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HER DİRENİŞ KARARI, KAZANILMIŞ BİR ZAFERDİR!

ONURSUZLUĞA KARŞI ONUR,
İFTİRACI İTİRAFÇILARA KARŞI DEVRİMCİ AHLAK,

ADALETSİZLİĞE KARŞI ADALET MÜCADELESİ KAZANACAK!

AKP FAŞİZMİ;

- 140 BİNE YAKIN

KAMU EMEKÇİSİNİ İHRAÇ ETTİ!

- “SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI”

DİYEREK, SORUŞTURMA AÇTI!

-DİRENENLERE İŞKENCE YAPTI!

- “TERÖRİST” DİYEREK TUTUKLADI!

- “DHKP-C KESK’E ÇÖKECEKTİ,

BİZ ENGELLEDİK” DEDİ!

KESK YÖNETİMİ;

- HATAY ŞUBEYE KAYYUM ATADI,

ÜYELİKLERİNİ ASKIYA ALDI!

- “SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI”

DİYEREK, SORUŞTURMA AÇTI!

- KEC’LİLERE İŞKENCE YAPTI!

- “İŞGALCİ” DİYEREK LİNÇ ETTİ!

- “BURADA BORUNUZU ÖTTÜRE-

MEYECEKSİNİZ, BİTTİ ARTIK” DEDİ!

AKP FAŞİZMİ ile AYNI SAFTAKİ KESK YÖNETİMİ;

DEVRİMCİ DÜŞMANLIĞININ, KAMU EMEKÇİLERİNİNİN
HAKLARINI GASP ETMENİN, TESLİMİYETÇİLİĞİNİN ve

İHANETİNİN HESABINI VERECEK!
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GRUP YORUM HALKTIR!

DİRENCİMİZİN, COŞKUMUZUN, SEVGİMİZİN, KİNİMİZİN,
BİRLİĞİMİZİN, KURTULUŞ UMUDUMUZUN SESİDİR;

ASLA SUSTURULAMAZ!

GRUP YORUM’UN TUTSAK ÜYESİ İBRAHİM GÖKÇEK;

UMUDUN ve KAVGANIN ÇAĞRISI ŞARKILARIMIZI
ÖZGÜRCE MEYDANLARDA SÖYLEYEBİLELİM,

OMUZ OMUZA MİLYONLARLA COŞKULU HALAYLARIMIZI ÇEKEBİLELİM,

ÖFKEMİZİ YUMRUK YAPIP SLOGANLARIMIZLA HESAP SORABİLELİM DİYE

116 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!

DİRENİŞLER MECLİSİ ÇATISI ALTINDA
12 DİRENİŞ ZAFERE YÜRÜYOR!

* MUSTAFA KOÇAK ÖLÜM ORUCUNDA 103. gün
* GRUP YORUM AÇLIK GREVİNDE 150. gün
* YÜKSEL DİRENİŞİ 1069. gün
* DÜZCE DİRENİŞİ 982. gün
* BAKIRKÖY DİRENİŞİ 133. Hafta
* Av DİDEM BAYDAR ÜNSAL 41. Hafta
* MAHİR KILIÇ 146, Açlık Grevinde 52. gün
* KEZBAN ANA 443. gün
* Türkan ALBAYRAK,
* Engin KARATAŞ,
* TAYAD’lı Aileler-Gazi Cemevi,
* Mahmut KONUK

DİRENE DİRENE

KAZANACAĞIZ!

ÖLÜM ORUCU,
DİRENİŞİN TAARRUZUDUR!

DİRENİŞ ve ZAFER
GELENEĞİMİZDİR!
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Faşizm; umudu, geleceği, direnişi teslim almak
üzere saldırır. Ancak saldırılarının arttığı yerde tesli-
miyet yerine hiç ummadığı direnişlerin yaratılmasına
da neden olur. O direnişler ki, barikat olur zulme
karşı, birlik olur, umutsuza umut olur!

Şimdi Mustafa Koçak, umudun türküleri ve coş-
kusuyla, tarihsel mirası ve haklılığına duyduğu inan-
çla, başeğmemenin gücü, halka yaşatılan adaletsiz-
liğin sesi ve halk sevgisiyle, işkencecilerin yüreğine
ektiği öfkenin sıcaklığı ile yürüyor zulme ve adalet-
sizliğin üzerine.

Faşizm, önce işkence ile teslim almaya çalıştı
Mustafa’yı. Fiziki ve psikolojik işkence yöntemleri işe
yaramadı direncinin karşısında. İşkenceciler karşı-
sındaki 26’lık bedenini, dik başını daha da dik tuttu,
işkencenin her aşamasında. Ne siyasi polis ve MİT
işbirliği ile alınan yargı kararları ne de hapishane
idaresinin sansür ve baskısı geri adım attıramadı
ona. Aksine, daha bir cüretle, daha bir güvenle,
daha bir inançla yürüyor. Yürüyüşünü bir aşama
daha sıçratarak yürüyor.

Mustafa Koçak 3 Temmuz’da başlamıştı açlık
grevine. 28 yaşındaki Mustafa, adalete açlığının 90.
gününde “Tüm adaletsizlik yaşayan ve adaletin
peşinden ayrılmayanlar için de yaptığım süresiz-
dönüşümsüz açlık grevini, 30 Eylül itibariyle
ölüm orucuna dönüştürdüm” diyerek eyleminin
ivmesini yükseltti. 

Nedir Ölüm Orucu Eylemi ve Mustafa
Koçak Gencecik Bedenini Neden
Ölüme Yatırmakta?

Ölüm, kimsenin tercih etmeyeceği bir seçenektir.
Zaten Ölüm Orucu eylemi ile amaçlanan ölüm değil-
dir. İnsanın onurunu yücelten değerleri ve hayatı,
kararlılıkla savunmaktır Ölüm Orucu. Baskıya karşı
direnmekten vazgeçmeyeceğini ilan etmektir.

Faşizmin adaletsizliği, sansürü, işkencesi, işbir-
likçileştirme ve teslimiyet politikasının amacı aynıdır.
Halkın direngen ve umutlu halini yok etmek isti-
yorlar, faşizm elinde tuttuğu silahları bu nedenle
halka yöneltmektedir. Ölüm Orucu faşizmin
silahlarını etkisiz kılmaktır. Ölümü göze almış bir
direnişçi karşısında faşizmin bütün silahları etki-
sizdir. Haklılığına güvenen, zafere inanan bir irade
teslim alınamamıştır bugüne kadar. 

Mustafa Koçak’ın yaşadığı, 80 milyon Anadolu
halkının yaşadıklarından ayrı değildir. Mustafa
Koçak, adaletsizliğe uğrayan, aç bırakılan, yok sayı-
lan ve bunları sineye çekmeyi kabul etmeyen mil-
yonlardan bir tanesidir sadece.

Mustafa Koçak, onurlu ve direngen halkımızın
evlatlarından bir tanesidir. Direndi, direndikçe bilinci
bilendi, tarihten beslendi, kararlılığını büyüttü.
Faşizmin dayattığı seçeneklerin karşısına kendi
seçeneğini çıkardı, kahramanların sofrasından.

Bu toprakların geleneğidir direnmek. Direnmeye
karar verdiğinde asla vazgeçmez yolundan, devrim-
cilerin yarattığı geleneğin yolundan yürür, her bedeli
göze alır. 

DİRENİŞ TARİHİ, DİRENENLERE HEP
IŞIK OLMUŞTUR, UMUT OLMUŞTUR,
BİLİNÇ OLMUŞTUR!

Türkiye’de devrim mücadelesi açısından tarihsel
dönüm noktalarında gerçekleşmiştir direnişlerimiz.
Emperyalizm ve oligarşinin
halkımız üzerine serptiği ölü
toprağını her seferinde kal-
dırmış ve halka dönük
büyük saldırılar karşısında
barikat olmuştur. Şehitler
pahasına kurulmuştur o
barikatlar, şehitlerle aşılmış-

ÖLÜM ORUCU, DİRENİŞİN TAARRUZ HALİDİR!

MUSTAFA KOÇAK, KARARLILIK VE
FEDA RUHUYLA YÜRÜYOR FAŞİZMİN ÜZERİNE

ELBET KAZANACAK; ÇÜNKÜ
ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ BİR MEŞRULUK,

ZAFERE KİLİTLENMİŞ BİR İRADE KARŞISINDA
HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ!

MUSTAFA KOÇAK, ÖLÜM ORUCUNUN 103. GÜNÜNDE!4

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş



tır engeller.

Faşizmin bugünkü
saldırılarına verilecek
cevap da aynı olmak
zorundadır. Faşizm,
yaygın ve sistematik
saldırılarını artırmıştır,

faşizmin boyutlanan saldırıları karşısında kararlılıkla
ve feda ruhuyla direnmek gerekmektedir. Nasıl ki,
ABD emperyalizmi 11 Eylül’den sonra ”ya benden
yanasın ya düşmanımsın” dediyse, oligarşi de
bugün “ya boyun eğersin ya yok ederim” diyor.

Peki boyun eğerek yaşamak bir yok oluş değil
midir? Nedir boyun eğmek?

İnsanı umutlu kılan, direngen yapan, ufkunu can-
landıran, değerleri büyüten dinamikleri terk etmek
değil midir? Direnci kendi ruhundan atan, yaşa-
yan ölüdür. Direnmeyen halk, köleleştirilir. Ki ege-
menlerin çürüyen ve asalak düzeni sürsün diye her
yıl milyonlarca insan “modern kölelik” sınıfına katıl-
maktadır.

Onlara göre zenginler karşısında kul köle olmalı
herkes, adaletsizliği kader bilmeli, açlığı oruç say-
malı öyle mi? Hayır, faşizm böyle bir ülke yarata-
mayacak, yaratamıyor. Her saldırısında bir kayaya
çarpıyor ve Mustafalar çıkıyor karşısına. 

Adalete açlığının 40. gününde kendi sesiyle iletti-
ği bayram mesajında şöyle diyordu: “Zulmün yara-
tıcıları ve uygulayıcıları bizi aç, işsiz, adaletsiz
bırakarak korkutmak istiyorlar. İstiyorlar ki kor-
kalım, korktukça boyun eğelim, boyun eğdikçe
köleleşelim istedikleri budur. Yapamayacakları
da budur!

Asıl bayramımız halkımızın adaletsiz ve aç
bırakılmadığı, madenlerde, rezidanslarda, tren-
lerde, sokaklarda 10’ar 10’ar, 100’er 100'er katle-
dilmediği günlerde, analarımızın çocuklarıyla
beraber adalet için bedenini açlığa yatırmadığı
günlerde hep birlikte büyük evimizin bahçesinde
kurduğumuz halaylı günlerde olacak.”

Mustafalar, işte böyle coşkuyla dile getirir inancı-
nı, kendi ömürlerini feda etmeye hazır olduklarını
ilan ederek karşılık verirler. Mustafalar halkın can
damarıdır, halkın içinden çıkar, umut ve yol gös-
terirler.

DİRENİŞ GELENEKLERİ YAYILIR
İLDEN İLE, MEVSİMDEN MEVSİME...

YILLAR YILLARA EKLENİR; AMA
DİRENME KARARLILIĞI ve ZAFERE
İNANÇ EKSİLMEZ!

Kararlılık, direniş ve feda ruhu, Kızıldere’den
beslendi, teslimiyetin dayatıldığı her dönemeçte
yeni bir biçimle ortaya çıktı.

Cunta hapishanelerinde  tek tipleştirme politikası
ile teslim alma çabası 1984 Ölüm Orucu direnişi kar-
şısında yenildi.

1996 yılında, tabutluk şeklindeki hücrelerle teslim
almaya çalıştılar devrimcileri; yine yenildiler.

2000’li yıllarda F Tipleriyle tekrar denediler teslim
almayı. Büyük bütçelerle inşa ettikleri hücreler
çözüm olamadı faşizme. Ne hücreler, ne AB ve ABD
emperyalizminden ithal ettikleri akıl, ne tecrit ne de
sansür yenemedi devrimcilerin iradesini. 

Her defasında direnişler büyüdü, direnenler
çoğaldı, direnişler halkın içine yayıldı.
Tartışmasızdır ki, 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
Direnişimizle, devrimciliği yeniden tanımladık.
Kahramanlığı halklaştırdık. 7 yıl sürdü Büyük
Direniş! İçerisi ve dışarısı ile direnildi, kadını, erkeği,
genci yaşlısı ile direnildi. Halkla bütünleşti direniş.
Şenay, Gülsüman, Hülya gibi halk kahramanlarını,
kadrolarını çıkardı. 

Gerçeğin gözünün içine bakmaya cüret edenlerin
adımları daha kararlı, kararları daha nettir. Halk
hayatın acılarını daha keskin yaşar, bu nedenle
yaşanan gerçeği daha iyi görür, direnirken kendine
kimi örnek alacağını bilir.

Halkın direnişlerine bakalım, hep Mustafaları,
hep devrimcileri takip etmiştir halkımız. Direniş
halka umut olmuş, güvenini ve kurtuluş inancını
pekiştirmiştir her zaman.

Halkımız; teslimiyeti meşrulaştıran oportünist
solu değil, devrimcileri izlemiştir. 

Devrim mücadelesinde yarattığımız direniş
kültürü halkın içinde yayıldı, ölüm orucu eylemi
halkın kararlı mücadelesinin ifadesi oldu. 

2010 yılının Ocak ayında Ankara’nın ayazında
çadır kuran TEKEL işçilerinin direnişi hatırlayalım.
İşçiler sendikacılara rağmen açlık grevi yaptı, alınla-
rına kızıl bantlar taktılar. O dönem de Manisa
Saruhan’daki yaprak tütün işletmelerinden gelen
işçilerden, Osman Söylemez şöyle diyordu:

“Daha önceki açlık grevi hem bir alıştırma
oldu bizim için, hem içeride arkadaşlarımızla
açlığımızı paylaştık. Amacımız sonuç alınana
kadar kalmaktı açlık grevinde. Ancak sendika
genel başkanının ricasıyla o işi bitirdik, en çok
da ölüm orucundaki arkadaşımızı düşündük. 

GRUP YORUM AÇLIĞININ 150. GÜNÜNDE! ADALET İSTİYORUZ! 5
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Ama inanın çok zor, Dört gün kaldık, açlık bir
yandan, diğer yandan soğuk. Eğer sonuç alına-
mazsa yeniden gireceğiz. Sendika açlık grevini
üç gün ile sınırlamıştı; ama bu kez öyle olmaya-
cak. Bir sınırı olmayacak, sonuç alınıncaya
kadar devam edeceğiz, açlık grevini ölüm oruç-
ları takip edecek...” 

Bir yıl sonra 22 Kasım 2011’de bu defa
Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki Yenice Köylüleri,
enerji iletim hattının meyve bahçelerinden geçmesi-
ne tepki olarak ölüm orucu eylemi yapacaklarını
duyurdular. 

Devam etti, 8 Nisan 2015 tarihinde Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın Muğla ‘Göcek koyları’ olarak bili-
nen Akbük, Bedri Rahmi (Taşyaka), Göbün ve
Küçük Sarsala koylarını 29 yıllığına ihaleye çıkar-
masının ardından çeşitli eylemler yapan köylüler ile
direniş çadırında ölüm orucu eylemi yaptılar. 5
Nisan’da 7 kişiyle başlayan ölüm orucu 3’ü kadın 8
kişinin daha katılımıyla sürdü ve direnişin ihaleler
iptal edilinceye kadar devam edeceği bildirildiler.

2012 yılında toplu mezarların açılmasının ilk
örneği Hüsnü Yıldız’ın yaptığı ölüm orucu eylemi
sayesinde gerçekleşti. Hüsnü Yıldız, katledilen kar-
deşi Ali Yıldız’ın cenazesini alabilmek için direndi,
kararlı mücadelesi sayesinde tıkanan yasal yolları
aşarak kardeşinin cenazesine ulaşabildi. Ve ilk kez
devlet eliyle bir toplu mezar açtırıldı ve 66 gün süren
ölüm orucu zaferle sonuçlandı.

‘Ülkede OHAL var, bir şey yapılamaz’ denilen bir
süreçte Yüksel Direnişi boy vermişti. Ardından 70
yaşındaki Kemal Gün, bombalarla katledilen gerilla
oğlunun ve arkadaşlarının cenazesini alabilmek için
2017’de Dersim Seyit Rıza heykelinin altında direni-
şe başladı. 

Bombalanan sığınakta arama yapılmasını sağla-
dı, oğlunun ve arkadaşlarının kemiklerini topladı bir
bir. Dersim’de ilk kez 90 günlük açlık grevi direnişi
sayesinde, bir sığınakta arama yapıldı. 

Ölüm Orucu, faşizme karşı her ne pahasına
olursa olsun hak kazanmak isteyenlerin pusula-
sıdır. Halkın direnme geleneğinin bir parçasıdır
artık. Köylünün, emekçinin, işçinin direnişlerinde yol
göstericidir, ülkenin her ilinde mücadelenin bir par-
çasına dönüşmüştür.

Örneğin 21 Eylül 2019 günü Samsun Çarşamba
Eğercili Mahallesi’ne yapılacak olan Biyokütle Enerji
Santrali ile ilgili açıklama yapan Ayvacık Ziraat
Odası Başkanı Erdal Avcı, “Çarşamba Ovası’nı 3-

5 rantçıya teslim etmeyeceğiz gerekirse ölüm
orucuna başlayacağız” diyerek tepkisini dile getir-
miştir. Bu örnek, bu ifade tarzı ve daha önceki
örnekler halkın Ölüm Orucu eylemini bir müca-
dele anlayışı olarak benimsemiş olduğunu,
meşru ve gerekli olduğunu, kararlılığın ifadesi
olduğunu kabul etmiştir.

İşte bu tarz Cephe tarzıdır. Görülmüş ve kabul
edilmiştir ki hak; ancak Cephe tarzıyla direnile-
rek kazanılabilir.

Sonuç olarak; Mustafa’nın direnişi de, işte bu tari-
hin ve tarzın gelenek haline gelmesinin bir sonucu-
dur.

Devlet, itirafçılığı meşrulaştırmak, suçlarının
üstünü örtmek, kendisine bir günah keçisi çıkartmak
için Mustafa’ya yöneldi.

Mustafa teslim olmadı, adaletsizliği, işbirliği
dayatmasını, itirafçılık gibi bir onursuzluğu kabul
etmedi. İşkenceyi, tecavüzle tehdit edilmeyi, haksız
yere verilen cezayı sineye çekmedi.

İşbirlikleştirme politikası ile istediğini alamadı
düşman, aksine teşhir oldu daha fazla. Mustafa
işkenceye karşı direnişte güç oldu. Adına yargı
dedikleri ancak polis komplosunun onaylanma-
sından ibaret olan tiyatro önünde de direndi,
hakkını savundu Mustafa, hapishane tecrit ve
işkencesine karşı da.

“Mahkeme kararı kesinleşti, yapılacak bir şey
kalmadı” demedi, “beni günah keçininiz yapma-
ya çalıştınız, günah keçiniz olmayacağım”,
“Çaresiz, politikasız değiliz” diyerek eylemini ile-
riye taşıdı.

Çünkü adalet, halkın mutlaka doyurulması gere-
ken açlığıdır. Adalet tüm insani değerlerin yapı taşı-
dır, direnişle güçlenmiş adalet mücadelesinin yenil-
mesi mümkün değildir.

Direniş haklı ve haksızın sürekli çarpışması-
dır, çarpışma sürdükçe yenilenir, güçlenir dire-
nişçi. Mustafa da çarpışıyor, faşizm yeniliyor
direniş boyunca.

Yalnız Mustafa
değil, ailesi,
sevenleri, yoldaş-
ları adalet haykırı-
şını zafere götür-
mek için direni-
yor.

Selam olsun,
direnişiyle umut
olana, selam
olsun direnişiyle
kararlılığını ve
zaferi ilan edene!
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M
ustafa Koçak, yaşadığı adaletsizliğe
karşı tüm halk için adalet talebiyle
90. gündeki açlık grevini ÖLÜM

ORUCU’na dönüştürdü.

İzmir T Tipi 2 nolu hapishanede tutulmakta olan
Mustafa, 103 gündür direnen her bir hücresiyle
adalet talep etmektedir.

Bu durum karşısında Mustafa’nın taleplerini
görmezden gelen, iktidarın sesi olan doktor kılıklı
mengele artığı ve hapishane müdürü “ZORLA
MÜDAHALE” edeceklerini söylemekten çekinme-
mişlerdir. Mustafa ise “adaletsizliğe karşı kendi
iradesi  ile açlık grevi yaptığını, müdahale  iste-
mediğini” açıkça söylemiştir.

Adalet istediği için kendi iradesiyle açlık grevi
yapan bir kişiye müdahale edilmesi açıkça o kişinin
iradesini yok saymaktır.

Açlık grevi bilinçli ve iradi bir eylemdir.
Mustafa devrimcidir. İradesinin önüne hiçbir
şey geçemez. Onların zulmüne karşı her şekilde
direnmenin yolunu bulacaktır. Zorla müdahale de
etseler, devrimci iradeyi koruyan bir kişiyi hiçbir
kuvvet durduramaz. Devrimciler er geç hedeflerine
ulaşırlar, onların yapabilecekleri tek şey hedefe
ulaşmayı yavaşlatmak olabilir.

Devrimciler iradesinin neleri aştığını onlar da
bilmektedir. Yapacakları zulmü, kanunlar gereği
yaşam hakkını savundukları gerekçesine dayan-
dırmaktadırlar. 

Söyledikleri yalana kendileri dahil kimse inan-
mamaktadır. Halkımız geçmiş deneyimlerinden bil-
mektedir. Emperyalistler ve iş birlikçileri ne derse
tersini yaparlar. Biz bu yalanlarını 1984, 1996,
2000-2007 ölüm oruçları direnişleri başta olmak
üzere yaşadığımız her direnişten biliyoruz. Her bir
direnişte öldürdükleri insanlarımızın direnişinden
biliyoruz.                      

Yaşam hakkını savundukları yalandır! 

Gerçek ise; Mustafa’yı ya öldürecekler ya da
sakat bırakacaklarıdır!

ZORLA MÜDAHALENİN ADI 

CİNAYETTİR!

Zorla müdahale ile kişiler yaşama döndürülme-
mektedir, aksine yaşamdan koparılmaktadır. 

Öncelikle kişilerin rızası, iradesi hilafına bu
müdahaleler yapılmaktadır. Bunun sonucu da
kişilere işkence adı altında müdahale edilmesi-
dir ki, müdahale ayrıca bir işkenceye dönüş-
mektedir.

Zorla müdahale edilen kişi bilinci yerine gel-
dikten ya da bu işkencelerden kurtulduktan
sonra tekrar açlık grevine başlamaktadır. Zorla
müdahale yapıldığı için bu süreç işkenceye
dönüşmekte ve kişinin acıları artmaktadır. Yani
açlık grevcisine bu şekilde ekstra eziyet edil-
mektedir.

Zorla müdahale sonucunda da ölümler mey-
dana gelmektedir. Bu ölümler daha acılı olmak-
ta ve müdahale eden kişiler, eziyetle bir kişinin
ölümüne sebep olmaktadırlar.

Zorla müdahale, kişinin bilinci açıkken ya da
kapalıyken iradesi dışında zorla tıbbi olarak
beslenmesidir.

Zorla müdahale yöntemini kullandıkları 2000-
2007 Büyük Ölüm Orucu Direnişinde yaptıkları
müdahalelerin sonuçları ortadadır. 122 devrimcinin
şehit olmasına ve 600’ün üzerinde devrimcinin
sakat kalmasına neden oldular.

Zorla müdahaleyi şu şekilde yapmaktadırlar: 

- Zorla müdahale edilen kişi yatağa ellerin-
den ve kollarından bağlanmaktadır.

- Kişiye zorla serum takılmaktadır.

- Zorla beslemek için kişinin burnundan ya
da ağzından, yağlanmış bir hortum sokulmak-
tadır.

Tüm bunlar fiziki bir eziyete ve işkenceye
dönüşmektedir. İnsanların vücutlarında, ağzın-
da ve boğazında yaralara sebep olmaktadır.

Zorla müdahale yapılan kişilerin görüntülerine
bakmak yapılan işkencenin ne demek olduğunu
anlamak için yeterlidir. 

Zorla Müdahale İşkencedir;

- Bir kişiye iradesi dışında yapılan her müdahale

MUSTAFA KOÇAK’I
İŞKENCEYLE ÖLDÜRTMEYECEĞİZ,

İŞKENCEYLE SAKAT BIRAKTIRMAYACAĞIZ!

ZORLA MÜDAHALE, İŞKENCEDİR!
ZORLA MÜDAHALE, CİNAYETTİR!
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işkencedir.

- Kişinin iradesi dışında vücut dokunulmazlığı
ihlal edilmektedir.

- Kişilerin sakat bırakılmasına neden olmakta-
dır. Açlık grevindeki kişiye zorla müdahale daha
ağır sonuçlara neden olmaktadır.

- Açlık grevindeki kişinin direnme hakkı engel-
lenmektedir.

- Sadece müdahale yapılmasından kaynaklı
müdahale edilen kişinin vücudunda kalıcı hasarlar
ve ileride yaşamını tek başına sürdürememesine
neden olmaktadır.

- Zorla müdahale edilen kişiler de werniko- kor-
sikof oluşmakta ve tüm geçmişleri silinmektedir.

- Zorla müdahaleden kaynaklı ölümler yaşan-
maktadır.

- Kişiler yatağa bağlı olarak aylarca hastahane-
de tutulmakta, yapılan her müdahale ayrı bir işken-
ce olmaktadır. Bu şekilde açlık grevindeki kişi
işkence yasağına aykırı olarak devlet gözetiminde
aylarca müdahale eden doktorların işkencesine
maruz tutulmaktadır.  

