyi eleştiri, yaparak göstermekti.
Mütevazılık bir devrimci özelliktir. Bildiğini açıkça ve ısrarla
savunurken öğrenmeye de büyük bir istek duyardı. Eksiklerini anlamak için dikkatle dinler ve tartışırdı. “Ben” demezdi, “Biz”i dilinden
düşürmezdi. Sadece yanlış, eksik yapıldığında “ben” derdi.
Bizlere bağlılığı öğretti, sahiplenmeyi öğretti. En küçük bir malzemeyi işe yarar hale getirmek, korumak isterdi. Diğer yandan, yüreği hep en sıcak yerindeydi kavganın. Ve sevdalandığı dağlarda.
Dağlara götürdü selamımızı, dağlar onu kucakladı. Bize hiç
tükenmeyecek güç kaynağı, asla unutulmayacak değerler bıraktı.
Geldi yüreğimizin orta yerine kondu. Onunla birlikteyiz mahalleyi
dolaşırken, türkülerimizi söylerken, işlerimize koştururken, sevdamızı büyütürken.

26 Eylül 1999 Ulucanlar Hapishanesinde Katliam
Habip Gül olarak bilinmeye başlandı. 1995 ve 1996 yıllarında yeniden tutuklanmalar ve tahliyeler yaşadı.
1996 Ölüm Orucu direnişinde yer aldı. '98
Sonbaharında toplanan TKİP kuruluş kongresinde gıyabında Merkez Komite üyeliğine seçildi.
Ümit ALTINTAŞ (TKİP): Ümit Altıntaş, Ordu mensubu
bir ailenin çocuğu olarak, 1972 yılında, Muğla ili
Ahmet Savran
İsmet Kavaklıoğlu
Aziz Dönmez
Mahir Emsalsiz
Ümit Altınbaş
Merkez İlçeye bağlı Çaybükü Köyü'nde doğdu. Yıldız
Teknik Üniversitesi'ndeki mücadele içinde yerini aldı.
'91 sonunda Ekimci genç komünistlerle ilişkiye geçti.
TKİP Kuruluş Kongresi'ne katıldı ve Kongre'de Merkez
Komitesi'ne seçildi. 21 Aralık '98'de Ankara'da tutuklandı.
Halil TÜRKER (TKP/ML): 1973 yılında Tokat ili
Aktepe ilçesinde dünyaya geldi. Türk milliyetinden
Halil Türker
Zafer Kırbıyık
Habip Gül
Abuzer Çat
Önder Gençaslan emekçi bir ailenin çocuğu... '93 yılında örgütü ile tanışan
Halil, çalıştığı işyerinde sendikal örgütlenme yapmaktadır...
‘97 Ekim'inde bir yoldaşının şehit düşmesinin ardından
Ahmet SAVRAN: Türk milliyetinden Sünni Müslüman
gerçekleştirdiği
bir eylem sonrası tutsak düşmüştür...
inanca sahip, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişTutsaklıkta
örgütünün
temsilcisi konumuna getirilmiştir.
tir. 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manisa Spor Akademisi'ne
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ÇAT
(MLKP):
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girer. Burada DEV-GENÇ'lilerle tanışır.
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çok
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lerine daha sıkı sarılır. Düzenin yasalarına göre de Ahmet'in
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İsmet KAVAKLIOĞLU: 26 Eylül 1999'da oligarşinin
uzun
bir
tutsaklık
döneminin
de
başlangıcıydı.
Ulucanlar Hapishanesi'ndeki tutsaklara karşı gerçekleştirdiği
Zafer KIRBIYIK (TİKB): Zafer 1971'de doğdu. Emekçi bir
katliam amaçlı saldırıda, bilinçli olarak hedef seçilen önder
aileye
mensuptur. Gazi Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarında
tutsaklardan biriydi. Ulucanlar DHKP-C Tutsaklar örgütlenDemokratik
Üniversite Platformu çalışmalarında, faşizme
mesinin sorumlusuydu. Misyonuna layık şekilde, en önde
karşı
mücadelede
yerini almıştır. Devrimciliğin hemen her
kahramanca direnerek şehit düştü.
cephesinde
dolu
dolu
yaşamış, sorumlulukla yerine getirmeAziz DÖNMEZ: 1996 yılında Parti-Cephelilerle tanışır.
ye
çalışmıştır
üstüne
düşen
görevlerini.
