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Savcı Selim Kiraz Davasının Bütün Tutsakları;
Faşizmin Haksız Mahkeme Kararlarına, Cüppeli Cellatların Keyfiliğine
AKP’nin Çaresizce Polis-MİT-Savcısıyla Düzmece İddialarına Direniyor!

- MUSTAFA KOÇAK, ÖLÜM ORUCU’NUN 124. GÜNÜNDE
- Murat Canım Süresiz Açlık Grevi’nin 28. Gününde
- Mithat Öztürk, Mustafa Koçak’ın 50. gününde 30 gün,
100. Gününde 45 Günlük Açlık Grevine Başladı ve
Bugün Destek Açlık Grevinin 24. Gününde!
- Cengiz Özel, Mustafa Koçak’ın 100. Gününde 15 Gün
Destek Açlık Grevi Yaptı!
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ÖLÜM ORUCUNDAKİ
MUSTAFA KOÇAK ve
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDEKİ
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ
ZORLA MÜDAHALE
TEHDİDİ ALTINDA!
HER KOŞULDA
DİRENME HAKKIMIZI KORUYACAK,
BİZ KAZANACAĞIZ!
MALTA BİLDİRGESİ: “Müdahale etmek ya da etmemek konusundaki son karar,
-temel çıkarları hastanın iyiliği olmayan- üçüncü tarafların
müdahalesi olmaksızın, hekimine bırakılmalıdır. Gerektiğinde hekim,
hastaya açıkça, onun (hastanın) tedaviyi reddetme, koma durumunda,
yapay beslenme ve ölüm riski gibi kararını kendisinin
onaylayıp onaylamadığını belirtmelidir.”
Madde 21: “Zorla besleme insanlık dışı ve aşağılayıcı bir harekettir.”
TOKYO BİLDİRGESİ: “Bir hükümlü beslenmeyi reddettiğinde, eğer hekim,
beslenmeyi gönüllü olarak reddetmenin yol açacağı sonuçlar üzerinde
kişinin tam ve doğru bir yargıya varacak yetenekte olduğu kanısında ise,
bu kişiyi damardan beslemeyecektir!”

KENDİ İRADESİYLE ÖLÜM ORUCU veya AÇLIK GREVİ YAPAN TUTSAĞA
ZORLA MÜDAHALE EDİLEMEZ!
YASAL OLARAK DA, AHLAKİ OLARAK DA BU BÖYLEDİR!
TÜM HEKİMLERE ÇAĞRIMIZDIR: FAŞİZMİN CELLADI OLMAYIN! YOKSUL
HALK ÇOCUKLARININ, HALKIN SANATÇILARININ KATİLİ OLMAYIN!

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ’nde Grup Yorum Emekçileri
Baskılara Karşı Açlık Grevinin 171. gününde

BAHAR KURT: 145. gün - 38 kg
BARIŞ YÜKSEL: 138. gün - 57 kg
İBRAHİM GÖKÇEK: 137. gün - 53 kg
HELİN BÖLEK: 135. gün - 58 kg
ALİ ARACI: 71. gün - 47 kg
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KESK MYK’nın Talimatıyla, EĞİTİM-SEN Genel
Merkezi, Hatay Eğitim Sen’e Kayyım Atadı!
Tıpkı AKP Faşizmi Gibi, Devrimci Düşmanlığı
Yapan KESK Karşısında Direnen Hatay Şube
Bu Gayrimeşru Kararı Halka Teşhir Etti,
Eylemler Yaptı, İmza Kampanyası Düzenledi,
İdeolojik Mücadeleyi Hiç Bırakmadı!
Ankara 12. İş Mahkemesi; Şube Başkanı
Deniz Ezer ve Mali Sekreter Ahmet Korkmaz
Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi.
Bu Durumda,
Gayrimeşru Kayyum Yürütme
Kurulu Lağvedilmek Zorundadır!
AKP’nin Güdümündeki
Tasfiyeci KESK Yönetimi Değil,
KHK’lere Karşı Direnen ve Yüksel Direnişi’nin
Parçası Olan Hatay Eğitim-Sen Kazanacak!
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Büyütmeye Devam
Edi̇yor!

Zorla Müdahale Suçtur,
Ahlaksızlıktır, İnsanlık
Dışıdır!
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Müdahale Tehditleri,
Saldırılar, Kazanımlar...
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Mustafa Koçak’ın Sesi Olalım!
1-Adalet Bakanlığı:
Mustafa Koçak’ın Adil Yargılanması İçin Mail, Faks Gönderin
Telefon: 90 (0312) 417 77 70 Faks: 90 (0312) 419 33 70
E-Posta: info@adalet.gov.tr
Adres: 06659 Kızılay/Ankara
2-Türk Tabipleri Birliği
Mustafa Koçak kendi seçtiği hekim ile görüşsün
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23,
06570 Maltepe-ANKARA / TÜRKİYE
0090 (0 312) 231 31 79
0090 (0 312) 231 19 52-53
ttb@ttb.org.tr
3- İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi
Bahçedere Köyü Yeni Şakran, Aliağa, İzmir
Telefon: 0232 618 10 23 / 25 Cep: 0 (507) 456 08 72
Faks: 0 (232) 618 10 21 Mail: izmir.2nttcik@adalet.gov.tr
4-Adres: (Mustafa Koçak’a Mektup yazalım)
İzmir 2 No’lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Yenişakran/Aliağa/İzmir

Mustafa Koçak İçin Sansürü Kıralım!
İnternet Sitesi: mustafakocakadalet.blogspot.com
Facebook: facebook.com/mustafakocakadalet/
Facebook Gr.: facebook.com/groups/mustafakocakadalet/
Twitter: twitter.com/mustafaakocaak?lang=tr
Mail: mustafakocakadalet@gmail.com

Yüksel Gazetesi’ni
İndirmek İçin:
drive.google.com/file/d/1hoj3kpDkl
6WxpI0AKIMGWd1JrL0pd1o/view

Milis
DHKC
çin:
rmek İ
i
d
n
İ
i
n
EFX
e/d/1J2
Dergisi
l
i
f
/
m
o
ogle.c
zJcqv55
drive.go fa9yRkhwE6y
2
PkrskW
m/view
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ZORLA MÜDAHALE SUÇTUR, AHLAKSIZLIKTIR, İNSANLIK DIŞIDIR!
ZORLA MÜDAHALE “YAŞAMI SAVUNMAK” DEĞİL,
SUÇUN ÜSTÜNÜ ÖRTMEKTİR.
ADALETSİZLİĞE ADALETSİZLİK EKLEMEKTİR!
ZORLA MÜDAHALE İLE HAYATLARIN ÇALINMASINA,
SUÇLARIN GİZLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

M

ustafa Koçak Ölüm Orucunun 124.
gününde.

Grup Yorum’un tutsak emekçileri; Bahar Kurt
145, Barış Yüksel 138, İbrahim Gökçek 137, Helin
Bölek 135, Ali Aracı 71 gündür Süresiz Açlık
Grevinde.
Her gün hücre hücre eriyerek adaletsizlik karşısında teslim olmayacaklarını ilan ediyorlar.
Direnişçiler halkların yüzlerce yıl önce bedelini
ödeyerek elde ettikleri haklarının uygulanmasını
istiyorlar. Bu direniş, halkların tarihsel haklarının
savunulmasıdır aynı zamanda.

Bu kararda Yargıtay;
açık ve kesin bir ispat
olmadan kimseyi cezalandıramazsınız diyor.
Bu ilkeler ceza hukukunun temel prensipleridir.
Yargıtay Ceza
Genel Kurulu ve Ceza
Dairelerinin
yerleşik
uygulamalarının da bu
yönde olduğu söylenmektedir. Mustafa Koçak bu kararda ifade edilenlerin tümüne aykırı olarak cezalandırıldı.
Somut bir ispata dayanmadan,

MUSTAFA KOÇAK NE İSTİYOR?
Adil bir biçimde, tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanmak istiyor. Mustafa Koçak dosyadaki
delillere dayanarak değil, hakimin kaynağını AKP
iktidarına kendini ispatlamaktan aldığı “vicdani
kanaatine” dayanarak cezalandırıldı.
Mehmet Selim Kiraz davasına aylar sonra
eklenmesinin tek nedeni Berk Ercan isimli itirafçının yalanlarıdır.
Cumhuriyet Gazetesi Davasında, ceza değil
beraat kararı verilmesi gerektiğini söyleyen
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, bu kararında şunları
söylemekteydi:
“Ceza hukukunun genel prensiplerinden olan
“şüpheden sanık yargılanır ilkesi” uyarınca bir suçtan cezalandırılmanın temel koşulunun, suçun
kuşkuya yer verilemeyecek şekilde ispat edilmesine bağlı olduğu, kuşkulu ve tam olarak
aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların sanıkların
aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü
kurulamayacağı, ayrıca dosya kapsamında toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve
diğer bir kısmı göz ardı edilerek oluşan olası
kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanılması ve bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü
bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması
gerektiği” …
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Tam olarak aydınlanmamış bir iddia (Berk
Ercan’ın ifadesi), Mustafa’nın aleyhine yorumlandı.
Lehinde bulunan deliller ve lehinde ifade
veren Cavit Yılmaz’ın ifadesi gözardı edildi.
Hakim; somut bir delil bulamadığı için sadece “vicdani kanaat”e dayanarak cezalandırdı.
Mustafa Koçak faşizmin, sadece işine geldiğinde, çıkarı olduğunda uygulamak zorunda kaldığı
haklarının adil bir şekilde uygulanmasını istiyor.
İşbirlikçilik politikasının nasıl yapıldığını anlatan,
davanın tanıklarından Cavit Yılmaz’ın dinlenmesini
istiyor.
Bir kez daha altını çizelim, Mustafa Koçak intikam için, Mehmet Selim Kiraz davasında cezalandıracak
kimseyi
bulamadıkları
için
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırıldı.
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, ÖLÜNCEYE KADAR HAPİSHANEDE TUTULMAK
DEMEKTİR.
10 metre karelik tek kişilik hücrede, günde
sadece BİR SAAT gün yüzü görebileceği hücrede
tutulmak demektir. Bu açık bir mezara girmek
demektir.
28 yaşındaki Mustafa, yargı maskesi altında
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yürütülen intikam davası ile bir mezara hapsediliyor. Bu açık adaletsizlik karşısında Mustafa
DİRENMESİN Mİ?
Mustafa direnmeyip ne yapsın? Ruhsal ve fiziki
tahribatlarla sonuçlanacak bir mezara gönüllü olarak girsin mi? Mustafa Koçak, halkını ve hakkını,
yaşamını ve onurunu, tarihsel kazanımları ve geleceğini korumak için direniyor. Hiçkimse ‘yargı’
maskesi altında faşizmin intikamcı ve infazcı yüzü
ile karşı karşıya kalmasın istiyor.

GRUP YORUM ÜYELERİ
NE İSTİYOR?
Grup Yorum diyor ki, sürekli baskına uğrayan,
terörize edilmeye çalışılan ve Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınları son bulsun. Yaklaşık 3 yıldır neredeyse tüm
konserleri yasaklanan Grup Yorum üzerindeki konser yasakları kaldırılsın. Yorum üyeleri haklarında
açılan davalar düşürülsün ve tutuklu Grup Yorum
üyeleri serbest bırakılsın. Grup Yorum üyeleri
Bakanlığın arananlar listelerinden çıkarılsın.
Grup Yorum, Anayasal hak olan, “Herkes,
bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme,
açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına” sahip çıkıyor
Grup Yorum, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”,
“Herkes adil ve tarafsız bir mahkemede yargılanmalı” ilkesine sahip çıkıyor.
Bu haklar faşizmin bahşettiği haklar değildir,
bu haklar halkın mücadelesinin ürünüdür.
Faşizm kendisi için tehlike oluşturan hakları bir
gecede, silahlı güçlerine, hukuku yok sayan
hakimlerin noterlik işlemlerine dayanarak ortadan kaldıramaz.
Yok sayılan, askıya alınan, ezilmeye çalışılan
halk adına bu haklara sahip çıkanlar direnir ve
haklarını yeniden kazanır.

DİRENENLERE,
TESLİM OLMAYANLARA
TEHDİDİN YENİ ADI:
ZORLA MÜDAHALE!
Grup Yorum üyeleri ve Mustafa Koçak; haksız,
hukuksuz, tamamen keyfi bir biçimde türlü yaptırımlar altında tutsak alındılar. Seslerini duyurmak
ve yapılanlara karşı durmak için başladılar açlık
grevine. Halkların en temel haklarından olan direniş haklarını kullanıyorlar.
Direnme hakkı, var olan tüm hakların en
başında ve diğerlerine göre daha önceliklidir.

direnme
Çünkü
hakkı, insanın iradesinin ürünüdür
ve insan onurunun
temsilcidir.
Direnme hakkı,
insanı insan yapan
temel özelliklerindendir.
Direnme
hakkı olmasaydı, ne
insan gelişebilir, ne
de halkların tarihi
ilerleyebilirdi. İktidarlar için korku kaynağı olan
direnme hakkı; bu nedenle ezilmeye, yok edilmeye
çalışılır. AKP faşizmi de bunu yapmaya çalışıyor
direnenlere. Zorla Müdahale etmekle, direnişi bitirmekle tehdit ediyor.
Süresiz açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri
İbrahim Gökçek ve Barış Yüksel’e açlık grevinin
161. gününde hapishane idaresince açık görüş
sırasında ailelerinin yanında zorla müdahale tehdidinde bulunuldu.
Açık görüş sırasında doktor, Mustafa isimli
başgardiyan ve çok sayıda gardiyan tutsakların
yanlarına gelmiş, tansiyon ve şeker ölçümlerinin yapılacağı, revirde yatmaları gerektiği ve
müdahale edileceği söylenerek görüş yerinden
çıkartılmışlardır.
Mustafa Koçak ile ilgili tehditler çok önceden
başladı. Bu tehditler düzenli olarak devam ediyor.
Ailesine, kendinden geçtiği anda Mustafa’ya
müdahale edileceği söylenerek aileye de psikolojik
işkence yapılmaktadır.
Devrimciler, halkın aydınları ve sanatçıları
bugünün öncüleri, halkın haklarının ve geleceklerinin biricik savunucularıdır. Yargılamalar, gözaltılar,
cezalar; onlar nezdinde halkı ezmek içindir. Halkı
soluksuz bırakmak için saldırıyorlar, zorla müdahale tehdidi bunların devamıdır.

ZORLA MÜDAHALE
HUKUKİ ve AHLAKİ DEĞİLDİR!
ULUSLARARASI BÜTÜN
SÖZLEŞMELERDE DE
YASAKLANMIŞTIR!
BEDELLERLE KAZANDIĞIMIZ
DİRENME HAKKIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Zorla müdahale yapılması, ülkemizdeki ölüm
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orucu direnişlerinin önemli bir direniş gücü haline
gelmesinden sonra yasa maddesine eklenmiştir.
Ulusal ve Uluslararası sağlık kuruluşlarının
ortaklaştığı temel nokta, kişinin iradesine aykırı
müdahale yapılamayacağı yönündedir.
Hukukçuların da dikkat edeceği temel husus
budur. İnsan sağlığı ve geleceği konusunda dikkate alınması gerekenler hukukçular değil, sağlıkçılar
olabilir. Bu nedenle kişinin iradesini yok sayan,
geleceğini belirleme hakkını elinden alan,
sonucu riskler yaratacak yasa maddelerine hiçbir hekim ve idari personel uymamalıdır.
Öte yandan, zorla müdahale “yaşam hakkı”nın
kutsal olduğu gerekçesine dayanmaktadır. Hayır
kutsal olan yaşama hakkı değildir; daha doğrusu
yaşam, sadece nefes alıp vermek değildir. Yaşam
hakkı, kişinin hayatta kalma hakkına indirgenemez. İnsanca koşullara dayanmayan, insanın
maddi ve manevi bütünlüğünü yok sayan
yaşam kutsal değildir.
Yaşam hakkı ancak diğer haklarla birlikte
düşünüldüğünde anlamlı olabilir. İnsan fiziki,
biyolojik, moral ve entelektüel yapısı ile bir bütündür. Gelecek ve güvenlik kaygısının dışında
tutulabilir mi bir yaşam? Kişi güvenliğinin her
gün devletçe yok sayıldığı koşullarda, yaşam
hakkını koruma iddiası gerçek değildir.
Zorla müdahale tehdidi altında tutulan Mustafa
Koçak’a sunulan yaşam nasıl bir yaşamdır? Bu
yaşam, bir tutsağın temel dayanağı olan iradesinin yok sayıldığı, devletin “Senin bedenin
üzerindeki tasarruf bana aittir” dediği, direniş
nedenlerinin ve taleplerinin yok sayıldığı,
müdahale durumunda sakat kalabilecek şekilde mezar gibi bir yerdeki yaşamdır. Böyle bir
yaşamın kutsallığı savunulamaz!
Direnme hakkı, bir insanın tıpkı “yaşam hakkı”
gibi temel, vazgeçilemez ve devredilemez haklarından biridir. Zorla müdahale seçeneği, kişinin
iradesini ve kendi bedeni üzerinde söz sahibi
olma durumunu ortadan kaldırarak, tutsağa bir
eşya muamelesi gibi davranılmasıdır.
“Yaşam Hakkı” gibi soyut, devlete kişi üzerinde
her türlü müdahalenin önünü açan, bu hakkı koruyorum yalanı altında bir çok hakkı yok sayan uygulama hukuki değildir. Geçerliliği yoktur.
Hayatı organ nakline bağlı ve organ nakli yapılmadığında öleceği kesin olan bir hastaya nasıl dini
inançları nedeniyle organ nakli yapılmasını istemediği için talebi kabul ediliyor ve dini inançlarına
saygı gösteriliyorsa, aynı durum burada da geçerlidir. Burada kişinin inançları “yaşama hakkından”
önce gelmektedir ve inançlarına saygı gösterilmek-
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tedir.
Ölüm Orucu ya da açlık grevi yapan kişilerin
de, siyasi görüşleri, inançları, direnme istek ve
iradeleri “yaşama hakkı” diyerek yok sayılamaz!

ZORLA MÜDAHALE, SAĞLIĞI
KORUMAK ve YAŞATMAK İÇİN
DEĞİLDİR!
FAŞİST DEVLETİN AMACI;
KATLEDEREK, KATLEDEMEDİĞİNİ
SAKAT BIRAKARAK
DİRENME HAKKINI
ORTADAN KALDIRMAKTIR!
Zorla müdahalenin bir tek amacı vardır; direnme hakkını yok etmek!
Bir kişi hapishanede değil de, evinde ya da bir
meydanda ölüm orucu yapıyor olsaydı, devletin
ona müdahale etme yönünde bir düzenlemesi yoktur. Yasada yer alan zorla müdahale yetkisi hapishane vb devlet idaresi altında bulunan yerlerdeki
kişiler için düzenlenmiştir. Düzenlemenin sadece
hapishanedeki tutsaklar için yapılması da asıl
amacın ne olduğunu göstermektedir. Faşizm;
zorla müdahale ile suçunu gizlemeye çalışır.
Taleplerin ve haksızlığının üzerini örtmeye çalışır.
Ölüm orucu ya da açlık grevi yapan kişinin de
amacı ölmek, kendine zarar vermek, sağlığını bozmak değildir. Bu bir eylem biçimidir ve bilinçli bir
şekilde alınır ve yürütülür. Kişi kendi iradesiyle,
taleplerini kabul ettirmek için, başka bir yol kalmadığından bu yola başvurmuştur. Talepleri kabul
edildiğinde bitirecektir.
Yani, bir hekimin “sağlığı tehdit altında, hayat
kurtarmalıyım” diyebileceği bir nokta yoktur. Zorla
Müdahale işkencesini faşizm, 2000-2007 yılların
arasında yapılan Ölüm Orucu sürecinde denemiş,
müdahale ile sakatlıklara, Wernicke-Korsakoff hastalıklarına neden olmuştur.
Faşizm, direnişçilere sormadan ve sonuçları
konusunda
bilgilendirmeden
“Yaşama
Hakkını” savunarak yaklaşık 600 kişiyi, geriye
dönüşü mümkün olmayacak, beyinsel ve fiziksel hasar yaratacak şekilde sakatMALTA BİLDİRGESİ:
lamıştır.
“ETİK OLAN; KARARLI BİR
K o n u ş m a d a AÇLIK GREVCİSİNİN KENDİ
güçlük yaşayan, İRADESİNE MÜDAHALELER
kendini ifade ede- YAPMAKTANSA ONURUYLA
meyen, kim oldu- ÖLMESİNE İZİN VERMEKTİR.”
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ğunu bilmeyen, sevdiklerini-değer verdiklerini
hatırlamayan, tek başına su bile içemeyen,
bacağını sürüyerek veya ellerinin üstünde
yürüyerek geçirmesine neden olan bir “yaşam”
sunmuştur faşizm.
Tüm bu nedenlerden ötürü sağlıkçılar Zorla
Müdahale konusunda etik ilkeler belirlemiş, müdahalenin yapılmaması gerektiğini savunmuş, üyelerine bu yönde uyarılarda bulunmuşlardır.
Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) 1975 tarihli
“Gözaltı veya Tutukluluk Durumunda İşkence,
Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele
ve Cezalandırmada Hekimler İçin Kılavuz” adını
taşıyan ve Tokyo Bildirgesi adıyla da bilinen belgenin 8. maddesinde zorla müdahaleye karşı çıkılarak denilmektedir ki;
“Bir mahkûm gıda almayı reddettiğinde ve
hekim tarafından böyle bir kararı sonuçlarını
bilerek kendi başına ve kendi tercihiyle alabilecek yeterlikte görüldüğü durumda, DTB’nin
Açlık Grevleriyle İlgili Malta Bildirgesi’nde
belirtildiği gibi;
ilgili kişinin yapay beslenmesi yoluna gidilmeyecektir. Mahkûmun böyle bir kararı verme
yeterliğine sahip olduğu, en az bir bağımsız
hekim tarafından daha teyit edilmelidir. Gıda
almayı reddetmenin sonuçları hekim tarafından mahkûma anlatılacaktır.”
4 Nisan 1997 tarihinde imzaya açılan, “Biyoloji
ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları
ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi:
İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”
adını taşıyan ve Avrupa Konseyi Biyotıp
Sözleşmesi olarak da bilinen belgede ise konu
şöyle ele alınmaktadır:
“Müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî
müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış
olduğu istekler göz önüne alınacaktır.”
1991 Kasım’ında Malta’da düzenlenen 43.
Dünya Tıp Kongresi tarafından kabul edilen “Açlık
Grevcileri Üzerine Deklarasyon” adını taşıyan ve
Malta Bildirgesi olarak da bilinen belgede ise
oldukça net bir ifade yer almaktadır:
“ETİK OLAN; KARARLI BİR AÇLIK GREVCİSİNİN KENDİ İRADESİNE MÜDAHALELER YAPMAKTANSA ONURUYLA ÖLMESİNE İZİN VERMEKTİR.”
Birleşmiş Milletler’in 4 Kasım 1999 tarihinde
kabul ettiği “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık

1- TUTUKLU VEYA HÜKÜMDışı, Aşağılayıcı LÜNÜN, MÜDAHALE İSTEMEDİMuamele veya ĞİNE DAİR ÖNCEDEN BİR
Cezaların Etkili BEYANI VARSA,
B i ç i m d e
2- KENDİ İRADESİ İLE TEDASoruşturulması VİYİ REDDEDİYORSA (AKLİv
e DENGESİ YERİNDEYSE)
Belgelendirilmesi
KESİNLİKLE MÜDAHALE
İçin El Kılavuzu”
EDİLEMEZ!
adını taşıyan ve
İstanbul Protokolü
olarak da bilinen
belgede ise sağlık çalışanlarının etik kurallar ile
hukuki/yasal düzenlemeler arasında kaldığında ne
yapması gerektiği açıkça ifade edilmiştir:
“Etik ile hukukun çeliştiği durumlarda ikilemler ortaya çıkar. Sağlık çalışanlarının, etik
yükümlülükleri nedeniyle belli bir yasaya,
örneğin hasta hakkında gizli tıbbi bilgilerin
açıklanması gibi bir yasal yükümlülüğe uymamalarını gerektiren durumlar olabilir.
Ulusal ve uluslararası etik ilkeler açıklamalarında, HUKUK da dâhil olmak üzere diğer
zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanlarının
tıbbi etiğe ve vicdanlarına aykırı davranmaya
zorlanamayacakları konusunda görüş bildirmişlerdir. Sağlık çalışanları bu tür durumlarda,
temel etik kuralları tehlikeye atmaktan ya da
hastaları ciddi tehlikeye maruz bırakmaktansa,
hukuka ya da yasal düzenlemelere uymayı reddetmelidirler.”
“Farklı durumlar için geçerli olsa da, söz konusu
bidirgelerin ortak paydasında hastanın refahının
gözetilmesi yatar. Hastaların menfaati doğrultusunda hareket edebilmek için mahkumlar ile uğraşan doktorların açlık grevindeki hastalarla bir
güven ilişkisi kurması çok önemlidir.
Şayet bir mahkum ‘zorla beslenmeyi’ reddettiğini açıkça beyan etmişse, bu durumda
doktor klinik ve ahlaki yargıları ışığında hiçbir
şekilde zora başvurmadan hasta için elinden
gelenin en iyisini yapmalıdır.
Doktor-hasta ilişkisinin güveniyle tescillenmiş olarak açlık grevcisinin rızasını almak ve
oruç tutan hükümlünün insanlık haysiyetine
saygı göstermek hastanın refahını gözeten
doktorun görevinin vazgeçilmez birer parçasıdır.” (Tutukluluk Halindeki Açlık Grevlerinin Tıbbi
ve Etik Yönleri ve İşkence Meselesi isimli yayından alınmıştır.)
Toparlayacak olursak; 1975-1999 yılları arasında sıkça tartışılan Açlık grevi ve Ölüm
Orucu hakkında ortak görüş kısaca şöyledir:
1- Tutuklu veya hükümlünün, müdahale iste-
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mediğine dair önceden bir
beyanı varsa,

takarsanız katil olursunuz.