- Zorla müdahale açlık grevindeki kişinin ölüm
süresini uzatarak işkenceyle öldürmenin diğer adı-
dır.

Zorla müdahale ile açlık grevindeki kişilere bile-
rek yanlış tedavi uygulanarak sakat bırakılmak-
tadır. İşte burada yaşam hakkını savunduğunu
söyleyen ikiyüzlülerin maskesi düşmektedir. 

Siyasal iktidarın hedefi “direnerek ölüm olma-
sın da, ne olursa olsun”dur. Bunun için insanla-
rın sakat kalması, tek başlarına hayatlarını idame
ettiremez hale getirilmesi, geçmişlerinin tamamen
silinmesi, bir geleceklerinin olmaması onların umu-
runda değildir. Ölmedi ya, gerisi teferruattır.

İşte ille de her koşulda “yaşam hakkı” diyen,
direnme hakkını gözardı eden, her ne şekilde
olursa olsun, “her  nasıl  olursa  olsun  yeter  ki
yaşasıncılar”, bu ikiyüzlülüğe ortaktırlar.
Burada oligarşinin amacı, ne yaşam hakkıdır
ne de yaşamın kutsallığıdır. Siyasal iktidarın
tek bir amacı vardır: Direnişi kırmak, direnişi
yok etmektir!

Bunun bir kanıtı da B1 vitaminin verilmemesi ve
açlık grevi sürecinde yapılan eziyetlerdir. 

Mustafa Koçak’ın saf B1 vitamini alması gerek-
tiğini İzmir Tabip Odası açıklamıştır. Avukatları
bunun için başvuru yaptığında, idare bahaneler
üretmektedir ve saf B1’i vermemektedir.

Mustafa Koçak, yaşadığı haksızlığı duyura-
bilmek için dışarıya mektup yazdığında hapis-
hane idaresince mektupları yasaklanmaktadır.

Basına özel talimatlar verilerek veya otosan-
sürle Mustafa hakkında sansür uygulanmakta-
dır.  

Mustafa Koçak’ın sesi olmak isteyen anne
ve babası defalarca gözaltına alınmaktadır.
Yapılan bu hukuksuzluklar iktidarın amacını gös-
termektedir.

Direnişi sahipleneceği, adaletsizliğe uğrayan
tüm halkımız için yapılan ölüm orucu direnişinin
sesi olacağı yerde; “her ne olursa olsun sadece
yaşam” diyenler, yaşanan haksızlığa-adaletsizliğe
ses çıkarmayanlar, iktidarın bu amacına ortak
olanlardır.

“Ölmesi daha mı iyi, zorla müdahale edilsin”
diyenler bu amaca hizmet edenlerdir. Mustafa’nın
ölmesine veya sakat kalmasına, geçmişinin silin-
mesine ve tek başına hayatını idame ettiremez
hale gelmesine ortak olmayacağız!

AKP iktidarı zorla müdahale ederek yaptığı
adaletsizliği örtmek istemektedir. Mustafa’ya
demektedir ki:

“Senin  hakkında  zorla  yalan  beyanlarda
bulundurttum. Başkaları hakkında iftiraları sen
de söylemiş olsaydın bunlar başına gelmezdi.
Bu  yüzden  sana  işkence  yaptım.  Bu  yüzden
polis ve savcı, yalancı tanık yarattı. 

Göstermelik yargılama yaparak kendi hukuk
kurallarıma bile aykırı  işler yaptım. Savcı  tele-
fonda arayıp tehditle, zorla tanık yaptığım, hak-
kında  yalan  beyanda  bulundurttuğum  Cavit
Yılmaz yaşananları anlatsa da sesini çıkartma.

‘Hızlı  yargılama!’  yaparak hiçbir  delil  topla-
madım.  Elimde  kanıt  olmadan  sana  şimdiye
kadar  kimseye  vermediğim  cezayı  verdim.
Normalde  senin  hakkında  tüm  deliller  doğru
olsa bile en fazla 10 yıl ceza verebilirdim. Ama
sırf  ibret-i  alem  için  sana  müebbet  hapis  ve
ayrıca 42 yıl verdim. Yani ölünceye kadar gün
yüzü  göstermeyeceğim.  İntikam  almak  ve
halka gözdağı vermek için seni cezalandırdım.
Ama  sen  bunlara  ses  çıkartma.  Kaderine  razı
gel.” 

Mustafa ise onlara karşı direnerek cevap veri-
yor. Mustafa’nın en doğal hakkı direnmektedir.

İzmir, Çiğli Oturma Eylemi
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“Yaşam hakkını savunuyorum” yalanıyla
Mustafa’nın direnme hakkı elinden alınamaz!
Yaşam hakkı savunuluyor ise bunun tek yolu
Mustafa Koçak’ın taleplerinin yerine getirilmesidir.

Yaşamak Nedir? Sormamız gerekir önce
kendimize, Mustafa’nın kendine sorduğu gibi.

Onursuzca, hayasızca yaşamak, yaşamak
mıdır? Ya da haklarını gasp edilmiş halde yaşa-
mak, işkence altında yaşamak, yaşam hakkının
kutsallığının neresine konulabilir? Polis ve savcı-
nın sahte belgeleriyle ve zoraki yarattıkları itirafçı-
larla kurgulanan dosyalarla verilen cezalara boyun
eğmek midir? Hakların elinden alınmış, hergün
baskı ve aşağılama altında yaşamak, yaşamak
mıdır?

Buna karşı yapılan eylem, direniş böyle yaşa-
maktan daha kötü müdür? Bedeninin hücre hücre
erimesindense bu şekilde yaşamak yeğ midir?

Hayır, yaşamak direnmektir bu düzende!
Açlığa, sömürüye, işkenceye her türlü baskı ve
aşağılanmaya karşı her türlü direniş meşru ve
haklıdır. Aksi bir düşüncenin varacağı nihai sonuç
direnmemek ve boyun eğmeye mahkum olmaya
varır. Mustafa Koçak adaletsizliğe hayır dediği için

direnmeyi seçmiştir. Ölüm orucunu devrimci irade-
siyle başlatmış ve devam ettirmektedir.

Sonuç olarak;
1-Bizlere düşen görev, direnenlerin, direnişin

yanında mücadeleyi büyütmektir. Mustafa’nın
sesine ses olmalıyız, hücresinden yaktığı ateşi
bizler de dışarıda yakmalıyız.

2- Zorla müdahale tehdidine karşı direnme hak-
kını savunacağız! Mustafa’ya zorla müdahale
etmeyi düşünenler bilmelidir. Devrimci irade karşı-
sında hiçbir zaman kazanamadınız!

3- Mustafa Koçak’ı adalet mücadelesinde yal-
nız bırakmayarak ve taleplerini kabul ettireceğiz.
Böylelikle;

- Adaletsizliği sineye çekmeyeceğimizi göstere-
rek, kendi onurumuzu da savunmuş olacağız.

- Devletin işbirlikçilik, iftiracılık, itirafçılık, muh-
birlik ve yalancılık politikasını boşa çıkaracağız.

- Mustafa’nın sakat kalmamasını sağlayacağız! 

- Mustafa’yı öldürtmeyecek, yaşatacağız!

- En temel hak olan direnme hakkımıza sahip
çıkarak zaferi kazanacağız!
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Mustafa Koçak için yapılan yazılı
açıklama, basın açıklaması ve kitle
çalışmalarından derlediklerimiz kı-
saca şu şekildedir;

Ankara Halk Cephesi (3 Ekim):
Mustafa’nın yaşadığı adaletsizlik
halkımıza her gün yaşatılan adalet-
sizliklerden bağımsız değildir. Mus-
tafa’da bunun bilinciyle, halk ve va-
tan sevgisiyle bedenini açlığa yatırdı.
Mustafa Koçak’ın adalet çığlığı hal-
kın adalet çığlığıdır! İşte bu yüzden
Mustafa’nın direnişinden korkuyorlar.
Ne kadar sansür uygularlarsa uygu-
lasınlar Mustafa’nın onurlu direnişini
kıramayacaklar! 

Ankara Devrimci İşçi Hareketi (2

Ekim): “İşyerlerimizde Mustafa Ko-

çak’ın Sesi Olalım, Mustafa’yı Zul-
mün Elinden Çekip Alalım

İşçiler, emekçiler, emekliler, hal-
kımız;

Kendinizi Mustafa’nın annesi,
babası, ablaları yerine koyun. Abisi,
kardeşi olun. Tanımasanız da arkadaşı

olun. Gerçekten olsaydınız
içiniz nasıl yanardı Mustafa
gün gün eridikçe? İşte bu

yüzden Mustafa Koçak’ın taleplerinin
kabul edilmesi için herkesin yapa-
bileceği bir şey vardır… Halkın ada-
lete olan açlığı için eriyor. Evine
ekmek götüremeyen babalar için eri-
yor, çocuğuna okul kıyafeti alamayan
anneler için eriyor, 80 milyon yoksul
ve adaletsiz bırakılan halk için eriyor
Mustafa Koçak. O, bizler daha ay-
dınlık günlerde yaşayalım diye ölüm
orucuna yatırdı bedenini. Sıra bize
gelmeden şimdi Mustafa için ADA-
LET istemek zorundayız.”

İzmir TAYAD’lı Aileler: TAYAD’lı
Aileler 5 Ekim’de Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi önünde “Mus-
tafa Koça İçin Adalet İstiyoruz!” ta-
lebiyle basın açıklaması yaptı. 

Suriye Halk Cephesi (5 Ekim): 
M u s t a f a ,
A n a d o l u
halklarından
onurlu bir
genç karde-
şimiz-yolda-

şımızdır. Anadolu halkı hainliği,
onursuzluğu kabul etmez. Onursuz
olmak, hainlik yapmak emperyalist-
lerin ve tabi işgal ettikleri, sömürü-
sünü sürdürdükleri ülkelerdeki iş-
birlikçilerinin işidir. Tarih boyunca
nerede bir onursuzluk varsa, daya-
tıldıysa içini eştiğimizde emperyalizm
ve işbirlikçileri çıkar. Konumuzu
sadece bir insanın direnişi diye ele
alıp ‘küçük’ görmeyelim. Mustafa’nın
direnişi günümüzdeki sınıf savaşı-
mının, emperyalizme, faşizme karşı
verdiğimiz mücadelenin bir sembolü
olduğunu görmemiz gerekir.

Mustafa’nın direnişi siyasi olarak
zafer kazanmıştır!

Çünkü; halk düşmanı işkenceciler,
insanlığın kabul edemeyeceği vaatler
üzerinden Mustafa’yı iş birliğine,
itirafçılığa zorlamıştır. İstediklerini
almak karşılığında kendi deyişleriyle
“güzel yaşam” vaat etmişlerdir. Em-
peryalizmin işbirlikçilerinden “güzel
yaşam” istemiyoruz. Size karşı sa-
vaşımız zaten en güzel yaşamı elde
etmemiz içindir.

Mustafa Koçak Ölüm Orucu’nun 
103’üncü Gününde!



ZORLA MÜDAHALE KARARI ALAN, UYGULAYAN VEYA
UYGULANMASINA GÖZ YUMANLAR

AYRICA MUSTAFA KOÇAK’IN BULUNDUĞU, İZMİR 2 NOLU T TİPİ
HAPİSHANE YÖNETİMİ  (Abdullah Demirci, Erçay Şengür,
Erdoğan Avkar, Bekir Çil, İskender Gürses)ve Doktorları

MUSTAFA’NIN BAŞINA GELECEKLERDEN SORUMLU OLACAKTIR!

MUSTAFA’YA ZORLA MÜDAHALE TEHDİDİNDE BULUNAN AKP İKTİDARI,

ONA DOKUNMAYA KALKAN HAPİSHANE İDARESİNDEN DOKTORUNA

KADAR HEPSİ MUSTAFA’NIN KATİLİ OLACAKTIR!

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu

Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Yılmaz Çiftci

İzmir T Tipi 2 Nolu Hapishane 1. Müdürü
Abdullah Demirci

İzmir T Tipi 2 Nolu Hapishane 2. Müdürlerinden
Erçay Şengür

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanı
Yalçın Büyük

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Mustafa Koçak’ın yaşadığı adaletsizli-

ğin her bir aşaması tek başına basın

ve televizyon için gündem olması

gereken konulardır. Basında hergün yer alan adalet-

sizliklerin, yaşanan hukuksuzlukların, haksız gözal-

tı, tutuklama ve cezaların toplamı tam da bu dosya-

da mevcuttur.

- Mustafa Koçak 23 Temmuz 2017 TARİHİNDE
gözaltına alınıp 12 GÜN, İSTANBUL SİYASİ ŞUBE-
DE işkence gördü.

- Savunma hakkı engellenmek istendiği için
Türkiye’de ilk defa bu dosyadan 110 avukat yasak-
landı.

- Başkaları’nın üzerine iftira atmayı kabul etmedi-
ği için savunma hakkı engellenerek tutuklandı.

-Berk Ercan denilen iftiracı tek bir tanığın, “EK
İFADE VEREYİM BENİ ÇIKARIN, PSİKOLOJİM
ÇOK BOZUK” şeklinde savcı Can Tuncay ile yaptı-
ğı pazarlık sonucunda ilk ifadesinden aylar sonra
verdiği ek ifade nedeniyle tutuklandı.

-Savcı Can Tuncay, Cavit Yılmaz’ı gözaltınday-
ken arayarak ifade vermesi için tehdit etti. Cavit
Yılmaz, polis ve savcının hazırladığı kurgunun bir
parçası oldu.  

-Cavit Yılmaz, yurtdışına çıkınca yaşadığı süreci
televizyonda anlatıp, mahkemeye beyan dilekçesi
göndererek Mustafa Koçak üzerine yapılan kumpa-
sı anlattı.

- Polisler, mahkeme başkanının odasına gelerek
Cavit Yılmaz konusunda hakime talimatlar verdi.

- Mahkeme, hiçbir delili incelemeden intikamla
hareket ederek sadece silah sağladığı iddiasıyla
Mustafa Koçak’a ömür boyu hapis cezası verdi. Bu
karar, şimdiye kadar hiç bir dosyada verilmemiş bir
karardı.

- Mustafa Koçak tüm bu nedenlerle süresiz açlık
grevine başlayarak direnmeye devam ediyor.

Bunca haksızlığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve
cezalara rağmen Mustafa Koçak dosyası neden
basında yer almamaktadır? Basın yayın organları
açlığın koynunda adalet arayan Mustafa Koçak’ı
neden haber yapmamaktadır?

Mustafa Koçak’ın yaşadığı adaletsizliğin haber
yapılmaması için, basın tarafından ekstra bir sansür
ve otosansür uygulanmaktadır. Yaşanan süreçle
ilgili hiçbir haber yapılmamaktadır.

Sansüre Karşı Olduğunu İddia Eden,
Sansürle Savaştığını İddia Eden Basın Yayın
Kuruluşları Mustafa Koçak İçin Sansür
Uyguluyor!

Bir devrimcinin adalet için bedenini açlığa yatır-

masına gözlerini kapıyor. İnsan hayatının kutsallı-
ğından bahseden gazeteciler, haksızlığa, işkenceye
ve hukuksuzluğa karşı ölüme yürüyen genç bir insa-
nın son çığlığını ve belki de son nefesini duyma-
mazlıktan geliyor.  

Bu yaşanan sansürü aşmak, Mustafa’nın sesi
olmak için  basına bizzat giden ailesi ve avukatları-
na haber yapılmayacağı cevapları verildi. 

Cumhuriyet gazetesinin merkezine giden ailesi
ve avukatlarıyla gazete yetkilileri görüşme ihtiyacı
bile duymadılar. Muhabir çalışanlarına haber yap-
mayacaklarını söylettirdiler. Avukatları ve ailesi
kurum yetkililerinin bu tutumunun yanlış olduğunu
anlattılar. Taleplerini ve onları teşhir edeceklerini
söyledikten sonra mesajla gönderdikleri cevapta
“Haber yapmayacağız, röportaj yapmayacağız”
dediler.

Birgün Gazetesi’yle  telefonla görüşüldüğün-
de, Mustafa Koçak hakkında haber yapamaya-
caklarını söylediler.

Cumhuriyet muhabiri, haber yapmama gerek-
çesi olarak “Zor günler geçirdiklerini, devamlı
baskı altında olduklarını, daha önce yapmış
oldukları bir haber içeriğinde “Berk Ercan” adı
geçtiği için bile ifadeye çağrıldıklarını” söyleye-
rek yapmama nedenlerini açıklamaya çalışmış-
tır.

Bu açıklama haber yapmamanın bir gerekçesi
olamaz. Bu sadece AKP’nin baskısının, Cumhuriyet
ve Birgün üzerinde etkili olduğunu gösterir.

Bu sürecin sonu gazeteyi AKP gazetesi yapmaya
kadar gider. Çünkü baskı uygulayan, bu yöntemin
etkili olduğunu gördükçe baskısını artırır.
Devrimcilerin haberlerini yapmaktan kaçarak faşiz-
min baskısından kurtulunamaz. 

Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin ikiyüzlülüğü
de burada net olarak görülmelidir. Direnme, direniş
çağrılarının ne kadar riyakarca olduğunun kanıtıdır. 

Halkı; AKP faşizmine, baskılara, adaletsizliklere,
hukuksuzluklara,sansüre direnmeye çağırırken;
kendileri direnmemenin, boyun eğmenin gerekçele-
rini üretmektedirler. Açıkça “Siz direnin, direnerek
karşı konulabilir, diirenerek bu düzen değişir fakat
biz direnmeyeceğiz ve direnmemenin gerekçelerini
üreteceğiz” demektedirler.

Açıkça halkı kandırmanın, riyakarlığın, ikiyüzlülü-
ğün teorisini yapmaktadırlar. Bu gelenekleri 12
Eylüllerde direnememekten, 2000-2007 Büyük
Ölüm Orucu direnişini görmemekten, tecrit ve san-
süre, daha koyu bir tecrit ve  sansürle cevap ver-
mekten gelmektedir.

Baskı, Hiçbir Koşulda, Yapılması Gerekeni
Yapmamanın Gerekçesi Olamaz!

MUSTAFA KOÇAK AÇLIĞIYLA DİRENİYOR!
DİRENİŞ, BASININ SANSÜRÜNÜ DE YIKACAK!
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Basın için ise hiçbir gerekçe, sansürü ve oto-
sansürü haklı gösteremez. Ülkemiz faşizmle yöne-
tilen bir ülkedir ve baskı her yerdedir. En küçük hak
talebi bile baskı ile engellenmeye çalışılmaktadır.
Halkımız, baskıya rağmen direnme bilinciyle
sokaklara çıkmaktadır, Yüksel direnişçileri bu bilin-
çle 1069 gündür direnmektedir. Mustafa Koçak bu
bilinçle bedenini açlığa yatırdı.

Faşizmi yenmenin tek yolu direnmektir.
Birgün ve Cumhuriyet’in gerekçesine göre ülke-
mizde hiçbir şey yapmamak gerekir. Söyledikleri,
“evimizde dizimizi büküp oturmamız” demektir. 

Bu tutum, bu gazetelerin gerçekte kimin tarafın-
da olduğunu ve savunduklarını söyledikleri ilkeleri-
nin sınırlarını göstermektedir. İlkelerini esnetmenin
yolu onları Sabah ve A habere götürmektedir.
Birgün ve Cumhuriyet, ilkelerini esnetmekle kalma-
mış ilkelerini yok saymıştır... Çünkü onlar için ilke-
lerin hiçbir önemi yoktur. 

Ülkemizde basın; 
- İktidar yanlısı, 
- İktidara muhalefet eden düzen partilerinin

sesi olan, 
- Devrimci basın olarak üçe ayrılmaktadır.

İktidar yanlısı basın, iktidarın baskılarını sürdür-
mesi için onun borazanlığını yapmaktadır.
Haberleri, yalan ve iktidarın söyledikleri dışına
çıkamaz. Bunun karşılığı olarak yüksek paralar
kazanır ve patronları ihaleler alır. Halk ve halkın
çocukları umurlarında değildir.

Muhalefette olan düzen partilerinin sesi olan
basın ise muhalefette kaldığı sürece iktidarın kar-
şısında haberler yaparlar. 

“Özgür basın, halkın haber alma özgürlüğü,
bağımsız gazetecilik, tarafsız gazetecilik” gibi
söylemlerle haber yaptıklarını söylerler. Ama bu
söylemlerinin sınırlarını iktidar ve kendi otosansür
yapıları belirler. 

Bu söylemlerinin ikiyüzlülüğü ise konu devrimci-
ler olduğu zaman gün yüzüne çıkar. İktidar ve dev-
rimcilerin karşı karşıya olduğu durumlarda, ya
muğlak söylemlerle olayı karmaşıklaştırırlar ya da
direkt iktidarın yanında yer alırlar. Açıktan hiçbir
zaman devrimcilerin safında yer almazlar. Çünkü
devrimciler onların ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarır.
Bunun için esas olarak devrimcilerin yanında dur-
mazlar, Mustafa Koçak’ın haberlerini yapmazlar.

Halkın haber alma hakkı, onların işlerine
yaradığı için kullandıkları bir boş sözdür. İktidar
karşıtı söylemde bulunmaları için kurulmaları ve bu
söylemlerinde piyasa değeri olması onları bu söz-
leri söylemeye iten nedenlerdir. Onların muhalif-
likleri hizmet ettikleri çıkar grupları içindir.
Buna göre hareket ederler.

Muhalif haber yapmanın onlar açısından bir
piyasa değeri vardır. Onların para kazanmalarını
bu piyasa koşulları sağlamaktadır. Halk iktidar yan-
lısı gazeteleri satın almamaktadır ve izlememekte-

dir. Bu boşluğu muhalif görünerek haber yapanlar
doldurmaktadır.

Bu nedenle gazeteleri okunmakta ve televizyon-
ları izlenmektedir. Halkın  haberleri öğrenme isteği,
burjuvalar açısından bir piyasadır. Bu nedenle bir
kısım haberleri yapmak zorundadırlar. Ama bunun
sınırları vardır. Bu sınır içinde en önemli çizgileri
devrimcilerin haberlerini yapmamaktır. Devrimciler
kendi yarattıkları gündem ve mücadeleleriyle
haber olabilirler ancak.

İktidarın onlara uyguladıkları baskı dışında bir
bilinçle hareket ettiklerinden, devrimcilerin haberle-
rini gönüllükle yapmazlar. Bu bilinç onların hizmet
ettiği zenginlerin iktidarının sömürüsünün devam
etmesi bilincidir. Onların sahiplerinin iktidarını yıka-
cak yoksul halk çocuklarının haberlerine  yer ver-
mezler. Yer vermek zorunda kalsalar da sınırlarını
bilirler.  

Genel olarak devrimcilere karşı bu bilinçle hare-
ket eden basına bunun dışında özel talimatlar da
gelir. Özel sansür sınırları da çizilir. Bu özel sansür
sınırı bizzat onların yetkililerine söylenir. Bu şekilde
talimat aldıklarında kesinlikle haber yapmama
kararı verirler. 

Özel sansür sınırlarını talimat gelmeden kendi-
leri de bilmektedirler.Bu durumda özel olarak aran-
masalar da, ya kendiliğinden bunu öğrenirler veya
onlara bir şekilde söylenir. Bu da talimattır. Bu
durumda da kesinlikle haber yapmazlar.

Mustafa Koçak hakkında haberleri yapmama
talimatı aldıklarından özel bir sansür uyguluyorlar. 

Bunun nedeni ise iktidarın açıktan intikamla
hareket etmesindendir. Savcı eyleminin büyüklüğü
ve yarattığı sempati karşısında hezimete düşmüş-
lerdir. Avrupa’nın en büyük adalet sarayı dedikleri
adalet sarayına girilip bir savcısı öldürülmüştür. 

Savcının makamına kadar nasıl girilmiş, silahlar
nasıl sokulmuştur? Bunları çözememişlerdir.
AKP’nin güçsüzlüğünü gizlemek için “olayı çöz-
düm” demeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle siyasi
polise talimat vermişlerdir. “Ne olursa olsun olayı
çözdük deyin” demişlerdir.

Bu yüzden komplolar kurularak Mustafa Koçak
tutuklanmıştır. Bu yüzden savcılar  tanıkları telefon
ederek tehdit ettiler, hakimler hiçbir delil olma-
dan ölünceye kadar cezalar verdiler. Bu yalanları-
nın ve acizliklerinin ortaya çıkmasını veya tartışıl-
masını istememektedirler. Basın da bu oyunda
sansür uygulayarak görevini yerine getirmektedir. 

Basın şunu bilmelidir: Mustafa Koçak ile ilgili
haber yapmadıkları sürece, verilen mücadele
sonucu ödenen ve ödenecek bedellerden  onlar da
sorumlu olacaklardır. AKP’nin politikalarının des-
tekçisi olacaklardır.

Devrimciler bugüne kadar direnişleriyle kendi
gündemlerini yaratmışlar ve ülke gündemini belir-
lemişlerdir. Meşruluğun gücüyle AKP ve faşizmin
baskısına direnen Mustafa Koçak, direnişiyle üze-
rindeki basın sansürünü kıracaktır!
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1
– Açlık grevi nedir?

Açlık grevi en özet haliyle değişik süreler halin-
de, belli talepler etrafında bedenimizi açlığa yatır-
mamızdır.

Açlık grevi haksızlığa uğrayan, temel hak ve
özgürlükleri için mücadele edenlerin en müşru
direniş silahıdır. Zafere kilitlenmiş bu silah doğru
kullanıldığında zaferin kazanılması kaçınılmazdır.