Daha sonra çalışmak için İstanbul'a gider. Yaklaşık iki sene
Mahir
EMSALSİZ
(TKP(ML)):
Mahir Emsalsiz yoldaş:
kadar burada konfeksiyon ve deri atölyelerinde çalıştıktan
1974
Samsun
doğumludur.
Üniversite
yaşamına değin gerisonra Haziran 1998'de tekrar Tokat'a döner. Devrimci faaliyet
ci-yoz
kültürün
etkisi
ile
büyümüştür.
Üniversitede
devrimciiçinde yeraldığı bir yıl içinde dört kez gözaltına alınır. Mayıs
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ve
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1999'daki gözaltısında tutuklanır. Tutuklanmasının tek
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ve
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insan
tipini
reddederek
gerekçesi devrimci olmasıdır.
TMLGB'de örgütlenmiştir.
Nevzat ÇİFTÇİ (HABİP GÜL) (TKİP): Nevzat ÇİFTÇİ
Önder GENÇARSLAN (TKP(ML)): 1973 Çankırı doğumKürt kökenli yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak, 1967
ludur.
Türk milliyetinden, yoksul ve demokrat bir çevrede
yılında, Elazığ ili Karakoçan ilçesi Ballıca köyünde doğdu.
büyümüştür.
Önder Gençarslan de Mahir Emsalsiz gibi üniKomünist hareketin saflarına 1987’de bir işçi olarak İzmir'de
versite
sürecinde
TMLGB'yle tanışmış ve örgütlü mücadelekatıldı... 1991'de bir grup işçi arkadaşıyla birlikte tutuklandı,
ye
adım
atmıştır.
firar etti. Firardan kısa bir süre sonra Adana’da yeniden
1997 Eylül'ünde gerilla olmak için Mahir ile birlikte gidertutuklandı. Gördüğü ağır işkenceye rağmen ifade vermedi.
ler
ama
irtibat sorun olur ve tutsak düşerler.
Bu andan itibaren üstünde bulunan sahte kimlikteki isimle
Ulucanlar Hapishanesinde de koğuş sorunu
nedeniyle bir “eylem”
başlamıştı. Ulucanlar’da
devrimci tutsaklar, 40
kişilik koğuşta 120 kişi
kalmak zorunda bırakılmıştı. Tutsaklar bir yıldır
idareden yeni koğuş talebinde bulunuyorlar, ancak talepleri,
çözüm imkanı olduğu halde çeşitli bahanelerle reddediliyordu. 10
ay sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışan tutsaklar, hiçbir çözüm
niyeti görmeyince 2 Eylül’de bitişik koğuşu işgal ederek, sorunu
fiilen çözdüler.
“Eylem” başlamıştı. MGK Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda “acil önlemler” uygulanmaya başlanacaktı... “Acil

önlemler”in içinde provokasyon vardı, propaganda vardı, kamuoyunun yönlendirilmesi, ölüm mangalarının hazırlığı vardı.
Ulucanlar’la ilgili neredeyse hergün haberler çıkıyordu burjuva
medyada. Ama hiçbiri tutsakların koğuş sorununu yazmıyordu.
Bunun yerine yalan yanlış tutsakların sayım vermediği, silahlı eğitim yaptığı vb. anlatılıyordu. Tutsak aileleri, avukatlar açıklama
üstüne açıklama yapıyorlar, bu açıklamalar da yer bulmuyordu
medyada.
Adalet Bakanlığı, sorunun çözümü için yapılan girişimleri
geçiştiriyor, sorun bilinçli bir şekilde tırmandırılıyordu. Aileler saldırı ihtimalini gördükleri için son altı gündür hapishanenin dışında
sabahlıyorlardı. Katliamın gerçekleştirileceği gece, önce bölgedeki
tutsak yakınları uzaklaştırıldı, ardından bölge trafiğe kesildi.
Sonuçta 26 Eylül’de sabaha karşı Ulucanlar’a ölüm mangaları
sokuldu. 10 devrimci tutsak katledildi, 28’i de ağır yaralandı.