2- Kendi iradesi ile tedaviyi reddediyorsa (Aklidengesi yerindeyse)
KESİNLİKLE MÜDAHALE EDİLEMEZ!

ZORLA MÜDAHALE
KARŞI BİR SUÇTUR!

HALKLARA

Zorla Müdahale,yukarıda da belirttiğimiz gibi
‘zalimane ve insanlık dışı bir uygulama’ olarak bildirgelere geçmiştir. Hem uygulama biçimi açısından, hem de kişi haklarını ihlal ettiği için suçtur.
Faşizm, direnme ve hak alma mücadelelerinin
tümünü aynı biçimde engelliyor. Tüm saldırılar,
engellemeler, ‘hukuk’ kılıfı altında yasallık giysisiyle yapılmaktadır.
“Yaşam Hakkı” diyerek, direnme hakkına,
kişi iradesine, vücut bütünlüğüne dokundurtmama hakkına, beden hakkında söz sahibi
olma hakkına saldırıyor.
“Kamu Güvenliği” adı altında, işçilerin grev yapmasına, yürüyüş haklarını kullanmalarına, basın
açıklaması yapma hakkına saldırıyor.
“Örgüt propagandası yapılıyor” diyerek,
seçilmiş belediye başkanlarının haklarını yok sayıyor, aynı gerekçelerle düşünceyi açıklama ve
yayma hakkına saldırıyor.
Bu listeyi bu şekilde uzatmak mümkündür.
Görüleceği üzere faşizm halkın her kesimine karşı
tüm saldırı ve engellemeleri yasa düzenlemelerini
gerekçe yapıyor.
Bunların hiçbirisi gerçek ya da duruma uygun
gerekçeler değildir. Meşruluğu olmayan, dönemin
ihtiyacına uygun olarak çıkartılmış yasal düzenlemelerdir; ki zaten faşizm, yasa devletidir!
Doktorlara Çağrımızdır:
Hasta haklarını, kişinin iradesini ve etik ilkelerinizi dikkate alarak davranmak zorundasınız. TTB
ve DTB yasal düzenlemelere değil, kendi kurallarınıza uymanız gerektiğini söylemektedirler.
Devletin hekimler üzerindeki baskı durumunda
hekimi koruyacağını açıklıyorlar. Sizin işiniz, sakat
bırakmak değil, hastanız için en iyisini yapmak
yani direnme hakkına saygı göstererek ihtiyaçlarını karşılamaktır!
Direnişçilerin iradesi, avukatlarının ve ailelerinin açıklamalarına rağmen, yaratacak riskleri
de düşünerek tutsaklara serumu takamazsınız;
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Hapishane idaresinin,
Bakanlığın
baskısından
değil, katil olmaktan korkun. Hayatınız boyunca
peşinizi bırakmayacak olan
genç ömürlerden, vicdan
azabından korkun; çünkü
onlar nefes alıp verdiğiniz
sürece sizinle olacaklar. Onurlu olanı, mesleğinizin gereğini yapın. Unutmayın ki hiçbir hekim;
açlık grevciyi yaşatmak adına hapishane idaresi,
Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla hareket edemez. Hekimler yalnızca kendi meslek örgütü
TTB’ye bağlıdırlar.
Hukukçulara Çağrımızdır:
Zorla müdahaleye karşı çıkmak sizin de görevinizdir. Çünkü zorla müdahale, direnme hakkına
bir saldırıdır. Zorla müdahale, yaşama hakkına
bir saldırıdır. Zorla müdahale, işkencenin
yasallaşmasıdır.
Kapitalizm nasıl özgürlük iddiası ile hayatlarımızı tutsak haline getiriyorsa, faşizm de “güvenlik”
adı altında işlediği suçlara izleyici olmamızı, yaptırımlara biat etmemizi istiyor ve “yaşam hakkı” adı
altında, insanın iradesine ve düşüncelerine saldırıyor. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi icat eden
akıl, yaşama hakkına saygı duyuyor olamaz.
Hapishane İdarelerini Uyarıyoruz:
Zorla Müdahale, işkence suçudur. İşkence
suçunun zamanaşımı yoktur, ağır sonuçlar yaratabilecek hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir suça
ortak olmayın. Yasal düzenlemelerin hukuki hiçbir
kıymeti ve geçerliliği yoktur. Direnişçilerde oluşacak herhangi bir zararda, sorumlu olacak ve hesap
vermek zorunda kalacaksınız. “Emir kuluydum,
bana söyleneni yaptım, zorundaydım” diyerek de
sorumluluktan kurtulamazsınız!
Halkımız;
direnişçilerin taleplerine sahip çıkalım, onlar
hepimiz adına direniyorlar. Sahiplenmemiz, onlara
yapılacak herhangi bir müdahaleyi de engelleyecektir.
Adaletsizliğe mahkum edilmek istenen bizler
için direnenleri, sakat bırakmalarını veya katledişlerini izleyelim istiyorlar. Seyirci kalarak bizi de
suçlarına ortak etmek istiyorlar. Her yerde ve elimizden gelen her biçimde işkenceye karşı çıkalım. Zorla müdahalenin önüne sahiplenmemizle geçelim! Direnme hakkımıza sahip çıkalım!
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İrade Savaşının En Çetin Yaşandığı Yer Olan Hapishanelerde
Zorla Müdahale Tehditleri, Saldırılar, Kazanımlar...

H

apishanelerde kitap ve
sınırlamaları,
görüş
saldırı ve hak gasplarının artması, SEGBİS ve Tekli
Ringlerin tedavi ve savunma haklarının önünde engel olması
nedeniyle özgür tutsaklar 2016
Temmuz’undan bu yana Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direniş’te.
Mustafa Koçak’ın sürdürdüğü
ölüm orucu ve Grup Yorum
emekçilerinin Süresiz Açlık Grevi
nedeniyle AKP faşizmi yeni
manevralar peşinde. Bir yandan
Zorla Müdahaleyi sürekli gündemde tutarken bir yandan da
sonuçlarını
kaldıramayacağı
kadar güçsüz olduğunu biliyor.
Ve iki iradenin çarpışması böyle
sürüp giderken saldırılar, bedeller de kazanımlar da artıyor.
TAYAD’lı Aileler’in yaptığı bilgilendirmeden:

3 Kasım itibariyle Ölüm
Orucunun 124. günündeki Mustafa Koçak’ın
sağlık durumu:
- Hapishane Müdürü ve doktor
tarafından zorla müdahaleyle
tehdit ediliyor,
- Saf B1 vitamini, hayati
önemde olması ve doktor yazmasına rağmen verilmiyor.

Adı Mustafa
Bu ülkede her anne çocuk
doğurur
Güneş doğurmaz her anne
Ve fakat vatan
Faşizmin karanlığına
gömüldüğünde
Güneş olmaya aday
Oğullar ve kızlar çıkar
Adı Nuriye’dir adı Semih
Adı Nazife’dir adı Mehmet
Adı Türkan’dır adı Mahir
Adı direniştir adı güneş
Aklı Bedreddin gibi aydınlık
Yürek 122’ler kadar sıcak
Bir güneş daha yükseliyor

- Telefon hakkı engelleniyor.
- Bitki çayı kantine getirilmiyor,
dış kantine de yazdırmıyorlar.
- Mektup yasakları devam ediyor.
- Ara ara sinirlenmeye başladı, sese duyarlılığı arttı.
- Kendisine gelen mektuplar
ve kendi yazmış olduğu mektuplar hapishane müdürlüğü tarafından engelleniyor.
- Kilo: 37
- Gözleri iyi görmüyor, bir-iki
saat çalışınca bulanıklaşıyor.
Halsizlik başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşıyor.
- Tansiyon ölçümleri: 8/6
- Kalp Atışı: 50-52
- Saç dökülmesi, avuç içinde
deri dökülmesi, aralıklarla ishal,
deride renk değişikliği, gözaltı
morlukları ve görmede bulanıklık
var.

Şakran Kadın
Hapishanesi:
- Tek kişilik hücrede kalan
Didem Akman’ın açık görüş hakkının yalnız kullandırılmasına itiraz eden kadın tutsaklara küfürlü
ve fiziki saldırı uygulandı.
Gardiyanlar ve özellikle HÜLYA
isimli faşist başgardiyan saldırdı.
Adı Mustafa Koçak!
Açlığı 100 günü aştı
Bedeni 38 kiloya düştü
Mustafa ölüme yattı
Kurtarmak için adaleti
Cübbeli cellatların pençesinden
Elektrikli sandalye ile değil
Değil iğneyle iple
Şimdilerde onlar
Kanun maddeleriyle
Anaların evlatlarını
ölüme yolluyorlar
Hücresinde Mustafa
Aldı tarihi arkasına
Selamladı Spartaküs ile milyonları
bir ana oturdu oğlu için

Tutsakların kolu büküldü, tekmelendi, saçları çekildi ve bu saldırı
sırasında Bahar Ertürk’ün ayak
başparmağı çatladı.
- Saldırılar sırasında tutsakların direncini kırmak için kullanılan
“şok” yöntemi: Çene altı kulak
hizası iki noktaya basarak
nefessiz bırakarak tutsakların
direnişi engellenmeye çalışılıyor.
- Tekli ring dayatması, asker
aramasını kabul etmediklerinden
uzun zamandır hastane ve mahkemelere gidemiyorlar.

Sonuç Olarak;
- Özgür tutsaklar moralli, coşkulu ve kararlı bir şekilde direnişi
sürdürüyorlar.
- Mustafa Koçak’a ısrarla su
yerine meyve suyu getirilirken;
artık su veriliyor.
- Direnişe ilk başladığında
verilmeyen tansiyon aleti, ısrarlar
sonucunda getirildi; ancak bozuk
olarak. Tansiyon aleti almak, yeni
bir irade savaşı gerektirdi ve
sonuç olarak hücreye alınabildi.
- Direnişin başından beri baskül verilmedi. Tartılamadığı için,
devrimci yaratıcılık ve tutsakların
deneyimleri sayesinde, kilosunu
iple ölçmeyi öğrendi.
meydanlara
kefen ile çıktı Taksim anıtına,
bir baba,
Bir abla destekledi kardeş açlığını.
Hükümleri bozulacak
Cübbeli cellatlar boğulacak
Kendi kararlarında
Avukatları Mustafa için
Ve Mustafa uğruna yoldaşları
Bu adalet savaşını
Tüm dünyaya duyuracak
Çok sevdiği halkının
Onurlu evladı
Mustafa Koçak
Kazanacak!
20 Ekim 2019
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MALTA ve TOKYO SÖZLEŞMELERİNE UYUN!
DİRENİŞÇİLER, MÜDAHALE İSTEMEDİKLERİ HALDE
ZORLA MÜDAHALE EDEMEZSİNİZ!
MUSTAFA KOÇAK ve GRUP YORUM EMEKÇİLERİ ONURUMUZDUR!
YOLDAŞLARIMIZIN BEDENLERİNE DE AKILLARINA DA
DOKUNDURTMAYACAĞIZ!
BEDELLERLE KAZANDIĞIMIZ DİRENME HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

H

aklı olduğuna inandığı bir davada, haksızlığa uğradığını düşündüğü anda adaletsizliğe karşı direnmiştir halklar. Bu direnişin
en üst boyutu ise feda, açlık grevi ve ölüm orucudur.
Direnişin doruk noktası olan ölüm orucu direnişi;
İrlanda’dan Almanya’ya, Anadolu’ya, Hindistan’a
kadar farklı ülkelerde farklı talepler için yapılmışsa
da; asıl olarak Marksist-Leninist örgütlerin yaptığı bir
eylem biçimi olmuştur.

Dünyada Açlık Grevleri:
Açlık grevi, İrlanda’da milattan önceki dönemlere
dayanan bir halk geleneğidir. Haksızlığa uğrayan,
kendisine haksızlık yaptığını düşündüğü kişinin
kapısında aç bekler. Bu eylemiyle hem onurunu
korur hem de adaletsizliği teşhir eder.
Kapısında aç yatan biri varken, hiçkimse bu durumu komşuları-akrabaları ve çevresine açıklayamayacağı için geri adım atar, hatasını kabullenmek
zorunda kalır.
Hapishanelerde bilinen ilk açlık grevi, İngiltere’de
1909 yılında bir süfrajet olan Marion Dunlop tarafından başlatılır ve devlet serbest bırakmak zorunda
kalır. Bunun üzerine başka süfrajetler de açlık grevine başlarlar. Ancak direnişi bitirmek isteyen İngiliz
emperyalizmi, Mary Clarke, Jean Hewart, Katherine
Fry ve arkadaşlarını, zorla müdahale ile katleder.
1913’te İngiltere, açlık grevindekiler için geçici
tahliye yasası çıkararak direnişi bitirmek ister; ardından “iyileştiler” gerekçesiyle yeniden tutuklamalara
girişince hapishanede tekrar açlık grevleri başlatılır.
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itibaren IRA, hapishanelerde kısa ve uzun süreli
yüzlerce açlık grevi yaptı.
Tüm dünyada sahiplenilen ise 1983 yılında yapılan açlık grevi oldu. Boby Sands ve dokuz arkadaşının şehitliği sonucunda İngiltere geri adım attı ve
zafer kazanıldı.
1987’de Tamil Kaplanları’nın taleplerinin kabul
edilmesi için bir tapınakta ölüm orucu yapıldı.
2005 ve 2008’de Guantanamo’da da açlık grevleri yapıldı; ancak ABD emperyalizminin zorla müdahalesiyle bitirildi.

Türkiye’de
Açlık Grevleri ve
Ölüm Oruçları:
Türkiye hapishanelerinde ilk açlık grevini 1950
yılında Bursa Hapishanesi’nde Nazım Hikmet yapmıştır.
21 Mart 1982’de, Newroz günü PKK’li Mazlum
Doğan, hapishane koşullarını protesto etmek için
feda eylemi yaptı. Aynı yılın Temmuz ayında, aynı
hapishanede Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Akif
Yılmaz ve Ali Çiçek ölüm orucunda şehit düştüler.
Ancak 1991 yılında PKK “Zindan Konferansı” yaparak Kemal Pirler’in bu direnişini ve Mazlum Doğan’ın
feda eylemini “KATLİAM” olarak nitelemiş ve hapishanelerde bir daha direnme tavrı göstermemiştir.

Bu yanıyla; Türkiye devrimci hareketinde bir
geleneğin başlatıcısı olan 1984 Ölüm Orucu’dur.
Devrimci Sol, merkezi olarak karar alarak, hareketin
1917 yılında İrlandalı Cumhuriyetçiler hapishaneönderi Dursun Karataş ve merkezi yöneticileriyle birlerde açlık grevi yaptı; ancak İngilizler’in zorla müdalikte direniş içerisinde yer almıştır. Abdullah Meral,
halesiyle Thomas Ashe katledildi.
Haydar Başbağ, Hasan Telci ve Fatih Öktülmüş’ün
şehitlikleriyle, oligarşi geri adım atmak zorunda kal1920’de 79 gün ve 94 gün süren iki açlık grevi
mış ve zafer kazanılmıştır.
daha gerçekleşir ve aralarında IRA’lı bir belediye
başkanın da olduğu 3 kişi şehit düşer.
Bu tarihten sonra, Devrimci Sol ve DHKP-C
tutsaklarının bulunduğu her hapishanede dire1923’te, süreklileşen gözaltı ve tutuklamalara
nişler, açlık grevleri ve ölüm oruçları ile, Anadolu
karşı, IRA’lı 8000 tutsak açlık grevi yaptı. 1940’ta da
halklarının direnme dinamikleri güçlenmiş ve
2 IRA yetkilisi açlık grevinde şehit düştü. Bu tarihten
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yeni gelenekler kazandırılmıştır.
Amerikancı faşist cuntanın 1980’den itibaren
serptiği ölü toprağı, ‘84 ölüm orucu ile kalkınca reformist ve oportünist sol da cesaretlenmiş ve oluşan
devrimci atmosferden etkilenmiştir. Devrimci Sol’un
atılım yılları, DHKP-C’nin ilanı ve devrimci şiddet
eylemleriyle devrimci mücadelenin ivmesini yükseltmesi sayesinde, 1996’da hücre tipi hapishanelere karşı yapılan ölüm orucuna ‘sol’ da dahil
olmuştur. 12 şehit verilerek bir kez daha zafer
kazanılmış ve faşizm yenilmiştir.

2000’ler ve Emperyalizmin Tecrit,
Uzlaşma, Tasfiye, Teslimiyet Politikası
Emperyalizmin 2000’lerde yeni-sömürgecilik politikaları iki amaca hizmet etmektedir:
- Beyinleri teslim almak
- Devrimleri umut olmaktan çıkarmak.
Bunun için ABD, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’u
devreye soktu. NATO, IMF ve Dünya Bankası ile
kendi denetimine alamadığı ülkelere karşı “Ya
Düşünce Değişikliği Ya Ölüm” saldırısını başlattı.
Ve kendine tabi kılamadığı tüm halkları düşman ilan
ederek ya işbirlikçiler aracılığıyla darbeler örgütledi
ya da açıktan işgale girişti.
Dünya halklarına dönük bu emperyalist kuşatma, 20 Ekim 2000’de özgür tutsaklar tarafından
bozuldu. “Ölüm” tehdidini düşmanın elinden alıp
ona karşı bir silaha çevirdi Cepheli tutsaklar.
Dünyada bilinen EN UZUN SÜRELİ direniş
destanını, 7 yıl boyunca aralıksız direnerek, tahliye rüşveti ve zorla müdahaleyi boşa çıkararak,
tam 122 şehitle yendi. Yalnız oligarşi değil,
emperyalizm de devrimci irade ve direnme hakkı
karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Cephe,
sadece hapishanelerde değil direnişi dışarıyla da
bütünleştirerek bir feda kuşağı yarattı. Büyük
Direniş, görkemli bir tarih yazarak direnişi ve kahramanlığı halklaştırdı.
2000-2007 Büyük Direniş’in ardından,
Anadolu’da açlık grevleri ve ölüm oruçları halkın
değişik kesimleri tarafından bir direnme biçimi
olarak tercih edildi, ediliyor.
Fabrikalarda alınlarına kızıl bantlar bağlayarak
açlık grevi yapan işçiler, Haziran Ayaklanması’nda
Cephe tarzıyla çatışan milyonlar, Büyük Direniş’in
kazanımları ve yol göstericiliğinde olmuştur.
AKP faşizminin OHAL’inin karşısına Yüksel

Direnişi ile dikilen, Anadolu halklarına yeni saldırılar
karşısında barikat olan da yine Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın yani devrimci kamu emekçilerinin
324 gün sürdürdüğü açlık grevi direnişi olmuştur.

DİRENME HAKKIMIZI,
DİRENEREK KORUYACAĞIZ!
ZORLA MÜDAHALE CİNAYETTİR!
YAŞASIN ÖLÜM ORUCU
DİRENİŞİMİZ!
Bugün AKP faşizmi, yöneteme krizini aşmak için
daha kapsamlı saldırıyor. Bu saldırılarla devrimci
hareket dışında solun tamamını düzeniçine çekmeyi
başardı.
Halkın sanatçılarına, halkın avukatlarına,
Yürüyüş Dergisi emekçilerine, halkın mühendis
mimarlarına, Halk Meclisi çalışanlarına karşı sürekli
saldırı, tutuklama ve ağır hapis cezaları vererek devrimci irade karşısındaki yenilgisini aşmaya çalışıyor.
Ancak, OHAL ilanından önce Özgür Tutsakların
başlattığı Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş
büyüyerek devam ediyor. Ölerek kazandığımız hakları korumak için yeniden yeniden direniyoruz.
Faşizmin adaletsiz mahkeme kararlarına karşı
direnen Mustafa Koçak, Ölüm Orucu’nun 124.
gününde.
Halkın Sanatçıları, Süresiz açlık grevinin 171.
gününde. AKP ise ZORLA MÜDAHALE tehdidi ile
direnişi kırmaya çalışıyor.
Adalet Bakanlığı aracılığıyla hapishane idareleri
ve doktorları üzerinde baskı oluşturarak müdahale
etmeyi deniyor.

Zorla Müdahale Nedir?
Zorla müdahale, yukarıda da sözünü ettiğimiz
gibi, dünyanın değişik yerlerinde direnişi kırmak için
uygulanan ve ölüm ya da sakatlıkla sonuçlanan
zorla besleme yöntemidir.
Sandalye veya yatağa bağlanan kişiye, ağızdan
veya burundan hortum sokularak süt yumurta gibi
gıdaların boşaltılması ve kusmasının engellenmesi
şeklinde yapılır.
Bunun yanı sıra damardan, yüksek oranda verilen şekerli serumlarla da zorla müdahale yapılmaktadır. Uzun süreli açlığın ardından verilen bu şeker
ile beyin fonksiyonları işlevsiz hale getirilmekte ve
sonuçta ölüm ya da sakatlık kaçınılmaz olmaktır.
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Sadece Büyük Direniş sürecinde, bu şekilde
600’ün üzerinde direnişçi sakat bırakılmıştır.
Kimileri hafızasını, kimileri vücut fonksiyonlarını
yitirmiştir. Yani zorla müdahalenin her türlüsü
işkence ve cinayettir!
Türk Tabipler Birliği’nin de İmzacısı Olduğu
Ulusalararası Sözleşmeler, Zorla Müdahaleyi
Yasaklamıştır!
Direnme hakkı, yüzyıllardan beri dünya halklarının kanı-canıyla, ödediği büyük bedellerle kazandığı
bir haktır ve bu hakkı yine bedellerle korumaya
devam edeceğiz. Bulgaristan devriminin önderi
Georgi Dimitrov diyor ki:
“Bizler işçi sınıfının yıllarca inatla mücadele
ederek söke söke aldığı demokratik kazançların
en küçük parçasını bile koruyacağız ve bu
kazançları yaşatmak için azimle savaşacağız.
İngiliz işçi sınıfı grev ve toplanma hakkını,
sendikalarının meşruluğunu, basın özgürlüğünü,
diğer hak ve imtiyazlarını sağlayıncaya kadar bir
sürü kurban verdi.
Ondokuzuncu asırda Fransa’da temel hakların
elde edilmesi ve sömürücülerle mücadele yolunda örgütlenmenin meşrulaştırılması için verilen
savaşta onbinlerce işçi can verdi. Dünya prole-

taryası burjuva demokrasisi haklarını alabilmek
için kan akıtmışlardır. Bu hakları elinde tutabilmek için de, tabii ki, bütün gücüyle savaşacaktır.
(Faşizme Karşı Birleşik Cephe, Sf 141,142)
Direnme hakkı, diğer sahip olduğumuz bütün
hakların temeli ve güvencesidir. Vazgeçilemez ve
gasp edilemez temel hakkımızdır. Bizler de bu hakkı
elimizde tutabilmek için bütün gücümüzle mücadele
edeceğiz. Bu nedenle AKP faşizmini uyarıyoruz:
Mustafa Koçak ve Grup Yorum üyelerinin
başına gelecek her türlü olumsuzluktan sorumlu
olacaksınız!
Türk Tabipler Birliği’ne ve tüm hekimlere çağrımızdır:
Tokyo ve Malta Sözleşmesi’ndeki iki şeyi aklınızdan çıkarmayın!
Kişinin önceden, müdahale istemediğine dair
beyanı varsa ve bilinci açık şekilde (akli-dengesi
yerinde olarak) müdahaleyi redediyorsa bu karara saygı duymak ve devletin zorla müdahalesini
engellemek görevinizdir.
Faşizmin; yoldaşlarımızın aklını, hafızasını,
bedenini çalmasına izin vermeyeceğiz! Siz de
izin vermeyin!

Süresiz Açlık Grevindeki Grup Yorum Tutsakları İbrahim Gökçek ve Barış
Yüksel’in Aileleri, Çocuklarına Zorla Müdahale Riski Nedeniyle İstanbul
Tabip Odası’na Dilekçe Yazarak Göreve Çağırdı.
Ahmet Gökçek ve Zuhal Yüksel’in Ortak İmzalı Dilekçesi:
Konu : Açlık Grevine İrade Dışı Müdahale
İstanbul Tabip Odası’na
Çocuklarımız Grup Yorum üyeleri Barış YÜKSEL ve İbrahim GÖKÇEK’in açlık grevleri süresince sağlık kontrollerinin Tabip Odanıza bağlı tarafsız hekimler tarafından yapılmasını talep etmiştik.
24.10.2019 günü saat 15.30 - 16.30 arasındaki açık görüşün son 5 dakikasında bizlerin de bulunduğu görüş salonuna hapishane yetkilileri yanlarında sağlık personeli ile birlikte geldiler.
İbrahim GÖKÇEK ve Barış YÜKSEL’i revire davet edip tansiyon ölçümü, kan sayımı vb. işlemler yapacaklarını, açlık grevini bitirmeleri gerektiğini söyleyip, gerekirse zorla götüreceklerini ve
müdahale edeceklerini ifade ettiler.
Çocuklarımız ve anne, babaları olarak biz bu işlemin yasal olmadığını, kendi iradeleri dışında
müdahale yapılamayacağını bildirdik.
İdarenin bu girişiminin özellikle bizlerin ziyareti sırasında yapılmasının, zorla müdahale yapılacağının belirtisi olarak gördük.
Sizlerin de bildiği gibi açlık grevlerine zorla müdahale sonucunda çok olumsuz sonuçlar ortaya
çıkmaktadır.
İrade dışında müdahale edilmemesi ve olumsuz sonuçların engellenmesi hususunda saygıdeğer
Oda’nızın dahil olması hususunda gereğini arz ederiz.
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10 Soruda

ZAFER NEDİR?
1) ZAFER NEDİR?

Z

afer bir işi, eylemi aşama aşama sonuca
bağlamaktır. Halkın yararına ileri bir gelişim
sağlamaktır.