2 – Neden Açlık Grevi Yaparız?
Açlık grevi, gaspedilen haklarımızı almak veya

yeni halklar-mevziler kazanmak için başvurduğu-
muz bir direniştir. 

Açlık Grevi, insanın kendi bedeninin ihtiyacı
olan gıdaları almayı  reddetmesiyle kendisimne,
ailesine, örgütlülüğüne, halkına, vatanına karşı
işlenen bir suça – saldırıya karşı koymak amacıyla,
kendi bedenine acı çektirmesi eylemidir.

Bu eylem suçu, suçluyu teşhir etme, halkın dik-
katini ve desteğini bu hakkı ve meşru eyleme, tale-
be yöneltme eylemidir. 

Ahlak ve vicdan sahibi hiç ibr insan böyle bir
eyleme – direnişe sessiz kalamaz, kalmayacaktır.

Açlık Grevi, bağrında halkın öfkesini açığa
çıkarma gücü taşıdığı için çok etkili bir eylemdir.
Açlık Grevinin yaptırım gücü de, taşıdığı bu öz
oluşturur.

Örneğin; işten atıldıysak yeniden işimize geri
dönmek için okuldan atıldıysak, yeniden okula alın-
mamız için açlık grevi yaparız. Yine karakola, göz-
altında iken işkenceye, keyfiliğe karşı, adalet
mücadelesinde katillerin mahkemelerde yargılan-
ması için, hapishanelerde direnenen tutsakların
kendilerine veya halka yönelik saldırılarda veya
faşizmin keyfi uygulamaları  protesto-teşhir etmek,
kamuoyu oluşturmak, halkın tepkisini açığa çıkar-
mak ve ör gütlü bir şekilde karşı koyuşun zeminini
genişletmek için açlık grevi yapılır.

Örnekler  uzatılabilir elbette. Fakat, gerek yok-
tur. Özcesi, meşru hakkımız olan her şeyi geri ala-
bilmek ve korumak için açlık grevi yaparız.

3 – Kimler Açlık Grevine Katılabilir?
Açlık Grevine çok ciddi kalıcı rahatsızlıkları

olanlar, açlık grevi sonucunda sağlığın daha  da
bozulacağı düşünülenler katılamazlar.

Örneğin; yeni ameliyattan çıkmış, sürekli artan
oranda şeker hastalığı bulunanlar, ciddi kalp rahat-

sızlığı olanlar, açlık grevi sırasında, sonrasında
belirgin rahatsızlıkların fazlalaşacağı, hatta geriye
dönüşü olmayacak bir noktaya varacak durumda
olanlar, açlık grevine örgütlülüğün iradesi dahilinde
katılmazlar. Yine bu listeye yaşları çok küçük olan
çocuklar da eklenmelidir.

Bu noktada örgütlülüğe açık olmalı ve sağlığı-
mızla ilgili bilgileri, açlık grevine giremeyecek
olmanın ezikliğini yaşamadan, doğru şekilde ilet-
meliyiz.

Açlık grevine katılmayacak olan insanlarımız,
açlık grevinin olduğu yerlerde belli aralıklarla
durma, açlık grevinin olduğu yeri sık sık ziyaret
etme, internet veya dilekçe yoluyla açlık grevini
duyurma gibi bir dizi eylemlilik içerisinde bulunabi-
lirler.

4 – Açlık Grevini Nerelerde Yaparız?
Aslında her yer açlık grevi yapacağımız yer ola-

bilir. Sadece inanç-ibadet merkezleri (Cami,
Cemevi, Kilise vd.leri) için o inanç sahibi kitlenin
veya meşru temsilcilerinin iznini  almamız gerekir.
Yine kurumlarımız dışında, başka Demokratik Kitle
örgütlerinin yerlerinden, ilerici – demokrat, sol
düşünceye sahip halk saflarında gördüğümüz par-
tilerden de öncesinden izin almalıyız.

Evet, her yer açlık grevi yapacağımız yer-
mekan olabilir. Örneğin sokak başı, sokak arası,
şehrin en işlek meydanı veya caddesine kuracağı-
mız bir çadır içinde ya da bir park veya bir ev bile
açlık grevi yapacağımız yer olabilir. Bu durumu
biraz da koşullar ve açlık grevinin talebi ve hedef-
leri belirlenmektedir.

Örneğin Berkin için Adalet  çadırımız, Berkin’in
katil polislerce gaz fişeğiyle vurulduğu yerde
(Okmeydanı) kurulmuştur. Yine Dilek Doğan’ı
vuran katil polisin yargılanmasını, “Adalet
İstediğimiz” çadırımız (Armutlu) bunlara örnektir.

Ayrıca, DİSK/ Genel-iş’te çaycılık yaparken,
patron sendikacıları tarafından işten atılan ve DİSK
önünde çadır kurup işine geri dönmek için direnen
Oya Baydak da bir örnektir. Keza, işçiler fabika
önlerinde, sendikalarında ya da meydanlarda Açlık
Grevi yaparlar. Yeri belirleyecek olanı eylemin
taleplerinin hedef kitleye en hızlı ulaşabilmesi ihti-
yacıdır.

5 – Açlık Grevi çeşitleri var mıdır? 
Açlık grevi genelde 3,5, 7, 10 , 15 gün , bir ay ve

45 gün arasında süreleri değişmektedir.

20 Soruda Açlık Grevi ve Ölüm Orucu Nedir?
Neden Açlık Grevi-Ölüm Orucu Yapılır?
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Açlık Grevi ikiye ayrılmaktadır.
1) Süreli Açlık Grevi (AG)
2) Süresiz Açlık Grevi (SAG)
Süresi önceden belirlenen ve halka açıklanan

Açlık Grevine Süreli Açlık Grevi denilir. Baş lan -
gıçtan itibaren süre belirtmeden yapılan açlık gre-
vine ise Süresiz Açlık Grevi (SAG) denilir.

Süresiz açlık grevleri grup grup dönüşümlü de
olabilir. Örneğin, süresiz dönüşümlü  açlık grevle-
rinde ilk açlık grevi yapan 25-30 gün sürdürdükten
sonra, başka birine süresiz açlık grevi devredilebi-
lir. Bu da “Süresiz Dönüşümlü Açlık Grevi” olmak-
tadır. Bu yöntemle Açlık Grevi’nin talepleri daha
uzun süre gündemde tutulabilmketedir. 

6 – Açlık Grevinin Kamuoyunu Yaratma
Önemi Nedir?

Açlık grevi, bir hakkın veya mevzinin kazanılma-
sı veya korunması için kişinin bedeninin açlığa
yatırılması yanıyla, kamuoyu oluşturmada önemli
bir eylem biçimidir.

Açlık grevi ile, kitlelere sorunlarını – sorunları-
mızı görmelerini sağlayıp bilinç taşınırken, ege-
menlere de taleplerimizi kabul etmeleri yönünde
baskı uygulamış oluruz. 

Örneğin; Türkan Albayrak işine geri dönmek için
çalıştığı hastane önünde çadır kurup, oturma-bek-
leme eylemi başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı Türkan
Albayrak’ın taleplerini aylarca görmezlikten gelin-
ce, Türkan Albayrak açlık grevine başlamış ve bir
süre sonra halktan, çalışanlardan çok güçlü bir
destek aldıktan sonra yaratılan teşhirle birlikte biz-
zat Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Sağlık
Bakanlığı talepleri kabul etmek zorunda kalmış ve
taşeron işçisi iken kadroya geçirilerek işbaşı yaptı-
rılmıştır.

Elbette, açlık grevi yapmak tek başına kamuoyu
oluşturmada yeterli olmayabilir. Bildiri, kuşlama,
afiş, kapı kapı dolaşarak veya internette açlık gre-
vinin nedenlerini iyi anlatmak da gerekmektedir. Bu
da örgütlü olmayı, bir örgütlülüğün parçası olarak
direnişi sürdürmeyi başarabildiğimizde zaferi kaza-
nabilme gücüne sahip olabiliriz. 

7 – Açlık Grevi Yaparken Nelere Dikkat
Etmeliyiz?

Alçık grevinde gıda türünden her hangi bir yiye-
cek yemediğimiz için, sürekli olarak sıcak-soğuk
sıvı tüketmeliyiz. Sıvı tüketimi burada özel bir önem
kazanmaktadır. Açlık Grevi çerçevesinde oluş -
turulan sıvı tüketim programına özenle uymalıyız.

Örneğin, günde en az ortalama 15 su bardağı
(yaklaşık 3 lt) su içmeliyiz. Yine çay, ıhlamur, ada-
çayı, suyla karıştırılıp içilen çeşitli içecekler (oralet,

kuşburnu vd.leri) içmeliyiz. Asitli içeceklerden
(Coca Cola, gazoz, soda vb) uzak durmalıyız.
Besleyici özelliği olan süt veya sütlü içecekler de
içilmez.  Bayram şekeri de bu sürede emilerek
tüketilerebilir. Sonra günlük, midemizi ve bağırsa-
ğımızı rahatlatacak, kaynatılmış şekerli limonlu
sıcak su da almalıyız. Yine her gün bir çay kaşığı
kadar  tuz almalıyız. 

Şekerli içecek almamızın nedeni vücudun gün-
lük enerjiye olan ihtiyacının karşılanması içindir.
Şeker vücudu hem ısıtır, hem de diri tutar.

Açlık grevi uzun soluklu ise (örneğin 10-15 gün
veya bir ay) hızlı, ani ve kendimizi yoran hareket-
lerden kaçınmalıyız. Bu daha fazla enerji tüketme-
mizle tansiyon düşmeleri ve bayılmalara dolayısıy-
la kontrolsüz düşmelere neden olacak ve vücudu-
muza beklenmeyen hasarlar verebilecektir.

Açlık Grevlerini bitirdikten sonra, midenin zarar
görmemesi için 30’lu günler ve sonrası ne kadar,
hafif yiyecekler, acısız – tuzsuz sebze çorbaları ile
başlanır. 3-5 gün içinde normal yiyeceklere geçil-
melidir. Bir seferde çok yememeli azar azar sık
öğünler halinde normale geçiş süreci yaşanmalıdır.
30-45 günlük SAG’lerde ise başlangıç B vitamini
desteklenmiş Dextroz ve İsolyte serumlar ile yapıl-
malıdır. 3 lt (2 Dekstroz + 1 isolyte) yeterli sayılabi-
lir.

8 – Açlık Grevi yaparken beynimizi diri tut-
malı ve moralli – coşkulu olmalıyız.  Neden?

“Savaş moralsiz, coşkusuz yürümez” diyoruz.
Moral ve coşku yoksa, zafer kazanılmaz. Bu durum
Açlık Grevinde böyledir.

Açlık grevi düzenli yemeğe alıştırdığımız bede-
nimizin, bir süreliğine yemek yemesinin durdurul-
masıdır aynı zamanda. Özelte ilk üç gün kimi açlık
grevcilerine zor gelebilir. 

Tüm zorlukları beynimizi diri tutarak, moral ve
coşkulu aşabiliriz ancak. Öyle ki, açlık grevi yaptı-
ğımız yeri ziyarete gelen halktan insanlarımız bu
moral ve coşkuyu bizden almalıdır. Karşılarında
suratı asık, açlık grevi yaptığına pişmanmış gibi
gözüken, asabi – sinirli insanlar bulmamalıdırlar. 

Tam tersi moralli, coşkulu, güler yüzlü, açlık gre-
vinin nedenlerini çok iyi özetleyen, kendinen emin,
iradi ve neşeli – güçlü direnişçiler bulmalıdır. 

9 – Açlık Grevi En geniş Kitlelere Duyurmak
içim Neler Yapmalıyız?

Tek başına açlık grevi yaparak kitlelerin desteği-
nin alınacağını düşünmek doğru değildir.

Önceliğimiz, açlık grevi yaptığmız mahallenin –
yerin desteğini kazanmalıyız. Örneğin; bir mahalle-
de ve çadırda açlık grevi yapıyorsak, önceliğimiz o
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mahallede yaşayan insanların deseteğini kazan-
mak olmalıdır. Polis saldırısında, çadırımız elimiz-
den alındığında bize ilk sahip çıkacak olan o
mahalle halkı olacaktır.

Elbette açlık grevini en geniş kitlelere duyurma
işini sadece o mahalle veya fabrika önü vb ile sınır-
lı tutmalıyız. En geniş kitlelere açlık grevimizin
nedenlerini, taleplerinizi açıklayıcı, net, herkesin
anlayabileceği bir dilde ifade etmeliyiz. Bunun için
kapı çalışması, afiş, pankart, kuşlama, pullama,
basına TV’lere ulaşma, interneti bu amaçla kullan-
ma gibi bir dizi faaliyette bulunmalıyız.

10 – Açlık Grevi ile Sonuç Alınabilir mi? 
Açlık grevi ile sonuç elbette alınabilir. Bunun

onlarca örneği vardır.
Örneğin, hapishanelerde süresiz açlık grevleriy-

le tutsaklar kimi haklarını hapishane idaresine
kabul ettirmiş veya yeni haklar kazanmışlardır.
Ayrıca kendilerine yönelik her türden saldırıyı da
durdurmuşlardır.

Geçmiş yıllarda Eminönü Belediye İşçileri,
TAYAD’lı Aileler, yakın zamanda da Türkan
Albayrak, Censel Malatyalı işlerine geri dönmek
için DİH öncülüğünde başlattıkları açlık grevlerini
zaferle sonuçlandırmışlardır.

Haklı, meşru bir gerekçeyle yapılan açlık gre-
vinden  sonuç almak, kazanmak kaçınılmazdır. 

11 – Ölüm Orucu Nedir?
Ölüm Orucu, SAG’nin sorunları çözmeye, talep-

leri kabul ettirmeye gücününü yetmediği yerde
devreye sokulan, direnişçilerin ve taleplerinin kabul
edileceği ya da ölüme kadar direnişin sürdürebile-
ceği direniş biçimidir. 

SAG direnişinde protesto, teşhir, kamuoyu
yaratma çabası temel hedef olurken, ölüm orucu
direnişinde bunların yanısıra ya sorun çözülür
talepler kabul edilir ya da direnişçi şehitliğine kadar
direnişini sürdürür.

Ölüm Orucunda beder ağırdır. Bedeli de kişinin
en önemli varlığı, canıdır. İrade çatışmasında ölüm
orucu silahı en güçlü silahlardan biridir. Bu silahın
mermisi, direnişçilerin canıdır. 

Direnişin muhattabı, sorunun çözümünü, talep-
lerin kabulünü engelleyen patronlar veya devlet,
ölümlerin sorumlusudur. 

Ölümlerden sonra direnişçinin yakınlarına, hal-
kın ve insanlığa karşı işlenen bu suçun hesabını
verecek olanları, direnişin ölümlere kadar sürmesi-
ne neden olanlardır.

Ölüm orucu direnişinde ara yol yoktur. 
Ölüm orucu, bedel ödemeden, o kararlılığı gös-

termeden zaferi kazanamayacağımız durumlarda

ortaya çıkan bir direniş biçimidir.
Ölüm orucunda, zafer kazanılmadan geri doğru

dönmek, ölüm orucunu bırakmak ihanettir. Gerek
kişi, gerek direniş açısından kaçınılmaz ve sefil bir
yenilgi yaşamaktır.

Ölüm orucunda bir kez yola çıkıldı mı, direnişin
sonuna kadar götürülmesi gerekmektedir. İrade
ça tışmasında bu kararlılık gösterilmez ise, zafer
ha yaldir. Direnişin gücünü ölüme kararlılığı oluştu-
rur.

“Ölmek var, dönmek yok!” sözü, ölüm orucuna
da ifade eder aynı zamanda.

12 – Neden Ölüm Orucu Yaparız?
Ölüm orucu bir zorunluluk durumudur. Haklı,

meşru taleplerimiz veya gaspedilen bir hakkımız
için afiş, bildiri, toplantı, gösteri-yürüyüş, miting vb.
çeşitli eylem etkinlikler –eylemler yapmış olmamı-
za rağmen sonuç alamadığımızda, mevcut koşul-
lar içinde artık başka bir yolun kalmadığı koşullar-
da ölüm orucu gündeme gelebilir. Yani talebimize
karşı canımızı ortaya sürme sorumluluğudur.

Örneğin, F tipi tecrit hücrelerine karşı devrimci
tutsaklar ve tutsak aileleri (TAYAD’lılar) birçok
eylem yapmışlardır. Toplantı, gösteri, yürüyüş,
basın açıklaması, açlık grevleri vb. akla gelen –
gelmeyen her şey denenmiştir. Emperyalizmin
işbirlikçisi oligarşi, tüm bunları görmezden gelip, F
Tipi tecrit hapishanelerinde ısrarı sürdürünce, dev-
rimci tutsaklar ölüm orucu kararı almışlardır.

Yine “toplu mezarda” tutulup, ailesinin ve avu-
katlarının onlarca – yüzlerce talebine – dilekçeli
başvurusuna rağmen, cephe gerillası şehit Ali
Yıldız’ın gömüldüğü toplu mezar yerinin açılmama-
sı sonrasında abisi Hüsnü Yıldız bu talebinin karşı-
lanması için ölüm orucukararı almış ve direnişinin
60’lı günlerde zafere ulaşmıştır.

Bu yanıyla ölüm orucu, zaferle sonuçlandırıla-
cak ciddi sonuç alıcı, bedel isteyen önemli bir
eylem biçimidir. 

13 – Ölüm orucu intihar mıdır?
Elbette hayır!
Kimi reformistler canı tatlı düzeniçi solcular

veya faşizmin psikolojik savaş uzmanlarının söyle-
diklerinin aksine ölüm orucu intihar değil. Direnişin
en güçlü taarruz halidir. İntihar çıkmazda kalındı-
ğında, kişinin sorunlarına var olan çözüm yolunu
bulamadığında, aslında bilinçiszce, cahilce yapılan
güçsüzlüğün ifadesi olan bir yok olma halidir ve
yanlıştır.

Çözüm mutlaka vardır.
Ölüm orucu ise, çözümsüzlük değil, çözümü

yaratmak için yapılan bilinçli – iradi bir eylemdir.
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Ölüm orucuna intihar demek çözümsüzlüğü
kabullenmek, sorunu yaratan iradeye teslim
olmak demektir. Geçmişten bugüne ölüm orucu
eylemlerine intihar diyenler olmuştur elbette.

Örneğin; ’84 ölüm orucunda Dayımız da ölüm
orucuna katılıyor olmasını Sol, “siyasi intihar” ola-
rak adlandırabilmiştir.

Ölüm orucuna “intihar”, ölüm orucuna katılmış
direnişçiye “intiharcı” demek, mücadeleden, kav-
gadan, bedel ödemekten kaçmak demektir.
Direnişçi çözümlerde ısrarcı olmak, düzene teslim
olmaktır. ’96 Ölüm orucu direniş şehidir Müjdat
Yanat’ın deyişiyle “Ölüm orucu yeniden doğmak-
tır” aslında...

14 – Dünya ve Ülkemiz Tarihindeki Ölüm
Orucu Direnişleri Hangileridir?

Açlık Grevi dünyada bir çok grup, kişi tarafın-
dan sürdürülse de, dünyada ilk örgütlü ölüm orucu
direnişi, İrlanda’nın İngiltere’den Kurtuluş için
Savaşan “İrlanda Cumhuriyeti Ordusu” (İRA)
üyesi militanlar tarafından, İngiltere hapishanele-
rinde (Long Kesh – H Blokları) 1981 yılında ger-
çekleşti. Boby Sands önderliğinde gerçekleşen bu
ölüm orucunda, Boby Sands dahil, 10 IRA savaş-
çısı şehit düşer... Şehitler sonrası haklar kazanıl-
mıştır.

Ülkemizde ise 1984 yılında faşist cuntanın
dayattığı Tek Tip Elbise saldırısı ve teslim alma
amaçlı yoğun işkencelere karşı Dayımızın da
katıldığı Devrimci Sol tutsaklarının önderliğinde ilk
kez ölüm orucu yapılmış ve 4 şehit verilmişti.

Daha sonra 1996 yılı 20 Mayıs’ında Eskişehir
Tabutluğu da olarak bilinen hücre tipi hapishanele-
re devrimci tutsakların götürülmesine karşı 1500
devrimci tutsak Süresiz Açlık Grevine başladı. 3
Temmuz’da bu açlık grevi DHKP-C’li Özgür
Tutsakların öncülüğünde 7 siyasi yapının da katıl-
dığı ölüm orucuna dönüştürüldü. Bu direnişin
sonucunda 5 cepheli özgür tutsak başta olmak
üzere, 12 devrimci tutsak şehit düştü. Ve 27
Temmuz 1996 yılında zafer kazanıldı.

Ve yine son F tipi tecrit saldırısına karşı 20
Ekim 2000 başlayan ve 7 yıl süren, 122 şehit veri-
lip, zaferin kazanıldığı Büyük Direnişin içinde
yaşatan ölüm orucu vardır. 

Yine istenilen sonuca ulaşılamamış olsa da
1984 yılında Diyarbakır zindanlarında da ölüm
orucu direnişi yapılmış, şehitler verilmiştir.

15 – Ölüm Orucu sadece Hapishanelerde mi
yapılır?

Ölüm oruçları denilince, genelde hapishaneler

akla gelmektedir. Bu da normal bir durumdur. Zira,
özgür tutsakların bedenlerinden başka saldırılara
barikat olacak silahları yoktur.

Fakat, bundan ölüm orucunun sadece hapisha-
nelerde yapılacağı sonucu da çıkartılmamalıdır.
Dışarıda da pekala ölüm orucu yapılabilir, yapıl-
mıştır.

1991 yılında Mersin’de Turbo Filtre işçileri,
1995 yılında Eminönü Beledilye işçileri DİH
(Devrimci İşçi Hareketi) önderliğinde ölüm orucu
direnişiyle haklarının kavgasının vermiş ve zafer
kazanmışlardır.

Ve yine Büyük Direniş süreci bu duruma en
yakın çarpıcı örnektir. Büyük Direniş sürecinde
ölüm orucu direnişi içerden dışarıya taşınmış,
dışarıda da TAYAD’lı Aileler ve direnişi içerde
bırakması için tahliye edilen direnişçilerin ölüm
orucunu dışarıda direniş evlerinde sürmesi ile
şehitler verilmiştir. TAYAD’lı tutsak yakınları ikisi
de anne olan Gül süman Dönmez ve Şenay
Hanoğlu, Dev-Gençli Canan-Zehra Kulaksız kar-
deşler ve daha nice Cepheli dışarıdaki Ölüm
Orucu direnişinde şehit düşmüştür.

16 – F Tipi Tecrit Saldırısını Neden Ölüm
Orucu Direnişi ile Göğüsleyeceğiz dedik?

Çünkü F tipi tecrit saldırısı asıl olarak devrimci
tutsaklar üzerinden halkı teslim almak ve ülkemiz
ve dünya halklarının umudu olan devrimci hareke-
ti yok etmek için planlanan stratejik önemde bir
saldırıydı. Emperyalizm ve oligarşi kendi sonlarını
getireceğine inandıkları devrim ve iktidar hedefini
yitirmeyen Cepheyi tasfiye etmek için, devrim ve
sosyalizm düşüncesini Anadolu topraklarından
başlayarak tüm dünyada yok etmek istiyordu. 

Dolayısıyla, saldırı çok büyük ve kapsamlıydı,
direnişte aynı nitelikte ve stratejik düzeyde ele alı-
nacak, doğal olarak da uzun soluklu olacaktı... 

Peki, bu direniş nasıl şekillenecekti? Bu
dönemde içerde – dışarda yürütülen uzunca tar-
tışmalar sonucunda Cepheli Özgür Tutsaklar ölüm
orucunda karar kılmışlardır. Cephenin önderliğin-
de direnişe başlayan MLKP ve TKİP 2 yıl bile dol-
madan kendi yenilgilerini kabullenip direnişten
kopmuşlardır. Cephe ise her şeye rağmen zafere
kilitlenmiş ve yoluna devam etmiştir. Bu doğru
karar sonucudur ki büyük bedeller pahasına 7 yıl
süren Büyük Direnişte 122 şehit verilip zafer kaza-
nılmıştır.

17 – Solun Ölüm Orucuna Bakışındaki
Çarpıklar Nelerdir?

Reformist, düzeniçi “sol”, ölüm orucunu bir
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şekilde “intihar” olarak değerlendirir. “yaşam hakkı
kutsaldır” adına, can bedeli direnişlerden kaçar.
Di renenlere de destek vermez. Kapılarını kapatır.
Bu yanıyla emperyalizmin ideologlarının “Hiç bir
şey için ölmeye değmez” safsatasının, değersiz-
leşme, insana yabancılaşma ideolojisinden etki-
lenmişlerdir. Adeta “ölüm varsa biz yokuz” derler. 

Oportünist sol ise ölüm orucu direnişine her
süreçte (’84, ’96 ve 2000) devrimci hareketin ısra-
rı, çabası, yönlendirmesi sonucunda katılmıştır.
Kendilerinin  hiçbir dönem ölüm orucu direnişi
önerisi olmamış, onlar hep devrimci hareketin
peşinden sürüklenmişlerdir.

Ölüm orucu, bedel isteyen bir direniş, eylem
biçimidir. Oportünist sol ise, bu bedeli ödemekten
hep kaçmıştır. 

Büyük Direniş süreci buna en çarpıcı örnektir. F
tipi tecrit saldırısı gündeme geldiğinde devrimci
hareketle birlikte ölüm orucuna başlayanlar ve 19-
22 Aralık katliamı sonrasında F Tipi tecrit hücrele-
rinde ölüm orucuna başlayanlar, daha sonra zafe-
rin kısa zamanda kazanılmayacağını gördüklerin-
de, direnişin ağır bedeller istediği koşullarda, ölüm
orucunu bırakmışlardır. Dervimci hareket, direnişi
tek başına sürdürerek, zaferi kazanmıştır. 

Reformist sol ise, tek başına kaldığı koşullarda
ölüm orucunu aklının ucundan dahi geçirmez.
Onlar “akıllı solcular”dır. Halktan, devrimden, ikti-
dar iddiasından ve bu  doğrultuda ödenmesi gere-
ken bedelden hep uzak durmuşlardır.

18 – Açlık Grevi ile ölüm orucu arasındaki
fark nedir?

Açlık grevi belli bir zamanı, süreyi kapsayan bir
eylem biçimidir. Kendi içinde bir süresi olsa da
baştan süresi açıklanmamış ise o süresiz Açlık
Grevidir. Direnişçi istediği zaman buna son verebi-
lir.

Fakat, ölüm orucunda böyle bir durum yoktur.
Adı üzerindedir: “Ölüm orucu”! istenilen talepler
yeri getirilmeden veya sürdürülen saldırı durdurul-
madan ölüm orucu bitirelemez. Ayrıca ölüm orucu,
belli bir zaman yapılıp bırakılıp da devredilecek
(dünüşümlü) bir eylem biçimi değildir.

Bir kez başladı mı zafere kadar sürdürülür. Ki
ölüm orucunda ölüm de bir zaferdir. Ölüm orucun-
da zaman süre sınırlaması yoktur.

Bu nedenledir ki, ’96 yılında 45. Günü geçtiği
halde TİKB direnişe (SAG) demeye devam etmiş,
“kaymak tabakayı” koruma istediğine bıraktırma,
istediğini ölüme yollama tercihini kullanmıştır.

Bu ideolojik olarak yenilginin başlangıç noktala-
rından biridir. Bu ve benzeri oportünist siyasetler

değer yitimine uğramış, giderek çürümüşlerdir...
2000-2007 Büyük Direniş Süreci bu çürümenin
çıplaklığıyla ortaya çıktığı bir direniş olmuştur.

19 – Herkes Ölüm Orucu yapabilir mi?
Ölüm orucu çok ciddi, geriye dönüşü olmayan

bir eylem biçimidir. Zafer kazanmadan direnişi
sonlandırmak, direnişe zarar verebileceği gibi,
tarihsel olarak bu direnişe başlayıp, yarı yolda
bırakanı da ihanetçi durumuna düşürecektir. 

Bu sorunun cevabına dönersek, aslında hem
herkes ölüm orucu yapabilir, hem de yapamaz
diyebiliriz. Bunda çelişkili bir yan yoktur. İnançlı
güçlü olan, zafere kilitlenmiş olan, iktidar iddiası
ve perspektifine sahip olan, mücadelede şehitliği
bir onur sayan 3 aylık devrimci, halk ilişkisi vb’den
onyılların devrimcisine kadar herkes bu inancını
koruduğu sürece ölüm orucu yapabilir. Bunun için
hayal kahramanı “süpermen” olmaya gerek yok-
tur. Sonuçta ölüm orucu yapıp şehit düşen kahra-
manlar da etten-kemikten ve sinirden oluşan
insanlardır en nihayetinde. Fakat yüksek bir dev-
rimci inançla yola çıkıp ölüm orucuna başlayıp
şehitlik mertebesine yükseldi onlar. 

Bu duyguları taşımayanlar, ölüm orucuna baş-
lasalar dahi sürdüremezler. Ve ihanetleri  kaçınıl-
maz olur. 

20 – Ölüm Orucu ile zaferler kazanılabilir
mi?

Elbette! Can-kan bedeli sürdürülen bu doğrul-
tuda bedel ödemekten de kaçmayan bir iradenin,
direnişin sürekliliği, kırılmazlığı, karşısnıda hiç bir
güç duramaz.

Tarihimizdeki yaptığımız ölüm orucu direnişleri
buna örnektir.

Örneğin, 1984 Ölüm Oruçlarında, dışarda-içer-
de 12 Eylül Amerikancı Faşist Cuntasının baskı,
şiddet ve işkencelerinin sürdüğü yaprağın dahi
kımıldamadığı o karanlık günlerde “mutlak karan-
lık yoktur” diyen sevgili önderimizin önderliğinde,
’84 ölüm oruçlarında Tek Tip Elbise (TTE) saldırısı
ve işkenceler durdurulmuştur. ’96 ölüm oruçları,
2000’de başlayan 2007’e kadar 7 yıl kararlılıkla
sürdürülen ve zafer kazanılar Büyük Direnişimiz
de buna örnektir. 7 yıl süren bu direniş emperya-
lizmin korkulu rüsayı olmuş, “Dünya savaşları bile
4 yıl sürdü. 7 yıl süren direniş mi olur” diyerek CIA
raporlarına girmiştir. 

Ölüm orucu aynı zaman bir fedadır. Fedanın
karşısında hiçbir güç duramaz. Bu nedenle zafer
kaçınılmazdır.

Sayı: 140 13 Ekim 2019
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*08.10.2019 tarihinde, Antalya’nın Muratpaşa
ilçesinde Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak’taki
boş bir arazide 30-35 yaşlarında bir gencin

cesedi bulundu. Kimliği bulunmayan cesedin üzerinden
ucu olmayan bir enjektör çıktı.

Cesedi, yoldan geçen mahalle halkı görerek, ambu-
lans çağırdı. Üzerinden enjektör çıkan genç, uyuşturu-
cudan hayatını kaybetti. 

Cesedin bulunduğu alana 500 metre mesafede 15
kişilik bir grubun uyuşturucu madde kullandığı da
görüldü. Yani bir yandan uyuşturucu kullanımına
devam ederken, yanıbaşlarında bir kişi de uyuşturucu-
dan hayatını kaybetti. 

Gençlerimiz, fare zehirler gibi uyuşturucu ile zehir-
leniyor. Mahallelerimizde, yanıbaşımızda bir genci
bulan ölüm, yarın başkalarının da kapısını çalabilir.
“Bana bir şey olmaz“ dememeliyiz. Gençlerimizin
sokak kenarlarında uyuşturucu eliyle öldürülmesine
karşı ADALET İSTİYORUZ!

Uyuşturucu tacirlerinin iktidarına karşı ADALET
İSTİYORUZ!

* Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Davutkadı
Mahallesi’nde, 6 Ekim 2019 günü Serkan D. isimli 42
yaşındaki bir kişi kendi evinde ölü bulundu. Cesedin
bulunduğu odada uyuşturucu madde kullanımı aparatı
ile boş kolonya şişeleri bulundu. 

Uyuşturucudan ölüm kader değildir;
Emperyalistlerin dünya halklarına yönelik soykırım sal-
dırısının bir sonucudur. Uyuşturucuyla mücadele,
emperyalizme karşı mücadele demektir. 

* 5 Ekim 2019 tarihinde Gebze’deki Gaziler Mesire
Alanı’nda 23 yaşındaki Numan Samet K. isimli genç
ölü bulundu. Cesedin yanında, uyuşturucu kullanılan bir
aparat bulundu. Uyuşturucu özellikle gençleri hedef alı-
yor. Düşünmeyen, aklını kullanmayan, sorgulamayan
bir gençlik, tekellerin çok istediği bir şey. Böylelikle
düzenlerinin yıkılmamasını garantiye almak istiyorlar. 

Uyuşturucu aslında basit bir madde bağımlılığı
değil; emperyalizmin dünya halklarını kendine bağımlı
hale getirme aracıdır. Uyuşturucu eliyle dünya halkları-
nı zehirliyorlar. Ve uyuşturucu da günlük yaşamımıza
giriyor. 

BİZİ ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYELİM!
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİNDE
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!

* Uyuşturucu sadece uyuşturucu olarak da kalmıyor.
Gençlerimiz uyuşturucuya alıştırılıp, uyuşturucu yok-
sunluğu tehdit olarak kullanılıp fuhuşa da zorlanıyorlar.
Bunun bir örneği Kocaeli Karamürsel’de yaşandı. R.G.
isimli 16 yaşındaki genç bir kız, 3 ay süreyle fuhuşa zor-
landı.Uyuşturucu, bataklığın sadece bir bölümü.
Bataklığı kurutmalıyız. Ancak birlik olursak kurutabili-
riz.

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİNİ
KURALIM!

KOMŞUMUZU, ARKADAŞIMIZI, AKRABA-
LARIMIZI KOMİTELERE KATALIM!

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR!

BİR OLMAK GÜÇ OLMAKTIR!

HALKIMIZ SAFLARA
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞA!



Liseliyiz Biz

L
iseli Dev-Genç’liler;

Liseli Gençliği Biz Örgütle-
mezsek Düşman Örgütler!

Liseliler ülkemizin en militan,
en ileri, kararlı ve cüretli kesimidir.
Liseli gençlik, bugün başta em-
peryalizm olmakla birlikte işbirlikçi
AKP faşizminin yozlaştırma politi-
kaları dahilinde hedefindeki ilk ke-
simdir.

Liseli gençlik öğrenmeye ve ör-
gütlenmeye açık olandır. Liseli
Dev-Genç’liler olarak bize düşen
de, liselilere öğretmek ve onları
öğrettiklerimiz doğrultusunda ör-
gütlemek. 

Düşman mahallerimizde çelik
zırhlı araçlarıyla, okulların önünde
Mobil Okul Timleriyle hergün liseli
gençlik üzerinde baskısını arttırıyor. 

Fakat biz Liseli Dev-Genç’liyiz
Bünyamin’in Sıla’nın yoldaşlarıyız.
Onlar gibi olmazı olur kılmalıyız..

Düşman saldırıyorsa biz de yeni
yollar yöntemler bulacağız.

Adım Adım Okullarımızda
Uyuşturucuyla Savaş Komitle-
rinde Örgütlenmeliyiz!

Uyuşturucu, liseli gençliğin çok
yakından yaşadığı bir sorundur.
Uyuşturucu eliyle yok edilmek is-
tenmemize karşı örgütlenmeliyiz.

Uyuşturucuyla Savaş Komiteleri
kapsamında ilk olarak tek bir liseli
ile tanışmamız yeterlidir. Bir liseli
ile tanışıp onu tanıyıp uyuşturucuya
karşı mücadelemiz noktasında onu
bilgilendirmeli kendi bildiklerimizi
paylaşmalıyız. Birincisi uyuşturu-
cuyu somut gerçekliği üzerinden
anlatmalıyız; ikincisi ve esas olarak
da uyuşturucuyu siyasi yanıyla an-

latmalıyız.

Uyuşturucu, emperyalizmin
dünya halklarına yönelik kullan-
dığı bir silahtır. Uyuşturulmuş bir
beyin düşünemez üretemez ve
bağımlıdır artık. Biz liselileri uyuş-
turucunun siyasi gerçeklik yanıyla
besleyip büyütmeliyiz. Uyuşturucu
öyle bir kaç tane çetenin gelip de
mahallemizi kirletmesi,  okulumuz-
da uyuşturucu satması değildir.
Uyuşturucu devletin bilinçli bir po-
litikasıdır. 

Uyuşturucu Gençlik Üzerinde
Bilinçli Bir Politikadır.

Sonraki adımımız ise ilk tanış-
tığımız liselinin bir arkadaşıyla ta-
nışmak olmalı. Tek bir liseli diyoruz.
Tek bir insanla birçok kişiye ula-
şabilmeyi birçok işi örgütlemeyi
hedef koymalıyız kendimize. 

Liselerde Nasıl Uyuşturucuyla
Savaş Komiteleri Örgütleyece-
ğiz?

Sonrasında tanıştığımız ilk liseli
ile kendimizinden içinde olduğu
bir komite kurmalıyız. Bir biz, bir
de liselimiz olmalı. Sonrasında ko-
mitenin programını çıkartıp; eğitim
ve toplantı gününü örgütlemeliyiz.

Esas olarak biz tek bir liseli
üzerinden onun arkadaşlarına ulaş-
ma hedefinde olmalıyız. Liselimi-
zin çevresindeki arkadaşları, sı-
nıf arkadaşları ile tanışmak için
çay etkinliği, film günü, kitap
okuma saati gibi faaliyetler dü-
zenleyebiliriz.

Düşman bugün liselilerin Liseli
Dev-Genç çatısı altında örgütlen-
mesinden korkuyor. O yüzden biz
Liseli Dev-Genç’liler olarak nerede
nasıl çalışma yapacağımızı bilme-

UYUŞTURUCUYA KARŞI YAŞAMIMIZIN HER ALANINDA SAVAŞMALIYIZ!
OKULLARIMIZDA UYUŞTURUCUYA KARŞI NASIL ÖRGÜTLENECEĞİZ ve

SAVAŞACAĞIZ!

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

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Gençliler’i̇z

uÇürümenin içinde bü -
yü mek istemiyoruz. 

uUyuşturucu ba tak lığın -
da büyümek is te miyoruz.

uÜniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

uBüyüdüğümüzde iş siz -
lik bataklığında boğul -
mak istemiyoruz.

u Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

uDemokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.

u Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

u Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yürekler-
imiz büyük ama erken
olgunlaşıyoruz biz bu
ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda  bı ra -
kı yor bizi.

u İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu kavgada 
biz de varız
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Lisel i y iz  Bi z
liyiz. Düşman açık
faşizm uyguluyor.
O zaman bizde yol
yöntemler bulma-
lıyız. 

Liseliler için
devrimcilik, meş-
ru ve ilgi çekici-
dir. Tanıştığımız
her liselimizle

Uyuşturucuyla Savaş Kampanyasını konuşma-
lıyız. Biz ülkemizde gençler uyuşturucudan öl-
mesin, daha ömrünün baharında madde bağımlısı

olmasın diye mücadele ediyoruz, bu haklılık ve
meşrulukla liselilerle komiteler kurmalıyız. 

Uyuşturucuyla Savaş Komiteleri, okullarda lise

önlerinde uyuşturucu çetelerine karşı, yine güvenlik

alıyoruz adı altında lise önlerinde bekleyen polislere

rağmen okulumuzun içine kadar giren uyuşturucu

maddelere karşıdır. Uyuşturucuyla Savaş Komiteleri

gençliğin kurtuluşudur. 

Uyuşturucuyla Savaş Komiteleri liselilerin
söz ve karar hakkının olduğu tek yerdir. Uyuş-
turucuyla Savaş Komiteleri emperyalizme ve
faşizme karşı mücadeledir.

Dev-Genç 50 Yıllık Geleneği Direnişlerle, Bedellerle,

Yılmayan Mücadeleyle Bu Günlere Getirdi. Bu Mirası

Yaşatacağız, Geleceğe Devrime Daha Hızlı Koşaca-

ğız!

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’lilerin İstanbul’da
yaptıkları çalışmalardan derlediklerimizi okurlarımızla
paylaşıyoruz;

Alibeyköy:
Liseli Dev-Genç’liler 5 Ekim’de, Mustafa Koçak’ın

Ölüm Orucu eylemini duyurmak ve Mustafa’nın sesini
duyurmak için Cengiz Topel Caddesi’nde bir pankart
astı. Pankartın asılmasının ardından AKP’nin katil
polisleri caddede ellerinde ağır silahlarla bekleyerek 9-
10 yaşlarındaki çocukları durdurarak sorguya çekti.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınlayan Liseli
Dev-Genç’liler, açıklamada şu sözlere yer verdi;

“Mustafa Koçak’ın adını görmekten, direnişini işit-
mekten dahi korkanlara söylüyoruz! Bizler Liseli Dev-
Genç’liler olarak Mustafa Koçak’ın adını duyurmaya
devam edeceğiz! Mustafa Koçak’ın Sesini Herkese
Ulaştıracağız!”

Beyazıt Üniv.:
Dev-Genç’liler geçtiğimiz hafta içerisinde üniversite

içerisinde kitle çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda
genel olarak yozlaşmaya karşı kampanyanın duyurusu
ve örgütlenme çağrısı ile ilgili pullamalar üniversitenin
birçok yerine yapıldı. Üniversite duvarlarına, otobüs
duraklarına üzerinde “Uyuşturucuya Karşı Savaş”
sloganın yazılı olduğu pullamalar yapıldı.

Boğaziçi Üniv.
Dev-Genç’liler 1, 5 Ekim tarihleri arasında kitle ça-

lışması yaptı. Çalışmalar dahilinde Seher Şahin’i tanıtan
ve örgütlenmeye çağrı yapan bildirilerden 150 adet
dersliklere dağıtıldı. Ayrıca, Ölüm Orucu eyleminde
olan Mustafa Koçak ve konser yasaklarına, renkli
listelere karşı açlık grevinde olan Grup Yorum için
birçok yere yazılama yapıldı.

Kadıköy:
Dev-Genç’liler 8 Ekim’de, en karanlık dönemlerde

dahi umudun sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırıyor.
Yapılan çalışmada derginin 138’inci sayısından 55 adet
fotokopi çıktısı alınarak halka ulaştırıldı.

Şişli:
Dev-Genç’liler 8 Ekim’de, işi, ekmeği için CHP İl

Başkanlığı önünde direnen Mahir Kılıç’ı ziyaret etti.
Kılıç’la genel olarak direniş sürecine ve açlık grevi ile
ilgili sohbet edildi ve direniş değerlendirilerek ziyaret
sonlandırıldı.

Dev-Genç’liler 50’inci Kavga Yılı Pikniği’nde Bir
Araya Geldi…

Yapılan piknikte hazırlıkların ardından bağlama eş-
liğinde, dışarıdaki ve tutsak üyeleri açlık grevinde olan
Grup Yorum’dan “Bize Ölüm Yok, Düşenlere, Vız
Gelir” isimli şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Yine
süren direnişlerden söz edilerek program dahilinde
genel olarak direnişe dair türküler-marşlar okundu.

Talepleri için açlık grevi yapan Grup Yorum üyelerine
ve adil yargılama talebiyle açlık grevini Ölüm Orucu’na
çeviren Mustafa Koçak’a dayanışma amacıyla kart
yazıldı. Yazılan mektuplarda genel olarak direnişe ve
zaferin elbet direnişle elde edileceğine vurgu yapıldı.
Pikniğin sonunda yemek yenilerek çevre temizliği
yapıldı ve program sonlandırıldı.

Piknik sonunda bir Dev-Genç’li yaptığı anlatımda
kısaca şu sözlere yer verdi; “Mangal hazırlıklarına baş-
lanmıştı. Ancak vakit geçmiş, çok uzun uzadıya kalma
fırsatımız kalmamıştı. Mangalın ardından sohbet edip
toparlanarak yola koyulduk. Uzun yürüyüş yolu boyunca
da 2’li 3’lü sohbet ederek devam ettik. Sahi, böyle
beraber, böyle omuz omuza, sohbetlerle yürünen nice
yollar olmuştu 50 yıllık tarihimizde. 50 yıl boyunca ne
çok Dev-Genç’li filizlenmiş, çiçek açmıştı halkın
bağrında. İşte şimdi biz taşıyorduk Dev-Genç’li olmanın
gururunu. Çünkü 50 yıl, bizim için salt bir sayı olmaktan
öte, teslim olmamanın, inancın ve direncin bayraklaş-
masıydı. Ve şimdi o bayrak bizim ellerimizde, hala ilk
günkü gibi dalgalandırarak yürüyoruz, yürüyoruz uzun
yolları…”

Her Zorlu Süreçten Daha Güçlü 
ve Hızlı Çıkacağız!
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T
ürkiye Devrimci Hareketinin en değerli
kadrolarını yetiştiren ve şehit veren,
bağımsız demokratik Türkiye mücadele-

sinin en önünde olan  DEV-GENÇ’imizin 50.
MÜCADELE YILINI kutluyoruz.

SELAM OLSUN DEV-GENÇ’İN 

50. MÜCADELE YILINA,

SELAM OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE,

SELAM OLSUN TÜRKİYE HALKLARININ
DEVRİM MÜCADELESİNDE EN ÖN SAFLARDA
SAVAŞAN, TUTSAKLAR ve ŞEHİTLER VEREN
DEV-GENÇ’E...

BU ŞANLI TARİHİN YAZICISI  DEV-GENÇ’İMİZ-
LE GURUR DUYUYORUZ...

GENÇLERİMİZ ÜNİVERSİTELERDE, LİSE-
LERDE, MAHALLELERDE FAŞİZMİN BÜTÜN
BASKI VE SALDIRILARINA KARŞI 
ÖRGÜTLENECEKLER. 

ŞEHİTLERİMİZE AND OLSUN Kİ GENÇLİK
BİZİM OLACAK VE EN ÖN SAFLARDA SAVAŞ-
MAYA DEVAM EDECEK. TA Kİ BAĞIMSIZ
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE KURANA DENK.

GENÇLİĞİN SORUNLARI HALKIMIZIN
SORUNLARINDAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR. 

BU SORUNLARI ÖRGÜTLENEREK VE
MÜCADELE EDEREK ÇÖZEBİLİRİZ...

GENÇLİĞİN GELECEĞİ BAĞIMSIZ 
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’DİR.

GENÇLİĞE ÇAĞRIMIZDIR!...

BUGÜNÜMÜZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP
ÇIKMAK İÇİN DEV-GENÇ SAFLARINDA 

BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM..

UYUŞTURUCU İLE AKLIMIZIN 

ÇALINMAMASI İÇİN,

YOZLAŞTIRMA POLİTİKALARININ KURBANI
OLMAMAK İÇİN,

BİZE DAYATILAN APOLİTİK, HALKININ
SORUNLARINA DUYARSIZ BİR GENÇLİK 

KİMLİĞİNE MAHKUM OLMAMAK İÇİN 
DEV-GENÇ’E KATILIN!

ÜNİVERSİTE SINAVLARIYLA BUNALIMA
GİRMEMEK İÇİN,

İŞSİZ ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ 
ARASINA KATILMAMAK İÇİN DEV-GENÇ’E
KATILIN.

DEMOKRATİK BİR ÜNİVERSİTE ve LİSE
İÇİN,

HALK İÇİN EĞİTİM ve BİLİM İÇİN 
DEV-GENÇ’E KATILIN.

AVRUPA’DA DA EMPERYALİZMİN YOZ 
KÜLTÜRÜNE, 

IRKÇILIĞA, YABANCILAŞTIRILMAYA, 
YALNIZLAŞTIRILMAYA KARŞI,

YENİ BİR KİŞİLİK VE KİMLİK KAZANMAK
İÇİN 

AVRUPA DEV-GENÇ’E KATILMAYA 
ÇAĞIRIYORUZ.

BU KİMLİK: 

DEVRİMCİ OLMAKTIR.

DEV-GENÇ’Lİ OLMAKTIR

CEPHE’Lİ OLMAKTIR.  

AND OLSUN Kİ, 

ANTİ-FAŞİST, ANTİ-EMPERYALİST BİR
GENÇLİK YARATACAĞIZ!

GENÇLİĞİ HALK VE VATAN SEVGİSİ İLE
DONATACAK, POLİTİKLEŞTİRECEK, 

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI 

İDEOLOJİK VE POLİTİK OLARAK 
SAVAŞMASINI ÖĞRETECEĞİZ.

GENÇLERİMİZE YENİ BİR KİMLİK VE 

BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK BİR ÜLKE ARMAĞAN
EDECEĞİZ.

YAŞASIN DEV-GENÇ!...

YAŞASIN DEV-GENÇLİLER!

DEV-GENÇ, 50. YILINDA BAĞIMSIZLIK ve
DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BÜYÜTÜYOR!

Ülkemizde Gençlik
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E
ğ i t i m -
S e n
Merkez

Disiplin Kurulu, 19 direnişçi ve
KEC’li Eğitim-Sen üyesi hakkın-
da yürütmekte olduğu soruştur-
mayı, geçtiğimiz günlerde
sonuçlandırmıştı.

Soruşturmalar sonucunda,
Yüksel Direnişçileri Nuriye
Gülmen, Acun Karadağ ve
Mehmet Dersulu ile Eğitim-
Sen Hatay Şubesinin yürütme
kurulu üyelerinin tamamı ve
iki üst kurul delegesi hakkın-
da “genel kurulda ihraç edil-
mek üzere üyeliği askıya
alma” cezaları;

Eğitim-Sen üyeleri direniş-
çiler Nazife Onay, Nursel
Tanrıverdi ile birlikte diğer
beş üye hakkında “geçici
süreyle üyeliği askıya alma”
ve “kınama” cezaları verilmiş-
ti.

Bu cezalar sonucu Eğitim-
Sen Hatay şube yürütmesinin
tamamı görevden alınmış,
kendilerine cezalar tebliğ dahi
edilmeden sendikada kullan-
dıkları programların şifreleri-
nin genel merkez eliyle değiş-
tirilmesinden ve sisteme giriş
yapamamalarından görevden
alındıklarını anlamışlar, bu
durumu, üyenin iradesine
darbe vurulması, sendikaya
“kayyım” atanması olarak
ifade etmişlerdi.

Eğitim-Sen Merkez Disiplin
Kurulunun verdiği cezaların
halktan tepki görmesi sonucun-
da Eğitim-Sen Genel Merkezi 21
Eylül 2019 tarihinde konuya iliş-
kin bir açıklama yayımladı.

Öncelikle belirtmek isteriz ki;

söz konusu açıklama
meselenin özüne dair
hiçbir bilgi ya da argü-
man içermemektedir. 