Zafer sonuç almaktır. Uğruna mücadele edip,
savaştığın bedel ödediğin şeyleri kazanmaktır,
hedefe ulaşmaktır.
2) ZAFER NASIL KAZANILIR?
Tereddütlerle zafer kazanılmaz. Bu yüzden kişisel
kaygıları bir yana bırakmak gerekir. Israrlı, kararlı,
tereddütsüz, plan ve programlı olmak bizi zafere
götürür.
Zafer bedel ödenerek kazanılır. Bu bedelleri göze
alır sonu ne olursa olsun kararlığını korursan kazanırsın.
3) KÜÇÜK ZAFERLER ÖNEMSİZ MİDİR?
Tabiki değildir. Küçük zaferler asıl büyük zafere
yani devrime ulaşmak için bir araçtır. Kazandığımız
bu zaferlerle halkın kendisine güven duymasını sağlar. Onlara moral veririz.
Halkımız her şeyin direnilerek kazanıldığını öğrenecek ve bu örnekler çoğaldıkça da halkın örgütlülüğü artacaktır. Ayrıca küçük zaferlerle birlikte biz de
halkımızla öğrenip deneyim kazanıyoruz. Böylece
büyük zafer devrimlerin köşe taşlarıdır. Onları çoğaltırsak devrime bir adım daha yaklaşırız.
4) TARİHİMİZDE KAZANDIĞIMIZ ZAFERLERE
ÖRNEK NELERDİR?
Tarihimiz küçüklü büyüklü yüzlerce zafere sahiptir. Bunların hepsini örnek veremesekde birkaç tanesini sıralayabiliriz.
Tek Tip Elbiseye karşı ‘84 Ölüm Orucu 4 şehitle
zafere ulaştı. Siyasi tutsak kimliği kazanıldı.
2000-2007 yılları arasında tecrite karşı 122 şehitle zafer kazanıldı.
İşçiler, direnerek taleplerini kabul ettirdiler
(Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı, Oya Baydak...)
Günay Özarslan’ın ve Hasan Ferit Gedik’in cenazesini düşmana vermemek için direndik.
Gerilla şehidimiz Ali Yıldız’ın toplu mezarın açtırılmak için direndik.
1 Mayıs alanı Taksim’i kazanmak için direndik.

Çoğu zaman meydanlar veya şehirlerde demokratik hakların kazanılması. (çadır açma, masa
açma, pankart asma, eylem yapma, Elin Altı,
Yüksel-İnsan Hakları Anıtı...)
İltica ve oturum hakkı için direndik...
5) NEDEN ZAFERİ BİZ KAZANACAĞIZ?
Çünkü haklı olan biziz. Tarihin ve bilimin yasaları
bizden yana. Halkın çıkarı için savaşıyoruz.
Kapitalizm asalak, çürüyen bir sistemdir, eninde
sonunda yok olacaktır. Onu yok edip sosyalizmi
kuracak olan biz ezilen halklarız.
Biz emperyalizmin sömürü düzenini yıkıp halkın
eşit ve özgür yaşayabileceği adaletli bir düzeni kuracağız. Sömüren asalaklar bir avuçken biz dünya
halkları milyonlarız. Biz bu halk için savaşıyoruz,
çünkü halkın çıkarı devrimdedir. Bu yüzden de biz
kazanacağız!
6) ZAFERLER NASIL KALICI HALE GETİRİLİR?
Nasıl ki düşman zaferlerimizi yok etmek için
sürekli saldırıyorsa; biz de can pahasına kazandığımız haklarımızı direnerek kalıcılaştıracağız.
Şehidimiz Fatma Koyupınar’ın dediği gibi “Eğer
bir devrimci zafer coşkusunu her gün işinde
eyleminde düşünmezse, hissetmezse ne devrimciliği büyütür ne de kalıcı olabilir.”
Hayatın her alanına ve anına zafer coşkusunu
taşımak, küçük büyük demeden faşizmin gasp ettiği
her hakkımız için direnirsek zaferi kalıcı hale getiririz. ”Biz; direnişleri direnişlere, zaferleri zaferlere
bağlayan bir ailenin evlatlarıyız.” Sürekliliği sağlayarak uzlaşmamak kalıcılığı getirir.
7) KİM İÇİN ZAFER KAZANMALIYIZ?
Halkımız için zafer kazanmalıyız. Ezilen, sömürülen, aç, yoksul, evsiz, işsiz tüm halklarımız için zaferi
kazanmalıyız. Çocuklarımızın aç kaldığı, dilenmek
zorunda kaldığı, yalın ayak yürüyüp yattığı sokaklarda emperyalizm rahatça geziyor.
Yıllarca acı çekmiş zulüm görmüş tüm dünya
halkları kendi yaşadıkları yerlerin güzelliklerini görmeyecek hale getirilirken emperyalizm tüm dünya
nimetlerinden yararlanıp, onları kullanılamaz hale
getirip sömürüyor, sonra canice yok ediyor. İşte bu
güzellikleri asalak emperyalistlerin elinden alıp halkımıza sunmak için onlar için kazanmalıyız.
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Berkinler, Alan Bebekler, Maraş’ta, Çorum’da
Roboski’de katledilen çocuklarımız için kazanmalıyız.

miz yüzünden dışarıya bağımlı hale getirildik. Açık bir
işgal olmasa da Amerikan postallarının çiğnemediği
tek bir toprak parçamız kalmadı. Emperyalistlerin
askeri üs kurmadığı kıyımız kalmadı.

8) ZAFERİN ÖNEMİ NEDİR?

Bağımsızlığımızı kazanmak, sömürüyü sonlandırmak, adaleti sağlamak için kazanmalıyız.
Kurtuluşu sosyalizmi kurarsak sağlarız. Bu yüzden zafer kazanmalıyız. Çünkü tüm dünya halklarının umudu biziz.

Bedellerle ve şehitlerle kazanıldığı için önemlidir.
İdeolojik gücümüzü kanıtlar, düşmanın yenilebilir
olduğunu gösterir. Hüseyin Çukurluöz’ün dediği gibi...
“Tek kelimeyle bugün zafer devrim ve devrimciliğe
dair tüm umutları yok etmek isteyen emperyalizm ve
işbirlikçilerine karşı baş eğmemek, teslim olmamak
demektir...” İşte zaferin önemi budur.
9) NEDEN ZAFER KAZANILMALIDIR?
Faşizm kendi çıkarları için günden güne katliamlarını arttırıyor, binlerce insan işten atılıyor, ihraç ediliyor,
aç yoksul olan halkımız daha da yoksullaştırılıyor.
Emperyalizmin sömürmediği tek bir alanımız kalmadı.
Kendi kendimize yetebilecek bir ülkeyken bugün
uygulanan kotalar-borçlar, peşkeş çekilen zenginleri-

10) “YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER” SÖZÜ
BİZE NEYİ ANLATIR?
Hiçbir şey bize altın tepside sunulmaz. Ne olursa
olsun biz haklıyız. Bu inançla direnirsek kazanırız.
Tarihsel ve siyasal haklılığına inançla, meşruluğuna
güvenle, tüm bedelleri göze alarak direnenler yalnızca Cepheliler’dir.
İşte tam da bu nedenle direnmek ve zafer kazanmak bir Cephe geleneğidir. Cephe tarzıyla direnen
kazanır; çünkü direniş zaferin büyüsüdür!

VEDAT DOĞAN’A YAPILAN İŞKENCELERİN HESABINI SORACAĞIZ!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 15
Ekim’de katil polisler devrimcilerin
üzerine arabalarını sürerek kovaladı,
bu esnada 5 kişi işkencelerle gözaltına
alındı ve halk polisler tarafından tehdit
edildi.
Gazi Karakolu olarak bilinen işkencehanede gözaltına alınanlara bilinçli
bir şekilde sözlü, fiziki işkence, taciz,
tehditler uygulandı. Keyfi yapılan gözaltılar hiçbir somut delil olmadığı için
serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan
Vedat Doğan ve Çağdaş Aydoğdu’nun
gözaltıları iki gün uzatıldıktan sonra
savcılıktan serbest bırakıldılar.
Konuyla ilgili 23 Ekim’de yazılı
açıklama yayınlayan Liseli DevGenç açıklamada kısaca şu anlatıma
yer verdi:
“Gazi’nin işkenceci polisleri kimlik
dahi sormadan Vedat Doğan’ın üzerine atlayıp zorla arabaya atmış ve
işkenceye başlamışlardır. Arkadaşımızı
iki büklüm bir pozisyona getirip üzerinde zıplamışlardır. Bunun sonucunda
belinde iki tane kırık oluşmuştur. “Bu
yaşadıkların daha fragman. Eğer bir
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daha seni burada görürsek film çevireceğiz seninle.” diyerek böbreklerini
ve hayalarını sıkmışlar, suratına defalarca yumruk ve tekme atmışlardır.
Ve bu işkenceler gece yarılarına kadar
sistematik bir şekilde devam etmiştir.
Hastaneye darp-cebir raporu almaya
dahi götürürlerken bu halk düşmanları
işkencelerine devam etmiştir. İşkencelere ortak olan mengele artığı bir
doktor ise Vedat Doğan’ın kelepçelerini açtırmamış, muayene dahi etmemiştir. Hiçbir şeyinin olmadığını söyleyerek tutanaklara da böyle not düşmüştür. Oysa daha sonra yapılan doktor
kontrollerinde çekilen röntgen, MR
sonuçlarında belinde iki kırık, yüz
kemiğinde de kırık olduğu tespit edilmiştir. Vücudunun birçok yerinde de
yaralar, morluklar. Yani işkence izleri
hala mevcuttur.
Gazi karakolundaki işkenceciler,
tek başına ve elleri arkadan kelepçeli
bir insana saatlerce işkence yaparak
ne kadar aciz durumda olduklarını
kanıtlamışlardır. Tek başına, elleri
kelepçeli ve savunmasız durumda bir
insanın üzerinde güçlerini kanıtlamaya

çalışmışlardır. Bu da onların ne kadar
güçsüz, alçak ve aciz durumda olduklarının kanıtıdır. Gazi mahallesinde
yaptığımız çalışmalardan korkuyorlar.
En ufak bir kıvılcımın Gazi’yi yangın
yerine çevireceklerini biliyorlar. İşte
bu yüzdendir korkuları ve pervasızca
saldırıları. Öyle ki ne yapacaklarını
şaşırmış, karakoldan serbest bıraktıklarının bileklerindeki demir kelepçeleri açmayı dahi unutmuşlardır.
Gazi mahallesi, halkın örgütlü olduğu, ayaklanmaların yaşandığı, her
sokağında, her caddesinde halkın ve
devrimcilerin alın terinin ve kanının
bulunduğu bir mahalledir. Halkın adaletinin inşa edildiği bir yerdir. Unutmayın ki çok güvende hissettiğiniz, işkencelerinizi uyguladığınız, aslan kesildiğiniz o fare deliğinde katlettiğiniz,
yoksul, aç bıraktığınız halkın öfkesi
İbrahim Çuhadar olup beyninizde patlamıştır. Bunu aklınızdan çıkarmayın!
Sizi tanıyoruz Ramazan, Oktay,
İsmail, Fatih ve diğerleri. İsimleriniz
bu değilse bile yüzlerinizi çok iyi biliyoruz. Ve yaptığınız işkencelerin hesabını soracağız!”

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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FRANSA’DA ETA’LI TUTSAKLAR,
MUSTAFA KOÇAK ve GRUP YORUM İÇİN
DAYANIŞMA AÇLIK GREVİ YAPTI!

Fransa’nın Roanne Hapishanesi’ndeki ETA’lı tutsaklar Grup
Yorum ve Mustafa Koçak için bir günlük destek açlık grevi yaptılar.
14 Ekim günü yaptıkları açlık greviyle tutsaklar arası enternasyonal dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediler.
Alaitz Aranmendi, Lorentiba Beyrie ve İtziar Möreno isimli tutsaklar ayrıca bulundukları hapishane idaresine verdikleri dilekçede neden açlık grevinde olduklarını anlatarak; Mustafa’nın ve
Grup Yorum’un taleplerinin kabul edilmesini istediler.
Tutsaklar direnişteki tutsaklara selamlarını ileterek başarı dileklerinde bulundular.
YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!
MUSTAFA KOÇAK VE GRUP YORUM
YALNIZ DEĞİLDİR!
Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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HALKIN SANATÇISI GRUP YORUM, TÜM YASAK ve BASKILARA
RAĞMEN KONSERLERİNE ve ENTERNASYONALİZMİ
BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR!

1

9 Ekim 2019 tarihinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da Grup Yorum konseri yapıldı.
Konser çalışmaları haftalar öncesinden
başladı, Atina’nın birçok bölgesinde afişler, kuponlar, bildiriler, pankartlar ile Grup Yorum konserinin
duyulmadığı yer kalmadı.
Konsere son 10 gün kala, Grup Yorum üyelerinin
de katılımıyla konser çalışmaları coşkulu bir şekilde
geçti. Atina’nın birçok bilinen noktasında, konsere
çağrı masaları açıldı, sesli çağrılar yapıldı. Birebir
Grup Yorum üyeleri masa açarak konsere çağrı
çalışması yaptılar. Yunanistan’ın ünlü radyo ve televizyon kanallarına demeçler verilerek konsere
çağrı ve Grup Yorum hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Yunanistan halkının enternasyonalist dayanışması ile konser çalışmaları daha da büyüdü.
19 Ekim günü öğlen saatlerinde konserin yapılacağı Politeknik Üniversitesi, kızıl bayraklarla, enternasyonalist dayanışma pankartları, Grup Yorum
üyelerinin açlık grevi günlerinin yazılı olduğu ve
Mustafa Koçak’ın ölüm orucunu yazan büyük pankartlar sahne arkasına asıldı.
Politik stantlar ve yemek stantları açıldı, Yunan
solundan da örgütlerin stantları vardı. Konser saatinin yaklaşması ile Yunan halkı akın akın
Politeknik Üniversitesi’ne geldiler.
İlk önce Anti Emperyalist Cephe adına bir
konuşma yapıldı. Konserin örgütleniş amacı. Grup
Yorum ve Mustafa Koçak’ın açlık grevi ve ölüm
orucu direnişi ve talepleri anlatıldı. Suriye’de ve
dünya genelinde emperyalist saldırganlık ve
Türkiye’nin Suriye üzerindeki işgalciliği protesto
edildi. Konsere gelen Yunanistan halkına teşekkür
edildi ve Grup Yorum ile dayanışma çağrısı yapıldı.
Yunanistan’lı
müzik
grubu
Υπεραστικοί
(İperastatiki) sahne alarak konser başladı, bir saat
sahne alan müzik grubu Yunan halkının müziklerinden ve kendi popüler türkülerinden okudular.
Dayanışma mesajları veren müzik grubu, enternasyonalist dayanışma ve Grup Yorum’u sahiplenme mesajları verdiler.
İperostatiki’nin ardından Halk Cephesi adına
Türkçe ve Yunanca konuşma yapıldı. Halk Cephesi
adına yapılan konuşmada “Emperyalizmin devrimci mücadeleyi tasfiye saldırısına karşı MarksizmLeninizm’in savunulmaya devam edildiği, dünyada
tek umudun sosyalizm olduğu, halkların kurtuluşunun emperyalizme karşı savaşta olduğu anlatıldı.
Türkiye’nin Suriye’ye işgalci bir güç olarak ABD
emperyalizminin politikaları çerçevesinde sokuldu-
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ğu, Türkiye faşizminin Kürt halkı ile birlikte Suriye
halkını hedeflediği anlatıldı. “Türkiye’nin Suriye
işgali gösterdi ki, emperyalizme dayanarak hiçbir halk hiçbir hak kazanamaz, yine emperyalizme dayanarak hiçbir halk devrim yapamaz”
denildi. Halk Cephesi’nin direnişlerine değinilerek,
Grup Yorum ve Mustafa Koçak’ın açlık grevi direnişleri ile mücadelenin büyütüldüğü anlatıldı.
Dayanışma ve direnme çağrısı yapıldı.
Konuşmanın ardından ΦΩΤΗΣ ΣΙΩΤΑΣ –
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ (Fotis Siotas – Petros
Malamas) grubu sahneye çıktı ve şarkıları ile Grup
Yorum’a destek oldu.
Programın sonunda Grup Yorum sahnedeydi.
Öncelikle Yunanistan halkını ve Yunanlı devrimcileri selamladılar, konsere destekleri ve konser çalışmalarına yardımları için teşekkür edilip, “hoş geldiniz” diyerek konsere başladı Grup Yorum.
Açlık grevindeki yoldaşlarına destek için yoldaşlarının neden açlık grevinde olduğunu ve
taleplerini söyledikten sonra tek tek açlık grevindeki yoldaşlarının resimlerinin olduğu ve altlarında açlık grevi günlerinin yazılı olduğu tshort giyildi.
Konsere gelenler Grup Yorum türküleri ile coşkunun doruklarına çıktılar. Grup Yorum’un programı 20 türkü ile iki saat sürdü. Her türküde
hazırlanmış sinevizyon gösterimleri ile birlikte
Yunanca anlatımlarda yapıldı. Türkülerin ardından omuz omuza büyük halaylar kuruldu kızıl
bayraklar altında Yunanistan halkından
Türk’ünden Kürt’ünden herkes halaylara durdular.
Halayların ardından Haklıyız Kazanacağız diyerek Grup Yorum konserin sonuna geldiklerini konsere gelen Yunanistan halkına, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi.
Konsere 1500 kişi katıldı.

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!

Röportaj
GRUP YORUM, ATİNA’DA KONSER VERDİ.
KİTLE ÇALIŞMASINI SOKAK SOKAK SÜRDÜREN YORUM EMEKÇİLERİ:
“Saygılı ve sahiplenici bir yaklaşımları vardı bize karşı; çünkü tarihimizi
ve yarattıklarımızı biliyorlardı. En başta da bir müzik grubu olarak
direniyor olmamız onları çok etkiliyor.”
Grup Yorum ile 19 Ekim günü Atina’da verdiği konser öncesi ve sonrasına ilişkin yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz.

Y

ürüyüş: Grup
Yorum
olarak
Yunanistan’da konser verdiniz. Coşkulu
güzel bir konserdi. Kitle çalışmasında da
bulundunuz, neler yaptınız konsere hazırlık
sürecinde?
Sena ERKOÇ: Yunanistan'da düzenlenen konserin hazırlıklarına katılmak için biz de Grup Yorum
olarak iki hafta öncesinden Atina'ya geldik. Dilini
bilmediğimiz bir ülkede çalışma yapmak bizim için
başta zor görünse de kendimizi ifade etmekte hiç
zorlanmadık.
Kendimizi anlatmanın bir çok yolunu buluyorduk.
Anti emperyalist ve anti faşist bir grup olduğumuzu
söylediğimizde herkes bize kapılarını açıyordu.
Açlık grevi direnişimizi ve grubumuz üzerindeki
baskıları anlattık Yunan halkına. Her sohbetimizde
ortak yanlar, ortak değerler çıktı ortaya. Biz de
onlardan öğrendik.
Yunan halkının anti-emperyalist ve anti-faşist
değerlerini yakından tanımış olduk. Ve en önemlisi
çok büyük bir dayanışmayla karşı karşıyaydık.
Çalışmalar sırasında kapı kapı esnafları, meydanları, mahalleleri, kafeleri, sokakları gezdik, dayanışma biletleri sattık.
Söyleşiler yaptık, okullarda sınıflara girip konser
çağrısı yaptık, radyo ve internet kanallarına röportajlar verdik, sokak konserleri yaptık. Atina'nın dört
bir yanına şarkılarımızı taşıdık.
Gün gün, adım adım kolektivizmin gücüyle
çok güçlü bir dayanışma konseri gerçekleştirdik.
Programlı ve disiplinli bir şekilde yürüttük
konser çalışmalarını, her gün ekip ekip
Atina'nın dört bir yanına gidip konserimizin
tanıtımını yapıyorduk. Bazen dil bilmesek bile
kendimizi ifade etmenin yollarını bulduk.
Konser çalışmaları süresince de bir çok insan
dayanışma videoları çekti, bize destek mesajları
iletti, bir çok dayanışma bileti satıldı, Grup Yorum
için birşey yapmak isteyip numarasını, mail adresini
verenler oldu. Konser bitiminde bile öncesinde

dayanışma bileti almayanlar konser sonrası
stantlara gidip dayanışma bileti aldılar.
Yürüyüş: Yunan halkının ilgisi nasıldı?
Muzaffer Demir:
İlk önce şunu belirtmek lazım, bu konsere, orada bulunan arkadaşlarla
toplu olarak planlı ve programlı bir şekilde hazırlandık. Gün içinde sabah ve akşam olmak üzere iki
kere esnaflara ve hatta, o an orada bulunan müşterilere de sorarak, kendimizi, ölüm orucunu, tutsaklarımızı ve konseri anlattık.
Onlar bizi dinleyip dayanışmada bulunmak için
bilet aldılar. Esnaflardan bazıları AKP’ye karşı
olduklarını söyleyip, bize başarılar dilediler. Ama
özellikle şunu da belirtmek lazım, bir çoğu da suçluluk duygusuyla "daha müşteri girmedi" deyip
bize kasayı gösteriyorlardı. "İçinde para yok,
daha siftah yapamadık. Özür dilerim ama daha
sonra gelin, o zaman alabilirim" deyip bize açıklamalarda bulunuyorlardı.
Beni en çok etkileyen, hiç siftah yapmayan
esnafların bilet alamadıkları için duydukları suçluluk duygusuydu. Onlar kendini suçlu hissediyorlardı, özür diliyorlardı bizden.
Çok misafirperver ve bir sahiplenme duygusuyla bizi karşıladılar. Çoğunluğu “biz gelemeyeceğiz ama yine de bilet alırız, yardımda bulunuruz” dediler. Özellikle öne çıkan konular,
bizim Suriye hakkındaki düşüncelerimizdi.
Yürüyüş: Açlık grevi direnişlerinin duyurulması
yanıyla da önemli oldu değil mi bu süreç?
Basının ve halkın ilgisi nasıldı?
Umut GÜLTEKİN: Süresiz açlık grevi direnişimizi Atina'da Yunan halkına duyurabildik. Basınla
röportajlara gittiğimizde, büyük oranda hepsinin
haberleri vardı. Türkiye’deki gelişmelerle ilgili ve
Grup Yorum'un süresiz açlık grevi direnişi ile ilgili
hem meraklılardı hem de vakıflardı.
Saygılı ve sahiplenici bir yaklaşımları vardı
bize karşı; çünkü tarihimizi ve yarattıklarımızı
biliyorlardı. En başta da bir müzik grubu olarak

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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direniyor olmamız onları çok etkiliyordu.
Örneğin bir dergi ile görüştüğümüzde bize son
sayılarının içeriğini gösterdiler. Bu derginin büyük
bir bölümü bize ayrılmış ve bizim üzerimize
yazılmıştı. Yunan devlet kanalı, bizim ülkemizdeki
TRT diye düşünelim, özel olarak, en az bir saat
zaman istiyorum deyip görüntülü bir röportaj yapmak istedi ve bunu sürekli yayınlamak istediğini
belirtti. Bundan kaynaklı da Grup Yorum'un tarihini
ve Suriye’deki işgal ile ilgili ne düşündüğümüzü de
ayrıntılı bilmek istediğini söyledi. Biz zaman açısından çok yoğun olduğumuz için kendisini provamıza
çağırdık ve bir yandan röportajı yaparız diğer yandan da provamızı yaparız dedik.
Provamızdan görüntüler alabilmesi ve bunu bir
röportajla birlikte yapabilmesi kendisini çok mutlu
etti. Provaya geldiğinde epey şaşırdı olumlu anlamda. Biz enstrümanlarımız elimizde, sokağın köşesinde repertuvarımızı çalışıyoruz.
Etrafımızda fotoğraf çeken insanlar; çocuklarıyla
birlikte oturup ritim tutan aileler; bize çay getiren
arkadaşlarımızı; köşede bizim provamızı değerlendiren gençler ve arkadaşlarımıza bizi soran kişiler.
Bir tek kamera eksikti ve onu da röportaj için gelen
arkadaşımız getirmişti.
Çok etkilendiği her bakışından anlaşılıyordu.
Bir yandan provamızı görüntülerken, diğer yandan halkın sanatçılığının somut bir pratiğini yaşıyordu. Yarın binlere konser verecek olan GRUP
YORUM bugün sokakta, halkın içinde, yarının
provasını yapıyor. Nakaratları oradan geçerken
durup izleyen Türkiyeli halklarla birlikte okuyor.
Sıcak, samimi, coşkulu ve kararlı bir ortam.
Bütün Atina’yı afişlerle donattık; ama yaptığımız sokak konserleri ve sokaktaki provalarımız en az bu çalışma kadar etkiliydi. Kulaktan
kulağa herkes Grup Yorum'un nasıl bir grup olduğunu anlatıyordu birbirine ve bunu yaparken çok
büyük bir saygı duyarak yapıyordu. O kadar güçlü
bir duyuru yapabildik ki insanlar konser sonrası dayanışma biletleri aldılar. Yani konser bittikten sonra bile gidip bağış kutusuna bağışta
bulundular ve bizi sahiplendiler...
Yürüyüş: Sokak konserleri verdiniz ve provalarınızı sokakta yaptınız diyebiliyoruz, nasıl bir
çalışma izlediniz?
Sena E. Çalışmalar boyunca sanatımızla da
halkla iç içeydik. Her yeri, Atina'nın dört bir yanını
konser alanına çevirdik.
Bizim için de yeni bir deneyim oldu sokak kon-
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Grup Yorum Atina Konseri
serleri. Mahallelerde, meydanlarda biz vardık.
Provamızı dahi Atina'nın bir mahallesinde sokakta
yaptık. “Uğurlama”nın kemanı yankılandı Atina
sokaklarında.
Günlük gittiğimiz meydanlarda bir yandan
standlarımızı açıp konser bildirimizi dağıtıyorduk
bir yandan da ses sistemimizi kurup şarkılarımızı
söylüyoruduk. Her seferinde etrafımızda bir çember oluşuyordu ve Yunan halkıyla birlikte enternasyonal şarkılarımızı söylüyorduk. Etrafımızda bulunan sokak sanatçıları da enstrümanlarıyla bize
katılmaya geliyorlardı.
Şaşıranlar da oluyordu tabi, provalarımızı
sokaklarda yaptığımızı görenler hemen etrafımızda birikip şarkılarımızı dinliyorlardı.
Yürüyüş: Enternasyonalist dayanışma yanıyla
Grup Yorum konseri ve hazırlık süreci nasıldı?
Umut G. Enternasyonal dayanışma için iyi bir
örnek oldu Atina konserimiz. Enternasyonal dayanışmayı büyütmeliyiz; çünkü üzerimizdeki tecriti
ancak enternasyonal dayanışmayla kırabiliriz.
Bizim direnişimiz bu anlamda birleştiricidir;
çünkü meşrudur. Sanat yapmamız engellenmeye
çalışılıyor ve bunu kimse kabul edemez. Bu
yanıyla Yunanistan halkı da sahipleniciydi ve konser günü bunu gösterdiler. Büyük bir coşkuyla
geçen konserimiz Yunan solunu da bu konserde birleştirmiş oldu. Yani başka bir ülkedeki sol
örgütleri aynı çatı altında toparlayabildi.
Bunu yaratan bizim haklılığımız ve meşruluğumuzdur. En önemlisi ise direnmemizdir. Bu süreci
hızlandırmak için enternasyonal dayanışmayı mutlaka büyütmeliyiz. Her yerde "Grup Yorum'a
Özgürlük" temelinde kampanyalar yürütmeliyiz.
Mücadeleyi büyütmeliyiz.
Herkese çağrımızdır: Bir video; bir mektup;
bir söz faşizmden daha güçlüdür. Herkes yapabildiği kadar yapmalıdır. Bugün, bu, tarihi bir
zorunluluktur. Biz kazanacağız, zafer mutlaka
bizim olacak.