Açıklamada, disiplin
kurulunca cezalandırılan-
ların kim oldukları, neden
söz konusu cezalarla tec-
yiz edildikleri, bu ceza-
landırma işleminin ardın-
dan Eğitim-Sen Genel
Merkezi’nin kendilerine
yöneltildiğini iddia ettikleri
“akıl sınırlarını zorlayan, anlaşıl-
ması mümkün olmayan itham ve
iddiaların” kim tarafından yapıl-
dığı ve bu iddiaların ne olduğuy-
la ilgili bir bilgi yoktur.
Açıklamada;

• Bu cezaların, bağımsız bir
organ olduğu ve üye iradesinin
onayıyla göreve geldiği iddia
edilen Merkez Disiplin Kurulu
tarafından verildiği, dolayısıyla
çeşitli iddialarla Merkez Disiplin
Kurulunun yıpratılmasının kabul
edilemez olduğu;

• Üyelerin ihraç edildiklerinin
doğru olmadığı, 12 üyenin
Genel Merkez Genel Kurulunda
ihraç edilmek üzere üyeliklerinin
askıya alındığı; 4 tanesinin üye-
liklerinin geçici olarak askıya
alındığı, 3’ünün de kınama
cezası ile cezalandırıldığı,

• Cezalandırılan üyelerin sen-
dika mevcut yürütmesine muha-
lefet ettikleri için değil, sendika-
ya karşı “kabul edilmesi müm-
kün olmayan fiiller işledikleri”
için cezalandırıldıkları,

• Hatay şubeye kayyım atan-
dığı iddiasının doğru olmadığı,
Hatay Şube Yürütme Kurulu
Üyelerinin aldıkları cezalar
sonucu görevlerini yapamaması

dolayısıyla yerlerine, yine üyeler
tarafından seçilmiş olan yedek
yürütme kurulu üyelerinin geçe-
ceği, yani üye iradesine bir
darbe olmadığı ifade edilmekte-
dir.

Tüm bunlar meseleyi biçim-
sel yönüyle ele alma; gerçekle-
rin üzerini, özden, yani mesele-
nin kendisinden uzaklaşarak
örtme ve emekçilerin ve halkın
bilincini bulandırma çabasıdır. 

Konu, verilen cezanın aslın-
da “üyelikten ihraç” değil, “Genel

Merkez Genel Kurulunda ihraç

edilmek üzere üyeliği askıya

alma” olması, Hatay Şubeye
aslında kayyım atanmadığı,
görevden alınan Hatay yürütme
kurulu üyelerinin yerine yedek
üyelerin geçeceği şeklinde
özden uzak tartışmalara indirge-
nemez.

Eğitim-Sen Genel Merkezi bu
biçimsel tartışmaları bir kenara
bırakıp yüzünü gerçeklere dön-
melidir.

Devrimci Kamu
Emekçilerinin
Sendikalardan Tasfiye
Süreci

AKP FAŞİZMİNİN KORUMASINDAKİ KESK,

EĞİTİM SEN HATAY ŞUBESİ’NE KAYYIM ATADI!

Soruşturmaları Geri Çekin!
Cezaları İptal Edin!

Faşizmle İşbirliğinden Vazgeçin!
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Gerçekte olan, devrimci bir
sendikal anlayışın disiplin soruş-
turmaları yoluyla, düzeniçileşme
sürecini tamamlayan KESK’ten
tasfiye edilmesidir.

Bu süreci, tasfiye saldırısının
son aşaması olarak ifade etmek
daha doğru olacaktır; çünkü
sendikal hareket içindeki dev-
rimci kamu emekçilerine dönük
tasfiye saldırısı bugün başlama-
mıştır. En belirgin halini, bir süre-
dir sendikal politikaların ve itti-
fakların belirleyicisi konumunda
olan DEMEP’in, diğer bütün
reformist, uzlaşmacı sendikal
anlayışları kendine yedekleye-
rek “KEC kırmızı çizgimizdir”
dediği ve sendikal anlayışımızı
sendikal süreçlerin dışında
bırakma politikasını açık ettiği
2014 yılında almıştır.

Bu dışlama ve tasfiye politika-
sının, faşizmle barış ve uzlaşma
siyasetinin sendikaya egemen
kılınmaya çalışıldığı süreçte,
devrimci sendikal anlayışımızın,
uzlaşma siyasetinin uygulanma-
sında engel olacağının bilinciyle
hayata geçirildiği açıktır.

Bu, küçük burjuva milliyet-
çilerinin değil, faşizmin politi-
kasıdır. Küçük burjuva milli-
yetçileri ise bu politikanın sol
içindeki uygulayıcısı olmuş-
lardır.

KEC, “faşizmle barış
olmaz” gerçeğini her türlü sen-
dikal ve halka açık platformda
yüksek sesle söylemekten ve bu
politikanın karşısında durmak-
tan, bu politikayı halka ve üyele-
re teşhir etmekten hiçbir zaman
geri durmamıştır.

Uzlaşma siyaseti ve devrimci-
lerin tasfiyesi politikası, faşizmin
masasında organize edilmiş;
reformist, küçük burjuva milliyet-
çilerinin, giderek de etkisine aldı-
ğı, bütün solun sofrasında piş-
miştir. Faşizmin, devrimcileri
mücadelenin her alanından tas-
fiye politikasının sendikal alan-
daki yansıması olan devrimcile-
rin sendikal alandan tasfiye

süreci, sendikalarda uzun süre-
dir hakim durumda olan refor-
mist anlayışların eliyle hayata
geçirilmiştir. 

KEC’e çekilen sendi-
kal kırmızı çizgiden kısa bir
süre önce, devletin
KEC’e kırmızı alarm duru-
munda saldırması tesadüf
değildir.

2013 yılının Şubat ayında biri
KESK MYK’sında, bir kısmı
bağlı sendika genel merkez ve
şubelerinde yönetici, bir kısmı
üye olan 187 KEC’li kamu emek-
çisi, ülke genelinde yapılan polis
baskınlarıyla gözaltına alınmış,
gözaltına alınanların 78’i
“KESK’i ele geçirmeye çalış-
ma” iddiasıyla tutuklanmıştı. 

Faşizm, bu baskınları dev-
rimci politikaları KESK’te
hakim kılmaya dönük pratiği-
mizden duyduğu rahatsızlık-
tan dolayı hayata geçirdiğini
gizlemiyordu.

KESK’teki hakim anlayışlar,
KEC’lilerin tutsaklığı sürecin-
de, arkadaşlarımızı sahiplen-
me tavrı göstermediler. Bir
sonraki genel kurulda ise, devle-
tin anlayışımıza yönelik tasfiye
saldırısının, DEMEP tarafından
anlayışımıza çekilen “kırmızı
çizgi” ile desteklendiğine şahit
olduk. Faşizmle barışma siya-
setini sendikada hakim kılmak
için devrimciler saf dışı bıra-
kılmaya çalışılıyordu.

Sonraki süreçte, reformistle-
rin “uzlaşma ve barış” siyaseti
giderek sendikaya hakim kılındı. 

Ve 2015 yılında devletin
kamu emekçilerine, özellikle
KESK bünyesindeki emekçilere
dönük soruşturma, sürgün ve
işten atma gibi araçlarla baskısı-
nı artırmasıyla sendikal memur
hareketi kurulduğu günden beri
devam eden gerileme sürecini
tamamladı.

KESK, giderek artan soruş-
turma ve sürgün saldırısı karşı-
sında üyelerinin haklarını koru

yan bir tavır almadı, bir direniş
örgütlemedi. Sendikanın bu tes

limiyetçi tavrı, OHAL koşulla-
rında yüzlerce üyesinin işten
atılmasına giden yolu açmış,
faşizme saldırılarına cevap
vermeyeceğine dair güvence
vermiştir.

Nitekim, 2016 yılında OHAL
ilan edildiğinde KESK’teki
direnme dinamikleri bütünüy-
le tasfiye edilmiş, KESK’li
emekçilerin sendikaya güveni
tamamen yitmiştir.

KEC’in, böyle bir süreçte
ülkenin gündemini belirleyen bir
direniş örmesi uzlaşmacı, tasfi-
yeci sendikal anlayışlarla dire-
nenler arasındaki farkı emekçiler
nezdinde görünür kılmıştır.
KESK’teki hakim anlayışların
teslimiyetçiliği ve uzlaşmacılı-
ğı Yüksel Direnişi’nin gücü-
nün etkisiyle teşhir olmuştur.

KESK’in teslimiyetçi çizgisi-
nin kitleler nezdinde teşhir olma-
sı, KEC’in sendika genel merkez
binasında sürdürdüğü oturma
eylemiyle direnişi güçlendiren bir
mevzi daha kazanmış olması
devleti rahatsız etmiş;

Faşizm Yüksel Direnişi’ne
güç kaybettirmek, direnişi
marjinalleştirmek, direnişin
halklar nezdinde kazandığı
meşrutiyeti engellemek için
KEC’lilerin ve direnişçilerin
sendikadan atılması için sen-
dika yönetimine baskı uygula-

SÜLEYMAN SOYLU:

“DHKP-C, KESK’E
ÇÖKMEYE ÇALIŞTI,

YİNE BİZ
MÜDAHALE ETTİK”
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mıştır. (Polisin kendilerini sıkış-
tırdığını, oturma eylemi devam
ederken Sendika MYK’sı ile yap-
tığımız beşinci görüşmede
KESK Genel Sekreteri Ramazan
Gürbüz ifade etmiştir)

Tüm meslek odaları ve sen-
dikaların Devlet Denetleme
Kurulu’na bağlandığı, sendika
yürütmesinde kalmanın cum-
hurbaşkanının iki dudağı ara-
sına sıkıştırıldığı, artık sendi-
kaların kağıt üzerinde kurum-
lar haline geldiği böylesi bir
süreçte devletle çatışmayı hiç-
bir şekilde göze alamayacak
olan reformist anlayışlar
KEC’lileri ve direnişçileri, dev-
letle yaptıkları açık ya da örtü-
lü işbirliği sonucunda sendi-
kadan fiziki şiddet kullanarak
atmışlardır.

Devrimcilerin ve direnişçilerin
şiddet kullanılarak sendikadan
atılmasının sendikanın işbirlikçi
tutumunu açık etmesi sonucun-
da Süleyman Soylu olaya müda-
hale etmiş, sendikadan atılma-
mızın üstünden iki ay geçme-
mişken Yüksel Direnişçileri
şafak baskınlarıyla gözaltına
alınmış, Süleyman Soylu mec-
lis bütçe görüşmelerinde,
KESK’e çökmeye çalışanların
olduğunu ve kendilerinin
duruma müdahale ettiklerini
açık açık söylemiştir.

KESK, Süleyman Soylu’nun
Yüksel Direnişçileri’ne operas-

yon yapıldığı günlerde söylediği
“KESK’e çökmeye çalıştılar,
biz müdahale ettik” sözlerine,
defalarca çağrıda bulunmamıza
rağmen bir açıklama getirme-
miştir.

Yine Ankara Emniyetinden
sendikaya gelen iki yazıda,
Emniyet tarafından sendikaya
koruma teklif edilmiş; sendika
yürütmesinden emniyete ne
cevap verdiklerini açıklamala-
rını defalarca istememize rağ-
men, böyle bir açıklama yapıl-
mamıştır.

Direnişçileri sendikadan atan-
lar, faşizmin temsilcilerine sendi-
kanın kapısını açmakta, onlarla
çaylı, pastalı sohbetler etmekte
bir beis görmemişler, konfede-
rasyon genel merkez binasın-
da Kamu Baş Denetçisi Şeref
Malkoç’u ağırlamış; miting
yapacakları illerdeki, AKP’nin
emir eri valilerini makamların-
da ziyaret etmiş; faşizmin eği-
tim alanında uyguladığı politi-
kalardan sorumlu olan Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u
Eğitim-Sen genel merkezinde
ağırlamış; faşist MHP’nin eski
kadrolarından, 90’lardaki katli-
amların doğrudan sorumlula-
rından olan Meral Akşener’i ve
Sivas katliamında kitleyi pro-
voke eden Temel
Karamollaoğlu’nu yapacakları
basın açıklamasına davet
etmek için ziyaret etmişlerdir.

Düşmanlarını dost belle-
yenler, direnişçilere ve dev-
rimcilere karşı düşmanlaşmış;
faşizmin devrimcilere yönelik
tasfiye politikasının sol için-
deki uygulayıcısı, faşizmin sol
eli olmuşlardır.

Eğitim-Sen GM’nin İddiası:
“Eğitim-Sen Merkez Disiplin
Kurulu Bağımsız ve Üye
İradesi ile Seçilmiş Bir
Kuruldur”

Eğitim-Sen Genel Merkezi,
KEC’lilere ve direnişçilere veri-
len cezaları meşrulaştırmak için
cezaların sendikanın merkez

disiplin kurulu tarafından verildi-
ğini ve bu kurulun “bağımsız,
üye iradesiyle seçilen bir kurul”
olduğunu söylüyor. Yani, “cezayı
biz vermedik, bağımsız bir kurul
verdi” diyor.

Genel merkez ve bağlı sendi-
ka yürütme kurullarının kapılar
ardındaki ilkesiz ittifak ilişkileriy-
le belirlendiğini, halihazırda sen-
dikada egemen olan bir iki refor-
mist anlayışın bu ittifaklarda
belirleyici olduğunu ve kirli ittifak
ilişkilerinin hakim olduğu genel
kurul süreçlerinde belirleyici ola-
nın üye iradesi değil söz konusu
ittifaklar olduğunu biraz sendikal
süreçlere hakim olan herkes
bilir.

Tepede, reformist sendikal
anlayışlar tek ilkeleri teslimi-
yet, uzlaşı ve icazetçilik olan
ittifaklar yaparlar, yürütmeler
de bu ittifaklara göre belirle-
nir. Disiplin kurulları da aynı
süreçle belirlenir ve yönetim-
deki egemen anlayışların üye-
lerinden ya da onlara yakın
kişilerden oluşur.

Disiplin kurullarının sendika-
ya egemen, reformist anlayışla-
rın belirlediği politikadan bağım-
sız bir karar almaları söz konusu
bile olamaz.

Eğer öyle olsaydı, sendika-
dan şiddet kullanılarak atılan
bizlere soruşturma açılırken, şid-
det uygulayanlara da soruştur-
ma açılması gerekmez miydi? 

Bu kurullar bağımsız ve
MYK’nın güdümünde hareket
etmiyor olsaydı, sendikadan
atılmamız sırasındaki saldırı-
da, saldırıyı başlattıkları ve
fiziki şiddet uyguladıkları çok
açık bir şekilde görülen Aziz
Özkan, Sinan Ok, Mevlüt
Çakmak gibi kişilere de en

KESK MYK, Şeref Malkoç’u
kendi binasında ağırlıyor

KESK Yönetimi, halk düşmanı faşist
Meral Akşener ve Temel

Karamollaoğlu ile
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azından soruşturma açılması
gerekirdi. Ama öyle olmadı.

Kaldı ki mesele, Disiplin
Kurullarının bağımsızlığı ya da
üye iradesini temsil edip etme-
mesi değildir. Mesele, politik bir
tartışmanın, sendikanın demo-
kratik özüne uygun olmayan
şekilsel bir organla çözülmeye
çalışılmasıdır.

Sendika bir sınıf örgütüdür ve
sınıf örgütlerinde sorunlar politik
araçlarla ele alınır. Anlayışlar
arası ideolojik mücadele “disip-
lin” sorununa ve disiplin kurulla-
rında bulunan kişilerin ve siya-
setlerin insafına bırakılarak
çözülemez.

İdeolojik mücadele ne
kadar sert yürütülürse yürü-
tülsün, sonuçları ne olursa
olsun mesele bir disiplin olayı
olarak ele alınamaz!

Sendikada Muhalefet,
Eleştiri Hakkı ve
KEC’in Sendika İçi
Demokrasiyi İşletme
Çabası

Sınıf örgütündeki sorunların
çözümünde “birlik-eleştiri-bir-
lik” ilkesi esas alınır. Birliğin
korunmasının koşullarının sağ-
lanması ve sendika içinde yöne-
timde olsun olmasın her anlayı-
şın ve her üyenin fikir beyan
etme, politika üretme, muhalefet
etme hakkının korunması; zen-
gin, üretken, canlı bir politik tar-
tışma ortamının yaratılması için
her türlü demokratik eleştiri
yapma hakkı güvenceye alınma-
lıdır.

Eleştiri hakkı, bürokratizm
batağına saplanmış sendikal
anlayışların dayattığı gibi, sade-
ce sendikal kurullarda yapılan
kısır tartışmalarla sınırlı tutula-
maz. Bu kurulların işlemediği,
içinin boşaltıldığı ve demokratik,
canlı bir tartışma zeminin kalma-
dığı durumlarda üyeler ya da
anlayışlar fikirlerini, eleştirilerini,

yöntemleri demokratik olma şar-
tıyla her biçimde sunabilirler. 

Sendikalarda yürütme kurul-
larında bulunan anlayışlar eleşti-
rinin biçimini beğenmeseler,
içeriğine katılmasalar da önce-
likle eleştiri ve düşünceyi ifade
etme hakkını güvenceye almak
için eleştiricinin düşüncelerini
ifade edeceği ve tartıştıracağı
zemini yaratmalıdır.

Biz, sürecin en başından beri
bu anlayışla hareket ettik.
Sendika genel merkez binasın-
da “KESK, başta Nuriye ve
Semih Olmak Üzere İhraç
Edilmiş Tüm Üyelerine Sahip
Çıkmalıdır” talebiyle başlattığı-
mız oturma eylemi sürerken,
çeşitli görüşmelerde; eylemi
bitirmemizi isteyen KESK MYK
üyelerine, konuyu tabanda tar-
tıştırmasını, üyelerine çağrı yap-
malarını, eğer üyeler sendikanın
ihraç edilmiş üyelerine sahip çık-
tığını, eleştirilerimizin yersiz
olduğunu ve sendikadan böyle
bir talepleri olmadığını ifade
eder ve genel eğilim oturma
eylemimizi bitirmemiz gerektiği
yönünde olursa eylemi bitirece-
ğimizi ifade ettik.

Ancak bu talebimize, KESK
MYK üyelerinden Elif Çuhadar
tarafından “Sen kimsin ki ben
seninle üye önünde tartışaca-
ğım?” sözleriyle karşılık veril-
di.

Aynı görüşmede, sendika
genel merkez binasından çık-
mamız, oturma eylemimizi
sonlandırmamız gerektiği,
“üyeyi zor tutuyoruz” tehdi-
diyle, aba altından sopa gös-
terilerek ifade edildi ve bu
görüşmeler Sendika MYK’sı
tarafından tek taraflı olarak
sonlandırıldı. Daha sonra aynı
anlayışların belirleyici olduğu
genel mecliste, sendika bina-
sından çıkarılmamız yönünde
karar alındı.

Daha sonra sendikadan şid-
det kullanılarak atılmamız, sen-
dika kapılarının bizlere kapatıl-

ması ve
soruşturma-
lar gündeme
geldiğinde de
bu anlayışla
h a r e k e t
etmeyi sür-
dürdük, soru-
nu çözmek
için meşru-demokratik araçlar
kullanmaya devam ettik ve
KESK MYK’sına da bu çerçeve-
de çağrı yaptık.

Kamu Emekçileri Cephesi
olarak bir imza kampanyası baş-
lattık ve Türkiye’nin her yanında
ulaşabildiğimiz tüm şubelerde
“soruşturmaların geri çekil-
mesi, konunun disiplin kurul-
ları ile değil; devrimci bir tarz-
da, eleştiri-özeleştiri mekaniz-
masının işletilerek çözülmesi”
talepli imzalar topladık. 

İmzaların toplanmasından
sonra tüm üyelere ve KESK
MYK’ya açık çağrı yaptığımız bir
tartışma toplantısı organize ettik.
Aydınlar aracılığıyla KESK
MYK’yı bu toplantıya ayrıca
davet etmek istedik ancak MYK,
Şebnem Korur Fincancı
Hoca’nın konuyla ilgili görüşece-
ğini anlayınca kendisiyle görüş-
meye bile yanaşmadı, Şebnem
Hoca’nın görüşme yönündeki
talebini defalarca cevapsız
bıraktı.

Daha sonra TİHV Başkanı
Metin Bakkalcı kendilerine
çağrımızı iletti; ancak MYK bu
tartışma toplantısını görmez-
den geldi ve katılımcı gönder-
medi.

Yaklaşık 130 kişinin ve aydın-
ların katılımıyla toplantıyı ger-
çekleştirdik.

Sendikadaki reformist anla-
yışların temsilcileri, imza topla-
ma sürecinde de anti-demokra-
tik tutumunu sürdürdü. Eğitim-
Sen 3 No’lu şube yürütmesin-
den Ayfer Koçak, İstanbul’daki
okullarda imza toplayan Yüksel
Direnişçisi Nazife Onay’ı, önce,
imza toplamaya devam ederse
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hakkında soruşturma açmakla
tehdit etti, “pislik, terbiyesiz” ifa-
delerini kullanarak arkadaşımıza
hakaret etti.

Daha sonra da söz konusu
şube sözünde durdu ve arkada-
şımız Nazife Onay üyelerden
“soruşturmaların durdurulma-
sı” talebiyle imza toplamaya
devam ettiği için hakkında
soruşturma başlattı. Eğitim-Sen
Merkez Disiplin kurulu tarafından
ceza verilen arkadaşlarımızdan
biri de Nazife’dir.

Bize, Merkez Disiplin
Kurulunun bağımsızlığından,
demokrasiye saygıdan dem
vuranlar bütün bu sürece faşizm-
den öğrendikleri anti-demokratik
uygulamaları ve şiddet yöntemle-
riyle damga vurmuşlardır.

“Hatay’a Kayyım
Atamadık”

Eğitim-Sen Hatay Şube KEC’in
politikalarıyla yön verdiği bir şube-
dir ve KESK’in genel politikalarıy-
la uyum içinde çalışmadığı bir
gerçektir. Çünkü Hatay Şube, tes-
lim olmayı değil, direnmeyi;
Amerikan Emperyalizminin askeri
olanların değil, emperyalizme
karşı savaşanların yanında olma-
yı seçmiştir.

Hatay Şube’nin, Suriye’deki
savaşa yaklaşımı, KESK’in genel
politikasından tamamen farklıdır.
Suriye’deki savaş sürecinin
başında Hatay Eğitim-Sen Şube,

“Suriye’de Emperyalist
Müdahaleye Hayır” sloganıyla
yürüyüşler örgütlemiş,
Suriye’deki savaşı emperyalizm
ile Suriye halkları arasındaki bir
savaş olarak tespit etmiş ve
rejim öncülüğünde yürütülen
halkın savaşını, anti-emperya-
list niteliğinden dolayı destek-
lemiştir. Esad ile Suriye halkları
arasındaki çelişkiyi ise emper-
yalist müdahale aşamasında
ikincil bir çelişki olarak ele
almış ve politikasını birincil
çelişkiye göre belirlemiştir. M-L
ve doğru olan tutum budur.

KESK ise Kürt Milliyetçi
Hareketinin Suriye politikasın-
daki konumuna göre tavır
almış, Kürt Hareketinin sonun-
da emperyalizmle işbirliğine
varan, Suriye’de Amerika’nın
askeri olma politikasına yedek-
lenmiş, bu politikaların savunu-
culuğunu yapmıştır.

Hatay Şube’nin Genel
Merkez’den farklı olarak hayata
geçirdiği politikalardan biri ve
belki de en önemlisi, OHAL süre-
cinde Hatay’daki açığa almalar-
dan sonra gösterdiği direniş
tavrıdır. Şube, açığa almalara
karşı aralıksız eylem yapan ve
sürekli bir direniş ören, üyeleri-
nin hepsini geri döndüren ülke
genelindeki tek şubedir!

Hatay Şube, Yüksel Direnişine
ve diğer direnişlere karşı tavrında
da Genel Merkez’den farklı tutum
almış, direnenlerin yanında
olmuş, KESK’teki reformist ve tes-
limiyetçilerin KEC’lilere ve direniş-
çilere saldırısında tavrını direnen-
lerden yana belirlemiş, ülke gene-
lindeki tüm şubelere sendika
yönetiminin direnişçilere saldırısı-
nı kınayan yazılar göndermiş,
direnişçilerin yanında olduğunu
söyleyen açıklamalar yapmış,
sendikanın tavrını mahkum etmiş
ve üyeleriyle bu konuda toplantı-
lar yaparak onlara gerçekleri
anlatmıştır.

Burada esas tartışma konusu
Hatay şubesi’nin mevcut yürütme-

sinin yerine kimlerin, hangi usulle
geçeceği değildir. Sınıf ve kitle
sendikacılığı anlayışıyla hare-
ket eden bir şube yürütmesinin,
uzlaşmacı, teslimiyetçi anlayış-
lar eliyle yürütme görevinden el
çektirilmesidir.

Hatay şubesi’nin soruşturmalar
yoluyla görevden alınmasının
sebebi, KESK Genel Merkezi’nin
teslimiyet politikalarını değil,
direnişi ve faşizme karşı müca-
deleyi, anti-emperyalist tutumu
hayata geçirmiş olmasıdır.
Hatay şubesi’nin görevden alın-
masını, “kayyım atanması” ya da
“yerine yedek üyelerin göreve gel-
mesi” şeklinde “şirin” bir şekilde
de ifade etsek gerçek budur.

Gerçek; Hatay şubesi’nin
görevden alınmasının ve yerine
kayyım atanmasının, devrimcile-
rin KESK’ten tasfiye edilmesinin
bir parçası olmasıdır.

KESK, sözcüklerle oynamak-
tan, “daha ihraç etmedik, nihai

karar genel kurulda verilecek”,

“Hatay’a kayyum atamadık, yedek

yönetim kurulunu görevlendirdik”

gibi meseleyi basitleştirmeye,
üyeyi kandırmaya çalışan manev-
ralardan vazgeçmeli, direnişçi ve
KEC’li üyelerine yaptığı saldırıla-
rın; direnişçilere ve halka karşı
faşizmle yaptığı işbirliğinin; faşiz-
min bugünkü temsilcileriyle yaptı-
ğı dostane görüşmelerin; halkımı-
zın, aydınlarımızın katlinden
sorumlu iki katili şirin gösterme
çabalarının hesabını vermelidir.

KEC’liler hakkında verdiği
cezaları çekmeli; eleştiri özeleştiri
sürecini işletmeli, üyelerine çağrı
yapmalı ve konuyu tüm üyelerin
önünde tartışmanın zeminini
yaratmalıdır.

Soruşturmaları Geri Çekin!
Cezaları İptal Edin!

Faşizmle İşbirliğinden
Vazgeçin!

Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!

30 Eylül 2019
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* Nazan Bozkurt (Yüksel
Direnişçisi):

Ş
unu soralım öncelikle
Eğitim-Sen Genel
Merkezi’ne ve KESK

MYK’ya:
Faşizmin yöntemleriyle, direnen

insanlarla mücadele etmek nasıl bir duygu?

Kürt illerinde kayyım atanmasından şikayetçisi-
niz, siz de bizim gibi, hepimiz bu durumu protesto
ediyoruz. Bunun, halkın iradesine bir darbe oldu-
ğunda hepimiz hemfikiriz.

Peki siz neden aynı yöntemi Hatay Eğitim-Sen’e
uyguladınız? Seçilmiş yönetimin yerine neden kay-
yum atadınız?

Ve bunu yaparken de bir dizi yalanlar sıraladınız
ve aynı iktidarın yöntemleriyle; yani AKP’nin polisi
gibi-savcısı gibi davranıp şöyle yaptınız:

“Sosyal medya hesaplarında yapılan incele-
mede” dediniz. Utanmadınız mı? Bunu AKP’nin
savcıları polisleri yapıyor.

Sonra Hatay Eğitim-Sen’i fiziksel olarak yapma-
sının imkansız olduğu bir şeyle suçladınız. Nedir
o?

Şiddet uygulamışlar genel merkezde. Ki 15-22
Ekim tarihlerinde KESK Genel Merkezi’nden yaka
paça, yumrukla-tekmeyle dövülerek, küfür edilerek
dışarı atılan bizdik.

Hatay Eğitim Sen yönetiminin böyle bir şey yap-
masına zaten imkan yok; ama o zaman şunu sor-
mak hasıl oluyor:

Mademki şiddet, sendikadan ihraç sebebidir; o
halde sendikada, 324 gün açlık grevi yapmış
Nuriye’ye, daha önce bir eylemde polisin bileğini
kırdığı Nursel Hoca’ya, kalbinde pili olan Acun
Hoca’ya, Mehmet’e, bana defalarca saldıran,
tekme-tokat bizleri yerlerde sürükleyen, Nuriye’nin
bacağını kapıya sıkıştırıp bacağını tekme atan bu
insanlar neden hala ihraç edilmedi?

Madem şiddet bir ihraç sebebidir; o halde
tekrar soralım: Mevlüt Çakmak, Aziz Özkan,
Sinan (Ok) gibi reformistler neden hala ihraç
edilmedi?

Ayrıca şunu da soralım:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun size
gelip “Bunları sendikadan atın; yoksa size de
kayyum atayacağız” dediği doğru mudur?

Bu yüzden mi bu kadar sabırsızsınız, ihraç
edileceğimiz ilk genel kurula kadar bekleyeme-

yip üyeliklerimizi askıya aldınız?

O kadar acele ediyorsunuz ki; bunun sebebi bu
mudur? Süleyman Soylu size, bunları sendikadan
atın yoksa sizin yerinize de kayyum atayacağız
dedi mi? Dediyse siz buna ne cevap verdi-
niz? Lütfen açıklayın!

* Engin Karataş (Bodrum
Direnişçisi):

Eğitim-Sen Hatay şubeye kayyum atan-
masından dolayı çok üzgünüm. Genel mer-
kezin böyle bir hatayı yapmış olması ger-
çekten sendikamız için çok kötü bir durum. Bir an
önce bu hatadan vazgeçilmesini istiyorum.

Bizler, hükümeti eleştirdiğimiz için ihraç
edildik. Sendikayı eleştirdikleri için arkadaşları-
mızın ihraç edilmesini kabul edemiyorum.
Böyle bir tutumu, sendikamın genel merkezinin
yapmış olmasını kesinlikle kabul edemiyorum.

Eleştiri mekanizması, yine sendika içinde, kendi
içinde çözülebilir. Böyle cezalandırıcı, “sendikayı
eleştirirseniz sizi işten atarız” şeklinde bir gözdağı
verici kararı kesinlikle reddediyorum. Bir an önce
bu hatadan dönülmesini istiyorum.

* Erdal Bayrakoğlu (Sanatçı):
Hatay Eğitim Sen’in

seçilmiş yöneticilerinin
görevden alınıp, yerlerine
kayyum atanması, hukuk
dışı bir davranış, anti-
demokratik bir davranıştır.
Kınıyorum ve Hatay Eğitim
Sen’in her zaman yanında
olduğumu onlar da biliyor,
sizin de bilmenizi istiyorum.

* Sibel Özbudun - Temel Demirer:
İstisnasız tüm demokratik kitle örgütlerinde

(buna Eğitim-Sen de dahil), olası soru(n)lar
“eylemde birlik, ajitasyonda özgürlük” işlerliği çer-
çevesinde; tabanın tavanı biçimlendirdiği özgür
tartışma (eleştiri-özeleştiri) süreçleriyle biçimlen-
melidir.

Tasfiyeci dayatmalar (Antakya Eğitim-Sen
örneğindeki üzere) “çözüm” değildir, olamaz ve
olmamalıdır da...

KESK MYK’NIN, KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ’NE SALDIRILARININ DEVAMI OLAN

HATAY EĞİTİM-SEN’E KAYYUM ATANMASINA İLİŞKİN YAYINLANAN MESAJLARDAN:
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Ü
lkemizde halkın, devrimcilerin mücade-
lesi sonucunda kazanılmış bir çok hak
vardır. Bu hak kazanımlarında avukatla-

rında yeri önemlidir. Bu kazanılan hakların uygula-
nıp uygulanılmaması, tek tek geri alınması ayrı bir
konudur. 

Bir dönem AKP’ye muhalefetliği ile öne çıkmış,
yaptığı çıkışlarla burjuva muhalfetinin sözcüsü
olmuştur. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Tayyip Erdoğan’ın karşısında adaylık için adı bile
geçmiştir.

Avukatlara yönelik birçok operasyon oldu, hal-
kın avukatları işkence gördü, tutuklandı. Türkiye
Barolar Birliği Başkanı sıfatı taşıyan Metin
Feyzioğlu’nun sesi çıkmadı.

Halka yönelik katliamlarda, adaletsizliklerde,
hak gasplarında Metin Feyzioğlu göstermelik bir-
kaç açıklama yapmakla yetindi, çoğunlukla onu da
yapmadı. Baskının yoğun olduğu dönemlerde

Metin Feyzioğlu susmayı tercih etti.

Şimdi ise Metin Feyzioğlu AKP’nin sözcüsü gibi
konuşmakta. Bir dönem ‘burjuva muhalefetinin’

sözcüsü olan Metin Feyzioğlu, bugün yalakalı-

ğı ile, soytarılığı ile AKP’nin sözcüsü haline

gelmiştir.

Metin Feyzioğlu halk düşmanıdır, devrimci düş-
manıdır. Metin Feyzioğlu devrimden, devrimciler-
den korkuyor. Halkı savunmak, devrimcileri
savunmak bedel ister, bir açıklama bile yapmak
bedel ister.

Metin Feyzioğlu, halk için hiçbir hakkın savunu-
cusu olamaz; çünkü o halka ve devrimcilere düş-
mandır. Düşmanlığı korkusundandır. Korkusu da
diline vurmuştur Metin Feyzioğlu’nun. 

Son dönem yaptığı tüm açıklamalarda Metin
Feyzioğlu aynı, AKP’nin sözcüleri gibi DHKP-C,
FETÖ, PKK, IŞİD örgütlerini yan yana getirerek bir
yandan halk düşmanlığını göstermekte, bir yan-
danda yalakalığı göstermektedir. Kendisini
AKP’ye ıspatlamaya çalışmaktadır.

“PKK’yı, DHKP-C’yi, FETÖ’yü,  DAEŞ’i ve
bilumum terör örgütünü ağız dolusu, yürekten
lanetlemeyenle işimiz  olmaz. Net duruşumuz
budur.” diyor Metin Feyzioğlu. 

Faşist AKP’nin halka yönelik terörünü gör-

mez Metin Feyzioğlu. Devlet terörünü ‘ağız

dolusu’, ‘yürekten’ lanetleyemez.

Asıl terörist AKP’dir, senin yalakalığını yap-

tıklarındır. Asıl terörist bu devlettir. Halkı katle-

den, işkence yapan, tutuklayan, sömüren,

emperyalizme ülkemizi peşkeş çeken bu dev-

lettir.

Ancak bunları söylemek yürek ister. Metin

Feyzioğlu yüreksizdir. Korkusundan AKP’nin

yalakalığını yapmaktadır.

Bir başka açıklamasında, AKP’ye methiyeler
dizebilmek için dalkavukluğu daha da ileri taşıya-
rak “terör örgütleriyle mücadelede yargının önemi”
ne değiniyor Metin Feyzioğlu:

“Şu halde bizim FETÖ ile de PKK ile de DHKP-
C ile de DAEŞ ile de ve bilumum terör örgütleriyle
de mücadelede ihtiyacımız olan nedir? Güvenilir
yargıdır. Güven veren yargıdır. 

Sapla samanı, suçluyla suçsuzu, haklıyla hak-
sızı birbirinden ayıracak bir hukuk devletidir.
Liyakat prensibini hayata geçiren bir idare ve bunu
doğru denetleyebilen bir yargıdır. 

Bütün bunları yapabilmek için birlikte çalışmak
zorundayız. Bunlar siyasi partiler üstü bir mesele-
dir. Milli meselelerdir.

İşte bu milli büyük meselenin çözümüne
çok önemli bir adım olarak yargı reformu stra-
teji belgesi bir siyasi parti belgesi olarak değil,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ortak aklının
ortaya konduğu bir belge olarak hazırlandı.”

AKP’NİN YALAKASI, SARAY SOYTARISI
METİN FEYZİOĞLU’NUN KORKUSU DİLİNE VURMUŞ!

ANCAK KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR!
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Ülkemiz faşizm ile yönetilmektedir. Bir hukukçu
olarak Metin Feyzioğlu böyle bir düzende yasala-
rın kimin için çıkarıldığını, kimin çıkarlarını korudu-
ğunu bilmemekte midir? 

Faşizmin her çıkardığı yasa, ‘terör’ adı altında
halka yönelik daha fazla baskı ve zulüm demek
olduğunu bilmiyor mu Metin Feyzioğlu? 

Bunları elbette bilmektedir. Ancak buna karşı
çıkma cesaretine sahip değildir. Halkın Avukatları
bu yasalarla toplam 159 yıl ceza aldı. Devlet terö-
rünü durdurmak için mücadele eden devrimciler,
bu yasalarla yıllara varan cezalar aldılar, müebbet
cezalar aldılar.

Metin Feyzioğlu’da ‘terör örgütleriyle’ daha iyi
mücadele edebilmek için yasalar üzerine birlikte
çalışmaktan bahsediyor. 

Yani bugün devrimcilere ve halka karşı uyula-
nan baskı yasaları yeterli değildir, bunları geliştire-
lim diyor Metin Feyzioğlu.

‘Güven Veren Yargı’ 

Kime Güven Verecek?

Oligarşiye mi daha fazla güven vermekten bah-
sediyor Metin Feyzioğlu, yoksa halka mı güven
vermekten bahsediyor. Faşizmin yasaları halka
güven vermez.

Faşizmin yasaları oligarşinin, emperyalizmin
çıkarlarını korumak için vardır soytarı Metin
Feyzioğlu. Faşizmin yasalarında halkın çıkarları
yoktur yalaka Metin Feyzioğlu. 

HDP önünde oturma eylemindeki anneler hak-
kında daha önce yine açıklamalarda bulunmuştu
Metin Feyzioğlu. Gidin devlet kapısında bekleyin
diyenlere cevap olarak;

“Elbette devletin de sorumluluğu; ama anneler
çocuklarına hiçbir zarar gelmeden, o faşist, o kanlı
örgütün elindeki evlatlarının serbest bırakılmasını
istiyorlar.

Biz neye kızıyoruz biliyor musunuz? Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne her fırsatta laf sokuştu-
ranlar, bilcümle PKK’ya, DHKP-C’ye laf söyle-
sinler; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
vurmanın, bazıları için dayanılmaz bir çekiciliği
var. PKK’ya laf söyleyin dediğimizde tık yok.
DHKP-C’ye laf söyleyin dediğimizde tık yok.

Biz kararlıyız. Teröriste terörist, terör örgütüne
terör örgütü diyemeyenle bizim işimiz falan yok.”
demişti.

Sen kimsin Metin Feyzioğlu, sen kimin avukatısın?

Neden her konuda kendini devletin avukatlığını
yapmakla yükümlü görüyorsun?

Ülkemizde yıllardır süren baskı ve terör var. Bu
baskı ve terörü yapan da faşist devlettir. Bugün bu
AKP faşizmi eliyle sürmektedir. 

Baskı ve terör varsa bunun karşısında direnen-
ler de olacaktır. Buna karşı savaşanlar, dağları
mesken eyleyenler de olacaktır. 

Kimsenin DHKP-C’ye, PKK’ye laf söylemedi-
ğinden şikayetçi Metin Feyzioğlu. İstiyor ki herkes
kendisi gibi yalaka olsun, istiyor ki herkes kendisi
gibi sarayın soytarısı olsun.

Metin Feyzioğlu’nun, halkı devrimcilere karşı
kışkırtma çağrısı sonuçsuz kalmıştır. Çünkü hal-

kımız Metin Feyzioğlu gibi kişiliksizleri, soy-

suzları kaale almaz. Onun çağrılarına kulak

vermez. 

Metin Feyzioğlu halkın yanında değil, karşı-

sındadır. Metin Feyzioğlu’nun safı, iktidarın

safıdır.

Bundan dolayı halkı yönlendiremez. Kimin
ne söyleyeceğini, kime laf söyleyeceğini belirleye-
mez. Ancak halkımız Metin Feyzioğlu gibilerine
neler söyleyeceğini bilir, ve söylemektedir zaten. 

Metin Feyzioğlu Omurgasız Bir Yalakadır.

Metin Feyzioğlu AKP Faşizminin, Sarayın

Soytarısıdır.

Metin Feyzioğlu’nun “Terörist” Dedikleri Bu

Halkın En Onurlu Evlatlarıdır. Asıl Terörist

Olan Yalakalığını Yaptıklarındır. 

Metin Feyzioğlu da sınıfsal tercihini halkın saf-
larında değil, burjuvazinin saflarından yana yap-
mıştır. Halkı karşısına almıştır.

Metin Feyzioğlu unutmasın halk düşmanla-

rından hesap soruldu, sorulacak. DHKP-C kor-

kusu diline vuran Metin Feyzioğlu halka hesap

verecektir!
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M
ücadele içerisinde karşı-
laşacağımız birçok zorlu
olay ve durum oluşa-

caktır. Tüm bu zorlu durumları aşa-
bilmek, bunlara uygun politika üre-
tebilmek, devrimci mücadelede
kalıcılığı sağlayabilmek için kendi-
mizde düzenden kalma tüm alış-
kanlıklara ve statükolara karşı
savaş açmamız gerekir.

Statükolar en basit tanımıyla iç
düşmanlarımızdır. Hayat içerisinde
bir çok defa karşımıza çıkarlar.
Adımlar atmamıza engel olurlar.
Gelişmemizi, ilerlememizi engel-
lerler. Hayatımızın sınırlarını çizer-
ler. Beynimizin etrafındaki hapisha-
neyi temsil ederler.

Statüko sözlüklerde "yürürlükte

bulunan antlaşmalara göre olması

gereken ya da süregelen durum"

olarak tanımlanmıştır. 

Burjuvaziyle halk arasında böyle
bir anlaşma olmadığına göre, uyul-
ması gereken kuralları zaten halkın
düşmanları belirlemiş demektir. Bu
sınırlar, düzenin çizdiği sınırlardır.

Statükoda bir durağanlık, değişi-
min olmaması ve bu iki durumun
sürekliliği söz konusudur.
Statükoculukta ise statükoların
kabulüyle mevcut koşullara gönül-
lü bir teslimiyetle oluşur. 

Özü itibariyle yılgın, inançsız,
güçsüz bir ruh halini ve bunun getir-
diği pratik sonuçları ifade eder.

Nedir Bu Pratik Sonuçlar?
Örneğin; yaşamında ve söylemle-
rinde "olmazlar, yapılamazlar"
bolca yer alır.

Neden olmaz, yapılamaz sorusu
ise cevapsızdır. Yapılabilmesi için
ne yapılması gerektiği konusunda
kafa yormaz. Alternatif bulmaz,

koşulları zorlamaz.

Örneğin, yeni bir bölgede dergi
dağıtılacaktır. “Burada dağıtılamaz,

kimse almaz” diye karşı çıkar. Hazır
yerler ister, hazır ilişkiler bekler.

Ya da bir eyleme çağrı yapıla-
caktır. “Burada eyleme kimse katıl-

maz” diye yaftayı yapıştırır. Her
zaman gelen kişilere gider. Bunun
dışına çıkmaz.

Bir iş organize edilecektir.
Bundan dolayı arkadaşlarına görev
verilecektir, bu konuda da cevabı
hazırdır. “Bu yeni arkadaş bu işi

yapamaz” diye düşünür. Bunu ifade
eder.

İşe girişmeden, ölçmeden,
tartmadan, görmeden karar verir.
Kafasında sınırları çizmiştir. Bu
sınırlara göre düşünür, bu sınır-
lara göre başkaları adına karar
verir. Halka ve kendisine güven-
sizdir.

Çözüm: Yaratıcı Olmak

Yaratıcı olmak hayal gücü ile
akıl arasındaki en güzel işbirliğidir.
Devrimi hayal edeceğiz, aklımızı
kullanacağız ve yeni fikirler ürete-
ceğiz. Ortaya çıkan fikirleri de
düzene koyacağız. Bunun adı da
plan ve programdır. 

Statükocular bu gerçeği göre-
mezler. Devrim kadrosu ise statü-
kocu değildir. Statükoların esiri ola-
mayız; çünkü bizler devrimciyiz.
Devrimi hedefleyen insanlar olarak
beynimizin ve bedenimizin sürekli
hareket içinde olmasını sağlamalı,
uyuşmalarına izin vermemeliyiz.
Sürekli olarak hareket mevcut
durumla yetinmemeyi, hep daha
ileri adımlar atmayı ve daima ileri
demeyi gerektirir.

Bu çerçevede daha fazlasını

istemeli daima ileri gitmeliyiz. “Ben

elimden geleni yaptım", "elimden

geleni yapıyorum", "elimden

geleni yapmaya hazırım".

Bunların hepsi kendimize sınır çiz-
mek, kendimizi hapsetmektir.
Çünkü bu düşüncenin bir ötesi "ne
yapabilirim ki, elimden bu kadarı
geliyor" dur.

Elimden bu kadarı geliyor
düşüncesi statükoculuktur, örgütü
kendi sınırlarımıza hapsetme çaba-
sıdır. Cepheliler, koşullara teslim
olmaz. En olmaz denilen koşul-
larda  devrimci olanı yapar.
Uzlaşmamalıyız! Düzenle uzlaş-
mamayı onur meselesi saymalı-
yız!

Bu nedenle de bir adım öne çık-
mak için elimizden gelenin fazlasını
yapmalıyız. Bunu öğrenerek yapa-
cağız. Bilmeyebiliriz, öğreneceğiz.
Öğrenerek, dersler çıkararak her
işin üstesinden gelebiliriz. Sorun
kendimize çizdiğimiz sınırlardır.

Statükolara teslim olan değil
değiştiren olmalıyız. Koşullar bizi
statükocu yapmak için çok uygun;
ama biz devrimciyiz diyorsak,
koşullara uyan değil değiştiren
olmalıyız. Bu konuda tarihimiz bize
örnek, yakın tarihimizdeki büyük
direniş buna örnek… Her koşulda
direnen ve teslim olmayan olmalıyız. 

Bu düşmanın fiziki saldırılarına
karşı da, yaşadığımız koşullardaki
olmazlar, yapılmazlar, imkansızlar
karşısında da aynı kararlılıkla dur-
mayı ve direnmeyi değiştirme iste-
ğini korumayı gerektirir.

Koca bir dünyayı keşfetme ve
fethetme iddiasında olan sıra nefer-
leriyiz. Cüretle ileri atılıp düzenin
statükolarını yerle bir edecek olan
devrimin kadroları olduğumuzu
unutmamalıyız.

SORUN: STATÜKOCULUK
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* İTİRAFÇILIK, GİZLİ TANIK, SEGBİS
MAHKEMELER ADALETSİZDİR!

* 27. ACM, CAVİT YILMAZ'I DİNLESİN!

* İTİRAFÇILIK DAYATMALARINA, KEYFİ
TUTUKLAMALARA SON! 
MUSTAFA KOÇAK'A ÖZGÜRLÜK!

* İFTİRACILIK, İTİRAFÇILIK, İŞBİRLİKÇİLİK SUÇTUR!
İFTİRACI İTİRAFÇILAR TUTUKLANSIN!

* TALİMATLA KARAR VEREN CÜPPELİ CELLAT DEĞİL
ADALET İSTİYORUZ!

* MUSTAFA KOÇAK, İFTİRACI İTİRAFÇI OLMADI
DİRENİŞ SİLAHINA SARILDI
YAŞASIN ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZ!

* İFTİRA ATMAK ŞEREFSİZLİKTİR!
DEVLETTE OLMAYAN ADALETİ KENDİ ELLERİMİZLE 
SAĞLAYACAĞIZ!

* MUSTAFA KOÇAK, ADİL YARGILANMA HAKKI İÇİN
ÖLÜM ORUCUNDA!

* VATANI, ONURU, NAMUSU İÇİN DİRENEN
SADECE DEVRİMCİLERDİR!

* MUSTAFA KOÇAK ONURU, NAMUSU, ADALETİ
DİRENEREK SAVUNUYOR!

* MUSTAFA KOÇAK ONURUMUZDUR!

ADALETSİZ BİR DÜZENDE
ADALET İÇİN SAVAŞIYORUZ, KAZANACAĞIZ!
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Emperyalizm dün olduğu
gibi bugünde tüm gücüyle dünya
halklarına karşı savaşıyor. Her
geçen gün silahlarını daha da
güçlendiriyor, servetine her
geçen dakika milyonlarca dolar
daha ekliyor. Süper savaş uçak-
ları, süper bombalar, süper
savaşçılar yetiştiriyor. Ancak
yaptığı her şey karşıtını büyütü-
yor. Bugün emperyalizm kendisi
güçlenirken emekçi halkları
hayatın dibine doğru itiyor. Ve o
dipte patlayacak olan emekçile-
rin öfkesi dalga dalga büyüyerek
ezip geçecek süper güçlerini,
süper silahlarını.

Kanlarının son damlasına
kadar savaşan, teslim olmayan
THKP-C ve THKO önder savaş-
çıları kanlarıyla Anadolu ihtilali-
nin manifestosunu yazarlar.
Mahir’in söylediği söz tutulur.
Ölürler ama gelecek kuşaklara
bir direniş geleneği bırakarak
devrimin yolunu aydınlatırlar.  "

Kızıldere'yi unutmak,
Kızıldere'yi bilmemek Anadolu
ihtilalinden vazgeçmek, isteme-
mektir.

Anadolu ihtilalimiz sürüyor.
Yavuz Selimler, Kanuniler ve
Hızır Paşalar yoktur. Ama
Sabancılar, Koçlar,
Eczacıbaşılar ve Ağarlar hala
vardır. Halkımız hala ağır baskı
ve sömürü koşulları altında

yaşamaktadır. İhtilalimiz tarihi-
mizden aldığımız güçle yeni
Hızır Paşaları yeryüzünden silip,
sömürüsüz bir dünya kurana
kadar sürecektir.

Anadolu halklarının birlikte
örgütlenmekten, birlikte savaş-
maktan ve birlikte iktidarından
başka kurtuluş yoktur. Bu
Anadolu ihtilalinin tek zafer şan-
sıdır. 

Selçuklular’dan başlamak
üzere Anadolu toprakları, sömü-
rülen, zulmedilen halkın isyanla-
rına beşiklik etmiş, yiğit önder ve
savaşçıların, halkın kanlarıyla
sulanan bereketli Anadolu top-
rağı isyanlarla yoğrulmuştur.
İşte bu nedenle bu topraklar
isyankâr topraklardır ve kökleri-
miz buradadır.

Bir değil, on değil, belki de
sayılamayacak çokluktaki bu
isyanlar, ayaklanmalar, Anadolu
ihtilalini büyütmüş, ona güç kat-
mıştır. Hakça ve kardeşçe bir
yaşam için, kimi beş, kimi on yıl
süren bu ayaklanmalar, sömürü
ve zulmün hüküm sürdüğü vata-
nımızda, bu gerçeği değiştirme
kavgasını sürdüren Partimize -
THKP-C’den başlamak üzere bir
isyan, bir başkaldırı geleneğini
miras bırakmışlardır. 

Ve o gelenek her geçen gün
üzerine yenileri eklenerek sür-
mektedir. Kızıldere’de öldürdük,

bitirdik sandılar. Aksine Anadolu
halkları On’ların mesajını almış-
tı. Anadolu Mahirlerin yaktığı
devrim kıvılcımıyla içten içe har-
lanıyordu.