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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FAŞİZME KARŞI DİRENİŞ,
EN GÜZEL ESERLERİ DOĞURUR!

F

aşizm koşullarında sanat
yapmanın yolu, savaşmaktan geçer. Ki bugün
AKP faşizmi neredeyse topuyla
tüfeğiyle halka karşı büyük bir
savaş yürütüyor. Hakimleri, savcıları, polisleri el ele vermiş halkın
adaletsizliğe olan öfkesini boğmak
için canhıraş biçimde uğraşıyorlar.
Buldukları zayıf kişileri önce tehditle, zorla itirafçılaştırıp ardından
onlar için hazırladıkları yalanları
ifade olarak alıyorlar.
Ve insanlarımıza ağırlaştırılmış
müebbete varan cezalar veriyorlar.
Hayatı emeğiyle var eden işçilere,
emekçilere karşı tam bir saldırı
halindeler. Sesini çıkaran bin çeşit
yalanla bezenmiş iddianamelerle
tutuklanıyor.
Faşizm doğası gereği yozdur,
gericiliğin en işlek halidir. Halkı
umutsuzluğa, karanlığa boğar. İşte
bugün ülkemizde yaşanan da tam
da budur. AKP faşizmi halkın umudunu yoketmek için tüm silahlarını
halkımızın üzerine doğrultmuş
durumda.
Kendi cephelerinden bir savaş
yürütüyorlar. Onların cephesine
karşı aydının görevi halkın cephesinde yer almaktır. Hem de savaşın
en önünde yer almalıdır. Halkın
aydını; halkın bilincini aydınlatır, yolunu ışıtır, halka yönelik
saldırılara karşı sanatıyla, dişiyle, tırnağıyla, halkın önünde
barikat olur.

zaferle çıkmak istiyorsa, en başta
kendini savaş koşullarına uygun
şekilde donatmalıdır.
Faşizm koşullarında sanat yapmanın yolu cesur olmaktan geçer.
Mademki sanat, ezilenlerin ezenlere karşı, elinde tuttuğu bir silahtır,
öyleyse ezenlerin iktidar olduğu
faşizm koşullarında sanat yapmak
ağır bedeller ödemeyi gerektirir.
Bu bedel tutsaklık olur, işkence
olur, ölüm olur, açlık, yoksulluk
olur. Sanatçı, bedellerin en ağırını
ödese de, yaşanılası bir dünyaya
duyduğu özlemiyle “acıyı bal eyleyip” sanatıyla taarruza geçer.
İşte Grup Yorum, bugün tüm
saldırılara karşı bedenlerini siper
ettiler. Sadece sanatlarıyla değil
aynı zamanda dişe diş mücadeleyi
bugün 160’lı günlere vardırdıkları
açlıklarıyla sürdürüyorlar. Yok,
öyle faşizmin baskısına, adaletsizliğine teslim olmak diyorlar.
Halkın aydını olmak, halkın sanatçısı olmak halk için direnmek ve
teslim olmamaktır diyorlar. Tüm
sanatçılar bugün Grup Yorum’un
sahip olduğu cüreti, cesareti yüreğine sirayet ettirmeli. Ki faşizmin
sessiz destekçisi olacağına halkın
gerçek sanatçısı olsun…

Alibeyköy Gençlik Şenliği

dimdik ayakta kalabilmek, doğru
bildiğin yoldan dönmemek için
tutarlılık gerekir. Esen rüzgara
kapılmak aydın-sanatçı tavrı değildir. Sanatçı, sapla samanın bilinçli bir şekilde birbirine karıştırıldığı bu düzende yalpalamamak
için ideolojik gıdasını eksiksiz
almalıdır.
Bu gıdaya ulaşmanın yolu halkın içinde olmak, halkın dertlerini,
sorunlarını kendine dert edinmek,
vatanın yağmalanan toprağı, zehirlenen suyu için ayağa kalkmaktan
geçer. Sanatçı kendisine sunulan
konforun kölesi değil, halkın içinde
özgürce yaşayarak onun kölesi
olmalıdır. Unutulmamalıdır ki halk
kendisi için sanat yapanı asırlarda
geçse unutmaz, aksi ise sarayın bir
piyonu olmaktan öte geçemez,
yarın hatırlanacak ne sanatı ne de
adı kalır.
Faşizm koşullarında sanat yapmanın yolu kararlı olmaktan geçer.
Tarihten bugüne nice zulümler
görmüştür halkın sanatçısı. Her tezene vuruşunda ille de Şah diyen Pir
Sultan gibi darağaçlarına çekilmiş,
işkencede Victor Jara gibi parmakları kırılmış, halkının sözüne saz eyle-

Faşizm koşullarında sanat yapmanın yolu tutarlı olmaktan geçer.
Çünkü kolay değildir halkın sanatçısı olmak. Sesini kısmak, halktan
tecrit etmek isterler. Burjuvazinin
Ve savaşın koşulları vardır.
ardı arkası kesilmeyen saldırılarıSanatçı, katıldığı bu mücadeleden
na, ideolojik propagandasına karşı
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yen Ayşe Gülenler, Ayşe Niller gibi
kurşun yağmurlarına tutulmuştur.
Kararlıdır, zulüm vazgeçiremez onu
haklı davasından. Gücünü tarihten,
ustalarından alır. Bu güçle düşlerinin
peşini bırakmaz.
Ve Grup Yorum’da bugün bunu
yapıyor. Ustalarının izinden gidiyor.
Bugün mevsimlere yayılan açlığı
ile tarihin ak sayfalarına onurla
faşizme karşı direnişi yazıyor.
Tarihteki yerini Pir Sultan’ın
Köroğlu’nun, Ruhi Su’nun yanına
yazıyor. Bu yan onurun yanıdır… Bu
yan direnmenin, teslim olmanın, asla
başeğmemenin verdiği güçle halkın
sanatını faşizmi vuran silaha çeviren
yandır…
Faşizm koşullarında sanat yapmanın yolu, halka güvenmekten
geçer. Halka güvenmeyen, halktan
beslenmeyen sanatçı direnme dinamiklerini kaybeder. Güçsüzleşir,
iktidarın saldırılarına karşı savunmasız kalır. Şairin dediği gibi “tek başına, ölüme bir soluk kala, zindanda
yatarken bile asla yalnız kalmamak”tır halkın acısını, sevincini
yüreğinde hissetmek. Hissetmeyen
üretemez, yeniyi yaratamaz. Yeniyi
yaratmanın yolu halkın içinde yaşamaktan geçer.
Halka tepeden bakan, halktan
kopuk olanlar halkın acısını anlayamazlar, halkın yaşadığı adaletsizliklere kayıtsız kalırlar, halkın intihar
etmesini, kendini yakmasını anlayamazlar. Halkı anlamayanlar halkın
dışında soyut bir hayat yaşarlar. Bir
sanatçı için kendini halktan soyutlamak da o sanatçının intiharıdır.
Ki o artık sadece burjuvazinin
parayla satın aldığı bir eğlence aracıdır. Bu yanıyla sanatçı sanatını
yaşam gailesi derdiyle pazarlayan
değil hiçbir çıkar gözetmeksizin
halka sunan olmalıdır.
Sanat için gerçeğin estetize edilmiş halidir deriz. Faşizmin olduğu
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yerde hayatın gerçeği; kavga bayrağını yükseltmenin zorunluluğudur.
Sanatçı bu koşullarda gerçek bir
sanatçı olarak kendini var etmek istiyorsa, kavganın sanatını yapacaktır.
Gerisi kral soytarılığıdır. Bugün
yaşadığımız ülke, dünya bir avuç
zorbanın milyarlarca insanı dişlileri
arasında ezdiği bir sisteme sahip.
Bu düzenin çarkları kanlıdır,
insanı hem fiziken hem de ruhen eziyor. Sanatçının tarihsel rolü işte tam
da bu noktadadır. Sanatçı bu çarka
sanatıyla, sazıyla sözüyle çomak
sokan olmalıdır. Bu şarkı türküleriyle, şiirleriyle, sazıyla döven olmalıdır.
Özcesi bu çarkı parçalayanların
en başında sanatçı koşmalıdır. Grup
Yorum bugün ne den açlık grevi
yapıyor, neden bir konser için direniyor diyenler bu gerçeği görmelidirler. Grup Yorum bugün direnişiyle,
yeni üretimleriyle faşizmin çarkını
kırıyor. Anlamayanlar tarihe bakmalıdır. Çünkü bu çark ancak
böylesi büyük ve güçlü direnişlerle
kırılır.
Faşizm koşullarında sanat yapmanın yolu, faşizme teslim olmamaktan geçer. Rıfat Ilgaz kaçak
yaşadığı yıllarda polis devriyelerini
anlatırken ruhu ve düşünceleri kavgadan, kavganın sanatından hiç uzak
kalmadı. Nazım hapislerde yattı da,
hiç bir güç onu toprağından, insanlarından
ayrı
düşüremedi.
Satırlarından buram buram halk sevgisi, buram buram vatan sevgisi ve
buram buram hürriyet vardı. Tutsak
Grup Yorum elemanları tecrite,
yasaklara, keyfi uygulamalara rağmen ezgilerini duvarlar aşırtıp dağ
başlarına, sokaklara, hayatın nabzının attığı her yere ulaştırdılar.
Enstrümanları ellerinden alındı; permatikten, borudan, soda şişesinden
enstrüman yaptılar. Ellerine kelepçe
vuruldu, ayaklarıyla ritim tuttular.

Ferhan Şensoy Konseri

İspanya İç Savaşı sırasında yazdı ve
bu
şiirleri
savaş
sırasında
“Kalbimdeki İspanya” adıyla cephede basıldı. Nazım “835 Satır” kitabının tamamını hapishane yıllarında
yazdı. Yılmaz Güney en güzel senaryolarını faşizmin zindanlarında
yazdı.
Yorum’un “Cemo”su da faşizm
koşullarında hapishanelerde üretilen
ve halka mal olan eserlerden biri
oldu. Ülkemizin ve dünyanın onurlu aydınları, sanatçıları ödedikleri
bedellerle, koşullara teslim olmayan üretkenlikleriyle faşizm
koşullarında nasıl sanat yapılacağını herkese öğrettiler. Halkımız
sanatçıları bundan kendisine bir öğüt
çıkarmalı, ölümsüz eserlerin kaynağını, özünü burada aramalıdır.
Ne mutlu bize ki, yaşamlarıyla,
ürettikleriyle bize yol gösteren, önümüzü açan öğretmenlerimiz var.
Onlarla gurur duyuyoruz. Ve biz
devrimin sanatçıları, hayatımız
boyunca onlara layık olacak, devrimin sanatını daha da ileriye taşıyacağız. Faşist AKP iktidarının saldırıları buna engel olamaz. Beynimiz
işlediği, yüreğimiz çarptığı sürece
nerede olursak olalım sanatımız da
orada var olacaktır. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler, tecrit
hücreleri…
Bunların hepsini sanatçılarımız
yaşamıştır ve daha da yaşayacaktır.
Aslolan ise halkın sanatının hiçbir
koşulda bitirilemeyeceği gerçeğidir.
Halk var oldukça halkın sanatçıları
da hep olacaktır. Ve Grup Yorum
gibi tüm sanatçılarımız sanatıyla
halkımızın acılı yüreğine umut
eken olmadır.

Pablo Neruda en güzel şiirlerini
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Sorun: Devrimci Yaşam Kurallarına Uymamak

“

Yaşam ve kural derken,
insanlarımıza
kendime
özel bir kural dayatmıyorum. Anma metnini, basın açıklamasını beraber yazalım dedim.
Afişlerin de yarısını şimdi, yarısını yarın yapalım? dedim… Önce
cevap vermedi. Duymazlığa
vurdu. Sonra, hepsini yarın mı
yapalım dedim, cevap vermedi.

davranış-yaşam tarzlarını
görüyor, yaşıyoruz.

Afedersin “takmıyor”, ne söylersem söyleyeyim umurunda
değil. Konuşuyor muyum, yanında mıyım, hiç umurunda değil.
Tartışmamak için kendimi zor tuttum. İşlere ortak etmeye çalışıyorum. İşlere el sürmeyecekse
nasıl yapmalıyım?

Bu çarpık özellikler ve alışkanlıklar, ister istemez saflarımıza katılan her insanın üzerinde şu yada
bu ölçüde etkili olabilir; olacaktır.

Yıpranıyorum, yıpratıyorum.
Sürekli işler olacak. Her seferinde
aynı şeyi mi yaşayacağız. Can
sıkıcı süreç yaşanacak. Zorla bir
şeyler yaptırıyor gibi oluyorum.
Bu tek bir sorun değil. Gün içerisinde onlarca ters şey oluyor…
Bir şeylere müdahale etsem günlük tartışma yaşanması kaçınılmaz. Kimi şeyleri zamana bırakıyorum, kimi şeylere müdahale
ediyorum. Neye ne kadar müdahale edeceğim bilmiyorum.”
Yukarıda yazılan sorunları tüm
beraber çalışan devrimciler yaşamıştır. Üç aşağı beş yukarı aynıdır.
Bir yandan sevgi ve sahiplenmenin, sorumluluk duymanın,
sabırlı olmanın, emek vermenin
en üst biçimlerini örneklerini
yaşarken, diğer yandan da en
geri örneklerini, bireyci düşünce-

da

Biz bir halk hareketiyiz. Her tür
milliyet, mezhep ve sınıfsal kökenden insanın saflarımıza sürekli olarak katıldığı koşullarda, düzenin
kitlelerde yaratmaya çalıştığı yoz
ve çarpık alışkanlıkların içimize
sızması kaçınılmaz demektir.

Anlatım içerisinde bize ait
olmayan dil, üslup, düşünce tarzının ifadeleri de var. Anlatımı
yapanın öfkesi her satırda belli
oluyor. Öfkesi üsluba yansıyor.
Oysa arkadaşımızın öfkesi,
muhatap olduğu sorundan daha
çok, yoldaşının o tarz davranmasına yol açan hata ve zaaflarına
karşı bir öfke olmalıydı.
“Tartışmamak için kendini zor
tuttum”, “yapacaksa yapsın, yapmayacaksa beni yıpratmasın”
düşünceleri sabırlı olmanın
değil kendini sınırlamanın yansımalarıdır.
Tartışmak için dergi elinden
çekip alınacak, tartışma küfüre,
hakarete, fiziksel şiddete evrilecek…
Ne için yaptık bu hareketi,
eylemi? Sorunu çözmek için mi?

ÇÖZÜM:Sorumluluk
Duymak, Sahiplenmek

Sahip olduğumuz savaş, direniş ve zafer geleneği aynı
zamanda ahlak ve kültürümüzü
de ifade ediyor.
Bir başka deyişle idelojik çizgimiz; oturmaktan kalkmaya, insan
ilişkilerinden giyime, kadın-erkek
ilişkilerinden kurumların işleyişine
kadar hayatın her alanında
"bizim" tarzımızı da belirliyor.
Hiç kimseye zorla iş yaptıramayız. Herhangi bir işi birlikte
yapmak, zamanında yapmak,
geciktirmemek nasıl bir alışkanlık,
ilke, kural ise terside düzenin
dayattığı bir alışkanlıktır. Düzenin
kişiliklerimize işlediği alışkanlıkları “kurallar” dayatmasıyla çözemeyiz.
Düzenin alışkanlıkları ile
kurallarımızın çarpıştığı yerde
kazanan düzen olur. Kazanmak
istiyorsak devrimin alışkanlıkları,
devrimin ilkeleri ile hareket etmeliyiz. Sorunları çözme noktasında
kararlı ve iddialı olanların çözemeyeceği sorun yoktur.
Sabırlı olmalıyız. Cepheli
sabırlıdır. Sabırlı değilse sabretmeyi öğrenmek, içselleştirmek zorundadır.
Hedeflerimizi, yöntemlerimizi
belirleyeceğiz, bilimsel olacağız.
Sorular soracağız, hiçbir ayrıntıyı
kaçırmayacağız, çelişkiyi bulacak
ve karşıtlarını savaştıracağız.
Doğruyu bulmaya çalışırken hata
yapmaktan korkmayacağız, sızlanmadan olmuyor demeden
sabırla tekrar tekrar deneyece-
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ğiz, devrimcinin çözemeyeceği
çelişki yoktur. Bu anlamda büyük
bir yetkinlik kazanacak ve alanımızın kurmayları olacağız. Çok
zor değil okuyacağız, eğitimimizi
aksatmayacağız. Ömür boyu kendimizi eğitecek ve ömür boyu
kalacağız.
devrimci
Kızmayacağız, tepki göstermeyeceğiz, gereksiz polemiklere, tartışmaya girmeyeceğiz. Sabırla
anlatacak, eğiteceğiz.
Devrimci yaşam ve davranış
kurallarımızı kavramak; kuralları-

mız aracılığıyla tavır ve davranışlarımıza; beynimize şekil vermek
zorundayız.

DEVRİMCİ YAŞAM VE
DAVRANIŞ KURALLARI-

Kurallarımız; aynı zamanda
burjuva ideolojisine karşı savaşırken kullanacağımız barikatlarımızdır. Alan, bölge ve birimlerdeki
tüm yöneticiler, kendilerinden
başlamak üzere bunu sürekli bir
eğitim ve eylem ciddiyetiyle ele
alarak oturtmalıdırlar.

NIN

UYGULANMASI,

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin beyinleri teslim alma saldırılarına izin vermeyelim.

SORUMLULUK SAHİBİ-

UYGULATILMASI;
SAHİP

ÇIKILMASI

KONUSUNDA

TÜM

PA R T İ - C E P H E L İ L E R
DİR.

dönüştürdüğünü açıkladığı mektubu okundu. “Adalet İstiyoruz
Alacağız, Yaşasın Ölüm Orucu
“Yine Düştük Yollara Yine Uzun Yollara…”
Direnişimiz, Mustafa Koçak
Onurumuzdur” sloganları ile
Hapishanelerde Özgür Tutsaklar, faşizme karşı genel
Mustafa Koçak’ın ölüm orucu direnişi selamlandı.
direnişte, Mustafa Koçak “adalet için” ölüm orucunda,
Yıllardan beri her eylemde, her direnişte devrimcilerin
Grup Yorum üyeleri tutuklu, sanatçılar sanatlarını yapabilmek
yanında olan Mehmet Özer’in yaptığı konuşmanın ardından
için açlık grevinde. Yine hapishanelerde zulüm var, yine
Direnişler
Meclis’i işçilerin, emekçilerin direnişlerini anlattı.
evlatlarımız direniyor.
Hapishanelerde ki Özgür Tutsaklar’dan gelen ve geceyi
Ankara TAYAD, 26 Ekim’de salonun etrafında toplanan
selamlayan mesajlar okundu.
tüm polis yığınına karşı 3. Geleneksel Dayanışma Gecesini
Sonrasında sahne alan Grup Tersname ezgileri ile
yaptı.
gecede TAYAD’lıların yanında olarak, Özgür Tutsakları
Gecenin yapıldığı salonun duvarlarına, Büyük Direniş’te
ile dayanışmalarını bir kez daha gösterdi. Tersname’nin
ölümsüzleşen 122 Ölüm Orucu şehidinin fotoğrafları,
ardından sahnede tüm konser yasaklarına, baskın, gözaltı
talepleri için açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin,
ve tutuklamalara rağmen devrimci sanattan vazgeçmeyen
“Ya Adalet, Ya Ölüm” diyerek yine adil yargılanma talebiyle
Grup Yorum vardı. “Grup Yorum Halktır, Susturulamaz”
ölüm orucuna başlayan Mustafa Koçak’ın fotoğrafları yer
sloganları ile karşılanan Grup Yorum üyeleri devrim ve
aldı.
direniş ezgilerini seslendirdi.
Açılış konuşmaGrup Yorum üyesi Bergün Varan’ın konser için
sının ardından, devrim
Ankara’ya gelirken para cezası bahanesi ile gözaltına
şehitleri için bir daalındığı ve tutuklandığını ancak bu baskıların türkülerini
kikalık saygı duruşunsöylemelerinden asla vazgeçiremeyeceğini belirttiler.
da bulunuldu ve AnGrup Tersname enstrümanı ile sahnede Grup Yorum ile
kara
TAYAD’ın
omuz omuza yerini aldı. Grup Yorum üyelerinin açlık
emektarlarından bir
grevi direnişini anlattıkları konuşma “Yaşasın Açlık Grevi
tutsak babası, hapisDirenişimiz, Grup Yorum Halktır” sloganları ile bölünerek
hanelerde yaşanan diGrup Yorum üyelerine Ankara’dan selam iletildi.
renişleri anlatan bir
Direniş ezgilerinin söylenmesinin ardından halaylar
konuşma yaptı. Arçekildi.
Ve son olarak “Haklıyız Kazanacağız” marşı söydından bir TAYAD’lı
lenerek devrimci iradenin kazanacağı bir kez daha vurgulandı.
gündür ölüm orucunSon olarak, “Halkız Haklıyız Kazanacağız! Yaşasın Ölüm
da olan Mustafa KoOrucu
Direnişimiz! Mustafa Koçak Onurumuzdur!” sloçak’ın 30 Eylül’de diganları haykırılarak 70 kişinin katıldığı gece sona erdi.
renişini ölüm orucuna

Ankara’da 3. TAYAD Dayanışma Gecesi Yapıldı
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“SEN BAKMA HAVANIN DURGUNLUĞUNA
DERYA DEDİĞİN UYUR UYUR UYANIR”

Şeyh Bedreddin

8

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!

84 ÖLÜM ORUCU;
4 KIZIL OK FIRLADI YAYINDAN…

ANADOLU İHTİLALİMİZ DİRENİŞLERLE BÜYÜYOR

H

apishaneler burjuvazinin iktidarı almasıyla
birlikte ortaya çıkar. Ve
iki sınıfın yani ezenlerle ezilenlerin sürdürdüğü amansız mücadelenin en önemli mevzilerinden
birisi olur. Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde oligarşi halkımıza
karşı saldırılarında en önce
hapishaneleri hedef almıştır.
Hem hapishanelerde devrimci
tutsakları ideolojilerinden arındırarak kişiliksizleştirmek hem de
halka Mamak’ta olduğu gibi teslim olmuşları göstererek halkın
devrime, devrimcilere olan inancını köreltmek istemiştir.
Bugün de ülkemiz hapishanelerinde 300’e yakın HALK CEPHELİ tutsak vardır.

AKP faşizmi 12 Eylül faşist
cuntacılarının yaptığı gibi nerede
bir Cepheli görse tutuklayarak
onu mücadelenin dışına itmek
istiyor. Bununla da yetinmiyor
tutsaklarımıza her türlü zorbalığını dayatıyor. Ki bugün tüm saldırılara GENEL DİRENİŞLE karşılık vermiş, hücreler ateşe verilmiş, kapılar dövülmüş, direniş
içerisinde yeni direniş biçimleri,
gelenekler yaratılmıştır.
Cepheli tutsaklar ÖZGÜR

TUTSAKTIR. Ve özgür tutsaklık
hiçbir koşulda teslim olmama,
her koşulda direnme ve zaferler
kazanma inancıdır. Bu kimliği
yaratan ise hiç şüphesiz tarihimiz ve o tarihi yaratan kahraman
şehitlerimizdir.

infaz uygulamasından yapısal
olarak temel farklılıklar gösteren
bir sisteme dayanıyordu.
Bu sistemin ilk aşaması;
örgütlü tutukluları, önderler ve
kitle olarak ayırmayı, bu yolla
önderleri, maddi ya da manevi
olarak yok etmeyi, kitleyi ise
bireycileştirmeyi hedefliyordu.

12 EYLÜL VE
HAPİSHANELER

İkinci aşaması; devrimci
tutukluların inançlarını, savundukları düşünceleri inkar etmelerini, yani halkına, davalarına ve
yoldaşlarına ihanet etmelerini
içeriyor.

12 Eylül’ün baskı ve terörünün en boyutlu yaşandığı yerlerin başında kuşkusuz hapishaneler geliyordu.

Üçüncü aşaması ise; davasına ihanet eden tutukluların ya da
örgütlerin işbirlikçi hale getirilmesini hedefliyordu.

12 Eylül faşizminin hapishaneleri, devrimcilerin yalnızca
özgürlüklerinin ellerinden alındığı yerler değil, insanlık onurunu
ve siyasi kimliği yok etmeyi, kişiliksizleştirmeyi
amaçlayan
amansız birer işkence merkezleriydi. Devrimcileri teslim almak
için uygulanan işkence ve vahşetin Nazi toplama kamplarından hiç de aşağı kalır yanı yoktu.