Oligarşi ise 74 affı ile yılgın-
ları sokağa saldı. Amaçları bu
yılgınlar aracılığı ile devrim ate-
şinin harlanmasına izin verme-
den söndürmekti. Ve bu yılgınlar
güruhu daha çıkar çıkmaz pasi-
fizmi, teslimiyeti örgütlemeye
başladılar. Lakin devrimin kıvıl-
cımı bir kez çakılmıştı. Bu ateşi
yüreğinde hissedenler
Dayı’nın önderliğinde
Kızıldere’nin mirasını devral-
mışlardı. Ve Anadolu toprakları
yeni bir direnişe tanıklık edecek-
ti. Dayı’nın önderliğinde on
binlerce insan
Kocamustafapa’da sokak
sokak, barikat barikat direne-
cekti…

KOCAMUSTAFAPAŞA
HALKI, DEVRİMCİLER-
LE EL ELE TAŞ, SOPA,
BENZİN, MOLOTOF İLE
SAATLERCE ÇATIŞTI

Devrimci hareketin gelişimin-
de kilometre taşlarından biri
olan Kocamustafapaşa Direnişi;
kadroların, sokak çatışmaların-
da pişmeye başladığı, kitleyle
bütünleştiği, savaşmayı ve
savaştırmayı öğrenip, öğrettikle-
ri bir okuldur.

''On binin üzerinde insanın...

Kocamustafapaşa'da düşman

TARİHİMİZİN İLK SOKAK ÇATIŞMASI:

KOCAMUSTAFAPAŞA DİRENİŞİ

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!

5

“SEN BAKMA HAVANIN DURGUNLUĞUNA “SEN BAKMA HAVANIN DURGUNLUĞUNA 
DERYA DEDİĞİN UYUR UYUR UYANIR”DERYA DEDİĞİN UYUR UYUR UYANIR”

Şeyh BedreddinŞeyh Bedreddin

ANADOLU İHTİLALİMİZ DİRENİŞLERLE BÜYÜYORANADOLU İHTİLALİMİZ DİRENİŞLERLE BÜYÜYOR
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saldırına uğradığında dağılma-

dan, sokak sokak, ev ev, genç

yaşlı, kadın erkek demeden

silahla, taşla, eline geçirdiği her

şeyle düşmanın panzerlerini ve

silahlarını etkisiz hale getirmesi,

devrimci tarihimize altın harflerle

yazılacak olan öğretici derslerle

dolu, büyük bir kitlesel gösteri

olmuştur. Bu direnişin diğer bir

yanı ise tüm oportünist, revizyo-

nist bloğun kitleyi bölme çabala-

rına, provokasyon edebiyatına

rağmen kitlelerin oportünist bari-

katları aşarak direnişte yer

almasıdır.'' Dursun Karataş
(Bizim Dayımız, Sf. 55)

Mahirler'in şehitliğinden
sonra gelişen devrimci potan-
siyel egemenleri rahatsız
etmişti. Mahirler'in oligarşiye
yaşattığı kabusu bir daha yaşa-
mak istemiyorlardı. Sivil faşistler
devreye sokuldu. Mücadeleyi
geriletmek, devrimci potansiyeli
yok etmek için sivil faşist kontra
çeteleri, devrimci gençliğin, ileri-
ci aydınların, halkın üzerine
salındı ve katliamlar başladı.

Faşistler 1 Aralık 1975'te
İDMMA Galatasaray
Mühendislik Yüksekokulu'nda
Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü
adındaki iki devrimci öğrenci-
yi katlettiler. Bunun üzerine
tüm okullarda boykot ilan edildi
ve Galatasaray Mühendislik
Yüksekokulu, Cepheciler'in baş-
lattığı eylemle işgal edildi.

İşgali terk ederek kitlesiyle
İTÜ Taşkışla binasına giden
oportünistlerin bölücü tavrı eyle-
mi etkilemedi. Eylem devam etti.

Devrimci gençlik saldırıya ilk
tepkisini aynı gün Galatasaray
Mühendisliğini işgal ederek gös-
terdi. Asıl öfke, ertesi gün, 2
Aralık’ta cenaze töreninde
patlayacaktı. Hemen tüm okul-
lardan binlerce insan ertesi gün
Kocamustafapaşadaydı. Böylesi
kalabalık 12 Mart tan sonra
görülmüş değildi.

Devrimciler cenazeyi alıp kit-

lesel olarak Topkapı ya kadar
yürümek ve cenaze törenini
anti-faşist bir gösteriye dönüş-
türmek düşüncesindedir. Ancak
polisin cenazeyi kaçırma ve
töreni engelleme niyetini sezi-
yorlardı. Ancak devrimciler
cenazeyi polisin elinden almak
ve gerektiğinde polisle çatış-
makta kararlıydılar. Bir süre
sonra, polisin cenazeyi vermek
istemediği, ailesine baskı yaptı-
ğı, olay çıkacak diyerek ailesini
korkutmaya çalıştığı haberi geldi

Ertesi gün cenazeleri kaldır-
mak için on binlerce insan
Galatasaray Mühandislik'te top-
landı ve İstanbul Üniversitesi'ne
yürüdü. Cenazeler,
Kocamustafapaşa Sümbül
Efendi Camisi'ndeydi. Kitle
camiye doğru yürüyüşe geçti. 

Yürüyüş boyunca kitlenin
sayısı daha da arttı ve anti-faşist
bir gösteriye dönüştü. Oligarşi
tehlikenin farkındaydı. Kitle
camiye ulaştı. Ancak polis kitle-
nin cenazeleri almasını engelle-
mek için cenazeleri kaçırarak
kitleyi dağıtmak için saldırdı. 

Tam tersine kitle dağılma-
dı, Cezmi ve Halit'in, katledi-
len tüm devrim şehitlerinin
hesabını soran sloganlar çok
daha güçlü atılmaya başladı.
Hesap sorma isteğiyle çatışan
Devrimci Gençlik, Anadolu
İhtilali'nde bir ilkin daha yaşan-
masını, yaratılmasını sağlaya-
caktır.

Polis, cami avlusuna girme-
sine engel olamadığı kitleyi
çepeçevre sarmış ve ana cad-
dede kitlenin geldiği yönde arka
tarafları panzerlerle ve diğer
araçlarıyla herhangi bir olay çık-
ması durumunda geriye dönüş
yapılamayacak şekilde barikatla
kapatmıştı.

Devrimciler cenazeyi
Topkapı ya kadar anti-faşist bir
gösteri ile taşımanın çaresi üze-
rine düşünülürken cami tarafın-
dan 2-3 el silah sesi geliyor ve

kitlede anında bir dalgalanma
oluyor. Bu panik havası, bir kitle
kıyımına yol açabilecek boyutta
ciddi bir tehlikeyi de içinde taşı-
yor. Bu nedenle önce hemen
paniği engellemek ve kitlenin
soğukkanlı davranmasını sağla-
mak gerekiyordu. Hızla karar
almak zorundaydılar. 

“Arkadaşlar şu arabalarla

caddeye barikat kuralım... arka-

daşlar yardım edin yolu keselim

hemen. Çabuk olun. Tamam

şuraya. Şu otomobili de devire-

lim... Yol tamamen kapansın.

Panzer geçemesin!” çağrılarıyla
önce polisle kitle arasında bir
barikat oluşturuldu. Kitlenin polis
barikatları yönüne gitmesi
engellenmeye ve kortej oluştu-
rulmaya çalışıldı.

Güçlü bir ses Kahrolsun
Faşizm! sloganını atıyor. Bu
slogan kitleyi toparlayıcı etki
yapıyor. Panik yavaş yavaş
duruluyor. Kitleye önderlik
edenlerin verdikleri talimatlar
doğrultusunda polisin saldırabi-
leceği noktalarda barikatlar güç-
lendiriliyor.

Panik önlendikten sonra, kit-
lenin elbirliğiyle çalışması ve
polisle çatışmaya hazırlanma
konusundaki isteği gerçekten
görülmeye değerdir. Sanki biraz
önceki kitle bu kitle değil.
Devrimci inisiyatif ve önderlik
her şeyi bir anda değiştirir.
Hemen bir güvenlik kolu oluştu-
rulur.  İnisiyatif koyacaklar da
görevlerinin başına geçtiler.

Ara sokaklarda barikat oluş-
turma faaliyeti sürerken, henüz
barikat kurulmamış sokaklardan
birinde bir panzer görüldü.
Panzerde bir kararsızlık da var.
Aynı kararsızlık kitlede de var.
Panzere karşı ne yapılabileceği
konusundaki tecrübesizlik ve
hazırlıksızlık, bir an kitleyi çare-
siz bırakıyor. Atılan taşlar pan-
zeri durdurmaya yetmiyor. Polis,
panzerin arkasından kitlenin
üzerine ateş etmeye başlıyor.
Bunun üzerine, polisin ateşine
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karşılık bizim güvenlik de silahla
cevap veriyor. Panzerin arkasın-
dan kitleye ateş eden polisler
neye uğradıklarını şaşırıyorlar
ve siniyorlar. Ama panzerler iler-
lemeye devam ediyor. Eğer pan-
zer ara sokağı aşıp kitlenin içine
dalarsa yeni bir panik kaçınıl-
maz gibi.

Ne yapıp edip bu panzeri
durdurmalı. İşte tam bu anda bir
ses Al bunu, ne yapacağımı
bilemiyorum! diyor. Barikatın
tamamlanmadığı bir anda hazır
bir dinamit lokumu bulmanın
sevinciyle, yoldaşımız yanan bir
sigara, bir ateş istiyor yanındaki-
lerden. Aman dikkat et! diyor
diğer arkadaşlar. O elinde dina-
mit, hedefine nasıl vuracağını
hesaplıyor. Herkes yere yat-
sın! diyor güçlü bir ses.
Bağıran yoldaşımız, İbrahim
Erdoğan Temmuz da şehitler
kervanına katılacak olan
önder yoldaşımızın elinde.

Herkes yere yatsın diye
bağırıp vücudunu bir yay gibi
gerip ateşlediği dinamiti panze-
rin tam altına gelecek şekilde fır-
latıyor. Yere yatın uyarısıyla
kendine bir siper bulan insanla-
rın kulağı seste... İşte patlama!
Gümbürtü ile herkes kafasını
kaldırıp patlamanın sonucuna
bakıyor. Altında dinamit patla-
yan panzer tekerlekleri üzerine
havalanıp tekrar eski yerine otu-
ruyor. Tam isabet!

Dinamitin panzeri durdurma-
sı karşısında molotof yapma
düşüncesiyle hemen bakkallara
koşuluyor. Bir bakkal bir kasa
dolusu şişeyle bir miktar gazya-
ğını hiç para almadan veriyor.
Panzere karşı kazanılan zaferin
coşturduğu kitle, anında molotof
üretmek üzere harekete geçiyor.
Kocamustafapaşa halkı bu
çatışmalar sürerken yardımcı
oluyor. 

Polise karşı kullanılması için
evinin balkonundaki odunları,
dükkanındaki boş şişeleri veren
halktan insanlar, kitleyi gerçek-

ten de fazlasıyla etkiliyor. Ve
giderek Kocamustafapaşa halkı-
nın da yürüyüşe katılması, hatta
bunlardan birinin sanki uzun
süredir onlarla birlikteymiş gibi
inisiyatif koymaya çalışması
coşkuyla karşılanıyor.

Ana caddede ve arabalarla
kurulan barikatların arkasında
güvenlik alan ve polisle çatışan
arkadaşlarımız ancak kitle alanı
boşalttıktan sonra görev yerleri-
ni terkediyorlar.
Kocamustafapaşa halkı bu anda
da görevinin başında. “Çabuk

olun, kaçın! Arkanızdan polis

yetişecek! Yakalanacaksınız, şu

taraftan, acele edin!” Halktan
insanların geri çekilen arkadaş-
larımızı koruma yönündeki bu
uyarılarına sağolun, merak
etmeyin diye karşılık veriliyor.
Polisin saldıracağını gören halk,
geride güvenlik için kalan arka-
daşlarımızı alıp evlerine sakla-
maya başlıyor. Polis ise ev ev
dolaşıp arama yapıyor ve şüp-
heli leri gözaltına alıyor. Hamile
bir kadın evinde sakladığı
arkadaşımıza kocasının pija-
malarını verip kendi yatağına
yatırıyor.

Yaklaşık onbin kişiden olu-
şan kitle Yedikule yönüne doğru
akmaya başladı. Polis barikatla-
rı yıkarak yine kitleyi izlemeye
çalışıyor. Polisin yeni bir saldırı
planı içinde olması karşısında
her 100 metrede bir barikat
kurularak yürünmeye devam
ediliyor. Bu barikatlar polisin
aradaki mesafeyi kapatıp saldır-
masını geciktirecek.

Sokak çatışmasının geniş bir
alana yayılarak sürmesinden
endişeye kapılan yetkililer çareyi
asker getirmekte bulmuşlardı.
Saldırı püskürtülünce, devrimci-
ler Samatya yönündeki polis
çemberini yararak kitleyi o yöne
doğru yürüyüşe geçirdi. Tüm kit-
lenin güvenliği alındı. Polisin her
dağıttığı barikattan sonra yenisi
kuruldu. Yedikule yönünde
ilerleyen kitle hala on bin civa-

rındaydı. Polis, barikatları yıka-
rak kitleyi takip ettiğinden,
hemen her 50-100 metrede bir
barikat kuruluyordu. 

Barikatlar polis panzerlerini
yavaşlatıyordu. Kitle
Silivrikapı'ya kadar yürüdü.
Burada çatışmaya hazır bekledi.
Polis tam yaklaştığı sırada kit-
leyle polisin arasına jandarma
birlikleri girdi. İl jandarma alay
komutanı, gidişatın kendilerinin
aleyhlerine geliştiğini görünce
arabuluculuk yapmaya soyun-
du. Saldırı olmayacağı güvence-
si verilince kitle Topkapı'ya
kadar yürüdü. Burada yapılan
konuşmalardan sonra yürüyüş
bitirildi, kitle dağıldı.

Dağılan kitle Aksaray'da bir-
leşti ve eyleme devam etti.
Laleli'ye kadar yürünerek bura-
da da konuşmalar yapıldı. İçilen
devrim andının ardından eylem
bitirilir.

Burada yeniden kortejler
oluşturuldu ve Laleli ye kadar
yüründü. Ve Laleli de içilen dev-
rim andıyla eylem bitirildi.

80’e yakın devrimci gözal-
tına alındı.

Polisin azgınca saldırısına
rağmen tek bir kişi bile dağılma-
dı. Çünkü o kitleyi yönlendiren,
güvenliğini alan Dev-
Genç'lilerdi, Dev-Genç'lileri yön-
lendiren ise Dayı ve İbrahim
Erdoğan'dı. Dayı, çatışmaları
bizzat yönetiyordu ve Dayı'nın
yönlendiriciliğinde Türkiye dev-
rim tarihinin en önemli sokak
çatışmalarından birisi yaratıldı.

Çatışmada Dayı ve İbrahim
Erdoğan’ın inisiyatifi ve cüret-
li kararları ile polis panzeri
dinamit atılarak durduruldu.
Polisin şiddetine devrimci şid-
detle karşılık verilerek, devrimci
şiddetin kitlesel uygulanması, ilk
kez Kocamustafapaşa
Direnişi'nde gerçekleştirilir.

Tam bir meydan savaşıydı
yaşanan. Polis panzerleri
mahallenin dar sokaklarına

GRUP YORUM AÇLIĞININ 150. GÜNÜNDE! ADALET İSTİYORUZ! 35

Sayı: 140 13 Ekim 2019



kurulan barikatlara saldırdı.
Ancak, panzerler silahlı devrim-
cilerle karşılandı. Polisin pan-
zerlerle saldırısına çatılardan,
sokaklardan silahlarla, bomba-
larla cevap verildi... Karşısında
geri çekilen, dağılan, kaçan
değil, çatışan militan bir kitle
vardı. Taş, sopa, tuğla... her şey
silah oldu kitleye. Barikat barikat
çatışıldı, bir adım bile ilerleye-
medi polis.

KOCAMUSTAFAPAŞA
DİRENİŞİ VE DÜNDEN
BUGÜNE

Kocamustafapaşa Direnişi,
kitlelerin savaşmasının ve
savaştırılmasının öğretmeni
olan eylemdir. 

Kocamustafapaşa direnişi,
devrimci hareketin gelişiminde
kilometre taşlarından biridir. Bir
süre sonra Devrimci Sol’u oluş-
turacak önder ve kadroların
sokak çatışmalarında pişmeye
başladığı, kitleyle bütünleştikle-
ri, öğrenip, öğrettikleri bir süre-
cin de ifadesidir. 

Bu direniş, katılan binlerce
genç militanda büyük etkiler
bırakmıştır. 72 sonrası mücade-
lenin ağırlıklı yükünü taşıyan
gençliğin emekçi halkla bu ölçü-
de yanyana gelip kaynaştığı ilk
kitlesel eylemlerden biridir. 

12 Mart cuntasından sonra,
on bine yakın insanın katıldığı
en kitlesel direniştir. Bu on binler
çatışmaya rağmen dağılmamış-
tır. Tam tersine barikatlar kurup,
molotoflarla çatışarak savaş-
mıştır. 

Kocamustafapaşa Direnişi,
solun tarih karşısındaki sorum-
suz ve inkarcı mantığının da bir
aynası olmuştur. Sol bu büyük
direnişi yok saymıştır. Çünkü sol
bu büyük direnişte açıkça kaçan
durumundadır. 

Emekçi halk, desteğiyle hem
yardımcı konumundadır hem de
öğretmen. Barikatların nasıl

kurulacağından, kaçış güzer-
gahlarına kadar pek çok konuda
yol gösterici oldular. 

Direnişi yönlendiren devrim-
cilerin pek çoğu daha önce onbi-
ne yakın bir kitle eylemini yönet-
memiştir hiç, pek çoğu daha
önce dinamitle tanışmamıştır
bile, molotofu ellerine almamış-
lardır; ama orada sadece kulla-
nan değil, direnişin komutanları
olarak kullandıran, yönlendiren-
lerdir. Orada öğrendiler ve orada
öğrettiler

Anadolu halklarının birlikte
örgütlenmekten, birlikte savaş-
maktan ve birlikte iktidarından
başka kurtuluş yoktur. Bu
Anadolu ihtilalinin tek zafer şan-
sıdır. Bu birliği ise milliyetçi
hareketler değil, ancak devrimci
hareket başarabilir. 

Devrimci Gençlik, faşistlerin
katlettiği yoldaşlarının hesabını
iki gün süren bir direnişle ve on
binleri yürüterek sordu. Faşizme
de kitlenin gücünü ve tepkisini
gösterir. Kocamustafapaşa
Direnişi; bu kadar geniş katılımlı
bir sokak çatışması olması, hem
radikal çizgisi hem de uzun
süreli olması yanıyla bir dönüm
noktası olur. Kocamustafapaşa
Direnişi geneldeki suskunluğu
kırmada önemli bir adım olur.
Polisin güçlü olmadığını, kararlı
bir direniş gösterildiğinde irade-
mize boyun eğmek zorunda kal-
dığını göstermiştir. Bu, kitlenin
güvenini arttırmış, birlikte ve
örgütlü güçle aşılamayacak bir
engelin olmadığını göstermiştir.

Kitle bu eylemle gerçek
önderlerini tanımış ve kitleyle
önderlik arasında güvene dayalı
sağlam ilişkinin temeli atılmıştır.
Halk çatışma esnasında devrim-
cilere yardım etmiş, devrimcile-
rin halkı koruması, karşılıklı
yakınlaşmayı ve güveni yarat-
mıştır.

1996 yılında hapishanelerde
başlayan Ölüm Orucu eylemin-
de, dünyanın ilk kadın Ölüm

Orucu şehidi olan Ayçe İdil
Erkmen, annesiyle beraber
Kocamustafapaşa çatışmasının
ortasında kalır. İdil'in yaşı
küçüktür ancak çatışmayı hatır-
lamaktadır. Devrimcilerin, anne-
siyle onu bir eve sokarak koru-
duklarını unutmamıştır. Yıllar
sonra devrimci olduğunda bu
anısını ''Katıldığım ilk eylem-

dir'' diye anlatarak aslında dev-
rimcileşmesindeki etkisini ifade
etmektedir. 

Yarattığımız her direniş,
geleceğe atılmış bir adımdır.
Dün Gazi'yi, bugün Haziran
Ayaklanması'nı yaratan, tarihi-
mizdeki bu direnişlerdir.

''Halk düşünceleri ve

bugün içinde bulunduğu

konum ne olursa olsun,

emperyalizm ve faşizmle

çelişkisi olan tüm sınıf ve

tabakaların toplamıdır. Güç

biriktirmeliyiz. Güç halktır.''

Dayı, age (syf 55)

Direniş tarihimiz, yarattığı-
mız gelenekler, Cephe'nin taviz
vermeyen, uzlaşmaz politikala-
rı... ''(...) emperyalizm ve faşizm-
le çelişkisi olan tüm sınıf ve
tabakaların toplamıdır. Güç top-
lamalıyız. Güç halktır'' sözünü
doğrulayarak Dayı'mızı bir kez
daha haklı çıkarmış ve Taksim
Ayaklanması'nı yaratmıştır.
Milyonları örgütleyeceğiz iddia-
sı, bu ayaklanmayla, Umudun
Çocuğu Berkin Elvan'ın cenaze
töreniyle somutlanmıştır.

Milyonları örgütleyecek ve
''Dünyayı bir kez de Türkiye'den
sarsacağız!'' Tarihimiz bunun
kanıtıdır. Gücümüzü tarihimiz-
den alıyoruz. Devrim kitlelerin
eseri olacak. 

Silahlanmış halkın, silahlı
öncüsü Cepheliler'in eseri
olacak. Tarihimizden aldığımız
güçle başaracağız.

-Sürecek-
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BARIŞ YÜKSEL; Halkın Mühendisi olarak yok-
sul halkın elektriksiz kalmayacağı, gıdasız
bırakılmayacağı bir düzenin özlemiyle halk için
çalıştı. O yalnız halkın mühendisi değil
sanatçısıdır da aynı zamanda.

Halkın ruhunun da mühendisi olduğu için 26
Şubat 2019’da İdil Kültür Merkezi’ne yapılan
baskında gözaltına alınıp tutuklananlardan biriydi.

Halkın sanatını yapabilmek için 18 Haziran
2019’dan beri Süresiz Açlık Grevinde olan Barış
Yüksel’in, hapishaneden gönderdiği 24 adet mek-
tubu sadece “Merhaba-selam ve sevgiler”

sözcükleri haricinde TAMAMI ÇİZİLEREK iade
edildi.

Özgür Tutsaklar baskı ve yasaklarla teslim
alınamaz!

Adana Kürkçüler

Hapishanesi’nde 19 Ağustos

2019’da yaşanan saldırıdan...

Bir özgür tutsak, üç günlük hücre
cezası için hücreden çıkarılmak iste-
niyor.  Tutsak “Gelmiyorum” diyor ve
direnişe geçiyor.

Gardiyanlar her zamanki gibi sürük-
leyerek alacaklarken birden vazgeçiy-
orlar.

Hemen sonra, faşist gardiyanların
direniş karşısındaki acizlik tablosu
yaşanıyor. Özgür tutsağı yerinden
kaldıramayan gardiyanlar market
arabası getiriyorlar.

“Biz seni taşıyamayız, buna bin”

diye diretiyorlar.

Özgür tutsak, bu aşağılamayı redde-
der: “Biz hayvan mıyız onunla götüre-
ceksiniz? Gelmiyorum.” yanıtını verir.

Direnişe geçen özgür tutsağı almak
için gardiyan grubu hücreyi basıp
saldırıyorlar. Götürülmek istenen
yoldaşlarını vermeyen diğer tutsaklar
da saldırıya uğruyor.

Tutsaklardan birinde 10x3 cm
çapında jop izi oluşuyor, uzun süre
geçmese de cop izi, direnmenin onuru
bizim.

Hücre saldırısı sonrasında, hücre
cezasına götürürlerken kolunu arka-
dan bükerek intikam alıyor gardiyan-
lar.

Kolu incinen tutsak için alçı yapmak
istiyor doktor; ancak tutsak reddediy-
or. Hapishane yaşamında-direnişlerde
zor olur düşüncesiyle reddediyor.

İncinen kol varsın geç iyileşsin;
direnmenin ve direnecek olmanın
gururu, coşkusu, üstünlüğü bizim!

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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2
5 Eylül 2019 tarihinde

bir video yayınlandı. Bu

videoda Arap Emrah,

sözde mahallesine sahip çıkan,

uyuşturucu içirmeyen, hırsızlık-

fuhuş yaptırmayan, gençleri

koruyup kollayan, biri olarak

gösteriliyor. Oysa gençlerin

geleceğini ellerinden alan, onla-

ra silah verip mahalledeki çete-

leşmeyi yaygınlaştıran bir çete-

cidir. Bu videoda gösterilen
çetecileri devrimcilerle bağ-
daştırmak şerefsizliktir!

Bu mahalleye sahip çıkan,
bedel ödeyen Arap Emrah gibi
çeteciler değil; Sezgin
Enginler, hedef karakol diyen
Ali Haydar Çakmaklar’dır.

Bu videoyu hazırlayanlarda

şerefsizdirler! Arap Emrah deni-

len bu çeteci mahallemizde 15-

16 yaşındaki gençlerimize silah

veriyor, çeteler arasındaki rant

kavgasında gençleri kullanıyor,

geleceklerini çalıyorlar. Tüm

bunları da “hırsızlığa, uyuşturu-

cuya karşıyız” diyerek yapıyor-

lar. 

Bu mahalle bizim; Gazi

Mahallesi kuruluşundan

bugüne kadar devrimcilerin ve

halkın kanı canı pahasına kurul-

muş, korunmuştur. Bugün Arap

Emrah gibi çetecilerin sahiplen-

meye kalktığı Gazi Mahallesi;

faşizmin ne uydurma dizileri “01

Adana”sı ne de “Çukur”udur.

Gazi Cephe’dir, mücadele-
dir!

Peki Arap Emrah neden

halka “iyi çeteci”, “mahallenin

sevilen abisi” olarak pazarlanı-

yor? Nedeni açıktır; mahallemizi

çetelerin cirit attığı, bir bataklığa

dönüştürmek içindir!

Halka devrimcileri değil
çeteleri, mafyaları umut olarak
gösteriyorlar. Sorun yaşıyor-
sanız “Emrah abinize gidin, o
sorununuzu çözer!” deniliyor.
Arap Emrah; halkın hiçbir
sorununu çözemez! Arap
Emrah gibi çeteciler yozlaş-
manın, çeteleşmenin sorumlu-
larındadır!

Arap Emrah kimdir?

Arap Emrah çetecidir.

Çeteler uyuşturucuya karşı

mücadele edemezler. Mahalle

gençlerini birbirine düşmanlaştı-

ran, 15-16 yaşındaki çocuklara

silah verip çeteler arası çıkar

çatışmalarında kullanır. Arap

Emrah mahallenin “abi”si değil,

bir çetecidir!

Çetelerden Hesap Sorduk,
Soracağız!

Çeteleşmeye Karşı
Savaşımızı Recep Hasarlarla,
Hasan Feritlerle Büyüteceğiz!

Onurlu Bir Yaşam ve
Gelecek İçin Çeteleşmeye İzin
Vermeyeceğiz

Bu Mahalle Bizim!

Gazi Cephedir Mücadeledir!

2
gün önce uyuşturucu-
ya karşı bir kamu
spotu gördüm. Ve

bugünde Arap Emrah’ı meşru-
laştıran bir video gördük.
Bunların hiçbiri masum değil
tabiki. Düşman gerçekten dur-
muyor. Hemen saldırılarını
yapmaya başlıyor. 

Bu Arap Emrah videosunu
izlemenizi isterim. Bizim
görüntülerimizle çeteciliği
savunuyor. Basbayağı uyuş-

turucuya karşı savaş anlamın-
da bir demogoji yapıyor. 20
dakikalık bir video. Videonun
ismi ARAP EMRAH. 140JOUR-
NOS adlı youtube kanalından
bulabilirsiniz. 

Benim düşüncem:
Buradan ne çıkartıyoruz?

1- Faşizm uyuşturucuda
istediği sonucu alamıyor hala.

2- Halk bizim yöntemlerimi-
zi kullanıyor, başka yerlerde
de bizim bilmediğimiz kişiler-

ce cezalandırmalar yapılıyor. 
3- Bu alanda yürüttügümüz

kampanyanın etkili olduğu
ortaya çıkıyor, devletin bu timi
bizim politikalarımıza karşıdır.
Bu, doğru yönde olduğumuzu
gösteriyor. 

4- Bu timlerin teşhirini iyi
yapabilirsek, uyuşturucuya
karşı mücadeleyi daha fazla
büyütebiliriz. Bu halkta öfke
oluşturacaktır, geri çekilmeye-
cek aksine daha çok mücade-
le edeceklerdir. 

Gazi Cephe’dir!
Gazi De Bedel Ödeyen Çeteler Değil

Halk ve Devrimcilerdir!

BİZDEN... BİZDEN... BİZDEN... BİZDEN... BİZDEN... 

BİZDEN...BİZDEN...BİZDEN...BİZDEN...BİZDEN...

MUSTAFA KOÇAK, ÖLÜM ORUCUNUN 103. GÜNÜNDE!38

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş



Şırnak’ın Dicle Mahallesi’nde 3 Ekim 2015

tarihinde yaralı halde öldürülen ve ardından

cenazesi akrep tipi zırhlı aracın arkasına bağ-

lanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in öldü-

rülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Ancak Birlik’in

öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağ-

men Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-

dan yürütülen soruşturma henüz tamamlan-

madı.

“Kişinin hatırasına hakaret etmek” iddasıyla

6 polis hakkında başlatılan soruşturmada sav-

cılığın polislerin ifadelerinin alması talebine

aylar sonra cevap verildi. Dönemin Başbakanı

Ahmet Davutoğlu’nun “Görevden men edildi”

dediği polislerin halen farklı Emniyet

Müdürlüklerinde görevde olduğu ortaya çıktı.

Savcılığa ifade veren polislerden 5’i Birlik’in

sürüklendiği zırhlı araçta görevli olmalarına

rağmen olay gecesi sosyal medyada paylaşı-

lan görüntüleri kimin çektiğini ve paylaştığını

bilmediklerini kaydetti.

“Anlaşıldı fotoğraf çekebilirseniz fotoğraf

çekin”

Emniyet verdiği cevapta, “telsiz kodlarının

personele tahsisli olduğunu ancak olay günü

gerçekleşen yoğun muhabere sebebiyle aynı

telsizin farklı personel tarafından kullanılmış

olma ihtimali’’ ile talep edilen konuşmaların

kime ait olduğunun tespitini yapamadıklarını

belirtti. Sonrasında, avukatların talebi üzerine

savcılık telsiz kayıtlarının hangi personele tah-

sisli olduğunu istedi.

Söz konusu telsiz kayıtlarının bir bölümün-

de şu diyaloglar yer aldı:

A telsizi: Asayiş… Anlaşıldı fotoğraf
çekebilirseniz fotoğraf çekin

A  telsizi: Asayiş… Doğru değil, şahsı
almadık, ona kanca takalım mı müdürüm?

B telsizi: Asayiş… Doğrudur. Kanca şu
an kanca geçmiş olması lazım, kanca vası-
tası ile sürükleyip çıkartalım oradan.

A telsizi: Asayiş… Anlaşıldı. Şu an sey-
yar kancası olan ekip var mı?

C telsizi: Asayiş… Bende bunu çekecek
ip halat var. Sen de… Ben bunu çeke çeke
götürürüm.

A telsizi: Asayiş… Anlaşıldı biz ön tarafa
geçiyoruz. Siz o kancaya takın.

C telsizi: Asayiş… Tamam abi sen öne
doğru çık, ön sütreye ben arabayla yanaşa-
cağım. İpi bağlayacağım, çekeceğim
tamam mı?

A telsizi: Asayiş… Çıkış yapıyorsun diye
anlaşıldı. Çekiyor musun yani?

C telsizi: Asayiş… Şimdi çekmeye başla-
yacağım abi. Arkamdan siz de kontrol edin
tamam mı?

A telsizi: Asayiş… Efendim güvenlik açı-
sından uygun olursa en son siz terk edin
burayı…

C telsizi: Asayiş… Efendim bu p..i nere-
ye götürelim?

D telsizi: Asayiş… Emniyet
Müdürlüğü’ne götürün.

E telsizi: Asayiş… Bu çeken ekip karako-
lun önüne alalım. Bunu alalım etrafa görün-
tü vermeyelim. Arkanda duruyorum.
Kapatalım yolu. Bunu alalım öyle içerde
götürelim.”

HACI LOKMAN BİRLİK SORUŞTURMASINDA 
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

BA
SI
ND

AN

2 Ekim 2019’da Fersude sitesinde

yayınlanan haberden alınmıştır.
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150 gün, neleri neleri barındırır için-
de? Bir insan birçok şey yaşayabilir;
acı, sevinç ve daha birçok şey… Ve
150 gün boyunca hücre hücre direnen-
lerimiz tüm hepsinin en güzelini yaşıyor.
Onlar bizim onurumuzdur. Bu onura
sahip çıkalım.
Bahar Kurt; 124’üncü gününde,
Barış Yüksel; 118’inci gününde,
İbrahim Gökçek; 117’inci gününde,
Helin Bölek; 115’inci gününde,
Ali Aracı; 50’inci gününde.

Grup Yorum’un Sesini
Mahallelerde Duyuruyoruz…

İstanbul Armutlu: Grup Yorum
gönüllüleri 8 Ekim’de bildiri dağıtımı
yaparak açlık grevlerinin sesi oldu. 

İstanbul Çayan: Halk Cepheliler
5 Ekim’de kitle çalışması yaptı. 

Anne Zeynep, Baba Hasan Koçak
Bir Tabutun Başında Adalet İstiyor!

Analar, babalar evlatları tabuta gir-
mesin diye adaletsizliğin temsilcisi
İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önünde
tabutlu eylem yaptı. 

Şakran 2 No’lu T Tipi
Hapishanesinde Tutsaklar Üzerindeki
Baskılar

Ölüm Orucu eyleminde olan Mustafa
Koçak üzerindeki baskıyı her geçen
gün arttıran hapishane idaresi, başta
birinci müdür faşist Abdullah Demirci
olmak üzere şimdi de; “meyve suyunu
almazsan tuz ve şekerde vermeyiz…”
demiştir direnişteki Koçak’a...

..Abdullah Demirci, Mustafa’yı mua-
yene etmek istemiştir. Kabul etmeyen
Mustafa’ya “sen istesen de, istemesen
de sana müdahale edeceğiz, sakat kalır-
san eğer uluslar arası vakıf yada devlet
tazminat öder sende yersin. Zorluk
çıkartırsanız burayı sana da onlara da
dar ederim…” demiştir. 

Mustafayla ilgili idare ile görüşmek
isteyen ziyaretçiye ise “benim görüşecek
bir şeyim yok onlar kim “ demiştir.
Arkasından “atın bunu buradan” diye
gardiyanlara talimatlar vermiştir.

Özgür Tutsak Mustafa Tan Yalnız
Değildir!

İstanbul TAYAD’lı Aileler’den
Cemile Temizkalp, 5 Ekim’de Taksim
Galatasaray Lisesi önünde her hafta
Cumartesi günü Özgür Tutsaklar için
yapılan eylemler dahilinde pankart aça-

rak Mustafa Tan’ın sağlık durumu nede-
niyle hastalığının ilerlediğini açıkla-
masıyla ve açtığı pankartıyla dile getir-
mek istedi. Eyleme başladığı anda etrafı
işkenceci polislerle sarılan Temizkalp,
faşizmi teşhir ederken gözaltına alın-
dı.

Kezban Ana Zalimlere Boyun
Eğmeyerek Direniyor!

Kezban Bektaş (Ana), kızı Zeynep
Yıldırım'ın haksız, hukuksuz tutuklan-
masına karşı 443 gündür İstanbul
Armutlu Cemevi'nde direnerek adalet-
sizliği teşhir ediyor. 

Geleneksel Güz Şenliği’ni Gün
Gün Örgütledik…

Her sene geleneksel olarak İstanbul
Armutlu’da yapılan Güz Şenliği için
bu sene de 16’ıncısı için İstanbul’un
bazı bölgelerinde şenliğe çağrı çalış-
maları yapıldı.

Nurtepe Mahallesi’nde ise geçtiğimiz
hafta boyunca Güzeltepe bölgesinde
şenlik çalışmaları yapıldı. 

16. Geleneksel Armutlu Güz
Şenliği Coşkuyla Sona Erdi

Her yıl gelenekselleşen Armutlu
Güz Şenliği, bu sene konser, tiyatro,
resim sergisi, semah ve panel ile 2 gün
boyunca devam etti.

Umudun Sesi Yürüyüş’ümüzü Her
Türlü Yöntem ve Araçla Halka
Ulaştırıyoruz

Adana: Halk Cepheliler Yürüyüş
dergisinin 138’inci sayısının fotokopi
çıktısından 20 adet okurlara ulaştırdı.

Ankara: Halk Cepheliler 3 Ekim’de
halkın sesi Yürüyüş dergisinin 138’inci
sayısının internet üzerinden yayınlanan
PDF dosyasından 20 adet okurlara ulaş-
tırdı.

İstanbul Çayan: Halk Cepheliler
2, 5 Ekim tarihleri arasında mahallede
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmalarda 350 adet
dergi okurlarına ulaştırıldı.

Selam Olsun Faşizmin
Adaletsizliğine, Bedenini Ölüme
Yatırarak Cevap Veren Mustafa
Koçak’a, Selam Olsun Teslim
Alınamayan İradeye!

“Mustafa Koçak, hakkında adı adresi
belirsiz bir köftecide söylendiği iddia
edilen birkaç cümleyle ağırlaştırılmış

müebbet ‘cezası’ aldı. 
Faşizmin adaletsizliğine hiçbir

zaman teslim olmadık!
Mustafa’nın sesine kulak verelim:

“Bu bir direniş çağrısıdır! 

Liseli Dev-Genç (3 Ekim):Şimdi
de intikam almak için Mustafa’yı seç-
tiler. Şafak’a silahı Mustafa’nın verdiğini
iddia ediyor faşizm. Bir işbirlikçi hainin
“Bana köftecide söyledi silahı verdiğini.
Detay bilmiyorum” demesi delil olarak
sayılıyor. Ve müebbet hapis cezası
verildi Mustafa’ya, 28 yaşında.

50’inci Yılında Savaşı ve
Mücadeleyi Büyüten Dev-Genç’imiz
Var!

Her Koşulda Zafere Bir Adım Daha
Yaklaşmak İçin Yılmadan Mücadele
Ediyor Dev-Genç’imiz…

Dev-Genç’liler 50.kavga yılını
selamlamak, nice geleneklerin, onurlu
bir tarihin yaratıldığı 50 yıllık tarihsel
sürecin bir kesitini ele almak amacıyla
4 Ekim’de bir panel düzenledi.

Selam Olsun Kurtuluş Yolunu
Gösterip Yüzbinlerin Yüreğine,
Bilincine Işıyanlara!

Selam Olsun Savaşarak, Onurla
Yenilmemenin Destanını Yazanlara!

Dev-Genç’imizin 50. yıl kutlamaları
dahilinde İstanbul’un dört bir yanında
kitle çalışmaları yapıldı. 

Mahallelerimizde Uyuşturucuya,
Yozlaşmaya Geçit Vermeyeceğiz!

İstanbul Alibeyköy’de, 6 Ekim’de
Cephe Milisleri Cengiz Topel
Caddesi’nde yaptıkları devriye sırasında
şüpheli bir kişiyi durdurarak üst araması
yaptı. Üst araması sırasında üzerinde
bir miktar uyuşturucu madde çıkan kişi
daha önceden uyarılan bir kişi olduğu
dikkate alınarak tokatlanarak Cephe
Milisleri tarafından uyarıldı. 

İstanbul Eminönü Meydanı’nda
“Çukur” Standı Açıldı!

Bu Standa Valilik Kararıyla İzin
Verenler Uyuşturucuya ve Her Türlü
Yozlaşmaya Mücadele Ettiğini
Söyleyenlerdir!..

Gençler; Kumar ve uyuşturucu
baronlarını değil, Bağımsızlık için onurlu
bir gelecek için savaşan Mahir’leri,
Deniz’leri örnek alın...

Okmeydanı Halk Meclisi

150’inci Gününde Grup Yorum’un Açlığına Ses Olalım!
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µ İSVİÇRE:

Açlık grevinde olan Grup Yorum
üyeleri için Halk Cepheliler 28 Eylül
Cumartesi günü 12.00-15.00 saat-
leri arasında çadır açtı.

Grup Yorum Gönüllüleri:

Süresiz açlık grevinde olan Grup
Yorum, hasta tutsak Barkın Timtik
ve Halkın Avukatları için toplanılan
imzalar Adalet ve İç İşleri bakanlığı-
na gönderildi.

İsviçre Halk Cephesi Grup Yorum
İçin Zürich’te Çadır Açtı:

Halk Cepheliler 5 Ekim Cumartesi
günü 12.00-15.00 saatleri arasında
çadır açtı. 

µ YUNANİSTAN:

Yunanistan’da Yapılan Greve Halk
Cepheliler’de Katıldı:

Yunanistan’da hükümetin yeni kal-
kınma yasasına karsı isçi sendika-
ları, siyasi partiler ve çesitli sol
gruplar 2 Ekim 2019 günü grev çag-
risi yaptılar.

***

Yunanistan Halk Cepheliler Mike
Pompeo’nun Gelişini Protesto Etti:
Yunanistan Halk Cepheliler 5
Agustos 2019 tarihinde Atina’da
halkların baş düsmanı, eli kanlı katil
Amerika’nın Dış işleri Bakanı Mike
Pompeo’nun Yunanistan’a gelişini
protesto etmek için gerçekleştirilen
yürüyüşe katıldılar.

***

Yunanistan Halk Cepheliler ’in
Almanya Konsolosluğu Mahkemesi
Görüldü:Duruşmadan sorna mah-
keme salonu önünde pankart açıldı
ve sloganlar ile devrimcilik yapma-
nın suç değil meşru olduğu, suçlu-
ların devrimciler değil emperyalist-
ler olduğu söylendi. Okunan açıkla-
manın ardından alkışlar ile açıkla-
ma bitirildi.

Yunanistan’da Halk Cepheliler
Grup Yorum Konseri Çalışmalarına
Devam Ediyor: Atina’da Halk
Cepheliler 19 Ekim günü Politeknik

Üniversitesi’nde gerçek-
leşecek olan Grup
Yorum konseri için üni-
versitelerde afişleme

çalışması ve bildiri dağıtımı gerçek-
leştirdiler. 

µ ALMANYA:
DUSELDORF Oturum hakları dire-
nisi devam ediyor. 

Stuttgart’ta 5 Ekim 2019 tarihinde
Stuttgart Halk Meclisi Çalışanları
tarafından “Adalet İstiyoruz” eylemi
düzenlendi. 

***

Stuttgart: Stuttgart’ta geleneksel
olarak her ay düzenlenen halk
kahvaltısı yapıldı.
Stuttgart’ta: 4 Ekim 2019 tarihinde
Stuttgart’ta Barış Atay’ın katıldığı
bir toplantıya, Stuttgart Halk Kültür
Evi’nden bir arkadaş söz alarak,
Grup Yorum’un Süresiz Açlık Grevi
süreci hakkında bilgilendirme
konuşması yaptı.

***

Almanya Dusseldorf: Direnişçileri
49. haftasında Grup Yorum ve
Mustafa Koçak için Dayanışma
Açlık Grevi yapacaklarını duyurdu-
lar. 

***

Almanya 5 Ekim 2019 Cumartesi
günü Mannheim direnişçiler selam-
landı

***

Duesseldorf 07 Ekim pazartesi
Grup Yorum ve Mustafa Koçak için
dayanışma açlık grevi yaptı. 

Berlin`de Berlin`de 97 gündür açlık
grevinde olan Mustafa Koçak için
Berlin Özgürlük komitesi 3 günlük
destek açlık grevi yaptı.

***

Almanya Bielefeld’de: Halkın
Avukatlarına, Grup Yorum ve
Mustafa Koçak için eylem yapıldı.

µ İNGİLTERE:

31 Eylül Pazartesi günü Türkiye
Elçiliği önünde Grup Yorum2un
taleplerinin yerine getirilmesi ve
Türkiye faşizmini teşhir etmek için
eylem yapıldı.

***

µ AVUSTURYA:
Türkiye hapishanelerinde devam
eden Açlık Grevi direnişleri günde-
me getirildi. 

***

Avusturya Anadolu Federasyonuna
Verilen Cezalar İptal Edilsin: 21
Şubat 2019 tarihinde Avusturya
Anadolu Federasyonu üye ve yöne-
ticilerine verilen cezaların iptal edil-
mesi talebiyle Yüksek Eyalet
Mahkemesi önünde keyfiliği teşhir
ettiler.

***

Avusturya: Halkın Avukatlarına ve
Sanatçılarına Özgürlük Eylemi
Devam Ediyor:Avusturya’da bugün,
Mustafa Koçak ve  Grup Yorum’un
açlık grevi eyleminin çok kritik aşa-
maya geldiğini vurgulayıp dayanış-
ma çağrısı yapıldı.

***

AVRUPA Dev-Genç’ten 50. Yil
Şenliğine Çağrı:Avrupa Dev-
Genç’liler bir çağrı yayınlayarak
Avrupa’daki halkımızı 50. Yıl şenli-
ğine davet etti.

***

ANTI-Emperyalist Cephe’den Grup
Yorum ile Dayanışma
Çağrısı:Brüksel-AIF (Anti
Emperyalist Cephe) Belçika’da,
Grup Yorum’un Türkiye hapishane-
lerinde sürdürdüğü Açlık Grevi dire-
nişini büyütmek için,demokratik
kitle örgütlerine ve halklara çağrı
metni gönderildi.  

***

Paris Direniş Günlüğü; Direnişinin
27. Haftasında, devrimciliğin suç
olmadığını asıl suçlunun emperye-
lizm olduğunu vurgularken Mustafa
koçağın açlık grevine destek çağrı-
sında bulunuldu.

***

Fransa’dan Özgür Tutsak Şefik
Sarıkaya dan Destek Açlık Grevi:
Fransa’nın Lyon şehrindeki Özgür
Tutsak Şefik Sarıkaya, yaptığı açık-
lamayla Ölüm Orucundaki Mustafa
Koçak ve açlık grevindeki Grup
Yorum üyeleriyle dayanışma ama-
cıyla açlık grevi yapacağını duyur-
du.

  Av ru pa’da
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Kendimi yeniden yaratmak ve yeni insan
olmak için devrimciyim.

Yaşar YILMAZ

21 Ekim  Ekim – 27 Ekim

Yunus GÜZEL: 18 Şubat 1969'da
Antakya-Harbiye'de doğdu. Arap milli-
yetindendir.  Lise yıllarında devrimcilere
sempati duymaya başladı. 1987'de
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesine girdi. Orada terci-

hi netleşti. İstanbul'da bir Silahlı
Propaganda Birliğimizin komutanıydı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katledil-
di. Mezarı Hatay Antakya Harbiyededir.

Yunus Güzel

Tülin Aydın BAKIR: Tülin, 1963 yılında
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.
DEMKAD’da kadınların örgütlenmesi için-
deydi. 1996’da kanser, bağırsaklarında ilk
sinyali vermiş, aradan iki yıl geçtikten sonra
ise bu kez beyin hücrelerini sarmıştı. 

Tülin Aydın Bakır

Tayyar Turhan SAYAR,
Yaşar Yılmaz: 26 Ekim
1993 Ankara Balgat’ta
tesadüfen ortaya çıkan bir
üste bulunan Tayyar ve
Yaşar saatlerce bomba ve

kurşun yağdırılarak polisler
tarafından katledildiler. 

Tayyar, 1967 Konya doğumluydu. 1990 yılında
DEV-GENÇ’lilerle tanıştı ve giderek aktif bir militanı
oldu. 

Yaşar, 1970 Tekirdağ doğumlu. 1989 yılında
öğrenci gençlik hareketinde yer alarak devrimci
mücadeleyle tanışır. 1990'da ise DEV-GENÇ safla-
rında yer alır. Kurye ve milis çalışmalarına katılır. 

Tayyar T. Sayar Yaşar Yılmaz

Ahmet ÖZTÜRK, Zeynep
GÜLTEKİN: 26 Ekim günü
Mersin’de Arapaçbahşiş’te,
polisin bir eve yaptığı baskında
2.5 saat süren çatışma sonun-
da Ahmet ve Zeynep yoldaşlar

şehit düştüler. 
Ahmet ÖZTÜRK, 1968 yılın-

da Antakya’nın Harbiye ilçesinde doğdu. Arap milliyetin-
dendi. Mücadeleyle Antakya Meslek Yüksek Okulu’nda
okuduğu ilk yıllarda tanıştı. 

Zeynep Gültekin, 1970 yılında Antep Kilis’te doğdu.
‘93 Haziran’ından itibaren şehit düşene kadar herşeyiy-
le devrimci mücadelede yerini aldı.

Ahmet Öztürk Zeynep Gültekin

KAYBEDİLDİ
Düzgün TEKİN: 21 Ekim’de sivil polisler

tarafından kaçırılıp kaybedildi.21 Ekim 1995
sabahı Güneşli, Evren Mahallesi'ndeki akra-
basının evinden Bayrampaşa'daki işyerine
gitmek üzere çıktı ve bir daha kendisinden

haber alınamadı. Düzgün Tekin

Mustafa KAMACI: 

25 Ekim’de bir trafik kazasında yaşamını
yitirdi.

Mustafa Kamacı

Ali DEMİRALP: 1958’de Elazığ’ın Koruk
Köyü’nde doğdu. 14-15 yaşlarındayken
Dev-Gençlilerle tanıştı. 12 Eylül 1980 cun-
tasına kadar Elazığ'da mücadele içinde
yeraldı. 27 Ekim’de İstanbul Çengelköy
Kuleli’de polisle girdiği silahlı çatışmada

şehit düştü.Ali Demiralp

Burhan Remzi KAFADENK: 
Devrimci hareketin bir sempatizanıydı.

26 Ekim’de Gayrettepe’de sokak ortasın-
da polisler tarafından katledildi. Polis infa-
zını “haklı” göstermek için Burhan'ın bazı
eylemlerin planlayıcısı, örgütün merkez

komitesi üyesi olduğunu iddia etti.Burhan R. Kafadenk

Kamer GÜNEŞ: 24 Ekim 1996
Dersim Hozat doğumlu, Alevi, Kürt mil-
liyetindendir. 1991’de milis örgütlenme-
si içinde yer aldı. 1994’te tutsak düştü.
1995’te özgürlüğüne kavuşup milis
örgütlenmesi faaliyetini sürdürürken
kontrgerilla tarafından 24 Ekim 96’da

kaçırılıp katledildi.
Kamer Güneş
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