1982 Anayasası ve 1983
yılında yapılan Ceza ve İnfaz
Hukuku ile hapishane tüzüklerinde yapılan değişikliklerle bu
uygulamaya “yasal” dayanak
sağlandı. Uygulamaya konulan
kurallar, bir bütün olarak “beyin
yıkama” operasyonuna, tutukluların faşist ideoloji doğrultusunda yeniden eğitimine hizmet ediyordu.

Hücre-tecrit
uygulaması,
cunta döneminde devrimci tutukluları teslim almak için kullanılan
en önemli araçlardan biriydi.
Amaç devrimci tutsakların örgütsel ve kolektif yapılarını dağıtmaktı. Bu uygulama, sıradan

Yaptırımlara uymayanlar infaz
indiriminden yararlanamayacaktı. Hapishane idaresiyle işbirliği
yapan muhbirler, “Pişmanlık
Yasası” uyarınca ödüllendirilecekti.
İnsanlık onurunu hiçe sayan,
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İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
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MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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tutukluları sadece fiziki olarak
değil beyinlerini de teslim almayı
amaçlayan cunta, faşist yaptırımları istediği gibi uygulayamadı. Önceleri dağınık, parça parça
ve inişli-çıkışlı bir hat izleyen
direnişler, giderek daha kararlı
ve kitlesel bir nitelik kazanarak
cuntanın karşısına dikildi.
Diyarbakır ve Mamak, adları
vahşet uygulamalarıyla anılan
ve halkın belleğinde kötü bir ün
kazanan hapishaneler oldu.
“Onlar ki dünyanın son
umudu, soyları tükenmeyen
birer şahindiler.”
YA ÖZGÜR
ÖLÜM

VATAN

YA

DÖRT CAN TOPRAĞA
DÜŞTÜ... KAVGA SÜRÜYOR
“Bizler bu düzenin dikenlerini ayıklamaya gidiyoruz.
Sizler dikensiz bir yolda yürüyesiniz diye. Bir gün bu dağlardan ellerimizde karanfiller,
zafer türküleriyle ineceğiz, işte
o gün hep birlikte halaya duracağız.”
1984’ün Haziran’ında 12
Eylül’ün karanlığı can bedeli bir
direnişle, dört ölüm orucu şehidiyle yırtıldı... 1984 Ölüm Orucu
kavganın yeniden gelişmesinde
adeta bir manifestoydu... Yıllar
geçti, açlık grevi ve ölüm orucu
silahını, işçisinden memuruna,
gençliğine kadar halk kuşandı.
Bu silahı ‘84 Ölüm Orucu kazandırmıştı onlara...
12 Eylül 1980; Türkiye’den
Amerika aranıyor...

İşte bu konuşmanın yapıldığı
saatlerden itibaren Türkiye halkları yeni bir dönemece giriyordu.
Kapkara bir dönemdi bu. Bir
sömürücünün
“Şimdi
avuç
gülme sırası bizde” diye karşıladıkları bir dönem.
12 Eylül sabahı ülkenin
sokaklarını, meydanlarını askeri
kışlaya çevirme operasyonu
başlıyordu. Bir ülkenin sokakları
kendi halkına yasak edilmişti.
Baskı, işkence, terör; 12 Eylül
böyle anılacaktı, böyle geçecekti
tarihe. Kişiliksizleştirilmiş, sinmiş
bir toplum yaratılmak isteniyordu. Emperyalist efendiler “memnun” edilecekti.
Ve yüzbinlerce insan gözaltına alındı. Onbinlercesi hapishanelere dolduruldu. Cunta önce
hapishaneleriyle geldi. İlk saldırı
hapishanelerde başladı.
Hapishaneler şimdi binlerce
tutsakla doluydu. Tutsaklık,
mücadele zafere ulaşana kadar
kaçınılmazdır. Mücadelenin bir
parçasıdır. Hapishaneler; dünyanın neresinde olursa olsun devrimcileri, yurtseverleri uğrunda
savaştıkları, ölmeyi göze aldıkları ideallerinden vazgeçirmek,
“ıslah etmek”, sömürü düzeninin
devamı için zararsız hale getirmek amacıyla kurulmuştur.
Saygon zindanları, Ausschwitz
toplama kampları, Vietnam’ın
kaplan kafesleri, Ling Keah
Hapishane Blokları, Diyarbakır,
Metris... amaç hep aynıdır.

korumak adına. Diğer tarafta
direnişin yanıbaşında geçmişe
küfredilmiş, tövbeler edilmiş,
onursuz “rahat” bir yaşam tercih
edilmiştir... Bunun ortası yoktu.
Hiçbir zaman da olmadı.
Yüzbinlerin tutsak alındığı,
bütün bir toplumun sindirilmeye
çalışıldığı, insanlık adına ne
varsa yok edilmek istendiği
koşullarda direnmek çok büyük
bedeller ister. 12 Eylül böylesi bir
dönemdi. Devrimci tutsaklar ve
tüm bir halkın mücadelesi için bu
dönem bir “dönemeç”ti.

MAMAK TESLİMİYETİN
METRİS DİRENİŞİN
ADIDIR
“- Saçlar 15 günde bir üç
numara kesilecek;
- Er dahil cezaevindeki tüm
görevlilere komutanım denilecek;
- Sayımlar hazırolda duvara
yaslanılarak verilecek;
- Sabah saat 06.00’da kalkılacak;
- Gece saat 10.00’da yatılacak;
- Koğuşlarda komün kurulmayacak;
- Er dahil görevlilerin önünde ön iliklenecek, hazırolda
durulacak...”
Yaklaşık 20 maddeden oluşan asker tutuklular için hazırlanmış 13/1 talimatnamesiydi
bu. Her koğuş kapısına asılmıştı.
Cunta tutsakları “asker” sayıyordu. Komutla yatıp komutla kalkacaktı her tutsak. Hançerler yırtılırcasına şoven, ırkçı, belden
aşağı marşlar şarkılar söylenecekti. Tutsaklar gün boyu
Atatürkçülük dersleri görecekler,
önsözünü Evren’in hazırladığı
kitabı
hatmedeceklerdi.
“Emrinize hazırdır komutanım!”

Bu hapishanelerde kahramanlıkların destanı yazılmıştır.
yaptı.
Bir tarafta ölümüne direniş yaşa- Kim bizimkiler, neden bahnırken, diğer tarafta ihanetin gölsediyorsun?
gesi düşmüştür hapishane
- Senin Generaller,
duvarlarına. Bir tarafta aylarca,
Türkiye’de darbe yaptılar.
yıllarca sürecek acılar, nice zorluklar, sıkıntılar göğüslenmiştir
- O öyle mi? Çok memnun
siyasi kimliği, insan onurunu
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oldum.” (M. Ali Birand, Emret
Komutanım, sf. 286)
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Boğazlar yırtılırcasına tekmil
verilecek, onunla yemek yenilecek, onunla sayılacak, onunla
yatıp, onunla kalkacaklardı.
Mamaklaşmak... Cuntanın
zindanlardaki terörü bu kavramı
yarattı. Bu kavram, siyasi literatüre teslimiyetin adı olarak geçti.
Oligarşinin yaratmak isteği mahkum tipiydi bu. Düşmanın
Mamak’tan çıkardığı dersler,
aldığı sonuçlar, diğer hapishanelerine “örnek” teşkil edecekti.
Düşman kısa sürede “büyük
başarılar” elde etti Mamak’tan.
Bunu diğer hapishanelere de
taşımak istiyordu. Düşmanın bu
politikalarına karşı zindanda irili
ufaklı birçok direniş yaşandı.
Çöp protestosundan, saç kestirmemeye, yemek almama, çay
boykotu, kolkola girerek direnmek, kapı ve mazgalları vurarak
protesto etmekten, yıllara yayılan, 15-20-30-40 günlük açlık
grevlerine... Direniş kendi biçimlerini yaratıyordu. Baskı ve
zulüm öğretiyordu direnişin her
türlüsünü. Her şey düşmanın
dayattığının tersine olacaktı...
Tek tip insan yaratmanın bir yöntemini de Tek Tip Elbise’de
(TTE) bulmuştu düşman. Mavi
kefenler her denendiğinde tutsaklar elleri, ayakları zincirli
halde kış günü atıldıkları havalandırmalarda, dişleriyle lime
lime ediyorlardı mavi kefeni.
TTE’leri giymedikleri için aylarca, yıllarca ziyaret, savunma
hakları ellerinden alındı.
İşte direnişler böyle adım
adım örüldü. Direnişler büyüyecek, büyüyecek, basitten karmaşığa olgunlaşacak, özümsenecek, adım adım Ölüm Orucu’na
yaklaşılacaktı.

yaşam savunulacak. Burası
Sağmalcılar
Hapishanesi.
“Arkadaşlar camlara” çağrısı ile
tüm tutsaklar parmaklıkların
önüne koşuyorlar. Saat 09:00.
Devrimci Sol ve TİKB tutsakları
eylemlerini dosta düşmana ilan
ediyorlar.
“Bizler, Sağmalcılar ve Metris
Askeri Cezaevlerindeki devrimci
tutsaklar olarak; başta baskı ve
işkence olmak üzere her türden
keyfi tutum ve uygulamalara son
verilmesi, insani ve sosyal
yaşam koşullarının sağlanması,
tek tip elbise uygulamasının kaldırılması, savunma hakkımıza
konan kısıtlamaların sona erdirilmesi, siyasi tutsaklık hakkımızın
kabul edilmesi ve infaz yasasının tutuklular lehine değiştirilmesi için, bugünden itibaren
Süresiz Açlık Grevine başlıyoruz.”
Direniş Metris’te 11 Nisan’da
tecritlerde kalan devrimci tutsakların yemek almamasıyla başladı. Direnişin startı burada verildi.
Tutsaklara her türlü zulmün reva
görüldüğü, insanlığa karşı 12
Eylül’ün en büyük suçlarının
işlendiği Metris tecridinden...
Metris’te daha direnişin ilk
saatlerinde direnişçiler dövüle
dövüle çıkarıldılar tecrit koğuşundan. Merdivenlerden tekmelenerek indirilip havalandırmanın
soğuğunda saatlerce bekletildiler. Küfür hakaret yağan coplu
koridordan geçilip Sibirya denilen bölümde diğer tutsaklardan
tecrit edildiler.
Ölüm Oruçlarına dönüşecek
süresiz açlık direnişi böyle başladı.

olabilmeliydi. Hapishanelerdeki
siyasi tutsaklar mücadelenin
farklı alanlarından, farklı bilinç,
inanç ve kararlılığa sahip insanlardan oluşuyordu. Eylem 30.
güne kadar tüm direnişçilerin kitkatılımıyla
sürecekti.
lesel
Bunların içinden yine kitlesel bir
grup ölüm orucunun başlayacağı
45. güne kadar eyleme aralıksız
devam edecekti. 45. günde ölüm
orucu başlayacaktı. Ölüm orucu
başladığında ise 30. günde eylemi bırakan direnişçiler yeniden
ölüm orucuna destek direnişine
başlayacaktı. 2. ölüm orucu ekibi
ise 45. gün açlık grevine ara
verip 10 gün sonra yeniden başlayarak sonuna kadar gideceklerdi. Destek eylemleri 10 gün
ara, 10 gün destek biçiminde
ölüm orucu bitimine kadar
devam edecekti. Bu program
hemen hemen hiç aksatılmadan
uygulandı.
İstanbul hapishanelerinde bir
tarafta direniş yaşanırken diğer
bir tarafta çürüme yaşanıyordu.
Statükocu oportünizm direnişle
tüm bağlarını kopartmak için
elinden geleni yapmakta geri
durmadı.
***
“Bir yaşam, uzatıyor kapının
altındaki delikten tabakları, peşpeşe yemek alıyor, her günkü
gibi. Ama fazlasını ısrarla isteyerek ve bundan zerre kadar rahatsızlık duymadan. Yemek dağıtan
askerin ahlaki değerlerini bile
hiçe sayarak. Kızaran yüzünü
görmezden gelerek “aç arkadaşlarının yanında onların payına
da düşeni nasıl olur da isteyebiliyorsunuz” diye bir şeyler mi
gevelemiş ağzında ya da
AG’dekilerinkini vermiyoruz’ mu
demiş ne önemi olabilir ki... Her
şey fazlalar için, üç sigara paketi
büyüklüğündeki mazgaldan alınan ekmekler için, çaylar için...

Tutsaklar direnişlerini adım
adım
programlamışlardı.
***
İstanbul hapishanelerinde kitleGün 13 Nisan. Buram buram
sel direnme geleneği yaratılmışumut, buram buram direniş
tı. En gerisinden en ilerisine tutkokan bir Nisan sabahında onur,
saklar bu savaşın bir parçası
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Ok yaydan öylesine çıkmış ki,
değirmenlere
saldırırcasına
mazgallara yumruklar ‘... fazlasını ... numaraya getir’ haykırışları
koridorlardan süzülüp uzanıyor
zulmün kulaklarına...”

kızıl bantlarını takıyorlar. 30
Mayıs sabahı Devrimci Sol
davası tutsaklarından on dört,
TİKB davası tutsaklarından üç
kişinin ölüm orucuna başladığı
duyuruluyor.

rülürler. Düşman ölümlerin
hapishanelerde olmasını istememektedir. Çünkü yaşanacak
ölümler düşmanın hapishaneler
politikalarını teşhir edecek ve
saldırıları boşa çıkaracaktır.

Evet, ilginçtir böylesi bir çürüme yaşanmıştır. Ölümüne direnişin yanında gözler körleşmiş,
kulaklar sağırlaşmıştır. Bu, direnen yaşama direnişin karşılığı
olarak verilen hakaret dolu bir
cevaptır. Direnişe sırtını dönen
statükocu oportünizm için artık
her şey fazladan aldığı, almak
için kavgasını verdiği birkaç
tabak yemek, birkaç ekmek, birkaç bardak çay olmuştur.

Onur ve siyasi kimlik için,
inandıkları,
sevdalandıkları,
yaşama bağlandıkları, uğruna
savaştıkları için, özgürlüklerini
bağlayan zulmün zincirlerini kırıp
atmak için, daha iyi geleceğe
gidişin yolunu açmak için olanca
güçleriyle haykırıyorlar

“... Sevk arabasında asker
desteğinde ve ancak yarı baygın
indirildiğimiz halde, hareketli bir
ortam ve temiz havanın etkisiyle
olmalı bedenlerimize can geliyor.
Dışarıdaki yaşam ve hücreler...
Hücreler ve biz... Biz ve Ölüm...
Ölüm ve yaşam. Çevre kalabalık
ve bizler işkencecilerin ellerinde
bitkin olduğumuza göre, artık
“demokrasi ve insan haklarına
saygı” oyunu oynanmalıdır.
Hatta kim bilir, devrimcilerin eli
kolu uzundur! Çevrede basın
bile bulunabilir. Onun için bizi
sedyelerle taşıyorlar. Ve ilk muayene yerine geliyoruz. Giysileri
ak, beyni kapkara insanlar soruyorlar:

Öyle bir noktaya gelmişlerdir
ki, artık direnişe destek vermek,
hiç değilse saygı duymak bir
yana direnişin 3. gününde düşmana TTE’leri giyme önerisi
yapar oportünizm. Düşman
gökte aradığını direnişin yanıbaşında bulmuştur. Yıllarca düşmanın her türlü işkencesine katlanılarak giyilmeyen, zorla giydirildiğinde parça parça edilen
mavi kefenler bir bir giydirilir,
önleri iliklenerek... Bu uğurda yıllarca ziyarete, avukat görüşüne,
mahkemelere çıkılmamıştır. Her
türlü bedel göğüslenmiştir. Oysa
şimdi, hem de direnişin yanıbaşında geçmişin üzerine, omuz
omuza direnmenin üzerine sünger çekilmiştir. Direniş arkadan
hançerlenmiştir.
İşte direniş bütün bunlara katlanılarak büyüdü. “Hak alamazsınız”, “maceraya atılıyorsunuz”
sözleriyle beraber.
***
45. günde açlık direnişi yeni
bir aşamaya giriyordu. Ölüm
orucu aşamasına... Bedenin
hücre hücre eridiği, ölüme saat
saat yaklaşıldığı bir direniş başlıyordu. Direnişçiler birer birer
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“Arkadaşlar Devrimci Sol ve
TİKB olarak 11 Nisan’da başlattığımız süresiz açlık direnişimiz
bugünden itibaren ölüm orucuna
dönüşmüştür. Eylemimiz süresizdir. ölüm orucuna başlayanlar...”
Günler artık ölümlere gebedir.
Açlıktan eriyen bedenler artık
ölümü kucaklamak için beklemektedir. Ancak direnişin kararlılığından hiçbir şey eksilmeyecektir

- Açlık grevinde misin?
- Evet

***

- Kaçıncı gün?

“Canavar gibiyim...

- 50. gün

Bu deyiş, her ‘nasılsın’ sorusuna
verdiğimiz
değişmez
cevap. Bir yoldaş başlattı. Biz de
benimsedik. Direniş ve kararlılığımızın en özlü ifadesi. Evet...
bugün de ‘canavar gibiyiz’... bitkiniz... halsizlik var, tansiyon
düşük, nabız çok aşağılarda...
ağzımızda bir türlü bitmeyen
çamur gibi yapışkan madde...
tenimiz çok kötü kokuyor... Ama
yine de canavar gibiyiz. Hiçbir
saldırı engelleyemez bizi... Her
şeyi, zulmü, yalanı dolanı aşıp
gidecek eylemimiz... Ta ki ölümlerimiz zaferi kucaklayana dek...”
***

- Bırakacak mısın?
- Hayır
- Götürün
Ve bitiyor muayene!..
Amaç açık, ölümler cezaevinde olmayacak!” (Bir Direniş
Odağı Metris s. 409)
***
63. gün ölüm orucu ilk şehidini veriyor. Apo ipi ilk göğüsleyen
olmuştur.
“... Komaya girmeden önce
“nasılsın Apo” diye sorduğumuzda enerjisinin son kırıntılarını
dilinde toplayarak fısıldar gibi bir
sesle cevaplıyordu; “iyidir iyi”.
Belli ki acılar vücudunun her
yerini kemiriyor, ölüm kurtları
içten içe yiyordu Apo’yu. Ama

Direnişin 50. gününde direnişçiler, tutsakların tüm karşı
koyuşlarına
rağmen
zorla
Haydarpaşa Hastanesi’ne götüGrup YORUM Emekçileri;
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irade aynı irade, tebessüm de
aynı... Fazla değil, beş-on gün
sonra aynı aşamalar bizleri de
bekliyor. Ölüme hazırız, ölüme
giden yola koyulduk bir kez.
Acılar denizinde günlerce, iradeyle, insanı insan eden tüm
organlara karşı kıyasıya bir
mücadelenin sonunda gelecekti
ölüm. Gözlerimiz Apo’da. Az
sonra Apo’nun yanına çöken yoldaşımızın “... İlk şehidimizi verdik” dediğini duyuyorum. Apo
yoldaş bir daha nefes alamayacak. Bir kızıl karanfil tohumu
düştü toprağa, savaş sürüyor.
Durdu zaman sustu dünya,
yaşam selama durdu. “Apo öldü”
kafalara yazıldı, hayır yazılmadı
kazındı. Tarih kaydetti O’nu sayfalarına... Böyle ölüm az bulunur,
al sakla bunu tarih... Böyle onurla bezenmiş ölüm az bulunur, al
sakla... Al sayfalarına, onurun
nasıl yaşatılacağını göster
insanlığa.”
***
Yoldaşları son güçlerini toplayarak Apo için tören yaparlar.
Tören daha bitmeden yüzbaşı
peşindeki asker sürüsüyle koğuşa dalar.
- Cenazeyi alacağım.
- Zorla almaya kalkarsanız,
cesetlerimizi çiğnemeden alamazsınız!
Yüzbaşı cevabını almıştır,
çaresizlik içinde terkeder koğuşu.
66. gün Haydar Başbağ şehit
olur. Bir saat sonra Fatih
Öktülmüş...
Düşman artık iyice sıkışmış
durumdadır. Devrimci Sol önderi
ölüm orucu direnişçisi Dursun
Karataş’ı tecrit etmek ister.
Askerler üçerli, beşerli dalar
koğuşlara, direnişçiler yoldaşlarının etrafında etten barikat örerler. Düşman açlığın 69. günün-

de, direnişçilerin yürümeye
mecali kalmamışken saldıracak
kadar kalleştir. Devrimci Sol
önderini hücreye alırlar.
“Her şey bitti. Bak yapayalnızsın, sana kimsenin bir faydası
yok” diye fısıldıyordu mazgal
deliğinden bakan bir faşist
subay. Oysa yalnız değildi.
Düşman her ne kadar onları, birbirlerinden tecrit etmeye kalksa
da, aynı inancı paylaştığı yoldaşlarıyla, aynı eylem içinde omuz
omuzaydı. Yüzlerce tutsak açlığa
yatırmıştı
bedenini.
Aralarındaki duvarlar bu eylemle
yıkılmıştı; demir kapılar açılmış,
kucaklaşmışlardı sanki. Hep bir
ağızdan söyledikleri marşlarda,
haykırdıkları sloganlarda her
gün kucaklaşıyorlardı.
Hücredeki tutsak voltalamayı
bıraktı. Ayakları, eskisi gibi uzun
uzun volta atmasına izin vermiyordu. Kırk günlük açlığın
dirençsizliği en çok ayaklarına
vuruyordu. Hücresindeki pencerenin yanına geldi. Parmaklıklar
arasındaki parçalı maviliği izlerken karşı koğuşta ve yan hücrelerde kalan yoldaşlarını düşünmeye başladı. Birçoğunun yüzünü dahi görmemişti. Kimini ise
yalnızca sesinden tanıyordu.
Her şeye rağmen onların varlığıyla daha güçlü hissediyordu
kendisini. “Hayır” dedi, “yalnız
değiliz”...
Ölüm orucu direnişçileri
“Yoldaşları yanlarına geri getirilinceye kadar” su içmeyi keserek
ölümleri hızlandırırlar. Direniş
içinde direnişler yaratılır.
Ölüm orucu 73. gün son şehidini verir. Hasan Telci hastanede
şehit düşer.
***

75. günde bitirilir.
“Dört can toprağa düştü de
kavga burada bitti mi? Dört can
toprağa düştü düşmesine ama
yürek düşmedi. Kavga sürüyor.
Yürek kavgayı sürdürüyor.
Direniyor, direnecek... Ne zamana kadar mı; yeryüzü ve gökyüzünü fethedene kadar. Özgürlük
bu köhnemiş zindanları yıkana,
uluslar özgür olana, sömürü,
açlık yeryüzünden kalkana,
işkence, baskı yok olana kadar,
tüm dünyada renk renk insanların el ele, renk renk çiçeklerden
bahçelerde özgürlük ve barış
türküleri söyleyene kadar...
Toprağa düşen dört can mı?
Onlar bu kavgada, yeni bir
dünya kurulana kadar hep yaşayacak. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede mermi, bir
toprak işgalinde toprak özlemi,
bir grevde sınıf kini, bir boykotta,
işgalde kararlılık, bir gösteride
özgürlük sloganı, işkencede
direnç olacak. Mutlaka ama mutlaka zulme, haksızlıklara, adaletsizliğe her karşı koyuşta orada
olacak, zulme karşı olan her
insan kırmızı karanfiller olarak
onları orada bulacak...”

SON SÖZÜMÜZ
OLARAK
YOLDAŞLARIMIZA
HATIRLATMAK
İSTERİZ Kİ...
“Bizler ölmeyeceğiz, yine sizlerle beraberiz. Alınterimizin
aktığı her yerde, tarlalarda,
bahar günlerinin yeni filizlerinde,
yeni doğan çocukların isimlerinde beni ve bizleri bulacaksınız.
Bundan iyi yaşamak olur mu?
(...) Biz kara toprak gibi verimli
devrim tarlasına düşen tohumlarız. Birçok filizlerimiz olacak.”

Zafer çoktan kazanılmıştır
artık. Zafer şehitlerle kazanılmışAbdullah Meral
tır. Eylem 26 Haziran 1984’de
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“Bu görevi
yerine getirmenin büyük
bir
coşku,
kararlılık,
fedakarlık
gerektirdiğinin bilincindeyim. Aksinin ise
ihanet olduğuna inanıyorum.
Bugüne kadar yaşadıklarımdan
sonra şunu belirtmem gerek.
Tereddütle ihanet arasındaki
çizgi sanıldığı kadar kalın değildir. Bunu hem kendi yaşamımdan hem de ihanetini nefretle
karşıladığım geçici yol arkadaşlarının acı sonlarından biliyorum.
Haydar Başbağ
“Türkiye devriminin geleceğini tayin edecek büyük günde
aranızda olacağımızı, hep birlikte engin bir sevgi ve coşkuyla
yumruklarımızı sıkıp, ant içtiğimizi düşündükçe içim içime sığmıyor; coşuyor, coşuyor, coşuyorum.”
Mehmet Fatih Öktülmüş
“Son sözüm olarak tüm yoldaşlarıma şunu bir kez daha
hatırlatmak isterim! Bu mücadele içinde bizler ne ilk, nede son
olacağız, hepimiz onurlu kavgamızda karşılaşacağımız güçlükleri gözardı etmemeliyiz, kendimizi buna göre hazırlamalıyız.
Şu an benim ardımdan gözyaşı
dökmek değil, yaşamımı, onurumu faşizmin çizmeler altında
aldırmayan hareketimden dolayı
gurur duymalısınız.”
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açlık ve soğuğa katlanmanın
yanında, kimi durumlarda da
elleri kelepçeleniyor veya zincirleniyordu. Ayrıca sık sık yeniden
“emniyete götürülme” ve tek tek
tutukluların sistematik işkenceden geçirilmesi gibi yöntemler de
bu yıldırma ve teslim alma programının bir parçası olarak uygulanıyordu.
Ancak zulüm yenilmez değildi. Yenilebildiği defalarca gösterildi. “Bir devlet politikasıdır”,
“kesinlikle taviz verilemez” denilen Tek Tip Elbise uygulamasına
bile, demokratik muhalefet odaklarının tümünün susturulmuş
olduğu koşullarda, dört şehit
verilerek geri adım attırıldı.
Cuntanın programı bozuldu.
1980-1985 yılları arasında
hapishanelerde insanlık dışı
koşulları protesto etmek için
sadece açlık grevi ve ölüm oruçlarında 12 tutuklu yaşamını yitirdi.
* Açlık grevleri de tarihsel olarak çok eskilere dayanır, belli
anlamda politik mücadelenin
çeşitli araçlarından biri olarak
kullanılan önemli bir mücadele
silahıdır. Özellikle hapishaneler
gibi mücadele araçlarının sınırlı
olduğu alanlarda önemi bir kat
daha artmaktadır.

şinin teşhirini de sağlayabilmiştir.
* Zindanlarda tecrite örnek
olarak ise yine bir başka
Anadolu halk önderini Pir
Sultan’ı
örnek
verebiliriz.
Kendisine, pişmanlık getirmesi
dayatıldığında zincirlenmiş olarak tek tutulmaktadır. Pir
Sultan’ın direnişi Anadolu ihtilali
tarihindeki onurlu yerini alır.
*Selçuklulardan başlamak
üzere Anadolu toprakları, sömürülen, zulmedilen halkın isyanlarına beşiklik etmiş, yiğit önder ve
savaşçıların, halkın kanlarıyla
sulanan bereketli Anadolu toprağı isyanlarla yoğrulmuştur. İşte
bu nedenle bu topraklar isyankâr
topraklardır ve köklerimiz buradadır. Bir değil, on değil, belki de
sayılamayacak çokluktaki bu
isyanlar, ayaklanmalar, Anadolu
ihtilalini büyütmüş, ona güç katmıştır. Hakça ve kardeşçe bir
yaşam için, kimi beş, kimi on yıl
süren bu ayaklanmalar, sömürü
ve zulmün hüküm sürdüğü vatanımızda, bu gerçeği değiştirme
kavgasını sürdüren Partimize
THKP-C’den başlamak üzerebir isyan, bir başkaldırı geleneğini miras bırakmışlardır.
*12 Eylül faşizminin uygulamaları, bazen “sessiz imha”,
bazen sürgün-tecrit ve bazen de
katliam operasyonları şeklinde
bugüne kadar sürdü. Bugün de F
tipi HÜCRE HAPİSHANELER’le
bir kez daha devrimci tutsakları
teslim almayı, hapishaneleri 12
Eylül döneminin Mamak ve
Diyarbakır’ı gibi “Rehabilitasyon
Merkezleri”ne
dönüştürmeyi
amaçlıyor.

Dünyanın birçok köşesinde
ulusal ve sınıfsal mücadelelerde,
haklı toplumsal kavgalarda, tutsak düşen devrimcilerin denediği
açlık grevlerinin, ülkemizde de
sınıflar mücadelesinde politik bir
Hasan Telci
silah olarak kullanılması istisna
durumlar hariç, genel olarak, 12
SONUÇ OLARAK;
Eylül’e kadar söz konusu olma*Cunta dönemi boyunca
Hiç kimsenin 12 Eylül faşizmimıştır. 12 Eylül cuntasıyla birlikte
hapishanelerde birçok tutuklu ve
nin
karşısında sesini çıkarmaya
hapishaneler önemli bir muhalehükümlü, günlerini, aylarını,
cesaret
edemediği koşullarda
fet odağı özelliği kazanmış, bu
hatta yıllarını “cezalandırma” adı
bunu başaramayanlar, bugün de
yönüyle çeşitli dönemlerde günaltında soğuk, nemli, daracık
başaramayacak. Tarih bir kez
deme getirilen açlık direnişleri
hücrelerde geçirmek zorunda
daha
buna tanıklık etme onurusalt bulunduğu alanda ve belli
bırakıldı. Hücrelerde insanlar
nu yaşayacak.
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Emre ÜNLÜ, bir matematik öğretmeni. 19 Aralık Katliamı’nın yıldönümünde yapılan
basın açıklamasına katıldığı için tutsak edildi.
2015 yılında katıldıkları anma için, onlarca kişiye 2019 yılında dava açıldı.
“Bir Canım Var Feda Olsun Halkıma Vatanıma” yazılı pankartı tutmak, arkasında
yürümek “suç” sayıldı. Canını verebilecek kadar bu halkı sevdiğini söyleyen her yaştan
onlarca kişi, bununla suçlandı!
Emre’yi ise ‘durumu farklı’ diyerek tutukladılar. Nedir durumunu farklılaştıran
Emre’nin? Hakkında gizli tanık ifadesi olması ve Berk Ercan’ın ifadeleri.
Kimliği belirsiz biri matematik öğretmeni olduğunu söylediği için bir öğretmen tutuklanabilir mi? Emre’ye sorulsa öğretmen olduğunu söylemez miydi? Gazi Mahallesi’nde
yoksul çocuklara matematik öğrettiğini neden gizlesin?
Ne diyor Berk Ercan?
Emre isimli birinin adının geçtiği bir metin için “Bu Emre Ünlü”dür diyor. Nasıl, ne
şekilde bir Emre’den bahsediliyor; bu açıklanmadığı için bu Emre’nin kim olduğunu
anlamak mümkün değil. Daha da zor olanı ise faşizmin mahkemelerine bu “belirsiz
Emre” olmadığınızı anlatmaya çalışmak.
Emre ÜNLÜ, hakkındaki hiçbir iddia tutuklamayı gerektirmezken tutuklandı ve hala
tutsak. Ondan 19 Aralık Katliamı’nı unutmamanın hesabını soruyorlar. Katliamı unutmayanlar değil; tutsakları diri diri yakanlar tutuklanmalıdır!
Emre ÜNLÜ İçin Adalet İstiyoruz!
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UYUŞTURUCU, HALKIN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNE
YÖNELİK BİR SALDIRIDIR!
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİMİZ GENÇLİKTİR!
GENÇLİĞİN UYUŞTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

2

6
Ekim
2019
tarihinde
Antalya’da Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi üniversite
öğrencisi Burak B. aşırı dozda uyuşturucu aldığı için kalbinin durması nedeniyle
yaşamını yitirdi.
Burak 23 yaşındaydı. Uyuşturucu illetine nasıl bulaştı bilmiyoruz ama bir
geceyarısı kendi evinde iki arkadaşıyla
birlikte uyuşturucu kullandı ve uyudu. Ve
bir daha hayata uyanamadı Burak. Kalp
masajı yapıldı, soluk almaya başladı fakat aldığı soluk
ona can vermeye yetmedi. Uyuşturucu bir gencimizin
daha yaşamına son verdi.
Burak 23 yaşındaydı; ama ondan daha küçük uyuşturucu bağımlıları da var.
Aydın Nazilli’de uyuşturucu bağımlısı bir kadın ve
erkek arkadaşı evde uyuşturucu içerken, kadının 10
aylık bebeği, uyuşturucunun dumanından etkilenerek
hastaneye kaldırıldı. Fenalık geçiren bebeğin durumu
şimdilik iyi fakat, uyuşturucu öyle bir illet ki, bir annenin gözleri kendi canından kanından yavrusunu dahi
görmüyor.
UYUŞTURUCU KİTLE İMHA SİLAHIDIR.
KADIN-ERKEK, GENÇ-YAŞLI
GÖZETMEKSİZİN TÜM HALKA YÖNELİK
EMPERYALİSTLERİN SALDIRI ARACIDIR.
2017 yılında ülke genelinde 941 kişi uyuşturucudan
hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 60’ı sentetik kannabinoid (bonzai) nedeniyle can verdi. Ölenlerin yüzde
96.6’sının erkek, yüzde 3.4’ünün kadın olduğu belirlendi.
Bonzai, internet üzerinden bile satılıyor. Üstelik çok
ucuza, 5 TL’ye bulunabiliyor bonzai.
“Son yıllarda gençlerin hayatını karartan sentetik
uyuşturucu ‘bonzai’ye karşı tıp dünyasının eli kolu
bağlı bir durumda. İçinde 400’den fazla madde olduğu
söylenen bu uyuşturucu için henüz bir tedavi bulunmamaktadır. İçildiği anda direkt beyne zarar veren sentetik
uyuşturucu, uzmanlara göre insan bedenini üç yıl gibi
kısa bir sürede tüketmektedir.” (Basından)
Bonzai ile 2010’ların başında tanıştık. Bağımlılık
sürecini daha hızlı hale getiren Bonzai’nin yaygınlaşması için esrar piyasadan çekildi ve yerine bonzai satışa
sunuldu.
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“Ot” görünümündeki bu zehir, esrar kullanıcılarının
ilgisini çekti. Yaygınlaşması için değişik bitkilerden
elde edilen doğal bir madde olduğu söylendi bonzainin.
Oysa bazı kurutulmuş bitkilere sıvı halde sentetik
kannabinoidlerin emdirilmesi ile elde edilmektedir. Bu
maddenin bitkisel, yani doğal olduğunun düşünülmesi,
kimyasal içeriği ve zararlı etkileri konusunda yeterli
bilgiye sahip olunmaması kullanımın yaygınlaşmasında etkili oldu.
Bonzainin en önemli etkisi beyne oluyor. Algıda
değişme, gevşeme ve duygudurumlarda yükselme
tanımlanır. Aşırı endişe, şüphecilik ve varsanılar gibi
belirtiler görülür. Gerçeği değerlendirme yetisi bozulur.
Bonzai kullanımına bağlı acil tıbbi durumlar ortaya
çıkabilmektedir. Özellikle kalp ve dolaşım sistemi
sorunları, bilinç yitimi gibi merkezi sinir sistemine ilişkin sorunlar ve aşırı endişeli olma, ölüm korkusu gibi
kaygı belirtileri görülür.
Emperyalistler zehir çeşitlerini ve zehirlerin etki
güçlerini artırıyor. Zehir kullanımının propagandasını yapıyorlar. Biz bu zehirlere karşı örgütlü bir
şekilde mücadele etmeliyiz. Burak’ın hesabını sormak için; 10 aylık bebeğin çalınan hayatının hesabını sormak için UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ’NDE ÖRGÜTLENELİM!
ACISINI ÇEKMEDİĞİN YARAYI
İYİLEŞTİREMEZSİN!
Uyuşturucu kullananları, bağımlıların dünyasını
anlamak için bazı fimler önermek istiyoruz. İlk olarak
“Christiane
F.
Hayvanatbahçesi
İstasyonu
Çocukları” isimli Alman filmini önereceğiz.
Gerçek bir hayat hikayesi olan filmde, 14 yaşındaki
Vera Christiane Felscherinow, Berlin’de yaşar, haftasonları diskolara gider. Diskoda Detlev isimli bir gençle tanışır. 14. yaşını kutladığı gün Christiane artık
bir uyuşturucu bağımlısıdır.
Uyuşturucu almak için bedenlerini satmak, hırsızlık dahil herşeyi yaparlar.
Çok çarpıcı bir film olan
Christiane F. uyuşturucu bağımlılarının dünyasını daha yakından
tanımamızı sağlıyor. İzleyelim,
izletelim, uyuşturucuya karşı
savaşmak için bilinçlenelim.
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“

Egemenin acıması yoktur. Sömürünün
gereği budur. Çünkü kişinin, egemenin
elinde değildir vurmadan durmak.
Olmayanda, biz de, hiç acımasız olmalıyız.
Göğsümüzden yüreği çıkarıp salt hınç koymalıyız yerine. Ancak o zaman zalimin zulmünü
başına geçirme olanağımız vardır.
Yoksa öylesine güçlenir ki egemen vurdukça daha bir ezer. Adalet, egemenin ağzından
çıkandır... Yasayı baştaki yapar. Ve kendi hiç
uymaz bu yasalara. Kendisi için değildir
çünkü...” (Azap Ortakları)
600 yıl öncesinden Şeyh Bedreddin böyle sesleniyor ezilen halklara. Bedreddin o günün egemeni olan beyleri, paşaları, sultanları için söylerken
bunları, aynı zamanda bugünün egemenleri ve
işbirlikçilerine de işaret ediyor. Yani egemen ve
ezilen halkların olduğu her düzen de Bedreddin’in
söyledikleri geçerliliğini koruyor.
Egemenlerin ezilen halklara karşı acıması yoktur. Kaynağını daha fazla sömürmekten alan sınıfsal bir kin duyuyorlar. Devletin yasaları, hukuku
vardır güya; ama o yasalardan sorumlu olan
sadece halklardır. Ezilen halklar mutlak suretle
yasalara uymak ve onlara göre hareket etmek zorlanmaktadır. Yasaları belirleyen, onlara hakim
olan ve uygulayan da egemen güçlerdir. Yani
günümüzün emperyalistleri ve ülkemizdeki işbirlikçileridir. İktidar onların elindedir. Hukuku, keyiflerine göre uygularlar.
“... Ceza tayin etmek hükümdarların, doğruyu söylemek, gerçeği savunmak ise halkın işidir ve gerçeğe engel olabilecek bir ceza icad
olmadı...” Şeyh Bedreddin
Hukuk ve adalet, halklar için olmazsa olmaz
olan iki kavramdır. Ancak sınıflı toplumların ortaya
çıkışından bugüne; hukuk ve adalet, ezilenlere
karşı silah olarak kullanılmıştır. Halklar hak aramasın, açlığa, yoksulluğa, ezilmeye, horlanmaya
rıza göstersin diye yapılan yargılamalar sonucun-

Devrimcilerde Her Şey Açıktır
AKP Faşizmi ise,
Bir Yargılamayı Bile Açık
Yapamayacak Durumdadır!
da halktan yana
olan, haklı olan
değil egemenlerin
çıkarları doğrultusunda
kararlar
çıkmıştır.

“Toplum, önce yapısını
kurar, egemenler belirir,
hukuk ondan sonra bu egemenlerin haksız isteklerini
kurala bağlayarak haklı gösterir. Daha açık söylemek
gerekirse, hukuk, egemenin
haksızlıklarını haklı gösterme aracıdır.
Örneğin, bir insanın ötekini öldürmesi, insanlığa
aykırıdır...Ama, egemenin
isteğiyle hukuk, iki insandan
birini efendi, ötekini köle
sayanda, efendinin köleyi
öldürmesi hukuka aykırı
olmamaktadır.” (Azap
Ortakları, 2. Cilt, Syf. 149)

Ancak onların
yargılamaları,
kararları halkın
aklında, vicdanında yer bulmamıştır. Tam tersine
halklar kendisinden taraf olan,
kendinden
bir
parça
olanlara
yapılan
zulme
karşı daha fazla
duyarlı olmuştur.
Osmanlı ne Pir
Sultan’ı asarak ne
de Bedreddin ve yiğitlerini katlederek halka unutturabilmiştir. Asırlar boyunca dilden dile aktarılmış,
egemenlerin yasakları dinlenmediği gibi onların türkülerini daha bir gür söylemiş, onların kahramanlıklarını destanlaştırıp nesilden nesile aktarmıştır.
“Hukuk…
Niye
gerekmiştir
acaba?
İnsanların davranışlarına yasak koymak zorunluğu nerden doğmuştur? Haklı, haksız sözcükleri neden türetilmiştir? Bizce, asıl yanıtlanması gereken sorunlar bunlardır.” (Erol Toy, Azap
Ortakları, syf.146)
Bedreddin sorularının cevabını da veriyor:
“Haksızlığın olmadığı yerde, haklılar da olamaz. Herkes eşit, herkes ürettiğinin tam karşılığını alanda, haksızlık söz konusu olamaz.
Olmayanda, haklının, haksızın ayrılması
gereği duyulmaz. Öyleyse, ilk hukukun başlangıcı, ilk sömürgenin ortaya çıkmasıdır…
Demek ki, hukuk, ilk haksızlıkla birlikte kendinin gerekli olduğunu duyurmuştur.” (Age, Syf.
147)

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!

31

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Halkın haklarını arayanlar, devrimciler söz
konusu olduğunda davalar sıradan bir hukuk
davası olmaktan çıkıp iki sınıfın çatışma alanına
dönüşür. Devrimciler savunmalarıyla yargılanan
değil yargılayan olur.
Halkımızı açlığa, yoksulluğa mahkum eden,
ülkemizi emperyalist tekellere peşkeş çeken,
Koçlar, Sabancılar daha fazla kazansınlar diye
milyonlarca insanımızı işsiz bırakan, babaları
evlatlarına bakamaz hale getiren, intiharlara
sebep olan, milyonlarca insanımızı ekonomik
sorunlardan dolayı psikoloji ilaçları kullanmak
zorunda bırakanları mahkeme kürsülerinde yargılayan oldular.
Bugün AKP faşizmi ise bu adaletsiz düzenin
bekaasını sağlamakla görevli… O nedenle mahkemeleri de, hakimleri de, savcıları da bırakalım yasayı, hukuku; en ufak bir vicdanı dahi kalmamış hakim
ve savcılar eliyle halka karşı savaş yürütüyor.
Mustafa Koçak’a hem ağırlaştırılmış müebbet
hem de 42 yıl hapis cezası veren hakimin de, savcının da zerre kadar vicdanı yoktur. Tam tersine
onlar bu davaya intikam davası olarak bakmış,
devletin katil polislerini ve devletin katliamcılığını
aklamak için gözden çıkardığı savcının intikamını
alma davasına çevirmişlerdir.
O nedenle bu ceza sadece Mustafa Koçak’a
değil, adaletsizliğe karşı olan, adalet için
mücadele eden herkese verilmiştir. Bu davanın
işleyişine, verilen karara bakan hiç kimse, bu dava
sıradan bir hukuk davasıdır diyemez. Bu davada
iki sınıf vardır. Hakimler ve savcı olarak atanmış
kişiler de bu davada sömürücü, kan emicilerin celladı olarak yerlerini almışlardır. Ve muhtemeldir ki
kalemini kırdıkları Mustafa Koçak’a, verdikleri
cezadan dolayı ödüllendirileceklerdir.
Lakin gerçekte onları bekleyen şeyin “ödül”
olmayacağı açıktır, onlar tarihsel ve siyasal olarak
haksız ve suçludurlar! Halklar onları hak ettikleri
şekilde lanetleyecektir. Aradan asırlar geçse dahi
onlar halkın dilinde hep beddua ile anılırken
Mustafa Koçak ve bu davadan yargılanıp haksız
yere ömürleri çalınanlar unutulmayacaktır.
Halk Önderi, Bilgesi Şeyh Bedreddin!
Anadolu toprakları 1400’lü yıllarda toplumsal
eşitlik için yola çıkan halkların isyanlarına sahne
oldu. 13. yy. daki halk hareketlerinin devamı niteliğindeki ayaklanmalardan en etkilisi Şeyh
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B e d r e d d i n “Hep bir ağızdan türkü söyleyip
ayaklanma- Hep beraber sulardan çekmek ağı.
sıdır. Şeyh Demiri oya gibi işleyip hep beraber
B e d r e d d i n Hep beraber sürebilmek toprağı,
ve müridleri,
Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek
h a l k ı n
Yarin yanağından gayrı herşeyde
d ü n y a
nimetlerin- her yerde
den eşit ola- hep beraber
naklar içeri- diyebilmek için...”
(Nazım Hikmet)
sinde yararlanması,
bunun için tüm dünya toplumların yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bir
ayaklanma başlattılar.
Savaş tek yönlü değildir. Şimdi başka bir mevzide sürer. Egemenler yakılmış meşalenin, katedilen
yolun yoksul halka neler gösterdiğini, bilinçlerini ne
kadar aydınlattığının farkındadırlar. Bu yüzden bu
yolu kateden, bu meşaleyi yakan Bedreddin’den iz
kalmaması için halka malolmaması için düşüncelerinin mahkum edilmesi, eylemliliğinin mahkum edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple mahkeme kurar
Osmanlı. Şimdi savaş alanı mahkeme kürsüsüdür.
Fakat hesapları tutmaz. Osmanlı’nın yalaka
ulaması, Şeyhülislamı halkın bilgesinin karşısında
hiç bir şey savunamaz. Değil onun düşüncelerini
mahkum etmek can telaşınadüşerler.
Mahkemede Osmanlı Bedreddin’e “Neden
hükümdarın yüce buyruklarına boyun eğmez
başkaldırırsın?” diye sorar. Bedreddin “Yüce
buyruk hakikatın buyruğudur. ‘Zorbalığı sineye çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin’ diyen
bir buyruktur” şeklinde cevaplar.
Padişah, ayaklanmanın önderini idam etmeden
önce, huzuruna getirtip, orada siyasi ve dini olarak
mahkum edip, ondan sonra idam etmek istedi.
Dönemin bilginlerinden ve aynı zamanda din
konusundada derya gibi bilgisi olan Şeyh
Bedreddin’i “dinde ve bilimde” de mahkum edebilmek için, padişah, dönemin en ünlü “ulemaları”nı
da yanına aldı.
Bedreddin padişahın
Tartışma başladı.

karşısına

getirildi.

“Ver hesabını dinsiz imansızlığının” denildi
Bedreddin’e.
Aksakallı ihtiyarın, Bedreddin’in açıklayamayacağı hiçbir şey yoktu.
Savunamayacağı hiçbir şey yoktu.
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Ulemaların hiçbirinin ise, Bedreddin’in dile
getirdiği doğrular karşısında söyleyebileceği bir
şey yoktu. Osmanlı’nın düzeni; haksız, sömürüye
dayanan bir düzendi. Haklı olan Bedreddin’di.

den bu kavgada en önde dövüşenlerdendir...

Fakat o anda güçlü olan, zulüm düzeniydi.
Karar, zulüm düzenine aitti.

Bugün De

Ve Bedreddin gözünü geleceğe dikip; insanlık
için dövüşenlerin, bu kavgada ölseler bile asla
unutulmayacaklarının gerçekte ölmeyeceklerinin
bilinciyle;

Bedreddin’e, padişah huzuruna çıkarılıp yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmesi karşılığında
affedileceği söylenir. Yani egemenler pişmanlık
yasalarını daha o zamanlardan uygulamaktadırlar.
Ama Bedreddin reddeder. Darağacında da kahramancadır.

“Mademki, bu kere mağlubuz.
Gayrı uzatma sözü
Mademki fetva bize ait
Verin ki basak bağrıma mührünüzü.” (Nazım
Hikmet) diyerek tarihin hükmünü açıklar.
Fetva, Bedreddin’in idam hükmünü içeriyordu.
Tarih boyunca, bu sahne, mahkemelerde binlerce
kez tekrarlandı. Sanık kürsülerindeki devrimciler,
bedeli idam da olsa, tarihsel haklılıklarını dile
getirdiler. Kendilerini yargılamak isteyen faşizmi, emperyalizmi, yerden yere vurdular.
Yıl 1420. Yer Serez’in Bakırcılar Çarşısı. Şeyh
Bedreddin, idam sehpasında zulmedenlere haykırıyor: “İnsanlar tanık olunuz ki bugün olmazsa
yarın mutlaka sömürünün tüm çarkları kırılacak.
Nice direnirse dirensin, sömürgen yeryüzünden
kalkacaktır. Tanık olunuz ki bunu kaç kez söylediğimiz gibi yine belirtiyoruz; yaşamı bugünden yarına kendi küçümencik ömrüyle bir tutanlar belki
anlayamazlar. Ama tarihin geleceği insanlığı buna
hazırlamaktadır.
Tüm toprak işleyenin, tüm tezgahlar üretenin,
tüm sular kullananın ve dahi tüm egemenlik salt
emekçilerin olacaktır. Siz çocuklarınıza iletiniz.
Bugün olmazsa bile çocuklarınız çocuklarınıza
iletsinler. Hükümdarlıklar taşlar nice görkemli
görünseler de üstünde durdukları başlar için giderek taşınamaz olmaktadırlar.
Bir gün mutlaka insanlar başlarından egemenleri atacaklardır. Sultanların kralların ruhbanların
yerini birbirine kenetlenmiş dayanmış ve her işini
dayanışma üzerine kurmayı alışkanlık haline getirmiş emekçilerin egemenliği olacaktır.”
Ve Bedreddin hala o yolda yolcudur. Halkın hak
alma bilincinde, kurtuluş kavgasındadır.

Dün de Pişmanlık Dayatıyorlardı
Biz Dün de Direndik Bugün De...

Yani Bedreddin’den Denizler’e gelir bu gelenek. Börklüce halkın önünde yapılan en vahşi
işkenceler altında bile aman dilemez düşmandan.
Torlak Kemal, kuşatılmışken teslim olmayı reddedip yalınkılıç çatışmaya devam eder.
Pir Sultan’a içinde “Şah” geçmeyen bir türkü
okuması karşılığında affedilmesi teklif edilir. Bir
nevi pişmanlık türküsüdür ona da önerileni reddeder. Pir Sultan’ın “dönen dönsün, ben dönmezem yolundan” deyişiyle, Mahirler’in “Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik” deyişleri,
İbrahim Yalçın Arkanlar’ın, Sabolar’ın, Sibeller’in
“Devrimci Sol’cular teslim olmaz” deyişleri hep
aynı özü taşımıyor mu?
Tarihimiz, halkımızın direnme geleneğini dünden bugüne, bugünden yarına taşıyor.
Dün nasıl ki halkımızı teslim almak için pişmanlık dayattılarsa, bugün de aynı şeyleri yapıyorlar.
Dün Bedreddin’e ‘Pişman Ol’ Diyenler,
Bugün de Mustafa Koçak’a “Pişman Olmadın,
Onurunu Çiğnetmedin, Berk Ercan Gibi Bir
Sefil Olmadın” Diye Ağırlaştırılmış Müebbet
Hapis Verdiler
Bu düzende adaletin terazisi halktan haklıdan
yana değil güçlü olandan yanadır. Bu düzenin adaleti adaletsizlik üzerine kuruludur. Ve tarihimizden
biliyoruz ki bize adaleti onlar kendi elleriyle vermeyeceklerdir. Adalet ancak bu köhnemiş düzenin
yerle bir edilmesiyle yeniden ikame edilecektir.
Ancak bizim adalet mücadelemiz sürüyor.
Bize adaletsizliği dayatanlara karşı adalet
mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Faşizmin
hukuksuzluğuna teslim olmayacak, hakkımız
olanı almak için direnmeye devam edeceğiz.
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Anti-Emperyalist Cephe-Türkiye,
Bulgaristan’da Uluslararası Konferansa Katıldı

B

ulgaristan’ın Varna şehrinde 26-27 Ekim 2019
tarihlerinde gerçekleştirilen “Anti-emperyalist Anti-faşist
Halkların Birliği” Uluslararası
Konferansı’na, Anti Emperyalist
Cephe-Türkiye adına katılım sağlandı.
Konferansın açılışı enternasyonal marşı eşliğinde saygı duruşu ile başladı. İlk olarak etkinliğe
katılamayan kurum ve kişilerden
gelen selamlama mesajları okundu. Ardından da ev sahibi kurum
Anti-emperyalist,
Anti-faşist
Halkların Birliği - adına, sekreteri
Alla Gigova tarafından sunulan
faaliyet
raporu
okundu.
Arkasından kurumun siyasi meclis başkanı Vasiliy Zelikov politik
raporunu sundu. Her iki raporda
da emperyalizmle mücadeleye
vurgular yapıldı. Zelikov, son yıllarda her gün karşımıza çıkarılan
“terörle mücadele” başlıklı
haber ve yorumlara dikkat çekerek şöyle konuştu: “Asıl sorun
bu değildir. Terörizm varsa
(IŞİD gibi mesela), asıl sorun
emperyalizmdir ve görev aslında onu yaratan emperyalizmle
mücadeledir.” dedi.
Anti-emperyalist, anti-faşist
Halkların Birliği’nin bir kararı hakkında bilgi de veren Zelikov, 22
Haziran tarihine vurgu yaptı.
“Bilindiği gibi, 22 Haziran 1941
yılında Hitler Almanyası Sovyetler
Birliği’ne karşı savaş ilan ediyor.
Yıllardır bu tarih anma günü olarak yer almıştır; ancak şimdi öne
çıkarmamız gereken sadece
anma değil, bu günü faşizme
karşı mücadele günü, faşizme
karşı mücadelenin sembolik tarihi
olarak ele almak istiyoruz. Her
yerde, dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı anda 22 Haziran günü
faşizme karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan eylemler yapmalıyız” diyerek anti-emperyalist,
anti-faşist Halkların Birliği örgütünün daha önceki konferansta
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aldığı kararı açıkladı.
ardından
söz
Zelikov’un
Brigitte Kvek’e verildi. Kvek,
“Savaşa karşı anneler” isimli,
Almanya merkezli örgütü temsilen katıldığını anlattı. 20 yıldır sürdürdükleri eylemlere değinerek,
“alanlarda olmaya, baskıya
maruz kalanlara destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin, Suriye’de
Başlattığı Harekat
İşgaldir!
Dördüncü konuşmacı, AntiEmperyalist Cephe–Türkiye temsilcisiydi. Türkiye’de faşizme karşı
mücadelenin tarihine değinilerek
başlayan konuşmada, 19 Aralık
katliamı ve direnişi anlatıldı.
Devrimcilerin Türkiye’de 50 yıllık
tarihi, Grup Yorum’un 35 yıldır
baskılara direnerek süren tarihi
anlatıldı. Şu anda hapishanede
bulunan üyelerinin süresiz açlık
grevinde oldukları anlatılarak,
konferansa katılanların destek için
imza verebilecekleri açıklandı.
Yine hapishanede süren bir diğer
direniş olan Mustafa Koçak’ın
ölüm orucu direnişi anlatılarak
onun için destek imzaları istendi.
Konuşmanın devamında AntiEmperyalist Cephe’nin kuruluşu
ve
prensipleri
anlatıldı.
Türkiye’nin Suriye topraklarına
gerçekleştirdiği operasyonların
değerlendirilmesi yapılarak, AEC
adına yayınlanan açıklama okundu. Açıklamada; “Türkiye’nin
askeri
operasyonunun
Suriye’nin iç işlerine karışmak
ve dolayısıyla İŞGAL olduğu ve
derhal Suriye’den çıkması
gerektiği” söylendi.
Türkiye’nin emperyalizme
bağımlı bir ülke olmasından
kaynaklı düzenlediği operasyonun da emperyalizmin rızası ve
denetiminde gerçekleştiği vurgulandı. Halkların emperyalizme karşı birlikte mücadelesinin
önemine değinildi.

AEC’in açıklaması
alkışlandı.

ayakta

Bulgaristan 23 Eylül Hareketi
adına yapılan konuşmada ise,
Bulgaristan’ın NATO’ya üyeliği
konusunda bilgi verildi. “Ülkemiz,
halka sorulmadan, dönemin
hükümeti aracılığıyla NATO
üyesi yapıldı. ABD askeri üslerinin yerleştirilmesinin önü açıldı
ve artık dört noktada bulunan
üslerde 5 bin amerikan askeri
yer alabilecek.” şeklinde bilgiler
verdi. Konuşmada NATO’nun
tarihçesine de değinilerek, ABD
Emperyalizmin denetimi altında
kurulan
askeri
blog
olan
NATO’nun dünya çapında halklara karşı işlediği savaş suçlarından
bahsedildi. Daha sonra Almanya
Komünist Partisi adına yapılan
konuşmada Demokratik Almanya
Cumhuriyeti ve diğer eski sosyalist ülkelerdeki solun nerede hatalar yaptıklarına ilişkin değerlendirmeler yapmaları ve dersler çıkartmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Verilen öğle arasından sonra
ise Donbas ile Skype bağlantısı
kuruldu. Konferansı selamlayarak
Ukrayna’da mücadelelerinin nasıl
başladığından ve faşizmin darbeyle iktidara geldiğinden bahsettiler. Ancak bağlantının kesilmesinden kaynaklı konuşma tamamlanamadı.
Söz sırası Karadağ’lı araştırmacı yazar, gazeteci Lilyana
Bulatoviç’teydi.
Bulatoviç,
“benim hayat hikayem, ülkemin
hayat hikayesidir” sözleriyle
başladı konuşmasına. Gerilla
olan annesi, Lilyana’nın doğu-
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mundan üç gün sonra, dördüncü
gün yaşanan çatışmada vurularak katlediğini anlattı. “Benim
annem
benim
ülkemdi”
(Yugoslavya) dedi. Babası da
gerilla olan Lilyana ve ablasını,
başka gerilla aileleri büyütmüş.
Ömür boyu gerçek uğruna mücadele ettim, diyen Bulatoviç, ülkesi
ve sorunları üzerine 22 araştırma,
belgesel kitap yazmış. Özellikle
Srebrenitsa konusunda ayrıntılı 4
kitap yayınlamış ve “AB’nin “jenosid” tanımlaması doğru değildir”
diyerek gerçeğin peşinde mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.
Daha sonraki konuşmacı yine
Skype üzerinden Rusya’nın Tver
şehrinden bağlanan, Maksim
Kormuşkin’di. Araştırmacı gazeteci olan Kormuşkin, tarihe
“Katyn Sorunu”, olarak geçen
konu üzerine yaptıkları araştırmalar ve hazırladıkları kitaplardan
bahsetti. Şu an “Katynce Kurşuna
Dizme” başlıklı kitap hazırlıklarının sürdüğünü anlattı. Ardından

Minsk şehrinden yapılan Skype
bağlantısında Tüm Sovyetler
Komünist Partisi – Bolşevikler
(VKPB) adına konuşma yapıldı.
Konuşma, Minsk şehrinde 14-15
Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirecek olan Stalin’in 140.
doğum yıldönümü etkinliklerine katılım davetiyle son buldu.
Ardından sözü, Peru Komünist
Partisi adına Huan Yupanki aldı.
Kendi hayat hikayesini ülkesinin
mücadele tarihiyle birleştiren bir
konuşma yaptı. 61 yaşında olan
Yupanki, üç yıl öncesine kadar
gerilla birliklerinde mücadelede
yer aldığını; ancak sağlığının
bozulmasının ardından yoldaşlarına destek değil, yük olmaya
başladığını görerek artık konferanslarda konuşmacı olarak
mücadelelerini anlattığını vurguladı. Bilginin önemine vurgu
yaparak; “insanın hayat yolu bilgi
yoludur, hep öğrenerek ilerlemeli
hayatta. Yön kaybedersek
şehitlerimiz bize yönümüzü

gösterir. Hayatım boyunca
öğrenmeye ve doğru yoldan yürümeye çalıştım” dedi. Beş yaşındayken işkencede babasını kaybetmiş, on altı yaşında babasının
izinden Komünist partisine üye
olmuş ve o günden bu yana
mücadele hayatını sürdürüyor.
Günün son konuşmacısı
Sırbistan’dan katılan Goran İgiç
idi. Halkının emperyalizmin imha
politikasıyla karşı karşıya kaldığını anlattığı konuşmasında, tarih
alanında çevirisini yaptığı kitabından bahsetti.
Konferans, ikinci gününde
sonuç deklarasyonu kabul edilerek tamamlandı. Varna’da bulunan antifaşist mücadelede şehit
düşenlerin anıtına çiçek bırakılarak etkinlik sona erdi.

İzmir TAYAD’lı Aileler, Adalet İstiyoruz Paneli Gerçekleştirdi!
İzmir TAYAD’lı Aileler, Adalet
İstiyoruz kampanyası dahilinde 20
Ekim günü “Mustafa Koçak İçin
Adalet İstiyoruz” paneli gerçekleştirildi. Panel, 20 Ekim 2000’de başlayıp 7 yıl süren 122 şehit nezdinde
tüm şehitler için bir dakikalık saygı
duruşu ile başladı.
Panelde TAYAD’lı Aileler A-adına
konuşan Naime Kara: “Adalet istemek suç değildir. Yaşanan bütün
haksızlığa, hukuksuzluğa karşı
direnmek en meşru hakkımızdır.
Baskıların, tutuklamaların arttığı bir
süreçten geçiyoruz. Bu süreci atalatabilmenin yolu, yarınlarımız için
direnen tutsak çocuklarımız için herkesin bir şey yapmasıdır.” dedi.
Ardından İzmir TAYAD’lı Aileler
adına
konuşan
Kader
İnci
“Mustafa’yı ilk tanıdığımda, ilk sarıldığımda iri yarı bir gençti, kollarım
kavuşmamıştı. Son görüşe gidip
sarıldığımda ise kollarımın arasında

kayboldu. Mustafa’nın talepleri
aslında hepimizin talepleridir.
Mustafa aslında herkesin adalet talebi için bedenini açlığa yatırdı.” dedi.
Başta Mustafa Koçak olmak
üzere ölüm orucunda ve açlık grevinde olan tüm müvekkilleri adına
Avukat Ezgi Çakır bilgilendirme
yaptı. Berk Ercan adlı işbirlikçi, iftiracı birinin vermiş olduğu ifadeler
sonunda 344 kişinin yargılandığını,
yüzlerce müvekkilinin ağır cezalar
aldığını vurguladı.
Bu ülkede adaletin talimat ile
gerçekleştiğini, hiçbir delil olmadan
cezalar verilebildiğinin altını çizdi.
Bunun son örneğinin ise Mustafa
Koçak davası olduğunu, iktidarın
savcı davasını bir intikama dönüştürdüğünü söyledi. Müvekkillerinin
işlemedikleri ve haklarında hiçbir
delil olmadan, esastan savunması
bile alınmadan, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası verildiğini
anlattı.

Bu adaletsizliğe karşı, müvekkili
Mustafa Koçak’ın adil tarafsız yargılanabilmek İçin açlık grevine, 90.
gününde ise Ölüm Orucuna başladığını söyledi. “Bir itirafçı tanığın gerçek dışı söylemleri, insanların
hayatlarını karartmaktadır. Grup
Yorum üyeleri ve devrimci avukatlar da bu itirafçıların verdiği yalan
ifadelerle ceza almaktadır.” diyerek yargının bağımsız olmadığını
anlattı. Mustafa Koçak dosyasındaki
çelişki ve hukuksuzluklardan örnekler verdi.
Panelin son bölümünde ise
Mustafa Koçak ve Grup Yorum için
neler yapılabileceği tartışıldı panele
20 kişi katıldı.
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Suriye Halkları İşgale Karşı Direnmeye Devam Edecektir.
Nasıl Amerikan Emperyalizmine ve Onun Çetelerine Karşı Direndilerse,
Amerikan İşbirlikçisi AKP’nin İşgal Harekatına Karşı Da Direnecektir!

AMERİKA’NIN YENİ SÖMÜRGESİ TÜRKİYE,
İŞGALCİ OLARAK SURİYE’YE GİRDİ.
SURİYE HALKLARININ KURTULUŞU
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDEDİR!

A

KP iktidarı uzun zamandır arzuladığı
işgal harekatını başlatarak Suriye topraklarına girdi. Emperyalizmin işbirlikçisi
AKP, Suriye’de tam bir işgal ordusu özelliğini
taşıyor.
İşgalin ilk günlerinden itibaren Kürt halkını katletmeye giriştiler, yine yapılan işkencelerin, kafa
kesmelerin haberleri yayınlanmaya başlandı. Bu
ordu faşizmin ordusudur, NATO’nun ordusudur. İşgalciliği, işkenceciliği, katliamcılığı buradan gelmektedir. Bu ordunun subayları NATO
okullarında subay eğitimlerini aldılar. Yani orduya
karakterini veren emperyalizmin ordusu olmasıdır.
Türk ordusunun Suriye’ye girmesi ve Kürt halkına karşı katliama girişmesi emperyalizmden
bağımsız değildir. AKP, Amerikan emperyalizminin
Suriye’den “çekilme” kararı almasına kadar
Suriye’yi işgale girişmemiştir.
ABD bayrakları Kürt Milliyetçilerinin kamplarında dalgalanırken AKP buraları bombardıman altına alamamıştır. Bu bize AKP’nin politikalarının da
emperyalizmden bağımsız olmadığını, bugün
Suriye’ye girmesinin de emperyalizmin denetimi
altında olduğunu gösterir.
Tabi bu durum meselenin bir yanıdır. Meselenin
esas yanı ise emperyalizmin Ortadoğu politikaları
ve bu politikaları kimlerle nasıl uyguladığıdır.
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nde Kürt
Milliyetçi Hareketi’ne de yer var, IŞİD ve onun gibi
İslamcı örgütlere de, AKP gibi işbirlikçi iktidarlara
ve İsrail, Mısır gibi ülkelere de. Son yıllarda Kürt
Milliyetçi Hareketi emperyalizm tarafından
büyük övgülerle bu politikalar içerisinde kullanıldılar.
Binlerce TIR konvoylarıyla ifade edilen silah
yardımları, para yardımları ile Kürt halkı Amerikan
emperyalizminin politikalarının parçası haline getirildi. Bu politikaların somut hali:
“BİZ TAM ONBİR BİN ÖLÜRKEN, TEK BİR
AMERİKAN ASKERİ ÖLMEDİ!”
Bu çok çarpıcı bir durumdur. Amerika
Vietnam’dan arkasında yüzbinlerce ölü bırakarak
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kaçtı. Vietnam’dan Amerika’ya gönderilen tabutlar,
Amerikan halkında “Bizim dünyanın öbür ucunda
ne işimiz var” düşüncesini ve ardından da savaş
karşıtı hareketi yarattı.
Bundan ders çıkaran Amerikan emperyalizmi,
ABD askeri yerine yarattıkları işbirlikçilerin
kanının dökülmesinin kendi çıkarlarına daha
uygun olduğunu gördü.
Amerikan emperyalizmi bu politikaları çerçevesinde Suriye’de Kürt Milliyetçi Haraketini kullanarak, Amerikan askerinin yerine Kürt halkının kanının dökülmesini sağlayarak kendi iç muhalefetinin
de önüne geçmiştir.
“ABD BİZİ SATTI, KÜRT HALKINA İHANE T
ETTİ” DİYOR
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİ.
ABD HİÇBİR ZAMAN KÜRT HALKININ
DOSTU OLMADI! ABD, KÜRT HALKINA İHANET ETMEDİ, EDEMEZ. ABD KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİ, ÇIKARLARI İÇİN KULLANDI ve
BUGÜN DE TÜRKİYE FAŞİZMİNİN ÖNÜNE
AÇARAK BAŞKA BİR BİÇİMDE YİNE KULLANIYOR.
YARIN ÇIKARLARI İÇİN YİNE KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR!
ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararı aldı.
Bununla birlikte Kürt Milliyetçi Hareket, “ABD’nin
Kürt halkına ihanet ettiğini, Kürt halkını
Türkiye’yenin önüne attığını, bunun etik olmadığını” söylüyorlar.
Burada şunu bir kez daha görüyoruz ki, milliyetçiliğin gözleri kördür. Bu körlük emperyalizmi
tanımalarını engellemektedir. Emperyalizmin politikalarına, çıkarlarına, amaçlarına dair hiçbir şeyi
görememektedirler. Çünkü emperyalizmin çıkarları dünya halklarının ve kaynaklarının sömürüsündedir. Hiçbir halkın çıkarı emperyalizmin çıkarlarıyla örtüşemez!
Emperyalizm hiçbir zaman halkların çıkarlarını
gözetmez. Bu sınıfsal olarak mümkün değildir. En
“şirin” yüzünü gösterdiğinde dahi, halka düşmanlığın izlerini görmek mümkündür. Bunu göremeyen
Kürt Milliyetçi Hareketi daha baştan yanlış bir poli-
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tika izleyerek ABD ile işbirliğine soyundu.
“Amerika’yı, Suriye’ye girmesi için biz davet
etmedik. Biz savaşıyorduk kendi kendimize. Onlar
da hem DAEŞ’le (IŞİD) savaşacak hem de Suriye
rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem
bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir
ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti, birbirimize
güvendik, tarihi zaferler gerçekleşti. Birbirimize
güvendik, tarihi zaferler kazandık” diyor.
Ancak o tarihi “zaferler”, Ortadoğu’da 200
yılda elde edemediği “başarıyı” kazandıran
Kürt Milliyetçi Hareketi sayesinde olmuş ve
sadece ABD emperyalizmine aittir.
Kürt Milliyetçi Hareket de, Suriye’de Arap
bölgelerine girerek ABD adına işgalci konumunda olmuş ve kendi etki gücü altındaki bölgede 29 üs kurdurmuştur. “Rojava devrimi”
denilerek halklara “sempatik” ve meşru gösterilmeye çalışıldığı gibi Kürt halkının yararı
kesinlikle sözkonusu değildir!
İşte ABD çekildi ve Kürt Milliyetçilerini ortada
bıraktı. Bir yandan da Kürt halkını AKP faşizminin
katliamına açık hale getirerek, AKP’yi kazanma ve
AKP ile olan işbirliğini güçlendirme adımı attı. Yani
Kürt halkının kanı, yine ABD tarafından başka bir
biçimde kullanılmaya devam edilliyor.
Güvendikleri emperyalizm yine yarı yolda bıraktı onları. Tabi burada mesele tarihsel süreçlerden
bir türlü ders çıkarılmak istenmemesidir. Çünkü
emperyalizmin işbirlikçileştirdiklerini kullanarak bir
kenara atması yeni bir politika değildir. Kürt
Milliyetçi Hareketin kendi tarihi içinde dahi defalarca tekrarı yaşanmıştır. Fakat Kürt Milliyetçi
Hareketi bir türlü bu durumdan ders çıkarmamakta, tekrar tekrar emperyalizmin politikalarına
yedeklenmektedir.
Öyle ki; “Kürtler bize Normandiya’da yardım
etmedi” diye başta Kürt halkı olmak üzere tüm
dünya halklarıyla alay eden Trump’ın emperyalist
politikalarına hala güvenmektedirler.
Kürt Milliyetçi Hareketin emperyalizmin politikalarına yedeklenmesinin temel nedeni halka güvenmemesi ve inanmamasıdır. Bu nedenle de bütün
sorunların çözümünü “büyük devletler” ile işbirliğinde aramaktadır. Ancak bu yol çıkmazdır, bir
bataklıktır. Kürt Milliyetçi Hareketi günden güne bu
bataklığa daha fazla batmaktadır.
MİLLİYETÇİLİK, ÇIKMAZ OLDUĞUNU BİR
KEZ DAHA KANITLAMIŞTIR!
EMPERYALİZME ÜS DEVLETİ KURDURAN,
GARDİYANLIĞINI ÜSTLENEN KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN, KÜRT HALKININ KURTULU-

ŞUYLA İLGİSİ KALMAMIŞTIR!
Amerika’nın, Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından, YPG adına yapılan açıklamada,
10 bin IŞİD’linin bulunduğu hapishaneleri ve yaklaşık 70 bini bulan, IŞİD’lilerin ailelerinin tutulduğu
kampları kendilerinin kontrol ettiğini açıkladı.
Emperyalizmin Kürt Milliyetçi Hareketi’ne
Suriye’de biçtiği rol budur. Amerikan emperyalizminin Kürt Milliyetçi Harekete Suriye’de biçtiği rol
GARDİYANLIKTIR!
Bu, Kürt halkı için büyük bir utançtır. Ancak Kürt
Milliyetçi Hareket açısından öyle değildir, durumu
böyle pişkince açıklamakta bir sakınca duymamaktalar. Çünkü ABD ile işbirliği; artık o kadar
meşrulaşmıştır ki, her türlü işbirlikçiliklerini açıktan
anlatabilmektedirler.
Kürt Milliyetçi Hareketin ve onun politikasının etkisinde kalanların öve öve bitiremedikleri
Rojava devrimi bundan ibarettir. Rojava “devrim”i emperyalizme gardiyanlığın ötesine geçmeyi
başaramamıştır. Dahası hala kurtuluşu emperyalistlerden beklemektedir.
“Devrim” diyerek halkı kandırdılar, devrimcilere
saldırdılar. Kendilerinin aksine işbirliğini meşru
görmüyor, Rojova’ya devrim demiyor diye Grup
Yorum’un sahnesini basıp, enstürmanlarını kırıp,
ölüm orucu şehidi Canan Kulaksız’ın fotoğraflarını
çiğnediler.
Emperyalizmle işbirliğini herkese kabul ettirmeye, onaylatmaya çalıştılar. Bu politikalarla; ideolojik netlik, ideolojik kararlılık ve ideolojik bağımsızlığa sahip olmayan oportünist ve reformistleri etkisi
altına almayı başarmıştır. Ancak devrimcilere
Rojava’nın devrim olduğu yalanını kabul ettirememişlerdir.
Bugünki tablo Rojava’da gerçekte ne yaşandığını bir kez daha kanıtlarken, ABD’nin Suriye’de
Kürt milliyetçilerine biçtiği rolün gardiyanlık olduğu
ortaya çıkmıştır. Ki dünyanın hiçbir yerinde bu
kadar kolayca hapishane yaptırıp IŞİD’i denetiminde tutamaz; ABD yerine, ölmeye bu kadar gönüllü
başka bir gücü bulamazdı.
EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİNE SON VERİLMEDEN KÜRT HALKININ ÇIKARLARI SAVUNULAMAZ.
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİ ONBİR BİN
HALK ÇOCUĞUNUN KANININ EMPERYALİZMİN ÇIKARLARI İÇİN DÖKÜLMESİNİN SORUMLUSUDUR.
ÇÖZÜM EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİNDE
DEĞİL, BAĞIMSIZLIK İÇİN SAVAŞTADIR!
TEK YOL DEVRİM, TEK KURTULUŞ SOSYALİZM!
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Liselilerimizin, Gençlerimizin

Hayatına Gireceğiz!

G

ençlik geleceğimizdir, geleceğimizi yanı-

mızdan ayırmayacağız.

Son süreçlerde ülkemizde mücadele zorlu bir
süreçten geçmektedir. Bu süreçlerden biraz bahsedelim.
Faşizmin ülkemizde açık açık saldırdığı
zamanlardan geçiyorduk, bir gün içerisinde operasyonlar, şehitlikler olabiliyor, arkadaşlarımız
tutuklanıyor, kaçırılıyordu.
Mahallelerde, kurumlarımızda az kişi kalmıştık.
Çoğu Dev-Gençli yoldaşlarımız tutuklanmış, birkaç yoldaşımız ile mahallelere giriyoruz, sorumluluklarımız artmış, süreç hataları kabul etmiyordu.
Gece kalmaya gittiğimiz ailelerde yatağa girdiğimde gün boyu yaptıklarımızı düşününce eksik
kalan, bir sürü yanımızı, yanlarımı görüyordum.
İlkbahar ayının Armutlunun yoksul kondularına
umut ile geldiği bir sabaha uyanmıştık. Mart'ın
soğuk ayazı İstanbul’un tesirinden çıkmıştı.
Sabah uyanır uyanmaz, o gün yapacaklarımı
düşünüyordum, dergi dağıtılacak, komüne çıkılacak, mahallelere gidilecekti, kahvaltımızı yaptığımız sırada, Yürüyüş Dergisine operasyon olduğunu duymuştuk, hemen o günkü gündemimizi operasyona göre şekillendirdik. Birimiz dergiye doğru
yola koyuldu. İhtiyaçlara ve toparlanması için yardıma. Bizler de mahallelere baskın ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya gittik. Mahallelere vardığımızda hemen gençlerimizi bulmaya çalıştık. Ama
onları göremedik ve bizler hemen kartonlara dergimize yapılan operasyonu teşhir eden yazılamalar yapıp astık.
Mahallede tencere tava çalma eylemi düşündük fakat mahallede yeni çalışma yapmış olmamızdan ve diğer mahallelere yetişmemiz gerektiğinden dolayı, acele ile orada gençleri kısaca
görüp diğer mahallere geçtik oradaki çalışmalarımızı yaptık ve dergiye vardık. Bayağı yorulmuştuk
İstanbul'un yoğunluğu, işlerimizi yetiştirebildik mi
diye düşünürken kendimizi dergide bulmuştuk.
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Dergiye vardığımızda oradaki arkadaşımız gülerek "Ya operasyon buraya değil de sanki size
yapılmış gibi." dedi ve hepimiz gülmeye başladık.
Yorgunluğu ve üstümüzün başımızın dağınıklığını
o an fark etmiştik. Sonrasında oturup konuştuğumuzda aslında o gün gittiğimiz mahallelerde olan
liseli gençlerimizi hiç aramamıştık bile aklımıza
gelmiş olsa da o an orada hemen yapmamız
gerekenlere odaklanmış olduğumuzdan dolayı bir
türlü arkadaşlarımıza ulaşamamıştık. Kadıköy
tarafında olan Üniversiteli ilişkilerimiz aslında bir
sürü.
Ulaşabileceğimiz insanımız bulunuyorken, bizler o gün işlere yoğunlaşıp genel olarak yapmamız gerekeni unutmuştuk. O süreçlerde sürekli
olarak gençlerle görüşmek için tek tek uğraşıp
nasıl örgütleyebiliriz diye düşünürken aslında en
büyük hatamızı yapıyorduk. Evet, pratikte birçok
yere yetişmeye çalışıyorduk ama gençlerimizi
işlere katamıyorduk. Az yapabilirdik, geç kalabilirdik ama liselilerimizi pratikte hep yanımızda tutmalıydık sadece liselilerimizi değil tüm gençlerimizi böylesi süreçlerde yanımıza almalıyız.
Elimizde imkân var ise tüm günümüzü beraber
geçirelim. Oturmamızdan kalkmamızdan onlara
örnek olup devrimciliği özendirmeliyiz yaşamımızla. O gün orada olsam her mahalleye gitmek yerine tek tek tüm mahallelerimizde gençlerimiz ile
mahalle gerçekliğine göre farklı programlar örgütleyip bir anda birçok yerde eylemlikler hayata
geçirebilirdik.

Hissemize Düşen;
- Günlük pratik içinde boğulup işlerimizi yetiştirmekle uğraşıp da asıl hedefimizden şaşmayacağız.

- Tüm liselilerimizi, üniversiteli gençlerimizi
örgütleyeceğiz.
- Örgütlenme devrimciliğini büyütür, örgütlenmek devrimciliğin diğer adıdır.

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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Mustafa Direnç Dolu Yüreği İle Tüm Tehditlere,
Engellemelere Rağmen Direnişini Duyuruyor…
İzmir: TAYAD’lı Aileler 26 Ekim’de eylem
yaptı. TAYAD ve Devrimci İşçi Hareketi ozalit astı.
Kader İnci ise destek amaçlı yaptığı 10 günlük
destek açlık grevini sonlandırdı.
İSTANBUL
İstanbul’un Eyüp ilçesinde Armutlu, Gazi, Bahçelievler, Çayan, İkitelli ve Nurtepe mahallelerinde
pankartlar asıldı, pullamalar yapıştırıldı, kahve konuşmaları yapıldı, duvarlara şabonlar-yazılamalar
işlendi, imzalar toplandı.
TAYAD’lı Aileler ve Sevgi Erdoğan Vefa Evi
çalışanları Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı.
Ailelerin Gazi Cemevi’nde “Adalet İstiyoruz!”
direnişini devam ediyor.

Faşizmin İşbirlikçileştirme
Saldırılarına Karşı Cevabımızdır!
17 yaşında lise öğrencisi olan Berdan Akçiçek
24 Ekim tarihinde yazılı bir açıklama yaparak Alibeyköy Polis Karakolu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü
polislerinin tehditlerini anlattı. Akçiçek “Adını Ali
olarak söyleyen polis (0535 847 49 26) nolu numarayı
vererek beni gönderdiler... Bu numarayı da teşhir
ediyorum” diyerek polisleri ve nımarayı teşhir etti.

Yaşasın Yüksel Direnişimiz!
Yüksel Direnişçileri’nin kaleminden;
”KHK’ları iptal edin. OHAL
Komisyonunu kapatın. Aksi halde
her gün direnmeye devam edeceğiz.”
“Yüksel Direnişini yargılayamazsınız. Uyduruk davalarınızdan birinden bugün Ertuğrul Çağan tahliye edildi.
Peki Ertuğrul’dan çaldığınız 10 ayı kim verecek?”
“Konuşun konuşun! O
kestiğiniz hukuksuz para cezalarını mahkemeler bir bir iptal
ediyor, siz daha konuşun. Valilik
kararıymış! Nerde o karar?”
“Cumhuriyetin 96. yılında ekmeği çalınan 143 bin insan adına
burada basın açıklamamız, işte
gördüğünüz gibi polis şiddetiyle
karşılaşıyor.”

İhraçlarla Susmadık,
Haftalardır Direniyoruz!

çıktı ve direniş pankartını açtı.
AKP'nin işkenceci polisleri tarafından kendisine desteğe gelen
Eser Budak ile gözaltına alındı.

“İşimi Ekmeğimi
Geri İstiyorum!”

Böyle sesleniyor İstanbul CHP
İl Binası önünde direnen işçi,
onursuz Canan Kaftancıoğlu’na karşı. Mahir Kılıç işi ve ekmeğinden
başka bir şey istemiyor.
Bu nedenle 170’e yakın
gündür oturma eylemi, 70
küsur gündür de açlık grevinde.

Halkın Mimarı
Alev Şahin’den...

26 Ekim – 995. Gün: Alev
Şahin’in direnişinin 1000’inci gün
çalışmaları yapıldı. 1000 bildiri,
1000 pullama ile çağrılar yapılırken, 1000 adet magnet ile dostlara
direniş hatırası bırakıldı.
28 Ekim – 997. Gün: Bugün
hava çok güzel, halkımız çoluk
çocuk sokakta. Ekmek kavgamız
sıcak, umudumuz dimdik ayakta!

Sağlık emekçisi Konuk 28
Düzenin Yarattığı Bataklığı Kurutacağız! Ekim'de yaptığı direniş eylemi
Halk Cephesi’nin yozlaşmaya karşı başlatmış ol- sırasında önlüğünü giyinip alana
duğu kampanya çalışmaları her alanda ve bölgede
sürüyor.
Türkülerimizi-Marşlarımızı Gururla Yaşatmak İçin

İSTANBUL
Alibeyköy: Liseli Dev-Genç’liler 27 Ekim’de
Alibeyköy Cemevi’nde Salih Kanza için yemek
verdi.
Armutlu: Halk Cephesi tarafından 27 Ekim’de
mahallede seminer verildi. Ayrıca “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir! Halk Cephesi” yazılı pankart
asıldı ve mahallenin birçok yerine yozlaşmaya karşı
duvar yazılamaları işlendi.
Çayan: Halk Cepheliler 26 Ekim’de “Uyuşturucuya Karşı Savaş” kampanyası dahilinde mahallede
esnaf ziyareti yaptı. Ayrıca, 27 Ekim’de evlere
gidilerek kampanyanın içeriği anlatıldı.

Açlığımızın 171’inci Günündeyiz!

Grup Yorum üyelerinin;
* Haklarında Açılan Davalar Düşürülsün!
* İdil Kültür Merkezi Basılmasın!
* Tutsak Grup Yorum Elemanları Serbest Bırakılsın!
* Konser Yasakları Kaldırılsın!
* Listeler Kaldırılsın!
Bahar Kurt; 145’inci gününde, Burhaniye T Tipi Hapishanesi
Barış Yüksel; 139’uncu gününde, Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi-Silivri/İstanbul
İbrahim Gökçek; 138’inci gününde, Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi-Silivri/İstanbul
Helin Bölek; 136’ıncı gününde, Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi
Ali Aracı; 64’üncü gününde Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi-Silivri/İstanbul

İkitelli: Halk Cepheliler 28 Ekim’de uyuşturucuya
karşı başlatılan kampanya dahilinde mahallede yazılama çalışması yaparak kampanya duyurusunu
yaptı. Ayrıca duvarlara sloganlar yazdı ve kampan- TAYAD’tan Bilgilendirme:
TAYAD’lı Aileler, İbrahim
yanın içeriğini halka anlattı.
Gökçek ve Barış Yüksel’e 24
Mahalle Şahanları’ndan...
Ekim günü, açık görüş sırasında
Bahçelievler: Cephe Milisleri mahallenin birçok Silivri Hapishanesi’nde Mustafa
yerine “DHKP-C, CEPHE” yazılamaları yaptı.
isimli başgardiyanın elinde kan
İkitelli: Cephe Milisleri 29 Ekim’de bölgede uyuş- tüpü ile gelip “zorla müdahale
turucuya, yozlaşmaya karşı devriye attı. Kampanya için götüreceklerini” söylediğini
bildirdiler.
dahilinde duvarlara sloganlar işlediler.

Faşizmin Grup Yorum
Üyelerine Baskısı Bitmiyor…
Grup Yorum üyesi Bergün Varan,
27 Ekim’de Ankara’da gözaltına
alınarak tutuklandı. Tutuklama ile
ilgili Grup Yorum açıklama yayınladı. Varan, iki günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

AVRUPA’dakiBİZ
ÜLKEMİZDE TÜM YOKSUL MAHALLELER BİZİMDİR DEDİK
ŞİMDİ AVRUPA’DA DA YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK
ŞİARIYLA HAREKET ETMELİYİZ!
ANADOLU’DA ÜRETEN YARATAN HALKIMIZ,
AVRUPA’DA DA ÜRETEN YARATAN BİZİM HALKIMIZ;
YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR! YOKSULLUK EMPERYALİZMİN HALKLARA
DAYATTIĞI SÖMÜRÜ POLİTİKASIDIR!
BUNUN İÇİNDİR Kİ AVRUPA’DA DA TÜM YOKSUL HALKIMIZ,
ÇOCUKLARIMIZ BİZİM OLACAKTIR!

G

eçen haftaki yazımızda,
mahallelerin niteliğini
anlatmış, yoksulluk ve
yozlaşmanın iç içe olduğunu
örneklemiştik. Evet mahallelerimiz,
sanki Avrupa’nın bir parçası değildir; yoksulluk ve adaletsizliğin kol
gezmesi nedeniyle devletin özel
olarak yoğunlaştığı yani hem baskısını hem de yozlaştırma politikalarını özel olarak yaydığı yerlerdir.
Avrupa’da
özellikle
İkinci
Paylaşım Savaşı’ndan sonra,
“insan emeği” ihtiyacından kaynaklı 1950’lerden sonra göç almaya
başladığını söylemiştik. Kaldığımız
yerden devam edelim.
Emek gücüne ihtiyaç konusunda özellikle savaştan yeni çıkmış
Almanya başı çekmektedir. Kısa
süre sonra ise diğer Avrupa ülkeleri, en pis işleri, en berbat işleri yaptırmak için kendi sömürgelerinden
insan getirmişlerdir.
Düşünelim
1950’lerde
Almanya’ya gelen ailelerimiz
hangi
işlerde
çalışmışlar?
Anadolu insanları hep yoğun
insan emeğinin gerektiği işlerde,
örneğin; demiryollarında, demir
çelik ve deri fabrikalarında, inşaatlarda,
araba
fabrikalarında,
madenlerde, tuvalet temizliğinde
çöpçü olarak yaygın olarak çalıştırıldılar.
Benzer durum Fransa için de
geçerlidir. Fransa’ya 1970’li yıllarda gelen Anadolu halkı, önce
inşaat işlerinde, sonrasında
demiryolu yapımında çalıştırılmış.
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3. Bölüm
Öyle ki Fransa barınma sorununu
çözmek yerine tren vagonlarında
yatırmış, tuvaletsiz-elektriksiz yerlere yerleştirmiştir. İşçi olarak
çalıştırılmalarına rağmen sosyal
güvenceleri bir Fransız gibi olmamıştır. Çünkü dedelerimiz, ninelerimiz, anne babamız ucuz iş gücüdür. Sömürülmeleri gerekir.
Bu ve buna benzer örnekleri
dahada çoğaltabiliriz. Fakat aklımızda tutmamız gereken en
önemli nokta: Emperyalizmin
emek ve insan sömürüsüdür.

Avrupa Emperyalizmi,
Paylaşım Savaşlarındaki
Kayıplarını
Telafi Edebilsin Diye
Buralara Getirildik!
Bunu
açıklayabilmek
için
Avrupa’da sınıflar savaşımında
yaşanılanlara değinmek gerekir.
Çünkü hiçbir gelişme halkın yaşantısını belirleyen olayları ele almadan, bu olayların halkların tarihsel
gelişim sürecini nasıl etkilediğini
anlatmadan açıklanamaz.
Öncelikle Avrupa, iki emperyalist paylaşım savaşı yaşamıştır.
Birinci Paylaşım Savaşı 19141918 yılları arasında sürmüş ve 11
ila 15 milyon arasında insanın ölümüne sebep olmuştur.
İkinci Paylaşım Savaşı 19411945 yılları arasında sürmüş ve
toplamda resmi rakamlara göre 52
milyon insan ölmüştür.
Tüm dünya bu savaşlara

“Dünya Savaşı” derken biz neden
“Emperyalist Paylaşım Savaşı”
diyoruz? Çünkü savaşı çıkaran
tekellerdir. Yani büyük şirket
sahipleridir. Hepsinin ortak amacı
pazar paylarını büyütmek daha
fazla doğal kaynak elde etmek
ve insan sömürebilmek için
daha fazla alana, ülkeye, sahip
olmaktır.
Örnek verecek olursak Alman
şirketleri
Thysen-Krupps,
Siemens, Mercedes, DB... Bu şirketler Hitler’i bir faşist ideolojiye
büründürerek halka kurtarıcı olarak göstermişlerdir. Seçimlerde
Hitler’i destekleyip iktidar yaptılar.
Tank ve ağır savaş silahları yaptılar ve sattılar. Savaşın ilerleyen
yıllarında Hitler güç kaybetmeye
başlayınca el altından Hitler’den
desteklerini çektiler.
Peki sonra ne oldu? Hitler kendisini öldürdü; ama devletin asıl
sahibi olan burjuvazi yani
Thysenn-Krupps,
Siemens,
Mercedes dünya üzerindeki
sömürülerini ve güçlerini arttırdılar. Bugün dünya üzerinde ilk akla
gelenlerdendir bu tekeller.
Sonuç olarak her iki savaşın
sonucunda da dünya üzerindeki
devletlerin yapıları, bağlı oldukları
ülkeler vb. değişimlere uğramıştır.
Bu savaşta en ağır bedelleri
ödeyen Sovyet halkı, faşizme
karşı “Anayurt” savunması vererek 22 milyon insanını şehit vermiştir.
(SÜRECEK)
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Avrupa’da
µ ALMANYA:

Berlin’de Adalet Eylemi Yapıldı:
Mustafa Koçak’ın ölüm orucunun
161. gününde, Grup Yorum ve
Mustafa Koçak için Açlık Grevi
yapıldı.
Köln Adalet Çadırı: 24 Ekim günü
direnişçiler, Grup Yorum’un açlık
grevindeki üyelerine zorla müdahale
girişimi haberini öfkeyle karşıladı...
Direnişin 62. günü olan 29 Ekim’de
Kalk Postane meydanında açılan
çadırda; ülkedeki adalet mücadelesinin de bir parçasıdır denildi.
Düsseldorf
Direnişçilerinden
Çağrı: Birinci yılını dolduracak
olan direniş için 5 Kasım 2019 tarihinde küçük bir konser yapılacak.
Konsere katılım çağrısı yapıldı.
Bielefeld: Halk Cepheliler, demokratik kurumları ziyaret ederek ülkede yaşanan adaletsizlikleri anlatarak
Mustafa Koçak, Grup Yorum ve
hasta tutsaklarla dayanışma çağrısında bulunuldu.
Frankfurt’ta Grup Yorum ve
Mustafa Koçak İçin Eylem:
Frankfurt’ta Grup Yorum ve
Mustafa Koçak için yapılan eylemde
bildiri dağıtıp aynı zamanda halk
bilgilendirildi.
Polis ve Savcının İtirafçılaştırdığı
Cavit Yılmaz Mannheim’ da Açlık
Grevi’nde: Cavit Yılmaz “Mustafa
Koçak İçin Adalet İstiyorum” talebiyle her cumartesi ve pazar yapacağı açlık grevini başlattı.
Darmstadt’ta Eylem: Grup Yorum
Gönüllüleri, açlık grevindeki Grup
Yorum üyeleri ile Mustafa Koçak
için eylem yapıldı.

µ İSVİÇRE:

Zürih: 12-19 Ekim Cumartesi günleri Zürih Staufacher meydanında
düzenli olarak açılan stand’da Grup

Yorum, halkın avukatları
ve Mustafa Koçak için adalet istendi.
Grup Yorum İçin Pankart: 23
Ekimde Bern Reitschule işgal binasına Grup Yorum’a özgürlük ve adalet pankartı yeniden asıldı.

Mustafa Koçak’ın sesini Avusturya
Türk Konsolosluğu önünde dile
getirdiler. Ayrıca her hafta salı akşaMariahilfer
Caddesi’nde,
mı
Türkiye’de Adalet ve Özgürlük talebiyle sürdürülen direnişler duyurulmaya devam ediyor.

µ FRANSA:

Halk Cephesi Açıklaması: Yapılan
açıklamada “117 gündür açlık grevinde olan Mustafa Koçak’ın sesi
olalım, onun adını her yere taşıyalım” denildi.

Nancy Stadında Grup Yorum’a
Destek Eylemi: Nancy Grup Yorum
Gönüllüleri 25 Ekim akşamı,
Nancy-Lens maçında Grup Yorum’a
destek eylemi gerçekleştirdi.

Dev-Genç’lilerden Yazılama: 15
Ekim tarihinde Dev-Genç’in 50.
yılını duvar yazılamalarıyla selamladı.

Paris Direniş Günlüğü: 25 Ekim;
Mustafa Koçak’a destek amaçlı kartlar yazdılar. Zorla müdahaleyle tehdit eden faşist idareye faks çektik...
26 Ekim günü, Mustafa için bir günlük destek açlık grevi yaptık.

Basel’de Mustafa Koçak İçin
Destek Açlık Grevi: 13 Ekim Pazar
günü
Basel
Boran
Kültür
Merkezi’nde, adalet talebiyle ölüm
orucunu sürdüren Mustafa Koçak
için bir günlük destek açlık grevi
yapıldı.

µ İNGİLTERE:

Londra: 22 Ekim günü “Adalet
İstiyoruz” kampanyası komitesi, tutsak Grup Yorum üyeleri ve Mustafa
Koçak içir pullama yaptı.

Fransa’da Siyasi Tutsak Georges
İbrahim Abdallah için Yürüyüş
Yapıldı: Fransa’daki Lannemezan
Hapishanesi’nde tutuklu bulunun
devrimci tutsak Georges İbrahim
Abdallah için bir dizi etkinlik ve
yürüyüşe Halk Cephesi de katıldı.
Fransa’dan
Şakran
Hapishanesine Faks: Fransa’nın
değişik şehirlerinden Mustafa
Koçak’a yönelik müdahale tehditlerine karşı hapishane idaresine faks
çekilmeye devam ediliyor.

Tutsaklara Mektup Yazıldı:
Londra
Pir
Sultan
Kültür
Merkezi’nde toplanan, İrlanda, Peru,
Suriye, İngiltere, Afrika ve
Türkiyelilerden oluşan uluslararası
grup, Grup Yorum elemanları ve
İrlandalı tutsaklara mektup yazdı.

Nancy’de Mustafa Koçak ile
Dayanışma
Eylemi:
Nancy
Stanislas Meydanı’nda 29 Ekim’de
Mustafa Koçak’a dayanışma eylemi
gerçekleşti.

Halk Toplantısı Yapıldı: 27 Ekim
Pazar günü düzenledikleri halk toplantısında Avrupa ve ülke gündemleri üzerne halk bilgilendirildi.

Nancy Halk Cepheliler Tutsaklara
Mektup Gönderdi: Nancy Halk
Cepheliler devrimci tutsakları yalnız
bırakmamak için mektup gönderme
kampanyasına devam ediyor.

µ BELÇİKA:

µ AVUSTURYA:

Halk Meclisi Açlık Grevi ve
Açıklama Yaptı: Adaletsizliğe karşı
adalet için açlık grevi yaparak direnenleri selamladılar.
Viyana Halk Cephesi’nden Eylem

µ YUNANİSTAN:

Yunanistan’da Mustafa Koçak ve
Grup Yorum İçin Eylem: Halk
Cepheliler 25 Ekim Cuma günü
Mustafa Koçak ve Grup Yorum üyelerinin direnişini desteklemek için
Türkiye Konsolosluğu önünde
eylem yaptı.
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“...gerillaya katılırken bana çocuk diyorusunuz,
ben nasıl ki çalışıp alınterimle para kazanabiliyorsam, pekala bu yaşta savaşmayı da bilirim.”
Erkan DİLSİZ

11 Kasım – 17 Kasım
Kadir GÜVEN,
Devrim Aslan GÜLER,
Erkan DİLSİZ:
12 Kasım 1996 günü
Dersim’in Çemişgezek
ilçesine bağlı Paşacık
Köyü
yakınlarında
Kadir Güven
Devrim A. Güler
Erkan Dilsiz
Dersim
İbrahim
Erdoğan Kır Silahlı Propaganda Birliği Komutanlığına bağlı bir
gerilla birliğiyle düşman güçleri arasında bir çatışma yaşanmıştır. Kadir Güven ve Aslan Güler adlı savaşçılarımızla birlikte gerillanın yanında bulunan ve henüz çocuk yaşta olan
Erkan Dilsiz’de şehit olmuştur.
Kadir Güven, 1958 Malatya Pötürge doğumlu. 12 Eylül
1980 öncesi Devrimci Sol saflarında mücadeleye katıldı. İşçi
olduğundan devrimciliği ve Devrimci Sol’u işçi sınıfının mücadelesi içinde tanıdı. Devrimci İşçi Hareketi içinde çalıştı. 1993
Şubatı'nda Dersim Gerilla birliğine savaşçı olarak katıldı.
Aslan Güler, 1977 Hozat doğumlu Kürt milliyetinden.
Gerillaya katılmadan önce Kürdistan şehirlerinde demokratik
alanda çeşitli faaliyetlerde bulundu. Kitleleri tanıdıkça kendini
tanıdı. Ve mücadeleyi silahlı cephede sürdürmek için ‘96
yazında Dersim Gerilla Birliğine savaşçı olarak katıldı.
Erkan Dilsiz, Dersim Hozat 1981 doğumluydu. Kürt milliyetinden. Çocuk yaşına rağmen, ülkesi ve halkı için canını vermekten çekinmeyen erken büyüyen çocuklarımızdandı.
Defalarca gerillaya katılma isteğini iletti gerillalara. Ama yaşının küçük olması nedeniyle bu isteği kabul edilmedi. O ise
yüreğindeki gerilla olma özlemini her gün büyüttü, isteğinden
hiç vazgeçmedi.

Hasan Çiçek

Sevcan Yavuz

Hasan (Babo) Çiçek:
1927 Dersim Hozat doğumluydu. Derviş
Cemal aşiretindendir. 1938 isyanında 13 yaşındadır ve cesetler altında kalarak sağ kurtulmuştur. Cephe taraftarı, gerillanın ilişkisiydi. Hozat’ın
Şamaşi (Beytaş) köyüne bağlı Dereko mezrasında
9 Kasım’da gözaltına alındı, 12 Kasım’da ağaca
bağlanıp yakılarak katledilmiş halde bulundu
Sevcan YAVUZ:
Halkın direnişini ve örgütlenmesini dağıtmak
için İstanbul Küçükarmutlu’ya işgal güçleri gibi
yerleşen, çocukların okulunu karakola dönüştüren polis işgalinde, okul bahçesine “konumlanan” bir panzer tarafından ezilerek katledildi.
1985 yılında doğmuştu

Muharrem ÇETİNKAYA:
Muharrem,
1972'de
Malatya
Doğanşehir Suçatı Köyünde doğdu.
Akçadağı Öğretmen Lisesinde okudu.
Devrimci hareketle ilk ilişkisi
1991’de olur. Bir buçuk ay içinde hareMuharrem Çetinkaya ketin hemen bütün yayınlarını okur ve
kararını verir: Devrimci Sol’cu olacaktır.
92-93 döneminde, birçok kez gözaltına alındı.
Yaklaşık dört ay hapishanede kaldı.
Tahliye olduktan sonra Aralık 93'te Aydın Bulmak
ile birlikte Dersim'e gidip gerillaya katıldılar. 1996 sonlarına kadar gerillada faaliyet yürüttü.
F tiplerinde, şehit yoldaşlarının yerlerini doldurmak isteyen ölüm orucu gönüllülerinden biriydi. Bir
yazısında “devrimci değerlere daha fazla sarılmadan
halka layık olunamayacaktır” demişti. Her gün daha
çok sarıldı değerlerimize.
Yüreklerinin bir yanı dışarıdaki direnişteydi.
Armutlu’da direnen halka saldırıldığını duyduğunda bir
alev topu olarak zulmü yakarak ölümsüzleşti.
Kıymet HANOĞLU:
Eyüp Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Kıymet 13 Kasım günü
İstanbul Kartal’da geçirdiği bir trafik
kazasında yaşamını yitirdi.
Kıymet 1967 Sivas Divriği doğumluKıymet Hanoğlu dur. ‘91 yılından itibaren BEMSEN’de
örgütlü olarak memurların hak alma
mücadelesinde yer almıştır

TAYAD’lıya Katil Polisten Ölüm Tehdidi…
Ankara TAYAD’lı Sezai Demirtaş, 23 Ekim’de polis tarafından önü kesilerek tehdit edildi. Konuyla ilgili açıklama
yayınlayan Ankara TAYAD; yazılı aıklama yaptı.

Haksızlığa Karşı Susmayacağız!
İstanbul Armutlu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Cemevi Şube yöneticisi olan Şahzade (Şeftan) Boybaş,
24 Ekim sabahı gözaltına alındı. Boybaş, gözaltı işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı.

Alternatif Filmlerden Dersler Çıkarıyoruz…
İstanbul Çayan Halk Meclisi 24 Ekim’de film programı
düzenledi. Film olarak “Stalingrand” isimli tarihi savaş
filmi izlendi.

Umudun Sesini Her Yerde Ulaştırıyoruz
Antakya Halk Cepheliler 27 Ekim'de umudun sesi
Yürüyüş dergisinin fotokopi çıktı halini esnaflara dağıttı.
Yapılan çalışmada 20 dergi çıktısı dağıtıldı.

